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Abstract:  

This article aims to highlight the importance of the use of goal programming in multi- criteria 

decision making, where is the multi-choice goals programming model is one of the most modern 

models used to analyze and solve multiple and conflicting decision problems. where the application 

of this model to one of economic institutions, represented in the society of mechanical industries 

and accessories (ORSIM) to determine the optimum quantity produced at the institution under 

many goals that the decision maker seeks to achieve and multiple levels of ambition. 

Keywords: multi criteria decision making, goal programming, multi-choice. 

 :مقدمة
من بني األساليب العلمية املساعدة على اختاذ القرارات واليت القت رواجا كبريا بعد احلرب العاملية  أساليب حبوث العملياتتعترب 

يري لتتماشى تعد عملية اختاذ القرار تعتمد على معيار واحد بل جمموعة من املعا فلمنتيجة للتطورات اليت عرفها العامل االقتصادي و  ،الثانية
مع متطلبات واقع املؤسسة وحتديات البيئة احمليطة هبا كل هذا جعل املؤسسة تسعى إىل حتقيق عدة أهداف يف آن واحد، وهذا ما دفع 

يت هي عبارة عن األساليب الرياضية املساعدة على اختاذ القرارات الباحثني إىل التفكري يف طرق أخرى تتمثل يف الربجمة باألهداف وال
 .املتعددة املعايري املتعلقة بتوزيع املوارد املتاحة لتحقيق مجلة من األهداف املختلفة

كما شهدت تطورات   0211سنة  Charnes et Cooperيرجع الفضل يف ظهور منوذج الربجمة باألهداف إىل كل من 
وغريهم، وقد عرفت الربجمة باألهداف عدة تغيريات من حيث  Lee, Ignazio, Tamez et all, Romeroل وتعديالت من قبل ك

هنا النماذج ومن بينها الربجمة باألهداف العادية، الربجمة باألهداف املرجحة، الربجمة باألهداف ذات األولوية، ومن سلبيات هذه النماذج أ
عبارة عن قيمة وحيدة ومتأكد منها ولكن يف معظم تأخذ بعني االعتبار فرضية أن مستويات الطموح ملتخذ القرار واملتعلقة بكل هدف 

حاالت اختاذ القرار يصعب حتديد القيم املستهدفة بدقة، هذا ما أدى إىل ظهور مناذج حديثة تتمثل يف منوذج الربجمة باألهداف متعدد 
 .ةدوالذي يسمح ملتخذ القرار بتحديد مستويات طموح متعد (Chang)اخليارات 

ما مدى مساهمة نموذج البرمجة باألهداف متعددة الخيارات في تحديد توليفة اإلنتاج : كالية التاليةومما سبق تتبلور اإلش
 االقتصادية؟ بالمؤسسة
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 : هدف وأهمية الدراسة
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة جانب مهم من ميدان حبوث العمليات واختاذ القرارات، من خالل إبراز أمهية التحليل الكمي 
واستخدام طرق األمثلية يف اختاذ القرارات، أما أمهية الدراسة فتكمن يف توضيح كيفية بناء منوذج رياضي يعتمد على جمموعة من األهداف 

 .للصناعات امليكانيكية ولواحقها اورسيموتطبيقه على مؤسسة  يف ظل تعدد القيم املستهدفة واخلطوات املتبعة لذلك
 : منهجية الدراسة

الكمي املميز إلشكالية البحث جعلنا نعتمد على منهج التحليل الكمي الرياضي من خالل عرض أهم مناذج الربجمة باألهداف  إن الطابع
 .واليت أحرزت تقدما كبريا ومتسارعا يف السنوات األخرية

 : خطة الدراسة
 :التاليني وريناحمل سنتناوللإلجابة على هذه اإلشكالية 

 باألهدافالبرمجة : المحور األول
 ORSIM مؤسسة علىمتعدد الخيارات  تطبيق نموذج البرمجة باألهداف :المحور الثاني

 البرمجة باألهداف: المحور األول
 :تعريف البرمجة باألهداف (1

عاجلت أساليب الربجمة اخلطية املشاكل اليت تتميز بوجود هدف واحد فقط، لكن يف معظم حاالت اختاذ القرار املؤسسات ال 
طرق حديثة يف اختاذ تسعى لتحقيق هدف واحد وإمنا هي جمربة على حتقيق عدة أهداف قد تتعارض فيما بينها، وهو ما أدى إىل ظهور 

تعددة املعايري الختاذ القرار واليت هتدف إىل احلصول على قرارات جيدة مع األخذ بعني االعتبار جمموعة من القرار واملتمثلة يف الطرق امل
ولقد ظهرت خالل السنوات األخرية العديد ، األهداف قد تكون متنوعة ومتناقضة وتعترب مناذج الربجمة باألهداف أحد أهم هذه األساليب

 :مفهوم وتعريف منوذج الربجمة باألهداف ومن بينهامن احملاوالت إلعطاء فكرة عامة حول 
على أهنا طريقة رياضية مرنة وواقعية تستخدم يف حل مسائل اختاذ القرار املعقدة  M.Tamiz)و  (C.Romero حسب كل من

 . 1واليت تتضمن عدة أهداف والعديد من املتغريات والقيود
النموذج الذي يأخذ بعني االعتبار جمموعة من األهداف دفعة  منوذج الربجمة باألهداف هو ذلك: (Belaid Aouni)أما 

 .2واحدة، حيث يتم اختيار احلل األمثل من بني احللول املمكنة
فالربجمة باألهداف هي أحد النماذج الرياضية متعددة األهداف الذي يسعى إلجياد أقرب وأحسن حل يوفق إىل أقصى حد ممكن 

لة وذلك من خالل حتديد قيم متغريات القرار اليت ختفض جمموع االحنرافات عن األهداف احملددة بني جمموعة األهداف املرتبة للمشك
 .3مقدما إىل أدىن حد ممكن

 :4ويتسم منوذج الربجمة باألهداف ببعض اخلصائص تتمثل فيما يلي
  متعارضةتسعى الربجمة باألهداف إىل حتقيق أهداف متعددة سواء كانت تلك األهداف متناسقة أو. 
 يتم التعبري عن األهداف يف صورة رتب وأولويات. 
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 ختفيض االحنرافات بني األهداف احملققة واألخرى املستهدفة إىل أدىن حد ممكن قد يصل إىل صفر ويفضل  إىل تسعى الربجمة باألهداف
استخدام الربجمة باألهداف يف املواقف واملشكالت اليت تتميز بتعدد األهداف وكذلك املواقف واملشكالت اليت يهدف متخذ القرار من 

 .الوصول إىل املستوى األمثل لهورائها إىل حتقيق مستوى مرض من النشاط وليس 
 :صياغة نموذج البرمجة الخطية باألهداف (2

 Charnes and al  من  كل هي تلك الصياغة الرياضية اليت قدمها باألهداف الربجمة لنموذج صياغة رياضية إن أول      

 :5وميكن كتابة هذه الصياغة كما يلي ،Cooper and Charnes (1961)و (1955)

          
    

   

 

   

 

 
 
 

 
        

 

   

  
    

    

    
    

  
     

    

  

 :حيث أن
 .(i=1,2,…,p) حبيث i رقم للهدف إليها الوصول املراد املستهدفة القيمة :  

: Xjأن حبيث القرار متغري ميثل.(j=1,2,…,n) 
 :aijاملستهدفة القيمة حتقيق يف القرار متغري مسامهة معامل. 
Cx: النموذج بقيود املتعلقة املعامالت مصفوفة.  
: C املتاحة املوارد شعاع.  
   

 .القيمة املستهدفة اجناز يف الزيادة مقدار يعكس الذي باهلدف املتعلق املوجب الحنرافا : 
   

 .املستهدفة القيمة اجناز عن العجز مقدرا يعكس الذي باهلدف املتعلق السالب االحنراف:  
    االحنرافات املوجبة والسالبة جداء مع العلم أن

    
    ألن االحنراف معدوما، يكون   

   و  
معا،  حتقيقها ميكن ال 

 .حيث ال ميكن أن نصل إىل قيمة أكرب من اهلدف وأصغر منه يف آن واحد
 للدالة بالنسبة والسالبة املوجبة االحنرافات وضع حساب كيفية حتديد جيب فإنّه باألهداف الربجمة لنموذج املعياري للشكل وفقا
  :6التايل اجلدول تلخيصها يف وميكن االقتصادية، الدالة يف يظهر الذي االحنراف أي االقتصادية،

 تحديد االنحرافات في الدالة االقتصادية(: 10)جدول رقم 
 الدالة القتصادية في يظهر الذي االنحراف القيد يأخذها التي المعادلة القيد نوع

                 
    

       
  

                 
    

       
  

                 
    

       
    

  
، رسالة دراسة حالة الجزائرية للتأميناتدراسة اإلنتاج والعمليات باستخدام البرمجة باألهداف في مؤسسات الخدمات مع بن طيب هديات، : المصدر

 .134ص، 2116-2115دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، 
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 :أنواع نماذج البرمجة باألهداف (3
 :نموذج البرمجة باألهداف المرجحة (أ 

قائص يف تطبيقه حيث الن بالرغم من أن صياغة منوذج الربجمة باألهداف يف شكله املعياري لقيت رواجا كبريا إال أنه ظهرت بعض
ية لكل أهداف عني االعتبار أفضليات متخذ القرار، اهتم فقط مبستويات الطموح لألهداف من خالل منح نفس األمهب أنه مل يأخذ

  .طابق مع أغلب مسائل القرار التطبيقية الواقعيةيتاملشكلة، وهذا ال 
حيث يعمل على ختصيص أوزان نسبية خمتلفة ملتغريات  Charnes and Cooper (1977)مت تطوير هذا النموذج من طرف 

 :7االحنراف املوجبة والسالبة اخلاصة بكل هدف، وميكن صياغة هذا النموذج يف الشكل التايل 
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 :حيث
Wi

 .األمهية النسبية الحنرافات املوجبة: +
Wi

 .األمهية النسبية الحنرافات السالبة: -
باالحنرافات هي مبثابة نسب مئوية يتم حتديدها يف بداية عملية صنع القرار تعرب عن درجة األمهية تكون مرتبطة  Wi املعامالت

 .الغري مرغوب فيها من قبل متخذ القرار
 :البرمجة باألهداف ذات األولوية (ب 

أكثر استخداما، حبيث تعتمد صياغتها  (lexicographique)تعترب الربجمة باألهداف ذات األولوية أو الربجمة باألهداف 
إن دالة اهلدف يف منوذج برجمة األهداف ذو األولوية يستخدم . الرياضية على ترتيب األهداف املراد حتقيقها ضمن فئات خمتلفة لألولوية

قبل لتقليل دالة متغريات االحنراف للحد األدىن، واملشكلة العامة للمفاضلة والتقييم بني جمموعة البدائل املقرتحة، وطور هذا النموذج من 
Lee 8  9وتتم صياغته على النحو التايل: 

              
    

        
    

            
    

   

         
    

     

  
    

                                  

 :حيث
Z  :جمموع االحنراف السالب واملوجب من األهداف. 

 :pkهيكل أولويات األهداف. 
bi : قيمة اهلدف املرغوب حتقيقه. 

 :cij  حتقيق اهلدفمعامل مسامهة متغري القرار يف bi. 
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 :النماذج الحديثة في البرمجة باألهداف (4
 :نموذج البرمجة باألهداف المتعددة الخيارات (أ 

سنة  (multi-choice goal programming)أول من اقرتح منوذج الربجمة باألهداف متعددة اخليارات  Changيعترب    
لكل هدف، نظرا لعدم قدرة متخذ القرار يف العديد من احلاالت ، حيث يسمح ملتخذ القرار بتحديد مستويات طموح متعددة 0222

أو يرغب متخذ القرار يف إعطاء جمموعة من القيم املستهدفة لكل هدف وال ميكن حل هذه  على حتديد القيمة املستهدفة بدقة لألهداف
 :11و التايلعلى النح MCGPوميكن صياغة منوذج . املشكلة باستخدام مناذج الربجمة باألهداف السابقة

                                   

 

   

 

St: 
                                                                     

 :حيث
 i=1,2,…,nاألمهية النسبية للهدف  :  
 k=1,2,…,mمستويات الطموح  :    

 :المتعددة الخيارات المنقحنموذج البرمجة باألهداف  (ب 
حيث قدم منوذج الربجمة باألهداف املتعددة ، 0222 سنة Chang   مت ادخال بعض التعديالت على النموذج السابق من قبل

، والذي ترتكز فكرته على استحداث متغري جديد يكون حمصور (Revised multi-choice goal programming) اخليارات املنقح
 :11كما يلي  (RMCGP)بني احلد األعلى واحلد األدىن ملستويات الطموح لكل هدف، وتكون الصياغة الرياضية لنموذج 

             
    

        
    

   

 

   

 

 St: 
        

    
                                       

     
    

                                  
                                                     

   
 
 
 

   

    
   

    
    

    
      

 :حيث
 .      و        متغري مستمر يتغري بني:   

  
    

 .          متثل متغريات االحنرافات املوجبة والسالبة املرتبطة باهلدف:  
  

    
            االحنرافات املوجبة والسالبة املتعلقة بــــ :  

رافات فيما يتعلق بتحقيق أهداف ورغبات صانع القرار يف متثل األوزان العددية النسبية املرجحة لتقليل متغريات االحن:       
 .اختاذ القرار
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 :ORSIMمؤسسة  علىمتعدد الخيارات  تطبيق نموذج البرمجة باألهداف: الثانيالمحور 
 املؤسسات احدى على بتطبيق هذا النموذج قمنا (RMCGP)باألهداف املتعددة اخليارات املنقحة  الربجمة منوذج ملعاجلة

 ماهلا رأس يبلغ أسهم ذات شركة وهي (ORSIM) ولواحقها امليكانيكية للصناعات الوطنية املؤسسة يف متثلت االقتصادية
 والصنابري واللوالب الرباغي بإنتاج تقوم املؤسسة. رهيو بواد اجلزائري الغرب مستوى املؤسسة على تقع جزائري، دينار 212.222.222

 .املؤسسة أنواع منتوجات أهم على ركزنا ،0202 لسنة املتاحة املعلومات حسب النموذج تطبيق وبغية األحجام مبختلف
 على حتتوي منتجة وحدة كل أن حيث املؤسسة تنتجها اليت املنتجات أهم برتميز نقوم الرياضي النموذج إعداد عملية نسهل لكي

 :يلي كما نعرفها واليت( املنتوجات بعض حجم لصغر) املنتوج ذلك من قطعة 0222
X1 :من املنتجة الوحدات عدد TIGE D'ANCRAGE FJ M24X500/100 R25 B 

X2 :من املنتجة الوحدات عدد TIGE D'ANCRAGE FJ M24X500/150 R50 B 

X3 :عدد الوحدات املنتجة من TIGE D'ANCRAGE FJ M24X700/200 R30 B 

X4 :عدد الوحدات املنتجة من ETRIER M10X55/030/030 Q8.8 ZNF 

X5 :من عدد الوحدات املنتجة ETRIER M10X65/030/030 Q8.8 ZNF  
X6 :ن م عدد الوحدات املنتجةVIS HPF M16X40/26 Q8.8 ZNF   
X7 :من عدد الوحدات املنتجة VIS HPF M16X45/26 Q8.8 ZNF 
X8 :من عدد الوحدات املنتجة TIGE D'ANCRAGE FJ M27X600/250 R25 B 
X9 :من عدد الوحدات املنتجة TIGE D'ANCRAGE FJ M27X700/150 R25 B 

X10 :من عدد الوحدات املنتجة TIGE D'ANCRAGE FJ M27X800/200 R25 B 

 :عرض المعطيات المتعلقة المؤسسة (1
 :المواد األولية المستعملة (أ 

يف إنتاج هذه املنتوجات، وميكننا تعتمد مؤسسة اورسيم يف صنع منتوجاهتا على جمموعة من املواد األولية، وهذه املواد هلا معايري حمددة 
 .عرض هذه املواد يف اجلدول التايل من خالل الكميات املتاحة سنويا واملقادير الداخلة يف تركيب كل منتوج

 (الوحدة كغ)كمية المواد المتاحة خالل السنة (: 10)جدول رقم 
 الكمية المتاحة (كغ)االستهالكات الوسيطية  المنتوجات المواد األولية

 

BARRE S235 JR -

E24-2- DIAM 24.00 

X1 2372,532  

180000 X2 2672,738 

X3 2944,397 

BARRE 35 B2 DIAM 

8.60 h9 

X4 56,34  

56000 X5 68,975 

RLX 35 B2 DIAM 

15.78 h9 

X6 99,588 1006804 

 X7 107,495 

 

BARRE S235 JR -

E24-2- DIAM 27.00 

X8 3369,21  

350000 X9 3850,53 

X10 4492,28 

 .مصلحة اإلنتاج باملؤسسة من اعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر                  
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 : ساعات العمل المتاحة (ب 
يف العملية اإلنتاجية، وذلك  اللحصول على منتوج هنائي الصنع جيب املرور ترتيبيا بعدة مراحل ترسم لنا اخلطة الالزم إتباعه

 . ، ونظام العمل خيتلف من آلة ألخرى، واجلدول التايل يوضح الوقت املستغرق لكل منتوج على اآللة املستخدمةاآلالت الالزمةستعمال با
 (الوحدة ساعة)الوقت المستغرق لكل منتوج على اآللة المستخدمة (: 10)جدول رقم 

اآلالت
 

 

CISAILLE 

TYPE 

HAZEL 

AMH3 

USINER 

LES FILETS 

ET 

APPOINTER 

GG-39 

LIGNE 

D'EMBALLAGE 

BOULONNERIE 

INSTALLATION 

FOUR A 

CHAMBRE KES 

INSTA 

ZINGAGE 

FEU-ZNF 

305KG/h 

INSTALLATION 

ZINGAGE AU 

FEU-ZNF 

X1 3,586 24,752 9.47 1   

X2 3,913 23,760 10.888 1   

X3 4.407 23,352 10.888 1   

X4 2,28   0,255 0,259 0,456 

X5 2,28   0,304 0,309 0,543 

X6    0,149 0,321 0,565 

X7    0,162 0,347 0,613 

X8 3.54 35.68 9.37 1   

X9 3.732 21.7 9.37 1   

X10 4.22 26.64 9.37 1   

  .من اعداد الباحثني باالعتماد على مصلحة التخطيط واإلعداد باملؤسسة: المصدر
 :مستوى اإلنتاج (ج 

، واحملافظة على مكانتها يف السوق الزبائن الدائمني هلا من خالل توفري الطلبيات املقدمة من قبلهم تسعى املؤسسة للمحافظة على
لذا تضع املؤسسة يف كل عام خمطط سنوي يتعلق حبجم اإلنتاج السنوي الواجب حتقيقه أو جتاوزه لكل منتوج، واجلدول التايل يبني حجم 

 :األدىن اإلنتاج السنوي
 

 السنوي األدنىحجم اإلنتاج (: 04)جدول رقم 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 المنتوجات

 0 0.1 0 0022 0122 02 12 2.1 2.1 2.1 حجم االنتاج

.من اعداد الباحثني باالعتماد على مصلحة التخطيط واإلعداد باملؤسسة: المصدر  
 : أهداف المؤسسة (د 

ملختلف األهداف كرقم األعمال الذي حياول تعظيهما أو قيمة الطموح  مبستوياتتامة إن متخذ القرار باملؤسسة ليس على دراية 
مسؤويل خمتلف مصاحل على إعطاء قيم معينة خمتلفة ملستويات الطموح لكل هدف، وقد قام  داليت يسعى إىل تدنيتها، لذا سيعتم فالتكالي

 : كما يلييف املؤسسة   تحديد هذه القيم بناء على خربهتماملؤسسة ب
 دج كقيمة دنيا وقيمة 280000000حتديد قيمة تعظيمه إىل أقصى حد ممكن لذا مت فمتخذ القرار باملؤسسة حياول النسبة لرقم األعمال ب

 .له دج كقيمة عظمى002222222
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  دج  022222222دج كحد أدىن و001222222فقد مت وضع ميزانية تقدر بــــ واليت تسعى املؤسسة إىل تدنيتها بالنسبة لتكاليف اإلنتاج
 .كحد أقصى

  بالنسبة لساعات العمل السنوية لآلالت فقد مت حتديد خمتلف قيمها املستهدفة وذلك باألخذ بعني االعتبار احتماالت األعطاب والتوقف
 :يف اآلالت وذلك كما يلي

 تبالنسبة لآلال (CISAILLE TYPE HAZEL AMH3) ساعة عمل 2222و 1102ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت ت فقد. 
 تبالنسبة لآلال (USINER LES FILETS ET APPOINTER GG-39)  0002ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت تفقد 

 .ساعة عمل 1021و
 التبالنسبة لآل (LIGNE D'EMBALLAGE BOULONNERIE) 1021و 0002ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت ت دفق 

 .ساعة عمل
 تبالنسبة لآلال (INSTALLATION FOUR A CHAMBRE KES)  2022ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت تفقد 

 .ساعة عمل 02012و
 تبالنسبة لآلال (INSTA ZINGAGE FEU-ZNF 305KG/h)  ساعة  1021و 0122ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت تفقد

 .عمل
  لآلالتبالنسبة (INSTALLATION ZINGAGE AU FEU-ZNF)  0222ساعات العمل هبا ما بني  يرقدمت تفقد 

 .ساعة عمل0012و
  .واجلدول التايل يوضح سعر بيع كل منتوج وتكلفة إنتاجه

 سعر بيع المنتوجات وتكلفة اإلنتاج(: 04)جدول رقم 

(دج)تكلفة االنتاج (دج)سعر البيع  المنتوجات  

X1 265850 186095 

X2 316798 253439.1 

X3 350517.12 280413.75 

X4 45117.57 23014.87 

X5 49046.19 27606.51 

X6 21690 17352 

X7 23960 19168 

X8 553539.49 387477.65 

X9 623069.34 436148.52 

X10 780119.31 585089.50 

 .من اعداد الباحثني باالعتماد على مصلحة احملاسبة واملالية باملؤسسة: المصدر  
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 :صياغة النموذج الرياضي (2
نظرا لتعدد القيم املستهدفة املوضوعة من قبل متخذ القرار باملؤسسة لكل هدف فال ميكن استخدام منوذج بالربجمة باألهداف  

، (Chang 2008)التقليدية، بل سيتم االعتماد على أحد النماذج احلديثة واملتمثل يف منوذج الربجمة باألهداف متعددة اخليارات املنقحة 
 :عطيات املؤسسة كما يليمموذج الرياضي باالعتماد على لنحيث ميكن صياغة ا
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 (مجيع أهداف املؤسسة هلا نفس األمهية بالنسبة ملتخذ القرار)         : حيث أن

 :حل النموذج (3
أحد الربامج املختصة يف حل مناذج الربجمة املتعددة ) LINGO 14حلل النموذج الرياضي هلذه املشكلة نستخدم برنامج 

 :(12امللحق رقم ) ، حيث حتصلنا على النتائج التالية(األهداف
  القراربالنسبة لمتغيرات: 

                                                                                                        
                                                                                                            

                                                                                        

                                   

 بالنسبة لمتغيرات االنحرافات: 
    

 
                                  

                              
    

    
    

      

  
           ;                             

                             
           

  
          ;             

  
                                   

                       
      

 
 بالنسبة لمتغيرات المستمرة: 

                                                                                    
                                                                                                        

                                                                      

 :حيث أن
: Xjقطعة من هذا املنتوج1111متثل منتجة  ث أنه كل وحدةحبي الواجب انتاجها من كل منتوجالكمية املثلى  ثلمت.  

  
    

 .          متثل متغريات االحنرافات املوجبة والسالبة املرتبطة باهلدف:  
  

    
 .           االحنرافات املوجبة والسالبة املتعلقة بــــ :  

 .املتحصل عليها ىثلاف املدقيم األه:   
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الحظ أنه مت ن(RMCGP)من خالل هذه النتائج املتحصل عليها وباستخدام منوذج الربجمة باألهداف متعددة اخليارات املنقح 
لتوصل التوصل إىل قرار مرض يف بيئة اختاذ القرار، فاملؤسسة تستطيع أن حتقق التوازن بني أهدافها، فبالنسبة هلدف تعظيم املبيعات فلقد مت ا

قيمة واليت قدرت ب (y2)دج، وأيضا بالنسبة بتكاليف اإلنتاج 002222222واليت تقدر ب  (y1)إىل أقصى قيمة من القيم املستهدفة 
 .دج وهي أدىن حد من التكاليف املتوصل إليها001222222

لساعات عمل هذه احلد األدىن  متثل (y3,y4,y5,y6,y7)أما فيما خيص استغالل ساعات عمل اآلالت فالقيم املتحصل عليها 
تقدر ب واليت  (INSTALLATION ZINGAGE AU FEU-ZNF)ة اآلالت املقابلة هلا، بينما عدد ساعات عمل اآللة املتبقي

  وهذا ما توضحه لة اآل هذهلساعات عمل  القيمة املستهدفة الدنياساعة عن 691ساعة أي بزيادة 3451
 . 

 BARRE S235 JR -E24-2-DIAM 24.00بالنسبة للموارد املتاحة فلقد مت استغالل كلي للكمية املتوفرة من املادتني و 

إن أي زيادة يف كمية ف أكرب من الصفرهلا  (أسعار الظل) القيم احلديةونظرا ألن  BARRE S235 JR -E24-2-DIAM 27.00و
 .(13امللحق رقم ) موارد نادرة فهي تعترباإلنتاج وبالتايل تؤثر على أهداف املؤسسة  دي إىل زيادة تكاليفاملادتني تؤ 
 RLX 35 B2 DIAM 15.78و BARRE 35 B2 DIAM 8.60 h9 املتوفرة من املادتنيكميات ال مل يتم استغاللينما ب

h9  وبالتايل فإن أي زيادة يف ، عاطلة وهي طاقات على التوايلكغ 61178.53كغ و14956.25 بمنهما حيث تقدر الكمية املتبقية
 (.13)رقمكما هو موضح يف امللحق معدومة  ( أسعار الظل)نظرا ألن قيمها احلدية هاتني املادتني لن تؤثر على أهداف املؤسسة 

 :خاتمة
لقد قمنا يف هذه الورقة البحثية مبحاولة تطبيق أحد مناذج الربجمة باألهداف احلديثة واملتمثل يف منوذج الربجمة باألهداف متعدد 
اخليارات املنقح كأسلوب رياضي مساعد يف حل املشكلة القرارية على مستوى املؤسسة الوطنية لصناعات امليكانيكية ولواحقها 

ORSIM حيث يسعى متخذ القرار إىل حتقيق جمموعة من األهداف املتعارضة ومبستويات طموح متعددة ويف ظل املوارد املتاحة، ولقد مت ،
حيث حتصلنا على خطة اإلنتاج السنوية املثلى واليت تليب كل رغبات متخذ  Lingo14حل هذا النموذج باستخدام برنامج اإلعالم اآليل 

 .القرار
ذا النموذج إىل أن منوذج الربجمة باألهداف متعدد اخليارات هو منوذج مرن ميكن االعتماد عليه ن خالل استخدام هولقد توصلنا م

يف حل خمتلف املشاكل اليت تواجه املؤسسة رغم التغريات اليت تعرفها البيئة االقتصادية، كما أنه يعطي حلوال مرضية تكون أكثر اقناعا 
 .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يفالعلمية يتم االعتماد على هذه األساليب  م من كل هذا إال أنه الوارضاء لدى املسريين، وبالرغ

وألن التحديات اليت تواجهها املؤسسة تفرض على متخذي القرار االستعانة مبثل هذه األساليب الرياضية من أجل حل املسائل  
التجربة الشخصية ملتخذ القرار مع و اء عن استخدام األساليب التقليدية يف اختاذ القرار القرارية ملختلف جماالت التسيري املتنوعة واالستغن

 .إقامة نظام معلومات داخل املؤسسة من أجل توفري مجيع املعلومات الالزمة املتعلقة بالنشاط الداخلي واخلارجي للمؤسسة
من بني أحسن النماذج اليت ميكن االعتماد عليها يف حل  تعترباحلديثة ويف األخري ميكن استخالص أن مناذج الربجمة باألهداف 

 .معظم املشاكل اليت تواجه املؤسسات االقتصادية
 



   اإلنتاج توليفة حتديد باألهداف متعددة اخليارات يف استخدام الربجمة أمهية 
 خليد عائشة. د+ د مربك إبراهيم.ط

 306 - 293ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                  ISSN  6132-1112                   جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  
304 

  :قائمة المراجع
1. M.Tamiz, C.Romero and D.Jones, Goal Programming for Decision Making (An overview of the current 

state of the art, European Journal of Operational Research, ELSEVIER, Volume 111, Issue3, December 

1998, p 579 

2. Belaid Aouni, Le modèle de programmation mathématique avec buts dans un environnement imprécis : 

sa formulation, sa résolution et une application, thèse de doctorat, faculté des sciences de l’administration, 

université Laval (Canada), 1998, p01. 

، 0222، الربامج اخلطية، مكتبة التكامل، الزقازيق، 0، جبحوث العمليات وتطبيقاتها في حل المشكالت واتخاذ القراراتفريد عبد الفتاح زين الدين،  .0
 .001ص

 .002، ص0222، املكتبة العصرية، مصر، 0، ط0، جة والتطبيقات اإلداريةاألساليب الكمية المفاهيم العلميأمحد حممد غنيم،  .0

5. Belaid Aouni, Le modèle de programmation mathématique avec buts dans un environnement imprécis, 

op.cit. p08. 

، رسالة دكتوراه، كلية مع دراسة حالة الجزائرية للتأميناتدراسة اإلنتاج والعمليات باستخدام البرمجة باألهداف في مؤسسات الخدمات بن طيب هديات،  .2
 000ص، 0202-0201العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، 

7. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis, Goal programming techniques for Bank asset liability 

management, kluwer Academic publishers, 2004, Page90. 
8. Mehrdad Tamiz, Dylan Jones, Practical Goal Programming, springer, New York, 2010, P 13. 
9. Hammami Abdelkader, Modélisation technico-économique d’une chaine logistique dans une enterprise 

réseau, thèse de doctorat, université Jean Monnet, Saint-Etienne, (France), 2003, p56. 

10. Ching- Ter Chang, Multi-choice goal programming, omega the international journal of management 

science, 35, 2007, p 389-396 

11. Ching- Ter Chang, Revised multi-choice goal programming, Applied Mathematical Modelling, 32, 2008, p 

2587-2595 

 
 

  



   اإلنتاج توليفة حتديد باألهداف متعددة اخليارات يف استخدام الربجمة أمهية 
 خليد عائشة. د+ د مربك إبراهيم.ط

 306 - 293ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                  ISSN  6132-1112                   جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  
305 

 :مالحقال
 (LINGO 14برنامج ) ORSIMنموذج البرمجة باألهداف متعددة الخيارات لمؤسسة صياغة (: 01)الملحق رقم 

 



   اإلنتاج توليفة حتديد باألهداف متعددة اخليارات يف استخدام الربجمة أمهية 
 خليد عائشة. د+ د مربك إبراهيم.ط
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 LINGO 14حل النموذج باستخدام برنامج (: 02)الملحق رقم 

 

 

 LINGO 14باستخدام برنامج  لمؤسسةالمتاحة لالكميات المتبقية لموارد (: 03)الملحق رقم 

 


