


موقت و دائم کارگران مدت کوتاه زمان�بندی مساله برای جدید مدلی ارائه
جدید مهارت�های آموزش امکان با چندمهارته
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* صادقی صدیقه
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چکیده

اهداف به رسیدن برای که می�کند معین سازمان آن، وسیله به که است فرآیندی سازمان در انسانی نیروی برنامه�ریزی
مسائل از وسیعی طیف دارد. نیاز زمانی چه در و مشاغلی چه برای مهارت�هایی، تخصصو چه با کارمند تعداد چه به خود
اختصاص انسانی نیروی برنامه�ریزی به خدماتی شرکت��های و کارخانجات کارگران و کارمندان برنامه�ریزی به مربوط
تعیین�شده پیش از تولیدی اهداف کامل�کردن منظور به نیاز مورد کاری نیروی حداقل از استفاده کار، این از هدف دارد.
«ارتقا «اضافه�کاری»، موقت»، و دائم کارگران اخراج و «استخدام همچون عواملی گرفتن نظر در با مقاله این در �است.

می�پردازیم. مساله این برای جدید مدلی ارائه به کارگران» به جدید مهارت�های «آموزش و کارگران» مهارت سطح

کارگران. آموزش چندمهارته، دائم و موقت کارگران انسانی، نیروی زمان�بندی کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 90B30, 90C10

مساله بیان و مقدمه ١

متغیر تقاضا که مواقعی در استراتژی این است. افزایش حال در موقت کارگران از استفاده صنعتی، شرکت�های از بسیاری در
کارهای کرد. برطرف را موجود تقاضای می�توان موقت، کارگران تعداد کاهش یا و افزایش با زیرا باشد. مفید می�تواند است،
به گذشته در موقت کارگران از استفاده است. [٢] کندیا و هکس و [٣] مونتگمری و جانسون به مربوط زمینه این در اصلی
گاالجهر است. مدیران برای رایج استراتژی یک عنوان به امروزه که حالی در �است، می�شده استفاده مقطعی راه�حل یک عنوان
[۵] همکاران و وانگ تکاویبن همچنین داشته�اند. مشروط و موقت کارگران به مربوط تحقیقات بر جامعی مرور [١] کنلی و
همکاران و دونالد داشتند. موجود هزینه�های کاهش بر سعی ماهر غیر و ماهر موقت کارگران اخراج و استخدام از استفاده با
کمبود رفع برای کارگران آموزش و شده سطح�بندی مهارت�ها آن در که کرده�اند ارائه را کارگران به کار تخصیص مدل نیز [۴]
و آموزش انبارداری، هزینه� همکاران، و دونالد پیشنهادی مدل هدف تابع در گرفته��شده�است. نظر در نیاز مورد مهارت�های
که صورت این به می�گیریم. نظر در را فوق مدل�های از تلفیقی پژوهش، این در می�شود. مینیمم محصول پایین کیفیت هزینه
کارگران مهارت سطح ارتقا همچنین و کارگران به نیاز مورد مهارت�های آموزش به موقت، کارگران اخراج و استخدام بر افزون
نیاز تقاضا، افزایش با زیرا باشد. موثر می�تواند باالست، تقاضا واریانس آن در که مساله، شرایط به توجه با که می�پردازیم
این به توجه با و می�کند جبران را ماهر کاری نیروی کمبود موجود، کارگران آموزش و می�یابد افزایش ماهر کاری نیروی به
مهارت سطح با کارگر هر همچنین است. موثر نیز هزینه�ها کاهش در است، جدید نیروی استخدام از کمتر آموزش هزینه که
تولید کارگر توسط که محصوالتی از درصدی مهارت، سطح به توجه با که معنی این به است. بهره�وری نرخ یک دارای مختلف،

می�کنیم. نزدیک�تر واقعی، شرایط به را مساله فرض، این گرفتن نظر در با بنابراین است. معیوب می�شود،

*سخنران
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می�کنیم فرض آن در که است کارگران به مربوط اندیس i اینجا در

i = N + ١, · · · , S و دائم کارگران شمارنده i = ١, · · · , N
است. موقت کارگران شمارنده
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موقت، و دائم کارگران درآمد میانگین شامل هزینه�ها، مینیمم�سازی به که است هدف تابع به مربوط (١) محدودیت
هزینه و محصول پایین کیفیت افتاده، عقب� سفارشات موجودی، نگهداری موقت، کارگران اخراج و استخدام اضافه�کاری،
را کارگران از تعدادی است نباشد(ممکن دسترس در i کارگر که صورتی در می�کند بیان (٢) محدودیت می�پردازد. آموزش
در i کارگر اگر که می�کند بیان (٣) محدودیت یابد. اختصاص کاری ایستگاه هیچ� به نباید نداشته�باشیم)، اخراج، دلیل به
(۴) محدودیت کند. کار می�تواند j کار از مهارت سطح یک در فقط کارگر این آن�گاه کند، کار t دوره در j کاری ایستگاه
برآورده را کار آن انجام برای الزم مهارت سطح می�کنند، کار l تولید خط در j کاری ایستگاه در که کارگرانی که می�کند بیان
تعداد که می�کند بیان (۶) محدودیت می�کند. برطرف را t دوره در p محصول برای نیاز مورد تقاضای (۵) محدودیت می�کنند.
در محصوالت این از درصدی زیرا باشد. بیشتر j + ١ کاری ایستگاه از باید می�شود تولید j کاری ایستگاه در که محصوالتی
خط در j کاری ایستگاه در i کارگر که دفعاتی تعداد که می�کند بیان (٧) محدودیت می�شوند. تولید معیوب j + ١ ایستگاه
به زمانی دوره هیچ در i کارگر اگر که می�کند بیان (٨) محدودیت است. زمانی دوره�های کل برابر حداکثر می�کند، کار l تولید
تولید خط در j کاری ایستگاه به را i کارگر نمی�توانیم آن�گاه نیابد، اختصاص k مهارت سطح با l تولید خط در j کاری ایستگاه
محدودیت می�کند. محدود را i کارگر برای مجاز آموزشی ساعات تعداد (٩) محدودیت دهیم. اختصاص k مهارت سطح با l
از بیشتر نتوانند کارگران تا می�شود باعث (١١) محدودیت می�کند. محدود کارگران برای را آموزشی ساعات کل تعداد (١٠)
می�کند بیان (١٢) محدودیت ببینند. آموزش را t دوره در j کاری ایستگاه در کنونی�شان مهارت سطح از مهارت سطح یک
ایستگاه این به زمانی دوره یک در باید داشته�باشد، را j کاری ایستگاه در کار برای الزم مهارت سطح i کارگر که صورتی در
موجودی سطح که می�کند بیان (١۴) محدودیت می�کند. برطرف را نیاز مورد تقاضا میزان (١٣) محدودیت یابد. تخصیص
پایان از قبل عقب�افتاده سفارشات تمام که می�کند بیان (١۵) محدودیت باشد. بیشتر IMAXp از نباید محصول هر برای
می�کند. محاسبه را t دوره در دائم و موقت کارگران تعداد (١٧) و (١۶) محدودیت�های داده�می�شوند. تحویل زمان�بندی دوره
و موقت کارگران به اختصاص�داده�شده زمان�های کل از تولید�شده، محصوالت کل پردازش زمان می�کند بیان (١٨) محدودیت
را j کاری ایستگاه در کار برای الزم مهارت سطح که کارگرانی به کاری ساعت تخصیص از (١٩) محدودیت است. کمتر دائم
و (٢٠) محدودیت�های است. کران�دار باال از کارگران کل به دائمی کارگران نسبت فوق، مدل در می�کند. جلوگیری ندارند،
بیان (٢٣) و (٢٢) محدودیت�های می�کنند. اعمال اضافه�کاری ساعات در هم و عادی ساعات در هم را، نسبت این (٢١)
محدودیت�های هستند. کار به مشغول دوره آن در که است کارگرانی تعداد از بیشتر همیشه دوره هر در کارگران تعداد که می�کنند

می�کند. محدود را تولید خط هر کارگران تعداد ،(٢۶) محدودیت می�کنند. محدود را اضافه�کاری ساعات (٢۵) و (٢۴)
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