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 چکیده
ها نیز بر روی یافتن اهمیت یافته است و سازمان ازپیشبیشتشکیل تیم ضرورت  امروزه

 واحدهایدر رابطه با  ویژهبهکنند. این امر های تیمی باال تمرکز میافرادی با مهارت
. دارد، اهمیت بسیاری هستند سازمانی نوآوری حفظ اصلی عنصرکه ( R&D)وتوسعه تحقیق

. کنندمی تکیه R&D هایتیم بر جدید، تمحصوال و هااوریفنّ توسعه منظوربه هاسازمان
 تیم اعضای عنوانبه افراد ترینشایسته انتخاب ،پژوهش حاضر از هدف رو،ایناز

 نیا درو استفاده شده های متعددی برای انتخاب اعضا روشاز تاکنون  .است وتوسعهتحقیق
 تحقیق این مدنظر محققان قرار گرفته است.کارآمد رویکردی  عنوانبهریاضی  سازیمدل ،نیب

 در این مقاله،تحلیلی قرار دارد. –توصیفی تحقیقات کاربردی بوده و در دسته هدف ازنظر
 و اندنموده کسب را امتیاز ترینبیش که است افرادی انتخاب ریاضی، سازیمدلهدف از 
. دباشمی فرد عدم انتخاب یا انتخاب معنای به که بوده یک-صفر نوع از تصمیم متغیرهای

 از استفاده بامربوطه  هایوزنو شناسایی شده  شایستگی مدلبر مبنای  فردی هایویژگی
 وزن . در مرحله بعد،شده استتعیین  خبرگان نظربا  مطابق و شده دنظریتجد سیموس روش

از  نیز انتها در گشته و حاصل بریگز-مایرز نوع شاخص از استفاده با مشترک هایویژگی
نهایتاً . دشومی استفاده مدل حل برای( MOSA)سازی تبرید شبیههدفه چندالگوریتم 
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 وتوسعهتحقیقهای ترین پروژهصورت گرفته برای انتخاب اعضای یکی از بزرگ سازیمدل
 . قرار گرفته است مورداستفادهشرکت کیسون 

 
 مدل ؛شده تجدیدنظر سیموس روش ؛وتوسعهتحقیق تیمانتخاب اعضای  :کلیدی گانواژ

 .(MOSA)سازی تبرید چندهدفه شبیه الگوریتم ؛(MBTI) بریگز-مایرز نوع شاخص ؛شایستگی

 

 مقدمه -1
 در کارها، بهتر انجام برای تیم از استفاده به تمایل که است سال چهل از بیش

ها خاص از گروه ایها زیرمجموعهتیم .]1[ است افزایش به رو مختلف هایسازمان
تعهد و  فردمنحصربهبوده و با توجه به عواملی همچون تعهد اعضا نسبت به یک هدف 

ها پتانسیل و انگیزه باال، تیم .]2[ شوندها متمایز میاعضای تیم، از گروهنسبت به سایر 
های حل مسئله خوبی دارند که ساختارهای کاری مهمی برای پذیری و قابلیتانعطاف

هایی پیچیده با های کاری سیستم، تیمحالبااینشوند. دستیابی به موفقیت محسوب می
آوری یط اجتماعی بوده و رفتار غیرخطی و شگفتوابستگی متقابل میان کارکنان و مح

 رویکردهای در تیم اعضای انتخاب میان تفاوت موجب آنچه .]3[دهند را نشان می
 اعضای میان تناسب همچون تیم، اثربخشی عوامل به تربیش توجه است، جدید و سنتی

 و تخصصی هایویژگی تناسببه تنها ،سنتی رویکردهای در که ایگونهبه است؛ تیم
 وری،بهره بهبود طریق از را هاشرکت ها،تیم .]1[ است شده توجه شغل با فرد ایحرفه

 همچنان. سازندمی منتفع گیریتصمیم بهبود و پاسخگویی زمان کاهش خالقیت، افزایش
 تیمی، هایمهارت با افرادی یافتن روی بر نیز هاشرکت شوند،می ترمتداول هاتیم که

 با خود وظایف انجام برای هاحرفه بر فشار افزایش .]4[ کنندمی تریبیش تمرکز
 مشخص را تیمی کار ضرورت مشتری به پاسخگویی و تربیش کیفیت تر،کم کارکنان

 پیچیدگی که( R&D) 1وتوسعهتحقیق هایسازمان درطور خاص  به امر این. سازدمی
 کند،می تبدیل ضرورت یک به را تیمی کار ها،آن عمر چرخه کاهش و جدید تمحصوال

 این به وتوسعهتحقیق هایتیم تشکیل ضرورت با رابطه در هوانگ .]5[ گرددمی آشکار
 بر جدید، محصوالت و هااوریفنّ توسعه منظوربه هاسازمان که کندمی اشاره نکته
 و بوده سازمانی نوآوری حفظ برای اصلی فعالیت R&D. کنندمی تکیه R&D هایتیم

                                                                                                                                        
1. Research and Development 
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 جدید، محصوالت و هااوریفنّ توسعه برای تخصصی دانش. است محوردانش کاری
 اندازه به تیم اعضای اگر. است موردنیاز تیم اعضای تمامی برای ایفزاینده طوربه

 از کامل طوربه توانندنمی R&D هایتیم نگذارند، اشتراک به را خود فردی دانش کافی
 .]6[ کنند استفاده اعضا دانش

 انتخاب برای متعددی هایکه روش دهدبررسی تحقیقات صورت گرفته نشان می
 عنوانبه ریاضی سازیمدل ،بین این در که است گرفته قرار مورداستفاده اعضا

فن و همکارانش به این نکته اشاره  .است گرفته قرار محققان مدنظر کارآمد رویکردی
با  یسازنهیبه لئمسا ازجمله وتوسعهتحقیقانتخاب اعضای تیم  مسئلهکنند که می

 1مسائل ترکیبی سخت در زمره ،لیدل نیبه همو  بزرگ است اریبس یجستجو یفضا
همچون های متنوعی ها و الگوریتممدلتاکنون  بر همین اساس نیز .]7[گیرد قرار می

2LP3، ابتکاری ،SA ،4MOGA، 5MOPSO  برای حل مسئله انتخاب تیم ارائهو غیره 
توان از می ،تشکیل تیم سئلهدهند که برای برخورد با مها نشان می. این نمونهاندشده

ش به این فنگ و همکاراناز سوی دیگر،  .]8[های هوشمند استفاده نمود الگوریتم
روابط همکاری خوب در میان اعضا باعث تعامل مطلوب ند که اهاشاره کردموضوع 

درک متقابل، اعتماد، کاهش عدم اطمینان و فردی، انسجام، رضایت اعضا، بین
منجر به عملکرد باالی تیمی در  ،درنهایتپذیری و تعارض، کوتاه شدن مدت وفق

در تحقیقات صورت گرفته در زمینه انتخاب این در حالی است که شود. آینده می
قرار  موردمطالعهگسترده  طوربهواحد  نامزداعضای تیم، عملکرد فردی در مورد یک 

 .]9[ شوددیده می ندرتبهعملکرد مشترک در بین نامزدها مطالعه  اماگرفته است 
 و فردی عملکردضمن توجه همزمان به که  شودمی تالش تحقیق این در، روازاین

 وتوسعهتحقیقانتخاب اعضای تیم مسئله  با ، مدل ریاضی متناسباعضا مشترک
 (MOSA) تبرید سازیشبیه چندهدفه شده و در ادامه با استفاده از الگوریتمارائه 

انتخاب اعضای مسئله برای حل  شدهیطراحیند آنسبت به حل آن اقدام شود. فر
قرار  مورداستفادههای اصلی شرکت کیسون در یکی از پروژه وتوسعهتحقیقهای تیم

افزایش کارایی و نوآوری تحقیق، از مدل شایستگی  منظوربهگرفته است. همچنین 

                                                                                                                                        
1. NP-Hard 

2. Linear Programming 
3. Heuristic 

4. Multi-objective Genetic Algorithm 

5. Multi-objective Particle Swarm Optimization 
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های ها، از روش سیموس تجدیدنظر شده برای تعیین وزن ویژگیانتخاب ویژگیبرای 
های مشترک استفاده شده برای تعیین وزن ویژگی 1بریگز-فردی و از شاخص مایرز

مختلف  صنایعدر  و اندازه هر با هاسازمان تمامی در تواندمی تحقیق این نتایجاست. 
های انتخاب اعضای تیم منظوربهو رویکردی اثربخش و کارا  گیرد قرار مورداستفاده

  .پیش روی مدیران قرار دهد وتوسعهتحقیق
 

 مبانی نظری تحقیقمروری بر  -2
ترین هستند و انتخاب مناسب هاسازمان اساسی واحدهای ازجمله وتوسعهتحقیق هایواحد

عوامل  ،از سوی دیگر .تأثیر بسزایی دارد هااعضای تیم، بر موفقیت آن عنوانبهافراد 
 واجهزیادی م ینظرهااختالف اها بگزینش آن معموالً که متعددی در این انتخاب نقش دارند

همین امر نیز اهمیت ارائه  .]10[ سازدکار انتخاب اعضا را مشکل می و عمالً دشومی
 سازد.جهت انتخاب اعضای تیم را مشخص می مندنظامرویکردی 

های مختلف صورت گرفته تیم یدر زمینه انتخاب اعضا متعددیتاکنون تحقیقات 
ند که افراد را در اهسازگاری فازی ارائه کرد بر اساسمدلی محقر و مصطفوی . است

توکلی مقدم و همکارانش  .]11[کند ها برای عضویت در پروژه ارزیابی میقالب گروه
برای مدیران پروژه ارائه نمودند که با ترکیب در پژوهش خود یک مدل جامع شایستگی 

پروژه را پیشنهاد  یتترین گزینه برای مدیرمفاهیم دلفی فازی و ویکور فازی، شایسته
های ی فازی و روشمتغیرها بر اساسجدید  یمدلاز  افشاری و همکاران. ]12[نمود می

رودی و خلیلی  .]13[ کردنداستفاده  کارکنانبرای انتخاب  معیارهگیری چندتصمیم
انتخاب  روش تاپسیس برای بر اساسند تا مدلی مناسب اهجعفرآباد تالش نمود

و  صارمی .]14[ های فعال در حوزه فناوری اطالعات ارائه کنندکارکنان در شرکت
استفاده جامع از روش تاپسیس فازی برای انتخاب مشاوران مدیریت کیفیت  همکاران

ترکیب روش تاپسیس و  بر اساسحلی مؤثر اران راهصفری و همک .]15[ند اهنمود
به  کارکنانهایی که به تخصیص برای کمک به شرکت 2الگوریتم تخصیص مجارستانی

کلی، برخی از  بندیدستهدر یک  .]16[اند کردههای مختلف نیازمندند، ارائه بخش
 شود.مینشان داده  1، در جدول در زمینه انتخاب تیم شدهانجامهای پژوهش

                                                                                                                                        
1. Myers-Briggs Type Indicator 
2. Hungary assignment algorithm 
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فعالیات   وتوساعه تحقیاق هاای  تایم در رابطه باا   برخی از محققان نیز ،در این میان
 مانناد تحقیقااتی   هاای ثر بر تایم ؤعوامل مبه مطالعه درباره ها . تعدادی از آناندداشته

باه  دیگار نیاز   برخای  و  ،...زا، حمایت مدیریت، فرهنگ کار تیمی وانگیزش، محرک تنش
ی هایی همچون منابع انسانی، روحیه کار گروهی، نقش رهبار ویژگی در زمینهمطالعه 

هار شاخص عاالوه بار     کند که عبدالسالم بیان می، مثالعنوانبه .]29[اند پرداخته...  و
هااای فااردی ماننااد ای از ویژگاای)جاانس، ساان و...( مجموعااه هااای شخصاایویژگاای
 MBTIشخصیت  آزموناز که ) پروفایل شخصی و های فنی، در دسترس بودنمهارت

هاای  باه ویژگای تایم   نیاز  لاوی و اسالم   در این راستا،  .]21[ دارد نیزآید( می به دست
هاا بیاان   کنند. آنسازد، اشاره میها متمایز میها را از سایر تیمکه آن وتوسعهتحقیق

داناش   صاورت باه تار  بایش  ،وتوسعهتحقیقهای در پروژه کارکنانکنند که عملکرد می
شاوند،  انجام مای  R&Dهای های فنی بوده و نوع وظایفی که در تیمتخصصی و حرفه

  .]5[ است غیرتکراری
هاای  هاای تایم  هایی در رابطه باا ویژگای  اگرچه پژوهش د کهدهمطالعات نشان می

گیاری  تصمیمهای از روشها از آنبسیار کمی  انجام شده است، تعداد وتوسعهتحقیق
و هناوز   اناد هاا اساتفاده نماوده   برای انتخاب اعضاای ایان تایم    (MCDM) 1معیارهچند

، مثاال عناوان باه  .]29[ها به خوبی توسعه نیافتاه اسات   شرو از اینگیری جایگاه بهره
 نظریااهو  از روش تاپساایس ،در پااژوهش خااودوانااگ یکاای از محققااانی اساات کااه  

بارای انتخااب    ،یک سیستم تیقطععدمهای مطالعه روش ، به عنوان یکی از2خاکستری
 پژوهشاگران برخای از   نیز های اخیردر سال .]30[استفاده کرده است  R&Dکارکنان 

که کراتزر و  طورهماناند. مجازی پرداخته وتوسعهتحقیقهای به مطالعه در زمینه تیم
ای فزایناده  طوربه وتوسعهتحقیقهای های گذشته، تیمکنند، در دهههمکارانش بیان می

بارای توساعه محصاول     موردنیازهای امروزه دانش و مهارت چراکه؛ اندمجازی شده
جدید تنها به سازمان محدود نشده و ممکن است بیرون از سازمان یاا حتای فراتار از    

کاه  آیاد ایان اسات    ررسی مقاالت به دست میآنچه از ب .]31[ دنباش یمرزهای کشور
فشاار رو باه رشاد    کاه   وتوساعه تحقیقهای در سازمان ویژهبههای کاری تشکیل تیم

و  تبیشتر محصاوال پیچیدگی های مشتریان منجر به خواستهرقابت جهانی و افزایش 

                                                                                                                                        
1. Multiple Criteria Decision Making 

2. Grey theory 
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، در روازایان  .]7[ ای برخوردار اسات از اهمیت ویژهشود، میها کاهش چرخه عمر آن
مارور پیشاینه    شاود. پرداختاه مای   وتوساعه تحقیاق هاای  تحقیق حاضر به تشکیل تیم

 در زمیناه  شاده ارائاه هاای  ها، ابعاد و مؤلفهگرفته و نیز چارچوبهای صورتپژوهش
دهد کاه تااکنون در ایان زمیناه تحقیقاات      نشان می وتوسعهتحقیقانتخاب اعضای تیم 

ریاضای بارای انتخااب     ساازی مادل  از ،بسیار کمی انجام شده است. در این پاژوهش 
افاراد  کردن امتیاازات  شود که هدف آن بیشینهاستفاده می وتوسعهتحقیقتیم اعضای 

 کااردن امتیااازاتیسااتگی و همچنااین بیشااینهاز ماادل شا آماادهدسااتبااهدر معیارهااای 
 . استافراد  (فردیبین) های مشترکویژگی

 

 شناسی پژوهشروش -3
 قارار  تحلیلای –توصایفی  تحقیقاات  دساته  در و بوده  کاربردی هدف ازنظر تحقیق این

. اسات شرکت سااختمانی کیساون    وتوسعهتحقیقجامعه آماری این تحقیق، تیم  .دارد
کیساون یاک شارکت    جامعاه آمااری ایان اسات کاه       عنوانبهدلیل انتخاب این شرکت 

جهانی به کارفرماای داخال    یخدمات مهندسی و ساخت را در تراز و بودهخصوصی 
تارین  کیسون در حال حاضر برخای از بازرگ  همچنین  .دهدو خارج از ایران ارائه می

همین امار، ضارورت انتخااب مناساب      سازد.کند و میهای جهان را طراحی میپروژه
در این پژوهش، ابتادا  کند. را برای این شرکت مشخص می وتوسعهتحقیقاعضای تیم 

تایم  های اعضاای  ویژگی در مقاالت معتبر، شدهارائههای شایستگی با استفاده از مدل
معیارهاا در اختیاار خبرگاان شارکت      ،شوند. در مرحله بعاد تعیین می وتوسعهتحقیق

سپس باا اساتفاده    دد.سازی گرها بومیشود تا مطابق با نظر آنکیسون قرار داده می
هاای فاردی   ویژگای  خبرگاان، وزن  ازنظرشده و استفاده  دنظریتجداز روش سیموس 

بریگز استفاده -های مشترک از شاخص نوع مایرزند. برای تعیین وزنشومحاسبه می
هاسات.  های شخصیتی افراد، تعیین کننده روابط بین آند. در این روش، ویژگیشومی

ها شود و از آنعضویت قرار داده می نامزدهایای در اختیار بدین منظور، پرسشنامه
آن را تکمیل نمایند. نتایج پرسشنامه، تیپ شخصیتی هریاک از افاراد    شودخواسته می

 MOSAبا استفاده از الگاوریتم   شدهارائهیاضی کند. در انتها نیز مدل ررا مشخص می
هار   ،در ادامهنشان داده شده است.  1یند اجرایی تحقیق نیز در شکل آفر شود.حل می
 ند.شوبیان می ذکرشدههای روشیک از 
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 فرآیند اجرایی تحقیق 1شکل 

 
 مدل شایستگی -3-1

هاا و  هاا، تخصاص  از دیادگاه ماک کللناد، شایساتگی عباارت اسات از داناش، مهاارت        
باه کاار، عملکارد و دیگار نتاایج مهام        میرمستقیغمستقیم یا  صورتبههایی که انگیزه

هایی که برای انجام نقش حیاتی هساتند، مادل   . ترکیب شایستگیهستندزندگی مرتبط 
هاای  هاای گونااگونی در زمیناه تایم    تااکنون پاژوهش   .]32[شود شایستگی نامیده می

را جهات انتخااب اعضاای تایم      متفاوتیکه معیارهای انجام شده است  وتوسعهتحقیق
ها غالباً از معیارهایی استفاده شده اسات کاه روش   پژوهش گونهنیادر  اند.دهارائه کر

مبانی ها وجود ندارد. این معیارها با استفاده از مرور ساختارمندی برای استخراج آن
سعی  ،اند. در این پژوهشاستخراج شده موردمطالعههای یا با توجه به سازمان نظری

 ،. بدین منظاور شودبر آن است تا از روشی مشخص برای استخراج معیارها استفاده 
بارای انتخااب    ]32[ 2011لای و همکااران در ساال    مانند آنچه لی ،های شایستگیمدل

  .هستندمنابع معتبری در این حوزه ارائه کردند،  وتوسعهتحقیقاعضای تیم 
 
 شده دنظریتجدروش سیموس  -3-2

ارائه شده است، ابزاری مؤثر  1990سیموس که توسط جین سیموس در سال روش 
. این روش استگیری چندمعیاره برای ارزیابی اهمیت وزن معیارها در حوزه تصمیم

MBTI 

های تعیین وزن

 فردی

سیموس 

 تجدیدنظرشده

های تعیین وزن

 مشترک

انتخاب معیارهای 

 مهم و کاربردی

های تعیین ویژگی1

 اعضا

مرور مبانی نظری 1

 تحقیق

ارائه مدل ریاضی 1

 موردنظر

حل مدل ارائه 1

 شده

گیری و نتیجه1

 پیشنهادها

 نظر خبرگان مدل شایستگی

الگوریتم 
MOSA 
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به دلیل سادگی، محبوبیت زیادی یافته است. مراحل روش اصلی سیموس که 
 :]33[اند از است، عبارتگیرنده تعامل با تصمیم صورتبه

گیرد که بر روی هرکدام گیرنده قرار میها در اختیار تصمیمای از کارتمجموعه
های سفید به نام یکی از معیارها نوشته شده است. همچنین در این مرحله، تعداد کارت

ارت نماینده کارت به تعداد معیارها در اختیار داریم که هر ک nشود )وی اعالم می
 یکی از معیارها است(؛

ها/معیارها را از شود که کارتگیرنده درخواست میه بعد از تصمیمدر مرحل
صعودی مرتب کند. اگر چندین معیار  صورتبهترین، ترین درجه اهمیت به بیشکم

ای از معیارهای تواند با یک گیره، زیرمجموعهدارای اهمیت یکسان باشند، وی می
 موردنظر ایجاد نماید.

های سفید را بین معیارهای متوالی کارتشود که سپس از وی خواسته می
تر باشد، تعداد کارت سفید قرار دهد که هرچه تفاوت دو معیار بیش ایگونهبه

مقدار تفاوت میان دو  دهندهنشان uمثال، اگر  طوربه .ها قرار گیردتری بین آنبیش
ید به و دو کارت سف uبرابر  2کارت متوالی باشد، آنگاه یک کارت سفید به مقدار 

 دهد.تفاوت را نشان می uبرابر  3میزان 

توسط خبرگان، جهت محاسبه وزن  شدهکسبدر روش سیموس، اطالعات 
 :]34[زیر است  صورتبهمعیارها 

ا با در ترین معیارهترین تا مهمها از کم اولویتکارت یهارمجموعهیزبندی رتبه
 های سفید؛نظر گرفتن کارت

 های سفید؛یار و همچنین برای کارتکارت نماینده یک معتعیین جایگاه برای هر 

 محاسبه وزن غیرنرمال؛

 تعیین وزن نرمال شده.

شود. داده می nترین کارت جایگاه و به بااهمیت 1کارت، جایگاه  تریناهمیتکمبه 
ها به کل تعداد معیارهای متعلق نرمال هر معیار از تقسیم مجموع رتبه جایگاهوزن غیر
شود. وزن غیرنرمال در مرحله بعدی با تقسیم بر مجموع ایگاه محاسبه میبه آن ج

شود(، به وزن های سفید هم میهای معیارها در هر رتبه )که شامل کارتجایگاه
به  عددصحیحترین مقدار به نزدیک آمدهدستبهگردد. مقادیر شده تبدیل مینرمال

از  یاشدهاصالحنسخه  ،2002ال شوند. محققان در سرد میسمت باال یا پایین گِ
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گیرنده روش سیموس ارائه کردند که عالوه بر سه گام قبلی، در مرحله آخر از تصمیم
ترین معیار معیار، چند برابر کم اولویت نیترتیبا اولو»خواهد که مشخص کند می

کند که از این عدد مشخص می z عنوانبهعددی را  سؤالپاسخ این  «اهمیت دارد؟
د و شوجهت تعیین بازه ثابت میان وزن معیارها یا زیرمجموعه معیارها استفاده می

uکند. این بازه را مشخص می uمقدار  =
(z−1)
e

نشان دهنده تعداد  eکه  ایگونهبه 
ها که به یکدیگر الصاق تای از کارهای تک، زیرمجموعهها )کارتهای وزنکالس
 .استهای سفید( کارت و اندشده
 
 (MOSAسازی تبرید )الگوریتم چندهدفه شبیه -3-3
نای بار احتمااالت بارای     تای مب، یک روش فرامکاشفهSA اختصاربهسازی حرارتی یا شبیه

یافتن جواب بهینه سراسری در مسائلی با فضای جستجوی بسیار بزرگ است. ایان روش  
و ناه لزومااً بهیناه     قباول قابال یافتن یک جواب  ،سازیدر مواقعی که هدف از بهینه ویژهبه

. البتاه بایاد باه ایان نکتاه نیاز       کندیمی در یک زمان معین است، بسیار موفق عمل سراسر
ساازی  یک روش بهینه SAسازی، الگوریتم های بهینهسایر روش برخالفتوجه داشت که 
فتن نقطاه بهیناه   در این روش جستجو بارای یاا   چراکهنیست؛  یجمعدستهمبتنی بر هوش 

باا   SAچاون الگاوریتم    حاال باااین شاود.  ای از ذرات انجام نمای سراسری توسط مجموعه
تاوان آن را  پردازد، مای سازی میگیری از یک پدیده طبیعی به حل مسائل پیچیده بهینهالهام

 ].35 [آورد حساببهای سازی فرامکاشفههای بهینهدر زمره روش
 
 (MBTI)بریگز  -شاخص نوع مایرز -3-4

 ازنظرشخصی، اجتماعی و  ازنظربینی اعمال و رفتارهای خود و دیگران درک و پیش
ها، دوستان و متخصصان روانشناسی اهمیت بسزایی دارد. برای ارزیابی خانواده

ها به متغیرهای مربوط به شخصیت، باید از ابزارهایی استفاده شود که بتوان با کمک آن
بریگز است -نمای( مایرزمطالعه شخصیت پرداخت. یکی از این ابزارها، شاخص )سنخ

های شخصیتی نظریه تیپ بر اساسه و که یک پرسشنامه خودسنجی بود ]36[
ابزار  .، کارل گوستاو یونگ، طراحی شده استیسیسوئ پزشکروانشناس و روان

MBTI  نظریه آن طبق اصل  چراکهدیگر متفاوت است؛  شناختیرواناز سایر ابزارهای
ذاتی یا  شناختیروانها، شود که این دوگانگیریزی شده است. تصور میدوگانگی پایه



_ ...اعضای تیم  ارائه مدلی ریاضی جهت انتخاب _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  و همکار مهرنوش خرم  _

89 

های های باارزش مابین انسانتفاوت MBTIنتایج  .دهندهای ذهنی را نشان میگرایش
و  هاسوءتفاهمتواند منبع و منشأ اکثر هایی که میدهد، تفاوتطبیعی و سالم را نشان می

شود تا در هر ها خواسته میدر این آزمون، از آزمودنی .]37[شود های ارتباطی اختالل
هاست، انتخاب کنند آن موردقبولتر وصف حال یا را که بیش ایزینهدوگسؤال، یکی از 

]36[. MBTI  زیر تشکیل شده است  صورتبهاز چهار بعد دوقطبی]38[: 
 ؛ (I) 2گرادرون-(E) 1گراالف( برون
 ؛ (N) 4شهودی-(S) 3ب( حسّی
 ؛(F) 6احساسی-(T) 5ج( فکری

 .(P) 8ادراکی -(J) 7د( قضاوتی
هریک از این چهار بعد دوتایی ترکیب شده و شانزده نوع تیپ شخصیتی به وجود 

 ISTJاز:  اندعبارتهای خاص خود را داشته و ها ویژگیاز آن هرکدامآید که می
قضاوتی(،  و گرا، حسی، احساسی)درون ISFJقضاوتی(،  و گرا، حسی، فکری)درون

ISTP ادراکی(،  و گرا، حسی، فکری)درونISFP و گرا، حسی، احساسی)درون 
 گرا، حسی، احساسی)برون ESFPادراکی(،  و گرا، حسی، فکری)برون ESTPادراکی(، 

گرا، حسی، )برون ESFJقضاوتی(،  و گرا، حسی، فکری)برون ESTJادراکی(،  و
 INTJقضاوتی(،  و گرا، شهودی، احساسی)درون INFJقضاوتی(،  و احساسی

 و گرا، شهودی، احساسی)درون INFPقضاوتی(،  و گرا، شهودی، فکری)درون
گرا، شهودی، )برون ENFPادراکی(،  و گرا، شهودی، فکری)درون INTPادراکی(، 
گرا، )برون ENFJادراکی(،  و گرا، شهودی، فکری)برون ENTPادراکی(،  و احساسی

 قضاوتی(. و گرا، شهودی، فکری)برون ENTJقضاوتی( و  و شهودی، احساسی
پرسشنامه  بر اساس داشته وسؤال  60در این پژوهش،  مورداستفادهنامه پرسش

نشکده علوم تربیتی آزمایشگاه روانشناسی دا( MBTI)بریگز -نمای مایرزسنخ
 .]37[ است دانشگاه تهران

                                                                                                                                        
1. Extravert 

2. Introvert 
3. Sensing 

4. iNtuiting 
5. Thinking 
6. Feeling 
7. Judging 

8. Perceiving 
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 مدل تحقیق -4
کردن امتیازات افراد مختلف در معیارهای مشخص شده هدف از این پژوهش بیشینه

زات بین فردی کردن امتیاهای در نظر گرفته شده و همچنین بیشینهو با توجه به وزن
افرادی  بخشیکی از مفروضات مسئله این است که مدیران هر افراد مورد نظر است. 

نمایند و سپس با استفاده از تیم معرفی میشدن برای تشکیل  نامزدرا جهت 
 انتخاب خواهند شد. ،شدهیمعرف نامزدهایریاضی، بهترین افراد از میان  سازیمدل
 :استزیر  صورتبهدر این پژوهش  شدهارائهمدل 

wiq= ∑𝑗 𝑊𝑗 𝑆𝑖𝑞𝑗  

Max Z1= ∑𝑖=1
𝑛  ∑𝑞=1

𝑚𝑖  𝑤𝑖𝑞 . 𝑦𝑖𝑞 
Max Z2=

 

Subject to: 

, i= 1, 2, …, n 

p=  

y= 0 or 1 

 
n:  ها؛بخشتعداد 

p:  ؛تیم موردنیازتعداد اعضای 

im:  تعداد افراد در دسترس برای انتخاب ازi ُبخش؛مین ا 

ip:  از  موردنیازتعداد افرادi ُبخش؛مین ا 

iqw: ؛در رابطه با نیازهای تیم نامزدهاهای وزن قابلیت 

iq,itr:  روابط بین فردی میان فردq  بخشاز i  و فردt  بخش؛از همان 

iq,jtr:  روابط بین فردی میان فردq  بخشاز i  و فردt  بخشاز j؛ 

iqy:  اگر فردq  بخشاز i صورت نیاو در غیر  صفرمساوی  ،انتخاب شود، 
 است؛ یکمساوی 

j:  ؛از مدل شایستگی برای اعضا شدهاستخراجتعداد معیارهای 

iqjS: امتیاز فرد q  بخشاز i  در معیارj. 
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 های پژوهشیافته -5
 وتوسعهتحقیق تیمی اعضا انتخاب جهت ریاضی مدل ارائه حاضر، تحقیق اصلی هدف
 بر عالوه منظور، بدین. بود خواهد سازمان گیرندگانتصمیم و مدیران به کمک برای

 انتخاب معیارهای ابتدا زمینه، این در گرفته صورت هایفعالیت بندیجمع و بررسی
لی و همکاران توسط لی شدهارائه شایستگی مدل از وتوسعهتحقیق تیم اعضای

سازی، در اختیار خبرگان بومی منظوربه سپس این معیارها. ]32[ شد استخراج
هستند،  اجراقابلشرکت کیسون قرار داده شد تا معیارهایی را که در این سازمان 

نشان داده شده است.  2شناسایی کنند. معیارهای نهایی برای انتخاب اعضا در جدول 
 افراد امتیازات کردنبیشینه هدف مدل، این در که شد ارائه تحقیق مدل ،ازآنپس

 روابط در افراد امتیازات کردنبیشینه همچنین و شدهمشخص معیارهای در مختلف
 یا انتخاب معنای به که بوده یکو  صفر نوع از تصمیم متغیرهای. هاستآن فردی بین
 .است فرد انتخاب عدم

 
 وتوسعهتحقیقمعیارهای نهایی برای اعضای تیم  2 جدول

 ردیف
ابعاد 

 شایستگی
 ارهایرمعیز

1 
ها و مهارت

دانش 
 تخصصی

دانش و 
مهارت 

 تخصصی

توانایی 
 یادگیری

توانایی حل 
مشکالت 

 فنی

توانایی 
 تفکر

  

2 
توانایی 
 نوآوری

توانایی 
نوآوری 

 فنی

حساسیت 
 تقاضا

توانایی 
 تفکر سریع

واکنش 
 سریع

توانایی 
جستجوی 

 اطالعات
 

3 
ارتباطات و 

 کار تیمی
 کار تیمی

 هایمهارت
 ارتباطی

درک بین 
 فردی

   

 شخصیت 4
میل به 
 پیشرفت

 ابتکار
احساس 
 مسئولیت

 استقالل نفساعتمادبه استقامت

 
 شده دنظریتجدبا استفاده از روش سیموس های فردی ویژگیتعیین وزن  -5-1

و در در مرحلاه بعاد    R&Dمعیارهای حاصل از مدل شایستگی انتخااب اعضاای تایم    
در اختیار خبرگان شرکت کیسون قرار داده شد و باا توجاه باه نظار      قالب پرسشنامه
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هااا و دانااش سااازی گردیااد. معیارهااا دارای چهااار دسااته اصاالی مهااارتآنااان بااومی
، Aت هستند که با کادهای  تخصصی، توانایی نوآوری، ارتباطات و کار تیمی و شخصی

B ،C  وD بار اسااس کام    نفار از خبرگاان و    2اند. این معیارهاا توساط   مشخص شده
 3وزن معیارهاای کلای در جادول    اناد.  بنادی شاده  ترین، رتبهترین تا بااولویتاولویت

مشاخص شاده اسات.     4همچنین تجمیع نظر خبرگان در جدول نشان داده شده است. 
های سفیدی است که خبرگان برای بیانگر تعداد کارت «فاصله»ستون ها در این جدول

درجاه اهمیات    zهمچناین  اناد.  هاا قارار داده  تعیین اهمیت معیارهاای متاوالی، باین آن   
وزن تماامی   ،درنهایات  تارین معیاار اسات.   سبت به کام اولویات  ترین معیار نبااولویت

 .است مشاهدهقابل 5در جدول  زیرمعیارهامعیارها و 
 

  اول و دومشده توسط خبره  تجدیدنظروزن معیارها با روش سیموس  3جدول 

 شدهزن نرمالو نشدهوزن نرمال فاصله رتبه کد معیارها 

 خبره اول
Z=5 

 D 1 3 1 8 شخصیت

 B 2 1 78/2 3/22 توانایی نوآوری

 C 3 2 6/3 5/29 ارتباطات و کار تیمی

 A 4 مهارت و دانش تخصصی
 

5 2/40 

 خبره دوم
Z=5 

 D 1 3 1 8 شخصیت

 C 2 1 78/2 3/22 ارتباطات و کار تیمی

 B 3 2 67/3 5/29 توانایی نوآوری

 A 4  5 2/40 مهارت و دانش تخصصی
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 تجمیع نظر خبرگان برای معیارهای اصلی با استفاده از میانگین هندسی 4جدول

 میانگین هندسی 2خبره  1خبره  معیارها
شده میانگین وزن نرمال

 هندسی

  z 5 5 5مقدار

 080404294/0 8 8 8 شخصیت

 257782064/0 6486/25 5/29 3/22 توانایی نوآوری
 257782064/0 6486/25 3/22 5/29 ارتباطات و کار تیمی

 404031578/0 2/40 2/40 2/40 مهارت و دانش تخصصی

 
 های آنزیرمعیارهاوزن معیارهای اصلی و  5جدول 

 وزن کل وزن محلی زیرمعیارها وزن معیارها

مهارت و 
دانش 

 تخصصی
404031578/0 

 055686579/0 137827295/0 توانایی حل مشکالت فنی

 052090025/0 128925629/0 توانایی یادگیری

 149043146/0 368889844/0 توانایی تفکر

 147211828/0 364357233/0 دانش و مهارت تخصصی

 
توانایی 
 نوآوری

 

257782064/0 

 028861096/0 111959288/0 توانایی تفکر سریع

 029077287/0 112797946/0 واکنش سریع

 063708466/0 247140802/0 توانایی جستجوی اطالعات

 089152123/0 345843002/0 توانایی نوآوری فنی

 046983091/0 182258962/0 حساسیت تقاضا

ارتباطات 
و کار 
 تیمی

257782064/0 

 038466106/0 149219484/0 درک بین فردی

 085948521/0 333415442/0 های ارتباطیمهارت

 133367437/0 517365074/0 کار تیمی

 080404294/0 شخصیت

 002830538/0 035203814/0 استقالل

 008897689/0 110661866/0 نفساعتمادبه

 017592768/0 218803835/0 میل به پیشرفت

 014530489/0 180717819/0 ابتکار

 015423801/0 191828076/0 استقامت

 02112901/0 26278459/0 احساس مسئولیت
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وتوساعه در نظار   بارای عضاویت در تایم تحقیاق     نامزد عنوانبهفرد  11 ،در این پژوهش
اناد. اعضاای   گرفتاه معیاار توساط ساه خباره ماورد ارزیاابی قارار         18اند و در گرفته شده

(، D(، اجارا ) Qکیفیات )  بخاش  4شرکت کیساون از   وتوسعهتحقیقموردنیاز برای تشکیل تیم 
 است. 6مسئله مطابق با جدول  هایمولفهشوند. انتخاب می (K( و دانش )Eمهندسی )

 
 موردنیاز یاعضا و هابخش مشخصات  6 جدول

 (ip) موردنیازتعداد افراد  (im) دسترس تعداد افراد در (=4n) هابخش

 m1=4 p1=2 (Q) کیفیت

 m2=2 p2=1 (D) اجرا

 m3=3 p3=1 (E) مهندسی

 m4=2 p4=1 (K) دانش

 
مساوی  ،صورت نیاو در غیر  صفرمساوی  iqy، انتخاب شود i بخشاز  q فرد اگر

محاسبات مربوطه،  انجام پس ازدهد و وزن هر معیار را نشان می 7جدول . است یک
  .دشوحاصل می 8مطابق با جدول  iqw مولفهسرانجام 

 
 رایمع هر وزن 7 جدول

 وزن هر معیار معیارها وزن هر معیار معیارها

c1 055686579/0 c10 038466106/0 

c2 052090025/0 c11 085948521/0 

c3 149043146/0 c12 133367437/0 

c4 147211828/0 c13 002830538/0 

c5 028861096/0 c14 008897689/0 

c6 029077287/0 c15 017592768/0 

c7 063708466/0 c16 014530489/0 

c8 089152123/0 c17 015423801/0 

c9 046983091/0 c18 02112901/0 
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 مدل در شدهارائه iqw مولفه ریمقاد 8 جدول

iqw مقادیر 
iqw مقادیر 

w11 677091119/0 w31 437893876/0 

w12 0/47636702 w32 695430913/0 

w13 582938006/0 w33 648051766/0 

w14 840388397/0 w41 882176979/0 

w21 877755883/0 w42 823392671/0 

w22 494251985/0   

 
 (MBTIبریگز )-مشترک با استفاده از شاخص مایرزهای تعیین وزن ویژگی -5-2

افرادی است که باالترین تابع هدف دوم برای انتخاب در مدل انتخاب اعضای تیم، 
وزن  iq,jtrو  iq,itr کنند. در این تابع،امتیاز را با توجه به روابط بین فردی کسب می

ژانگ و . آیدبه دست می MBTIشخصیت  آزمونفردی است که با توجه به روابط بین
 صورتبهذکر شد،  نیازاشیپهای مختلف شخصیتی را که ابط بین تیپرو همکارش

 :]8[نشان دادند  9جدول 
 

 شخصیتی مختلفهای روابط بین تیپ 9جدول 

+ JJ ○ TT ○ SS + EE 

- JP + TF + SN ○ EI 

+ PP ○ FF ○ NN - II 

 
توانند مثبت، خنثی یا منفی های مختلف میاین جدول، روابط بین تیپ بر اساس

+، 9 اعدادتوان با تخصیص ( را می-( و منفی )○روابط مثبت )+(، خنثی ) .]8[باشند 
های . برای مثال، مقدار رابطه بین فردی میان تیپی نوشتکمّ صورتبه -3+ و 3

ترین بر این، بیش عالوه(. 3+3+9+9است ) 24برابر با عدد  INTPو  ENFPشخصیتی 
( و ENFJو  ESTJ)برای مثال،  36های شخصیتی برابر با عدد مقدار میان تمام تیپ
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های (. مقادیر بین تیپISTPو  ISTJاست )برای مثال،  صفرترین مقدار برابر با عدد کم
، به اعدادی نرمال در بازه 36توان با تقسیم اعداد مربوطه بر عدد شخصیتی را می

 نشان داده شده است. 10تبدیل کرد که در جدول  [0,1]
 

 ]8[ی فرد نیب روابط شدهنرمال وزن 10 جدول

 
ESTJ ESTP ESFJ ESFP ENTJ ENTP ENFJ ENFP ISTJ ISTP ISFJ ISFP INTJ INTP INFJ INFP 

ESTJ 67/0 
               

ESTP 33/0 67/0 
              

ESFJ 83/0 50/0 67/0 
             

ESFP 50/0 83/0 33/0 67/0 
            

ENTJ 83/0 50/0 00/1 67/0 67/0 
           

ENTP 50/0 83/0 67/0 00/1 33/0 67/0 
          

ENFJ 00/1 67/0 83/0 50/0 83/0 50/0 67/0 
         

ENFP 67/0 00/1 50/0 83/0 50/0 83/0 33/0 67/0 
        

ISTJ 50/0 17/0 67/0 33/0 67/0 33/0 83/0 50/0 33/0 
       

ISTP 17/0 50/0 33/0 67/0 33/0 67/0 50/0 83/0 00/0 33/0 
      

ISFJ 67/0 33/0 50/0 17/0 83/0 50/0 67/0 33/0 50/0 17/0 33/0 
     

ISFP 33/0 67/0 17/0 50/0 50/0 83/0 33/0 67/0 17/0 50/0 00/0 33/0 
    

INTJ 67/0 33/0 83/0 50/0 50/0 17/0 67/0 33/0 50/0 17/0 67/0 33/0 33/0 
   

INTP 33/0 67/0 50/0 83/0 17/0 50/0 33/0 67/0 17/0 50/0 33/0 67/0 00/0 33/0 
  

INFJ 83/0 50/0 67/0 33/0 67/0 33/0 50/0 17/0 67/0 33/0 50/0 17/0 50/0 17/0 33/0 
 

INFP 50/0 83/0 33/0 67/0 33/0 67/0 17/0 50/0 33/0 67/0 17/0 50/0 17/0 50/0 00/0 33/0 
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عضاااویت در تااایم  نامزدهاااایدر اختیاااار  MBTIدر مرحلاااه بعاااد، پرسشااانامه 
پاسخ دهند. پس که به سؤاالت  شدها درخواست قرار داده شد و از آن وتوسعهتحقیق

، تیپ شخصایتی هار یاک از افاراد     شدهارائهها، مطابق با کلید آوری پرسشنامهاز جمع
 تعیین شد. 11جدول  صورتبه

 
 هابخش از کی هر افراد یتیشخص پیت 11جدول 

 تیپ شخصیتی دپارتمان فرد

Q1 کیفیت ENFJ 

Q2 کیفیت ESTJ 

Q3 کیفیت ISFJ 

Q4 کیفیت INTJ 

D1 اجرا ISTJ 

D2 اجرا ISTP 

E1 مهندسی ISTJ 

E2 مهندسی ENFP 

E3 مهندسی ENFP 

K1 دانش ESTJ 

K2 دانش INTJ 

 
مطابق با  هابخش ریو ساخود  بخشفردی هر فرد با افراد سپس، وزن روابط بین

 . شدتعیین  13و  12ول اجد
 

 خود بخشفردی هر فرد با وزن روابط بین 12 جدول

iq,itr مقادیر iq,itr مقادیر 

r11,12 00/1 r21,22 00/0 

r11,13 67/0 r31,32 50/0 

r11,14 67/0 r31,33 50/0 

r12,13 67/0 r32,33 67/0 

r12,14 67/0 r41,42 67/0 

r13,14 67/0   



 1397 پاییز، 3، شماره 3دوره   __________________________________ گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

98 

 دیگر بخشفردی هر فرد با وزن روابط بین 13 جدول

iq,jtR مقادیر iq,jtR مقادیر 

r11,22 83/0 r21,32 50/0 

r11,32 33/0 r21,33 50/0 

r11,33 33/0 r21,42 50/0 

r11,42 67/0 r22,33 83/0 

r12,33 67/0 r31,42 50/0 

 
 MOSAبا استفاده از حل مدل  -5-3

 موردنظرشود که تنها یک حالت آن جواب ایجاد میحالت مختلف  31 پس از حل مدل،

خود قرار دهیم، تعداد  هایبخشرا در  شدهانتخابفرد  11کند. اگر ما را مشخص می

نشان  14در جدول  تمام حاالتمشخص خواهد شد.  بخشهر از  شدهانتخابافراد 

، صفر به معنای انتخاب و یک به معنای گفته شد نیازاشیپکه  طورهمان اند.شدهداده 

 .استعدم انتخاب فرد 

نفر، از  2مشخص است، با توجه به اینکه از بخش اول  14گونه که در جدول همان

نفر باید انتخاب شوند، تنها  1نفر و بخش چهارم  1نفر، بخش سوم  1بخش دوم 

ش با توجه به نیاز حالت ممکن حالت هشتم است که تعداد افراد موردنیاز برای هر بخ

 اند.تیم انتخاب شده

  4و  3گزینه (Q3,Q4از بخش اول انتخاب شده )اند؛ 

  1گزینه (D1از بخش دوم انتخاب شده ) است؛ 

  3گزینه (E3از بخش سوم انتخاب شده است؛ ) 

  2گزینه (K2از بخش چهارم انتخاب شده ) .است 
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 هابخشهای ممکن برای انتخاب افراد به تفکیک تعداد حالت 14 جدول

 1بخش  2بخش  3بخش  4بخش  ی اتفاق افتادههاحالت

 1     0     1     1 0     1 1     1     0 0     1 حالت اول
 1     0     1     1 0     0 1     1     1 0     1 حالت دوم
 1     1     1     1 0     1 1     0     1 0     0 حالت سوم

 0     1     1     1 0     1 1     0     1 0     0 حالت چهارم
 1     0     1     1 0     1 0     0     0 1     1 حالت پنجم
 0     1     1     1 1     1 1     1     0 1     1 حالت ششم
 0     1     1     1 1     0 1     1     1 1     1 حالت هفتم
 0     0     1     1 1     0 0     1     1 0     1 حالت هشتم

 0     1     1     1 0     1 0     1     1 0     1 حالت نهم
 0     1     1     1 0     1 1     1     1 0     1 حالت دهم

 1     1     1     1 1     1 0     1     1 0     1 حالت یازدهم
 1     1     1     1 0     1 1     1     0 0     1 حالت دوازدهم
 1     0     1     1 1     1 1     0     0 0     1 حالت سیزدهم
 0     0     1     1 1     1 1     0     1 0     1 حالت چهاردهم
 0     0     1     1 1     1 0     0     0 0     1 حالت پانزدهم
 1     1     1     1 0     1 1     1     1 0     1 حالت شانزدهم
 0     1     1     1 1     0 0     1     0 1     1 حالت هفدهم
 0     1     1     1 1     0 0     0     0 0     1 حالت هجدهم
 1     1     1     1 1     0 0     0     1 0     1 حالت نوزدهم

 0     1     1     1 1     0 0     0     1 0     0 بیستم حالت
 1     0     1     1 0     1 1     0     0 0     0 حالت بیست و یکم
 0     0     1     1 0     1 0     0     0 0     0 حالت بیست و دوم
 0     0     1     1 0     1 0     0     1 0     1 حالت بیست و سوم

 0     0     1     1 0     0 0     0     1 0     0 حالت بیست و چهارم
 0     0     1     1 1     0 1     0     1 0     0 حالت بیست و پنجم
 1     0     1     1 1     1 1     1     0 0     0 حالت بیست و ششم
 1     1     1     1 0     0 0     1     0 1     1 حالت بیست و هفتم
 1     1     1     1 0     0 1     1     1 1     1 حالت بیست و هشتم
 1     0     1     1 0     0 1     0     1 1     1 حالت بیست و نهم

 0     0     1     1 0     1 0     0     1 1     0 ماحالت سی
 0     0     1     1 0     0 1     0     1 1     0 حالت سی و یکم
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 گیرینتیجه -6
افاراد   تارین انتخااب مناساب  هاای اخیار   در ساال  اشاره شاد،  نیازاشیپکه  طورهمان

 .بسایاری یافتاه اسات   اهمیات   وتوساعه تحقیاق  تیم خصوصبهو  تیماعضای  عنوانبه
هاای  هاا، ابعااد و مؤلفاه   های صورت گرفته و همچنین چارچوبمرور پیشینه پژوهش

حاکی از آن است که تاکنون در  وتوسعهتحقیقدر زمینه انتخاب اعضای تیم  شدهارائه
دساته کلای    3ها در عمده این پژوهش. این زمینه تحقیقات بسیار کمی انجام شده است

 گیرند:زیر قرار می
هساتند   وتوساعه تحقیاق های های تیمهایی در رابطه با ویژگیدسته اول پژوهش

(؛ دساته  ]5[سازد )مانند پژوهش لاوی و اسالم   ها متمایز میها را از سایر تیمکه آن
 R&Dبارای انتخااب اعضاای     MCDMهاای  هاایی هساتند کاه از روش   دوم پژوهش
که  استهایی ( و دسته سوم شامل پژوهش]30[اند )مانند تحقیق وانگ استفاده کرده

نمایناد  استفاده میهای فراابتکاری از روش وتوسعهتحقیقبرای انتخاب اعضای تیم 
(. اگرچاه تحقیاق   ]29[و نیکوکاار و همکاارانش    ]7[)مانند پژوهش فن و همکاارانش  

های دساته ساوم دارد، اماا آنچاه آن را از تحقیقاات      هایی با پژوهشحاضر شباهت
معیارهاای اساتاندارد    عناوان باه شایستگی ) سازد، استفاده از مدلمشابه متمایز می

 آزمااون باار اساااسباارای انتخاااب اعضااا( و در نظاار گاارفتن روابااط بااین فااردی   
در این پژوهش،  روازاین. است( MBTIبریگز )-شناسی شاخص نوع مایرزشخصیت

حلای مناساب جهات انتخااب     راه ،ریاضای  ساازی مدلدر صدد بودیم با استفاده از 
دین ارائاه دهایم. با    وتوساعه تحقیاق عضویت در تیم  نامزدهایبهترین افراد از میان 

از مادل شایساتگی موجاود     وتوساعه تحقیاق منظور، معیارهای انتخاب اعضای تایم  
، وزن معیارها سپسسازی گردید. استخراج و با نظر خبرگان شرکت کیسون، بومی

در مرحلاه  . شاد شده و توساط خبرگاان تعیاین     تجدیدنظربر اساس روش سیموس 
 .بدسات آماد   بریگز-مایرز نوع شاخص از استفاده با مشترک هایویژگیوزن  بعد،
گیرنادگان شارکت درخواسات شاد تاا پرسشانامه را       ، از سه نفر از تصمیمازآنپس

، حل مدل و تعیاین افاراد  پس از  اعضای تیم تکمیل نمایند. نامزدهاینفر از  11برای 
دهناد  نتایج تحقیق نشان مای یار مدیران شرکت کیسون قرار گرفت. اطالعات در اخت

سازی تبریاد، باا نتاایج واقعای     افراد انتخاب شده توسط الگوریتم چندهدفه شبیهکه 
 ، مطابقت بسیاری دارند.این شرکت توسط شدهاعالم
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از  آماده دسات باه که عالوه بار معیارهاای    شودهای آتی پیشنهاد میبرای پژوهش
با توجاه باه اینکاه    ار بگیرند. همچنین قر موردتوجهمدل شایستگی، سایر معیارها نیز 

اعضاای تایم تشاکیل     عنوانبهمدیر و تعدادی افراد  عنوانبهاز یک فرد  معموالًهر تیم 
و در  گرفتاه قارار   موردتوجاه مسئله انتخاب مدیر نیز  که شودشده است، پیشنهاد می

در ایان  ؛ شاوند همزماان انتخااب    صاورت باه مدیر و اعضای تایم  ریاضی،  سازیمدل
 شود. نامزدریت و هم عضویت تیم، تواند هم برای مدیصورت هر فرد می
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