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 چكيده

باشد. در چند سال اخير توجه هاي موجود ميري، فرآيند انتخاب بهترين عمل يا گزينه از ميان گزينهتصميم گي

شان هايها براي بهبود تصميم گيريو استفاده از آندر كشور به علوم تصميم گيري و صنعتي  مجامع دانشگاهي

مهم است، زيرا در  و صنايع بسيار هاتصميم گيري در اداره امور سازمان عملگيري داشته است. افزايش چشم

تواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصي افراد متکي باشد، بلکه تصميمات بايستي حتي دنياي امروز اداره امور نمي

هاي خاصي صورت هاي علمي، آمار و اطالعات دقيق و به موقع و بر طبق اصول و روشاالمکان بر پايه بررسي

هاي تصميم گيري مناسب و هاي باالي عمليات و وسعت تشکيالت، لزوم شيوههزينه ،امورپذيرد. امروزه پيچيدگي 

سازد. آنچه مديران بيش از هر چيز به آن نيازمندند، ابزاري اخذ تصميمات مستدل را براي مديران روشن مي

شوند. مي راحت، مطمئن و علمي براي ياري آنان در انجام تصميمات است كه پيوسته يا گه گاه با آن مواجه

ها، کنيسري از اين تکيک .هاي كمي و ابزارهاي رياضي در اين راستا كارساز و ثمر بخش استتکنيک

شوند، كه ابزار رياضي قوي را براي كمي سازي معيارها و هاي تصميم گيري چند معياره ناميده ميکنيتک

غالب يک نرم افزار ارائه  ها دراين تکنيک اي ازاند. در اين طرح مجموعههاي قابل انتخاب فراهم آوردهگزينه

اي از خواهد شد. مهم ترين هدف در اجراي اين طرح تهيه يک نرم افزار جامع و كاربردي، شامل مجموعه

باشد. از مهم ترين ها ميهاي تصميم گيري چند معياره در حوزه مديريت صنايع و سازمانروشپركاربردترين 

نتيجه طرح( كمک به مديران سازمان ها و صنايع براي اتخاذ تصميم سريع و مناسب كاربرد هاي اين نرم افزار )

هاي تصميم گيري چند معياره معمول مورد تجزيه و تحليل قرار در اين طرح ابتدا كاربردي ترين روش باشد.مي

تهيه  MATLAB(GUI) ها با استفاده از زبان برنامه نويسيدر ادامه نرم افزار جامعي از اين روش و خواهند گرفت

كند تا با استفاده از چند روش متفاوت تصميم گيري چند معياره، گزينه د. اين نرم افزار به كاربر كمک ميشومي

 هاي قابل انتخاب خود اولويت بندي نمايد.

 MATLAB ،AHP ،TOPSIS ،ELECTRE زبان برنامه نويسي گيري چند معياره،تصميمهاي روشكلمات كليدي: 
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 مقدمه -1

توان ميشود تصميمي اتخاذ كند. ميشود كه ناگزير مي انسان در مسير زندگي خود با انواع مشکالت مواجه

شود، حاصل فرآيند ميمختلف توسط افراد انجام  هاييي كه در زمينههاگفت كه تمام اقدامات و فعاليت

ي بسيار هاگيريتصميمي جزئي در امور كوچک گرفته تا هاگيريتصميماز  گيريتصميمت. اس گيريتصميم

گيرند چنان به راحتي صورت مي هابرخي از تصميم آدمي دارد. اي در زندگي، نقش گستردهو پراهميت بزرگ

 اقدام به ، اما در مقابل مسائلي نيز در زندگي وجود دارند كهشودن هاتوجهي به آن كه شايد چندان

هرچه مسئوليت و اختيارات شايد مدت زمان طوالني وقت الزم داشته باشد.  هادر مورد آن گيريتصميم

به  هاگيريتصميماهميت اين  در هر حالگيري اهميت بيشتري خواهد داشت. تصميم ،انسان بيشتر باشد

ي هاچه بسا تعلل در شناخت راهزياد است و  در سرنوشت فرد دارند، بسيار هالحاظ اهميتي كه اكثر آن

ه به مثابه فردي است كه در گيرندتصميم .براي فرد به بار آورد ناپذيري راعواقب جبران ،بهتر گيريتصميم

گيري، فضاي ي تصميمهاگزينه پا گذارد. ها، در لحظه انتخاب، آماده است كه در يکي از مسيرهاتقاطع راه

در دسترس،  و موجود امکانات و منابع از برداريبهره و استفاده شيوه بهترين ينتعي آورند.تصميم را به وجود مي
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 پاسخي باشد و يافتن بايد و تواندكه مي ايهگزين ترينمناسب آينده، تشخيص براي عمل شيوه ترينمناسب

 ايم و بايد قادرواجهها مكه همه روزه با آن هستند اموري و مسايل ترينداد؟ اساسي انجام بايد اقدامي براي چه

 .بود هاآن مناسب براي جوابي ارائه به

 

 گیری چیست؟تصمیم -1-1

گيري مطالعات زيادي به عمل آورده هربرت سايمون محققي است كه در رابطه با مفهوم و مکانيسم تصميم

مون، گروه ديگري باشند. عالوه بر سايي دو واژه هم معني و مترادف ميگيرتصميماست. از نظر او مديريت و 

كرده و مديريت را چيزي جز ي را يکي و هم معني تعريف گيرتصميمنظران نيز مديريت و از صاحب

دهد و انجام وظائفي گيري تشکيل ميتصميماند و معتقدند كه كانون اصلي مديريت را يري ندانستهگتصميم

ي در باره نحوه و چگونگي انجام اين گيرميمريزي، سازماندهي، و يا كنترل در واقع كاري جز تصچون برنامه

در واقع دشوارترين و در بعضي  گيريتصميمعمل جوهر اصلي مديريت است و  گيريتصميمنيست.  هافعاليت

نادرست ممکن است صدمات  گيريتصميمتواند تلقي شود و در صورت ميترين كار هر مدير مواقع خطرناک

اتخاذ تصميمات اثربخش،  توانايين و بنگاه خود وارد آورد به عبارت ديگر ره سازماناپذيري را بر پيکجبران

 است. هامؤيد تفاوت ميان كارآيي و عدم كارآيي سازمان

يک فرآيند ذهني است كه طي آن فرد مساله و مشکل مورد نظر را براي خود مشخص و نتايج  گيريتصميم

موجب تغيير وضعيت موجود  هاانديشد كه طي آنمييي هابه يافتن راهگاه ، آنكندميدلخواه را نيز مجسم 

گيري از بهرهه با گيرندتصميمشود. براي اين منظور فرد ميورد نظر مو مقاصد  هادر راستاي حصول هدف

، ها، نگرشها، اعتقادات و ارزشدرکاطالعات ذهني و تحصيل اطالعات مرتبط از محيط و در پرتو فرهنگ، 

ي هاي مختلف حصول به نتيجه را مشخص و احتمال هر يک از راههاينش خود راهشخصيت و دانش و ب

اقدام به اخذ تصميم و يا به ، هانهايت با مقايسه ارزيابيو در يابي به هدف برآورد كرده ممکن را در دست

 كند.ميرا انتخاب عبارتي روش برتر 

سازمان را شبکه تصميم و مديريت اي عدهت كه به قدري مهم اس هاي در اداره امور سازمانگيرعمل تصميم

بر نبوغ و قضاوت  تواند صرفاًدنياي امروز اداره امور سازماني نمي در .اندي تعريف كردهگيررا عمل تصميم

ي علمي، آمار و اطالعات هااالمکان بر پايه بررسيشخصي افراد متکي باشد، بلکه تصميمات بايستي حتي
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ي ها، هزينههاي خاصي صورت پذيرد. امروزه پيچيدگي سازمانهابق اصول و روشط دقيق و به موقع و بر

ي مناسب و اخذ تصميمات مستدل را گيري تصميمهاباالي عمليات و وسعت تشکيالت سازماني، لزوم شيوه

ي مطمئن و علم ،چه مديران بيش از هر چيز به آن نيازمندند، ابزاري راحت سازد. آنبراي مديران روشن مي

 يهاتکنيکشوند. گاه با آن مواجه ميانجام تصميمات است كه پيوسته و يا گه براي ياري آنان در

 را سزايي به تأثير و نقش توانديم كه است ييهاگزينه از يکي ،علم از رشته اين فنون از استفاده و گيريتصميم

 .دكن ايفا راستا اين در

 آن مرحله هر در بهينه تصميمات اتخاذ و گيريتصميم به آن يهاروش و ريزيبرنامه وابستگي و نيازمندي 

 ياگونه به رود،مي شمار به ايبرنامه هر در اساسي بسيار و تفکيک قابل غيرئي جز يگيرتصميم كه است چنان

 يريزبرنامه يک در بهينه انتخاب و يگيرتصميم .كردتصور گيريتصميمريزي را بدون بتوان برنامه مشکل كه

 نقش از كمتر يافتگيتوسعه در هاتصميم نقش امروزه و دارد عهده بر را افزارينرم نقش بيشترين و ترينمهم

 قابل مجموعه با كه مواردي در خصوصه ب نيست، آساني كار تصميم اتخاذ موارد از بسياري در لکن .نيست منابع

نياز  شاننسبي اهميت اساس بر يگيرميتصم يهاواحد بنديولويتا به و داشته كار و سر هاعيارم از توجهي

 باشيم.  داشته

موجود يکي را انتخاب  يهابايد از ميان استراتژيمي گيري الزم است و تصميمگيربراي نيل به هدف، تصميم

د. كيفيت و ماهيت اين استراتژي، ماهيت عوامل محيطي خارج از كنترل سازمان و قدرت گيركند و به كار

سازمان از جمله عواملي است كه موفقيت و يا عدم موفقيت  با هااهيت و شدت رقابت آنرقبا و م

 نده در نيل به هدف بستگي به آن دارد. گيرتصميم

 است: زير ي تحت تاثير عوامل گيرتصميم

يک  باشد.و غيره مي هابينيي از قبيل هزينه، زمان، پيشگيرعوامل عقاليي: منظور، عوامل قابل اندازه -1

 .(Bhargava, 1993)تمايل عمومي وجود دارد كه بيشتر بدين عوامل پرداخته و عوامل غير كمي را از ياد ببريم

ي روشن است. عواملي از قبيل شخصيت گيرشناختي: مشاركت انسان در پديده تصميمعوامل روان -2

ي گيرجمله عوامل مهم در تصميم، آمال و نقش او از هاي او، تجربيات، درک، ارزشها، توانائيگيرتصميم

 باشند.مي
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گذارد، از مسائل تاثير مي هاخصوص كساني كه تصميم به نوعي بر آنه عوامل اجتماعي: موافقت ديگران ب -3

 كاهد.ميي است. توجه به اين عوامل از مقاومت ديگران در برابر تصميم گيرمهم تصميم

رهنگ منطقه، فرهنگ كشور و گي متعددي است كه به نام في فرهنهاعوامل فرهنگي: محيط داراي اليه -4

بر  هاد. اين فرهنگگيرنظر قرار دشود. همچنين فرهنگ خود سازمان نيز بايد مني خوانده ميفرهنگ جها

تاثير  هاو ارزش هاي مورد قبول جامعه، رويههاتصميم فردي و يا سازماني ما در قالب هنجار

 . (Murdick,1990)گذارندمي

 :(Render,et al, 1992) ي وجود دارد كه به ترتيب عبارتند ازگيرپنج گام در تحليل تصميم

 شناسايي و تعريف مسئله-1

 ي احتماليهاجستجو براي يافتن راه حل-2

 ن عواقب ناشي از هر راه حلكردبررسي -3

 ي گيري تصميمهاانتخاب يکي از مدل-4

 ي و اتخاذ تصميم.گيري تصميمهابردن يکي از مدل كاره ب-5

ي ناشي از هاي بازخورگيراند كه پيدهكراضافه  هابرخي ديگر از دانشمندان مرحله ششمي را نيز به اين گام

 باشد. ميصميم تنتايج 

 

  گیریتصمیمی هامعیار -1-2

نظر به منظور افزايش مطلوبيت و رضايت خود مد  گيرندهتصميمكه  آن سازنده و هدف متضمن يهامالک به

1معياردهد، ميقرار 
به باشند. مي آن يگيراندازه وسيله يا هدف محک سنگ در واقع هامعيار شود.مي گفته 

و قوانيني هستند كه براي قضاوت مورد استفاده قرار گرفته و ميزان اثر  ها، استانداردهاعبارت ديگر معيار

 بيشتر و دهند پوشش را اجزاء هدف بيشتر هامعيار اندازه هرد. نكنميبيان  گيريتصميمرا در  2يبخش

  .يافت افزايش خواهد تردقيق نتيجه گرفتن احتمال باشند، هدف كنندهبيان

ي ها. در اين صورت روشرا در قالب اعداد و ارقام بيان كرد هاباشند و بتوان آن ميك ممکن است هامعيار

ي هاتوان از روشميكيفي باشند، ديگر به سادگي ن هاروجود دارد. ولي اگر معيا هامتنوع رياضي براي حل آن
                                                           

1 - Criterion 

2- Effectiveness 
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نياز ي كيفي هاي معيارگيراندازه هادر اين حالت طلبد.ميرياضي و كمي استفاده كرد و روش خاص خود را 

 به يک استاندارد دارد. 

ر بعضي ، هم كمي و هم كيفي هستند كه دگيريتصميمي هاشود كه معيارميدر بسياري از مسائل مشاهده 

اي بود كه بيشترين مزيت بايست به دنبال گزينهميموارد نيز هم واحد نيستند، لذا در برخورد با اين مسائل 

 داشته باشد. هارا براي معيار

 

 3چند معیاره گیریتصمیمی هالزوم استفاده از تکنیک -1-3

كند و اين او را به استفاده ميرار و اهدافش تعادلي برق هاانسان حتي در كوچکترين تصميم شخصي، بين نياز

ترين سيب از به طور مثال ممکن است ما بزرگكند. ميچند معياره به عنوان راه حل نيازمند  گيريتصميماز 

ترين مسير به منزل )فاصله( را انتخاب يک سبد )اندازه(، شغلي با بيشترين حقوق )مبلغ به ريال( و يا كوتاه

ترين و آبدارترين سيب است و آيا اصوالً قادر ترين، تازهريم كه اين سيب خوشمزهكنيم. ولي آيا اطمينان دا

خواهيم بود تمام اين سيب را بخوريم؟ در انتخاب شغل با بيشترين حقوق آيا امکانات رفاهي ديگر نظير 

دارد؟  مسکن، بيمه و ... نيز در نظر گرفته شده است؟ آيا محيط شغلي مطابق ميل است و يا آينده روشني

 خطرترين مسير است؟ ترين و بيمسير كوتاه انتخاب شده آيا ارزان

اما امروزه در تجارت اين  دشدنميمسائل تجاري سنتي اغلب با يک هدف و آن هم بيشينه كردن سود تبيين 

تواند راهگشاي خوبي براي پيشرفت باشد. اهداف چندگانه و متضاد به عنوان مثال كمينه كردن ميشاخص ن

زينه و بيشينه كردن كيفيت خدمات، هنر حقيقي تصميم گيرندگان امروزي است. اين گونه مسائل خيلي ه

ي متعدد مقايسه هاما هميشه اهداف مورد نظرمان را با شاخص تر از مسائل گذشته و سنتي هستند.پيچيده

گيري مورد توجه قرار ور چشماين گونه مسائل در چند دهه اخير به طكنيم. ميبندي را رتبه هاكرده و يا آن

 گرفته اند.

 مواجه است، آن با كنوني نجها در كه ايعديده مشکالت و اطالعات كثرت ريزي،همحيط برنام يهاپيچيدگي

ي اطراف خود را هابسيار مشکل است كه از يک زاويه تک بعدي پديده .تابدميبرن را نگري بعدي منطق تک

 نجها در يگيرتصميم يهامحيط از بسياري ذاتي پيچيدگيبپردازيم. ببينيم و با يک شاخص به قضاوت 

                                                           

1 - Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
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 و تجربيات، سوابق ،هاتخصص مشاغل، با مختلف افراد از گيريبهره و هايگيردرتصميم نگري جامع امروز، لزوم

 از يشب معياره را و چند 4گروهي يهايگيري تصميمهاتکنيک از استفاده با همراه گوناگون، علمي يهاديدگاه

 است.  دهكر ضروري پيش

ممکن است با يکديگر متضاد باشند، يعني افزايش يک عامل يا معيار موجب  هامعيار ،در بعضي از مسائل

در مشکالت خاص خود را دارد. نيز ) اعم از كيفي و كمي( به يکديگر  هاتبديل معياركاهش عامل ديگر شود. 

 كند. ميارائه  هامزيت را براي تمامي معيارينه اي بود كه بيشترين اين گونه مسائل معموالً بايد به دنبال گز

توان گفت كه در اين حالت ميي چندگانه هاي با معيارگيريند تصميمآبا توجه به مشکالت مربوط به فر

ي به مقدار زيادي كاسته گيري ساده نبوده و به علت عدم وجود استاندارد از سرعت و دقت تصميمگيرتصميم

نده وابسته باشد. براي رفع اين گيري به مقدار زيادي به فرد تصميمگيرشود كه فرايند تصميمميه و باعث شد

. ي چندگانه طراحي شده اندهاي با معيارگيري تصميمهامشکل و يا حداقل كردن آثار جانبي آن روش

 ر باشد:معياره بايد داراي خصوصيات زي چند گيريتصميمفورمن معتقد است هر سيستم 

 کان فرموله كردن مساله و تجديد نظر كردنما -1

 ي مختلفهادر نظر گرفتن گزينه -2

  ي مختلفهاو معيار هادر نظر گرفتن شاخص -3

  گيريتصميمي كيفي و كمي در فرآيند هاشاخصامکان به كارگيري  -4

  هاو شاخص هامنظور كردن نظرات افراد مختلف در مورد گزينه -5

  راي محاسبه نرخ نهاييب هاامکان تلفيق قضاوت -6

 وجود يک مبناي تئوري قوي -7

 

 چند معیاره گیریتصمیمی مسائل هاکاربرد -1-4

ريزي استراتژيک، برنامهمديريت و از جمله ي مديريت هادر تمامي زمينهگيري چند معياره مسائل تصميم

، شيالت، 6هاجنگل مديريتعي، ريزي منابع طبيبرنامهمديريت و ، 5ريزي كشاورزيبرنامهبرنامه ريزي صنعتي، 

                                                           

1 - Group Decision Making 

1 - Agriculture planning 

2- Forest planning 
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، (هاو طراحي مترو هاريزي بزرگراهبرنامه) ، حمل و نقل8ي مهندسي، مکان يابيها، طراحي7توليد ريزيبرنامه

، بودجه ريزي، 9ي اقتصادي، صادرات و واردات، حسابداريهاريزي شهري، تعيين شاخصبرنامهمخابرات، 

، 11مديريت زنجيره تامين، )ارزيابي كار و انتخاب افراد( 10ي انسانينيرومديريت بانکداري، سرمايه گذاري، 

انتخاب يک طرح . به كار گرفته شده استو ...  ي كامپيوتريها، شبکهعلوم نظامي، جنگ، كنترل پروژه

كنندگان، انتخاب بهترين ان و تامينكارپيمانبندي گذاري از ميان چندين طرح مختلف، رتبهسرمايه

ي مختلف پيشروي سازمان و هاي استراتژيبراي انجام يک فعاليت مشخص، مقايسه كارپيمانيا كننده تامين

بندي كاركنان، انتخاب يک مکان از ميان چندين مکان براي انجام بهترين استراتژي، ارزيابي و رتبهانتخاب 

در جدول هستند. ره گيري چندمعيامسائل تصميمگذاري و بسياري موارد ديگر، همگي از جمله يک سرمايه

اشاره شده  گيريتصميمي هاگيري چند معياره به همراه معياري مسائل تصميمهاتعدادي از كاربردبه  1-1

 .(جزوه درسي عطايي،) است

 

 مکان یابی کارخانه -1-4-1

ث هاي صنعتي است كه بايد قبل از احداهاي بسيار مهم در احداث واحدتعيين محل كارخانه يکي از موضوع

و راه اندازي به آن توجه شود. اين موضوع براي صنايع بزرگ و مادر از ابعاد گوناگون قابل بررسي است و از 

 حساسيت بيشتري برخوردار است. 

گيري بوده و نتايج اين تصميم در دراز مدت اثرات به سزايي يابي كارخانه در سطوح استراتژيک تصميممکان

جتماعي و فني خواهد داشت. مکان مناسب نقش مهمي در رقابت پذيري از بعد اقتصادي، زيست محيطي، ا

يابي به مزاياي رقابتي و استراتژيک اي انتخاب شود كه باعث دستيک شركت در بازار داشته و بايد به گونه

هاي متنوع، تواند به صورت بدنه بزرگي از دانش، مدليابي كارخانه ميدر مقايسه با ساير رقبا شود. مکان

هاي مختلفي از جمله مهندسي صنايع، تحقيق در عمليات، اقتصاد شهري و هاي حل مختلف در زمينهتکنيک

                                                           
3 - Production scheduling and planning 

4 - Site selection 

5 - Accounting 

6 - Human resources management 

7 - Supply chain management 
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ترين هاي مختلفي بايد مورد مطالعه قرار گيرند كه مهميابي فاكتوردر مسائل مکان علوم سياسي ديده شود.

 ا عبارتند از:هآن

 دسترسي به مواد اوليه -

 داخليبرآورد بازار صادرات و مصرف  -

 نيروي كار در دسترس -

 

 (1382 عطايي،) گيري چند معيارهيي از مسائل تصميمهانمونه - 1-1جدول 

 هامعيار مساله

 انتخاب محل بهينه استقرار 

 ي صنعتيهاواحد

دسترسي به مواد اوليه، برآورد بازار صادرات و مصرف داخلي، نيروي كار در دسترس، هزينه حمل و نقل، انرژي  

جغرافيايي، مسائل زيست محيطي،  ،ايماليات و قوانين و مقررات، آموزش، آب و هوا، شرايط منطقه مصرفي،

 ودجه و الزامات كارفرما و ...بي همچون هامحدوديت

 ...و ، شان اجتماعي شرايط كاري ،محل كار ،شخصيت فرد ،ميزان حقوق ،هويت شغل انتخاب شغل

 د، حداقل كردن هزينه، كاهش ضايعات، افزايش رضايت كاركنان و ...حداكثر كردن درآم ريزي توليدبرنامه

 ...سکوت و آرامش محله و  ،فاصله آن از محل كار ،قيمت منزل انتخاب محل سکونت

 .. . امنيت، آموزش، توسعه صنعتي، بهداشت و تنظيم بودجه ساالنه كشور

 و ...)سر قفلي( م سازمان، سهم بازاري، تصوير سازمان در جامعه هاقيمت سميزان درآمد سازمان طي يک دوره،  انتخاب استراتژي سازمان

 حداقل كردن زمان سفر، حداقل كردن تاخيرات، حداقل كردن هزينه حمل و نقل و ... طراحي سيستم حمل و نقل 

 سرعت، دقت، قابليت اطمينان، ميزان آسيب رساني و ... انتخاب سيستم مناسب پرتاب موشک

 در كشورقيمت تمام شده، مصرف، امنيت، سازگاري با فرهنگ ترافيکي و امکانات توليد  ودرو مناسبانتخاب خ

هزينه، احتمال كمبود آب، انرژي )ميزان استفاده مجدد از آن(، استفاده از جنگل و زمين، كيفيت آب، حفاظت از  توسعه منابع آب

 مواد غذايي و ... 

 

 راه آهن و هوايي(هزينه حمل و نقل)دريايي، زميني،  -

 انرژي مصرفي -

 ماليات و قوانين و مقررات -

 آموزش )امکان دسترسي و ارتقاء علمي نيروي كار( -

 امکان توسعه )بهبود و ارتقاء توليد صنعت( -

 هاي طوفاني در سال و ...(آب و هوا )دماي هوا، رطوبت هوا، ميزان بارندگي، تعداد روز -

 وجود فرودگاه و راه آهن -
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 تي، تفريحي و رفاهيامکانات بهداش -

 اي و جغرافياييشرايط منطقه -

 مسائل زيست محيطي -

 هايي همچون بودجه و الزامات كارفرمامحدوديت -

 اي و محليميزان مزايا و تسهيالت منطقه -

 ميزان استحکام زمين -

 ميزان تسطيح زمين -

 خيزي وضعيت لرزه -

 روان گرايي زمين  -

 و ...  -

 گيري چندمعياره استفاده كرد.هاي تصميمي بايد از روشيابلذا با توجه به ماهيت مسائل مکان

 

 کنندهانتخاب تامین -1-4-2

امروزه همزمان ي زنجيره تامين است. هاترين فعاليتفعاليت خريد به عنوان يک قابليت رقابتي يکي از مهم

تر و در نيز مهمكنندگان مناسب براي خريد انتخاب تامينو  گيريتصميمي مختلف خريد، هابا افزايش روش

گان بيشتر شود، نتايج مستقيم و كنندبه تامين هاتر شده است. هر چه وابستگي سازماننتيجه مشکل

شود. جهاني شدن تجارت و گسترش روز افزون ميبارتر نادرست و غلط نيز زيان گيريتصميمغيرمستقيم 

ر كرده است. كسب رضايت مشتري، تامين ه را بيشتكنندي مختلف انتخاب تامينهاو حالت هااينترنت، روش

كنندگان در كيفيت تامينگان است. كنندي مشتري مستلزم انتخاب سريع و مناسب تامينهاو اولويت هانياز

ي جديد سازماني موجب هاساختاردارند.  اينهايت رضايت مشتري، نقش تعيين كنندهدر يي و هانمحصول 

دخيل باشند و لذا اهميت و جايگاه  گيريتصميمان، افراد بيشتري در گكنندشده است كه براي انتخاب تامين

 افزايش يافته است. گيريتصميم

بايد مورد مطالعه قرار مختلفي  گيريتصميمي هاه براي انجام يک مناقصه، معياركننددر انتخاب يک تامين

 عبارتند از: هاترين آنگيرد كه مهم
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ه، كنندكند تا تامينميوبي است كه كمک خايي مالي شاخص بسيار قدرت و توان قدرت و توانايی مالی:

 خواهد برساند.ميي مورد نظر را تامين كند و خريدار را به آن چه هاداستاندار

دانستن نگرش و ساختار مديريتي قوي براي يکپارچگي در زنجيره تامين و  ی مديريتی:هاامكانات و ساختار

ه در تامين نياز خريدار كنندمهم است. لذا بايد از توانايي مديريتي تامينايجاد روابط استراتژيک بسيار 

ي مديريتي هاه مستقيماً متاثر از جنبهكننداطمينان داشت. سطح كيفيت، هزينه و يا خدمات تامين

 ست.هاكار

ي هاح، توسعه و بهبود طرهامحصوالت و خدمات با كيفيت باال، پيشبرد درست و كامل طرح خصوصيات فنی:

گان سازمان، از توانايي و كنندموجود و اميد به آينده بهتر، همه و همه مشروط بر اين است كه تامين

ي هاعامل ورود آن سازمان به بازار تواندميه فني يک سازمان صخصوصيات فني كامل برخوردار باشند. مشخ

 جهاني باشد.

يا خدمات توليدي و تحويل به موقع، بايد مطمئن  به منظور پشتيباني در بهبود محصول توانايی پشتيبانی:

گان بايد به امکانات، كنندي انتخاب تامينهامعيارگان داراي منابع و توانايي كافي باشند. كنندشد كه تامين

ي اطالعاتي، آموزش و تربيت نيروي انساني معطوف باشد. اين موارد بايد بسته به نوع كار تا پس از هاسيستم

 ه تضمين شود.كننداز تامين كاال يا خدمات از سوي تامينمدت معيني 

ي هامحصوالت و خدمات با كيفيت باال و تحويل به موقع، مستلزم فرآيند ی كيفی:هاو فرآيند هاسيستم

و  هاي انتخاب مفيدي مانند فرآيندهاتوان معيارميگان است. بدين منظور كنندمين كيفيت تامينضت

ي ايزو و يا ها، استانداردي كيفيهاچگونگي رويارويي با مشکالت، دستورالعمل گي تضمين كيفيت،نچگو

 .را در نظر گرفتگويي ي پاسخهاسيستم

 گيريتصميم)در اصطالح  شوندميي مختلفي كانديداي انجام فعاليت موضوع مناقصه هااز طرف ديگر شركت

كنندگان، ايز اهميت ديگر در ارزيابي تامينموضوع حگوييم(. مي گيريتصميمي هارا گزينه هااين شركت

گان يکنواختي كنندباشد، كه با افزايش تعداد تامينمينده به تجربه گيروابسته بودن قضاوت فرد تصميم

 يابد. ميي كمتر شده و احتمال بروز خطا افزايش گيرقضاوت در تصميم

تر از قوي و در برخي ديگر ضعيف گيريمتصميي هاه در برخي معياركنندگان شركتكنندهر يک از تامين

ه است كه بتواند به بهترين شکل و با كنندي مديريت انتخاب تامينهستند. در اين ميان وظيفه هاساير معيار
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ي هالذا بايد پس از شناسايي معيار، فعاليت مورد نظر سازمان را انجام دهد. هاي اين معيارتوجه به همه

چند معياره  گيريتصميمي ها، با استفاده از تکنيکهااهميت هر يک از معياراسب و انتخاب تامين كننده من

 ه را انتخاب كرد.كنند بهترين تامين

 

 شغلانتخاب  -1-4-3

دار شغلي شود و كار كردن و داشتن شغل از ضروريات فردي و اجتماعي است. هر انساني سرانجام بايد عهده

اساسي  يهاگيريتصميمدر واقع يکي از بپردازد و به جامعه خدمت كند.  بدين وسيله به اداره زندگي خويش

است،  در گذشته كه تنوع مشاغل تا به حد امروزي نبوده .باشدميهر فرد، انتخاب شغل ساز براي و سرنوشت

ر فرزندان همان شغل پد گرفته است. به عبارتياغلب انتخاب شغل براي فرزندان به صورت موروثي انجام مي

افتد و اغلب داليل مختلفي كمتر از گذشته اين اتفاق مي امروزه بنا به .دادندرا انتخاب كرده و آنرا ادامه مي

گيرند كه ناچار به انتخاب شرايط شغلي هستند. در موارد زيادي عواملي خاص مي جوانان در شرايطي قرار

 ي انتخاب شغل و مراحل الزم براي رسيدن بههابا اين حال پايه كند.را بر فرد تحميل مي يک موقعيت شغلي

ريزي اين موثر در پايه شود. افراد با در نظر داشتن عواملتر گذاشته ميينيشغل مورد نظر اغلب در سنين پا

در انتخاب شغل مناسب بايد عوامل مختلفي از  .كنندمراحل و عوامل ديگر مسير شغلي خود را هدايت مي

 مورد مطالعه قرار گيرند. جايگاه اجتماعيو  عوامل اقتصادي، ي شغليهافرصت، قهعالجمله استعداد، 

شان است. بدون ي انتخابيهاموفقيت افراد در مشاغل و رشته عامل مهمي در موفقيت يا عدم استعداد :استعداد

ود. بر اين زمينه يا پيشرفتي حاصل نخواهد شد يا روند آن بسيار كند خواهد ب داشتن استعداد الزم در يک

بيني خوبي از پيش خواهد كرد تا هاكمک شايان توجهي به آن ،آگاهي از ميزان و نوع استعداد افراد اساس

توانند به مي وجود دارد كه ي استعدادسنجيهاآزمون امروزه براي اين منظور .آينده انتخاب خود داشته باشند

شود كه استعداد افراد و مي ند. برخي اوقات ديدهي واقعي خود را شناسايي كنهافرد كمک كنند استعداد

كه به  يگيرد. فردقرار مي هااحساسات و عالئق آن ي خود تحت تاثيرهادر مورد استعداد هاي آنهاشناخت

 موسيقي ممکن است اين عالقه را به حساب استعداد خود در زمينه ،مندي شديدي داردهزمينه موسيقي عالق

  .ملزومات اساسي انتخاب شغل است از هااستعدادقلمداد كند. شناخت 
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ي روزمره و هاچه در مورد كارگستر است. بسياري از امور زندگي انسان سايه عالقه و تمايل انسان درعالقه: 

 هابپردازند كه عالقه و گرايشي به آن و اموري هاافراد دوست ندارند به كار ،هاشغل و ساير فعاليت چه در مورد

رود. انسان بدون عالقه به شمار مي ه سيستم انگيزش فردكنندد. در واقع عالقه و گرايش در انسان فعالندارن

 زمينه نخواهد داشت.  به يک زمينه انگيزشي براي انجام فعاليت و در آن

ام يک روز هم كار نکردم. آنچه انجام دادم سرگرمي بوده هرگز در زندگي"اديسون در خاطراتش نوشته: 

. اين يک واقعيت است كه انسان به هر كاري عالقه و دلبستگي داشته باشد، موفق خواهد شد. ولي "است

فراد ا. شودميي ديگران جست وجو هاو فعاليت هادر كارفرد و عاليق  شودميگرفته اغلب اين اصل ناديده 

ي خود را كشف هاتواناييكه آن نيستند ولي هيچ گاه درصدد  ندشوميي موفق خرسند هااز ديدن آدملب اغ

 ند.كن

كم احساس عالقه و تمايل نيز در كم كه شروع به فعاليت كردندممکن است برخي افراد تصور كنند زماني

بيني است. فقدان عالقه اوليه ممکن است قابل پيش ايبه وجود خواهد آمد اما در واقع چنين مساله هاآن

  .ي جانبي آن را موجب شودهااراحتيمورد نظر و ن افزايش نارضايتي از فعاليت

طور كلي فرصت شغلي براي ه ي برابري برخوردار نيستند. بهاي شغلي از فرصتهاتمامي رشته :ی شغلیهافرصت

ي هااين لحاظ وجود دارد. آشنايي با فرصت يي بين مشاغل مختلف ازهاكليه مشاغل پائين است اما تفاوت

بيند و مدنظر قرار گيرد. كسي كه در زمينه خاصي مهارت مي مي است كه بايدعامل مه ،شغلي شغل انتخابي

ي شغلي را نيز در هابايست مساله فرصتميكند، ريزي و طي ميآن شغل را طرح و مراحل رسيدن به هاپايه

  .تا از اتالف وقت و نيروي خود جلوگيري كند نظر بگيريد

شغل حائز اهميت فراواني است و در واقع هدف عمده انتخاب شغل  يکميزان بازده و كارآيي  :عوامل اقتصادی

از آن است. باال بردن بازده و كارآيي اقتصادي برخي مشاغل توجه افراد را به خود  يابي به درآمد حاصلدست

  .دشومي هاكند و موجب گرايش افراد به آن زمينهمي جلب

ارند شغلي داشته باشند كه از جايگاه اجتماعي خوبي برخوردار باشند. د تمام افراد تمايل تقريباً :جايگاه اجتماعی

اين  بنا به تاثير عوامل متعدد ديگر ممکن است اين تمايل به واقعيت نرسد. اما افرادي كه هر چند در عمل

ش شرايط فردي خود تال يي بوده و با توجه بههايتعدارد منتظر چنين موق هالويت بيشتري براي آنومساله ا

به آن عامل، گاه مشکل بيکاري را براي  كنند چنين شرايطي را براي خود مهيا كنند. توجه و تاكيد زيادمي
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گيرند و و مشاغلي در جايگاه اجتماعي باالتري قرار مي هارشته بار دهد. هر چند وقت يکافراد افزايش مي

 .دشونمي زيادي از افراد به سمت اين رشته و مشاغل موجب جاري شدن خيلي

 

 انتخاب محل سکونت -1-4-4

را مشغول  افرادترين تصميماتي است كه براي زندگي در محيطي تازه ذهن انتخاب محل سکونت يکي از مهم

، چه در صرف هزينه مو چه قصد اجاره كوتاه مدت داشته باشي مملکي را بخري مكند. چه بخواهيمي

بايست به نکات كليدي براي انتخاب مي ،مي عمل داشته باشيو چه از نظر مالي آزاد ممحدوديت داشته باشي

. نزديکي به محل مكه در دراز مدت از مزيت نسبي محل سکونت خود برخوردار شوي ردمحل سکونت دقت ك

در پي خواهد قابل توجهي جويي ضمن كاهش مدت رفت و آمد به لحاظ اقتصادي نيز صرفه ، كار يا تحصيل

براي تهيه ملزومات زندگي را كاهش  هاتواند بخش مهمي از رفت آمدميكز خريد نزديک بودن به مراداشت. 

در تسهيل رفت  ايخطوط ارتباطات شهري نقش عمدهو ي ريلي رفت و آمد عمومي هازديکي به شبکهن دهد.

محل  بنابراين در انتخابنيز از جمله مسائي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. و آمد خواهد داشت. امنيت 

 چندمعياره استفاده كرد. گيريتصميمي هاتوان از تکنيکميسکونت نيز 

 

 انتخاب پروژه -1-4-5

براي  هااي از آنو سپس انتخاب يک يا دسته هاانتخاب پروژه به مفهوم فرآيند ارزيابي يک يا گروهي از پروژه

اين فرآيند سيستماتيک قابل اجرا در شوند. مياجرا در سازمان است كه باعث برآورده شدن اهداف سازماني 

ي قابل رقابت وجود دارد. هادر كسب و كار سازمان است كه در آن بحث انتخاب از ميان گزينه هاتمام زمينه

توان ميي ديگر است كه معموالً به طور قطع نهاهر پروژه داراي هزينه، منفعت و ريسکي متفاوت با پروژه

كار بسيار  ها، انتخاب يک پروژه از ميان ساير پروژههافاوتتتوجه به اين را مشخص كرد. با  هامقدار آن

تر است. به منظور مواجهه با اين مشکل 12در يک سبد پروژه هاانتخاب تعداد بيشتري از پروژهدشواري است. 

  استفاده كرد. گيريتصميمي هاتوان از مدلميمشکالت 

                                                           
1 - Portfolio  
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شوند بايد به درستي گزينش شود. در صورت عدم استفاده مينتخاب ا هاابزار مديريتي كه از طريق آن پروژه

يري براي ي جبران ناپذهاخواهد شد كه اين امر هزينه از ابزار مديريتي مناسب، سازمان با شکست مواجه

مشکالت انتخاب پروژه نامناسب در صورت خوش شانس بودن در جريان  به ارمغان خواهد داشت. هاشركت

پس از مشکالت دهند. در غير اين صورت، ميسنجي اقتصادي خود را نشان مکاني و يا اتدوين طرح تجار

را كه مورد  ايي بعدي آشکار خواهد شد كه پروژه انتخابي آن نتيجههاو در جريان پيگيري و ارزيابياجرا 

 انتظار بود در بر ندارند.

 

 هاان پروژهکارپیمانارزیابی و انتخاب  -1-4-6

ر فرآيند دي عملياتي است. انتخاب و ارزيابي صحيح هانتخاب از وظايف عمده مديران در فرآيندارزيابي و ا

ان به كارپيمانوري و از همه مهمتر كيفيت عمليات دارد. بهرهمديريت تاثير به سزايي در بازدهي، كارآيي، 

گان عمده كنندان در واقع تامينركاپيمانند. شوميمطرح  هاعنوان جزء بسيار مهم و الينفک در فرآيند پروژه

ان كارپيماني مختلف، تعدادي از هاباشند. در هر زمينه از پروژهمي هاخدمات و تجهيزات مورد نياز پروژه

از  كارپيمانانتخاب ي الزم براي انجام پيمان هستند. هاوجود دارد كه به صورت بالقوه داراي شرايط و توانايي

 شود. ميمطرح  گيريتصميمه به عنوان يک مساله ميان چندين پيشنهاد دهند

عنوان يک ه ب ،انتخاب پيمانکاران در مناقصات از دير باز برايقيمت پيشنهادي  تريناستفاده از روش پايين

گرفت و هميشه اين مينظران و اهل فن مورد بحث قرار  معضل در محافل علمي و تخصصي در بين صاحب

كاران تاثير منفي گذاشته و محدودة اجراي پروژه ن رويکرد بر عملکرد پيمانبحث مطرح بوده و هست كه اي

 دهد. ميزمان و كيفيت ( تحت تأثير قرار  ،را از نظر ) هزينه

 گيريتصميمتوان برشمرد، فرآيند ميي متعددي را هاان زمينهكارپيمانبا توجه به اين كه براي انتخاب 

. خوردار استران از تنوع و وسعت زيادي بكارپيماني ارزيابي و انتخاب اهداراي پيچيدگي خواهد بود. معيار

ي سنتي و كالسيک ارزيابي و انتخاب هاروشمنفي هستند.  هامثبت و بعضي از آن هابعضي از معيار

هم  هاترين آنان كه متضمن تعيين امتيازات مالي و فني است، مشکالتي را در بر دارد كه مهمكارپيمان

در  هاي كيفي، عدم توجه كافي به اهميت و وزن معيارهاپارامتر نبود ، كم رنگهانبودن معيار مقياس
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باشد لذا بايد با استفاده از ميو در نتيجه نداشتن يک امتياز نهايي يکسان و يک پارچه  گيريتصميم

 مناسب را انتخاب كرد. كارپيمانچند معياره  گيريتصميمي هاتکنيک

 

 هاو شرکت هاسازماندر  13ابی عملکردارزی -1-4-7

شود كه در خصوص لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملکرد در ميدر دوران معاصر كمتر كسي يافت 

خود را نمايان ساخته كه عدم وجود نظام ارزيابي به عنوان  ايسازمان ترديد داشته باشد. اين ضرورت به گونه

توان دريافت كه ارزيابي در ميشده است. با مالحظه نظام آفرينش  يکي از عالئم بيماري سازمان شناخته

اهميت و ضرورت اين مهم در فرهنگ و تعاليم اسالمي ما به زبان آيات و احاديث بيان  بطن آن قرار دارد.

 نبايد نيکوكار "فرمايند: مياست. به عنوان مثال از حضرت علي )ع( در فرازي از نامه خود به مالک اشتر  شده

رغبت سازد و بدكاران را به بدي بي نو بدكار نزد تو به يک پايه باشند كه آن، نيکوكاران را از نيکويي كرد

 ."كردن وا دارد، هر يک از ايشان را به آن چه گزيده جزا ده

نوعي سيستم  براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز به ،ي دولتي و خصوصيهاهمه سازمان

ي سازمان، فرايند و منابع انساني هابرنامه عملکرد نياز دارند، كه در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشيارزيابي 

كنند، بلکه از اين ميبسنده ن هاآوري و تحليل دادهكارا به جمع يهاخود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان

ارزيابي  كنند. به عبارتي ديگر، به جايميستفاده ا هاو استراتژي هاسازمان و تحقق رسالت براي بهبود هاداده

 .پردازندميعملکرد به مديريت عملکرد 

شروع كرده و با  سازمانترين اجزاء تاثير گذار در عملکرد بايد از ارزيابي كوچک، سازمان در ارزيابي عملکرد

ارزيابي  .عملکرد نهاد پرداختاجزا و ارزيابي  طي كردن سلسله مراتب سازماني و استفاده از اطالعات ارزيابي

 :است ضروريزير ح وسطدر  عملکرد سازمان

بسياري براي  يهامدل .باشدمي ترين واحد يک سازماناين نوع ارزيابي، ارزيابي كوچک  

يي هاشاخص در اين حوزه با تکيه بر ي ارائه شدههاهر كدام از الگو ارزيابي عملکرد كاركنان ارائه شده است و

 كرده اند.براي سنجش عملکرد كاركنان اقدام  ايكه براي ارزيابي معرفي كرده اند به ارائه شيوه

                                                           
1 - Performance measurement 



06 

 

براي  ،باشداز ارزيابي سازماني مي ايزير مجموعه اين ارزيابي كه به عنوان :ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان -ب

يي( ها)بخش هاک سازمان متشکل از زير مجموعهاست. از آنجا كه ي ارزيابي عملکرد يک سازمان ضروري

 ارزيابي ،لذا براي ارزيابي عملکرد سازمان ،دهدسازمان را تشکيل مي هامجموع اين بخش باشد كهميمختلف 

ر اين نوع ارزيابي . دضروري است هاي ارزيابي آنهاو معيار هابر مبنايي با شاخص هاعملکرد اين زير مجموعه

دستگاه مشخص شده و سپس  يهايي يک بخش در راستاي اهداف و ماموريتهاو ماموريت ابتدا اهداف

  .شوداقدام مي هاارزيابي نتايج شاخص و سپس هاتعريف شده و به محاسبه شاخص هاي ارزيابي آنهاشاخص

وامل مهم راهبري و در هر سازمان نقش مدير آن سازمان با عنوان يکي از ع جاكهاز آن :رد مدیرلکارزیابی عم -ج

انجام نقش  باشد لذا ارزيابي عملکرد مدير براي آگاهي از ميزان موفقيت درغير قابل اغماض مي هدايت سازان

نظريات مختلفي براي  .يابي به نتايج صحيح ارزيابي عمکرد سازمان ضروري استراهبري خود براي دست

كدام از اين نظريات نيز با معرفي كردن نوع نگاه به است كه هر ارزيابي عملکرد مدير يک سازمان معرفي شده

براي ارزيابي مديري  اييي براي ارزيابي به ارائه شيوههاو معيار هاشاخص مديريت يک سازمان و نيز

 .دپردازمي

آيد چگونه نظام ارزيابي طراحي شود كه بتواند با توجه به پويايي محيطي، عملکرد ميسوال پيش حال اين 

 ا به نحو موثر و كارآمد بسنجد و در جهت رشد و تعالي روزافزون آن گام بردارد.سازمان ر

باشد. نظام ارزيابي عملکرد نيز از اين قاعده مياثر بخشي و كارآيي  ،مسلم است كه دو بعد مهم هر نظام

 مستثني نبوده و بايد به نحوي طراحي شود كه اهداف مذكور تحقق يابند.

رد به عنوان ابزاري غير دقيق و ناكارا براي سنجش عملکرد واقعي باشد، مشکالت اگر نظام ارزيابي عملک

تواند كاهش راندمان توليد، كاهش سودآوري، كاهش مييي از آن هاكه نمونه فراواني را در پي خواهد داشت

عملکرد رضايت شغلي، منحرف شدن از اهداف اصلي سازمان و ... باشد و در صورت كارا بودن نظام ارزيابي 

شاهد بهبود عملکرد، افزايش توانايي و شايستگي و تحقق اهداف سازمان خواهيم بود و رشد و تعالي سازمان 

يستي به بهبود عملکرد، ادر انجام ارزيابي ب هاشايان ذكر است كه توجه اصلي سازمان را در پي خواهد داشت.

مشخص است كه  ري سازمان معطوف باشد.افزايش مهارت، توانايي قدرت يادگيري و ايجاد تحول و نوآو

ي مربوط به عملکرد سازمان با توجه به تغيير و تحوالت سريع در شرايطي كه هاو معيار هاشناسايي شاخص

 باشد، ضرورت دارد.ميداراي درجه اهميت خاص خود  هاهر يک از شاخص
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 چند معیاره گیریتصمیمتقسیم بندی مسائل  -1-5

 مساائل چنادبر اين اساس  شود. ارائه 15و يا هدف 14شاخص ممکن است به دو صورت گيريتصميممعيار در 

چند شاخصه با مسائل . شوندميتقسيم ( MODM)17و چند هدفه (MADM)16چند شاخصهبه دو دستة عياره م

از بين چندين گزيناه يکاي را  خواهد با توجه به عوامل چندگانهمي گيرندهتصميمي سر و كار دارد كه لمسائ

ي موجود با توجه به ميازان حقاوق، هابندي كند. مانند انتخاب شغل از بين موقعيترا رتبه هاتخاب و يا آنان

شاود كاه مايچند هدفه براي مسائل به كار گرفتاه مسائل  .اصله از منزل و رضايت شغليفمزايا، محيط كار، 

 ا مشخص كند. خواهد با توجه به اهداف چندگانه ميزان هر فعاليت رمي گيرندهتصميم

از هر كاال به چه ميزان توليد شود تا نيروي كار، زماان  ،هابا توجه به محدوديتمثالً در يک سيستم توليدي 

در جادول  نه شاود.يتوليد و مواد اوليه كمينه شده در حالي كه سود حاصله، ميزان توليد و كيفيت كاال بيش

 د هدفه درج شده است.چند شاخصه و چن گيريتصميمي هاي مدلهاتفاوت 1-2

 

 (Hwang,Yoon,1981) چند شاخصه و چند هدفه گيريتصميمي هاي مدلهاتفاوت -2-1جدول 

 MADM MODM 

 اهداف هاشاخص هااساس تعريف معيار

 19واضح و روشن 18غير صريح و مبهم هاهدف

 غير صريح و مبهم واضح و روشن هاشاخص

 الزام آور غيرالزام آور هامحدوديت

 نامتناهي )متناظر با اعداد پيوسته( متناهي )متناظر با اعداد صحيح( هاتعداد راهکار

 طراحي انتخاب و ارزيابي موارد استفاده

 

گيري گيري چند شاخصه و چندهدفه، ممکن است به صورت فردي و يا جمعي تصميمهاي تصميمدر مدل

شوند. از طرفي بندي ميدو نوع فردي يا جمعي تقسيمگيري به شود. لذا هر يک از اين دو نوع مسائل تصميم

                                                           

1 - Attribute 

2 - Objective 

3- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

4 - Multiple Objective Decision Making (MODM) 

1 - Implicitly 

2 - Explicitly 
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 عدم قطعيت

 تصميم گيری چند شاخصه

 فردی

 تصميم گيری چند معياره

 

 تصميم گيری چند هدفه

 گروهی

 قطعيت

 

 قطعيتعدم 

 

 قطعيت

 

 قطعيت عدم

 
 احتمالی

 فازی

 احتمالی

 فازی

 گروهی فردی

 قطعيت قطعيت

 

 قطعيت عدم

 

 احتمالی

 

 فازی

 

 احتمالی

 فازی

كارهاي فازي تواند قطعي و يا غير قطعي باشد كه در صورت عدم قطعيت از راهگيري ميهر نوع مساله تصميم

 1-1توان به صورت شکل بندي كلي مسائل چندمعياره را ميشود. بنابراين تقسيميا احتماالتي استفاده مي

 ارائه كرد.

 

 

  بندي كلي مسائل چندمعيارهتقسيم -1-1کلش

 

 شاخصهچند  گیریتصمیممسائل  -1-5-1

، مانند انتخاب يک شودميناميده  چند شاخصهمسئله   ،قابل شمارش باشد ،ي قابل قبولهااگرمجموعه جواب

ائل در ايان مسا. منازل اب يک منزل از باين چنادختکنولوژي مناسب از بين چند تکنولوژي موجود و يا انت

چناد شاخصاه باه  گيريتصاميمي موجود مد نظار اسات. باه طاور كلاي هاانتخاب يک گزينه از بين گزينه

  د.شوميي موجود اطالق هاگذاري و يا انتخاب از بين گزينهتصميمات خاصي مانند ارزيابي، اولويت

شاوند. در مايان هم به صورت كمي و هم به صورت كيفي بيا هاچند شاخصه، معيار گيريتصميمدر مسائل 

شود و انتخاب گزينه از طريق تعيين سطح ماورد نظار مياين گونه مسائل هر گزينه با چند مشخصه ارزيابي 

چناد  گيريتصاميممسائل  گيرد.ميصورت  هاو گزينه هاي زوجي معيارهاو يا از طريق مقايسه هابراي معيار

، هااصميم معروف است، خالصه كرد. در اين روشتوان به صورت يک ماتريس كه به ماتريس تميشاخصه را 

شود و با مقايسه يکديگر و تعيين اهميات و ارجحيات هار ياک، ميي كيفي به اعداد كمي تبديل هاشاخص

چند شاخصه به دو دسته تعاملي و غيار تعااملي تقسايم  گيريتصميمي هاروش شود.ميگزينه بهتر انتخاب 
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آن است كه هار تعاملي غير ي هاروشپيش فرض  درج شده است. هاشانواع اين رو 3-1شوند. در جدول مي

باه ساه  هاادر انتخاب مهم هساتند. ايان روش هااز معيار مالنفسه هر كدامعيار مستقل از ديگري است و في

ي حل با ترجيحاات هاروشو ي حل با سطح استاندارد هاروش ،هاي حل بدون ترجيحات معيارهاروشدسته 

ي ديگار را هااتواناد نقااط ضاعف معيارميقوت يک معيار  ي تعامليهاروشدر  شوند.ميندي بتقسيم كيفي

آل، روش ايدهدهي ساده، روش شباهت به گزينه روش وزنمد نظر است.  هاوشاند و در واقع وزن كل معيارپب

 ي تعاملي هستند. هاترين روشتسلط ضمني و روش تحليل سلسله مراتبي مهم

در اين روش پس از نرماليزه كاردن مااتريس تصاميم، باا اساتفاده از ضارايب وزناي دهی ساده: روش وزن -الف

دار بدست آمده و با توجه به اين ماتريس امتياز هر گزينه به دست ليزه شده وزناماتريس تصميم نرم هامعيار

 آيد.مي

آل يا ايدهبه درجه نزديکي به  با توجه هاتکنيکي براي مرتب كردن گزينه آل:ایدهروش شباهت به گزینه -ب

سپس  .شودميآل تعيين ايدهآل و ضد ايدهباشد. در اين روش فاصله يک گزينه از نقطه ميوضعيت مطلوب 

آل باشد، مقام اول را كسب كرده و ايدهآل و بيشترين فاصله از ضد ايدهكه داراي كمترين فاصله از  ايگزينه

  شوند.ميمرتب نيز  هابر همين اساس ساير گزينه

هاي تعريف شده هاي مختلف بر اساس شاخصدر اين روش ابتدا اطالعات مربوط به گزينه روش الکتر: -ج

هاي موجود بر اساس درجه اهميت مرتب شود و سپس بر اساس يک الگوريتم استاندارد، گزينهگردآوري مي

 شوند.مي

بندي شاخص فردي رتبه kشاخص اصلي و  nينه بر اساس گز mدر اين روش  روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: -د

هاي زوجي ارائه شده توسط خبرگان امر است. در صورتي شوند. فلسفه اصلي اين روش بر اساس مقايسهمي

 توان اين روش را به كارگرفت كه سلسله مراتب مساله تعريف شده باشد.مي
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  چند شاخصه گيريتصميمي هاانواع روش -3-1جدول 

 ی غير تعاملیهاشرو

  هاي حل بدون ترجيحات معيارهاروش

 20روش تسلط

 21هاروش حداقل حداكثر

 22هاروش حداكثر حداقل

 23روش ارضاي منفرد ي حل با سطح استانداردهاروش

 24روش ارضاي جامع

 25روش حذفي ي حل با ترجيحات كيفيهاروش

 26ايروش لغت نامه

 27ايروش نيمه لغت نامه

 (28بنديرتبهروش تقدم )

 ی تعاملیهاروش

  29روش وزن دهي ساده

  30ريزي توافقيروش برنامه

  VIKORروش 

  31آلايدهروش شباهت به گزينه 

  32الکترروش 

  33روش تحليل سلسله مراتبي

 

 

 

 چند هدفه گیریتصمیممسائل  -1-5-2

 ،شاودمايناميده  چندهدفهرش باشد در اين صورت مسئله غير قابل شما ،ي قابل قبولهامجموعه جواب اگر

به طوري كه هزينه تقليل يافته و قابليت اطميناان حاداكثر  ه براي تعويض،عمانند تعيين عمر بهينه يک قط

                                                           
1 - Dominance Method   

2- Maximin method    

3 - Maximax method     

4 - Conjunctive method     

5 - Disjunctive method      

6 - Omissive method 

7 - Lexio Graphy    

8 - Semilexio Graphy      

9 - Priority method        

10 - Simple Additive Weighting method (SAW) 

11 - Compromise programing 

12 - Technique for order performance by similarity to ideal solution (TOPSIS)      

13 - Elimination choice translating reality (ELECTRE)  

14 - Analytical Hierarchy Process (AHP)    
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 ،د. همچنين تعيين مقدار خرياد از ياک ياا چناد فروشانده در صاورت وجاود محادوديت روي ظرفياتشو

چند هدفه، چندين  گيريتصميمي هادر مدلاست.  چند هدفهري از مسائل نيز مثال ديگ ...كيفيت و ،بودجه

گيرند. مقياس سنجش براي هار هادف ممکان ميبراي بهينه شدن مورد بررسي قرار هدف به طور همزمان 

يک هدف حداكثر كردن سود باشد كه بر حسب واحد پول سنجش  است براي بقيه اهداف متفاوت باشد. مثالً

. گااهي شودمييگر حداقل استفاده از ساعات نيروي كار باشد كه بر حسب ساعت سنجش شود و هدف دمي

گيرنده از يک طرف تمايال دارد كنند. مثالً تصميمميدر يک جهت نيستند و به طور متضاد عمل  اين اهداف

د. بهترين ي حقوق و دستمزد را حداقل كنهاخواهد هزينهميو از طرف ديگر رضايت كاركنان را افزايش دهد 

ارائاه شاده  35رنز و كاوپراست كه اولين بار توساط چاا 34ريزي آرمانيبرنامه ،چندهدفه گيريتصميمتکنيک 

 است.

                                                           
1 - Goal programming 

2 - Charns and Cooper 
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 دومفصل 

گيری چند تصميم هایبررسی پركاربردترين روش

 معياره

 

 

 

 

 

 مقدمه -2

در چناد ساال اخيار باشد. هاي موجود ميگيري، فرآيند انتخاب بهترين عمل يا گزينه از ميان گزينهتصميم

 هاا باراي بهباود تصاميمو اساتفاده از آنگياري در كشور به علوم تصميمو صنعتي  توجه مجامع دانشگاهي

در  راساتاهماين  درتحقيقات و مقاالت مختلفي داشته است. عالوه بر آن گيري چشمشان افزايش هايگيري

 ده اند. يدر كشور انجام شده و به چاپ رسصنعت و معدن هاي مختلف بخش

هااي د و روشباشاگيري محسوب ميعلم تصميمدر تصميم گيري چند معياره، يکي از شاخه هاي پركاربرد 

باه دليال دقات و  TOPSISو   AHP،ELECTREروش  سه ها،اكنون ارايه شده است. از ميان اين روشزيادي ت

نرم . نداپيدا كرده...  معدن و ،يتجار، بازرگاني ،يصنعتمختلف هاي كاربرد فراواني در زمينهسهولت استفاده، 

با استفاده از دهد كه جازه را ميباشد كه به كاربر اين اروش مذكور مي سهشامل در اين طرح افزار تهيه شده 

طريقاه وارد كاردن توان به هاي اين روش ميبپردازد. از قابليت برتر روش به بررسي و انتخاب گزينه سه اين

سوم از ايان گازارش باه  فصلكه در  اشاره كرداز طريق فايل به شکل دستي و يا  اطالعات مربوط به مسئله
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هر  بررسيترتيب به به  هاروشاين  در اين بخش براي آشنايي بيشتر با .خواهد شدطور كامل به آن پرداخته 

 . شودمي ها پرداختهآن يک از

 

  تحلیل سلسله مراتبی -2-1

 مقدمه -2-1-1

در سال باشد كه ميمعياره  گيري چندهاي قدرتمند تصميميکي از تکنيکروش تحليل سلسله مراتبي 

رغم برخي انتقادها از استاد دانشگاه پيتسبورگ ارائه شد و علي 2توسط محققي به نام توماس ساعتي 1980

تفکر انساني است،  و ه رفتار طبيعيكنندكه منعکساين روش  سوي محافل علمي مورد استقبال قرار گرفت.

هاي پيچيده و را در موقعيت سازد كه تعامل بين فاكتورهاي مختلفگيرندگان را قادر ميتصميم

 ،برآوردها ،گيري را از طريق سازماندهي احساسات، ادراكاتاين تکنيک، تصميم. دهنده ساختاري، ارائغير

 كند.و نيروهاي اثرگذار بر تصميم را شناسائي مي كندتسهيل مي هاقضاوت

با معيارهاي  يگيرتصميم براي شده طراحي يهافرآيندترين جامع از يکي مراتبي سلسله تحليل فرآيند

 همچنين و شودمي فراهم مراتبي سلسله به صورت مساله كردن فرموله امکان روش اين با زيرا چندگانه است،

 در مختلف يهاگزينه فرآيند اين در مساله دارد. در را كيفي و كمي مختلف معيارهاي گرفتن در نظر امکان

 ميزان چنين مه دارد، را اارهمعي و زير معيارها روي حساسيت تحليل امکان و كندمي ي دخالتگيرتصميم

-مي معياره چند يگيرتصميم در روش ممتاز اين مزاياي از كه دهدمي نشان را تصميم و ناسازگاري سازگاري

  .است شده نهاده بنا بديهي اساس اصول بر و بوده برخوردار قوي تئوريک مبناي يک عالوه از به .باشد

 حل به و كرده تبديل شکلي ساده به را هاآن ،پيچيده و مشکل مسائل تجزيه با سلسله مراتبي تحليل فرآيند

كارهاي گيران است تا اهداف و راهدر واقع تحليل سلسله مراتبي روشي براي كمک به تصميم .پردازدمي هاآن

 خود را در يک محيط پيچيده بدون ساختار و غير شفاف، اولويت بندي و طبقه بندي كنند.

شود مختلف هدف، معيارها و زير معيارها و آلترناتيوها تقسيم مي گيري به سطوحدر اين روش مسأله تصميم

گيري، در براي ساختن مدل تصميم. كندگيري دقت ترين تصميمگيرنده بتواند به راحتي در كوچکتا تصميم

 شودهاي ممکن گذاشته ميو در سطح پايين گزينه مياني معيارهايا سطوح و در سطح  هدفباالترين سطح 

  (.2-2و  1-2)شکل 
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 سطح باالترين هدف .شودمي گفته هدف ،نماييم حل را آن داريم قصد كه مشکلي يا تحقيق اصلي پرسش به 

 پروژه يگيرتصميم سطح باالترين وظيفه آن انتخاب كه دارد پارامتر يک تنها و است مراتبي سلسله درخت

 .باشدمي

 وسيله يا هدف محک سنگ واقع در معيارها. دشومي گفته معيار آن سازنده و هدف متضمن يهامالک به

 باشند، هدف كننده بيان بيشتر و دهند پوشش را هدف اجزاء بيشتر معيارها اندازه هر . دنباشمي آن يگيراندازه

 هدف از پس مراتبي سلسله درخت سطح دومين معيارها .يافت خواهد افزايش رتقدقي نتيجه گرفتن احتمال

 تنظيم و ترسيم افقي سطح در معيار نياز مورد تعداد به ضرورت به بنا توانيممي سطح اين در .باشندمي

 باشند. اينمي بعدي معيارهاي زير به تقسيم قابل معيارها زير و معيارها زير به تقسيم قابل معيارهاي.نماييم

 .كند پيدا افزايش افقي و عمودي سطح در معيار زير nتا  ضرورت به بسته تواندمي وضعيت

ي هاگزينه ميان از هدف پاسخ و باشندمي مراتبي سلسله درخت در هدف مقصد و منظور واقع در هاگزينه

 چگونگي به بستگي و باشندمي مراتبي سلسله درخت سطح آخرين هاگزينه .آيدمي دست به شده ترسيم

 بندي اولويت يا انتخاب رمنظو به تکنيک اين از كه مواردي در. داردمراتبي  روش تحليل سلسله از استفاده

 كدام ميان از كندمي تعيين كه اوست زيرا دگيرمي صورت محققتوسط  هاگزينه تعيين اًمعمو شود، استفاده

 .دنشو بندياولويت بايد ييهاگزينه يا دگيرصورت انتخاب بايد هاگزينه

 

 
  ساختمان سلسله مراتبي -1-2شکل 

 nمعيار 2معيار 3معيار

 n گزينه 1گزينه  2گزينه  3ه گزين

 هدف
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  ساختمان سلسله مراتبي با وجود زير معيارها -2-2شکل 

 

ترين قابليت روش تحليل سلسله مراتبي در توانايي تبديل ساختار سلسله مراتبي يک مسئله پيچيده مهم

اين  باشد.گيري ميگيرنده از مسئله تصميمچند شاخصه به ساختار بسط داده شده براي درک بهتر تصميم

گيري بر مقايسه زوجي )دوتايي( عناصر تصميمها گزينهمعيارها يا براي مشخص كردن اهميت نسبي روش 

 (. Saaty, 2001) استوار است هابا در نظر گرفتن معيارها يا گزينه

تر است كه هاي كوچکبه بخشگيري مسأله تصميمتقسيم روش تحليل سلسله مراتبي مبناي 

كند، هدايت مي گيريمسأله تصميم موثر دري معيارهاهاي زوجي بين سوي مقايسهه گيرندگان را بتصميم

توسط كارشناسان در سلسله مراتب بيان  معيارهاو ميزان تاثير هر كدام از  معيارهاتا ميزان اهميت هر يک از 

 عددي قاديرم ها،معيار نسبت به ساير معيار هر اهميت ذهني، به هايبر اساس قضاوت روش اين درشود. 

 عبارت به شوند. مي مشخص باشند، اهميت بيشترين داراي هايي كهمعيارنهايت،  در شود.مي داده اختصاص

ممکن، از ضرب امتياز نسبي هر مسير در  يگزينه امتياز كلي هرشود. مي تعيين هامعيار ديگر، ترتيب اولويت

 شود.گيري اضافه ميبه هر گزينه تصميم آيد و سپس اين امتيازدست ميه گيري بگزينه مورد تصميم

 1معيار 2معيار 3معيار

 1زيرمعيار 2زيرمعيار 3زيرمعيار 4زيرمعيار

 1گزينه  2گزينه  3گزينه 

 هدف
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ه و كلياه محاسابات، كاردتحليل سلسله مراتبي بيان  فرآيندتوماس ساعتي چهار اصل زير را به عنوان اصول 

 (:1379 پور،قدسيقوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است. اين اصول عبارتند از )

 n/1برابار  Aبر عنصر  Bباشد، ترجيح عنصر  nبرابر  Bعنصر بر  A: اگر ترجيح عنصر 36شرط معکوس -(1اصل 

 خواهد بود.

 Aبايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر برتري عنصار  Bبا عنصر  Aعنصر  :37اصل همگني -(2اصل 

 نهايت يا صفر باشد. تواند بينمي Bبر عنصر 

تواند وابسته باشاد و باه صاورت تر خود ميهر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باال :38وابستگي -(3اصل 

 تواند ادامه داشته باشد. ميخطي اين وابستگي تا باالترين سطح 

 : هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، پروسه ارزيابي باياد مجادداً انجاام39انتظارات -(4اصل 

 د. گير

 و ارزش بودن دارا استفاده، سهولت دقت باال، قوي، نظري مبناي داشتن دليل تحليل سلسله مراتبي به روش

  باشد.گيري چندمعياره ميهاي تصميمروش پركاربردترين و معتبرترين از يکي نتيجه، دقت و درستي و اعتبار

 نشان داده شده است.  3-2در شکل   AHPفرآيندي هاويژگي

                                                           
1. Reciprocal Condition 
2. Homogenity 
3. Dependency 
4.-Expectations 
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  AHP  هاي فرآيندويژگي -3-2شکل 

 

وري انرژي، طرح ريزي براي اند كه بهرهها اعمال شدهها ودولتهاي متعددي به وسيله افراد، شركتاربردك

 (، انتخابات رياست جمهوري در امريکاا1976) (، طرح ريزي براي آموزش عالي1975-1973) حمل ونقل

ر و اختصااص مناابع (، حل جنگ و نزاع در افريقاي جنوبي، تعاين معياا1978) (، مسئله تروريسم1976)

بيني نتاايج مساابقات شاطرنج قهرمااني جهاان، هاي مهندسي، پيشها و ديگر سيستم، طراحي پلIBMدر

بيني در باورس ساهام و ارز و بساياري كاربردهااي هاي نفت، پيشبيني قيمتتوانايي اقتصاد امريکا، پيش

 باشد.ها ميهايي از آنمشاركتي نمونه

ريزي اتفاقات پيشانهاد بيني نتايج احتمالي، برنامهعبارتند از: پيش AHPبردهاي اولية ، كارUgoباتوجه به نظر 

گيري گروهااي، اعمااال كنتاارل باار روي تغيياارات در سيسااتم شااده و مطلااوب در آينااده، تسااهيل تصااميم

يش ها، مقايسة هزينه و درآمد، ارزيابي كاركنان و اختصاص افازاگيري، تخصيص منابع، انتخاب گزينهتصميم

 هاي پيشنهادي.دستمزد، انجام آناليز ريسک پروژه، معين كردن انتخاب مکاني و تست كردن موقعيت

A

H

P 

براي حل مسائل پيچيده، فرآيند : يچيدگیپ

تحليل سلسله مراتبي هم نگرش سيستمي و 

هم تحليل جزء به جزء را به صورت توام به 

  برد. كار مي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي منجر به : تلفيق

 شود.تلفيق و برآورد رتبه نهايي هر گزينه مي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي يک : يگانگی

پذير براي حل مدل يگانه، ساده و انعطاف

محدوده وسيعي از مسايل بدون ساختار است 

  باشد.كه به راحتي قابل درک براي همگان مي

تحليل سلسله مراتبي مقياسي : اندازه گيری

گيري معيارهاي كيفي تهيه كرده و براي اندازه

اهم ها فرروشي براي تخمين و برآورد اولويت

 كند. مي

 AHPفرآيند : ساختار سلسله مراتبی

سيستم را به صورت سلسله اجزاي يک 

كند كه اين نوع مراتبي سازماندهي مي

سازماندهي با تفکر انسان تطابق داشته و 

  شوند.بندي مياجزاء در سطوح مختلف طبقه

اولويت وابسته به  AHPفرآيند : تعادل

فاكتورها در يک سيستم را در نظر گرفته و 

كند و فرد را قادر ها تعادل برقرار ميبين آن

سازد كه بهترين گزينه را بر اساس مي

  اهدافش انتخاب كند.

فرد را قادر  AHPفرآيند : تكرار 

سازد كه تعريف خود را از يک مي

كند و قضاوت و مسئله تصحيح 

 تصميم خود را بهبود بخشد. 

فرآيند تحليل : قضاوت و توافق

سلسله مراتبي بر روي قضاوت و 

توافق گروهي اصرار و پافشاري 

هاي ندارد ولي تلفيقي از قضاوت

 تواند ارائه كند.گوناگون را مي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي : غيروابستگی

گيرد وابستگي را به صورت خطي در نظر مي

ولي براي حل مسائلي كه اجزاء به صورت 

  شود.اند نيز به كار گرفته ميابستهغيرخطي و

سازگاري منطقي  AHPفرآيند : سازگاری

ها هاي استفاده شده در تعيين اولويتقضاوت

 كند.را محاسبه كرده و ارايه مي
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ارائاه  1-2هاا در جادول كاربردهاي مختلفي از روش تحليل سلسله مراتبي ارائه شده است كه مهمتارين آن

 شده است.

  تحليل سلسله مراتبيكاربردهاي مختلف روش  -1-2جدول 

 ضوعمو ارائه دهنده

Khalil (2002)  انتخاب روش مناسب تحويل پروژه به روشAHP 

Byun (2001)  روشAHP براي انتخاب مدل خريد اتوموبيل 

Ramanathan,Ganesh (1995( با استفاده از معيارهاي كيفي و كمي اختصاص منابع انرژي 

Tam, Tummala (2001) دكاربر AHP  سيستم تلفندر انتخاب فروشنده 

Al Harbi (2001)  كاربردAHP در مديريت پروژه 

Alidi (1996)  استفاده ازAHP ي صنعتيهادر كارآئي پروژه 

Arbel, Orger (1990)  كاربردAHP  ريزي استراتژيک بانکبرنامهدر 

Armacost, et al. (1994)  استفاده ازAHP  در تعيين اولويت نيازمندهاي مشتريان 

Azis (1990)  استفاده ازAHP هزينه -در تحليل سود 

Badri (1999)  تركيبAHP  يابيمکانريزي آرماني در مسائل تخصيص و برنامهو 

Badri (2001)  تركيبAHP  ي كنترل كيفيت هاريزي آرماني در سيستمبرنامهو 

Bahurmoz (2003)  استفاده ازAHP عربستان سعودي در دارالحکم 

Ceha, Ohta (1994)  حمل و نقل هوايي با استفاده از ارزيابي شبکهAHP 

Cheng, et al. (1999)  هاي جنگي با استفاده از بالچرخارزيابيAHP 

Lai, Trueblood, Wong (1999)  انتخاب نرم افزار با استفاده ازAHP 

Murlidhar, Shantharaman (1990  استفاده ازAHP در انتخاب پروژه سيستم اطالعاتي 

Ngai (2003) خاب سايت اينترنتي براي مسائل تبليغاتي با استفاده از انتAHP 

Ramanathan, Ganesh(1995)  استفاده ازAHP براي مسائل تخصيص منابع 

Schniederjans, Wilson (1991)  استفاده ازAHP  ريزي آرماني در انتخاب پروژه سيستم اطالعاتيبرنامهو 

Ulengin (1994)  خارجي با استفاده از بهرهي هابيني نرخپيشAHP 

Kangas, J. (1994)  ريزي جنگلبرنامهمديريت و 

Saaty and Gholamnezhad (1982) ايي هستههامديريت باطله 

 

 مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی -2-1-2

 از بهترين، انتخاب براي يا هااز گزينه ايمجموعه بنديرتبه براي كه است تکنيکي ،مراتبي تحليل سلسله فرآيند

 معيار چند و رقيب گزينه چند با يگيرتصميم عمل كه ميهنگا روش اين .رودمي كاره ب گزينه مجموعه يک

 .باشد كيفيي و يا كم تواندمي شده مطرح معيارهايشود.  استفاده تواندمي است، روبرو يگيرتصميم
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 كلي فاز دو در مراحل اين چنانچه .است ياساس مرحله چهار شامل مراتبي سلسله تحليل فرآيند عملي كاربرد

 فاز يعني دوم؛ فاز در بعدي مراحل و طراحي فاز در اول مرحله شود، بنديطبقه ارزيابي و مراتب سلسله طراحي

 .(4-2)شکل  ندگيرمي قرار ارزيابي

 
  مراتبي سلسله فازهاي فرآيند تحليل -4-2شکل 

 

تحليل سلسله مراتبي با ساختن سلسله مراتبي شروع و پس از محاسبه  فرآيندشود ميمالحظه  گونه كههمان

شود. مراحل فرآيناد ترين گزينه انتخاب ميضريب اهميت معيارها و محاسبه نرخ ناسازگاري سيستم مناسب

 تحليل سلسله مراتبي به ترتيب زير است: 

 ساختن سلسله مراتبی -2-1-2-1

تحليل سلسله مراتبي ساختن سلسله مراتب مسأله است كاه معماوالً باه ترتياب در آن  رآيندفاولين قدم در 

تصاميم  يسلساله مراتبا نمودارشود. ها نشان داده ميدر صورت وجود زيرمعيارها( و گزينهو هدف، معيارها )

منظور ايجاد ياک  براي ايندهد. ميي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان هاعوامل مورد مقايسه و گزينه

 هايشوند ضروري است. در شکلها نشان داده مينمايش گرافيکي از مسئله كه در آن هدف، معيارها و گزينه

سلسله مراتبي نشان داده شده است. سطح ياک در سلساله مراتاب دار وبه عنوان نمونه چند نم 8-2تا  2-5

 كند. گيري را بيان ميتصميم هايترين سطح، گزينهدهد و پايينهمواره هدف را نشان مي

 ن سلسله مراتببنا كرد

 تنظيم ماتريس مقايسات زوجي

 محاسبه وزن و انتخاب بهترين گزينه

 آزمون سازگاري

 : طراحی سلسله مراتبIفاز

 : ارزيابیIIفاز
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 روش استخراج براي كانسار مس  نيترسلسله مراتب انتخاب مناسب -5-2شکل 

 

 
  انتخاب محل احداث كارخانه -6-2شکل

 انتخاب محل كارخانه

مالحظات  نزديكی به بازار نيروی انسانی

 اجتماعی
 نزديكی به منابع و  كيفيت زندگی

 مراكز فروش 

 1گزينه  2گزينه  3گزينه 

ب
ج مناس

خرا
ش است

ب رو
خا

انت
 

 ضخامت

 شکل

 انهتوليد سالي

 عمق

RMR كمر باال 

RMR كمر پايين 

RMR كانسار 

 يکنواختي

 عيار

 تکنولوژي

 ترقيق

 بازيابي

 كندن و پر كردن دستی 

 استخراج از طبقات فرعی

 انباره ای 

 كندن و پر كردن مكانيزه 
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  انتخاب يک عضو هيات علمي -7-2شکل 

 

 
  انتخاب يک منزل مسکوني -8-2شکل 

 

شاود. ميروش ساختن سلسله مراتبي بستگي به نوع تصميم اتخاذ شده دارد و به صاور مختلفاي سااخته 

دريک سلسله مراتبي محدوديتي براي تعداد سطوح وجود ندارد. زير معيارهاي هر معيار ممکان اسات باه 

 ي و يا پارامترهاي كيفي مانند زياد، متوسط، كم باشد.هاي عددصورت فاصله

 شوند:ميبه دو دسته به شرح زير تقسيم  هاسلسله مراتبي

به صورت فيزيکي با هام در ارتبااط  در يک سلسله مراتبي ساختاري عناصر عموماً :ـ سلسله مراتبی ساختاری 1

  .باشندمي

 هيت علمی انتخاب يك عضو

 تحصيالت  مراجع پژوهش و تحقيقات تجربيات گذشته نحوه تدريس

 1گزينه  2گزينه  3گزينه 

 انتخاب يك محل مسكونی

 سن مكان قيمت

 1گزينه  2گزينه  3گزينه 
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اي با هم مرتبط بوده اي اجزاء به صورت اعتباري يا وظيفهيفهدر سلسله مراتبي وظ :ایسلسله مراتبی وظیفه -2

اي از يک سري سطوح درست شده اسات كاه هر سلسله مراتب وظيفه. دهندو تشکيل يک سيستم را مي

شود اما در سطوح بعدي ممکان اسات ميدر باالترين سطح فقط يک عنصر وجود داشته كه هدف ناميده 

عنصار  9تاا  5تواند زياد باشد و عموما باين ميالبته تعداد اين عناصر ن .عناصر بيشتري وجود داشته باشد

  .است

مورد تجزيه و تحليل واقاع شاوند كاه در ايان گوناه  ترگاهي اوقات خود معيارها نيز بايد به صورت جزيي

 د كه با اين نوع سلسله مراتبي سلساله مراتباي چنادشوميموارد يک سطح ديگر به سلسله مراتبي اضافه 

 .شودميسطحي كامل گفته 

به طور كلي بيان يک فرمول و قانون و يا قاعده عمومي براي ساختن سلسله مراتبي كار مشکلي است اماا 

 :كه عبارتند از كنديک سري توسعه كلي در اين زمينه وجود دارد كه به ساخت سلسله مراتبي كمک مي

 ترينكنيد و مهممياتبي چه هدفي را دنبال دن هدف نهايي و اين كه از ساختن سلسله مركرا مشخص  1

 سوال چيست ؟

 ي جزيي هاا تعيين هدف 2

 .ن معيارهايي كه در اهداف جزيي موثر هستندكردا مشخص  3

ي عددي يا هامعيارهاي هر معيار و دقت در اين كه ممکن است زيرمعيارها به صورت فاصله ا تعيين زير 4

 .م باشدمتوسط، ك ،به صورت كمي مانند زياد

 در سطوح بعدي. …ا تعيين عوامل و زير عوامل و  5

 .هاو خروجي هاا تعيين گزينه 6

يکي براي سود و ديگري براي  .رسد كه دو سلسله مراتبي ساخته شودميا در برخي مواقع مفيد به نظر  7

را تشاکيل داده و در اين حالت نسبت سود به هزينه  .ي كردگيرهزينه تا بتوان روي بهترين گزينه تصميم

. همچنين در برخي مواقع باراي تصاميمات آري ا كنيمميگزينه اي كه بيشترين نسبت را دارد انتخاب 

 .كردتوان از اين روش استفاده ميخير نيز 

را به صورت انجام و يا عدم انجام در نظار  هاتوان گزينهميي دو حالتي ) آري يا خير ( هاا براي تصميم 8

  .گرفت
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 روش تحلیل سلسله مراتبیمحاسبه وزن عناصر در  -2-1-2-2

 (:(Bascetin, 2007باشد به دو صورت ميروش تحليل سلسله مراتبي محاسبه وزن در 

 

 محاسبه وزن نسبی -الف

براي محاسبه وزن در تحليل سلسله مراتبي، عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح باالتر باه 

تخصيص امتيازات عاددي مرباوط باه   شود.و ماتريس مقايسه زوجي تشکيل ميصورت زوجي مقايسه شده 

 گيرد. صورت مي 2-2مقايسه زوجي اهميت دو گزينه يا دو شاخص بر اساس جدول 

 (Saaty & Alexander, 1981بندي كمي و كيفي براي مقايسه زوجي معيارها )طبقه -2-2جدول 

 از عددیامتي ها )قضاوت شفاهی(مقايسه نسبی شاخص

 9 اهميت مطلق

 7 اهميت خيلي قوي

 5 اهميت قوي

 3 اهميت ضعيف

 1 اهميت يکسان

 8و  6، 4، 2 ترجيحات بين فواصل فوق

 

 شود:يک ماتريس مقايسه زوجي به صورت زير نشان داده مي
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باشد. در مقايسه زوجي معيارها نسبت به يکديگر ام مي jام نسبت به عنصر iترجيح عنصرijaكه در آن

 رابطه زير برقرار است:

(2-1) 
ji

ij
a

a
1

 

تعيين پس از  اند.تعداد عناصري است كه مورد مقايسه قرار گرفته nبوده كه  n×nماتريس مقايسه زوجي 

هاي مختلفي براي محاسبه وزن نسبي شود. روشوجي، وزن نسبي عناصر محاسبه ميماتريس مقايسه ز

، روش حداقل مربعات 40ها روش حداقل مربعاتترين آنبراساس ماتريس مقايسه زوجي وجود دارد كه مهم

                                                           
 1- Least squares method 
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ر تروش بردار ويژه دقيق ،هاباشند. از بين اين روشمي 43هاي تقريبيو روش 42، روش بردار ويژه41لگاريتمي

 باشد. مي

 داريم: سازگار باشد، Aدر مباحث بعدي گفته خواهد شد كه اگر ماتريس  :روش حداقل مربعات -1-الف

(2-2) jiji

j

i
ij WaW

W

W
a . 

شاود مايافتد كه ماتريس مذكور سازگار باشاد. در روش حاداقل مربعاات ساعي مياما در عمل كمتر اتفاق 

به عبارت  حداقل شود. ijaو  iW،jWكه مجموع مربعات اختالفات  تعيين شود ايبه گونه jWو  iWمقادير 

 ريزي خطي زير را حل كرد:برنامهديگر بايد مساله 
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 ز روش ضرايب الگرانژ حل كرد:توان اميمساله فوق را 
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 داريم: iWبا مشتق گيري از معادله فوق نسبت به 

    nlWWaaWWa
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i
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11

 


 

از معادالت باال  1n  معادله خطي غير همگن و 1n  ن مثاال باراي آياد. باه عناواميمجهول به دست

2n :داريم 

    0..22 22112111

2

21

2

11  WaaWaaa 

    0.22. 212

2

22

2

1212112  WaaaWaa 

121 WW 

 داريم: 3nبراي 

      0..32 3311322112121

2

31

2

21

2

11  WaaWaaWaaaa 

                                                           
 2- Logarithmic Least squares method 

 3- Eigenvector method 

 4- Approximation methods 
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1321  WWW 

 را محاسبه كرد. و  1W ،2Wتوان متغيرهاي ميدالت فوق ااز حل مع

ي سازگاري و ناسازگاري به هاهمان گونه كه قبالً گفته شد در حالت :روش حداقل مربعات لگاریتمی -2-الف

 ترتيب داريم:

(2-3) 1
j

i
ij

j

i
ij

W

W
a

W

W
a 

(2-4) 1
j

i
ij

j

i
ij

W

W
a

W

W
a 

شود به عبارت ديگر  لضرب اختالفات حداقشود كه حاصلميدر روش حداقل مربعات لگاريتمي سعي 

 ميانگين هندسي اختالفات حداقل شود. ميانگين هندسي اختالفات برابر است با:

(2-5) 2

2 1
1

1 1
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ت مساوي يک خواهد بود و لذا لگاريتم آن برابر صفر خواهد بود در حالت سازگاري ميانگين هندسي اختالفا

تر باشد بهتر است. اما در حالت ناسازگاري هر چه ميانگين هندسي به يک ) و يا لگاريتم آن به صفر ( نزديک

 هاي سازگاري و ناسازگاري به ترتيب داريم:در حالت به عبارت ديگر

(2-6) 0
1 1
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از آن جا كه عبارت داخل پرانتز ممکن است در بعضي موارد مثبت و در بعضي موارد منفي باشد، آن را به 

تا  ريزي خطي زير را حل كردبرنامهرسانيم تا همواره مثبت شود. لذا در اين روش بايد مساله ميتوان دو 

 :دبه دست آي iWمقادير 
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توان گفت روش حداقل مربعات معمولي، ميانگين حسابي خطاها و روش حداقل مربعات ميكلي  به طور

 كند. ميلگاريتمي ميانگين هندسي خطاها را حداقل 

 وشباشاد. در ايان رتر ميروش بردار ويژه دقيق محاسبه وزن نسبي،ي هااز بين روش :روش بردار ویژه -3-الف

 iWشود كه رابطه زير برقرار باشد مياي تعيين به گونه(Saaty, 1980): 

(2-8) WWA ..  

باشد. در حاالتي كاه ابعااد مي Aبه ترتيب مقدار ويژه و بردار ويژه ماتريس مقايسه زوجي Wو كه در آن

مقدار دترمينان مااتريس  گير است. لذا براي محاسبهماتريس بزرگتر باشد، محاسبه اين مقادير بسيار وقت

IA . شود و با قراردادن بزرگترين مقدار مساوي با صفر قرار داده مي  در رابطه زير مقاادير حاصلهW 

 شود.محاسبه مي

(2-9)   0.max  WIA  

توان از رابطه مي)همچون ماتريس مقايسه زوجي( بردار ويژه را  سبراي يک ماتريس مثبت و معکو قصيه:

 زير محاسبه كرد:

(2-10) 
eAe

eA
LimW

KT

k

k ..

.


 

كه در آن  1...11Te باشد.مي 

 های تقریبیروش -4-الف

ي قبلي محاسبات كمتري داشته ولي از دقت كمتري هم برخوردار خواهند بود. هانسبت به روش هااين روش

كنند. ميي مختلف محاسبات را آسان هاه هستند كه با دقتويژ عمدتاً تقريبي از روش بردار هااين روش

 عبارتند از: هاترين اين روشمهم

در اين روش ابتدا مجموع عناصر هر سطر محاسبه شده تا يک بردار ستوني به مجموع سطری:  -

  ، بردار وزن خواهد بود.بردار ستونينرماليزه شده اين دست آيد. 
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در اين روش ابتدا مجموع عناصر هر ستون محاسبه شده تا يک بردار سطري به : مجموع ستونی -

بردار وزن خواهد  سطري،نرماليزه شده اين بردار  شود.ميس عناصر اين بردار معکوسپس دست آيد. 

 بود.

هر سطر بردار وزن ميانگين از ليزه شده و سپس ادر اين روش ابتدا هر ستون نرم: ميانگين حسابی -

 به دست خواهد آمد.

شود. نرماليزه شده ميدر اين روش ميانگين هندسي عناصر هر سطر مجاسبه  :44ميانگين هندسی -

 ل، بردار وزن خواهد بود.بردار حاص

الذكر، بردار وزن را محاسبه ي فوقهاو با استفاده از روش دمثال: ماتريس مقايسه زوجي زير را در نظر بگيري

 كنيد:

 امکانات توسعه هافاصله تا شبکه راه هزينه 

 2 3 1 هزينه

 4/1 1 3/1 هافاصله تا شبکه راه

 1 4 2/1 امکانات توسعه

 

 دستگاه معادالت به صورت زير خواهد بود:عات: روش حداقل مرب

      0..32 3311322112111
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 1-Geometric mean 
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 از حل دستگاه فوق داريم:

5515.01 W 

1223.02 W 

3262.03 W 

 به صورت زير خواهد بود:ريزي خطي مساله برنامه روش حداقل مربعات لگاريتمی:
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1321  WWW 

0,, 321 WWW 

باال مقادير  ريزي خطيمساله برنامهبا حل 
321 ,, WWW :به صورت زير محاسبه شد 

53.01 W 

12.02 W 

35.03 W 

ماتريس روش بردار ويژه:  IA  دهيم:ميقرار را تشکيل داده و دترمينان آن را مساوي صفر 

  0

142/1

4/113/1

231

det 















IA 

    0
24

49
121

3
  

 از حل معادله درجه سوم فوق داريم:
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1078.3max  

با حل معادله ماتريس   0max  WIA  ، آيد:ميبردار وزن به دست 

  آيد:مي به دست، بردار ستوني زير از جمع كردن عناصر هر سطر :روش مجموع سطری 

 6 هزينه

 12/19 هافاصله تا شبکه راه

 2/11 امکانات توسعه

 

 بردار نرماليزه )بردار وزن( به صورت زير خواهد بود:

 459/0 هزينه

 121/0 هافاصله تا شبکه راه

 420/0 امکانات توسعه

 

 آيد: مي به دستزير  طري، بردار ستوناز جمع كردن عناصر هر س :روش مجموع ستونی

 امکانات توسعه هافاصله تا شبکه راه زينهه

6/11 8 4/13 

 

 بردار معکوس به صورت زير خواهد بود:

 امکانات توسعه هافاصله تا شبکه راه هزينه

11/6 8/1 13/4 

 

 بردار نرماليزه )بردار وزن( به صورت زير خواهد بود:

 امکانات توسعه هافاصله تا شبکه راه هزينه
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557/0 128/0 315/0 

 

 آيد: مي به دستزير ماتريس ، با نرماليزه كردن عناصر هر ستون :روش ميانگين حسابی

 امکانات توسعه هافاصله تا شبکه راه هزينه 

 615/0 375/0 545/0 هزينه

 077/0 125/0 182/0 هافاصله تا شبکه راه

 308/0 5/0 273/0 امکانات توسعه

 

 آيد:مي دست بهاز ميانگين سطري عناصر  بردار وزن

 512/0 هزينه

 128/0 هافاصله تا شبکه راه

 36/0 امکانات توسعه

 

 آيد:مي به دستمحاسبه ميانگين هندسي عناصر هر سطر بردار ستوني زير با روش ميانگين هندسی: 

 817/1 هزينه

 437/0 هافاصله تا شبکه راه

 26/1 امکانات توسعه

 

 رت زير خواهد بود:بردار نرماليزه )بردار وزن( به صو

 517/0 هزينه

 124/0 هافاصله تا شبکه راه

 359/0 امکانات توسعه
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 ي مختلف به شرح زير خواهد بود:هابه طور خالصه بردار وزن در روش

  مجموع سطری مجموع ستونی ميانگين حسابی ميانگين هندسی

 هزينه 459/0 557/0 512/0 517/0

 هاتا شبکه راه فاصله 121/0 128/0 128/0 124/0

 امکانات توسعه 420/0 315/0 360/0 359/0

 

بنابرين انتخاب آگاهانه و  .وزن هر فاكتور نشان دهنده اهميت و ارزش آن نسبت به فاكتورهاي ديگر است

  .نمايدميكمک بزرگي در جهت تعيين هدف مورد نظر  هاصحيح وزن

 .ام استعمليات وزن دهي فاكتورها به سه روش ذيل قابل انج

در اين روش با استفاده از تجربه و دانش كارشناسان متخصص در زمينه : (. استفاده از دانش كارشناسي1

فاكتورهاي مناسب تعيين و وزن دهي  ،با در نظر گرفتن خصوصيات محدوده مطالعاتي كاربرد مورد نظر و

احتمال اشتباه  ،داراي معايبي مانند اما اين روش .مستند بودن آن است از مزاياي اين روش ساده و .شوندمي

 .باشدمي ،هاگيري ذهني آنن كارشناس در تعيين وزن و مشکل استانداردسازي واحدهاي اندازهكرد

در دانش  .باشدميمتکي بر اطالعات موجود در مورد جواب مساله  ايدانش داده: اي(. استفاده از دانش داده2

يابي و محاسبه ميزان وابستگي هر يک از فاكتورها به جود در مساله مکاني موهابا استفاده از جواب ايداده

در اين روش احتمال به وجود آمدن اشتباه كمتر  .كردتوان وزن مربوط به هر فاكتور را تعيين مي ،جواب

 .ي اوليه موجود داردهااست ولي درستي عملکرد آن بستگي به ميزان صحت و دقت جواب

در اين روش با توجه به نتايج حاصل از دانش و  :به صورت توام ايكارشناسي و داده (. استفاده از دانش3

بدين نحو كه  .گيردميبه هر يک از فاكتورها وزن تعلق  ،كارشناسان و استفاده از اطالعات موجود تجربيات

طلوب با شوند سپس وزن مميبه صورت مجزا محاسبه  اياز طريق دانش كارشناسي و داده هاابتدا وزن

به واقعيت  ها. در نتيجه احتمال وقوع اشتباه كاهش يافته و وزنشودميمقايسه مقادير به دست آمده تعيين 

 .تر خواهند شدنزديک
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 محاسبه وزن نهایی -ب

ضرب وزن هار معياار در امتيااز گزيناه سلسله مراتبي، از مجموع حاصل فرآيندوزن نهايي هر گزينه در يک 

 شود:حاصل مي زيرآيد. مجموع امتيازات به دست آمده براي هر گزينه از رابطه ميمورد نظر به دست 

(2-11) 



n

j

ijijAHP WaA
score

1

.

        m ..., 2, ,1i       
 jCگار اهميات شااخص نشاان jWو  jC ام باه ازاي شااخص iبيانگر ميزان اهميت نسبي گزينه  ijaكه در آن 

 ها با استفاده از روابط زير نرماليزه شود. وزن شاخصها و چنين الزم است كه مقاديرگزينهباشد. هممي

(2-12) 
    

n ..., 2, ,1j
   






m

i

ija

1

1

 

(2-13) 1

1




n

j

jW

 
 محاسبه نرخ ناسازگاری -2-1-2-3

 فرآيند در همواره ديگر عبارت به است، تصميم سازگاري كنترل مراتبي سلسله تحليل فرآيند مزاياي از يکي

 قبول قابل يا و بودن بد و خوب به نسبت و كرد حاسبهم را تصميم سازگاري ميزان توانمي مراتبي سلسله تحليل

، باشد داشته اهميت Cسه برابر  Bو  داشته باشد اهميت Bدو برابر  Aاگر  .كرد قضاوت آن بودن مردود و

 Cنسبت به  Aترجيح اگر . گوييممي سازگار را قضاوت اين اهميت داشته باشد، Cشش برابر  Aچه چنان

 سازگاري كهاين به توجه باشود. ميكم  هاباشد در اين صورت از سازگاري قضاوت 5مثالً  6عددي غير از 

 .شود بررسي هاقضاوت سازگاري بايستمي است الزم هااولويت تعيين در شده استفاده يهامنطقي قضاوت

nCCCمعيار به شرح  nاگر  ,...,,  زير باشد:به صورت  هاداشته باشيم و ماتريس مقايسه زوجي آن21

  njiaA ij ,...,2,1,  

 در اين ماتريس داشته باشيم:گويند اگر  45را سازگار Aماتريس باشد، jCبر  iCترجيح معيار  ijaكه در آن 

nkjiaaa ijkjik ,...,2,1,,  

 سازگار باشد: Aدر صورتي كه ماتريس  -

(2-14) 
j

i
ij

W

W
a  

 آيد.ميبه دست  هايق نرماليزه كردن عناصر ستونري سازگار از طهاوزن در ماتريس -

                                                           
 1- Consistent 
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گيري كنيم. باشد، ميزان ناسازگاري چه مقدار بوده و آن را چگونه اندازه 46اگر ماتريس مقايه زوجي ناسازگار

 ند قضيه مهم ذكر شود:قبل از بيان معيار اندازه گيري ناسازگاري بهتر است چ

مقادير ويژه ماتريس  n... و  ،1 ،2براي هر ماتريس مقايسه زوجي )كه مثبت و معکوس است(، اگر  -

 )بعد ماتريس( خواهد بود: nمقايسه زوجي باشند، مجموع مقادير ويژه برابر 





n

i

in
1

 

ها منفي خواهند است )در اين صورت برخي از  nرگتر يا مساوي ز( همواره بmaxبزرگترين مقدار ويژه ) -

 بود(.

از حالت سازگاري فاصله بگيرد، مقادير ويژه آن نيز مقدار كمي از حالت  مياگر عناصر ماتريس مقدار ك -

 ري فاصله خواهد گرفت.سازگا

 داريم: Aمربع  از طرف ديگر طبق تعريف براي هر ماتريس

WWA . 

سازگار  Aباشند. در حالتي كه ماتريس مي Aبه ترتيب بردار ويژه و مقدار ويژه ماتريس  و  Wكه در آن 

برابر صفر هستند. بنابراين در اين حالت  هابوده )بزرگترين مقدار ويژه( و بقيه آن nرابر باشد، يک مقدار ويژه ب

 توان نوشت:مي

WnWA . 

 توان نوشت:ميگيرد كه ميفاصله  nكمي از  maxناسازگار باشد،  A مقايسه زوجي در حالتي كه ماتريس

WWA .max 

 است و چنانچه ماتريس كمي از حالت سازگاري فاصله بگيرد nهمواره بزرگتر يا مساوي  maxاز آن جا كه 

max  ازn  كمي فاصله خواهد گرفت. بنابراين تفاضلmax  وn  يعني(nmax معيار خوبي براي )

ديد مقياس تربيگيري ناسازگاري ماتريس خواهد بود. اندازه nmax  به مقدارn  بعد ماتريس( بستگي(

 47توان مقياس را به صورت زير تعريف كرد كه آن را شاخص ناسازگاريميو براي رفع اين وابستگي  داشته

(..II )گويندمي (Oswald, 2004): 

                                                           
 2- Inconsistent 
 1- Inconsistency Index 
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(2-15) 
1

max..





n

n
II



 

كامالً تصادفي اختيار شده باشند، محاسبه  هايي كه اعداد آنهامقدار شاخص ناسازگاري را براي ماتريس

...) 48اند و آن را شاخص ناسازگاري تصادفيكرده IIRاند كه مقادير آن را براي ماتريس ( نام نهادهn  بعدي

 :(Oswald, 2004) محاسبه كرد 3-2يا جدول توان از رابطه زير مي

(2-16) 
n

n
IIR

2
98.1..




 
 

  شاخص ناسازگاري تصادفي -3-2جدول 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

... IIR 0 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 45/1 51/1 53/1 

هم بعدش معيار مناسبي  ر شاخص ناسازگاري تصادفيببراي هر ماتريس حاصل تقسيم شاخص ناسازگاري 

 ناميم. مي( R.I) 49باشد كه آن را نرخ ناسازگاريميبراي قضاوت در مورد ناسازگاري 

(2-17) 
IIR

II
RI

..

..
.. 

 

توان گفات كاه برخوردار است. در حالت كلي مي AHPمحاسبه نرخ ناسازگاري نيز از اهميت بااليي در روش 

را به عنوان حاد  1/0گيرنده دارد، اما ساعتي عدد م بستگي به تصميمميزان قابل قبول ناسازگاري يک سيست

هاا باشد، بهتر است در قضاوت 1/0چه ميزان ناسازگاري بيشتر از و معتقد است چنان كندقابل قبول ارائه مي

 .(Saaty, 2001) تجديد نظر شود

 

 گیری گروهی با تحلیل سلسله مراتبیتصمیم -2-1-3

ها از عهده يک فرد به تنهايي بر اند كه مديريت آنروزي چنان وسيع و پيچيده شدههاي مدرن امسازمان

شود تا هايي كه معموالً هر انساني دچار آن است، باعث ميداوريهاي خاص و پيشآيد. گرايشنمي

 هاي مدير با اهداف سازمان هماهنگي و سازگاري نداشته باشد. لذا همکاري و تشريک مساعيگيريتصميم

يابي به هاي شغلي مختلف، تنها راه دستهاي متنوع و موقعيتگروهي و استفاده از افراد متعدد با تخصص

                                                           
 2- Random Inconsistency Index 

 1- Inconsistency Ratio 
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گيري كاهش و سرعت گيري منطقي، منظم و جامع باشد تا بدين وسيله خطاي تصميميک سيستم تصميم

كه عالوه بر مدير، هيات  دانندهاي بزرگ، قانون الزم ميكارها بهبود يابد. از اين رو است كه اغلب شركت

ها وجود هيات امنا الزامي است. مديره نيز وجود داشته باشد، و در بعضي از موسسات همچون دانشگاه

اي گيري درباره مسائل مهم قضائي و حقوقي، عالوه بر قاضي، هيات منصفهها و در تصميمهمچنين در دادگاه

گيري گروهي گفته شده است كه در جلسات قاد از تصميمنيز بايد حضور داشته باشد. از طرف ديگر در انت

افتد و تشکيل جلسه و شورا بيشتر به خاطر حفظ ظواهر است تا به خاطر اداري، كمتر اتفاق مهمي مي

هايي گيري درباره مسائل مهم و واقعي. يا به تمسخر گفته شده است كه يکي از بهترين راهرسيدگي و تصميم

باره كاري هرگز اقدامي صورت نخواهد گرفت اين است كه كمسيون و يا هياتي را كه مطمئن باشيم كه در

گيري توان نتيجه گرفت كه مانند تصميمگيري درباره آن كار بنمائيم. پس ميمامور رسيدگي و تصميم

گيري گروهي به گيري گروهي داراي مزايا و معايبي است. به طور خالصه مزاياي تصميمانفرادي، تصميم

 ح زير است:شر

گيري فردي باالتر است. چراكه جمع دانش و گيري گروهي از كيفيت تصميمكيفيت تصميم -1

اطالعاتي كه در گروه متمركز است، بسيار بيشتر از دانش و اطالعاتي است كه در يک فرد به تنهايي 

  وجود دارد.

 شود.ساله پيشنهاد ميهاي بيشتري براي حل متر و راه و روشهاي متنوعدر گروه، فکر و عقيده -2

 افزايد.گيري به پذيرش و مقبوليت آن ميمشاركت و تصميم -3

شود تا دليل اتخاذ يک تصميم خاص بهتر فهميده گيري باعث ميحضور افراد در جلسات تصميم -4

 شود.

گيري گروهي داراي نقاط ضعف گيري گروهي، ضمانتي براي تصميماتي با كيفيت عالي نيست. تصميمتصميم

 باشد:ميزير 

شوند كه مانع از ابراز نظرات هايي ميمعموالً افراد در جمع و در حضور يکديگر دچار رودربايستي -1

كنند نظراتي را كه گروه شود. به همين دليل افراد در گروه سعي ميانتقادي و مخالف مي

 ثريت باشد.ها موافق و سازگار با عقايد اككوشند تا عقايد آنپسندند، اظهار نکنند و مينمي
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شود. اين امر مانع از آن راه حلي كه همگان آن را قبول دارند، بدون توجه به كيفيت آن پذيرفته مي -2

 هاي ديگري مورد بررسي قرار گيرد.شود كه راه حلمي

ها گيريهاي برجسته در گروه بيش از ديگران و بيش از سهم خود، تصميمافراد منتفذ و شخصيت  -3

 دهند.ير قرار ميدر گروه را تحت تاث

هايي با گاه در گروه، بحث و جدل و سعي در متقاعد كردن يکديگر، از سعي در پيدا كردن راه حل -4

 گيرد.كيفيت بهتر پيش مي

گيري را از حالت در اكثر اوقات توجه بيش از حد نشان دادن به اجماع و اتفاق نظر در جمع، تصميم -5

 سازد.پويايي و مسير صحيح منحرف مي

بازدهي و حصول اجماع رابطه معکوس وجود دارد. هر بار كه ما مايليم كه از يک همکار سازماني بين  -6

ديگر نظر او را اراجع به تصميم خودمان بدانيم، به همان ميزان ما زمان و امکانات ديگر بيشتري را 

 كنيم.صرف اتخاذ تصميم مي

كر موقعيت مناسب براي استفاده بهينه از هر يک از الذوظيفه مدير آن است كه با توجه به مزايا و معايب فوق

گيري گروهي مد نظر باشد، گيري را تشخيص دهد. به هر حال در صورتي كه تصميماين دو روش تصميم

گيري گيري گروهي بر تصميمگيرنده را مشخص كرد. امتياز نسبي تصميمقبل از هر چيز بايد گروه تصميم

گيري بر گيرنده خواهد داشت. حضور افراد سطح پايين در تصميمتصميم انفرادي، بستگي به تركيب گروه

ها باعث سازيدقت و كارآيي تصميم اتخاذ شده تاثير مهمي دارد. البته حضور افراد مختلف در اين تصميم

گيري شود كه نياز به تحقيق بيشتر دارد. دخالت افراد غير مرتبط به تصميم در فرآيند تصميممسائلي مي

کالتي ايجاد خوهد كرد و از طرف ديگر استفاده نکردن از افراد خبره و كاردان كارآيي را كاهش خواهد مش

هاي باالتر و نيز داد. براي تشکيل گروه اخير بايد تعداد افراد متخصص، غيرمتخصص، كاركنان و مديران رده

 است.گير تعدادي افراد مستقل انتخاب شوند كه اين فرآيند اغلب مشکل و وقت

گيري به منظور به كارگيري روش تحليل سلسله مراتبي بايد بر اساس مباحثات پس از انتخاب گروه تصميم

سلسله مراتب تصميم كننده مشکل مورد مطالعه باشد، ايجاد شود. اعضاي گروه، سلسله مراتب مساله كه بيان

 نمودارسطح اول هر  . اختصاصاًاست كه با توجه به مساله تحت بررسي داراي سطوح متعدد است نموداري

هايي است كه با همديگر مقايسه كننده گزينهبيان نمودارگيري است. سطح آخر هر كننده هدف تصميمبيان
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دهنده فاكتورهايي است كه شوند و براي انتخاب در رقابت با همديگر هستند ديگر سطوح )مياني( نشانمي

ها ي در اين تصميم تعيين فاكتورهايي است كه بر اساس آنمرحله اساس ها هستند.مالک مقايسه گزينه

شوند. تعيين اين فاكتورها در تصميمات انفرادي چندان مشکل نيست هاي رقيب با همديگر مقايسه ميگزينه

كند. در حالي كه ممکن است اين عوامل در گيرنده اين عوامل را به شخصه تعيين ميچرا كه خود تصميم

كنندگان ممکن برخي از شركتروهي به دليل اختالف عالئق و تخصص افراد متعدد باشد. هاي گگيريتصميم

است از قبل تصميم خودشان را در مورد سلسله مراتبي گرفته باشند و از طرف ديگر برخي از 

ها در سطح پايين سلسله مراتبي قرار گيرد. تجربه نشان كنندگان مايل نباشند كه عامل مورد نظر آنشركت

كنند، سمت و ساز كه در مورد ساختار سلسله مراتبي بحث ميهاي اول گروه تصميماده است كه جلسهد

ها داراي جهت مشخص شود، جلسهسوي مشخص نداشته ولي در مراحل بعدي كه فرآيند قضاوت شروع مي

 شود.مي

در هر سطح ايجاد شود.  هاي مقايسه زوجيپس از توافق گروه در مورد ساختار سلسله مراتبي، بايد ماتريس

 توان به يکي از طرق زير اقدام كرد:گيري گروهي ميگيرندگان در تصميمبراي تلفيق نظرات تصميم

 برگزاری جلسه مشترک به منظور توافق در عناصر مقایسه زوجی -الف

در ارائه  گيري گروهي برگزاري جلسه مشترک به منظور به توافق رساندن نظراتترين راه براي تصميمساده

باشد. به عبارت ديگر در اين حالت گروه بايد در مورد هر عضو يک ماتريس مقايسه زوجي مورد تاييد همه مي

بعدي  nماتريس به اتفاق آرا برسند. براي تکميل هر ماتريس مقايسه زوجي   2/1nn هاي زوجي مقايسه

 خواهد بود. 

ندگان مشکل است و از طرف ديگر چنان چه سلسله مراتبي بزرگ باشد، كنبديهي است كه توافق بيت شركت

هاي انجام شده خاصيت شدن مقايسهگير خواهد بود. اين روش عمالً به بيكننده و وقتعمليات بسيار خسته

 شود.و يا تحت تاثير قرار گرفتن نظرات افراد نسبت به نظرات يک فرد پر نفوذ مي

 50(AIJ) گیری(های تصمیم)ماتریس های افرادتلفیق قضاوت -ب

در اين روش هر يک از افراد تصميم ساز مقدار دلخواه خود براي هر عضو ماتريس اعالم و سپس با استفاده از 

هاي اين ماتريس با استفاده از شود. درايهگيري گروهي تشکيل ميهاي منفرد، ماتريس تصميمماتريس

آيد. اكزل و ساعتي نشان داده اند كه هاي منفرد به دست ميسهاي ماتريميانگين هندسي موزون داريه

                                                           
 1- Aggregation of individual judgment  
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 Aczelها در فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي است )ميانگين هندسي بهترين روش براي تلفيق قضاوت

d Saaty, 1983an اگر .))(k

ija  مولفه مربوط به شخصk ام براي مقايسه عاملi  نسبت بهj  باشد، در اين

 شود:صورت ميانگين هندسي به صورت زير محاسبه مي

(2-17) nn

k

k

ijij aa

1

1

)(









 



 

رود كه نظرات اعضاي گروه درجه يکساني داشته باشد. هر گاه نظرات افراد رابطه فوق در صورتي به كار مي

هاي متفاوتي باشد، براي قضاوت هر فرد تشکيل شده ماتريس مقايسه زوجي داراي اهميتهاي در قضاوت

توان وزني مي K :در نظر گرفت و از رابطه زير استفاده كرد 

(2-18)   nKmjiaa
K

K

n

K

ijKij ,...,2,1,...,2,1.

1

1











 



 

(2-19) m
n

K

K 
1

 

معرف درايه ماتريس  ijKaام و Kگيرنده معرف ميزان اهميت و تاثير گذاري تصميم Kكه در اين روابط 

 باشد.ام ميKگيرنده هاي منفرد تصميممقايسه

 51(AIP) های مختلفگیرندگان برای گزینههای ایجاد شده توسط تصمیمتلفیق اولویت -ج

ام  Kگيرنده ها براي تصميمهاي اولويت گزينههاي قضاوت منفرد، وزندر اين حالت ابتدا از ماتريس k

iw 

nK ,...,2,1 ( محاسبه شدهn و سگيرندگان ميتعداد تصميم )گين س از طريق محاسبه ميانپباشد

هاي منفرد براي هر گزينه، وزن اولويت گروهي گزينه هندسي وزن G

iW آيد:به صورت زير به دست مي 

(2-20)     miwWWW
Kn

K

K

i

G

i

G

i

G ,...,2,1;
1

 




 

(2-21) 1
1




n

K

K 

 m1ماتريسي  GWام بوده و Kنده گيرمعرف ميزان و اهميت تاثيرگذاري تصميم Kكه در اين رابطه 

 گيرندگان منفرد در رابطه با هر گزينه است.هاي تلفيق شده تصميماست كه نشان دهنده وزن

                                                           
 1- Aggregation of individual priorities 
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كه با استفاده از  ها بايد نرخ ناسازگاري ماتريس مقايسه زوجي رادر انتها به منظور بررسي اعتبار قضاوت

هاي گروهي با مقايسات ميانگين هندسي به دست آمده است، محاسبه كرد. شاخص سازگاري براي مقايسه

 شود:انفرادي متفاوت و به صورت زير محاسبه مي

(2-22) 
n

n
II


 max..
 

محاسبه انحراف نسبي هر يک  باشد. به منظورگيري ميكننده مقبوليت تصميمبيان 1/0نرخ ناسازگاري كمتر از 

توان نرخ ناسازگاري گروهي را با نرخ ناسازگاري حاصل از ماتريس هاي فردي با قضاوت گروهي، مياز تصميم

توان افرادي را كه قضاوتشان از جمع دور افتاده است، مقايسه زوجي هر فرد مقايسه كرد. بدين طرق مي

 مشخص كرد.

 

  الکترروش  -2-2

 مقدمه -2-2-1

توسعه داده شان و ساير همکارانتوسط وان دلفت، نيجکامپ، روي و سپس ارائه شد توسط بنايون  الکترروش 

ا به صاورت هگزينهشود. دراين روش مني استفاده ميضروش الکتر از مفهوم تسلط به صورت  در .شده است

ب( شناساايي شاده و ساپس مسلط و ضعيف )يا غالب و مغلو يهاگزينهو شوند زوجي با يکديگر مقايسه مي

 (. Roy, 1991د )شونهاي ضعيف و مغلوب حااذف ميگزينه

اند كاه هاي ديگاري ايان روش ارائاه شاده، نسخهELECTRE I (Roy, 1968)از زمان معرفي نسخه اصلي روش

 عبارتند از:

ELECTRE II (Roy and Bertier 1973) 
ELECTRE III (Roy 1978)  
ELECTRE IV (Roy and Hugonnard 1982) 
ELECTRE IS (Roy 1985)  
ELECTRE TRI (Mousseau et al. 1997) 

  الکترمراحل روش  -2-2-2

وجود داشته باشد، به منظور انتخاب بهتارين گزينه  mو  معيار  nگيري چند معياره،اگر در يک مساله تصميم

 گزينه با استفاده از روش الکتر مراحل زير بايد انجام شود:
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 تشکیل ماتریس تصمیم -2-2-2-1

مااتريس تصاميم باه ها براي معيارهاي مختلف، با توجه به تعداد معيارها و تعداد گزينه و ارزيابي همه گزينه

 :شودتشکيل ميصورت زير 



















mnm

n

xx

xx

X







1

111

 

 باشد.( ميj=1, 2, …, n)ام   jدر رابطه با معيار i=1, 2, ..., m))ام   iعملکرد گزينه ijX آن كه در

 

 س کردن ماتریس تصمیممقیابی -2-2-2-2

باه  Rشاوند و مااتريس معيارهايي بدون بعاد تباديل  همعيارها با ابعاد مختلف ب شودسعي مي مرحلهدر اين 

  صورت زير تعريف شود:



















mnm

n

rr

rr

R







1

111

 

 ,Tilleشاود )زيار اساتفاده مايرابطاه  از الًعموالکتر مدر روش اما واحد كردن وجود دارد، هاي مختلفي براي بيروش

2003:) 

(2-23) 




m

i

ij

ij

ij

x

x
r

1

2

 

 

 تعیین ماتریس وزن معیارها -2-2-2-3

گيري، بردار ضريب اهميت معيارهاا باه در اين مرحله با توجه به ضريب اهميت معيارهاي مختلف در تصميم

 شود:صورت ذيل تعريف مي

 nwwwW 21 

 باشد.ضريب اهميت معيارهاي مربوطه مي Wعناصر بردار 
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 نرمال شدهدار ماتریس تصمیم وزنتعیین  -2-2-2-4

 آيد:در بردار وزن معيارها به دست ميمقياس شده ماتريس تصميم بيدار از ضرب ريس تصميم وزنمات

.,,1;,,1 minjrwv ijjij  
 

 

 مجموعه معیارهای موافق و مخالفتشکیل  -2-2-2-5

J,1}2,...,{ مجموعه معيارها m , k#e ) e,k =(k,e ,… ,2 ,1براي هر زوج گزينه  m  به دو زيار مجموعاه موافاق و

) مجموعه موافقشوند. مييم مخالف تقس
keS )گزينه ها ست كه در آنيي ااي از معيارهامجموعهk  نسبت باه

)مجموعه مخالف آن ترجيح دارد و مجموعه مکمل  eگزينه 
keIبه زبان رياضي: .باشد(مي 

(2-24)  ejkjke vvjS 
 

(2-25)  ejkjke vvjI 
 

 ماتریس توافقتشکیل  -2-2-2-6

شااخص  .دكارمحاسابه  ،شاوندناميده ماي 52تشکيل ماتريس توافق بايد عناصر آن را كه شاخص توافق رايب

كه  keC بنابراين شاخص توافق آيد.، به دست مياندزن معيارهايي كه در مجموعه موافق آمدهاز جمع وتوافق 

 :(Roy, 1991با )است برابرباشد، مي e و kگزينه بين 

(2-26) 









1j

j

Sj

j

ke
W

W

c ke

 

هاي نرمال شده براي مجموعه وزن
1j

jW :مساوي يک است لذا 

(2-27) 



keSj

jke Wc

 

باا كناد. كه مقدار آن از صفر تا يک تغييار ماي است eگزينه  بر kگزينه  گر ميزان برتريشاخص توافق بيان

باه اسات،  m×mيس راتتوان ماتريس توافق را كاه ياک ماها ميمحاسبه شاخص توافق براي همه زوج گزينه

 در حالت كلي اين ماتريس متقارن نيست. صورت زير تعريف كرد.

                                                           
 1- index of concordance 
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 مخالفماتریس تعیین  -2-2-2-7

 :(Roy, 1991) شود)مخالف( به صورت زير تعريف مي 53شاخص عدم توافق

(2-28) 
ejkj

Jj

ejkj

Ij

ke
vv

vv

d

max

max
ke









 

توافق براي همه زوج عدم محاسبه شاخص  باكند. از صفر تا يک تغيير ميعدم توافق )مخالف( مقدار شاخص 

در حالت كلاي  به صورت زير تعريف كرد.است،  m×mيس رتوافق را كه يک ماتعدم توان ماتريس ها ميگزينه

 اين ماتريس متقارن نيست.
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اي با اطالعات موجاود در مااتريس هاي عمدهالزم به تذكر است كه اطالعات موجود در ماتريس توافق تفاوت

ها باه وسايله مااتريس توافاق حاصال تفاوت ميان وزن دارد و در واقع اين اطالعات مکمل يکديگرند. مخالف

 آيد.دست ميه كه تفاوت ميان مقادير مشخص شده به وسيله ماتريس مخالف ب شود، حال آنمي

 

 ماتریس تسلط موافقتشکیل  -2-2-2-8

هم اكنون دراين قدم يک مقدار معين براي شاخص د. بيان ش kec نحوه محاسبه شاخص توافقششم در قدم 

 cتار از بازرگ kecاگر  شود.داده مينشان  cند و با نامرا آستانه موافقت مي د كه آنشوتوافق مشخص مي

نادارد. مقادار آساتانه  برتاري eگزيناه  بار kگرنه گزيناه ول است و قابل قب eبر گزينه  kگزينه  باشد، برتري

 (:Roy, 1991) شوداز رابطه زير محاسبه مي موافقت

(2-29) 
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 2- index of discordance 
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زيار  هد كه اعضاي آن براساس رابطاشوبا توجه به مقدار آستانه موافقت تشکيل مي( F) ماتريس تسلط موافق

 (:Roy, 1991) دشومشخص مي

(2-30) 
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  خالفماتریس تسلط متشکیل  -2-2-2-9

ابتادا باياد آساتانه بادين منظاور . شاودمانند ماتريس تسلط موافق تشاکيل ماي (G)اتريس تسلط مخالف م

هااي مخالفات )عادم عنوان مثال ميانگين شاخصه تواند بگيرنده بيان شود كه ميتوسط تصميم dمخالفت

 . يعني: (Roy, 1991) شدتوافق( با

(2-31) 
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باشد بهتر است زيارا ميازان  كمترهرچه ( ked) بيان شد مقدار شاخص مخالفتهفتم گونه كه در قدم همان

تار باشاد ميازان بزرگ d از kedچه كند. چنانرا بيان مي e گزينه بر  kگزينه برتريبا مخالفت )عدم توافق( 

( به صورت زيار G. بنابراين ماتريس عناصر تسلط مخالفت )كردنظر صرفتوان از آن نميمخالفت زياد بوده و 

 : (Roy, 1991) شودمحاسبه مي

(2-32) 
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 باشد.ا ميهگزينهگر رابطه تسلط مابين نيز نشان Gهر عضو ماتريس 

 هاییماتریس تسلط نتشکیل  -2-2-2-11

 Gدر مااتريس تسالط مخاالف  Fهاي ماتريس تسالط موافاق از ضرب تک تک درايه Hماتريس تسلط نهايي 

 :(Roy, 1991) شودحاصل مي

(2-33) 
kekeke gfh . 

 انتخاب بهترین گزینه -2-2-2-11

برابر يک باشد  kehكند. به طور مثال، اگر مقدار را بيان مي هاگزينهترجيحات جزيي  Hماتريس تسلط نهايي 

در هر دو حالت موافق و مخالف قابل قبول است )يعناي برتاري  e گزينه بر k گزينهبدين معناست كه برتري 

آن از حد آستانه موافقت بيشتر بوده و مخالفت و يا ضعف آن نيز از حد آستانه مخالفت كمتر اسات( ولايکن 
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اي بايد انتخاب شود كه بيشاتر از آن گزينهرا دارد. اي ديگر هگزينهشانس مسلط شدن توسط   k گزينههنوز 

 بندي كرد.ها را رتبهتوان گزينهكه مغلوب شود، تسلط داشته باشد و از اين نظر مي

 

 

 

 

 

 آل روش شباهت به گزینه ایده -2-3

 مقدمه -2-3-1

بال محققاين و ارائاه شاد كاه ماورد اساتق 1981در ساال  54توسط يون و هوانگآل روش شباهت به گزينه ايده

طوري كاه ه شوند، ببندي ميآل رتبهها بر اساس شباهت به حل ايدهكاربران مختلف واقع شد. در اين روش گزينه

گيري از پشتوانه رياضي قوي اين تکنيک تصميمآل باشد، رتبه بيشتري دارد. تر به حل ايدههرچه يک گزينه شبيه

علمي، دانستن و رعايت مفروضات، محدوده و شرايط اعتبار قاوانين و هاي برخوردار است و همانند بسياري از روش

ها بسيار حائز اهميات اسات. هاي پيشنهاد شده، محدوده دقت نتايج و شرايط قابل قبول بودن جوابصحت فرمول

آل اساتفاده شاده اسات. حال اياده “آلشاباهت باه حال اياده”و  “آلحل ايده”در تعريف اين روش از دو مفهوم 

اسم آن پيداست، آن حلي است كه از هر جهت بهترين باشد كه عموماً در عمل وجود نداشته و ساعي  چه ازچنان

آل و ضاد گيري شباهت يک طارح )ياا گزيناه( باه حال ايادهبر آن است كه به آن نزديک شويم. به منظور اندازه

هاا بار اسااس نسابت شود و گزيناهيري ميگآل اندازهآل و ضد ايدهآل، فاصله آن طرح )يا گزينه( از حل ايدهايده

روضاات فم شاوند.بنادي مايآل ارزيابي و رتبهآل و ضد ايدهآل به مجموع فاصله از حل ايدهفاصله از حل ضد ايده

 زيربنائي اين تکنيک عبارتند از:

بيت معيار اعم مطلوبيت هر معيار بايد به طور يکنواخت، افزاينده و يا كاهنده باشد. به عبارت ديگر مطلو -الف

از كيفي يا كمي با تغيير مقدار آن افزاينده يا كاهنده است. معيارها بايد به طور يکنواخت كاهنده يا افزايناده 

                                                           
 1- Yoon and Hwang 
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آل آل و بدترين ارزش آن را نشان دهنده ضد ايدهباشند تا بتوان بهترين ارزش موجود آن را نشان دهنده ايده

 تلقي كرد.

 اشند كه مستقل از همديگر فرض شوند.اي بمعيارها بايد به گونه -ب

آل و ضد ها از حل ايدهجا كه نرخ تبادل بين معيارها معموالً مقداري غير از واحد است، فاصله گزينهاز آن -ج

 شود.آل به صورت فاصله اقليدسي محاسبه ميايده

 گيري چند معياره عبارتند از:مزاياي اين روش تصميم

جود معيارهاي مثبت و معيارهاي منفي )حتاي تاوام باا هام در ياک مسااله( گيري در صورت وتصميم -الف

 گو است.پذير است در حالي كه روشي مانند روش تحليل سلسله مراتبي براي معيارهاي مثبت پاسخامکان

توان تعداد قابل توجهي معيار را مورد بررسي قرار داد در حاالي در روشاي براي تعيين بهترين گزينه مي -ب

 هايي وجود دارد.د روش تحليل سلسله مراتبي عمالً و ذاتاً در اين زمينه محدوديتمانن

 گو است.اين روش ساده و داراي سرعت مناسب است و براي تعداد زيادي گزينه و معيار به خوبي پاسخ -ج

رهااي گيري باا وجاود تاوام معياتوان معيارهاي كيفي را كمي كرد و تصاميمدر اين روش، به راحتي مي -د

 كيفي و كمي ميسر است. 

گيرد. جواب وابساته باه اطالعات اصلي معيارها با توجه به وزن معيارها مورد توجه قرار ميدر اين روش،  -ه

هاي قابل اطمينان شود. خوشبختانه بعضي از روشگيرنده به معيارها داده ميوزني است كه به وسيله تصميم

 ها شناسايي شده اند كه مطلوبيت روش را افزايش داده است.براي ارزيابي وزنمانند روش آنتروپي 

ها به صاورت عاددي خروجي سيستم به صورت كمي است و عالوه بر تعيين گزينه برتر، رتبه ساير گزينه -و

 كند.شود. اين مقدار عددي همان نزديکي نسبي است كه مبناي قوي اين روش را بيان ميبيان مي

 ها به صورت عددي وجود دارد.بندي گزينهضريب اهميت معيارها بر روي رتبهقابليت مشاهده تاثير  -ز

ارائه شده  4-2ها در جدول ترين آنآل در مسائل مختلفي به كار رفته است كه مهمروش شباهت به گزينه ايده

 است.
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 آل كاربردهاي مختلف روش شباهت به گزينه ايده - 4-2جدول 

 موضوع ارائه دهنده

Yoon, Hwang (1985)  تحليل محل احداث كارخانه با استفاده از روشTOPSIS 

Parkan, Wu (1999) گيري براي انتخاب رباتهاي تصميممدل 

Deng, Yeh, Willis (2000)  مقايسه درون شركتي با استفاده از روشTOPSIS اصالح شده 

Cheng, Chan, Huang (2002)  استفاده از روشTOPSIS هاي جامدهدر مديريت باطل 

Janic(2003) هاي حمل و نقل در اروپاارزيابي چند معياره سيستم 

Srdjevic, Medeiros, Faria (2004)  استفاده از روشTOPSIS هاي مديريت آبدر گزينه 

Chen, Tzeng (2004)  استفاده از روشTOPSIS براي انتخاب كشور ميزبان براي تبعيد 

Milani, Shanian, Madoliat (2005)  انتخاب مواد چرخ دنده با استفاده از روشTOPSIS 

 سيمان -انتخاب محل مناسب براي احداث كارخانه آلومينا 1384عطايي، 

 

 آلشباهت به حل ایدهمراحل روش  -2-3-2

گزينه وجود داشته باشد، به منظور انتخااب بهتارين  mمعيار و   nگيري چند معيارهاگر در يک مساله تصميم

 & Chue, 2002, Kabassi) باشدآل، مراحل روش به شرح ذيل ميبا استفاده از روش شباهت به حل ايده گزينه

Virvou, 2004 ): 

 

 تشکیل ماتریس تصمیم -2-3-2-1

ها براي معيارهاي مختلف، ماتريس تصميم باه و ارزيابي همه گزينه هابا توجه به تعداد معيارها و تعداد گزينه

 شود:صورت زير تشکيل مي
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mi)ام   iعملکرد گزينه ijxكه درآن  ,...,2,1) در رابطه با معيارj  ( امnj ,...,2,1باشد.ي( م 

 

  بدون مقیاس کردن ماتریس تصمیم -2-3-2-2

باه  Rيارهايي بدون بعاد تباديل شاوند و مااتريس شود معيارها با ابعاد مختلف به معدر اين مرحله سعي مي

 شود: صورت زير تعريف مي
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آل معماوالً از رابطاه هاي مختلفي براي بي مقياس كردن وجود دارد، اما در روش شباهت به گزينه ايدهروش

 :(Chu, 2002) شودزير استفاده مي

(2-34) 
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مقياس كردن معيارهاي مثبت نباشد، مي توان براي بيگيري شده زياد كه فاصله بين مقادير اندازهدر صورتي

 و منفي به ترتيب از روابط زير استفاده كرد:

(2-35) 
}min{}max{

}min{
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(2-36) 
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 تعیین ماتریس وزن معیارها -2-3-2-3

تريسي به صورت ذيال تعرياف گيري، مادر اين مرحله با توجه به ضريب اهميت معيارهاي مختلف در تصميم

 شود:مي
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يک ماتريس قطري است كه فقط عناصر روي قطر اصلي آن غير صفر و مقدار اين عناصر مسااوي  Wماتريس 

 ضريب اهميت بردار مربوطه است.

 

  داروزنمقیاس شده بیتعیین ماتریس تصمیم  -2-3-2-4

ه مقياس شده در ماتريس وزن معيارها بابي دار از ضرب ماتريس تصميموزنمقياس شده بيماتريس تصميم 

 :آيددست مي
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 آلآل و ضد ایدهیافتن حل ایده -2-3-2-5

 نشان داده شود در اين صورت: A آل باو ضد ايده A* ل باآيدهااگر حل 

    ni vvvvA ,...,,...,, 21 

    ni vvvvA ,...,,...,, 21 

*كه

iv  بهترين مقدارi ها ومعيار از بين تمام گزينه مينا 

iv  بدترين مقدارi هاا مين معيار از بين تمام گزينها

هاي كامالً بهتر و كامالً بدتر دهنده گزينهگيرند، به ترتيب نشانقرار مي A و A* هايي كه درباشد. گزينهمي

 هستند.

 

  آلآل و ضد ایدهمحاسبه فاصله از حل ایده -2-3-2-6

آل به ترتيب از روابط زير محاسبه آل و فاصله از حل ضد ايدهدر اين مرحله براي هر گزينه فاصله از حل ايده

 :شوندمي

(2-37)  
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(2-38)  
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 باشد.معرف گزينه مورد نظر مي jمعرف معيار مورد نظر و انديس  iكه در اين روابط انديس 

 

  محاسبه شاخص شباهت -2-3-2-7

 شود:در آخرين مرحله شاخص شباهت از رابطه زير محاسبه مي

(2-39) 
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مقدار  ،تر باشدآل مشابهيدهاكند و هر چه گزينه مورد نظر به مقدار شاخص شباهت بين صفر و يک تغيير مي

*باشد، آنگاه AjA=* اگر تر خواهد بود. كامالً واضح است كهشاخص شباهت آن به يک نزديک

jS  مساوي صفر و

آنگاه AjA=- شاخص شباهت آن مساوي يک خواهد بود و در صورتي كه

jS  مساوي صفر و شااخص شاباهت

 ها براساس مقدار شاخص شباهت خواهد بود، بادين ترتياب،بندي گزينهخواهد بود. لذا رتبه آن مساوي صفر

تارين شااخص اي كاه داراي كاماي كه داراي بيشترين شاخص شباهت است، داراي رتبه اول و گزينهگزينه

  حائز رتبه آخر خواهد بود. ،شباهت است
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سومفصل   

های موردیمطالعه  
 

 

 

 

 

 انتخاب محل احداث کارخانه آلومینا سیمان -3-1

 مبانی انتخاب محل احداث کارخانه -3-1-1

يابي واحدهاي صنعتي توجه اكثر محققان را به خود جلب كرده است. به طور در چندين دهه اخير مکان

رهاي زيربنائي براي توليد محصول از يک كلي، پس از مرحله مطالعات مهندسي و طراحي و تعيين پارامت

گيري شود، انتخاب محل بايست در مورد آن مطالعه و تصميماي كه ميترين نکتهكارخانه، اولين و مهم

 باشد. مناسب براي احداث كارخانه و يا انتخاب محل ساختگاه مي

 و امکانات از تا دارد مينهز اين موثر در معيارهاي شناخت به نياز صنعتي هر واحد بهينه محل انتخاب

 و منابع با محدوديت كه كشورهايي در آيد. به عمل مطلوبي و صحيح مختلف استفاده مناطق هايتوانايي

 استقرار محل انتخاب كند.مي پيدا بيشتري اين معيارها اهميت شناخت و تعيين هستند، مواجه امکانات

د كه بخشي مستقيماً مربوط به نتايج طراحي عوامل متعددي بستگي دار به صنعتي، مختلف واحدهاي

 باشد. كارخانه و بخشي نيز وابسته به فاكتورهاي محيطي و يا اقتصادي مي

ها، هاي تامين كننده آنترين اين معيارها عبارتند از: ميزان مواد اوليه مصرفي ساليانه كارخانه و محلمهم

به  دسترسي اطمينان درجه محل، در موجود اوليه مواد ربودن مقدا كافي اوليه، مواد منابع به كافي نزديکي

 واحدهاي فرعي محصوالت از امکان استفاده محل، در موجود اوليه مواد بودن مرغوب ميزان اوليه، مواد

 و قوانين ترابري، شبکه بازار فروش، انرژي، ماهر، انساني نيروي اوليه، ماده عنوان منطقه به در واقع صنعتي
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هاي صنعتي و جنبي و حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و توليدات، فضاهاي مورد نياز بخش دولتي، مقررات

مانده صنعتي كارخانه، تامين زمين مناسب، بازارهاي مصرف محصوالت و پشتيباني، نحوه دفع پساب و پس

آن، مقدار توليدات كارخانه، شرايط جوي محل استقرار كارخانه، مقدار مصرف آب و نحوه تامين و انتقاال 

ها، كارخانه و نحوه تامين و انتقال آن كارخانه و نحوه تامين و انتقال آن، مقادير مصرف سوخت مصرف برق

نحوه تهيه مصالح ساخت  اوليه، مواد قيمت و كيفيت نوع، تغييرات قبال در كارخانه پذيريف انعطا مقدار

هاي زلزله، مراكز تامين و اسکان نيروي خيزي و وضعيت زمين از نظر گسلهاي كارخانه، لرزهساختمان

  . انساني و عوامل محيطي از قبيل اثرات اجتماعي، زيست محيطي و ...

ترين محصوالت براي آباداني سيمان به عنوان يک كاالي صنعتي با بيش از صد سال عمر، از جمله ضروري

كشور از جمله راه، سد، راه آهن، تونل، باشد. نظر به اين كه سيمان در رسيدن به اهداف عمراني و توسعه مي

كند و با در نظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضاي بهداشت، اسکان و ... نقش عمده و اصلي را بازي مي

رسد. با توجه به كاربردهاي وسيع آلومينيوم هاي سيمان ضروري به نظر ميسيمان در كشور، احداث كارخانه

بندي، شيشه، سراميک، سازي، الکتريکي، كشاورزي، بستهروسازي، كشتيدر صنايع هواپيماسازي، خود

 هاي تاسيساتي و ...كشي، لولههاي زهسازي، لولهسازي، كاغذپالستيک، كائوچو، كودهاي شيميايي، رنگ

  شناسايي ذخاير نفلين سينيت براي توليد آلومينا از دير باز مورد توجه قرار گرفته است.

سيمان ارائه شده است.  -ازهاي سيمان و نفلين سينيت كشور، طرح احداث كارخانه آلومينا به منظور رفع ني

هاي تامين بخشي از آلوميناي مورد نياز كشور، تامين بخشي از سيمان مصرفي و تامين بخشي از كربنات

در اين  ود.پتاسيم و سديم مصرفي در صنايع داخلي از جمله اثرات مثبت اقتصادي اجراي اين طرح خواهد ب

سعي شده است با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف، محل مناسب براي احداث اين كارخانه تعيين  بخش

 شود.

 

 مواد خام مورد نیاز -3-1-2

ميليون تن سيمان و  4/3 هزار تن آلومينا، 200بر اساس تکنولوژي در نظرگرفته شده، براي توليد ساالنه 

ميليون تن سنگ آهک  7/3ميليون تن سنگ نفلين سينيت و حدود  28/1 ها بههزار تن انواع كربنات 153

و سنگ آهک مورد نياز از نفلين سينيت معدن يک نياز خواهد بود. سنگ نفلين سينيت مورد نياز كارخانه از 
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 24/1و 38/2معدن سنگ آهک تامين خواهد شد. توليد ساالنه اين دو معدن سنگ آهک به ترتيب دو 

هستند. تمام اين د بود. بوكسيت، سنگ آهن و گچ ديگر مواد خام الزم براي اين كارخانه ميليون تن خواه

-يابي به تركيب شيميايي و رساندن مدولمواد به ندرت در يک نوع ماده خام وجود دارد. بنابراين براي دست

آلومين و نسبت نسبت اشباع آهک، نسبت  ،سازي به حدود قابل قبول از جمله مدول هيدروليکيهاي سيمان

هاي اختالط مناسب، مورد استفاده قرار گيرد. سيليس، الزم است مخلوطي از چند نوع ماده خام با نسبت

باشد كه هزار تن مي 170و  68، 143همچنين مصرف ساليانه بوكسيت، سنگ آهن و گچ به ترتيب در حدود 

 .با توجه به مقدار كم آن از منطقه قابل تامين خواهند بود

 

 های احتمالی ساختگاه کارخانهمحل -3-1-3

با بررسي اوليه عوامل زير بنائي موثر در انتخاب محل احداث كارخانه از قبيل وجود زمين با وسعت و 

وجود مورفولوژي مناسب براي دفع پساب در  مورفولوژي مناسب براي محل كارخانه، امکان تمليک زمين و

هاي اصلي و ... در منطقه بين سه معدن آب و برق، دسترسي به جادهامکان تامين  اي مناسب از آن،فاصله

نشان داده شده است.  1-3پنج محل احتمالي براي احداث كارخانه مشخص شده است كه در شکل  مذكور

اين كه در نهايت چه محلي براي احداث كارخانه انتخاب خواهد شد، به بررسي و مقايسه معيارهاي موثر 

 بستگي دارد.

 

 
  هاي احتمالي براي احداث كارخانهمحل -1-3کلش

 معیارهای موثر در انتخاب محل کارخانه -3-1-4

 سيمان معيارهاي ذيل مورد توجه قرار گرفته است: –در انتخاب محل مناسب براي احداث كارخانه آلومينا 
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 حمل و نقل -3-1-4-1

توليدي كارخانه، مسلماً مساله حمل ونقل اين  باتوجه به حجم نسبتاً زياد مواد اوليه مورد نياز و محصوالت

ترين موضوعات براي انتخاب محل كارخانه خواهد بود. سنگ نفلين سينيت و سنگ آهک مواد يکي از مهم

و ساير مواد مورد نياز از جمله سنگ آهن، بوكسيت، گچ و ... از مناطق مذكور مورد نياز اين كارخانه از معادن 

واهد شد. همچنين آلوميناي توليدي كارخانه بايستي به بازار مصرف حمل شود. اطراف كارخانه تامين خ

اي را كه قرار است حمل بديهي است كه از نظر حمل و نقل بايد ضمن در نظر گرفتن فواصل، مقدار محموله

هاي احتمالي مختلف از نظر حمل و نقل مورد محل 1-3شود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در جدول 

 اند.ايسه قرار گرفتهمق

 

 سيمان از نظر حمل و نقل  –هاي احتمالي احداث كارخانه آلومينا مقايسه محل -1-3جدول 

 A B C D E واحد پارامتر

 17 28 27 35 41 كيلومتر فاصله از معدن نفلين سينيت

 28/1 28/1 28/1 28/1 28/1 ميليون تن توليد ساالنه معدن سينيت

 76/21 54/35 56/34 8/44 48/52 كيلومتر . ميليون تن سينيت( توليد )معدن –فاصله 

 35 27 22 15 11 كيلومتر فاصله از معدن سنگ آهک اول

 38/2 38/2 38/2 38/2 38/2 ميليون تن توليد ساالنه معدن سنگ آهک اول

 3/83 26/64 36/52 7/35 18/26 كيلومتر . ميليون تن توليد )معدن سنگ آهک اول( –فاصله 

 17 9 12 16 24 كيلومتر فاصله از معدن سنگ آهک دوم

 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 ميليون تن توليد ساالنه معدن سنگ آهک دوم

 08/21 16/11 88/14 84/19 76/29 كيلومتر . ميليون تن توليد )معدن سنگ آهک دوم( –فاصله 

 14/122 22/111 1/101 34/100 42/101 كيلومتر . ميليون تن جمع

 

 تامین آب -3-1-4-2

 287ميليون متر مکعب در سال( نياز دارد. با توجه به  5سيمان به مقدار قابل توجهي آب ) –كارخانه آلومينا 

ليتر آب نياز خواهد بود. اين مقدار آب بايد از  200روز كاري در سال و سه شيفت در هر روز، در هر ثانيه به 

-دهد كه چاهشناسي منطقه نشان ميتامين شود. مطالعات آبو ب در دو محل الف هاي آب طريق حفر چاه

حلقه چاه براي تامين آب  8دهي خواهند داشت. بنابراين حفر حداقل ليتر در ثانيه آب 25 هاي اين منطقه،

به ميزان  منطقه الف تامين آب كارخانه از  ،كارخانه الزامي است. بر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان آب

ميسر است. لذا  منطقه بميليون متر مکعب در سال( از حوالي  2ليون مترمکعب در سال و مابقي آن )مي 3
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حفر  منطقه بحلقه در حوالي  3و منطفه الف حلقه بايستي در  5حلقه چاه تامين كننده آب كارخانه،  8از 

ها تا هر د يافت. لذا فاصله چاهها تا محل كارخانه با استفاده از خط لوله انتقال خواهشود. آب از دهانه چاه

درج شده  2-3هاي انتخابي احداث كارخانه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين فواصل در جدول يک از محل

 است.

 

 تامین برق -3-1-4-3

كيلوولتي  230تنها شبکه  رساني به مجتمع،با توجه به مقدار برق مصرفي كارخانه و توان مورد نياز براي برق

هاي انتخابي احداث گوي نيازها خواهد بود. فاصله اين پست برق تا هر يک از محلر منطقه جوابموجود د

 درج شده است. 2-3كارخانه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين فواصل در جدول 

 

 تامین گاز -3-1-4-4

بود كه از خط ميليون مترمکعب گاز خواهد  700هاي به عمل آمده ميزان سوخت مورد نياز بر اساس بررسي

هاي انتخابي احداث كارخانه سراسري گاز تامين خواهد شد. لذا فاصله خط سراسري گاز تا هر يک از محل

 درج شده است. 2-3بايد مورد توجه قرار گيرد. اين فواصل در جدول 

 

 تامین زمین -3-1-4-5

از  Eو  Aهاي احتمالي محلهکتار احداث شود.  400سيمان بايد در زميني به مساحت  –كارخانه آلومينا 

هاي احتمالي از نظر كشاورزي نامرغوب لذا ها زياد و ساير  محلنظر كشاورزي مرغوب لذا قيمت خريد آن

هاي احتمالي مساعد و محل Dو  B ،Cهاي احتمالي ها كم خواهد بود. لذا از نظر زمين محلقيمت خريد آن

A  وE .نامساعد خواهند بود 

 

  هاي احتماليهاي آب، پست برق و خط سراسري گاز تا هر يک از محلچاهفواصل  -2-3جدول

 منطقه الففاصله از  محل احتمالی

 )كيلومتر(

 منطقه بفاصله از 

 )كيلومتر(

 فاصله از پست 

 برق)كيلومتر(

 فاصله خط سراسری

 گاز)كيلومتر( 

A 25 7 34 2500 

B 15 10 28 250 

C 3 16 24 2000 

D 5 25 25 4000 

E 6 25 34 2000 
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 خواهد بود. 2-7هاي احتمالي نمودار سلسله مراتبي به صورت شکل با توجه به معيارهاي مذكور و گزينه

 
  نمودار سلسله مراتبي مساله انتخاب محل احداث كارخانه آلومينا سيمان -2-3شکل 

 

 روش تحلیل سلسله مراتبی حل مساله به -3-1-5

 8-3تا  3-3هاي در شکلبراي مسئله فوق شان هاياي وزنهمراه نمودار ميلهزوجي به هاي مقايسه ماتريس

 آورده شده است.

 

 A B C D E وزن 

A 1 1/5 1/4 1 4 0.0962 

B 5 1 2 6 9 0.4722 

C 4 1/2 1 4 8 0.3051 

D 1 1/6 1/4 1 4 0.0931 

E 1/4 1/9 1/8 1/4 1 0.0334 

 

 A B C D E وزن 

A 1 1/5 1/9 1/4 1/3 0.0375 

B 5 1 1/5 2 2 0.1695 

C 9 5 1 6 7 0.5921 

D 4 1/2 1/6 1 2 0.1191 

E 3 1/2 1/7 1/2 1 0.0818 
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1.00276.0..,188.1...,0328.0..,1311.5max  RIIIRII 1.00369.0..,188.1...,0438.0..,1754.5max  RIIIRII 

ها از نظر حمل و نقلماتريس مقايسه زوجي گزينه -3-3شکل تامين آبها از نظر ه زوجي گزينهماتريس مقايس -4-3شکل   

 

E 
066/0 

 زمين

0560/0  

A 
0625/0 

 حمل و نقل

5999/0  

C 
342/0 

 قدرت
1871/0  

B 
351/0 

 آب
116/0  

D 
134/0 

تسوخ  

0409/0  

 انتخاب محل احداث كارخانه آلومينا سيمان
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 A B C D E وزن 

A 1 1/6 1/9 1/9 1 0.0354 

B 6 1 1/4 1/3 6 0.1549 

C 9 4 1 2 9 0.4552 

D 9 3 1/2 1 9 0.3192 

E 1 1/6 1/9 1/9 1 0.0354 

 

 A B C D E وزن 

A 1 1/6 1/2 4 1/2 0.0928 

B 6 1 5 9 5 0.5711 

C 2 1/5 1 5 1 0.1504 

D 1/4 1/9 1/5 1 1/5 0.0353 

E 2 1/5 1 5 1 0.1504 
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1.00342.0..,188.1...,0406.0..,1625.5max  RIIIRII 1.00347.0..,188.1...,0413.0..,1651.5max  RIIIRII 

 سوختتامين ها از نظر ماتريس مقايسه زوجي گزينه -6-3شکل ها از نظر تامين برقماتريس مقايسه زوجي گزينه -5-3شکل

 

 A B C D E وزن 

A 1 9 9 9 1 0.42 

B 1/9 1 1 1 1/9 0.04 

C 1/9 1 1 1 1/9 0.04 

D 1/9 1 1 1 1/9 0.04 

E 1 9 9 9 1 0.42 

 

 وزن زمين سوخت برق آب حمل  

 0.599 9 9 5 6 1 حمل 

 0.116 1/3 3 1/2 1 1/6 آب

 0.187 4 5 1 2 1/5 برق

 0.04 1/2 1 1/5 1/3 1/9 سوخت

  0.056 1 2 1/4 1/3 1/9 زمين
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Attributes
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Transport Water Power Fuel Land

 
1.00..,188.1...,0..,51max  RIIIRII 1.00366.0..,188.1...,0435.0..,1741.5max  RIIIRII 

 ماتريس مقايسه زوجي معيارها -8-3شکل ها از نظر زمينماتريس مقايسه زوجي گزينه -7-3شکل

 خواهد بود: 3-3در جدول ها به صورت زير در نتيجه امتياز هر يک از محل

 
  هاامتياز مربوط به هر يک از محل -3 -3جدول 

 محل حمل و نقل تامين آب تامين برق  سوخت تامين زمين جمع امتياز
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(056/0) (0409/0)  (1871/0) (116/0)  (5999/0) 

0965/0  4286/0  0928/0  0354/0  0375/0  0962/0  A 

3579/0  0476/0  5711/0  1549/0  1695/0  4722/0  B 

3457/0  0476/0  1504/0  4552/0  5921/0  3051/0  C 

1335/0  0476/0  0353/0  3192/0  1191/0  0931/0  D 

0663/0  4286/0  1504/0  0354/0  0818/0  0334/0  E 

 

 ها به شرح زير است:بندي محلبا توجه به اين محاسبات اولويت
EADCB   

 

هاي مورد نظار ، شاخص ناسازگاري، شاخص ناسازگاري تصادفي و نرخ ناسازگاري ماتريسmaxمقادير 4-3در جدول 

است كاه ايان  1/0ها كمتر از شود كه شاخص ناسازگاري و نرخ ناسازگاري براي همه ماتريسمالحظه مي آمده است.

 ها دارد. داللت بر قضاوت منطقي ارائه شده در خصوص مقايسه زوجي پارامترها و گزينه

 

 ناسازگاري ، شاخص ناسازگاري، شاخص ناسازگاري تصادفي و نرخ maxمقادير -4-3جدول 

 وزن 
max نرخ ناسازگاري شاخص ناسازگاري تصادفي شاخص ناسازگاري 

 0366/0 188/1 0435/0 1741/5 1 هدف
 0276/0 188/1 0328/0 1311/5 5999/0 حمل و نقل

 0369/0 188/1 0438/0 1754/5 116/0 تامين آب
 0342/0 188/1 0406/0 1625/5 1871/0 تامين برق

 0347/0 188/1 0413/0 1651/5 0409/0 تامين سوخت
 0 188/1 0 5 0560/0 زمين

 

 نرخ ناسازگاري سلسله مراتبي نيز برابر است با:
 

1.00366.0
056.0188.10409.0188.11871.0188.1116.0188.15999.0188.11188.1

056.000409.00413.01871.00406.0116.00438.05999.00328.010435.0

..

.
.. 






IIR

II
RI

  

 منطقي هستند. هاقضاوتاست لذا  1/0نرخ ناسازگاري سلسله مراتبي نيز كمتر از 

 

 آله ایدهروش شباهت به گزینحل مساله به  -3-1-6

ماتريس براي معيارهاي مختلف،  هاي احتمالي احداث كارخانه و ارزيابي محلهابا توجه به معيارها مذكور و محل

  .آورده شده است 5-3در جدول  زيرتصميم به صورت 

 ماتريس تصميم  -5-3جدول 

 زمين سوخت برق آب حمل و نقل محل

A 42/108  نامساعد 2500 34 146 
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B 34/100  مساعد 250 28 105 

C 8/101  مساعد 2000 24 63 

D 26/112  مساعد 4000 25 100 

E 14/126  نامساعد 2000 34 105 

 

ي مختلفي دارند ها( مقياس سوختبرق و تامين تامين آب، تامين ي كمي در نظر گرفته شده )حمل و نقل، معيارها

ي مساعد امتياز يک هاكه براي كمي كردن آن به محلباشد مي. معيار زمين يک معيار كيفي شوندمقياس بييد كه با

 6-3در جدول به صورت زير مقياس شده ماتريس تصميم بي ي نامساعد امتياز صفر داده شده است.هاو براي محل

 :آورده شده است

  مقياسماتريس تصميم بي -6-3جدول 

 زمين سوخت برق آب حمل و نقل 

A 44/0  61/0  52/0  45/0  0 
B 41/0  44/0  43/0  05/0  1 
C 41/0  26/0  37/0  36/0  1 
D 46/0  42/0  38/0  73/0  1 
E 51/0  44/0  52/0  36/0  0 

 

، 19/0، 11/0، 6/0حمل و نقل، تامين آب، تامين برق، تامين سوخت و زمين به ترتيب  هايضريب اهميت معيار

 خواهد بود: صورت ذيله لذا ماتريس وزن معيارها بدر نظر گرفته شده است.  06/0و  04/0
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 آيد:ميدست ه در ماتريس وزن معيارها بمقياس شده ماتريس تصميم بيدار از ضرب ماتريس تصميم وزن

























0015.0099.0048.0307.0

06.0029.0072.0046.0273.0

06.0015.0070.0029.0248.0

06.0002.0081.0048.0244.0

0018.0099.0067.0268.0

V  

 :( به ترتيب برابر است باA)آلو ضد ايده (A) لآحل ايده

 06.0,002.0,07.0,029.0,244.0A 

 0,029.0,099.0,067.0,307.0A 

و شاخص شباهت محاسبه و در آل فاصله از حل ضد ايدهو آل فاصله از حل ايدهي انتخابي، هايک از محلبراي هر 

 درج شده است.  7-3 جدول
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  و شاخص شباهتآل فاصله از حل ضد ايدهو آل فاصله از حل ايده -3-7

 شاخص شباهت ضد ايده آل صله از حلفا فاصله از حل ايده آل محل

A 0644/0 0445/0 4086/0 

B 0225/0 0809/0 782/0 

C 0132/0 085/0 865/0 

D 0434/0 0589/0 576/0 

E 0808/0 0238/0 227/0 

 زير خواهد بود: شود ترتيب اولويت محل احداث كارخانه به صورتهمان گونه كه مالحظه مي

EADBC  

 

 الکترروش  حل مساله به -3-1-7

ها براي معيارهاي مختلف، ماتريس هاي احتمالي احداث كارخانه و ارزيابي محلبا توجه به معيارهاي مذكور و محل

تصميم X  مقياس شده و ماتريس بي R :به صورت زير خواهد بود 
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، 19/0، 11/0، 6/0ضريب اهميت معيارهاي حمل و نقل، تامين آب، تامين برق، تامين سوخت و زمين به ترتيب 

دار ماتريس تصميم وزندر نظر گرفته شده است. لذا  06/0و  04/0 V آيد:زير به دست مي 
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0018.0099.0067.0268.0
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هاي مختلف نسبت به همديگر مقايسه و مجموعه معيارهاي موافق و دار، گزينهيين ماتريس تصميم وزنپس از تع

  آورده شده است. 8-3. مجموعه معيارهاي موافق و مخالف در جدول به دست آمده استمخالف 

 

 

 

 

  مجموعه معيارهاي موافق و مخالف -8-3جدول 

 خالفمجموعه معيارهای م مجموعه معيارهای موافق 

 ، آب، برق، گازحمل و نقل زمين Bنسبت به محل  Aمحل 

 ، آب، برق، گازحمل و نقل زمين Cنسبت به محل  Aمحل 

 آب، برق، زمين ، گازحمل و نقل Dنسبت به محل  Aمحل 

 گازآب،   ، برق، زمينحمل و نقل Eنسبت به محل  Aمحل 

 - ، آب، برق، گاز، زمينحمل و نقل Aنسبت به محل  Bمحل 

 آب، برق ، حمل و نقلگاززمين،  Cنسبت به محل  Bمحل 

 آب، برق ، زمين، گازحمل و نقل Dنسبت به محل  Bمحل 

 - ، برق، گاز، زمينحمل و نقل Eنسبت به محل  Bمحل 

 - ، آب، برق، گاز، زمينحمل و نقل Aنسبت به محل  Cمحل 

 ، حمل و نقلگاز آب، برقزمين،  Bنسبت به محل  Cمحل 

 - ، زمين، آب، برق، گازحمل و نقل Dنسبت به محل  Cمحل 

 - ، آب، برق، زمينحمل و نقل Eنسبت به محل  Cمحل 

 ، گاز، برقحمل و نقل آب، زمين Aنسبت به محل  Dمحل 

 گاز  ، گازآب، برقزمين،  Bنسبت به محل  Dمحل 

 ، آب، برق، گازحمل و نقل زمين Cنسبت به محل  Dمحل 

 گاز ، آب، برق، زمينحمل و نقل Eبه محل  نسبت Dمحل 

 حمل و نقل ، گازآب، برقزمين،  Aنسبت به محل  Eمحل 

 ، برق، گاز، زمينحمل و نقل آب Bنسبت به محل  Eمحل 

 ، آب، برق، زمينحمل و نقل گاز Cنسبت به محل  Eمحل 

 ، آب، برق، زمينحمل و نقل گاز Dنسبت به محل  Eمحل 

 

هاي موافق توجه به مجموعه معيارهاي موافق و مخالف براي هر زوج گزينه، ماتريس در مرحله بعد با C  و مخالف

 D :به صورت زير خواهند بود 
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خواهد  6062/0و  495/0موافقت و آستانه مخالفت به ترتيب هاي موافق و مخالف و مقادير آستانه با توجه به ماتريس

هاي تسلط موافق بود. ماتريس F  و تسلط مخالف G :به صورت زير خواهند بود 
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 هد بود:در نهايت ماتريس تسلط نهايي به صورت زير خوا
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محاسبه  ،بر اساس اين ماتريس تعداد دفعاتي كه هر گزينه تسلط داشته و تعداد دفعاتي كه بر آن غلبه شده است

 شده است. آورده  9-3در جدول نتايج شده و 

  هاتعداد دفعات تسليم و مغلوب شدن هر يک از گزينه -9-3جدول 

 اختالف وب شدنتعداد مغل تعداد مسلط شدن 

A 1 2 1- 

B 3 0 3 

C 3 0 3 

D 1 2 1- 

E 0 4 4- 
 

شوند. ها حذف مياند لذا اين گزينهبيش از آن كه مسلط شوند، مغلوب شده Eو  A، Dهاي شود كه گزينهمالحظه مي

توان براي از نظر مسلط شدن و مغلوب شدن وضعيت مشابهي دارند لذا اين دو محل را مي Cو  Bهاي اما گزينه

 ها طبق روش الکتر به صورت زير خواهد بود:بنابراين اولويت گزينه هاي بيشتر انتخاب كرد.بررسي

EDACB  
 

 انتخاب روش استخراج مناسب  -3-2

 مقدمه -3-2-1

جرائاي و باشاد. بادين منظاور باياد شارايط اكاري، انتخااب روش اساتخراج مناساب ماييکي از نکات مهم در معدن

هاي مختلف استخراج مورد توجه قرار گرفته و با توجه به شرايط كانسار روشي كه بيشترين انطباق را مشخصات روش

با آن داشته باشد، انتخاب شود. در گذشته بر اساس تجربيات حاصل در كانساارهاي مشاابه، اساتخراج باا ياک روش 
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هااي در برگيرناده، روش آگاهي از خواص ماده معادني و سانگشروع و پس از استخراج قسمتي از كانسار، با افزايش 

گذاري زياد مورد نياز براي باز كاردن ياک معادن، ضاروري شد. امروزه به دليل سرمايهكاري مناسب انتخاب ميمعدن

است كه روش استخراج در ابتدا به درستي انتخاب شود. لذا بايستي بر اساس مشخصاات كانساار )مقاومات كمرهاا و 

معدني، شکل كانسار، عمق كانسار، عيار كانسار، ميزان ذخيره كانسار و ...(، عوامال اقتصاادي )هزيناه اساتخراج،  ماده

پاذيري روش، گاذاري و ...(، عوامال فناي )بازياابي معادن، ترقياق، انعطاافقيمت فروش ماده معدني، ميزان سارمايه

آالت، راندمان، مساائل زيسات محيطاي و يد ساالنه، ماشينمکانيزاسيون، استخراج انتخابي و ...( و عوامل توليدي )تول

باه  مشخصات كانسار، عوامل اقتصادي، عوامل فني و عوامل توليادي معموالً ...( روش استخراج مناسب را انتخاب كرد.

. بلکاه در اكثار دناكنتجاويز را نيستند كه در يک راستا عمل كرده و همگي متفق القول يک روش اساتخراج اي گونه

 بخاشدر ايان  كنند.گيرنده را دچار ترديد ميدر جهات مختلف عمل كرده و تصميماين عوامل ريب به اتفاق موارد، ق

هااي تکنيک هايي تهيه شده و با توجه به نتاايج حاصال، باا اساتفاده ازنامهبه منظور تعيين پارامترهاي اصلي پرسش

 يک معدن بوكسيت انتخاب شده است. گيري چندمعياره، روش استخراج مناسب برايمختلف تصميم

هانامه و نتایج بررسیطرح پرسش -3-2-2  

، نياز باه سازدمشکل ميها را بين آنمقايسه استفاده از تمامي معيارهاي موثر در انتخاب روش، عالوه بر آن كه امکان 

 ،تارين معيارهاامهام بايدنابراين وقت و زمان بسيار زيادي داشته و ممکن است نتايج نامطلوبي به دنبال داشته باشد. ب

تارين معيارهااي ماوثر در انتخااب روش از دياد و مورد ارزيابي قارار گيرناد. لاذا باه منظاور شناساايي مهامانتخاب 

درج شده است، براي كارشناساان مختلاف ارساال  10-3آن در جدول  هايي كه نمونهنامهكارشناسان، در ابتدا پرسش

-حاوي كليه معيارهاي موثر در انتخاب روش استخراج بوده كه به منظور شناساايي مهام هانامهشده است. اين پرسش

ها با توجه به نظرات افراد متخصاص و باا تجرباه ياک ترين معيارهاي موثر در انتخاب روش مناسب و ميزان تاثير آن

و  5معيارهاي مهام امتيااز تعريف شده است. با توجه به اين مقياس بايد به  10-3اي مطابق جدول مقياس پنج نقطه

خواسته شاده باود بار كارشناسان از نامه طراحي شده، تر، امتياز كمتري داده شود. در پرسشبه معيارهاي كم اهميت

از رابطاه زيار قابال  هر معيارضريب اهميت مقدار ميانگين  ي كنند.هدمعيار را امتيازهر اي نقطه 5مقياس اين اساس 

 محاسبه خواهد بود:


N

fx
f

ji.

 

 Nو  مقادارامتيازjf،انادخااص دادهمعياار تعداد پاسخ دهندگاني است كه امتياز داده شاده را باه ixدر اين رابطه كه

 باشد. مي دهندگانتعداد پاسخ
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 نامه طراحي شده براي شناسائي معيارهاي مهم پرسش -10-3جدول 

 معيار

 ضريب اهميت

1 2 3 4 5 

 مهم و اصلي زير بنايي قابل توجه کكوچ هيچ

RMR كمر باال      

RMR كمر پايين      

RMR كانسار      

      عمق

      شيب اليه

      ضخامت اليه

      شکل

      قابليت مکانيزاسيون 

      دسترسي به تکنولوژي

      وضعيت تهويه

      يرزمينيهاي زوجود آب

      نيروي كار ماهر

      نشست سطح زمين

      ذخيره قابل استخراج

      گذاري اوليهسرمايه

      درصد بازيابي 

      توليد ساالنه

      يکنواختي كانسار

      هزينه نسبي

      ايمني و بهداشت

      اثرات زيست محيطي

      پايداري فضاها

      كاري انتخابيدنقابليت مع

      ترقيق

      پذيريانعطاف

      توزيع عيار در كانسار

 

تجزياه و  بر اين اساس ضريب اهميت و ميزان انحراف استاندارد براي هر يک از معيارها محاسبه و در مرحلاه بعاد باا

معيااري كاه  13ي امتيازدهي شاده از ميان معيارها هابندي دادهآوري شده از كارشناسان و جمعتحليل نظرات جمع

داشتند، به عنوان معيارهاي كليادي در انتخااب روش  2/1داراي ميانگين امتياز بيشتري بوده و انحراف معيار كمتر از 

-3استخراج مناسب، انتخاب شدند و پس از نرمال كردن مقادير، ضريب اهميت هر معيار به دست آمده است )جادول 

11.) 

  کليدي در انتخاب روش استخراج معيارهاي -11-3جدول

 ضريب اهميت معيار 

C1 086/0 ضخامت اليه 

C2 RMR 08/0 كمر باال 
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C3 096/0 شيب اليه 

C4 081/0 شكل 

C5 RMR 075/0 كانسار 

C6 074/0 توزيع عيار در كانسار 

C7 08/0 يكنواختی كانسار 

C8 069/0 درصد بازيابی 

C9 075/0 توليد ساالنه 

C10 RMR 077/0 كمر پايين 

C11 068/0 دسترسی به تكنولوژی 

C12 073/0 عمق 

C13 066/0 ترقيق 

 

های استخراج ممکن برای استخراجروش -3-2-3  

معدني، شاکل كانساار، عماق كانساار، عياار كانساار، براي هر كانسار با توجه مشخصات كانسار )مقاومت كمرها و ماده

گاذاري و ...(، اقتصادي )هزينه استخراج، قيمت فروش ماده معادني، ميازان سارمايهميزان ذخيره كانسار و ...(، عوامل 

پذيري روش، مکانيزاسيون، استخراج انتخابي و ...( و عوامل توليادي )تولياد عوامل فني )بازيابي معدن، ترقيق، انعطاف

ناسب انتخاب شود. براي اين كاار بايست روش استخراج مميمحيطي و ...( آالت، راندمان، مسائل زيستساالنه، ماشين

اي شود. در اين معدن بوكسيت شکل عمومي كانساار باه صاورت الياههاي ممکن براي كانسار مشخص ميابتدا روش

خاورده هااي معادني داراي ضاخامت غيار يکناواختي باوده و گسالاست و در برخي مناطق لنزهايي وجود دارد. اليه

متار  5/6تا  1كند و به طور كلي ضخامت بين تا حدود چندين متر تغيير ميهستند. گاهي در فواصل كوتاه، ضخامت 

ها در اين معاادن داراي تغييارات توان در نظر گرفت. شيب اليهمي 6/2شود و مقدار ميانگين آن را حدود مشاهده مي

 درجه در نظر گرفت. 50تا 45توان كمتري است و شيب عمومي را مي

 هاي كانديدا معرفي شدند:هاي زير به عنوان روششبا توجه به شرايط موجود رو

 (Conventional Cut & Fill Stoping)روش كندن و پركردن دستي  -1

 (Mechanize Cut & Fill Stoping)روش كندن و پركردن مکانيزه  -2

 (Shrinkage Stoping)اي روش انباره -3

 (Sub level Stopingروش استخراج از طبقات فرعي ) -4

 (Bench Miningروش پلکاني معکوس ) -5
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 (Stull Stoping)روش استخراج ستوني  -6

معيار انتخاب شده در مرحله قبل، نماودار سلساله مراتباي باه صاورت  13روش كانديداي مذكور و  6ا توجه به ب

 خواهد بود 9-3شکل 

. 
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آلروش شباهت به گزینه ایدهانتخاب روش استخراج با  -3-2-4  

تاوان روش آل ميپس از تعيين معيارهاي موثر براي انتخاب روش استخراج، با استفاده از روش شباهت به گزينه اياده

 مناسب استخراجي را انتخاب كرد. مراحل اين روش به شرح زير است:

 گر معيارهاا هساتند.ها بياانها و ساتونگر گزيناه: در ايان مااتريس ساطرها بياانمتشکيل ماتريس تصمي 

-3)جادول  داده شاده اسات 12-3هاي مربوط به هر روش بر اساس طبقه بندي درج شده در جادول امتياز

13) . 

  بندي كمي و كيفيطبقه -12-3جدول 

 طبقه بندي امتياز

 خيلي خوب 5

 خوب 4

 متوسط 3

ب
ج مناس

خرا
ش است

ب رو
خا

انت
 

 ضخامت

 شکل

 توليد ساليانه

 عمق

RMR كمر باال 

RMR كمر پايين 

RMR كانسار 

 يکنواختي

 عيار

 تکنولوژي

 ترقيق

 بازيابي

 (213/0) ستونی استخراج

 (252/0پلكانی معكوس )

 (153/0استخراج از طبقات فرعی )

 (152/0انباره ای )

 (062/0كندن و پر كردن مكانيزه )

 (051/0كندن و پركردن دستی )
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 ضعيف 2

 يلي ضعيفخ 1

 

  ماتريس تصميم -13-3جدول 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

 

C&Fc 5 3 2 3 1 4 2 5 4 2 4 4 4 

C&Fm 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 4 4 

SH 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

SLS 2 1 2 1 5 1 2 2 1 2 2 2 1 

SS 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

BM 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

 

 بدون مقياس كردن ماتريس تصميم: 

  بدون مقياس ماتريس تصميم -14-3جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 
             

C&Fc 8/0 64/0 44/0 52/0 17/0 62/0 41/0 75/0 64/0 41/0 62/0 64/0 67/0 

C&Fm 32/0 64/0 44/0 52/0 33/0 62/0 41/0 45/0 64/0 41/0 62/0 64/0 67/0 

SH 32/0 21/0 44/0 52/0 33/0 31/0 41/0 3/0 16/0 41/0 31/0 16/0 17/0 

SLS 32/0 21/0 44/0 17/0 83/0 15/0 41/0 3/0 16/0 41/0 31/0 32/0 17/0 

SS 16/0 21/0 22/0 17/0 17/0 15/0 41/0 15/0 32/0 41/0 15/0 16/0 17/0 

BM 16/0 21/0 44/0 35/0 17/0 31/0 41/0 15/0 16/0 41/0 15/0 16/0 17/0 

 

  وزن معيارها بردارتعيين: 

[ 186/1 , 18/1 , 196/1 , 180/1 , 175/1 , 174/1 , 18/1 , 169/1 , 175/1 , 177/1 , 168/1 , 173/1 , 166/1 ] 

  داروزن تصميمتعيين ماتريس: 

  وزن دار ماتريس تصميم -15-3جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 
             

C&Fc 069/0 051/0 042/0 042/0 012/0 046/0 03/0 052/0 048/0 031/0 042/0 0469/0 044/0 

C&Fm 027/0 051/0 042/0 042/0 024/0 046/0 03/0 031/0 048/0 031/0 042/0 0469/0 044/0 

SH 027/0 017/0 042/0 042/0 024/0 023/0 03/0 021/0 012/0 031/0 021/0 0117/0 011/0 

SLS 027/0 017/0 042/0 014/0 062/0 011/0 03/0 021/0 012/0 031/0 021/0 0234/0 011/0 

SS 013/0 017/0 021/0 014/0 012/0 011/0 03/0 01/0 024/0 031/0 0105/0 0117/0 011/0 

BM 013/0 017/0 042/0 028/0 012/0 023/0 03/0 01/0 012/0 031/0 0105/0 0117/0 011/0 

 

 آلآل و ضد ايدهحل ايده يافتن: 

 045.0,047.0,042.0,032.0,049.0,053.0,031.0,046.0,062.0,043.0,042.0,051.0,069.0A 
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 011.0,012.0,011.0,032.0,012.0,011.0,031.0,012.0,0124.0,014.0,021.0,017.0,014.0A 

 محاسبه شاخص شباهتو آل آل و ضد ايدهمحاسبه فاصله از حل ايده 

  شاخص شباهتو آل آل و ضد ايدهفاصله از حل ايده -16-3جدول 

 شاخص شباهت آلز حل ضد ايدهفاصله ا آلفاصله از حل ايده روش هاي استخراج رتبه

 698/0 1146/0 0496/0 دستيكندن و پركردن  1

 615/0 0952/0 0597/0 كندن و پركردن مکانيزه 2

 378/0 0588/0 0966/0 طبقات فرعياز استخراج  3

 307/0 0441/0 0997/0 استخراج انباره اي 4

 191/0 0279/0 1178/0 پلکاني معکوس 5

 091/0 0121/0 1219/0 استخراج ستوني 6

 

آل اسات و باه شود روش كندن و پركردن دستي داراي بيشترين ميزان شباهت به حل ايدهطور كه مشاهده ميهمان

 شود.عنوان روش استخراج مناسب، انتخاب مي
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چهارمفصل   

و حل چند مثالمعرفی نرم افزار   

 

 

 

 

 

  مقدمه -4-1

در ايان باشاد. هاي چند معياره يکي ار مسائل مهم موجود در حوزه مديريت صنعتي ميمسأله تصميم گيري

ترين هدف در اجراي اين طارح ها درغالب يک نرم افزار ارائه خواهد شد. مهماي از اين تکنيکطرح مجموعه

گياري چناد معيااره در حاوزه هااي تصاميماي از روشافزار جامع و كاربردي، شامل مجموعاه تهيه يک نرم

ترين كاربردهاي اين نرم افزار )نتيجه طارح( كماک باه ماديران باشد. از مهمها ميمديريت صنايع و سازمان

ي مشخصاات و ابتادا باه معرفا در اين بخشباشد. ها و صنايع براي اتخاذ تصميم سريع و مناسب ميسازمان

كماک هاي انجام شده در كشور باا هاي واقعي از پروژهمثالبه حل مزاياي نرم افزار پرداخت شده و در ادامه 

 شود. اين نرم افزار پرداخته مي

 

  معرفی نرم افزار -4-2

امل كه به طور ك باشدتهيه شده در اين طرح شامل سه روش پر كاربرد در زمينه مديريت پروژه مينرم افزار 

و  AHP ،ELECTREصفحه اصلي اين نرم افازار باه هماراه ساه روش  .انددر فصل سه از اين گزارش ارائه شده

TOPSIS  آورده شده است. 1-4در شکل  
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  صفحه اصلي نرم افزار -1-4شکل 

 

مزايااي . شاده اساتتهياه در محايط مطلاب  MATLAB(GUI) با استفاده از زبان برنامه نويساياين نرم افزار 

 در ذيل ذكر شده است. نرم افزار به همراه مشخصات آن به طور خالصه استفاده از 

 ها و گزينه هامعيار بدون محدوديت در تعدادهاي بزرگ براي پروژهامکان استفاده  -1

 قابليت ورود اطالعات به دو صورت دستي و فايل  -2

 سادگي و كاربر پسند بودن -3

  يريت صنعتيمددر زمينه  ربردپركاهاي روشاستفاده از  -4

 هاآنمقايسه نتايج امکان و  گيري چند معيارهپركاربرد در تصميم امکان حل مسئله با هر سه روش -5

 ها پردازش سريع داده -6

 ذخيره خروجي نرم افزار به صورت فايل متني -7

 تحليل آسان و قابليت چاپ از فايل نتايج -8

 وجود در نرم افزار براي استفاده راحت كاربر از اين نرم افزاراستفاده از راهنماي م -9
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طريقه ها( و متغيرها )معيارها و گزينهنامحدود بودن تعداد توان به قابليت هاي اين نرم افزار ميمهم ترين از 

 . (2-4)شکل  هاي مسئله به دو صورت دستي و فايل اشاره كرددادهوارد كردن 

 
  هاي مسئله به دو صورت دستي و فايلدادهكردن طريقه وارد  -2-4شکل 

 

  حل چند مثال با نرم افزار -4-3

  انتخاب محل مناسب برای کارخانه آلومینا با کمک نرم افزار -4-3-1

  حل مساله به روش تحلیل سلسله مراتبی -4-3-1-1

استفاده از نرم افزار مسئله انتخاب محل مناسب براي كارخانه آلومينا با به بررسي و حل در اين بخش 

 :دستي در ذيل آورده شده استمراحل حل اين مثال به صورت شود. پرداخته مي

 هاانتخاب روش و وارد كردن تعداد معيارها و گزينه :1گام 

در كنار منوي اصلي را انتخاب كرده و تعداد معيارها و متغيرهاي مسئله را وارد  AHPپنجره مربوط به روش 

 : (3-4)شکل  كنيممي
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  هاو وارد كردن تعداد معيارها و گزينه AHPانتخاب روش  -3-4شکل 

 Enterتعداد معيارهاي مساله و درمقابل عبارت  Enter Number Of Criteriaدر مقابل عبارت  به طوري كه

Number Of Alternative الذكر تعداد شوند. در مورد مساله فوق هاي قابل انتخاب مساله وارد ميتعداد گزينه

باشد. بعد از وارد كردن تعداد معيارها و تعداد مورد مي 5هاي قابل انتخاب تا و تعداد گزينه 5ها معياره

 كنيم. كليک مي STARTها بر روي گزينه گزينه

 ها: وارد كردن نام معيارها و گزينه2گام 

 كنيمميرا وارد هاي انتخابي و گزينههايي باز خواهد شد كه به ترتيب نام معيارها مرحله پنجرهدر اين 

 .(5-4و  4-4هاي )شکل
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  طريقه وارد كردن معيارهاي مسئله -4-4شكل 

 

  

  

 
  هاي مسئلهطريقه وارد كردن گزينه -5-4شکل 

 ها ها و گزينهمعياره اي ماتريس مقايسه زوجيههاي مربوط به آرايه: وارد كردن داده3گام 

. نکتاه قابال توجاه در ايان شودميهاي مربوط به ماتريس مقايسه زوجي معيارها را وارد اين مرحله دادهدر 

 .(6-4)شاکل  كنايمرا وارد مي اهيهاي باالي قطر اصلي ماتريس مقايسه زوجمرحله اين است كه فقط داده

هاي مقايسه زوجاي تواند ماتريساين مرحله ميدر كاربر در اين نرم افزار اين است كه ديگر نکته قابل توجه 

-4ي مشابه شکل افزار كند در اين حالت پيغامرا به صورت فايل وارد نرم ي خود هامربوط به معيارها و گزينه

   تواند يکي از دو حالت دستي يا فايلي را انتخاب كند. كه كاربر مي شودظاهر مي 2
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  هاي مربوط به ماتريس مقايسه زوجيدن دادهطريقه وارد كر -6-4شكل 

 

طريقه  7-4شکل . كنيممي هاي قابل انتخاب را وارددر ادامه براي هر معيار ماتريس مقايسه زوجي بين گزينه

  دهد. نشان مي آبها را با توجه به معيار هاي ماتريس مقايسه زوجي بين گزينهوارد كردن داده

 

  

  

  

  

  
  ها با توجه به معيار آببين گزينه هاي مربوط به ماتريس مقايسه زوجيطريقه وارد كردن داده -7-4شکل 
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  براي ذخيره كردن جواب مسئله: دادن يک مسير 4گام 

مسيري براي ذخيره فايل خروجي از كاربر شود و ها پنجره زير باز ميبا وارد كردن كل دادهدر اين مرحله 

 .(8-4)شکل شود خواسته مي

 

 
  طريقه ذخيره فايل خروجي نرم افزار -8-4شکل 

 

شود. گزارش نتايج گزارش نتايج مساله در فايل مورد نظر ثبت مي Saveپس از كليک كردن بر روي دكمه 

توان به نشان داده شده است. در اين گزارش مي 9-4در شکل به صورت فايل خروجي مساله فوق الذكر 

هاي قابل انتخاب با توجه به هر معيار، سه زوجي معيارها، ماتريس مقايسه زوجي گزينهترتيب ماتريس مقاي

مقايسه زوجي هاي قابل انتخاب با توجه به معيارها، نرخ ناساگاري ماتريس مقايسه وزن هر معيار، وزن گزينه

ايج نهايي)امتياز هر توان نتهمچنين مي را مشاهده كرد.و معيارها و در نهايت امتياز مربوط به هر گزينه 

 (.10-4گزينه( را در پنجره ابتدايي مشاهده كرد )شکل 
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  AHP با روش فايل خروجي نرم افزار -9-4شکل 

 

 
  امتياز هر گزينه در پنجره ابتدايي نرم افزار -10-4شکل 

  الکترحل مساله به روش  -4-3-1-2

 ها: انتخاب روش و وارد كردن تعداد معيارها و گزينه1گام 
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 . (11-4)شکل  باشدمي AHPاين مرحله مشابه روش 

  
  هاو وارد كردن تعداد معيارها و گزينه الکترانتخاب روش  -11-4شکل 

 ها و نام گزينه وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها: 2گام 

ي مسئله مورد نظر نشان نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها را براطريقه وارد كردن  12-4شکل 

 دهد. مي
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  طريقه وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها -12-4شکل 

 

 نشان داده شده است.  13-4ها در شکل طريقه وارد كردن نام گزينه

 

  

  

 
 ها طريقه وارد كردن نام گزينه -13-4شکل 
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 : وارد كردن ماتريس تصميم 3گام 

طريقه وارد كردن  14-4شکل خواهد شد. هاي مربوط به ماتريس تصميم وارد نرم افزار در اين مرحله داده

 هاي مربوط به ماتريس تصميم براي مسئله مورد نظر نشان داده شده است. داده

 

  

  

  

  

  
  نتخاب محل مناسبهاي مربوط به ماتريس تصميم براي اطريقه وارد كردن داده -14-4شکل 

 : تعيين مسير براي ذخيره فايل خروجي نرم افزار4گام 

 دهند. مسير ذخيره فايل و خروجي نرم افزار را نشان ميبه ترتيب  16-4 و 15-4هاي شکل
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  طريقه وارد كردن مسير ذخيره فايل -15-4شکل 
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 با روش الکتر فايل خروجي نرم افزار -16-4شکل 

 
 با روش الکتر فايل خروجي نرم افزار -16-4شکل ادامه 

 

  الشباهت به گزینه ایدهحل مساله به روش  -4-3-1-3

 ها: انتخاب روش و وارد كردن تعداد معيارها و گزينه1گام 

 (. 17-4 باشد )شکلمي ELECTREاين مرحله مشابه روش 

 

  
 ها معيارها و گزينه و وارد كردن تعداد باهت به گزينه ايده آلشانتخاب روش  -17-4شکل 
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 ها : وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها و نام گزينه2گام 

 : وارد كردن ماتريس تصميم3گام 

 : تعيين مسير براي ذخيره فايل خروجي نرم افزار4گام 

نشان يق طرخروجي نرم افزار را به دو  19-4و  18-4هاي لشک .باشدمي ELECTREحل مشابه روش ااين مر

  دهند. مي

 

 
 شباهت به گزينه ايده آلفايل خروجي نرم افزار با روش  -18-4شکل 
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 امتياز هر گزينه در پنجره ابتدايي نرم افزار  -19-4شکل 

  انتخاب روش استخراج مناسب با کمک نرم افزار -4-3-2

  حل مساله به روش شباهت به گزینه ایده آل -4-3-2-1

سي و حل مسئله انتخاب روش استخراج مناسب براي معدن جاجرم با استفاده از نرم افزار در اين بخش به برر

شود. مراحل حل اين مثال به صورت دستي در ذيل آل پرداخته ميو با كمک روش شباهت به گزينه ايده

 آورده شده است:

 ها: انتخاب روش و وارد كردن تعداد معيارها و گزينه1گام 

در كنار منوي اصلي را انتخاب كرده و تعداد معيارها و متغيرهاي مسئله را  TOPSISش پنجره مربوط به رو

 (: 20-4كنيم )شکل وارد مي

 



93 

 

  
  هاو وارد كردن تعداد معيارها و گزينه TOPSISانتخاب روش  -20-4شکل 

 

 . كنيمكليک مي STARTها بر روي گزينه بعد از وارد كردن تعداد معيارها و تعداد گزينه

 ها : وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها و نام گزينه2گام 

طريقه وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي بودن معيارها را براي مسئله مورد نظر نشان  21-4شکل 

 دهد. مي
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  بودن معيارهاطريقه وارد كردن نام، وزن و مثبت يا منفي  -21-4شکل 

 

 نشان داده شده است.  22-4ها در شکل طريقه وارد كردن نام گزينه

  

  

  
  ها طريقه وارد كردن نام گزينه -22-4شکل 
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 : وارد كردن ماتريس تصميم 3گام 

ن طريقاه وارد كارد 23-4هاي مربوط به ماتريس تصميم وارد نرم افزار خواهد شد. شکل در اين مرحله داده

  هاي مربوط به ماتريس تصميم براي مسئله مورد نظر نشان داده شده است.دادهتعدادي از 

 

  

 
  هاي مربوط به ماتريس تصميمطريقه وارد كردن تعدادي از داده -23-4شکل 

 

 براي ذخيره فايل خروجي نرم افزارتعيين مسير  -4گام 

 ست.آورده شده ا 24-4 فايل خروجي نرم افزار در شکل
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 با روش شباهت به گزينه ايده آلفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج  -24-4 شکل
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 با روش شباهت به گزينه ايده آلفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج  -24-4 شکلادامه 

 



99 

 

 
  باهت به گزينه ايده آلبا روش شفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج  -24-4شکلادامه 

 

  الکترحل مساله به روش  -4-3-2-1

در اين بخش به بررسي و حل مسئله انتخاب روش استخراج مناسب براي معدن جاجرم با استفاده از نرم افزار 

مسائله باا  باراي حالخروجاي نارم افازار  26-4و  25-4هاي شکلشود. و با كمک روش الکتر پرداخته مي

 د. ندهمينشان به دو طريق لکتر استفاده از روش ا
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 امتياز هر گزينه در پنجره ابتدايي نرم افزار  -25-4شکل 

 

 
 الکترفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج با روش  -26-4 شکل
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 الکترفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج با روش  -26-4 شکلادامه 

 

 تحلیل سلسله مراتبیه روش حل مساله ب -4-3-2-1

در اين بخش به بررسي و حل مسئله انتخاب روش استخراج مناسب براي معدن جاجرم با استفاده از نرم افزار 

اين  حلبراي خروجي نرم افزار  28-4و  27-4شکل شود. پرداخته مي تحليل سلسله مراتبيو با كمک روش 

 . دهدنشان ميبه دو طريق مسئله 
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  نرم افزار امتياز هر گزينه در پنجره ابتدايي -22-4شكل 

 

 
 تحليل سلسله مراتبيفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج با روش  -28-4 شکل
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 تحليل سلسله مراتبيفايل خروجي نرم افزار براي انتخاب روش استخراج با روش  -28-4 شکلادامه 
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 تحليل سلسله مراتبيبراي انتخاب روش استخراج با روش فايل خروجي نرم افزار  -28-4 شکلادامه 

 

 ناسازگاری ماتریس تصمیم گیری نرخ آنالیز -4-3-3

كه تعداد معيارها در ماتريس تصميم گيري زياد باشد و نرخ ناسازگاري مااتريس از مقادار ماورد در شرايطي 

در مااتريس ايجااد كارده اناد كااري  ( بيشتر باشد يافتن معيارهايي كه بيشترين نرخ ناسازگاري را1/0نظر )

( كه ايان 29-4بسيار دشوار است. براي حل اين مشکل بخش مجزايي در نرم افزار در نظر گرفته شد )شکل 

و معيارهاايي را كاه محاسبه كرده دهد كه نسبت تمام معيارها را به يکديگر مکان را در اختيار كاربر قرار ميا

  كند.يري ايجاد كرده اند را مشخص مييس تصميم گبيشترين نرخ ناسازگاري را در ماتر
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 inconsistency Analysis با استفاده از آيکونماتريس تصميم گيري آناليز نرخ ناسازگاري  -29-4شکل 

 

نشان داده شاده  30-4اي كه در شکل نتخاب اين بخش از نرم افزار براي آناليز نرخ ناسازگاري پنجرهبعد از ا

توان با استفاده از آن نرخ ناسازگاري يک ماتريس را بدست آورد و معيارهاايي كاه ميكه ،شودظاهر مياست 

 . اند تعيين كردبيشترين ناسازگاري را در ماتريس مقايسه زوجي ايجاد كرده

 

 
 inconsistency Analysis پنجره آناليز نرخ ناسازگاري بعد از كليک بر روي آيکون -30-4شکل 

كنيم سپس با كليک كاردن بار هاي مورد نظر را در پنجره مربوطه وارد ميدا تعداد معياراين منظور ابتبراي 

آناليز نرخ ناسازگاري براي مثال تعياين  31-4شود. شکل آناليز نرخ ناسازگاري شروع مي STARTروي دكمه 
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ري مااتريس نارخ ناساازگا ،دهد. با توجه باه شاکلخانه آلومينياي سيمان را نشان ميمحل مناسب براي كار

و نسبت معياار  5باشد. الزم به ذكر است كه نسبت معيار برق به سوخت برابر مي 038/0تصميم گيري برابر 

باشد. اين درحالي است كه مقدار نسبت معيار برق باه حمال و نقال در مي 1/0سوخت به حمل و نقل برابر 

موجب ايجااد ناساازگاري در مااتريس  اين موضوعاست.  در نظر گرفته شده 2/0ماتريس تصميم گيري برابر 

  توان مقدار نرخ ناسازگاري ماتريس را كاهش داد.مي 5/0به  2/0. با تغيير اين نسبت از شودميتصميم گيري 

 

 
 پنجره خروجي بخش آناليز نرخ ناسازگاري -31-4شکل 

 

)حداكثر مقدار نرخ  1/0بيشتر از  هاي با نرخ ناسازگاريتوان ماتريسبا استفاده از اين قابليت در نرم افزار مي

 ها را كاهش داد.باشد( را تصحيح و مقدار نرخ ناسازگاري آنمي 1/0ناسازگاري قابل قبول 
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