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 شاپور احمدی -1

 

 

 

 فازیمنطق تاریخچه 

توسط دکتر لطفی زاده ، استاد علوم کامپیوتری دانشگاه   0691برای اولین بار در سال    Fuzzy Logicمنطق فازی یا 

 (، ابداع شد.Berkeleyبرکلی کالیفرنیا )

سرآغاز جهتی نوین در علوم به چاپ رسید،   0691مقاله کالسیک پرفسور لطفی زاده درباره مجموعه فازی که در سال  

و مهندسی سیستم و کامپیوتر بود. پس از آن پرفسور لطفی زاده به پژوهشهای خود در زمینه مجموعه فازی ادامه داد تا 

شرحی بر دیدی نو در تجزیه و تحلیل سیستمهای "طی یک مقاله کالسیک دیگر تحت عنوان   0691آنکه در سال  

مفهوم استفاده از متغیرهای زبانی را در سیستم های حافظه و کنترل مطرح کرد.  "یپیچیده و فرایندهای تصمیم گیر

این مقاله اساس تکنولوژی کنترل بر مبنای منطق فازی است که در اینده اثرات عمیق در طراحی سیستم های کنترل 

فسور لطفی زاده معتقد هوشیار خواهد داشت.گرچه منطق فازی کاربردی خیلی وسیع تر از منطق متداول دارد ولی پر

کارهای زیادی هست که انسان میتواند به آسانی انجام دهد "است که منطق فازی اکسیر و نوشدارو نیست. وی میگوید 

در حالی که کامپیوترها و سیستمهای منطقی قادرت فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی 

یا    1ر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد ) درست یا غلط، نسبی، داللت می کند. منطق کالسیک ه

، سیاه یا سفید( ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان می دهد. 0

زدیک به صفر نشان دهیم، آن گاه رنگ خاکستری عددی ن  0مثالً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد  

های فازی را معرفی کرد. در فضایی که دانشمندان علوم  زاده نظریه سیستم ، دکتر لطفی0691خواهد بود. در سال  
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ای دیگر از  های ریاضی برای شکست دادن مسایل دشوارتر بودند، نظریه فازی به گونه مهندسی به دنبال روش

 .[1] سازی، اقدام کرد مدل

تر کرد تا  ها را دقیق ه ابهام در ماهیت علم است. بر خالف دیگران که معتقدند که باید تقریبمنطق فازی معتقد است ک

هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از  زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل وری افزایش یابد، لطفی بهره

ها درست یا نادرست  د دارد. تمام گزارهبندی درست و نادرست وجو سیستم مدل کند. در منطق ارسطویی، یک دسته

باشد، چرا که مقدار سرد بودن برای  ، در مدل ارسطویی اساساً یک گزاره نمی«هوا سرد است»هستند. بنابراین جمله 

افراد مختلف متفاوت است و این جمله اساساً همیشه درست یا همیشه نادرست نیست. در منطق فازی، جمالتی هستند 

باشد که  یک گزاره منطقی فازی می "هوا سرد است"و مقداری نادرست هستند. برای مثال، جمله  که مقداری درست

درستی آن گاهی کم و گاهی زیاد است. گاهی همیشه درست و گاهی همیشه نادرست و گاهی تا حدودی درست است. 

  .آوری جدیدی باشد ریز بنیانی برای فن تواند پایه منطق فازی می

این زمینه از نقطه نظر تئوریک پیشرفت کندی داشت.در این مددت راه حدل هدا و مفداهیم جدیدد       0681در اوائل دهه 

اندکی معرفی گردید چرا که هنوز افرادکمی داشتند روی ان کار می کردند.در واقع کاربردهای کنترل فازی بود که هنوز 

 تئوری فازی را سر پا نگاه داشته بود.

نسبی به فن اوری های جدید دارند(به سرعت دریافتند که کنترل کننده هدای فدازی   مهندسان زاپنی)با حساسیتی که 

بسهولت قابل طراحی بوده و در مورد بسیاری مسائل می توان از انها استفاده کرد.بدلیل اینکه کنترل فازی به یک مدل 

را پیددا نکدرد بدا ایدن حدال هندوز        ریاضی نیاز ندارد انرا می توان در مورد با وجودی که تئوری فازی جایگاه واقعی خود

 محققینی بودند که روشهای جدید فازی نظیر الگوریتم های فازی تصمیم گیری های فازی و... مطرح گردید.

 .[2] :تئوری فازی رشد پیدا کرد و کاربردهای عملی ظاهر گردید0691دهه 

های بر جسدته پروفسدور لطفدی زاده بدوده     اگر بگوییم پذیرفته شدن تئوری فازی بعنوان یک زمینه مستقل بواسطه کار

مطدرح   91و اوائل دهده   91سخن به گزاف نگفته ایم.بسیاری از مفاهیم بنیادی تئوری فازی بوسیله زاده در اواخر دهه 
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تصمیم گیری فازی  0698او مفاهیم الگوریتم های فازی در سال  0691گردید.پس از معرفی مجموعه ای فازی در سال 

او مقاله دیگری را منتشر کرد به ندام :)طدرح   0691مطرح نمود.در سال  0690رتیب فازی را در سال و ت 0691در سال 

یک راه حل جدید برای تجزیه تحلیل سیستم های پیچیده و فرایندهای تصمیم گیری(.این مقاله اساس کنترل فازی را 

 اه را برای فرموله کردن دانش بشری معرفی نمود.بنا کرد.او در این مفهوم متغییر های زبانی و استفاده از قواعد اگر انگ

ممددانی و   0691تولد کنترل کننده های فازی برای سیسدتم هدای واقعدی بدود. در سدال       0691رخداد بزرگ در دهه 

اسیلیان چهارچوب اولیه ای را برای کنترل کننده فازی مشخص کردند و کنترل کننده فازی را به یک موتور بخار اعمال 

یج در مقاله ای تحت عنوان)ازمایشی در سنتز زبانی با استفاده از یک کنترل کنندده فازی(منتشدر گردیدد.انها    نمودند.نت

اولدین   0661دریافتند که ساخت کنترل کننده فازی بسیار موضوع جددی در دسدتور کدار خدود قدرار دادندد.در فوریده       

زار گردیدد.این یدک اقددام سدمبلیک در مدورد      در زمینه سیستمهای فازی در سان دیگو برگIEEEکنفرانس بین المللی 

بخش سیستم های فازی  0661بود.در سال IEEEپذیرفتن سیستم های فازی بوسیله بزرگترین سازمان مهندسی یعنی 

IEEE رشد چشدمگیری   61و اوائل دهه  81گشایش یافت.از نقطه نظر تئوری سیستم های فازی و کنترل در اواخر دهه

در زمینه برخی مشکالت اساسی سیستمهای فازی صورت گرفت. بعندوان مثدال تکنیدک هدای     پیدا کرد و پیشرفتهایی 

شبکه عصبی برای تعیین و تنظیم توابع تعلق استفاده شدند.با وجودی که تصویر سیستم های فازی شفاف تدر شدده بدا    

راه قرار دارد.ما اعتقداد داریدم    این حال کارهای زیادی هنوز باید انجام شود و بسیاری از راه حل ها و روش ها در ابتدای

عمده در زمینده   که تنها سرمایه گذاری مراکز تحقیقاتی معتبر بر روی افراد مستعد و خالیق می تواند باعث پیشرفتهای

 .[3]تئوری فازی شود 

 روش انجام تاپسیس فازی

طعیت در تصمیم گیری در بسیاری از تصمیم گیری ها ، تفکرات انسان با عدم قطعیت همراه است و این عدم ق

تاثیرگذار است . در این گونه موارد بهتر است از روش های تصمیم گیری فازی استفاده شود که روش تاپسیس فازی 
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یکی از این روش هاست . چن و هوانگ مراحل استفاده از روش تاپسیس فازی را در یک مساله تصمیم گیری چند 

 .[4]ارائه کرده اند  گزینه ، به صورت زیر mشاخص و  nمعیاره با 

                       ( تشکیل ماتریس تصمیم گیری فازی 0مرحله

 ̃  [

 ̃  

 ̃  

 ̃  

 ̃  
 

 ̃  

 ̃  

   
 ̃   ̃    ̃  

] (1)                                                                                                                  

 مثلثی  به صورت زیر :  و تعیین اعداد فازی

(2                                                                                                                            )                                               ̃                 

 امین تصمیم گیرنده kاگر ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیار ها ، به وسیله ی نظرخواهی از یک گروه دارای 

                      

 فازی ترکیبی ، گزینه ها را می توان بر اساس روابط زیر را در نظر گرفت :می باشد ، با توجه به معیارهای رتبه بندی 

(3   )                                                                                                                              (    ) 

(4                             )                                                                                                               
∑     

 
   

 
                      

(5                                                                                      )                                                       (    )                    

 ( تعیین ماتریس وزن معیار ها  1مرحله 

(6                                                                                                                     )                                              

 به صورت:  Wjکه در صورتی که از اعداد فازی مثلثی استفاده شود ، هر یک از مولفه های 

(7)                                                                                                                                                                                       

تعریف شود . در صورتی که وزن معیارها از گروه خبرگان بدست آید برای میانگین گیری نظر گروه می تدوان از روابدط   

 زیر استفاده کرد :  

(8                                 )                                                                                                                                                  (    ) 

(9 )                                                                                                                              
∑     
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(11                                                                                                                            )                                                     (    ) 

 ( بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری فازی  1قدم 

در این روش ، برای بی مقیاس کردن مقادیر ماتریس تصمیم فازی ، از تغییر مقیاس خطی برای تبدیل معیدار هدای   

فازی هستند مسلما  ها به صورت Xijمختلف به مقیاس قابل مقایسه استفاده می شود . در این صورت با توجه به اینکه 

rij  ها نیز فازی خواهند بود . اگر اعداد فازی به صورت مثلثی باشند ، درایه های ماتریس تصمیم بی مقیاس برای معیار

 های مثبت و منفی به ترتیب زیر محاسبه می شوند : 

(11                                                                              )                                                   (
   

  
   

   

  
   

   

  
 )                

         

(12                                                                                                           )                    (
  

 

   
  

  
 

   
  

  
 

   
)              

         

 ( تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار  4مرحله 

میت مربوط به هر معیار در با توجه به وزن معیار های مختلف ، ماتریس تصمیم فازی وزن دار از ضرب کردن ضریب اه

 :  ماتریس بی مقیاس شده فازی به صورت زیر بدست می آید

(13                                                                                                                            )                                                               

می باشد . بنابراین ماتریس تصمیم فازی وزن دار به صورت زیر  cjبیان کننده اهمیت معیار  wjکه در این رابطه 

 خواهد بود : 

(14                                                                                                            )                                        [

   

   

   

   
 

   

   

   
          

] 

 اگر اعداد به صورت مثلثی باشد برای معیار های با جنبه مثبت و منفی به ترتیب داریم :

(15                            )                      (
   

  
   

   

  
   

   

  
 )  [           ]  (

   

  
       

   

  
       

   

  
     ) 

(16                                  )           (
  

 

   
  

  
 

   
  

  
 

   
)  [           ]  (

  
 

   
      

  
 

   
      

  
 

   
    )  

 ده آل فازی ( یافتن گزینه ایده آل و ضد ای 1مرحله 

(17                                                                                                                            )                              (  
     

         
 ) 

(18                                        )                                                                                                               (  
     

         
 ) 

 ( محاسبه فاصله از گزینه ایده آل و ضد ایده آل فازی  9مرحله 
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 د ایده آل فازی بدست می آید : در این مرحله فاصله ی هر گزینه از ایده آل و ض
(19                                                                                                                            )                                       

  ∑  (       
 ) 

    

 

(21          )                                                                                                                                                         
  ∑  (       

 ) 
    

 

به صدورت زیدر بدسدت     (        )و  (        )اگر اعداد فازی به صورت مثلثی باشد فاصله ی دو عدد مثلثی 

 می آید : 

(21 )                                                                            (     )  √(
 

 
)  (     )  (     )  (     )   

 ص شباهت ( محاسبه شاخ 9مرحله 

 شاخص شباهت از رابطه زیر محاسبه می شود : 

(22                                                                                                                            )     
  

 

  
    

                               

 

 ( رتبه بندی گزینه ها  8له مرح

در این مرحله با توجه به مقدار شاخص شباهت گزینه ها رتبه بندی می شوند ، به طوری که گزینه هایی که شاخص 

 شباهت بیشتری دارند رتبه باالتری بدست می آورند .

 

 چند روش ابداعی در مقاالت

مبنای فاصله از چپ و راست ) شاید کنایه از ایدهآل ، یک روش تاپسیس فازی را بر 1101در سال  0مختاریان و ونچه

مثبت و ایدهآل منفی( در تعیین منطقه صنعتی بکار بردند. این روش یک تکنینک کاربردی برای تعیین مکان در 

. روش بکار رده شده در نتایج نشان دهنده منطقی بودن روش تاپسیس فازی طاحی واحدهای صنعتی به شمار می رود

 .[5].احی واحدهای صنعتی می باشد و جوابهای حاصل شده در عمل بسیار مطلوب بوده استدر مسایل طر

نتایج ، یک روشی را ابداع کردند که در آن تکنیک تاپسیس فازی تعمیم داده می شد. 1101در سال  1دیموا و همکاران

تفاده است و نتایج یکسانی را به بکار برده شده نشان داد که برای کلیه مسایل تاپسیس قابل اسدر این تکنیک حاصل 

 .[6]همراه خواهد داشت 

، یک رویکرد جدید را  برای انتخاب پیمانکاران با استفاده از  فرآیند سلسله مراتبی و 0160همتی و همکاران در سال 

برده  تاپسیس فازی ارائه کردند. مدل پیشنهادی برای یک مسله واقعی در دفتر شرکت توزیع برق استان سمنان بکار

 .[7]شد و از نتایج بدست آمده کارایی مدل اثبات می شد 

                                                           
1
 Mokhtarian & Vencheh 

2
 Dymova & et al 
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در ارزیابی  رویکردی را، با استفاده از تاپسیس فازی و کارت امتیاز متوازن توانستند 0161همتی و اسیان در سال 

به یاز متوازن نتایج حاصله نشان می داد که از تکنیک تاپسیس فازی می توان در طراحی کارت امتاستراتژی بکار بردند. 

 .[8]منظور ارزیابی و کنترل استراتژی با موفقیت بکار برده شود
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generalization of fuzzy TOPSIS method. Information sciences, Vol. 238. Pp. 149-162. 

(. ارائه یک رویکرد جدید در انتخاب پیمانکاران با استفتده 0160رضا و مرتضی حسن آبادی )همتی، محمد. بابایی،  [7]

 از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی. همایش ملی خصوصی سازی در ایران. تهران.

ارت امتیاز (. ارئه رویکردی نوین در کنترل و ارزیابی استراتژی: طراحی ک0189همتی، محمد و سبحان اسیان ) [8]

 ن کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.متوازن با تاپسیس فازی. سومی

 

 



8 

www.shirouyehzad.ir 

 زهرا اسکندری -2

 

 

 

 مقدمه

از  برخی که است حدي به آن اهمیت  است گیري تصمیم سازمانی هر در مدیریت مهم وظایف از یکی

 .[1]دانند می معنا هم گیري تصمیم با را سایمون( مدیریت هربرت مدیریت )مانند صاحبنظران

 در یکدیگر با عوامل این اغلب که دارد قرار کیفی و یکمّ مختلف عوامل تأثیر تحت مدیران هاي گیري تصمیم اکثر

 عدم و اشتباه کنند. انتخاب را گزینه بهترین موجود ینهگز چندین بین که می کنند سعی آنان و هستند تعارض

 هزینه باشد، بیشتر مدیریت اختیارات و قدرت چه هر است.  خطا هزینه پرداخت مستلزم گیري تصمیم در دقت

 [2] .بود خواهد باالتر نیز غلط تصمیم

به دلیل فقدان اولویت بندي  امروزه منابع در دسترس سازمان ها محدود است، متأسفانه اغلب شرکت ها و مؤسسات

مناسب در شاخصه ها و معیارها، قادر به تعیین ترتیب درست محصوالت جهت تخصیص منابع نمی باشند و در پی 

آن بسیاري از منابع موجود خود را از دست می دهند. در دنیاي امروز اغلب مسائلی که براي تصمیم گیري به 

ه هر یک از ما داراي ابعاد متنوعی است و با چند معیار فرموله می مدیران عرضه می شود و حتی مسائل روزمر

 شوند.

طبیعی است که حل مسائل تصمیم گیري چند معیاره داراي پیچیدگی است و به راحتی امکان پذیر نمی باشد، 

کاهش بویژه آن که اغلب معیارهاي مزبور با یکدیگر تضاد داشته باشند و افزایش مطلوبیت یکی می تواند باعث 

 MCDM (Multipleمطلوبیت دیگري شود. به همین دلیل روش هایی تحت عنوان تصمیم گیري چند معیاره 

Criteria Decision Making و به ویژه تصمیم گیري چند شاخصه )MADM (Multiple Attribute 

Decision Making شاخصه داراي ( توسعه داده شده اند که به حل مسائل مزبور کمک می کند. روش هاي چند

فنون متنوعی هستند، در این روش ها چندین گزینه بر اساس چندین معیار مختلف با هم مقایسه شده و بهترین 

بر پایه استدالالت ریاضی، بهترین  MADMگزینه یا ترتیب گزینه هاي مناسب انتخاب می شوند. روش هاي 

 دي آن ها تعیین می کند.گیري را از بین گزینه هاي موجود با اولویت بن گزینه تصمیم
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 تصمیم گیری

 به نظر آورید، در را انگیزش( و رهبري نظارت، و کنترل سازماندهی، مدیریت)برنامه ریزي، مختلف وظایف اگر

 تواند، می تصمیم گیرنده. [3] است گیري تصمیم مدیریت، هاي فعالیت تمامی جوهر که می شود مشاهده وضوح

 گوناگون تصمیم هاي از که را مختلفی نتایج آن، کمک به سپس و کرده ایجاد را خود نظر مورد سیستم از مدلی

 را واقعی دنیاي در گیري تصمیم مخاطره آنکه بدون مدل، به کارگیري با .دهد قرار بررسی مورد میشود، حاصل

 سیمی،تر کالمی، :از عبارتند ها مدل این .کنیم اتخاذ را تصمیم ترین مطلوب توانیم می باشیم، داشته

 .[4]قیاسی و ،[3]ریاضی بعدي(، تجسمی)سه

 رویکردهای تصمیم گیری -1

 را چندمعیاره گیري تصمیم هاي مدل .[5]رفتاري و نظري تحلیلی، از: ارشادي، عبارتند گیري تصمیم رویکردهاي

 و  ELECTREمدلهاي  نظیر قطعی لهاي مد از که افرادي داد. قرار رویکردها این چارچوب در توان می نیز

TOPSISو احتمالی هاي مدل از مدیران که هنگامی اما ارشادي استفاده می کنند  رویکرد از کنند، می استفاده 

 .می نمایند استفاده تحلیلی رویکرد از می کنند، استفاده فازي

 تصمیم گیری چند معیاره -2

ه و چند معیاره است. در علم یکی از دسته بندي هاي تصمیم گیري کمّی، تقسیم آن به تصمیم گیري یک معیار

واقع تصمیم گیري ها، اغلب چند معیاره هستند و مالک مناسب یا نامناسب بودن تصمیمات بیش از یک معیار 

( توسعه داده شده که به حل MCDMاست. به همین دلیل روش هایی تحت عنوان تصمیم گیري چند معیاره )

ري به دو دسته عمده تقسیم می شوند: مدل هاي چند مسائل مزبور کمک می کند. این مدل هاي تصمیم گی

(، مدل هاي چندگانه براي طراحی به کار گرفته می شوند در MODM( و مدل هاي چند گانه )MADMشاخصه )

د. روش هاي چند شاخصه داراي حالی که مدل هاي چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می شون

مختلف تصمیم گیري هستند که انتخاب روش مناسب اغلب به تجربه و سلیقه محقق هاي متنوعی در مراحل  تروش

مربوط می شود و هرچند دسته بندي هایی نیز جهت راهنمایی در انتخاب آن ها وجود دارد، اما باز هم نمی توان به 

 . [1]طور قطع گفت که چه روشی براي چه مسئله اي مناسب است

اساس نظرات تصمیم گیرندگان در قالب ماتریس تصمیم گیري جمع آوري شده و  در این روش داده هاي اولیه بر

بر پایه استدالل  MADMهاي  ق نظرات افراد مذکور می شود. روشمبناي تصمیم گیري نهایی و به عبارتی تلفی

 .[6]ریاضی بهترین گزینه تصمیم گیري را از بین گزینه هاي موجود با اولویت بندي آن ها تعیین می کند

 MADMمدل های موجود در  -3
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با توجه به این که بین به طور کامل آمده است.  [1]و [7]مراحل استفاده از مدل هاي تصمیم گیري در منبع 

ها و معیارهاي انتخاب شده براي انتخاب و اولویت بندي محصوالت امکان مبادله وجود دارد، مدل مورد نظر  شاخص

 ود.باید از مدل هاي جبرانی انتخاب ش

 تئوری مجموعه فازی -4

در دنیاي انسانی همواره عدم اطمینان وجود دارد. مدل سازي عدم اطمینان در تحلیل تصمیم از طریق تئوري 

 .[10]احتمال یا تئوري مجموعه فازي انجام شده است

زي بیشتر هاي فا چنین نظام هاي پیچیده شود، پدیدههرچه یک تصمیم گیرنده بیشتر درگیر نیروي انسانی و هم

عسگري »مسلط بر توضیح این نظام ها می شود. زیربناي این گونه مجادالت نیز اصلی است که توسط پروفسور 

. مجموعه هاي فازي در حقیقت آن دسته از [1]توضیح داده می شود« غیرقابل مقایسه بودن»معروف به اصل « زاده

گري زاده براي تجزیه و تحلیل این مجموعه ها، به هایی اند که اعضاي آن دقیق و مشخص نیست. دکتر عس مجموعه

. انجام [8]( به عنوان درجه عضویت آن عضو در آن مجموعه نسبت داد0و1هر یک از اعضاي آن عددي از محدوده )

محاسبات با اعداد فازي به دلیل ساختار خاص آنها بسیار زمان بر و پیچیده است براي تسهیل و کاربردي کردن 

اي،  اعداد خاص به صورت اعداد زنگوله وش هاي خاصی در محاسبات به کار گرفته می شود. ایناعداد فازي، ر

 ذوزنقه اي هستند. L-Rمثلثی و  L-Rمثلثی، ذوزنقه اي، 
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 تعریف بازار

واژه بازار در طول سالیان معانی مختلفی داشته است. بازار در معناي عام خود، مکان فیزیکی خاص است که در آن 

ان و فروشندگان براي تبادل کاال و خدمات دور هم گرد می آیند. از دید یک اقتصاد دان، یک بازار شامل خریدار

تمام خریداران و فروشندگانی است که در حال داد و ستد کاال یا خدمات خاصی هستند. از نظر یک بازاریاب بازار 

د دارد، لذا بازار مجموعه اي خریداران صنعت و مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعی است که براي یک کاال وجو

 مجموعه اي از فروشندگان است.

 تر از آن است که بتوان یک توصیف و تعریف دقیق از آن به دست آورد؛ امروزه دنیاي واقعی ما بسیار پیچیده

. در همین راستا تغییرات فردي، بسیار فراوان و آنی بوده و تعریف دقیق آن از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است

هاي مشتریان )مقدمه  بر تغییراتی در نیازها و خواسته پیچیدگیها در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار که مبتنی

بازاریابی(، رقبا و سایر عناصر محیط بازاریابی است، نیز گسترش یافته است. در محیطهاي به سرعت در حال تغییر 

اتژیک ماهیت پیچیده و فازي شدیدي دارد، همیشه درک اینکه مشتریان و شدیداً نامطمئن امروز تصمیمات استر

چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند ساده نیست. این تغییرات ایجاب می کند که مدیران بیشتر زمانشان 

هاي  را صرف تصمیم گیري حیاتی در هر سطح سلسله مراتب سازمانی کنند. فرآیند تصمیم آن است که به جایگزین

گوناگون که هدف هر کدام رسیدن به اهداف مطلوب است، وزن داده و بهترین راه حل را در مجموعه اهداف چالش 

برانگیز معین نماید. در کلیه فعالیت هاي بازاریابی شرکت و حتی در فازهاي اجراي یک فعالیت از نیازسنجی 

پس از فروش و تعیین بازار یا بازارهاي هدف و .... مشتریان تا فعالیت هاي مرتبط با توسعه محصول جدید، خدمات 

مدیران به تصمیم گیري نیاز دارند. تصمیم گیري در مورد بخش هاي بازار و فروش و سودآوري و بودجه ویژگی 

هاي محصول یا خدمت، نحوه توزیع، ابزارهاي تبلیغاتی مناسب و ... بطوریکه هر تصمیم اشتباهی هزینه هاي 

استراتژي هاي شرکت را سازمان رقم می زند. بنابراین تصمیم گیرنده باید نیازهاي مشتریان و بسیاري را براي 

هاي تکنولوژیکی موجود در بازار و منابع شرکت مورد بررسی قرار دهد و اهدافی را مبتنی بر این  بخوبی فرصت

این  تصمیم گیري مؤثر است.بر دقتدانیم عدم اطمینان شدیداً فاکتورها و براي موفقیت آن فعالیت وضع نماید. می 

مهم است که تصمیمات مدیریت استراتژیک )ایجاد و توسعه محصول مناسب با تخصیص درست منابع( را با 
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بنابراین منطق فازي با این تورهاي ریسک( متعادل کنیم. تصمیمات تاکتیکی )اجراي پروژه ها با حداقل کردن فاک

گیري مدیران را در شرایط مبهم و نامعلوم و در فازهاي تعریف  قت تصمیمتفاده قرار می گیرد که دهدف مورد اس

شده در هر فعالیت، افزایش دهد. با این تعریف مشخص می شود که هر مفهومی از بازار یک مقوله فازي است. اما 

در بازار جریان بازار یک پدیده فازي نیست بلکه ادراک و تعریف آن فازي است و درک مدیران از بازار، واقعیتی که 

مسئله که بازارها واقعاً به این دارد، نیست.این دقیقاً همان چیزي است که مدیران باید با آن سر و کار داشته باشند. 

مدیران چگونه آنها را درک می کنند، توجه نمی کنند، بلکه الزم است که مدیران بر درک بازار )ادراک صحیح آن( 

باشند. ترکیب بازار به تبع تغییر خواسته هاي تک تک مشتریان تغییر می کند.  ومؤلفه هایش توجه بیشتري داشته

نیز در هرلحظه زمانی خاص، به  "بازار فازي"پس باید ادراکات صاحبان کسب و کار نیز تغییر کند. لذا تعریف 

ی تأثیرگذار بر ادراک فعلی از آن بستگی دارد. این امر ایجاب می کند که مدیران شناخت خود را از عناصر اصل

فعالیت شرکت مانند مشتریان، رقبا، بازار و محیط افزایش دهند. یکی از ابزارهاي مناسب براي شناخت مشتریان و 

درک آنها استفاده مستمر از تحقیقات بازار است. همچنین ایجاد ارتباط مستقیم و بلند مدت با مشتریان به منظور 

ق و ترغیب مشتریان جدید به خرید و مشتریان فعلی به تداوم خرید، ارائه شناخت آنان و آگاهی از رفتارشان، تشوی

محصوالت و خدمات متناسب با نیازها و سالیق آنان و نیز اطالع داشتن از حرکات و امکانات رقبا در کاهش ابهامات 

 تصمیم گیري و افزایش احتمال رخدادهاي مورد انتظار مثمرثمر است. 

عات مربوط به همه اجزاي تشکیل دهنده ي نظام بازار مانند خریداران بالقوه و گرد آوري، ضبط و ثبت اطال

بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل، رقبا و سر انجام تمام عواملی که بر نظام بازار تأثیر دارند، به حفظ موقعیت 

الوه بر درگیر بودن با شرکت در محیط رقابتی و حتی کسب مزایایی برتر از رقبا کمک می کند. امروزه مدیر ع

عوامل و مشکالت درون سازمان، نگران دگرگونیهاي عوامل برون سازمانی است، به همین دلیل باید بازار خود را 

بیش از هر زمان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا فرصتها و تهدیدها و روندها را به موقع شناسایی کند و 

 .. بدین گونه می تواند جایگاه متمایزي را در بازار کسب نمایدبتواند خطرها را به حداقل برساند

بنابراین براي یک مدل، باید توصیف تقریبی یا همان فازي که قابل قبول و تجزیه و تحلیل باشد، معرفی شود. 

 هاي مبتنی بر دانش یا قواعد هستند؛ قلب یک سیستم فازي یک پایگاه دانش است که از هاي فازي، سیستم سیستم



13 

www.shirouyehzad.ir 

قواعد اگر ـ آنگاه فازي تشکیل شده است. یک قاعده اگر ـ آنگاه فازي، یک عبارت اگر ـ آنگاه است که بعضی کلمات 

امروزه مشکالت و پیچیدگیها در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار   اند. آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شده

نگر ضرورت وجود یک چارچوب جامع براي پیش بینی شرایط بازار نیز گسترش یافته اند. بررسی ادبیات بازاریابی بیا

خواهند ساده نیست. ارتباط مستقیم با  است. همیشه درک اینکه مشتریان چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می

حل مشخص در این زمینه و نیز یکی از مزیتهاي مقدماتی تحقیقات بازار است. اگرچه مشتریان  مشتریان، یک راه

ممکن است ندانند که چه می خواهند یا امکان دارد که آنچه را که فکر می کنند می خواهند، واقعاً نخواهند. در این 

هاي  هد شد. این الگو بر مبناي سیستمتحقیق یک الگوي عملی، جامع و پویا براي تعیین آمیخته بازار تشریح خوا

تصمیم گیري فازي با هدف سر و کار داشتن با ماهیت پویا، مبهم، نامطمئن، ذهنی و تهدیدکننده متغیرهاي ورودي 

و الگوسازي روابط غیرخطی درگیر در مشکالت بازاریابی قرار دارد. هدف اصلی این بحث تشریح این امر است که 

 ی تواند ماهرانه با مشکالت بازاریابی سر و کار داشته باشد.چگونه متدولوژي فازي م

 

 بازارهای فازی

امروزه مدیران بازاریابی باید با واقعیتهاي بازار و تغییراتی که در خالل این واقعیتها رخ می دهد، تطبیق پیدا کنند تا 

سازگاریها و ناسازگاریهاي آن دسته از امکان دستیابی به اهداف فراهم شود. براي دسترسی به این مهم، آنها باید به 

مشتریانی که در حال حاضر در بازار هستند )مشتریان موجود(، توجه داشته باشند و توجه کمتري را به مشتریانی 

 [9] که هنوز وارد بازار شرکت نشده اند یا آن را ترک کرده اند، معطوف دارند.

 یک بازار پویا به شیوه زیر می تواند شکل گیرد:

 اول( یک مشتري مراجعه می کند.)

 )دوم( یک مشتري مراجعه می کند.

 *یک شخص)اولی یا دومی( براي بار دوم خرید می کند.

 )مشتري دیگري( وارد می شود.

 )مشتري دیگري( براي بارچندم خرید می کند.

 کنند.) ترک می کنند( )برخی مشتریان( دیگر مراجعه نمی

 * مشتریان دیگري وارد می شوند.

 مشتریان به طور فراوان و متعدد براي بار چندم خرید می کنند. *

 .* برخی مشتریان دیگر مراجعه نمی کنند
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گامهایی که با عالمت ) *( نشان داده شده اند با توجه به توالی چندم که ممکن است عدد بزرگی باشد، به طور 

 ز لحاظ درجات توالی با هم متفاوت هستند.افتند. اما از یک مشتري به مشتري دیگر و نیز ا تصادفی اتفاق می

بنابراین در خصوص بازارهاي فازي می توان گفت که در یک زمان مشخص، صاحبان کسب و کار، بازار را به عنوان 

اثري تجمعی از ورودها، تکرار تجارب و ترک آن درک می کنند. آنان می دانند که تغییرات فردي، بسیار فراوان و 

 دقیق آن از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است. بنابراین هر مفهومی از بازار یک مقوله فازي است. آنی بوده و تعریف

مدیران باید همچنین بدانند که بازار و مؤلفه هاي آن از هم مجزا نیستند و اینکه ادراک آنها از بازار، واقعیتی که در 

ن مسئله که مدیران چگونه آنها را درک می کنند، توجه نمی بازار جریان دارد، نیست. از آنجا که بازارها واقعاً به ای

کنند، الزم است که مدیران بر درک بازار )ادراک صحیح آن( و مؤلفه هایش توجه کنند. براي مثال از تحقیقات 

 مستمر بازار استفاده کنند.

ي است که مدیران باید با آن بازار یک پدیده فازي نیست بلکه ادراک و تعریف آن فازي است و این دقیقاً همان چیز

 سر و کار داشته باشند.

گفته شد که بازار، مؤلفه هاي بازار و ادراکات مدیریتی آن پویا هستند و نیز ترکیب بازار به تبع خواسته هاي تک 

” بازار فازي"تک مشتریان تغییر می کند. پس باید ادراکات صاحبان کسب و کار نیز تغییر کند. در اینجا تعریف 

رسد. چنین تعریفی در هر لحظه زمانی خاص، به ادراک فعلی از آن بستگی دارد. در کوتاه مدت،  زم به نظر میال

فعالیتهاي بازاریابی، براي تطبیق با واقعیات درک شده جدید، تعدیل می شوند. بنابراین این فعالیتها با توجه به 

، هر یک از شرایط زیر با توجه به فعالیتهاي بازار  ممکن ادراک ترکیب بازار تغییر می کنند. براي هر مشتري معینی

 است وجود داشته باشد:

 تغییر در فعالیتهاي بازار ممکن است با تغییر در مشتریان شانه به شانه باشد. .1

 سرعت تغییر در فعالیتهاي بازار ممکن است از سرعت تغییر در مشتریان پیشی بگیرد. .2

 ز سرعت تغییر در فعالیتهاي بازار پیشی بگیرد.سرعت تغییر در مشتریان ممکن است ا .3

بروز تغییرات شدید در بازار ممکن است آنقدر زیاد شود که مشتري خاصی را در زمان ویژه اي نادیده بگیرد. از 

سویی مشتریان به عنوان افرادي سرگردان با توجه به ادراکات خود از داده هاي بازار )کاالها و خدمات( حضور دارند 

 سوي دیگر داده هاي سرگردان بازار بر آن است تا با ادراکات مدیریتی در حال تغییر تطبیق یابد.و از 

هنگامی که این دو حالت سرگردانی از هم فاصله می گیرند، مشتري احتماالً ترجیح می دهد به جستجوي گزینه 

ی از وضعیت براي تصمیم گیرندگان دیگري براي تأمین رضایت فردي خود برآید، تقریباً بدون آنکه هیچگونه شناخت

 (131، صفحه 1311)دانشگر، بازاریابی وجود داشته باشد.
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 تعامل با بازارهای فازی

هنگامی که با پدیده هاي فازي ارتباط برقرار می کنیم الزم است که با فازي بودن تطبیق یابیم و از تعاریف مطلق 

که نقشهاي آنها را دنبال و از طبقه بندي آنها که تعامالت ما را  بپرهیزیم. روابط با مشتریان صرفاً زمانی ثابت است

پذیر باشد که زمانی که پدیده هاي فازي رخ می  محدود می سازند، دوري کنیم. بنابراین یک مدیر باید آنقدر انعطاف

گرچه ممکن است تصور دهند، بتواند با آنها تطبیق یابد، یعنی قادر به ایجاد ادراک و پاسخ انطباقی به بازار باشد، ا

 [9] شود که ارائه پاسخ ثابت کاراتر باشد.

بنابراین در نظر آوردن تعریف ثابتی از بازار بسیار مطلق گرایانه است، اگر چه در این حوزه نیازمند تعاریف مشخص 

 (131 ، صفحه1311)دانشگر، هستیم، اما باید دیدگاهی انعطاف پذیر از درک و پاسخ بازار وجود داشته باشد.

 فواید تقسیم بندي فازي مشتریان  به شرح زیر است:

 ** مشتریان را به صورت تک به تک مورد توجه قرار می دهد.

 ** منجر به ایجاد و متنوع کردن برنامه هاي جامع بازاریابی می شود.

 ** ارزیابی هاي مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 ریان عبارت است از طبقه بندي آنان بر مبناي ویژگیهاي:مثالی از طبقه بندي فازي مشت

 (:0-100گردش عملیات ) -1

 (۰00-1000و گردش باالي عملیات )( 0-1۴۴گردش پایین عملیات )

 پرداختها )از قبل، بموقع، پس از موعد، بسیار دیر(: -2

بسیار دیر(. در طبقه بندي فازي رفتار پرداخت جذاب )از قبل، بموقع( و رفتار پرداخت غیر جذاب )پس از موعد، 

خطوط جداکننده را باید به شکل خط چین ترسیم کرد چراکه احتمال انتقال هر گروه از مشتریان به خانه هاي 

 دیگر وجود دارد.

 

 نقش منطق فازی در طراحی بازار

ه هاي طراحی شده براي فیلیپ کاتلر مدیریت بازار را تحت عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزي، اجرا و کنترل برنام

ایجاد مبادالت مطلوب با مخاطبان هدف، با هدف سود شخصی یا متقابل تعریف کرده است. یکی از مهمترین 

تصمیمات در مدیریت بازار، تعیین ارزشهاي آمیخته بازار و انتخاب و به کارگیري استراتژي است که به طور ادواري 

رات محیط کسب و کار تغییر می دهد. مشکل آمیخته بازار، تعیین آمیخته بازار مربوط را در واکنش به تغیی

یعنی محصول )کیفیت آن(، قیمت، مکان )توزیع و هزینه ( 4pارزشهاي متغیرهاي تصمیم بازار است؛ چهارپی )

هاي نیروي فروش( و ارتقا )تبلیغات، فروش(. توسعه یک آمیخته بازار مؤثر براي برنامه ریزان و طراحان محصول 

ت کسب مزیت رقابتی در بازارهاي صنعتی اهمیت دارد. تصمیم مربوط به تعیین و مشخص کردن آمیخته بازار، جه
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بستگی به نوع متغیرها، میزان تصادفی بودن، پویایی، ابهام یا نادقیق بودن و کیفی یا ناملموس بودن آنها دارد؛ نظیر 

 ی شده و غیره.قیمت رقیب، کیفیت محصول رقیب، سطح رقابت، فروش پیش بین

این نوع متغیرها، اتخاذ رویکردهاي مناسبی را که می توانند با ماهیت چنین متغیرهایی سر و کار داشته باشند، می 

طلبند. الگوي مورد بررسی در اینجا عموماً براي هر بخش کسب و کار یا صنعتی کاربرد دارد و بویژه در موقعیتی که 

 ورودیها یا داده هاي مربوط به مسئله به طور بالقوه وجود دارند، سودمند است.متغیرهاي تصادفی، کیفی و مبهم در 

 (12۰، صفحه 1311)دانشگر، 

 

 الگوی فازی بازار

مشکل بازار یک مسئله نوعی است که درگیر نوعی ابهام و نامطمئنی از متغیرهاي ورودي و پویایی ها و روابط 

 ر ممکن است به شکل زیر طبقه بندي شوند:غیرخطی است. متغیرهاي ورودي براي مسئله بازا

 اهداف و مقاصد فعلی _

 فروش هدف -

 سود و مزیت هدف و نظایر آن -

 توسعه اخیر )فعلی( و عملکرد _

 فروش و سود قبلی -

 فروش و سود قبلی رقیب -

 تالش بازاریابی قبلی و فعلی -

 موقعیت رقابتی یا نقطه قوت شرکت و نظایر آن -

 حیطی بازارتغییر شرایط م _

 پیش بینی ها )فروش مورد انتظار، واکنش نهایی مورد انتظار بازار، نوسانات اقتصادي و غیره( -

 سطح رقابت -

 فرصتهاي جدید -

 تهدیدات جدید و نظایر آن -

 توانایی مالی شرکت _

 بودجه در دسترس -

ش بینی فروش، متغیرهایی هستند که با بررسی چنین متغیرهاي ورودي مشاهده می شود که برخی از آنها بویژه پی

ارزش آن نامطمئن است. فروش رقیب، هزینه هاي تبلیغات و توزیع متغیرهایی هستند که ارزش آنها نمی تواند 
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بیان ” پایین"یا ” باال"کامل شناخته شود، ولی می توانند با توجه به ارزش محوري یا اصلی شان به شکل با درجه 

نهایی بازار که ارزش آن مبهم است و نمی تواند به طور کامل تعیین شود، یا اطمینانی شوند. متغیري نظیر واکنش 

هاي بی اعتبار قرار دارد. عوامل یا فاکتورهاي ذهنی نظیر  به تثبیت آن نیست، بر مبناي تخمین یا پیش بینی داده

ناسان شرکت و قضاوت سطوح رقابت و موقعیتهاي رقابتی شرکت که کمی سازي آن بر مبناي قضاوت صرف کارش

انسانی قراردارد، به ناچار به شکلی نامعین مشاهده می شوند. رابطه میان اهداف، شرایط اقتصادي، پیشرفتها و سایر 

متغیرهاي ورودي دیگر از یک طرف و تعیین بازار از سوي دیگر، غیرخطی و دشوار است یا تا وقتی که در قالب 

ی تواند به طور کامل تعریف شود. اکنون واضح و آشکار است که تنها راه پس بیان شود، نم -قوانین تصمیم اگر

مدیریت همه این ابعاد مسئله آمیخته بازاریابی، به کارگیري مجموعه هاي منطق فازي است که به گونه اي مؤثر 

مسئله و  ها یا ورودیهاي ذهنی نامعین و نامطمئن را مدیریت کرده و روابط غیرخطی میان ورودیهاي چنین داده

 خروجیهاي آن را شکل می دهند.

 

 ABCالگوی فازی بازار شرکت فرضی 

، نشان خواهد داد که چگونه متدولوژي فازي براي به ABCکاربرد الگوي فازي آمیخته بازار براي شرکت انتفاعی 

اردارد که ( قرFDMSکارگیري در چنین مسئله بازار مناسب است. این الگو بر مبناي سیستم تصمیم گیري فازي )

از آن براي الگوسازي و شکل دهی ارتباط آمیخته بازاریابی استفاده شده است. این الگو، متغیرهاي ورودي را که 

عمدتاً بر ارزشهاي متغیرهاي تصمیم بازار در جهت متغیرهاي خروجی تأثیرگذار هستند، طراحی و ترسیم می کند 

 :که در واقع شرایط و تنظیمات آمیخته بازار هستند

 (Pقیمت ) -

(CZK/Unit) 

 (Aتبلیغات، فروش شخصی و هزینه هاي ارتقا یا ترویج ) -

(CZK) 

 (Dتوزیع )صرفا نیروي فروش و هزینه تحویل قابل اصالح و تنظیم در کوتاه مدت() -

(CZK) 

 (1، با میانگین یا متوسط 2تا  0کیفیت محصول )از طیف  -

که انتخاب متغیرهاي ورودي بر مبناي نقطه نظرات کارشناسان متغیرهاي خروجی الگو ثابت هستند، در حالی 

شرکت و دانش محیط بازار آنها قراردارد. فرض کنید که کارشناسان شرکت، تشخیص داده اند که متغیرهاي ورودي 

 زیر عمدتاً آمیخته بازار را تعیین می کنند:

 (CZKفروش قبلی ) -
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 (CZKفروش پیش بینی شده )  -

 (CZKفروش هدف )  -

 (CZKسود هدف )  -

 (CZKرضایت مشتري هدف )  -

 (CZK/Unitقیمت رقیب ) -

 کیفیت محصول رقیب -

 (CZKتبلیغات رقیب )  -

 (CZK sales/CZK marketing expendituresواکنش نهایی )  -

 سطح رقابت  -

وزیع می شود و فرض می شود که محصول براي نوع خاصی از مشتریان )بخش خاصی( و در حوزه خاصی از فروش ت

 متغیرهاي ورودي براي چنین جزئیاتی شناسایی می شوند.

در این حالت ارزشهاي متغیرهاي ورودي و خروجی فازي می شوند. بر مبناي ایده کارشناسان و تحلیل گران، توابع 

، Lاوي با مس” پایین"، VLمساوي با ” خیلی پایین"مجموعه فازي به کارگرفته می شوند:  ۰عضویت مثلثی شکل، با 

عضویت »است. عامل ماکزیمم براي حل  VHمساوي با ” خیلی باال"و  Hمساوي با ” باال"، Mمساوي با ” متوسط"

هاي فازي ارزش هاي عملی فعلی متغیرها به کارگرفته می شود.  مجموعه فازي، جهت تعیین مجموعه 2در « بخشی

تا یک، این متغیرها را  0( از µو اطالعات و محور عمودي )محور افقی در تمام متغیرها اعداد به دست آمده از آمار 

 عبارت فازي یادشده در باال می سنجد.  ۰برحسب 

 

 مبنای قانون

( دربرگیرنده قوانین تصمیم کارشناسی است که ترجمه و تبدیل متغیرهاي ورودي به Rule-baseمبناي قانون )

م از متغیرهاي ورودي به سمت مدل بازار خروجی بر مبناي تنظیمات بازار را مدیریت می کند. کار طراحی و ترسی

یک استراتژي کامالً انطباقی است که تغییرات دوره اي در  بازار را در واکنش به همه پیشرفتهاي فعلی، شامل گذر 

زمان، تحوالت در فروش و سود خود و رقیب و تحوالت در بازار رقیب ایجاد می کند. به عالوه، چنین قوانین 

یمی براي حصول اطمینان از ثبات و دوام رابطه میان کیفیت محصول و قیمت و سپس هزینه هاي توزیع با تصم

کیفیت و قیمت و بعد از آن هزینه هاي تبلیغات با کیفیت، قیمت و توزیع ساختارمند شدند. این امر نخست از 

سپس کیفیت به عنوان یک متغیر  هاي تأثیرگذار انجام می شود، طریق تعیین کیفیت محصول، مطابق با مؤلفه

 ورودي در تعیین تصمیم قیمت اضافه می شود و نظایر آن.
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 نتیجه گیری:

 دستاوردهاي الگوي منطق فازي براي تعیین آمیخته بازار به شرح زیر است:

 توسعه الگویی که ارزش هاي متغیرهاي ورودي نامطمئن را مدیریت می کند، نظیر پیش بینی ها و... .1

 لگویی که با متغیرهاي ورودي مبهم و ناقص نظیر کیفیت، واکنش نهایی و غیره سروکار دارد.توسعه ا .2

توسعه الگویی که به شکلی کارا متغیرهاي ذهنی نظیر قدرت رقابتی شرکت، سطح رقابت و کیفیت  .3

یت می محصول و ترکیبی از آن چه براي فراهم سازي راهکارها یا تصمیمات واقع گرایانه الزم است را مدیر

 کند.

توسعه مدلی که اثر آمیخته ناهمگون متغیر کمی و هم فاکتورهاي کیفی را صرفنظر از واحد یا ابعاد چنین  .1

 متغیرهایی از طریق بیان ارزش هایی چون )باال، پایین، خیلی قوي و نظایر آن( ارزیابی و ترکیب می کند.
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 الهام بهاروندیان -3

 
 
 

 مقدمه

و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به   تصمیم گیری یکی از مهم ترین

یکی از  طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم گیری هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است.

ک های تصمیم گیری با استفاده از داده های کمی تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. مدیر با استفاده از تکنیک های تکنی

تصمیم گیری چندمعیاره می تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری که گاها با یکدیگر در تعارض 

مقاله ابتدا به معرفی انواع سیستم های چند معیاره پرداخته وسپس در این  .هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازی نماید

 با استفاده از نمونه  موردی مطرح شده است. VIKOR FUZZYمبحث تلفیق 

 

 (MCDM)تصمیم گیری چندمعیاره

و تصمیم گیری چند  (MADM)به دو دسته تصمیم گیری چندشاخصه (MCDM)تصمیم گیری چندمعیاره

 .دتقسیم می شو (MODM)هدفه

گزینه موجود به کار می  m مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین

 .معموال داده های مربوط به گزینه ها از منظر شاخص های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می شود (MADM) روند. در

 :تقسیم می شوند غیرجبرانیو  جبرانیهای مورد نظر به مدل های مدل های تصمیم گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص 

 

 جبرانی مدل های

تعامل اند، به این معنی که مقادیر نامطلوب یک شاخص می  مدل هایی که از شاخص هایی تشکیل شده اند که با یکدیگر در

 .کرد ارد زیر می توان اشارهدیگر پوشانده شود. از جمله مدل های جبرانی به مو تواند توسط مقادیر مطلوب شاخص

 
AHP (Analytic Hierarchy Process) 

کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در قضاوت  فرایند تحلیل سلسله مراتبی با به کارگیری معیارهای

در یک واحد  ولید محصوالتبررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقه ای، بهینه سازی ترکیب ت ها می تواند در

تخصیص منابع انرژی، اولویت بندی در صنعت  صنعتی، بودجه بندی دستگاههای دولتی، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی

و محیط زیست و... کاربرد مطلوبی داشته باشد. همچنین این روش زمینه ای را  برق، اولویت بندی پروژه های تحقیقات انرژی

برنامه ریز بتواند  تبدیل مسایل مشکل و پیچیده به سلسله مراتبی سده تر فراهم می آورد که در چارچوب آن و برای تحلیل

 .داد ارزیابی گزینه ها را با کمک معیارها و زیرمعیارها به راحتی انجام
 

 
Fuzzy AHP 

ارد مورد استفاده قرار می گیرد و آنها عدم قطعیت وجود د تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده های جهان واقع که در

 با تعمیم Fuzzy AHP و اتفاق های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه کرد. در بسیاری از مجموعه ها، اعداد

  .مفاهیم فازی در تعیین ماتریس های مقایسه زوجی دخالت داده می شود
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ANP (Analytic Network Process) 

عناصری که در یک  است. در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح باالیی اثرگذارند و یا AHP تعمیم روش ANP روش

است، اما  AHP شکل کلی تری از ANP .استفاده کرد AHP سطح قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی توان از روش

ختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح م به ساختار سلسله مراتبی نیاز ندارد و

  .تعامالت و بازخورد های میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد دهد و

 
 SAW (Simple Additive Weighted) 

ن بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در ای سعی به برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هر گزینه است تا گزینه ای با (SAW) روش در

شاخص ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص ها  روش فرض بر استقالل ارجحیت و مجزا بودن آثار

 . به ارجحیت گزینه ها دست یافت می توان به راحتی
 

 
LINMAP  (Linear-programming for Multidimensional Analysis of Preference) 

 و گزینه m ایست که کمترین فاصله را با ایده آل ترین حالت ممکن داشته باشد. در این روش ینهاین روش به دنبال یافتن گز

n شاخص از یک مسئله مفروض به صورت m نقطه برداری در یک فضای n که از طریق یافتن فاصله  بعدی مورد توجه است

  .می شود اقلیدسی گزینه ها با بهترین گزینهف ارجح ترین گزینه انتخاب
 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
 که بهترین گزینه، گزینه ایست که نزدیکترین فاصله به گزینه ایده آل مثبت و بیشترین این روش بر این مفهوم تکیه دارد

  .فاصله از ایده آل منفی را داشته باشد
 

 
VIKOR (VIšekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje) 

 یافتن بهترین گزینه از مفهوم بذپدترین گزینه استفاده می کند و میزان سازش میان در این روش به منظور رتبه بندی و

طبقه بندی می شود. این روش در  فاصله گزینه ها نسبت به بهترین گزینه و به این علت جزء روش های برنامه ریزی سازشی

میزان اهمیت فاصله مطلوب نسبت به بهترین حالت و بدترین حالت را  محاسبه فواصل گزینه هامقایسه با روش تاپسیس، در 

  .در نظر می گیرد
 

ELECTRE (Elimination et Choice in Translating to Reality) 
طور مثال معروف به مفهوم غیررتبه ای استفاده می شود. به  در این روش به جای رتبه بندی گزینه ها از مفهوم جدیدی

بودن آن  گزینه ای هیچ ارجحیتی به دیگر گزینه نداشته باشد اما تصمیم گیرنده و تحلیلگر بهتر ممکن است از نظر ریاضی

غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و بدان  گزینه به دیگری را بپذیرد. در این روش کلیه گزینه ها با استفاده از مقایسات

کلیه مراحل اجرای این روش بر مبنای یک مجموعه هماهنگ و یک مجموعه  .حذف می شوند طریق گزینه های غیرموثر

  .ریزی می شوند که به این دلیل این روش معروف به آنالیز هماهنگی هم می باشد غیرهماهنگ پایه
 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) 
ترجیح و برتری دارد اگراز نظر  B بر گزینه A استوار است به این معنی که گزینه و مفهوم ترجیح و بی تفاوتیاین روش بر د

 A مقدار تابع ترجیح گزینه -از نظر تصمیم گیرنده را ارائه می دهد B بر گزینه A که میزان ارجحیت گزینه -ترجیح  توابع

با  A بی تفاوت است اگر مقدار تابع ترجیح گزینه B به گزینه نسبت A نهباشد. همینطور گزی B بیشتر از تابع ترجیح گزینه

داده  باشد. پس از تعیین وضعیت دو به دوی گزینه ها نسبت به هم در یک گراف رتبه بندی نمایش برابر B تابع ترجیح گزینه

 .می شود
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SMART (Simple Multi Attribute Ranking Technique) 
رابرای رتبه بندی گزینه های مورد بررسی استفاده کرد. ابتدا به  کیبی از شاخص های کیفی و کمیدر این روش می توان تر

می شودو  سطح بندی شاخص ها از نظر هر گزینه، محدوده انتخابی برای هر کدام از شاخص ها تعریف منظور محاسبه وزن و

شوند.. در مرحله بعدی وزن و اهمیت هر  ی میاز طریق فرمول های تعریف شده شاخص ها به تفکیک هر گزینه رتبه بند

 .و اولویت نهایی گزینه ها از تلفیق اوزان فوق به دست می آید شاخص نسبت به هم سنجیده می شود. در پایان وزن

 
REGIME 

 از شاخص های کمی و کیفی را به کار برد در حالی که نیازی به تبدیل شاخص های کیفی به در این روش می توان ترکیبی

هاست، شاخص های  که حاصل مقایسات زوجی گزینه ها از نظر تمامی شاخص REGIMEکمی نباشد. با ساخت ماتریس

 .کرد راهنما را محاسبه می کنیم و از این طریق گزینه ها را رتبه بندی
 

SIR (Superiority and Inferiority Ranking) 
 چندمعیاره طبقه بندی می شود. در این روش مانند روش یاین روش جزء روش های جدید و به نسبت پیچیده تصمیم گیر

PROMETHEE دارند که پس از محاسبه ارجحیت هر کدام از گزینه ها نسبت به شاخص ها و یافتن  توابع ترجیحی وجود

عد مانند راتشکیل داد. در مرحله ب inferiority و superiority توابع ترجیح زوجی گزینه ها از نظر شاخص ها، ماتریس مقدار

 می دهیم. با محاسبه جریان ها می توان گزینه ها را رتبه بندی ماتریس وزین جریان را تشکیل TOPSIS و SAW روش های

 .کرد
 

 

EVAMIX (Evaluation and Mixed criteria) 
ه هر دسته از کاردینال( تفکیک می شوند و محاسبات مربوط ب ) در این روش شاخص ها به دو دسته کیفی )اوردینال( و کمی

از محاسبه  انجام می شود. مقدار غلبه نیز برای ماتریس های تفاضلی محاسبه میشود و در پایان پس شاخص ها به صورت مجزا

 .شوند امتیاز ارزیابی گزینه ها، گزینه ها رتبه بندی می
 

 مدل های غیر جبرانی

شاخص ها توسط  مثال نقطه ضعف موجود در یک مدل تعامل و مبادله میان شاخص ها مجاز نیست یعنی به طور در این

روشن می شود که تحلیلگر با محدود بودن  مزیت موجود در یک شاخص دیگر جبران نمی شود. مطلوبیت این مدل ها زمانی

 .محدود باشد اطالعات مواجه و یا دسترسی به تصمیم گیرندگان

لکسیکوگراف، روش رضایت بخش شمول، روش  روش از جمله روش های غیر جبرانی می توان به روش تسلط، روش حذف،

 .اشاره کرد Min-Min و روش Max-Min رضایت بخش خاص، روش
 

 

 : جبرانی و غیرجبرانی قرار می گیرند مدل هایی که در مرز
 

 

PERMUTATION 

می گیرد و  رارحاالت رتبه بندی گزینه ها)جایگشت ها( مشخص می شود و هر رتبه بندی مورد آزمایش ق در این روش تعداد

 .گردد نهایتا مناسب ترین آنها برای رتبه بندی انتخاب می
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QUALIFLEX (Qualitative Flexible assessment) 
می شود. در مرحله بعدی گزینه ها براساس شاخص ها رتبه بندی  در این روش ابتدا جایگشت های مختلف گزینه ها تشکیل

بندی  و به همین ترتیب سایر گزینه ها طبقه 1ر شاخصی از بقیه بهتر است عدد اگر گزینه ای د می شوند به این ترتیب که

آیند. برایند مراحل فوق را با داشتن  می شود. مقادیر غالب و غیرغالب از طریق مقایسه جایگشت و رتبه بندی به دست می

یگشت را که مشخص کننده اولویت آورده و جمع مقادیر مربوط به هر جا اطالعات شاخص ها و جایگشت ها در ماتریسی گرد

 .می کنیم جایگشت هاست محاسبه

 

 

 

 بررسی نمونه موردی:

 (دکتر مقصود امیری)فازی ویكور از روش استفاده با ماشین ابزار انتخاب برای گروهی گیری تصمیم

 اطالعات وجود .است مهم بسیار تولید فرایند تاثیرگذاری در دلیل به تولیدی شرکت یک برای مناسب ماشین ابزارهای انتخاب

 چند گیری تصمیم مسائل حل برای جدید شهای رو از یکی  VIKOR روش .می شود این انتخاب شدن دشوارتر باعث نادقیق

 یک مقاله این در .است آل ایده جواب به ممکن جواب اساس نزدیکترین بر گزینه بهترین انتخاب آن هدف که است معیاره

 فازی اعداد عنوان به معیارها اهمیت اوزان و ها گزینه بندی رتبه که شد خواهد پیشنهاد  VIKOR روش  برای فازی رویکرد

 گرفته نظر در ( متفاوتDMsگیرندگان ) تصمیم نظرات اهمیت پیشنهادی، وزن روش در همچنین .شوند می گرفته نظر در

 ارزیابی معیارهای که شد ارائه خواهد ماشین ارابز انتخاب مسأله درباره عددی مثال یک پیشنهادی، روش برای تشریح.شود می

 ها. ماشین تعمیرپذیری اطمینان و قابلیت پذیری، انعطاف :از عبارتند ها گزینه

 کار، میز اندازه همچون کمی و کیفی ازمعیارهای ای مجموعه به (DM) گیرنده  تصمیم فرد ماشین، ابزار انتخاب مسأله در

 قطعه کار،اندازه قطعه مواد ماشین، هزینه و ماشین اندازه ابزار، تعداد محور، سرعت ،٢ سرعت اسپیندل قدرت، محوری، جنبش

 .دارد نیاز موثر و مناسب ارزیابی و فرایند برای تحلیل نوع و نهایی تلورانس مواد، برداشتن سرعت کار، قطعه پیچیدگی کار،

کیفی  و کمی معیارهای ( باوجودHCDMمعیاره ) چند مگیری تصمی مسأله ماشین، یک ابزار های گزینه ارزیابی بنابراین

 /معیار چندین با گزینه چندین ازمیان جواب بهترین تعیین برای ای گسترده کاربردی ابزار معیاره چند گیری تصمیم .است

 بهرت و گزینه ها مطلوبیت محاسبه شامل معیاره چند گیری تصمیم مسأله دریک جواب بهترین تعیین های روش .است شاخص

این نمونه  در .شود می نظرگرفته در بهینه جواب عنوان به مطلوبیت، بیشترین با گزینشی جواب .است ها بندی مطلوبیت

 گزینه بندی رتبه در قطعیت عدم بر غلبه برای کالمی عبارات و فازی مجموعه های نظریه با VIKORروش  ترکیب از موردی

 از یک هر اهمیت اوزان که شود می استفاده نحوی به تصمیم گیرنده افراد گروهی تنظرا از این نمونه در .است شده استفاده ها

 .بود خواهد متفاوت نهایی درانتخاب گیرندگان تصمیم

 از برگرفته  VIKORکلمه  .یافته است توسعه ( 2002 ) ژنگ و اوپریکوویچ و ( 1998 ) اوپریکوویچ توسط  VIKORروش 

 حل و معیاره چند سازی بهینه" معنی به Kompromisno Resenje VlseKriterijumska Optimizacija Iصربستانی  نام

دسته  روی روش است این یافته توسعه سیستمهای پیچیده معیاره چند بهینه سازی برای VIKORاست روش  "سازشی

می  تعیین متضاد معیارهای با یک مسأله برای را سازشی های جواب و داشته تمرکز گزینه ها مجموعه یک از وانتخاب بندی

 سازشی جواب اینجا در .دهد یاری نهایی تصمیم یک به دستیابی برای را گیرندگان تصمیم است قادر که بطوری کند،

 یک سازشی جواب گردد این اطالق می متقابل توافق یک به سازش کلمه که است آل ایده جواب به موجه نزدیکترین جواب

 رتبه بندی برای معیاره چند . اندازهسازد می مطرح را ایده آل جواب به نزدیکی اساس بر معیاره رتبه بندی چند شاخص

 ,A1  با متفاوت گزینه m  کند. می سازشی استفاده برنامه ریزی روش در یکپارچه تابع یک عنوان به LP-metricاز  سازشی

A2 ,…, Am برای گزینه  .شوند می داده نمایشAi بندی  ،رتبهj توسط رمعیا امین fij یعنی یشود، م داده نمایش fij  بیانگر 
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 آغاز زیر  LP-metric فرم با VIKOR روش  توسعه .باشد می معیارها تعداد n که بطوریاست امi گزینه برای ام jمعیار ارزش

 :گردید

 
 

  VIKORروش  . در بوده و   که  بطوری                                  

 

 
 

 گیرند. می قرار استفاده مورد تبه بندیر اندازه برای

L1,i اکثریت یا گروهی مطلوبیت ماکزیمم پیرامون اطالعاتی گیرندگان تصمیم برای تواند می شود و می تفسیر ثبات عنوان به 

 رایب را مخالف فردی اثر حداقل پیرامون و اطالعاتی شده تفسیر ثبات عدم عنوان به نیز L∞,iمشابه  بطور .آورد فراهم را

روش  ه آل، اید جواب به نزدیکی پایه بر معیاره چند گیری تصمیم شهای رو از دیگر یکی . آورد فراهم می گیرندگان تصمیم

TOPSIS است.در TOPSIS را ه آل اید ضد جواب از دورترین فاصله و ه آل اید جواب از فاصله کمترین باید انتخابی ، گزینه 

 دو این از فواصل نسبی اهمیت ولی کند می معرفی مرجع )ایده آل و ضد ایده آل( را نقطه دو TOPSIS روش .باشد داشته

 سنجش واحدهای برای حذف را سازی نرمال از متفاوتی انواع TOPSISو  VIKORهای  روش .گیرد نظر نمی در را نقطه

 می استفاده برداری سازی النرم از TOPSISاز نرمال سازی خطی وروش  VIKOR روش که حالی در یگیرند، م بکار معیارها

 نرمال مقادیر در حالی است که این و نیست وابسته معیار سنجش واحد به VIKORروش  در شده سازی مقدار نرمال .کنند

 باشند. وابسته معیار واحد سنجش به است ممکن TOPSISروش  توسط شده سازی

 

 فازی رویكرد

 دیگر، عبارت به .یشوند م روبرو هایی عدم قطعیت و مسائل تردیدها، با معموالً گیرندگان تصمیم مگیری، تصمی فرایند یک در

 قضاوت ذهنی بودن و ابهام رفع برای .است مبهم یا غیرقطعی ذهنی، صورت به همواره یا قضاوت ادراك بیان برای طبیعی زبان

زاده  و بلمن .گردید معرفی گیری تصمیم فرایند در کالمی های فازی برای بیان واژه های مجموعه نظریه گیرنده، تصمیم

 که رتبه بطوری دادند، توسعه معیارها اوزان اهمیت تخصیص در دقت فقدان برای را فازی معیاره چند گیری تصمیم متدولوژی

 تعاریف برخی ابتدا در که است الزم پیشنهادی، روش ارائه برای.گرفت صورت معیارهای ارزیابی به باتوجه ها گزینه های بندی

 گوپتا وتسو مرور شوند: و کافمن پراد ، و دوبیوس اساس بر فازی های مجموعه مهم نظریه مادهاین و

 

 فازی اعداد

 به، a1,a2,a3 ,a4∈Rو   ∞+≥a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a 4 > ∞−  بطوری که ، Ã = [a 1 , a2,  a3 , a4 [ فازی عدد یک

 تصویر یک  fÃ (x)عضویت  تابع .است  fÃ (x)ویت بیان می شود که دارای تابع عض Rدر  فازی مجموعه زیر یک عنوان

روی   fÃ (x)؛ ]∋a2 x  ,+ ∞و)   -) ∋a 1   ,  ∞ x] همه  برای که است fÃ (x) 0=؛] 0,1 [به بازه بستهRاز  پیوسته

x∈[a 1 , a2]  ًهمچنین  است؛ صعودی اکیدا fÃ (x) =1   برای] a3 a2, x∈[ ؛fÃ (x)    رویx∈[a 3 , a4]   اکیدا

 :باشد زیر صورت به  fB% (x)اگر  شود، می مثلثی تعریف فازی عدد یک عنوان به   B = [ b1, b2, b3 ]  ولی استنز
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 فازی مجموعه در ریاضی استاندارد عملیات

 nغیرفازی  عدد و   B = [ b1, b2, b3 ]و  Ã = [a 1 , a2,  a3] مثلث فازی اعداد برای ریاضی استاندارد عملیات زیر روابط

 :نشان می دهد Rبیان کرد را در مجموعه n = [n1 ,n2,n3 ] صورت  به آنرا توان می که

 

 
 

 

 زدایی فازی عملیات

 شهای رو از بسیاری .است آنها ترتیب بندی منظوررتبه به غیرفازی مقادیر به فازی اعداد مجموعه یک تبدیل روش زدایی فازی

 و لیکویچ کرره ، و وانگ در می توان را شها رو این توسعه پیرامون بررسی .دیافته ان گذشته توسعه های دهه در زدایی فازی

 عضویت تابع اطالعات همه از بودن برساده عالوه راست که و چپ های از تفکیک میانگین مقدار روش کرره جستجو کرد. در

 .شود می زدایی استفاده فازی برای کنند، می استفاده نیز

 که i  Ãزدایی شده  فازی مقدار .بگیرید نظر در را i =1,..., Iبرای  i 3a   , 2i a , 1i a = [ i  Ã  [      مجموعه اعداد فازی

 :کنند می تعریف زیر صورت به را شود می داده نمایش S(Ãi )میانگین   مقدار روش توسط

 
 

 .دهند می نمایش 1 کلمطابق ش را Ã iفازی  عدد راست و چپ ناحیه ترتیب به SR (Ã i)و  SL (Ã i )بطوری که  

 

 

 
 

 :هستند زیر صورت به پیشنهادی روش های گام و مفروضات
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 مفروضات

K است متفاوت نهایی تصمیم در یک هر نظرات اهمیت که دارند وجود گیرنده تصمیم فرد  .( k =1,...,K ) 

m  گزینه برای انتخاب وجود دارند.(i =1,...,m) 

n  دارند  وجود گیری تصمیم برای شاخص  /معیار.( j =1,...,n ) 

 

 گیرنده( تصمیم فرد معیار ماتریس )تشكیل1قدم 

 متغیر یک xjkاگر  .شود می استفاده  متغیرهای کالمی طریق از و گیرنده فرد تصمیم kاز معیارها، اهمیت وزن تعیین برای

برای معیار  k گیرنده تصمیم نظر از را ضعیف خیلی و ضعیف بیطرفانه، خوب، خوب، خیلی کالمی عبارات بتواند که باشد کالمی

jداد نسبت 1 جدول با مثلثی مطابق فازی عدد یک کالمی عبارت هر به یتوان م آنگاه دهد، ام نشان: 

 

 
 :شود نوشته زیر صورت به تواند می گیرنده تصمیم فرد  -معیار ماتریس اینرو از

 
 فرایند در ام kگیرنده  تصمیم نسبی نظرات اهمیت وزن ωk  = [ 1, 0] است اگر ام j معیار فازی اهمیت وزن j W که بطوری

  :آنگاه باشد، گیری تصمیم

 
 

 (معیار  ها گزینه  گیرنده تصمیم فرد ماتریس تشكیل 2 (قدم

 کالمی متغیر یک  y kijاستفاده می شود اگر  کالمی متغیرهای طریق از و گیرنده فرد تصمیم kها،از  گزینه بندی رتبه برای

معیار  براساس ام وiبرای گزینه  kگیرنده  تصمیم نظر از باال و خیلی باال را متوسط، پایین، پایین، خیلی کالمی عبارات که شدبا

j،داد نسبت 2 جدول مطابق مثلثی فازی عدد یک کالمی عبارت هر به توان آنگاه می ام دربرگیرد: 

 
 

 :شود می نوشته زیر صورت به معیار  ها گزینه  گیرنده تصمیم فرد ماتریس اینرو از
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 (معیار ها گزینه  گیرنده تصمیم و گیرنده تصمیم فرد  معیار ماتریسهای ترکیب) 3 قدم

 :نوشت زیر صورت به را ترکیبی ماتریس می توان یک آنگاه ام باشد،jام بر اساس معیار iگزینه  درباره فازی متغیر یک zijاگر 

 

 
 

 بطوری که:
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 غیرفازی( اعداد به فازی اعداد تبدیل برای زدایی فازی روش یک از ه)استفاد 4 قدم

 :که بطوری .هستند تبدیل قابل نظیر غیرفازی اعداد به زدایی فازی شهای رو از یکی اساس بر 3 قدم ماتریس های درایه

 

 
 

 

 هستند. wj و zijزدایی شده اعداد فازی   فازی مقادیر ترتیب به ij fو wjکه  بطوری

 

 )معیارها آل ایده ضد و آل ایده مقادیر تعیین( 5 قدم

 صورت زیر است: به آن ه آل اید ضد و ه آل اید مقادیر آنگاه باشد، سود نوع ام ازjمعیار  اگر

 

 
 

 به صورت زیر است: آن آل ایده ضد و آل ایده مقادیر آنگاه باشد، زیان نوع ام ازjمعیار اگر

 

 
 

 رای همه گزینه ها(بSi و Ri)محاسبه مقادیر 6 :قدم

 :خواهند آمد دست به زیر مطابق Si و Riام از نوع سود باشد ،آنگاه مقادیر jاگر معیار 

 

 
 

 ام می باشند.iگزینه  اثر عدم اندازه و مطلوبیت اندازه ترتیب به Si و Riبطوریکه  
 

 برای همه گزینه ها( Qi)تعیین مقادیر 7قدم 
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 :بطوریکه

 
 

 

Qi شاخص نیز VIKOR  بوده و ارزشVIKOR گزینه i.ام را بیان می کند 

ν  است. 5.0 برابر معموالً که است 3 گروهی مطلوبیت ماکزیمم استراتژی برای وزنی 

 

 (Ri ،Si و Qiبرای  آمده دست به مقادیر نزولی ترتیب براساس ها گزینه بندی )رتبه8قدم 
 

 

 (گزینه بهترین )انتخاب 9 قدم

 زیر برقرار شوند: شرط دو که شد خواهد محقق شرایطی ( تحتQi گزینه )با کمترین بهترین

 پذیرش( )ویژگی اول شرط

 
 :که بطوری

A
 قرار دارد. دوم جایگاه یا موقعیت در نظر مورد گزینه،  Qمعیار  اساس بر بندی رتبه نظر از [2]

A
  Qبرای  مقدار کمترین با گزینه بهترین [1] 

 m ها گزینه تعداد.  

 

 تصمیم گیری( در پذیرش ات)ثب دوم شرط

Aگزینه 
 داشته باشد. Rیا )و(  Sدر  را رتبه بهترین همچنین باید [1] 

 به صورت زیر پیشنهاد میشود: سازشی بهای جوا مجموعه یک آنگاه نشد، برقرار باال شروط از یکی اگر

A ،گزینه  (اگر تنها شرط دوم برقرار نشد1
Aو  [1] 

 یا [2]

A شد،گزینه (اگر شرط اول برقرار ن٢
 [1] ، A

[2] ،...،A
[m] . 

A
[m]  گزینه ای در موقعیتm   ام است که رابطه< DQ  (A

 [1] )Q -  ( A
[m] )Q .در مورد آن صادق باشد 

 

 عددی مثال

 .بگیرید نظر در را ماشین ابزار انتخاب برای موجود های گزینه از مجموعه یک

اطمینان  ،قابلیتC1) )پذیری انعطاف :از گزینه عبارتند بهترین انتخاب ایمعیاره که دارند وجود A4 وA1،A2، A3چهار گزینه 

( (C2( و تعمیرپذیری (C3گیرنده  تصمیم فرد سه انتخاب، و گیری تصمیم .برای فرایندD1، D2،  D3وجود دارند که اهمیت 

 با مطابق آن نمودن کاربردی منظور به ماشین انتخاب بهترین فرایند برای پیشنهادی روش .است متفاوت آنها از یک هر نظرات

 :گردد می تشریح زیر های گام

 در نمایش به 3 جدول در که است عبارات کالمی صورت به معیار هر اهمیت وزن پیرامون گیرندگان تصمیم نظرات 1: قدم

 :اند آمده
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 :دهد نمایش می را 3 جدول کالمی عبارات از یک هر به مربوط مثلثی فازی اعداد 2 شکل

 

 
 

 

 4 جدول در که است کالمی عبارات به صورت معیار هر اساس بر ها گزینه بندی رتبه پیرامون گیرندگان تصمیم نظرات 2: قدم

 :اند آمده در نمایش به

 

 
 

 :دهد می نشان را 4 جدول کالمی عبارات از هریک به مربوط فازی اعداد 3 شکل

 
 اهمیت وزن توان باشد آنگاه می ω3 =   / 0 3و  ω2 =0/4و    /ω1 =0 3  صورت به گیرندگان تصمیم اهمیت وزن اگر 3 :قدم

 نمایش داد: 5مطابق جدول  را ها گزینه فازی بندی رتبه و معیار هر فازی
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 خواهند 6 جدول با مطابق میانگین، زدایی مقدار فازی روش از استفاده با 5 جدول فازی اعداد شده زدایی فازی مقادیر 4 :قدم

 :بود

 

 
 

 :بود خواهند زیر صورت به 6 جدول شده زدایی فازی اعداد به توجه با معیارها آل ایده ضد و آل ایده مقادیر 5 :قدم

 

 
 ارائه می کند: Ri ،Si و Qiمقادیر  صعودی ترتیب براساس را ها گزینه بندی رتبه ،8 جدول 8: قدم

 

 
 

 

 بهترین عنوان به پذیرش شرط A 2است پس گزینه                                      چون   می شود، مالحظه که همانطور 9 :قدم

نیز  را گیری تصمیم در پذیرش ثبات شرط دارد لذاR   و Sبهترین رتبه بندی را بر اساس  A 2که  آنجایی از .دارد را گزینه

 می باشد. A 2انتخاب،  برای گزینه بهترین اینرو دارد از
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 گیری جهنتی

 پایه بر روش این .است شده معرفی که اخیراً است معیاره چند تصمیم گیری کاربردی های روش از یکی  VIKORروش 

 ابزاری مفید برای تصمیم VIKORروش  .است سازشی برنامه ریزی روش از و برگرفته ه آل اید مقدار به هدف تابع نزدیکی

 دلیل به .باشد نمی سیستم طراحی آغاز خود در اولویت بیان به قادر یرندهگ تصمیم که است شرایطی در معیاره چند گیری

 جواب این آورد،لذا می فراهم را مخالف فردی اثر حداقل یک و گروهی مطلوبیت یک حداکثر آمده دست به سازشی جواب آنکه

 واقعی مقدار دقیق تعیین موارد، خیبر در که حقیقت این به باتوجه .گیرد قرار گیرندگان تصمیم پذیرش مورد تواند می سازشی

 فازی یک رویکرد مقاله این در بنابراین می شوند، گرفته نظر در فازی ه های داد عنوان به مقادیر واین است مشکل ها شاخص

 اهمیت و گردیدند بیان کالمی عبارات صورت به معیار اهمیت هر اوزان و ها گزینه بندی رتبه که گردید ارائه VIKORروش  از

 معیار سه با ماشین ابزار انتخاب مسأله یک مورد در پیشنهادی روش.شد گرفته نظر در نیز متفاوت گیرندگان تصمیم نظرات

 برای گیرنده تصمیم سه که نظرات گردید تشریح پیشنهادی گزینه چهار و تعمیرپذیری و اطمینان قابلیت انعطاف پذیری،

 میانگین مقدار زدایی فازی روش از فازی غیر اعداد به کالمی تبدیل عبارات رایب .شدند گرفته نظر در گزینه بهترین انتخاب

 حل برای تا است قادر روش پیشنهادی .گردید انتخاب فازی محیط گرفتن نظر در با گزینه بهترین نهایت در شدکه استفاده

 .گیرد قرار استفاده مورد شرایط غیرقطعی تحت معیاره چند گیری تصمیم مسائل

 

 

 منابع و مأخذ:

 

 کتاب:

 .آذر عادل -تصمیم گیری با معیارهای چندگانه کاربرد .1

 .مؤمنی منصور -نوین تحقیق در عملیات مفاهیم .2

 .های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری .3
 .188 تا 167 صفحات  89 بهار ، 16 ارهشم ششم، سال مدیریت صنعتی مطالعات پژوهشی  علمی فصلنامه .4

 

 سایت اینترنتی:

 
1. http://e-mba.blogfa.com/cat-28.aspx 

2. ttp://www.behin-gostar.com  
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 ایمان بوسعیدی -4  

 

 

 مقدمه

هر مسئله تصميم گيري به دو مرحله اصلي تقسيم مي شود .مرحله اول يا مرحله ارزيابي است . دراين مرحله              

شاخص هاي كليدي ارزيابي گزينه ها تعيين ميشوند.در اين مرحله در حد بااليي وابسته به  نظر تصميم گيرندگان 

يفي گزينه ها بر مبناي شاخص هاي مذكور مي باشد.نتيجه اين مرحله تشكيل ماتريس تصميم جهت ارزيابي كمي و ك

آن رتبه بندي گزينه ها توسط ماتريس گيري است و مرحله دوم نيز مرحله ارزيابي و انتخاب مي باشد كه براساس 

 تصميم گيري است.

ط برنارد روي در پاسخ به كاستي هاي از جمله روش هاي تصميم گيري است كه نخستين بار توس ELECTREروش 

بر اي تحليل مسائل چند شاخصه   ELECTREروش هاي تصميم گيري معرفي شد.تاكنون روش هاي مختلفي از گروه 

 اشاره كرد.  ELECTRE I, II ,III ,TRIارائه شده كه از آن جمله مي توان به 

گيرند و با مقايسات زوجي ميان گزينه ها رتبه شاخص هاي كمي  كيفي مورد استفاده قرار مي   ELECTREدر روش 

مسائل چند شاخصه به صورت قرار دادي با يك مجموعه از گزينه ها  شاخص ها و مقادير  بندي آنها بدست مي آيد.

ارزيابي شوند كه  A={   I (i=1,2,…,m)}برتري بيان مي كردند.در اين مسائ مي بايد مجموعه اي از گزينه ها 

يك عدد حقيقي است ) حتي اگر   (a)  صورت مي پذيرد.  n,…,1,2= ورد نظر با مجموعه اي از شاخص ها ارزيابي م

بيان مي  Binaryمنعكس كننده يك ارزيابي كيفي باشد.( كه در روش غير رتبه اي مقايسه ها با روابط دو گانه 

 [1]شود.

افراد معموال به    كيل مدل مسئله كافي نيست  زيرا قضاوتتششرايط اطالعات دقيق و داده هاي معين براي  بسياريدر 

 5691صورت مبهم انجام مي گيرد. و مقادير دقيق و مشخصي را نمي توان براي آنها متصور بود . تئوري فازي در سال 

ها كه در آنتوسط پروفسور لطفي زاده در پاسخ به چنين شرايطي ارائه گرديد.در واقع اين تئوري براي حل مسائل 

 ارزيابي هاي صورت گرفته مبهم و نا دقيق مي باشد توسعه يافته است.
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 [1]و نادقيق فراهم مي آورد.تئوري مجموعه هاي فازي چارچوب مناسبي را براي توصيف و بيان رفتار االت غير صحيح 

 در اين تحقيق به بررسي روش الكتره و خاصيت فازي آن مي پردازيم:

 

 ELECTRE I 

 

ير رتبه اي استفاده مي شود بدين غروش به جاي رتبه بندي گزينه ها از مفهوم جديدي معروف به مفهوم  در اين      

هيچ ارجحيتي ار نظر رياضي به يكديگر ندارند  L, Kبيانگر آن است كه اگرچه گزينه ها ي              صورت كه مثال 

 مي پذيرد.    ر را ب    و آناليست ريسك بهتر بودن   DMاما 

در اين روش كليه گزينه ها با استفاده از مقايسات غير رتبه اي مورد ارزيابي قرار گرفته و بدان طريق گزينه هاي غير 

 موثر حذف مي شوند.

بوده و تواما استوار      و درجه اختالف از مقادير ارزيابي هاي وزين     مقايسات زوجي براساس درجه توافق از اوزان 

 رار مي گيرند.قه ها مورد آزمون نگزيبراي ارزيابي 

پايه ريزي مي شوند كه روش بدين لحاظ كليه اين مراحل بر مبناي يك مجموعه هماهنگ و يك مجموعه نا هماهنگ 

 مي باشد. ممعروف به  آناليز هماهنگي ه

 

 :قدم اول 

 مقياس با استفاده از رابطه:به يك ماتريس بي  Dتبديل ماتريس تصميم گيري         

 

=
   

√∑    
  

   

       

 :قدم دوم 

  Wبا استاده از بردار معلوم   Vياس وزين تشكيل ماتريس بي مق       

 

 :قدم سوم 



35 

www.shirouyehzad.ir 

 ;               مشخص نمودن مجموعه هماهنگي و مجموعه نا هماهنگي باي هر زوج از گزينه هاي:      

k,l=1,2,…,m   . مجموعه شاخص هاي موجودJ={j|j=1,2,…,n}  و       را به دو زير مجموعه متمايز هماهنگ

 تقسيم مي نماييم.     ناهماهنگ 

به ازاي     بر       مشتمل بر كليه شاخص هايي خواهد بود كه       ,    از گزينه هاي      مجموعه هماهنگ 

 آنها ترجيح داده مي شود يعني داشته باشيم :

    ={ j|       } 

 

ا است كه به ازاي آنها داشته همجموعه اي از شاخص   Dبه نام مجموعه ناهماهنگ  لو برعكس زير مجموعه مكم

 باشيم:

 

    ={ j|       } = j -     

 قدم چهارم: 

به وسيله اوزان موجود از شاخص هاي      هماهنگي محاسبه ماتريس هماهنگي . ارزش ممكن از مجموعه            

از شاخص هايي است كه     هماهنگ درآن مجموعه اندازه گيري مي شود. يعني معيار هماهنگي برابر با مجموع اوزان 

 بدين قرار است:     ,   بين        هماهنگي  را تشكيل مي دهند  بدين صورت معيار       مجموعه  

 

     ∑         
   ;   ∑    

 
       

 

خواهد بود.   1≥    ≥0 است بطوري كه     در رابط با     منعكس كننده اهميت نسبي از         معيار هماهنگي 

 بيشترهماهنگ است.    بر      بدان مفهوم است كه ارجهيت         ارزش بيشتر از 

 مي دهند بدين قرار:  را  Iتشكيل ماتريس نا متقارن هماهنگي          بنابراين ارزش هاي متوالي از معيار هاي 

 

 

I = 
|

|

     
     
  

         
         
     

  
        

   
   
         

|

|
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 :قدم پنجم 

نشان دهنده شدت بدتر بودن       برعكس معيار        محاسبه ماتريس ناهماهنگي . معيار ناهماهنگي           

)امتيازات وزين شده( به ازاي  Vاستفاده از عناصر ماتريس با      Nمي باشد.اين معيار    در رابطه با     ارزيابي از 

 محاسبه مي گردد بدين قرار:      مجموعه ناهماهنگ 

 

N     = 
         

|       |

      |       |
 

 

 زوجي از گزينه ها عبارت خواهد بود از: از اين رو ماتريس نا هماهنگي به ازاي كليه مقايسات

 

NI = 
|

|

      
      

  

           
           
     

  
          

   
   
          

|

|
 

 

 

يگر اختالف فاحش داشته و مكمل يكديگرند به طوري كه با يكد NIو   Iمورد توجه است كه اطالعات موجود از 

بيشترين منعكس كننده   NIاز شاخص هاي هماهنگ بوده و ماترس نامتقارن     منعكس كننده اوزان   Iماتريس 

 به ازاي شاخص هاي ناهماهنگ است.      .     =   اختالف نسبي از 

 :قدم ششم 

از ماتريس هماهنگي بايد نسبت به يك ارزش آستانه       ودن ماتريس هماهنگ موثر. ارزش ها يمشخص نم          

از يك       بهتر مورد قضاوت واقع شود. اين شانس در صورتي كه      بر      سنجيده شوند تا شانس ارجحيت 

 كه بايد: يعنتجاوز كند نيز بيشتر خواهد شد بدان مĪ  حذاقل آستانه

      Ī 
Ī :دلخواه( را مثال مي توان به صورت متوسط از معيارهاي هماهنگي بدست آورد چنين( 

 

Ī = ∑ ∑    
 
   

 
    /m(m-1) 
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 )با عناصر صفر و يك( تشكيل مي دهيم به گونه اي كه: F)حداقل آستانه( سپس يك ماتريس بولين  Īبر اساس 

 

                                 

                                 

 

 )ماتريس هماهنگ موثر( نشان دهنده يك گزينه موثر و مسلط بر ديگري است. Fآنگاه هر عنصر واحد در ماتريس 

 

 :قدم هفتم 

ماتريس ناهماهنگ نيز همچو در قدم ششم بايد  از       N مشخص نمودن ماتريس نا هماهنگ موثر. عناصر          

 ثال مي توان به طريق ذيل محاسبه نمود:را بطور م NIنسبت به يك ارزش آستانه سنجيده شوند. اين ارزش آستانه  

 

NI = ∑ ∑     
 
   

 
    /m(m-1) 

 

 دهيم به طوري كه :) معروف به ماتريس ناهماهنگ موثر( تشكيل مي   Gسپس يك ماتريس بولين 

 

                                   

                                   

 

 روابط تسلط در بين گزينه ها مي باشد.نيز نشاندهنده  Gعناصر واحد در ماتريس 

 

 

 

 :قدم هشتم 

 ميم گيري ميدهند:را براي تص      مشخص نمودن ماتريس كلي          

 

     =            
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 : قدم نهم 

نسبي از گزينه هاست بدان معني نشاندهنده ترتيب ارجحيت هاي   Hحذف گزينه هاي كم جاذبه . ماتريس كلي         

  Aهماهنگي ارجح است لكن  هم از نظر معيار هماهنگي و هم از نظر معيار نا     بر      نشان مي دهد كه H=1كه 

با استفاده از روش الكتر يك گزينه موثر باشد   Aهنوز ممكن است تحت تسلط گزينه هاي ديگري باشد. بنابراين اينكه 

 عبارت است از:

 

     = 1                   l                   l=1,2,…,m ; k≠l 
     = 0                   i                   i=1,2,…,m ; i≠k ; i≠l 

 

 

تشخيص داد بدين  Hوجود اين دو شرط تواما ممكن است نادر باشد لكن بسادگي ميتوان گزينه هاي موثر را از ماتريس 

را كه حداقل داراي يك عنصر برابر با واحد باشد مي توان حذف نمود زيرا آن ستون تحت تسلط   H كه هر ستوني از 

 [2]ف هايي مي باشد.رديف يا ردي

 

FUZZY ELECTRE I: 

 الگوريتم الكتره فازي با داده هاي فازي مثلثي به صورت زير مي باشد

 :قدم اول 

 تشكيل ماتريس تصميم گيري       

 :5جدول

Cn ….. C2 C1  

X1n  X12 X11 A1 

X2n  X22 X21 A2 

Xmn  Xm2 Xm1 Am 

 

انتخاب هاي ممكن)گزينه ها(   A1,A2,…,Amم گيري و شاخصه هاي ماتريس تصمي C1,C2,…,Cnكه در آن 

   )و
    

 ,،    =(   
 مي باشد.  Cjدر شاخص  Aiمقدار فازي   
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 :قدم دوم 

 نرماليزه كردن ماتريس تصميم گيري       

     = 
   

√∑         
  

   

 

 

   )كه در آن 
    

 , ،   =(   
   معرفي كننده مقدار نرمال شده از)   

    
 , ،   =(   

    

         
   =   

   
      

     
 

 
        

 :قدم سوم 

 محاسبه وزن ماتريس)بدون وزن شاخص ها(     

از ماتريس تصميم گيري به شرح زير  عناصر همه ينشان مي دهيم كه در آن   vزن شده را با ماتريس و                

 :بدست آمدهنرماليزه شده 

   )باشد بنابراين مقدار ماتريس وزن شده كه با  برشيبه صورت  =w  [           ]اگر مقدار ماتريس  (5
     

 , ،

   =(   
 ش داده ميشود و بصورت زير بدست مي آيد:نماي  

(   
         

 ,     ،   =   *    =(      
  

∑امين شاخص و jكه در آن    وزن       
    

   )كه با ين ماتريس وزني بنابرابصورت اعداد فازي مثلثي باشد  =w  [           ]مقدار ماتريس  اگر  (2
     

 , ،

   =(   
 نمايش داده ميشود و بصورت زير بدست مي آيد:  

   = (s(  ,0)*    
 =((s(  ,0))*    

 ,(s(  ,0)*    
 ,(s(  ,0))*    

 ) 

∑امين شاخص و jكه در آن    وزن            
    

  

 

 :قدم چهارم 

 تشكيل ماتريس هماهنگ و ناهماهنگ    

 L,K=1,2,…,mكه در آن   L=Kبراي هر انتخاب       
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با دو زير مجموعه   j={jlj=1,2,…,n}اي از شاخص هاي موجود ما تسيم كرديم مجموعه در اين مرحله           

 Dو ديگري نا هماهنگ  Sشاخص. يكي هماهنگ 

 باشد    ارجح تر از      اينكه  ها براي  رطهمه ش.   و    دو انتخاب براي       مجموعه هماهنگ           

 اين بدان معني است كه: راشامل مي شود

 

    = { |
 (     )  (     )         

 (     )  (     )         
} 

 

 شروط كه ما بايد داشته باشيم:همه  Dمجموعه نا هماهنگ و عكس آن 

 

    = { |
 (     )  (      )         

 (     )  (     )         
} 

          

 :قدم پنجم 

 محاسبه ماتريس هماهنگ فازي    

هست اوزان اندازه گيري شده از معيار هاي هماهنگ در اين مجموعه. اين      ماهنگ مقدار ممكن از مجموعه ه  

. بدين      وزن معيارتشكيل شده از مجموعه     مساوي مجموع بدان معني است كه معيارهاي هماهنگ فازي 

 مانند زير است:    و    بين       طريق معيار هماهنگ فازي 

     ∑         
; 

 

 

 كه در آن 

∑           
   ; 

 

 همانند زير: I  تشكيل ماتريس هماهنگ (    K , L=1,2,…,N)     مادير متوال ازمعيار بنابراين  



41 

www.shirouyehzad.ir 

I = 
|

|

     
     
  

         
         
     

  
        

   
   
         

|

|
 

 

 :قدم ششم 

 محاسبه ماتريس ناهماهنگ فازي 

 

استاده كرده و   Vاز عناصر      N است. اين معيار    و    معيار ناهماهنگ منعكس كننده شدت تغييرات منفي   

 را محاسبه مي كند مانند:      مجموعه ناهماهنگ 

N     = 
  (       )

 (       )
 

 

  (       ) = { |
(       )     (       )  

(       )      
} 

 

 

 بصورت زير بدست مي آيند:   و     كه در آن 

 

 

NI = 
|

|

      
      

  

           
           
     

  
          

   
   
          

|

|
 

 

 

 

     بيشترين مقدار       از مجموعه     

 {n,…,1,2} ين مقدار         از بيشتر   
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 :قدم هفتم 

 اثر ماتريس هماهنگ    

برتر   Aد اندازه گيري شود با مقدار ستاده عمومي قضاوت بهتر كه مزيت آنها از ماتريس هماهنگ باي      مقدار فازي 

 . بهبود ميدهد را      است. اين مزيت حداقل ستاده  Aاز 

 

 نمايش مي دهند ميانگين معيار هاي هماهنگ مانند زير:است اغلب   Iمقدار مقبول 

 

     ≥ I 
 :F ساختن ماتريس بولين 

 

{
           (        

                                    
}; 

 :قدم هشتم 

 اثر ماتريس ناهماهنگ 

 مانند:    Nاهماهنگ فازي بايد اندازه گيري شوند برخالف مقدار ستاده از ماتريس ن      Nهمانند قدم قبل عناصر    

NI = ∑ ∑     
 
   

 
    /m(m-1) 

 

 

 :Gساختن ماتريس بولين 

 

{
           (          

                                    
}; 

 

 :قدم نهم 

 كل اثر ماتريس

H  ماتريس كل و اثر گذار شامل عناصر h كه با ضرب داخليG  و F  بدست مي آيد 

   =    *    

 :قدم دهم 

 ت كمترجذاب باحذف انتخاب    
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از  است.با استفاده     برتر از    بود  1=   روابط و مزيت ها را نشان مي دهد بدين معني كه اگر   Hماتريس 

 ماتريس هماهنگ و نا هماهنگ

 هنوز برتر باشد و انتخاب را تحت تاثير قرار دهد بايد از روش الكتره استفاده كرد:      ميتواند 

 i=1,2,…,m .[3]كه شامل  ,I     =0و براي هر   l=1,2,…,m امل شكه  ,l     =1براي حداقل يك 

   

   

 ELECRE  III 

 ELECTREند روش ي سنتي كه دو رابطه برتري و بي تفاوتي را در مقايسه دو گزينه در نظر ميگرفتدر مقاب روش ها

lll   مفهوم ارزش آستانه بي تفاوتيq  ارزش آستانه برتري p  به شكل زير معرفي مي كند: و روابط برتري را 

  a P b                            g(a) - g(b) > p 
  a Q b                            q<g(a) - g(b) ≤ p       
  a I b                            |g(a) - g(b) |≤ q 

 

تصميم گيرنده با سه حالت  ELECRE  IIIبنابراين به طور خالصه مي توان گفت كه در يك مدل جامع برتري در روش 

 متفاوت روبرو مي باشد:

a I b 

a Q b 

a P b 

 موضوعاتي نظير ذيل رو برو مي شويم:عالوه بر اينها با 

وجود داشته باشد  a  R  bو    a I bنمايش مي دهند. اگر ترديد ميان   a Q b: كه آن را بصورت (Q)برتري ضعيف  -

 را نخواهيم داشت. b  P  aكه مسلما در اين الت 

 b و   a  P  bت كه ترديد ميان نمايش مي دهند و هنگامي اس a  R  b(:كه آن را به صورت Rغير قابل مقايسه بودن ) -

 P  a .وجود داشته باشد 

بوده كه برا ي آن الزم است دو شرط هماهنگي و   a  S  bر مي گيرد برزسي اعتبار اآنچه در اين روش مورد ارزيابي قر

 bر از بدت a"يا  "است bحداقل به خوبي  a"به اين مفهوم است كه   a  S  b ناهماهنگي را مورد بررسي قرار داد.

 "نيست
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 الگوريتم 

 :قدم اول 

 محاسبه هماهنگي     

توسط رابطه زير  (C(a,b))پارامتر هماهنگي كل  باشد  jضريب اهميت يا وزن مختص به هر شاخص   kاگر          

 نيز محاسبه گردد. C(a,b)به ازاي هر شاخص محاسبه ميگردد كه پيش از اين الزم است هماهنگي هر دو گزينه 

 

  ∑  .  c(a,b) = 
 

  
 

 

k= ∑   
 
    

 

 

  (a,b) ={

                     

                    
              

     

 

 

 :قدم دوم 

 محاسبه نا هماهنگي   

اين  vش آستانه ديگري به نام ارزش وتو را بايد تعريف كرد . ارزش آستانه وتو براي محاسبه ناهماهنگي  ارز        

رابطه اي به اين صورت برقرار باشد   jرا ب طور كامل رد كند  اگر براي هر شاخص   a  S  bامكان را دارد تا اعتبار 

 هر شاخص به صورت زير محاسبه مي گردد:. انديس ناهماهنگي براي هر دو گزينه به ازاي    +      <     

 

  (a,b) ={

                     

                    
               

     

 

 



45 

www.shirouyehzad.ir 

يك ا داشت. ماتريس ناهماهنگي براي هر شاخص تهيه شده و بر خالف هماهنگي نمي توان هيچ اجماعي از شاخص ه 

 غير رتبه اي را رد كند.شاخص ناهماهنگ كافي است تا اعتبار 

 

 :قدم سوم 

 Sبررسي درجه اعتبار رابطه غير رته اي      

بدست مي آيد.قدم پاياني در اين مدل مادير هماهنگي و ناهماهنگي   A  (a,b)براي هر فت از گزينه هاي         

براي تعيين درجه ير رتبه اي است كه از اين فرايند ماتريس اعتبار بدست مي آيد و تركيب شاخص هاي اين دو مقدار 

به  A ∍ (a,b)را تعيين نمود. درجه اعتبار براي هرجفت از گزينه هاي     a  S  bمي توان توسط آن درجه اعتبار 

 صورت رابطه زير تعريف مي گردد:

 

S(a,b)={
                          

       ∏
         

        

 

 

 d(a,b)>c(a,b)بيانگر آن دسته از شاخص هايي است كه  j(a,b)كه 

 

 :قدم چهارم 

 رتبه بندي گزينه ها   

بهره برداري از اين مدل و ايجاد رتب بندي نهايي گزينه ها از اطالعات موجود   ELECTRE lllگام بعدي در روش        

و Z1دو پيش رتبه بندي صعودي و نزولي  ر ماتريس اعتبار است . روش عمومي براي بهره برداري از اين ساختار توليئد

Z2 است كه از تركيب آنها Z1  Z2 Z=  .براي اين منظور بايد پارامتر  رتبه بندي روش خاصل مي شودλ  كه ا نام

cut - α  يا برشα ين گردد:نيز معروف ميشود توسط رابطه زير تعي 

 

λ={
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هستند مورد مالحظه قرار كه نزديك به آنها   S(a,b)اين پارامتر مقدار اعتباري را معين مي كند كه تنها مقاديري از 

بايد است. در نهايت  β +λαبرابر   S(λ )معرفي مي شود كه  S(λ )مي گيرند.در اين فرايند پارامتر جديدي به نام 

 به صورت زير تعريف مي شود: Tرا محاسبه نمود. بر اين اساس ماتريس  S(λ) - λمقدار 

 

 

      {                 λ    λ 
                                        

; 

 

بر آنها   aت كه گزينه كه به مفهوم تعداد گزينه هايي اس نشان داده مي شود  Q(a)سپس مطلوبيت براي هر گزينه با 

به بيان ساده براي مجموع اعداد موجود در   Q(a)بوده اند    aغلبه كرده است منهاي تعداد گزينه هايي كه برتر از 

براي هر گزينه تعريف مي شود. در فرايند نزولي مجموع  Tسطر منهاي مجموع اعداد موجود در ستون هاي ماتريس 

پس از خروج  بزرگترين مطلوبيت هستند رتبه هاي باال را به خود اختصاص مي دهند. گزينه هايي كه داراي بيشترين و

فرايند ادامه مي يابد تا تا تمامي گزينه ها  S(λ)و  λگزينه هاي داراي باالترين مطلوبيت از فرايند مجددا با محاسبه 

اهد بود. نتايج صعودي به روش با عنوان رتبه بندي نزولي و Z1پيش رتبه بندي مشخص شود. نتيجه به دست آمده 

مشابهي بدست مي آيد با اين تفاوت كه ابتدا گزينه هايي كه داراي كمترين مطلوبيت هستند مورد استفاده قرار مي 

 [1]گيرند.

FUZZY ELECTRE III: 

 

مي باشند.در ن حاالت مبهم گونه اصي از اعداد فازي كه مثلثي و ذوزنقه اي ناميده ميشوند ابزارهاي مرسومي براي بيا

نشان داده مي شوند و نمايه )ب(  [        ]  شكل زير نمايه )الف( بيانگر عدد فازي مثلثي است كه به صورت      

     ]بيانگر عدد فازي ذوزنقه اي است كه از نماد 
    

 براي نمايش آن استفاده مي شود. [    

 

و آنها را با اعداد فازي شاخص ها  از متير هاي كالمي با بهره برداري از منطق فازي استفاده شده  براي كمي نمودن

امتياز دهي شده  [0,1](بر روي مجموعه مرجع 5662مثلثي در يكي از طيف هاي معرفي شده توسط چن و هوانگ )

 استفاده شده است.[4,6,8]از اعاد فازي  "تقريبا باال "اند.به عنوان مثال براي نشان دادن وضعيت 
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و سپس ماتريس واحد فازي با عمل غير فازي كردن تبديل ابتدا ماتريس ها تبديل به يك ماتريس عنلكرد فازي گردند 

 .به ماتريس قطعي گردد

مثلثي ماتريس نهايي توسط روش پيشنهاد شده باكلي در اين راستا بر اساس ماهيت عدد فازي مثلثي  سه نقطه عدد 

 از طري جبري ذيل به دست آمد.(5691)

آنگاه با استفاده از مفاهيم منطق فازي به منظور غير فازي ماتريس تصميم گيري از روش مركز ناحيه با رابطه زير 

 استفاده شده است به اين دليل كه نياز به قضاوت شخصي تحليل گر ندارد.

حساس مي باشد.تعيين ميزان برتري گزينه ها گاهي بحراني و   ELECTRE IIIتعيين اهميت وزن شاخص ها در روش 

ار بوده و هنگامي كه چندين تصميم گيرنده وجود دارد با توجه به ترجيحات گوناگون نسبت به يكديگر تا حدودي دشو

تبديل تكنيك هاي خارجي براي  شرايط پيچيده تر مي شود به همين منظور بايد از برخي و حتي متضاد افراد 

 [4]زن شاخص ها استفا ده نمود.ترجيحات به ارزش و

 

 

 Interval Fuzzy ELECTRE: 

اين روش مي تواند استراتژي مهمي باي شركت ها در انتخاب بهترين تصميم باشد.با استاده از اين روش مي          

 توان از بين چند گزينه آنها را رتبه بندي و بهترن گزينه را انتخاب كرد.

 تعريف متغييرها:

Xميم گيري فازي: ماتريس تص 

Wوزن شاخص ها به صورت فازي : 

Nماتريس بي مقياس شده فازي : 

Vماتريس بي مقياس شده وزن داده شده فازي : 

Sمجموعه هماهنگي فازي : 

Dمجموعه ناهماهنگي فازي : 

Iماتريس هماهنگي فازي : 

NIماتريس هماهنگي فازي : 

Fماتريس هماهنگي موثر : 

 Gماتريس ناهماهنگي موثر : 

H)ماتريس رتبه بندي )كلي : 



48 

www.shirouyehzad.ir 

 :قدم اول 

 تبديل ماترس تصميم گيري فازي به يك ماتريس بي مقياس شده فازي با استفاده از رابطه زير:    

 

 ̃  [(       
 )             

  ]   ̃ [   ̃]; 

 

 براي شاخص هاي از نوع سود با رابطه زير محاسبه مي شود:

   ̃  [(
   

  
  

   
 

  
 )  

   

  
  (

   
 

  
  

   

  
 )]             ; 

 

 و براي شاخص هاي از نوع هزينه با رابطه زير محاسبه مي شود:

   ̃  [(
 ̅  

   
  

 ̅  

   
)  

 ̅  

   
 (

 ̅ 

   
  

 ̅ 

   
)]             ; 

 

 :قدم دوم 

 تشكيل ماتريس بي مقياس وزن داده شده ازي با استاده از فرمول زير:

 ̃  [   ̃]; 

   ̃     ̃    ̃; 

   ̃  [(   ̃     ̃    ̃      ̃)    ̃      ̃  (   ̃      ̃     ̃      ̃ )]; 

 

 :قدم سوم 

 ( :D( و مجموعه ناماهنگي فازي )Sمشخص نمودن مجموعه هماهنگي فازي )

  { |         }                 ; 
 ترجيح داده مي شود: Aبر   Aشامل كليه شاخص هايي است كه   Aو  A( از گزينه هاي Sمجموعه هماهنگ فازي)

 

    [ (    ̃       ̃)     ̃       ̃       ̃ ]; 

 

 ( مجموعه اي از شاخص ها است كه به ازاي آن چنين است:Dو زير مجموعه مكمل به نام مجموعه ناهماهنگ فازي )

 

    [ (    ̃       ̃)     ̃       ̃       ̃ ]; 
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 :قدم چهارم 

 محاسبه ماتريس هماهنگي فازي:    

( به وسيله اوزان موجود از شاخص هاي هاهگ در آن مجموعه اندازه Sمجموعه هماهنگ فازي) ارزش ممكن از        

را  Sاز شاخص هايي است كه مجموعه  [   ]برابر با مجموع اوزان گيري مي شود بدين صورت كه معيار هماهنگي 

 به شكل رابطه زير است:  Aو    Aبين  I تشكيل مي دهند. بدين صورت معيار هماهنگي ازي 

 

 ̃   ∑ [( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]     
; 

بدان مهوم است كه   Iاست. ارزش بيشتر از   Aدر رابطه با   Aكننده اهميت نسبي از  منعكس (I)معيار هماهنگي 

ماتريس متقارن  I(K=1.2.30……)بيشتر هماهنگ است بنابراين ارزش هاي متوالي از معيارهاي  Aبر  Aارجحيت 

 را به شكل زير نشان مي دهد: Lهماهنگي فازي 

 

  [
 [( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]

[( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]  
]; 

 

 

 :قدم پنجم 

 محاسبه ماتريس نا هماهنگي فازي:

است. اين   Aدررابطه با   Aنشان دهنده شدت بذتر بودن ارزيابي از   Iبرعكس معيار  Nمعيار نا هماهنگي فازي       

 محاسبه مي گردد:  D)امتيازات وزين شده( به ازاي مجموعه ناهماهنگ   Vبا استفتده از عناصر ماتريس  (NI)معيار 

 

  ̃   
      [( ̃       )  ̃   ( ̃    ̃   )] [( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]

      [( ̃       )  ̃   ( ̃    ̃   )] [( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]
; 

 

 

 از اين رو ماتريس ناهماهنگي به ازاي كليه مقايسات زوجي از گزينه ها عبارت است از:
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  ̃ [( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]  ∑∑
[( ̃    ̃   )  ̃   ( ̃    ̃   )]

 ⁄ ; 

 (به شكل زير تشكيل مي شود:5و0و سپس بر اساس آن يك ماتريس بولين )با عناصر 

 :قدم ششم 

 مشخص نمودن ماتريس هماهنگي موثر:    

  Aبر  Aس هماهنگي بايد نسبت به يك ارزش آستانه سنجيده شوند تا شانس ارجحيت از ماتري  Iارزش هاي              

تجاوز كند نيز بيشتر خواهد شد  بدان   I از يك حداقل آستانه  Iبهتر مورد قضاوت قرار گيرد. اين شانس در صورتي كه 

 :ا مي توان به صورت متوسط از معيار هاي هماهنگي بدست آورد بدين شكل كهرمعني كه 

 

 :قدم هفتم 

 مشخص نمودن ماتريس نا هماهنگ موثر:           

 از ماتريس ناهماهنگ نيز مانند قدم ششم بايد نسبت به يك ارزش آستانه سنجيده شوند. NIعناصر                   

 را مي توان با رابطه زير محاسبه كرد: NIاين ارزش آستانه 

 

ريس نا هماهنگ موثر(تشكيل مي شود به طوري كه عناصر واحد در ) معروف به مات  Gسپس يك ماتريس بولين 

 نيز نشان دهنده روابط تسلط در بين گزينه ها مي باشد.  Gماتريس 

 :قدم هشتم 

 مشخص نمودن ماتريس كلي     

را راي تصميم گيري تشكيل مي (H) يك ماتريس كلي    F و  Gبه صورت زير از دو ماتريس  hعناصر مشترك         

 دهد.
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 :قدم نهم 

 حذف گزينه هاي كم جاذبه   

 A نشان مي دهد كه   h=1نشان دهنده ترتيب ارجحيت نسبي از گزينه هاست بدان معني كه     Hماتريس كلي        

هنوز ممكن است تحت تسلط  Aهم از نظر هماهنگي و هم از نظر معيار ناهماهنگي ارجح است.بدين صورت   Aبر  

 با استاده از اين روش يك گزينه موثر باشد عبارت است از: Aباشد. بنايراين شرط اينكه گزينه هاي ديگري 

تشخيص داد بدين   Hوجود اين دو شرط ممكن است نادر باشد اما بسادگي مي توان گزينه هاي موثر را از ماتريس 

حذف نمود زيرا آن ستون تحت را كه دست كم داراي يك عنصر برابر با واحد باشد مي توان   Hطري كه هرستوني از 

 [5]تسلط رديف يا رديف هايي است.

 

 ELECTRE – TRI 

 

جزء خانواده روش هاي چند معياره الكتره براي رتبه بندي است كه اولين بار در سال  ELECTRE – TRIمدل           

1992 Yu  راي تصميم گيري چند آن را ارائه كرد و در سال هاي بعد توسعه داده شدو اين روش روش دسته بندي

ه بندي در نتيجه قمعياره است كه گزينه ها را بر اساس بازه هاي از پيش تعيين شده طبقه بندي مي كند. اين طب

 ات هستند حاصل مي شود.قمقياس هر گزينه با پرو فيل هايي كه مبين مرز طب

             ( در نظر گرفته شود و Fمجموعه           ( چنانچه مطابق شكل زير با معيار هاي  

دسته وجود خواهد P+1در اين حالت {(H=1,2,…,p}  باشد    Cو حد پاييني دسته  Cااليي دسته بحد B) مجموعه)

 نشان b  S  aو يا  a  S  bبين گزينه ها و پروفيل ها برقرار مي شود.اين ارتباط با   Sداشت . در اين روش رابطه برتري 

و ارجحيت  qاست يا بر عكس. حد آستانه بي تاوتي  bحداقل بهتر از پروفيل  aداده ميشود بدين معني است كه گزينه 

P  اطالعات برتري داخلي هر معيار را تشكيل مي دهند اين مقادير در حقيقت دقت ارزيابي گزينه به ازاي معيار را

 مشخص مي كنند.

q(b)  بزرگترين اختالفg(a)-g(b)  مشخص مي كند كه نشان دهنده سطح بي تفاوتي بين گزينه راa  و پروفيلb 

و پروفيل  aرا مشخص مي كند كه مبين سطح رضامندي گزينه  g(a)-g(b)حداقل اختالف  P(b)است .  gبراي معيار 

b  براي معيارg  است.نمايش شماتيك دسته ها و پروفيل ها در روشELECTRE – TRI است در قالب شكل ارائه شده. 

 براي طبقه بندي گزينه ها همچنين الزم است تا شاخص هاي همانندي و نا همانندي محاسبه شوند.

           و مجموعه اي از آستانه هاي نپذيرفتن              مجموعه اي از ضرائب وزن هاي مهم
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است كه  g(a)-g(b)ل اختالف قنشان دهنده حدا v(b)ند. مشخصه هايي هستند كه در ساختن روابط برتري نقش دار 

 a  S  bنشان دهنده درجه اعتبار معادله  [   ]       𝛿 ناموفق است . در اين روش شاخص a  S  bبا معادله 

 صاد است .    سطح جدايي است. a  S  bمعادله   𝛿       𝛿است. اگر 

به صورت متوالي با  aبراي انجام اين طبقه بندي وجود دارد. در روش بدبينانه گزينه  دو ديدگاه خوشبينانه و بد بينانه

وابسته مي كند.در   C را به دسته  aگزينه  a  S  bاولين پروفيلي است كه در معادله  bمقايسه ميشود و  bپروفيل 

ولين پروفيي است كه د رمعادله اbمقايسه مي شوند و  bبه صورت متوالي با پروفيل هاي  aروش خوشبينانه گزينه 

b>a  گزينهa   را به دستهC  .وابسته مي كند 

گزينه ها براساس معيار هاي مشخص در دسته ها ELECTRE – TRI در نهايت همان طور كه قبال نيز بيان شد در روش

ر واقع مبين مرز طبقات يا طبات از پيش تعريف شده رار ميگيرند.اين كار در نتيجه مايسه گزينه با پروفيل هايي كه د

 [6]هستند انجام مي شود.

 

 Intuitionistic Fuzzy ELECTRE 

. 

 شامل هشت قدم زير مي باشد: IF ELECTREروش 

 :قدم اول 

 تعيين ماتريس تصميم گيري    

 

                                     

 

              

 

  [
       

   
       

] 

 :قدم دوم 

 تعيين مجموعه هاي هماهنگ و نا هماهنگ     

 تقسيم بندي عناصر هماهنگ و ناهماهنگ به سه دسته قوي متوسط و ضعيف و اختصاص وزن به هريك از آنان       

    عناصر قوي مجموعه هماهنگ -
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    { |                          }; 

 

   عناصر متوسط مجوعه هماهنگ -
  

  

   
  { |                         }; 

 

   عناصر ضعيف مجوعه هماهنگ -
   

   
   { |                 }; 

    عناصر قوي مجموعه ناهماهنگ -

    { |                          }; 

 

   عناصر متوسط مجوعه ناهماهنگ -
  

   
  { |                         }; 

   عناصر ضعيف مجوعه ناهماهنگ -
   

 

   
   { |                 }; 

 

 : قدم سوم 

 محاسبه ماتريس هماهنگ      

ضرب اوزان محاسبه شده هريك از سه گروه تقسيم بندي شده با مجموع اوزان حاصل هر يك از اينها با هم جمع       

 بدست آيد. CLد تا مي گرد

 

       ∑        
     ∑        

      ∑        
; 

 

 :قدم چهارم 

 محاسبه ماتريس نا هماهنگ   

d   :از فرمول زير بدست مي آيد 
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 ; 

 

   (       )  √
 

 
(         

           
           

 ); 

 :قدم پنجم 

 تعيين ماتريس هماهنگ موثر     

 تعيين حد آستانه هماهنگ:    

       

  
∑   

   ∑    
 
   

       
; 

 

                                ; 
 

 :قدم ششم 

 تعيين  ماتريس نا هماهنگ موثر

 تعيين حد آستانه ناهماهنگ:

 

  
∑   

   ∑    
 
   

       
; 

 

                                ; 

 :قدم هفتم 

 تعيين ماتريس كلي موثر   

 

   =          .      
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 حسین پناهی -6

 

 

 

 چکیده:

آنها در بسیاری از مسائل مهم صنعتی استفاده می مدل های بهینه برای تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده و از 

( معطوف شده است که در MCDMشود در سال های اخیر توجه محققان به مدلهای تصمیم گیری چند معیاره )

این نوع تصمیم گیری به جای یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار استفاده می شود. متدهای متعددی برای 

MCDM  ارائه شده است که روشAHP یکی از آن هاست و برای اولین بار توسطsaaty  پیشنهاد  0891در سال

می شود و همچنین برای محاسبه وزنهای اعداد زنگوله ای از شد. در این روش از عدد فازی زنگوله ای استفاده 

میانگین هندسی باکلی که برای اعداد چهارتایی ارائه شده است استفاده کرده و آن را برای اعداد فازی زنگوله ای 

 اتیو را شناسایی کنیم.ه از روش ارائه شده، بهترین آلترنتغییر داده ایم و سپس با استفاد

 

 فازی، انتخاب پروژه AHP ،AHP(، MCDM: تصمیم گیری چند معیاره )کلیدیواژه های 

 

 مقدمه: -ا

بهینه برای تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده و از آن ها در بسیاری از مسائل مهم صنعتی استفاده می مدلهای 

معرفی شد.  0891ال شود. تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک زمینه محتمل و مهم برای تصمیم گیری، در س

( معطوف شده است که در این MCDMدر سال های اخیر توجه محققان به مدل های تصمیم گیری چند معیاره )

نوع تصمیم گیری به جای یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار استفاده می شود. کاربرد تئوری مجموعه های 
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جهت از بین بردن  MCDMتصمیم گیری در مسئله  ، یک راه مناسب برای فرایندMCDMفازی برای مدل های 

 ابهام و عدم وابستگی به طرز فکر انسان می شود.

 saatyیکی از آن هاست و برای اولین بار توسط  AHPارائه شده است که روش  MCDMبرای  متدهای متعددی

یک متد برای رتبه بندی آلترناتیوهای تصمیم گیری و انتخاب بهترین آن  AHPپیشنهاد شد.  0891در سال 

انتخاب بین دو آلترناتیو به وسیله مقایسات  AHPهاست زمانی که تصمیم گیرنده معیارهای چند گانه دارد. در 

ک معیار هوشمندانه صورت می گیرد. در یک مقایسه آگاهانه تصمیم گیرنده هر دو راه حل را با در نظر گرفتن ی

روشی است که برای سیستم های پیچیده مطلوب است و در  AHPمقایسه می کند و انتخاب را مشخص می کند.

بر پایه تقسیم مسأله در یک شکل سلسله مراتبی بنا نهاده شده  AHPبین چند گزینه یکی را انتخاب می کند.

ساختار سلسله مراتبی مانند یک شجره  است و به تحلیل گران کمک می کند تا ابعاد معیاری یک مسأله را در

خانوادگی سازماندهی کنند و با کاهش تصمیم گیریهای پیچیده به یک سری مقایسات ساده و رتبه بندی ها، به 

 [1,2نتایج معقول برسند. ]

AHP ل پیچیده سر و کار دارد و در یک روش قوی و قابل انعطاف برای تصمیم گیری چند معیاره است که با مسائ

نبه های کمی و کیفی باید در نظر گرفته شود. این روش جداسازی مسائل پیچیده را به سلسله مراتب با هدف آن ج

در باالی سلسله مراتب امکان پذیر می کند و نیز معیار را در سطوح و زیر سطوح سلسله مراتب و آلترناتیوهای 

جزای سلسله مراتب در مقایسه برای دستیابی به تصمیم گیری را در انتهای سلسله مراتب امکان پذیر می کند. ا

روش آنالیز به محاسبه و جمع آوری بردارهای  معیار مطابق با هریک از اجزا در سطح باالتر مقایسه می شوند.

شاخص می پردازد تا زمانی که بردار نهایی ضریب مشترک برای آلترناتیوها بدست آید. ورودی های بردار ضریب 

سی از مقدار هر آلترناتیو برای هدفی است که در باالی سلسله مراتب درج شده است. تصمیم وزنی نهایی انعکا

 [2,5گیرنده از این بردار بر پایه احتیاجات و عالئق خویش استفاده می کند. ]

 به شرح زیر است: AHPبه طور مختصر، مراحل گام به گام استفاده شده در 

لسله مراتب اهداف. این سلسله مراتب سطوحی ممتفاوتی دارد معین کردن معیارهای تصمیم در شکل یک س -0

 که از باال )هدف( تا سطوح وسطی )معیارها و زیرمعیارها( و پائین ترین سطوح )آلترناتیوها( قرار دارند.



65 
www.shirouyehzad.ir 

 
 

وزن معیار و زیر معیارها و آلترناتیوها را هم به عنوان تابعی از اهمیت آن ها برای عنصر مربوطه سطح باالتر  -2

 مقایسات دو به دوی ساده ای را انجام  AHPد ارزیابی قرار می دهد. برای این هدف، مور

 می دهد تا وزنها را تعیین کرده و آنالیزگر بتواند بر دو فاکتور در یک زمان تمرکز کند.

پس از اینکه ماتریس مقایسه توسعه یافت یک بردار الویت برای بدست آوردن وزن عناصر ماتریس محاسبه می  -3

 ود. این بردار شاخص نرمالیزه شده ماتریس است.ش

 به جای تکنیک های چند معیاری به دالیل زیر می باشد: AHPاستفاده از 

 معیار کیفی و کمی در تصمیم گیری لحاظ می شود. (0

 تعداد زیادی از معیارها در نظر گرفته می شود. (2

 سلسله بندی مراتبی قابل انعطافی مطابق با مسأله ساخته می شود. (3

متد ارائه شده شرح داده می  3فازی خواهیم داشت؛ در بخش  AHPابتدا مروری بر روی  2در این مقاله در بخش 

 نتیجه گیری را خواهیم داشت. 5یک مثال عددی ارائه کرده ایم و در بخش  4شود و در بخش 

 

2- AHP فازی 

معرفی کرد که متمایل به عقالنیت، عدم ابتدا تئوری مجموعه فازی را  Zadehبرای تعامل با ابهام فکری بشر، 

اطمینان به دلیل نادرستی یا ابهام بود. از مهم ترین مسائل مشترک در تئوری مجموعه فازی توانایی آن در ارائه 

داده های مبهم است. این تئوری به کاربران ریاضی امکان می دهد تا برای به کار بردن قلمرو فازی برنامه ریزی 

 کنند.

فازی، گروهی از متغیرها است که پیوستگی عضویت دارند. این گروه به وسیله عملکرد مشخصه  یک مجموعه

 به هریک از آنها اختصاص  0و  1عضویت مشخص می شوند که یک درجه عضویت بین 

 در باالی یک تابع نشان دهنده مجموعه فازی است." ~ "می دهد. نشانه 
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مشخص می شود. یک  µ(x/ pهمه گروه فازی است. عملکرد عضویت این گروه ها به وسیله ) mو  pو  ãبنابراین 

نشان داده شده است. تابع عضویت یک عدد فازی زنگوله ای با استفاده از رابطه زیر  0در شکل  Mعدد زنگوله ای، 

 بدست می آید:

a=
 

          
µ  

 محوریت را نشان می دهد. cعنصر مجموعه جهانی و xپهناب رنگوله،  dکه در آن 

 

 

AHP  فازی، بسطی ازAHP  است که به طور کافی فازی بودن داده را تعدیل می کند. درک آن راحت تر و اداره

داده کمی و کیفی در مسائل تصمیم گیری چند داده ای آسان است. در این روش از اعداد فازی مثلثی برای 

 [3,5دیگری استفاده می شود. ] ارجحیت یک معیار بر

AHP  دارای اصول تجزیه، مقایسات دو به دو و تولید بردار الویت و ترکیب است. بنابراین هدفAHP  استفاده از

فازی و  AHPکالسیک نمی تواند روش تفکر انسانی را منعکس کند. بنابراین  AHPاطالعات افراد متخصص است، 

 [5مسائل فازی سلسله مراتبی را حل کند. ]توسعه یافت تا  AHPیک بسط فازی 

 مقایسات دو به دو ماتریس نهایی ارقام فازی اند که به وسیله طراح توصیف می شوند. AHPدر مراحل 
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 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی: -3

روش از عدد فلزی را ارائه می دهیم. در این  AHPقسمت یک متد جدید برای تصمیم گیری با استفاده از  در این

فازی زنگوله ای استفاده می شود و همچنین برای محاسبه وزن های اعداد زنگوله ای از میانگین هندسی باکلی که 

در ابتدای کار  برای اعداد چهارتایی ارائه شده است استفاده کرده و آن را برای اعداد فازی زنگوله ای تغییر داده ایم.

سله مراتبی در می آوریم و بعد از مشخص کردن سطوح هدف و معیار و فرایند مسأله را به صورت ساختار سل

آلتراناتیوها، ماتریس مقایسات زوجی را برای هر سطح با توجه به هدف سطح باال بدس می آوریم. بعد از محاسبه 

هر را برای  wniو  wiماتریس، میانگین هندسی هر ردیف از ماتریس ها را بدست آورده و از روی آن ها اوزان

ماتریس محاسبه می کنیم. سپس نسبت مجموع اوزان بدست آمده برای هر شاخص و معیار از هر شاخص را به 

( uiمجموع وزن بدست آمده برای معیارها محاسبه کرده و برای هر شاخص کمترین نسبت را به عنوان عدد فازی )

را برای هر عدد محاسبهکرده و از بین  µ( ui) 5و  4آن شاخص انتخاب می کنیم. سپس با استفاده از رابطه 

شاخص ها، گزینه ای که بیشترین مقدار را دارد به عنوان بهترین آلترناتیو انتخاب می کنیم. مراحل الگوریتم ارائه 

 شده به شرح زیر می باشد:

 بدست می آوریم. x(= aij , bij , cijبه صورت ) DMرا از  A: ماتریس مقایسات زوجی 0مرحله 

 : میانگین هندسی از هر ردیف را محاسبه می کنیم:2مرحله 

(0          )    hi = { x i1 (.)xi2 (.)…(.)xin}
 

 

 

 ام می باشد. iمیانگین هندسی  hiام می باشد و  jام برای معیار  Iعدد فازی شاخص xijکه در آن 

 را از هر ردیف ماتریس مقایسه به صورت زیر محاسبه می کنیم: wi: اوزان 3مرحله

(2)     wi = 
  

                

⁄ 

 ام برای ماتریس معیارها می باشد.iوزن شاخص  wiکه 

را برای ماتریس های شاخص ها با استفاده از  wnij: بعد از محاسبه اوزان برای ماتریس معیارها، اوزان 4مرحله 

 بدست می آوریم. 2و  0روابط 



56 
www.shirouyehzad.ir 

 
 

wnij  وزن شاخصi ام برای معیارj ام از ماتریس شاخص ها برای معیارj.ام است 

 را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می کنیم: uiمقادیر  wiو  wnij: بعد از محاسبه اوزان 5 مرحله

(3) i m   ui = min ((wnij + wj) / ∑    
    

ui .عدد فازی بدست آمده برای هر آلترناتیو می باشد 

را با استفاده از رابطه زیر برای آلترناتیوها محاسبه کرده و از روی  µ( ui، مقدار )ui: بعد از بدست آوردن 6مرحله 

 مقدار بدست آمده بهترین گزینه را انتخاب می کنیم:

(4)       = min (si,j)(ui )µ 

(5)     sij= 
       

                   
⁄  

si,j مقدار عدد هر عدد فازیI  نسبت به عدد فازیj ( است وui )µ  مقدار عددی بدست آمده برای هر آلترناتیو می

 باشد.

 µ( uiمقادیر )بعد از محاسبه مقدار فوق بیشترین مقدار را به عنوان بهترین آلترناتیو انتخاب می کنیم. با استفاده از 

آلترناتیو را رتبه بندی و الویت بندی و الویت گذاری می کنیم. در ادامه یک مثال عددی ذکر شده است و نتایج 

 فازی مقایسه شده است. MCDMحاصل از این روش با روش 

 

 مثال عددی: -4

ترین آن را برای اجرا  کاربر می خواهد با توجه به معیارهای مد نظرش از بین پردازنده های موجود مناسبیک 

(، RAM)ورودی/ خروجی(، حافظه ) I/Oکردن برنامه مورد نظر انتخاب کند معیارهای این کاربرد عبارتند از 

(. حال می خواهیم از بین چهار پردازنده موجود BUS( و میزان باس پردازنده )PROCESSسرعت پردازش )

 [4انتخاب کنیم. ] بهترین را برای اجرا با توجه به معیارهای این فرد

با استفاده از روش ارائه شده اولین کار تشکیل ساختار رده ای و تشکیل ماتریس تصمیم برای معیارها و 

( را RORماتریس مقیاس برای معیارها و ماتریس شاخص ها برای یکی از معیارها ) 2و  0آلترناتیوهاست. جداول 
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در  2و  0نیز ماتریس مقیاس را تشکیل می دهیم. جداول  همین ترتیب برای دیگر شاخص ها نشان می دهند. به

 انتهای مقاله آمده است.

 ، اوزان را برای هریک از آن ها محاسبه می کنیم.0بعد از تشکیل ماتریس ها با استفاده از رابطه 

W1,1= (.0572,0) 
W1,2= (.0485,0) 

W1,3= (0,.05990,) 
W1,4= (0,.1763,17.9248) 

W1= (.1525,. 285) 
W2= (.0794,. 153) 
W3= (.1789,. 335) 
W4= (.1662,. 210) 

را به روش مشابه محاسبه  wni,jمحاسبات فوق برای دو ماتریس ذکر شده است. برای ماتریس های دیگر نیز مقادیر 

را با استفاده از رابطه  µ( uiرا برای هر آلترناتیو بدست آورده و مقدار ) uiمقدار  3می کنیم. حال با استفاده از رابطه 

 برای تمامی آلترناتیوها نوشته شده است. µ( uiمقدار) 3برای هر آلترناتیو محاسبه می کنیم. در جدول  5و  4

Score Alternative 

145449 Cpu1 

149410 Cpu2 

149283 Cpu3 

143060 Cpu4 

 نتایج نهایی مسأله -3جدول 

بیشترین مقدار را دارد و به عنوان مناسب ترین گزینه برای  3شود پردازنده همانطور که در جدول فوق مشاهده می 

 این فرد می باشد.

 الویت گذاری آلترناتیوها به صورت زیر می باشد:

Cpu3> Cpu2> Cpu1> Cpu4> 
 4فازی که یکی از پرکاربردترین روش هاست و نتایج آن ها را در جدول  MCDMمسأله فوق را با روش های 

میم را برای آلترناتیوهای مختلف با سه روش مذکور نشان می صمقادیر نرمال شده اعداد ت 2آورده ایم. نمودار شکل 

 دهد.

  روش ارائه شده فازی MCDMروش 

0.5253 145449 Cpu1 

0.6452 149410 Cpu2 
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 حاصل از روشهانتایج  -4جدول 

 

به عنوان بهترین آلترناتیو انتخاب شده است و  Cpu3مشاهده می شود در هر دو روش  2همانگونه که در شکل 

 الویت گذاری به صورت زیر است:

 Cpu3> Cpu2> Cpu1> Cpu4روش ارائه شده مقاله: 

 فازی: MCDMروش 

Cpu3> Cpu2> Cpu4> Cpu1 

مقایسه کنیم خواهیم دید که همخوانی بیشتری در اولویت گذاری  MCDMاگر نتایج روش ارائه شده را با 

و کاربرد بیشتر آن در مسائل می توان گفت که روش ذکر  AHPآلترناتیوها دارند. بنابراین با توجه به مزیتهای 

و آسان از نظر محاسباتی می باشد. این روش زمان اجرای کمترین نسبت به شده به عنوان یک روش مناسب 

MCDM  دارد و برای سیستم هایreal time .می تواند مؤثر باشد 

  نتیجه گیری: -6

فازی ارائه کردیم که در آن اعداد و داده ها به صورت اعداد  AHPدر این مقاله یک روش جدید بر مبنای روش 

قابل استفاده است. این روش  MCDM مزیت این الگوریتم این است که برای انواع مسائل فازی زنگوله ای است.

که در آن ها ماتریس تصمیم در دست نیست، مناسب می باشد برای مسائلی که  MCDMبخصوص برای مسائل 

دارد و  برای تصمیم گیری استفاده می شود کاربرد خوبی DMمعیارها به صورت چند الیه ای است و یا از چند 

0.6748 149283 Cpu3 

0.5748 143060 Cpu4 



54 
www.shirouyehzad.ir 

 
 

همچنین حسن این روش این است که برای تمامی انواع داده فازی کاربرد دارد. مزیت دیگری که این روش نسبت 

به روش های دیگر می تواند داشته باشد سادگی و راحتی محاسبات و زمان اجرای کم آن است که در سیستمهای 

real time  رائه شده با روش می تواند کاربرد خوبی داشته باشد. نتایج روش اMCDM  مقایسه شد. نتایج بدست

آمده نشان می دهد که این روش می تواند به صورتی ساده و با محاسبات سریع در مسائل زمان حقیقی کاربرد 

 داشته باشد.

 

BUS PROCESS RAM I/O  

(.75,1,1.25) (.75,1,1.25) (1,2,3) (1,1,1) I/O 

(.5,.75,1) (.25,.5,.75) (1,1,1) (.33,.5,1) RAM 

(1,2,3) (1,1,1) (1.33,2,4) (.8,1,1.33) PROCESS 
(1,1,1) (.33,.5,1) (1,1.33,2) (.8,1,1.33) BUS 

 ماتریس مقایسه معیارها -0جدول
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 پریسا پندار -6

 

 

 

 

:MCDM 1-  

 هایکانال در شگرف ویژه تغییرات است، به شده رو روبه هیتوجّ قابل با تغییرات جوانب تمام در جهان یکم و بیست قرن آغاز در

 و انتظارات مشتریان رفتن باال و تقاضا افزایش تکنولوژیک، های نوآوری و سازمانی و جغرافیایی مرزهای و شکستن گسستن ارتباطی،

 هااولویت در ای عمد بازبینی به منوط را هابقای سازمان، تغییرات این که محدودتر، و تر بازارهای کوچک به کالن بازارهای شدن شکسته

 مناسب بندیاولویت فقدان دلیل به مؤسسات و هاشرکت اغلب متأسفانه (.0222انگ،ژاست)شریفی و  نموده آنها استراتژیک اندازو چشم

 خود موجود منابع از بسیاری آن پی در و باشند منابع نمی تخصیص جهت محصوالت درست ترتیب تعیین به قادر معیارها، و ها در شاخص

  (.8811پور، داد)رضوانی و مهدی خواهند دست از را

 مانند تیریمد نظرانصاحب از یبرخ که است به حدی آن تیاهم است. رییگ میتصم یسازمان هر در تیریمد مهم فیوظا از یکی

 عوامل مختلف تأثیر تحت مدیران های گیری تصمیم اکثر (.8818)اصغرپور،دانند یم معنا هم رییگ میبا تصم را تیریمد مونیسا هربرت

 بهترین موجود گزینة چندین بین که کنند می سعی و آنان هستند تعارض در یکدیگر با عوامل این اغلب که دارد قرار کیفی و کمی

 بیشتر مدیریت اختیارات و قدرت چه هر. خطاست هزینة پرداخت مستلزم گیریتصمیم در دقت عدم و اشتباه. کنند انتخاب را گزینه

 پیچیدگی دارای معیاره چند گیریتصمیم مسائل حل که است طبیعی (.8818پور، بود)قدسی خواهد باالتر نیز غلط تصمیم هزینة باشد،

 باعث تواندمی یکی مطلوبیت افزایش داشته و تضاد یکدیگر با مزبور معیارهای اغلب آنکه بویژه باشدنمی پذیر امکان به راحتی و است

 ؛شود دیگری مطلوبیت کاهش

 ژهیبه و و MCDM (Multiple Criteria Decision Making)اره یچندمع رییگمیتصم عنوان تحت هاییدلیل روش همین به

 کمک مزبور مسائل حل به که اند شده داده توسعهMADM  (Multiple Attribute Decision Making)شاخصه  چند رییگ میتصم

 گیری فنون تصمیم معروفترین از یکی را مراتبی سلسله تحلیل فرآیند خود، کتاب نیز در  آذر (.8811نوری و طباطبائیان، کنند)قاضی یم

 صورت )به زوجی مقایسات در را روش این گردیده است. وی اساس ابداع 8792 دهة در ساعتی توسط که کند می  معرفی شاخصه چند

 چندین هاروش این در .هستند متنوعی فنون دارای چندشاخصه هایروش(. 8878داند)آرمان و همکاران، نهفته می جانشینی( نهایی میزان

 MADM بهترین ریاضی، استدالالت پایة برهای  گزینه ترتیب یا گزینه بهترین و شده مقایسه هم با مختلف معیار چندین اساس گزینه بر

 تعیین آنها بندیاولویت به همراه موجود های گزینه بین از را گیریتصمیمها بهترین گزینة روشاین  .شوندمی انتخاب مناسب

 (.8718نگ،کند)چینگ و وَ می
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 انبار و انبارداری: -2

 دریافت، بندی،بسته نگهداری، و تعمیرات توزیع، تولید، مواد؛ نوع همه آن در که است محلی هاسازمان اغلب در (warehouseانبار)

 به فعالیتهایی انبار مدیریت وجود این با. باشد می مربوط اقالم نگهداری با اساسی بطور انبار امور دلیل همین به و گردد می صادر و نگهداری

 :(8899)خسروپناه،گیرد را به شرح زیر دربر می جنبه این از بیش مراتب

 ؛نگهداری، کنترل و صدور اقالم 

 ؛کردن بیرونی سازمان انبار واحدهای و ها محوطه انبارگاهها، همه کنترل 

  ؛موادامور جابجایی 

 ؛فعالیتهای کنترل کیفیت 

 ؛آموزش کارکنان آب 

 .امور دفتری عملیات انبار 

 به شرح زیر هستند:  یک عملیات تولیدی متوسط انواع مواد موجود در انبارانواع مواد موجود در انبار:  -2-1

 ؛مواد خام 

 ؛قطعات مونتاژ 

 ؛بندی اقالم دسته 

 ؛قطعات یدکی 

 ؛گیرها اندازهها و  دهنده ت، نشانبزارآالا 

 ؛ساخته محصوالت نیم 

 ؛محصوالت نهایی 

 .مواد تعمیر و نگهداری 

اقالم مختلفی های مختلف بستگی به حجم و پیچیدگی عملیات درگیر دارد. سازمان بنابراین، دامنه، حجم و پیچیدگی اقالم هر انباری

بندی و مواد ساخته، اقالم بسته ، محصوالت نیمبرای مثال در انبارهای عملیات تولیدی، مواد خام، قطعات مونتاژ ؛کنند را نگهداری می

مربوطه و در انبارهای عملیات توزیع، محصوالت نهایی، قطعات مونتاژ و قطعات تکمیل شده و یا در انبارهای عملیات مهندسی و تعمیر و 

به خاطر این تنوع و گوناگونی بسیار زیاد  انباردار گردد. کننده و سرویس نگهداری می ، دستگاهها، مواد پاکنگهداری؛ قطعات یدکی، ابزارآالت

  .(8899)خسروپناه،شمار مواد و عملیات دارد اقالم، نیاز به دانش باالی تجربی شناخت انواع بی

 :(8818)امیرشاهی،کنند گروه تقسیم می 8ساختمان به انبارها را از لحاظ 

 :شان به کار رفته باید در انباری که همه اطراف ساسیت و مواد خاصی که در ساختمانبعضی از اجناس به علت ح انبار پوشیده

 و دارای سقف است، نگهداری شوند؛ آن بسته

  اقالم و یا اجناسی که در مقابل نور  .نوعی انبار که سقف دارد ولی چهارطرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی است سرپوشیده:انبار

 شوند؛ در این انبارها نگهداری می دهند، مستقیم آفتاب و برف و باران خاصیت خود را از دست می
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 :در مقابل نور آفتاب و برف و باران خاصیت اولیه خود را از دست این انبار به صورت محوطه است و معموالً اجناسی که  انبار باز

 شوند. دهند با رعایت اصول انبارداری در آن نگهداری می نمی

باشند. انبارها  از استفاده کنندگان از انبارها می گمرککنندگان کاالها، عمده فروشان و گران، واردکنندگان و صادردر واقع صنعت

صدور کاال، در کنار  شوند ولی ممکن است جهت سهولت در دریافت و ساخته می کارخانجاتهای صنعتی و  معموالً در شهرها، شهرک

انبارها از لحاظ کاربری نیز ممکن  ستقیماً به انبار وارد و یا از آن خارج گردد.ساخته شوند تا کاالها م بنادرو یا  فرودگاههای اصلی،  راه

 است انواع گوناگونی داشته باشند مثل:

  انبار محصول؛ 

 انبار مواد اولیه؛ 

 انبار قطعات نیم ساخته؛ 

 انبار قطعات یدکی؛ 

  انبار ابزارآالت؛ 

 ؛انبار غالت و مخازن 

 ؛آتش زا یا پرتوزا انبارهای کاالی خطرناک مثل کاالهای 

 .(8818)امیرشاهی،انبار یا مخزن کاالهای گران قیمت 

 شوند. بر دارند که در کلیه انبارها انجام مین فرایندها مجموعه عملیاتی را درای: فرایندهای اصلی در انبارداری -2-2

 :های حمل و نقل متقاضی استفاده از خدمات انبارداری با توجه به قوانین، مجوزهای الزم  صاحبان کاال یا شرکت پذیرش کاال

کنند. این مجوزها ممکن است شامل درخواست تحویل کاال به انبار و مدارک مربوط به  برای ورود کاال به انبار را ارایه می

های  ( باشد. معموالً با ورود کاال به پشت درب انبار بایستی کنترلگمرک، مجوزهای پته گمرکی، مانیفست، اظهارنامهکاال)نظیر 

کاالها را از لحاظ شکلی و  ،پذیرش مسئولین انبار  وارد محوطه پذیرش شود. در محوطةکاالسپس  ،نگهبانی و امنیتی انجام پذیرد

شود. با توجه به نوع و وضعیت کاال و  تنظیم می سهصورت جلنمایند و در صورت مغایرت  تعداد با اطالعات اظهار شده کنترل می

 شوند. شوند و به انبار متناسب ارسال می بندی می امکانات انبار، در این قسمت کاالها دسته

 

 :ذخیره سازی موجود در خصوص نحوة استانداردهایپس از ورود کاال به انبار الزم است تا براساس  جاگذاری و جابجایی کاال 

اری شود. محل نگهداری دقیق کاال در داخل انبار کاال، مکان مناسبی برای هر کاال در نظر گرفته و کاال در محل مورد نظر جاگذ

قانونی وی که  ایندةاال و یا نمثبت شود. پس از تکمیل فرایند تحویل، صاحب ک مدیریت انبار سامانةباید در اسناد کاغذی و یا 

 انبارهای عمومیکند. صاحب کاال از کاالی تحویل شده به  را دریافت می قبض انباررسید یا  ،ونقل باشد ممکن است شرکت حمل

تأمین مالى با وثیقه )استفاه نماید مالی و اعتباری مؤسسةو  بانکهاعنوان وثیقه یا تضمین برای دریافت اعتبار و یا وام از  تواند به می

قانونی انبارهای عمومی  نامة انبارهای عمومی رسمی که اساسنامة آنها بر اساس تصویبصورت  در این (.قرار دادن موجودى کاال

ت نظارت بر انبارهای به تأیید هیأ (،سیس انبارهای عمومیتأمربوط به  88/5/8832مورخ  85710نامه  تصویب)8832مصوب 

 برای صاحب کاال را خواهند داشت. وثیقه برگةعمومی رسیده باشد، امکان صدور 

 

 :تشریفات خروج در صورت درخواست صاحب کاال برای خروج کاال از انبار، پس از انجام  انتخاب و گردآوری کاال برای خروج

شود. در انبارهای عمومی رسمی، کاالیی که برای  تحویل انجام می از سطح انبار و حمل آن به نقطة ، عملیات گردآوری کاالکاال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%B6_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1#cite_note-3
http://www.dastour.ir/brows/?lid=52534
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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انبار را نخواهد  خروج از در وثیقة بانک یا مؤسسة دیگری باشد اجازة قه صادر شده باشد و هنوزآن برگه وثی

 .(8898)احمدی،داشت

 

 ی نقلیه، منابع الزم  پس از صدور مجوز خروج کاال، با دریافت اطالعات مربوط به تحویل کاال و وسیله بندی و تحویل کاال: بسته

بندی داشته باشد، کاالهای مورد نظر  صاحب کاال درخواست بستهشود و در صورتیکه  برای انجام بارگیری کاال تخصیص داده می

شوند. درصورت نیاز بایستی فهرست اقالم بارگیری شده و مشخصات آنها در قالب مستندات  بندی و بارگیری می بسته

 .(8870)اعظمی و همکاران،و...( تهیه و ارائه شود بارنامه، فاکتورخاصی)مانیفست، 

 

  طراحی انبار: -2-3

یابی، طراحی سیستم ورود، جابجایی و خروج کاالها از انبار بسیار حیاتی است تا عملیات انبارها با حداقل هزینه و حداکثر  مکان

باشند، در اواخر قرن بیستم  کمی می ارزش افزودهوری انجام پذیرد. از آنجا که کاالی ذخیره شده در انبارها در فرایند تولید دارای  بهره

 جهت کاهش موجودی در فرایند و حذف انبارها بکار گرفته شد. JITهایی نظیر  استفاده از سیستم

 

 

 

 فضای انبار باید موارد زیر را در نظر گرفت:  در محاسبة

 ؛تعیین وظایف انبار مربوطه 

 سازی از نظر نوع، خصوصیات فیزیکی)وزن، حجم، شکل ظاهری و امثال آن(، نحوه و محل انبار کردن  تعیین اقالم قابل ذخیره

 ؛های دیگر( )قفسه، محل باز، روی زمین و یا محل

  (8870)اعظمی و همکاران،نحوه ورود و خروج موادتعیین روش حمل و. 

  :ها در طراحی انبار برخی دانستنی -2-4

 ؛اقالم پرمصرف یا حجیم و سنگین بهتر است نزدیک به محل مصرف انبار شوند و در انبار در نزدیکی درب نگهداری شوند -

 شوند؛تر چیده بندی در طبقات پایین بهتر است اقالم حجیم و بزرگ در قفسه -

 آید؛حداکثر استفاده از ارتفاع به عمل  -

 ؛قابلیت دسترسی به همه کاالهای ذخیره شده تأمین شود -

 ونقل به عمل آید؛ د و امکانات حملحداکثر استفاده از نیروی انسانی موجو -

 ؛در طراحی انبار سازوکار الزم برای نظارت بر ورود و خروج قانونی اقالم دیده شود -

 .(8811وسط یک سیستم اطالعاتی مناسب پشتیبانی شود)رفیعی،عملیات انبارداری ت -

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/JIT
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miniload_ASRS.jpg?uselang=fa
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3- MCDM :و انبارداری 
 

گیری در این  های تصمیم ترین بخشمهم با توجه به اینکه انبار نقش مهمی در زنجیرة تأمین دارد، انتخاب مکان انبار نیز یکی از

و کاربرد آن در انتخاب مکان  MCDMهای  ای روش تحلیل مقایسه" ( در پژوهش خود با عنوان0288زنجیره است. اوزکان و همکارانش)

و اند  پرداخته Grey Theoryو   ELECTRE ،AHP،TOPSSاز جمله  MCDMهای مختلف  های روش ابتدا به تحلیل تفاوت "انبار

 اند. نشان دادهفروشی به عنوان مطالعة موردی  در بخش خرده سپس کاربردهای وسیع آن را در انتخاب بهترین مکان از بین چندین گزینه

بندی  هستند و به منظور انتخاب یا طبقه MCDMهای اولیة  بیان اینکه سه روش نام برده از روشبا پژوهشگران در این تحقیق  

شوند، از این سه روش برای یافتن بهترین گزینة  گیری متفاوت استفاده می با واحدهای اندازه که کمی و/یا کیفی ها با معیارهای گزینه

ای پیدا کرده است. به عنوان مثال  حیطة گسترده هاکاربرد این روش ،گیری بر اساس ساختار مسائل تصمیمالبته  موجود استفاده کردند.

 آل مثبت آل منفی و مینیمم کردن فاصله از نقطة ایده که بهترین گزینه را بر اساس ماکزیمم کردن فاصله از نقطة ایده TOPSISروش 

های  ( بلکه برای نسبت8779کیم و همکاران،رود) گیری مالی به کار نمی هایی نظیر ارزیابی عملکرد با کاربرد تصمیم ، تنها برای حوزهیابدمی

( و انتخاب فرآیندهای 8778و همکاران، پذیر)آگراوال های تولید انعطاف ( و همچنین برای مواردی مانند سیستم0222همکاران،نگ و مالی)دِ

  .دارد برد وسیعی( در حوزة مدیریت تولید نیز کار8771؛ پارکان و وو،8771تولید)چائو و پارکان،

کند؛ در مورد ها انتخاب میگزینه را به وسیلة مقایسات زوجی همة گزینه( بهترین I ،Is ،II ،III ،IV ،A)به طور مشابه روش الکتره

به خصوص کاربرد و  شودبه کار گرفته می (0228نزالس،گیری مانند مکان کارخانه و انتخاب محصول مرکزی)لوپز و گُمسائل تصمیم

( و 8777وه و آنگ،سیستم مدیریت ضایعات جامد)پُ(، انتخاب 8771ز و بروئن،وسیعی در حل مسائل مدیریت محیط و ارزیابی محیط)روگرِ

ها، تئوری افزایش یافته است. برخالف این روش بسیار های اخیرکه اهمیت آن در سال دارد (8771ریزی منابع آبی)آناند،برنامه

به آنها  واند برخی ناشناختهدهد که بخشی از آنها شناخته شده و ها انجام میسیستم دربارةهای ریاضی زیادی را تحلیل( Greyگری)

قرار  استفادهبسیار مورد این روش های اخیر ( مطرح شد. در سال8710اولین بار توسط دِنگ) کهگویند می "دادة ناکافی"و  "دانش ضعیف"
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ائو و (، انتخاب چیدمان کارخانه)ک0225کنندگان)لی و همکاران،گیری زیادی مانند انتخاب تأمینتصمیم سائلو در م گرفته

( به طور 0229( و انتخاب مواد)چان و تونگ،0223بینی تقاضا)وَنگ،(، پیش0229(، ارزیابی عملکرد مالی)کانگ و وِن،0221همکاران،

 باشد.می( 8ة انتخاب مکان انبار به صورت شکل)لری مسأگیمراتب تصمیمآمیزی کاربرد داشته است. در این پژوهش، سلسلهموفقیت

 

 

 

 گیری انتخاب انبارمراتب تصمیم(: سلسله1شکل)

 در این پژوهش روش کار به ترتیب زیر بوده است:

 تعریف مسأله: .1

های مدیریت پشتیبانی، انتخاب گیریبا توجه به اهمیت مکان انبار به منظور سود بخشی کسب و کار، یکی از مهمترین تصمیم

 ولی در شرایط گیرندگان بودههمیشه مدنظر تصمیم(. توجه به شاخص هزینه و سودبخشی 0228باشد)چِن،مرکز پخش می

ال رسانی به مشتریان و رضایت آنها بسیار مهم است. به منظور انتخاب مکان انبار، کورپِرقابتی امروز، توجه به سطح خدمات سخت

فروشی با را به صورت ترکیبی با هم به کار بردند. کسب و کار در بخش خرده DEAو  AHPهای روش (0229و همکارانش)

تواند به صورت موازی با نرخ رشد تقاضای نامطمئن و تنوّع محصوالت همراه و بیانگر این مورد بوده است که انبار موجود نمی

های کسب و ساله، مدیران برنامه 1حرکت کند؛ بنابراین برای دستیابی به اهداف رشد  0221تقاضا و محصوالت از پایان سال 

انجام عمل پشتیبانی هرچه بهتر و  اتخاذ کنند کهتصمیماتی  ،ناحیة مربوط به انبار جدید انتخاب برایمجبور شدند کار، 

هایی به شرح زیر شاخص همچنین وزینه برای انبار مشخص و تعریف گ 3. در نتیجة این پژوهش ی را در پی داشته باشدترکامل

 ها در نظر گرفته شد:برای این گزینه

 

 :ینیکی از تعی قیمت واحدکنندههای اساسی مکان انبار، قیمت واحد در مترمربع(m
کاهش قیمت  ،صددرصداست.  (2

 .خواهد داشت های موجود، اولویت انتخاب آن را به همراهواحد انبار در بین گزینه



71 
www.shirouyehzad.ir 

 

 :بسیار اهمیت دارد.  ظرفیت انبار با نرخ رشد،هماهنگی در ساختار کسب و کار کالن،  ظرفیت نگهداری موجودی

کند. باال بودن ظرفیت انبار برداری ایجاد میهنگامی که ظرفیت انبار کم باشد، مشکل بزرگی در جریان مؤثر بهره

های دهد؛ بنابراین در بین گزینهها را افزایش میغیرفعّال در آن شده و در نتیجه هزینه گیری فضایموجب شکل

گیری حذف ظرفیت نگهداری موجودی هستند، در فرآیند تصمیمموجود، انبارهایی که خارج از حدود باال و پایین 

 گردند.می

 

 :دورة ارائة محصول به مشتری و زمان چرخة زنجیرة تأمین، مزیّت رقابتی کاهش  میانگین فاصله از مراکز خرید

کنندگان کند. این شرایط به خصوص زمانی مهم است که تولیدفروشی ایجاد میمهمّی را برای کسب و کار بخش خرده

هنگامی که موجودی زیادی با  ،یعنی برای ارائة محصوالت ؛کنندمحصوالت خود را برای اوّلین بار به مشتریان ارائه می

 الزمجلوگیری از هزینة فروش و از دست دادن اعتبار و نفوذ شرکت، ، به منظور وجود دارد در انبار قیمت فروش باال

 انبار به مراکز خرید نزدیک باشد. ،تا حد امکان است

 

 میانگین فاصله از عرضه:فاکتور مهم دیگر، کاهش زمان چرخة زنجیرة تأمین است. کاهش این  کنندگان اصلی

 کند.های حمل و نقل و پشتیبانی را کم میزمان ارائة محصول و هزینه ،شاخص

 

 جابه در انعطاف:نقشهنتیجة ارزیابی فاکتورهای این فاکتور  جاییو با شاخص کشی و چیدمان مکان انبار است هایی

در نظر گرفته  فضای مفید انبار به کل فضای آن های مختلف و نسبتِکه به منظور انطباق مکان انبار با چیدمان

ها در این پژوهش بر اساس اعداد)صفر تا چهار( یعنی: خیلی بد، بد، متوسط، خوب و . گزینهکندمی ی، برابرشودمی

 (.8ند)جدولاهخیلی خوب در نظر گرفته شد

 

 های مسألهها به ازای شاخص(: اطالعات مربوط به گزینه1جدول)                              

DMS DS MF SHC UP($/m2) گزینهها 

83 02 8 822.222 9 A 

82 1 8 802.222 82 B 

80 80 0 812.222 1 C 

88 85 3 812.222 5 D 
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 ها:شاخصدهی به وزن .2

به  ،هابیشترین اختالف بین وزن شاخصهای متوالی استفاده شده است. شاخص به دهیبرای وزن Simosدر این مطالعه از روش 

قیمت  هایبرای مسألة انتخاب مکان انبار، وزن Simosهای سفید است. در اینجا با استفاده از روش معنای مقداری بیش از کارت

های کننده، میانگین فاصله از توزیع8(DS، میانگین فاصله از مراکز خرید)0(SHCموجودی انبار)، ظرفیت 8(UPواحد)

 محاسبه شده است. 1(MFو انعطاف در حرکت) 3(DMSاصلی)

 

 :TOPSISحل مسأله به روش  .3

به عنوان بهترین  Dانبار بیانگر انتخاب ، به دست آمده Ciبا در نظر گرفتن مقادیر  و نتیجة حاصل از حل مسأله به این روش

 است:  گزینه بوده
Ci = (0.15; 0.53; 0.60; 0.74)                            D > C > B > A  

 

 

 :ELECTRE حل مسأله به روش .4

تأیید  TOPSISرا مانند روش  Dبرتری انبار  های مختلف( در این روش،ها در گزینه)توافق و عدم توافق شاخصنتیجة محاسبات

  D > B = C > Aها در این روش بدین صورت است:                                          بندی گزینهرتبهکند. می

 

 در حل این مسأله: Greyکاربرد تئوری  .5

با در نظر گرفتن شاخص ظرفیت انبار، گزینة انباری که ظرفیت  ضروری است که یابی انباردر مورد مکانتوجه به این نکته 

کند؛ و ظرفیت باالی انبار نیز برداری ایجاد مینگهداری کاالی آن کم باشد، مشکالتی در زمینة جریان صحیح کار و بهره

این شاخص، انباری با ظرفیت آن را به همراه دارد. مقدار بهینة در نظر گرفته شده برای  اضافی فضای حاصل از های زیادهزینه

در چنین پس باشد. هزار واحد)قطعه( می 802هزار و  852هزار واحد کاال)قطعه( است. حدود باال و پایین این شاخص  832

 ،های عملکردبا در نظر گرفتن تابع هدف شاخص و برای جبران نقص موجود در دو روش قبل Greyشرایطی استفاده از روش 

 .دهدمیهای متفاوتی انجام نرمالیزه کردن را با فرمول این روش . البتهضروری است

 
  Xo = {XUP, XSHC, XDS, XDMS, XMF} = {5, 140.000, 0, 0, 4} 

 

  C > B > D >Aانبار با استفاده از روش مذکور:                3بندی این نتیجة نهایی رتبه

 

 

 

                                                           
1. Unit Price  

2. Stock Holding Capacity  
3. Average Distance to Shop   

4. Average Distance to Main Supplier  

5. Movement Flexibility  
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 گیری: نتیجه -4

بندی آنها، کاربرد به صورت وسیعی در انتخاب یک گزینه از بین چند گزینة موجود و حتی رتبه MCDMهای دانیم روشطور که میهمان

شوند. یکی از به دلیل سادگی، بیشتر از بقیه استفاده می AHPو  TOPSIS ،ELECTREها در بین این روش دارند.  زیادیبسیار 

قسمت پشتیبانی آن است که در این  ،های این زنجیرهترین بخشیکی از پراهمیتترین مباحث روز دنیای کسب و کار، زنجیرة تأمین و مهم

ها بر عهده دارند. ترین مسائلی است که مدیران زنجیرة تأمین شرکت. انتخاب بهینة مکان انبار از مهمباشدمیبین نقش انبارها بسیار پررنگ 

حل کرد که  ELECTREو   TOPSISافتن بهترین مکان انبار را به دو روشدر ابتدا مسألة یپژوهشی که به طور خالصه به آن اشاره شد، 

( در این مسأله SHCها یعنی ظرفیت انبار)دانیم یکی از شاخصها نتایج یکسانی را دربر داشتند ولی همانطور که میهر دوی این روش

شد. بنابراین ود که این مورد باعث بروز خطا در انتخاب میهای دیگر یکسان در نظر گرفته شده بدارای حدود باال و پایین بود ولی با شاخص

 گردد.استفاده می نیز برای مقایسة نتایج های حددار هستند، از روش دیگریبرای رفع چنین مشکالتی در مسائل مشابه که دارای شاخص

آورده  (0)روش در جدول 8استفاده نمودند که نتایج مقایسة هر  Grey تئوریاز  محققین برای رفع مشکل دو روش قبلدر این پژوهش نیز 

هر دو پاسخ مشابهی به  ELECTREو  TOPSISها و روش محاسبة دو روش شده است. جالب توجه است که با وجود تفاوت در الگوریتم

ه در نظر گرفته شد؛ البته این تفاوت به با دو روش قبل، بهترین گزین Greyبا وجود اختالف جواب تئوری  Dمسألة قبل دادند ولی انبار 

 ( بود. SHCها)گزینهدر  متفاوت شاخصِ عملکردِ دلیل روش متفاوت استاندارد کردن شاخص

 گیری مسألة مکان انبارمقایسة سه روش تصمیم ة(: نتیج2جدول)

Grey Theory ELECTRE TOPSS  

3 8 3 A 

0 0 8 B 

1 0 0 C 

8 1 1 D 

 گیریهای انبار بر اساس روش تصمیمبندی گزینه(: رتبه2جدول)

 

 منابع: -5

 داخلی: -5-1 

 .35، ص خدمات گمرکی ایران، فروردین ، انتشارات انبارهای عمومی ومقررات قانونی تودیع کاال در انبارهای عمومی رسمی (،8898)احمدی، عبداهلل،

 علی خسروپناه، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.رمضان، ترجمة مدیریت انبار و عملیات مرتبط(، 8899کارتر، آر.جی،)

های دولتی و مؤسسات تولیدی، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت  (، اصول کارپردازی و انبار داری در سازمان8818امیرشاهی، منوچهر،)

 .ریزی، چاپ یازدهم و برنامه

 .تهران دانشگاه :دوم،تهران چاپ ،معیاره چند های گیری تصمیم (، 8818)،دجوادمحمّ اصغرپور،
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 تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر،مرکز نشر. ،AHP ها مراتبی داده فرآیند سلسله(، 8818پور، حسین،) قدسی

 ایران. وریبهره و مدیریت مطالعات مرکز ،فازی تیریمد علم (،8818فرجی،) تحجّ و عادل آذر،

 ،"استفاده مورد روش به نسبت شاخصه چند گیریتصمیم حساسیت مسائل تحلیل"(،8811،)...ا حبیب دطباطبائیان، سیّ و سپهر دسیّ نوری،قاضی

 .01-81صص  ، 36 شماره ، 15 ج ،مجلة دانشگاه تهران

مقصود بندی محصوالت تولیدی کارخانة چینی  جهت اولویت فازی MADMکاربرد فنون "(8811صفورا،) آباد،حسین پوررضوانی، حمیدرضا و مهدی

 .897-875 ، تابستان.صص88 ، شمارةمدیریت اندازچشم ،"مشهد

های ماتریس و مراتبیسلسله ساختار ناسازگاری محاسبة میزان"(،8878دحسین، صالحی صدقیانی، جمشید، مژدهی، سارا، نظرلی، علی،)آرمان، محمّ

-880زمستان، صص ، 27شمارة دهم، ، سالصنعتی مدیریت مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامة، "فازی مراتبی سلسله تحلیل یندفرآ در زوجی مقایسات

17. 

، نشر و درمان مدیریت انبار و تدارکات: راهنمای عملیاتی مدیران بهداشت(، 8870عسگر، مهسا و ظفری، قباد،)اعظمی، سعیدرضا؛ سعیدپور، جالل؛ قاضی
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 احمد رضا پوربفرانی -7

 

 

 

 مقدمه

-های بلند مدت و استراتژیک است. در این تصمیمگیریتصمیم گیری در مورد مکان یابی تسهیالت عمدتا از تصمیم

 گیری، اهداف مختلفی  باید مورد توجه قرار گیرند که بعضا با یکدیگر تعارض و منافات دارند.

-ها حتیغالبا مردم تمایل دارند این مکانیابی دفن زباله، مکان یابی نامطلوب به شمار می رود و به طور مثال مکان

ها استقرار یابد. از این رو مراکز دفن زباله باید دور از مراکز تجمع جمعیت المقدور با فاصله زیادی از محل زندگی آن

قرار گیرند. از طرف دیگر به منظور کاهش هزینه حمل زباله، مطلوب است فاصله این مراکز با مناطق تمرکز جمعیت 

تولید زباله بیشتری دارند( حداقل گردد. بنابراین در این مسأله با دو هدف مواجهیم: اوال حداکثر کردن فاصله از )که 

مراکز جمعیتی و ثانیأ حداقل کردن هزینه حمل و نقل. در نهایت باید جوابی را بدست آوریم که تعادل بین این دو 

 (.Daskin,1997هدف را برقرار کند.)

ها را یابی چندهدفه وجود دارند که تعدادی از آنهای بسیار زیاد دیگری نیز در زمینه مکانوق، نمونهعالوه بر مثال ف

های دهیم، اما آنچه باید به آن توجه خاص کرد، این است که مسائل فوق عمومأ در قالب مدلمورد بررسی قرار می

گردند. لذا الزم است که هدفه ارائه مییاضی چندریزی رهای برنامهتر، مدلهدفه و در حالت خاصگیری چندتصمیم

 های حل در آن داشته باشیم.ابتدا گذری بر این حوزه و شیوه

ای از تصمیمات از مجموعه تمام تصمیمات قابل اتخاذ )فضای موجه( بر اساس گیری، فرایند یافتن زیرمجموعهتصمیم

گیرند،متعدد هستند. در ینگی تصمیم مورد استفاده قرار میمعیارهای مختلف است. غالبأ معیارهایی که برای سنجش به

گیری چندمعیاره های بسیار متنوعی در تصمیم( مواجهیم. روشMCDMچنین شرایطی با تصمیم گیری چندمعیاره )

 ها در سه عنصر ذیل مشترکند: شوند، ولی تمام آنبه کار گرفته می
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 ای از معیارها برای قضاوت،الف( مجموعه

 گیری،ای از متغیرهای تصمیمموعهب( مج

 ج( فرایندی شامل مقایسه تصمیمات،

 گیری چند معیارهمروری بر تصمیم

 شوند: بندی میخود به دو دسته تقسیم معیارهگیری چندتصمیممسائل 

 مسائل تصمیم( گیری چندشاخصهMADM) 

 گیری چندهدفهمسائل تصمیم 

گیری چندشاخصه معموأل تعداد محدودی )قالبأ کم و قابل شمارش( تصمیمتفاوت اصلی این دو دسته این است که در 

شده وجود دارد که هر جواب، هر یک از معیارها را تا سطح خاصی برآورده می سازد )نه جواب )تصمیم( از پیش تعیین

ب نهایی را به توان جوا های مختلف، میلزومأ از لحاظ کمی( و با مقایسه سطح برآورده شدن معیارها توسط جواب

های گسسته و از پیش تعیین شده مواجه گیری چندهدفه بر خالف حالت قبل با جوابتصمیمدست آورد، اما در 

خواهیم بهترین جواب کران باشد و میتواند بیهای آن مینیستیم، بلکه با فضای موجهی روبرو هستیم که تعداد جواب

 های ذیل مشترک هستند:این دسته مسائل غالبأ در ویژگیرا با توجه به اهداف مختلف به دست آوریم. 

 ای از اهداف کمی،مجموعه 

 ها،ای از محدودیتمجموعه 

 ای )بده بستانی(.فرایندی جهت کسب اطالعات معاوضه 

 

 گیری چندهدفهتصمیم

 مقدمه

 شود.بندی می( به شکل زیر فرمولVMPمدل کلی مسدله چندهدفه )

    (   ) {  ( )   ( )     ( ) 
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گیریم. ابتدا تعاریف زیر را سازی در نظر میبدون ایجاد اشکال در کلیت، در این تحقیق، اهداف را از نوع بیشینه

 کنیم:ارائه می

ن بهینه کند که غالبأ به علت تعارض اهداف چنین جوابی قابل جواب بهینه: جوابی که تمام اهداف را به طور همزما

 حصول نیست.

مؤثر است؛ اگر هیچ جواب دیگری وجود نداشته باشد که به ازای حداقل  ̃ جواب مؤثر )غیرمغلوب(: جوابی مانند 

 بهتر بوده، به ازای سایر اهداف از آن بدتر نباشد.  ̃ یک هدف از 

 شود.های مؤثر انتخاب می( از بین جوابDMگیرنده )مجواب برتر: جوابی که توسط تصمی

گیرد، به چهار گر مسأله قرار میدر اختیار تحلیل DMبر اساس اطالعاتی که از جانب  MOLPهای مواجهه با روش

 شوند.دسته تقسیم بندی می

ها تنها به برخی تعدد روش پردازیم، ولی با توجه بهبندی چهارگانه میها بر اساس دستهدر ذیل به بررسی این روش

 کنیم.ها اشاره میاز آن

 DMالف( عدم دسترسی به اطالعات در مورد ارجحیت 

گردد، ولی ها و مباحث مربوط به تحلیل مسأله نمیدرگیر پیچیدگی DMها این است که مزیت اصلی این روش

در نظر بگیرد که امری بسیار دشوار است.  DMکند مفروضاتی را در مورد ارجحیت گر را ملزم میهمین امر تحلیل

ها حداقل کردن انحراف توابع هدف پردازیم. هدف این روشمی LP-Metricهای در این مورد تنها به بررسی روش

 kموجود از یک جواب بهینه است. با توجه به این که جواب بهینه غالبأ موجود نیست، ابتدا جواب بهینه هر یک از 

 آوریم.های مسأله به دست میطور جداگانه تحت محدودیتتابع هدف را به 

 DMهای ب( دسترسی به اطالعات پیشینی در مورد ارجحیت

گردد و بر دو نوع است: اطالعات گر ارائه میقبل از حل مدل به تحلیل DMدر این حالت اطالعات به دست آمده از 

 اصلی و اطالعات ترکیبی )اولویتی و اصلی(
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 ه اصلی هستند.اطالعات اخذشد 

 دو روش اصلی موجود در این قسمت عبارتند از: 

دهنده مطلوبیت خود نسبت به توابع، که نشان DM: در این روش ابتدا الزم است روش تابع مطلوبیت -1

( از جمله محققانی هستند 1791) Raiffaو   Keeny( و 1791) Hurberهای او است را ارائه دهد. ارجحیت

اند. بزرگترین مزیت این روش این است و مسائل مطرح در مورد تابع مطلوبیت پرداخته هاکه به بررسی روش

طور صحیح مورد استفاده قرار داد، به دست آوردن جوابی که حداکثر رضایت را که اگر بتوان صورت مسأله را به

 گردد.کند، تضمین میایجاد میDMبرای 

هداف را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده، برای سایر اهداف یکی از ا DMدار: در این روش روش اهداف کران -2

دار به علت مواجهه با مشکالت زیر، امروزه کمتر دهد. روش اهداف کرانیک حداقل سطح قابل قبول ارائه می

غالبأ امری گنگ و مبهم است و ثانیأ تعیین  DMگیرد. اوأل انتخاب تابع هدف اصلی برای مورد استفاده قرار می

-هایی ناسازگار مید پایین )و باال( برای توابع هدف در بسیاری موارد منجر به ایجاد مجموعه محدودیتحدو

 گردد.

 .اطالعات اخذ شده به شکل ترکیبی )اولویتی و اصلی( هستند 

در  گردد.اخذ می DMها از در این روش قبل از حل مدل اطالعاتی راجع به اصل توابع هدف و یا اولویت )ارجحیت( آن

 ریزی آرمانی.این قسمت نیز دو روش وجود دارد: روش لکسیکو گراف و برنامه

کند. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد بندی میها اولویتاهداف را بر اساس اهمیت آن DMدر روش لکسیکو گراف، 

 ا مسائل مختلف است. پذیری آن در برخورد بریزی آرمانی صورت گرفته است.از نقاط مثبت این روش، انعطافبرنامه

 

 DMهای ج( دسترسی به اطالعات تعاملی در مورد ارجحیت

در جریان حل  DMقبل از حل مدل نیست، بلکه  DMهای مربوط به این بخش، نیازی به کسب اطالعات از در روش

 گردد.مدل قرار داشته، اطالعات وی در حین حل مدل اخذ می

در فرایند حل و کسب دانش برای او که موجبات تسهیل در اجرایی شدن  DMها، عالوه بر حضور از مزایای این روش

 DMها های قبل است. در این روشتر نسبت به روشآورد، وجود مفروضات محدود کننده کمراه حل فراهم می



79 
www.shirouyehzad.ir 

نهایی به های توان از وابستگی جوابکند. در مقابل میهای خود را به طور موضعی در حین حل مدل اعالم میارجحیت

 تر از جانب وی به عنوان نقاط ضعف این مدل یاد کرد.و نیاز به انجام تالش بیش DMدقت 

 شوند:بندی میها به دو دسته تقسیماین روش

 :اطالعات اخذ شده به شکل صریح هستند 

وش این رهای ترجیحی خود را در مورد سطح خاصی از اهداف ارائه کند. تعدیل DMدر این بخش الزم است 

ارائه شده ،از روش اهداف کراندار استفاده می کند ولی سعی دارد در تعامل با  benson(1975)که توسط 

DM جواب نهایی را بهبود بخشد. 

 :اطالعات اخذ شده به شکل ضمنی هستند 

ها به حساب عنوان مزیت این روشوجود ندارد که به  DMدر این بخش نیازی به کسب اطالعات صریح از 

 .آیدمی

    آل جایگزین شده روش ایده

های ارائه گردید. یکی از گام MOLPبرای مواجهه با  (1791و 1791)از جمله تألیفات  zelenyاین روش توسط 

MOLP ها عمومأ مجموعه بزرگی از جواب، اما مشکل این است که این روشهای مؤثر استای از جوابیافتن مجموعه-

آل جایگزین شده کمک ها بسیار مشکل است. روش ایدهانتخاب یک جواب برتر از بین آن دهند کههای کارا را ارائه می

های تکمیلی دیگری هم ارائه های مؤثر را تقلیل دهیم. البته به این منظور روشکند تا بتوانیم این مجموعه جوابمی

 آل جایگزین شده:شده است.الگوریتم روش ایده

 های مؤثر است بیابید. )با هر روش دلخواه(.را که شامل تعدادی از جواب N: مجموعه 1گام 

 های بهینه هر یک از اهداف را به شکل جداگانه به دست آورید.: جواب2گام 

های خاص از گام ها به جوابتری جواباست و اعضای آن نزدیک Nای از را که زیرمجموعه   : مجموعه سازشی 3گام 

 معیار دلخواه بیابید. هستند طبق هر 2

بتواند جوابی برتر از بین اعضای آن انتخاب کند،الگوریتم به اتمام  DMبه اندازه کافی کوچک بود که    : اگر 1گام 

 بروید. 3آل جدید تعریف کرده، به گام رسد وگرنه جواب ایدهمی
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ویژگی مثبت روش فوق، مناسب بودن آن برای مسائلی است که اهداف پیچیده و مبهمی دارند. همچنین این روش نیاز 

 ندارد. DMبه اطالعات چندانی از جانب 

 

 DMهای د( دسترسی به اطالعات پسینی در مورد ارجحیت

-دهند و او خود جواب برتر را برمیمی ارائه DMهای مؤثر را به ای از جوابهای این بخش در نهایت زیرمجموعهروش

ندارند، ولی  DMها این است که نیازی به پذیرش مفروضات و یا اطالعاتی در مورد ارجحیت گزیند. مزیت این روش

های مؤثر است که ها شده، بزرگ بودن مجموعه جوابضعف مهمی که موجب محدود شدن کاربرد علمی این روش

تعاملی  از جمله های ها عمومأ به همراه روشسازد. به همین جهت این روشدشوار می DMانتخاب جواب برتر را برای 

های مؤثر را ایجاد ها لزومأ مجموعه تمام جوابروند. الزم به ذکر است که این روشبه کار می شدهآل جایگزینروش ایده

 نخواهند کرد. 

 روش پارامتریک )روش وزین( (1

   های  روش محدودیت (2

 MOLPهای روش (3

 گیری چندشاخصه تصمیم  *****

شود. در های چندشاخصه اصوأل برای انتخاب یک یا چند گزینه برتر از بین تعدادی گزینه موجود استفاده میمدل

هایی وجود دارد و هدف ما گیری چندشاخصه گسسته است، یعنی حتمأ گزینهگیری در تصمیمواقع فضای تصمیم

طور کلی فرایند های مختلف بر مبنای یک تعداد شاخص. بهیا امتیازدهی به گزینهیا انتخاب یک گزینه است 

 باشد:گیری چندشاخصه شامل چهار فاز است که به شرح زیر میتصمیم

 : تعریف ساختار مسأله1فاز 

 شود و شامل سه گام است:در این فاز ساختار مسأله تعریف می

 :تعریف هدف1گام 

 ها:تعیین شاخص2گام 
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 ها: تعیین گزینه3گام 

 ها: امتیاز دهی گزینه2فاز 

 :این فاز نیز شامل سه گام است

 : تعیین امتیازها1گام 

 : بی مقیاس کردن2گام 

  : رفع تعارض3گام 

 ها: وزن دهی شاخص3فاز 

برای  کنیم. دو روش عمدهها تعیین میدهی شاخصها اهمیت متفاوتی دارند. این تفاوت را با وزنمعموأل شاخص

 ها وجود دارد: دهی شاخصوزن

 هاها بدون استفاده از امتیاز گزینهدهی شاخصالف( وزن

 هاها با استفاده از امتیاز گزینهدهی شاخصب( وزن

 ها و انتخاب گزینه برتر: ارزیابی گزینه4فاز 

 در این فاز مطرح است: کنیم. دو گروه عمده ها را ارزیابی و گزینه برتر را انتخاب میدر این فاز گزینه

 (non-compensatoryالف( گروه غیر جبرانی )

ها یکدیگر را جبران نکنند، یعنی تبادل بین معیارها مجاز نیست، بدین در این روش مبنا بر این است که شاخص

شود. در این معنا که نقطه ضعف یک گزینه در یک شاخص توسط مزیت آن گزینه در شاخصی دیگر جبران نمی

شوند، بلکه معموأل فقط یک شاخص تعیین کننده و غالب است.با این ها با هم تجمیع و تعدیل نمیها شاخصشرو

ای که فقط یک نقطه ضعف دارد ای که فقط یک نقطه قوت دارد انتخاب شود و یا گزینهها ممکن است گزینهروش

ها است که با رفتار ها سادگی آنت این روشها کاربردهای خاص خود را دارند. مزیرد شود. با این حال این روش

DM ها ممکن است نیازی به کسب اطالعات از و محدودیت اطالعات او تطابق دارد. در برخی از این روشDM 

 طلبد.گر میهای نسبتأ ساده بستگی به موقغیت داشته، دقت بیشتری را از سوی تحلیلنباشد. کاربرد این روش
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 (compensatoryب( گروه جبرانی )

ها یکدیگر را جبران کنند، یعنی تبادل بین معیارها مجاز است، بدین ها مبنا بر این است که شاخصدر این روش

شود. در این معنا که نقطه ضعف یک گزینه در یک شاخص توسط مزیت آن گزینه در شاخصی دیگر جبران می

اخص تعیین کننده و غالب نیست، بلکه اجماع شوند. لذا فقط یک شها با هم تجمیع و تعدیل میها شاخصروش

 ها هیچ شاخصی حق وتو ندارد. ها است که تعیین کننده است. در واقع در این روششاخص

 در این گروه سه زیر گروه وجود دارد:

 : (scoring)(زیر گروه نمره گذاری و امتیاز دهی1

ازای هر گزینه است. لذا گزینه با بیشترین  در روش های این زیر گروه سعی در برآورد یک تابع مطلوبیت به

 مطلوبیت انتخاب می شود. بنابراین چالش اصلی ذر این زیر گروه برآورد تابع مطلوبیت چند شاخصه است.

 چهار روش متداول در این زیرگروه عبارتند از:

    (SAW)مجموع وزین ساده-

  (SMW)حاصلضرب وزین ساده -

  (HAW)مجموع وزین رده بندی شده-

  (IAW)مجموع وزین با تعامل متقابل -

  (compromising)(زیر گروه سازشی 2

در روش این گروه مبنا،سازش یا توافق با جواب ایده ال و عدم سازش با جواب ضد ایده آل است.لذا در این روش ها 

در این زیر گروه  از راه حل ضد ایده آل باشد.چهار روش عمده گزینه ای انتخاب می شود که نزدیک ترین گزینه

 عبارتند از:

LINMAP,TOPSIS,MRS,MDS 
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  (concordance) زیرگروه هماهنگ (1

از رتبه ها است ،به نحوی که هماهنگی الزم را به مناسب ترین صورت  خروجی این گروه به صورت یک مجموعه

 استفاده می شود.  outrankingتأمین می کند.در این زیر گروه معموال از مفهوم 

 روش های این گروه عبارتند از: برخی از

ELECTRE,PROMETHEE,ORESTE,LAM 

 

 یابی چندمعیارهبرخی مسائل مکان

اند. در حال حاضر یابی پیوسته با معیارهای چندگانه مورد توجه زیادی قرار گرفتههای مکانهای اخیر مدلدر سال

و  Wendell)به عنوان نمونه گردند.مسأله هدف نقطه، مسائل مختلفی به عنوان ادبیات این حوزه معرفی می

Hurter ،1793 ؛Hansen  ،؛ 1791و همکارانشPelegrin  وFernandez ،1799 ؛Carrizosa  ،و همکارانش

؛ Nickel ،1771و  Hamacher)یابی تسهیالت پیوسته حداقل مجموع با معیارهای چندگانه مسأله مکان (1773

Puerto  وFernandez ،1777 )یابی میانه شبکه با معیارهای چندگانه و مسأله مکان(Hamacher  و

 هایی از آن هستند. نمونه( 1779و همکارانش،  Wendell؛ 1779همکارانش، 

اند، ولی محققان متعددی نیز یابی گسسته با معیارهای چندگانه، کمتر مورد توجه بودهاز طرف دیگر مسائل مکان

چند  –( مسائل چند فعالیت 1791) Solandو  Rossاند. از جمله ها پرداختها و کاربرد آنهبه بررسی این مدل

یابی های آرمانی عدد صحیح برای مکان( کاربردی از مدل1791و همکارانش ) Leeتسهیل را مطالعه کردند. 

جوی الگوهای مؤثر ( به جست1777) Ogryczak   تسهیالت با اهداف رقابتی چندگانه را بررسی کردند. همچنین

 یابی، برای یک مسأله گسسته چند معیاره پرداخت.متقارن در مکان

، Teghemو  Ulungu؛ Gandibleux ،2111و  Ehrogott)( MOCOسازی ترکیباتی چندهدفه )امروزه بهینه

آورده، در یابی فراهم چارچوب مناسبی را برای مواجه با مسائل گسسته چندمعیاره، از جمله مسائل مکان( 1771

 روشهای مختلفی نیز ارائه گردیده است.
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 یابی چندهدفهبرخی مسائل مکان

 (UPLP)یابی چندهدفه کارخانه بدون محدودیت ظرفیت مسأله مکان -1

UPLP یابی گسسته است که تاکنون تحقیقات زیادی در های قدیمی و مطرح در حوزه مسائل مکانیکی از نمونه

یابی های مؤثری برای حل آن ارائه گردیده است. این مسأله شامل تأسیس و مکانمورد آن انجام گرفته و روش

هاست، به طوری ای دیگر از مشتریان به آنای از نقاط بالقوه و تخصیص مجموعهتعدادی کارخانه در میان مجموعه

ا برای تأمین تقاضای هاندازی و تخصیص مشتریان حداقل گردد.در این مسأله، ظرفیت کارخانهکه مجموع هزینه راه

 شود.حدود در نظر گرفته میمشتریان نام

Fernandez  وPureto (2113 مدل )UPLP  را در حالتی که به پارامترهای آن بر اساس تنوع سناریوهای اتخاذ

شود بررسی کردند. به عبارتی این تمایل وجود دارد که گیر، مقادیر مختلفی تخصیص داده میشده  از جانب تصمیم

های مختلف ارامترهای مدل به علل مختلفی از جمله مالحظه عدم قطعیت در تخمین، مالحظه استراتژیپ

مدیریتی، مالحظه شرایط فصل و زمانی و ... لزومأ مقادیر یکتایی نداشته باشند. در این حالت به ازای هر مقدار از 

ها که هر یک در ازای مجموعه مقادیر آن آید. در ضمن بهمجموعه مقادیر پارامترها، یک تابع هدف به دست می

یابی آید و در نتیجه با یک مدل مکانای از توابع هدف به دست میشود، مجموعهنتیجه مالحظه سناریو حاصل می

 چندهدفه روبرو خواهیم بود.

 یابی چندهدفه مراکز توزیعمسأله مکان

 1772ر سریعی داشته است، به طوری که در سال های اخیر، صنعت پخش و توزیع کاال و خدمات رشد بسیادر دهه

 911111111111بیش از یک سوم مبادالت خرده فروشی به این صنعت اختصاص داشته که ارزش آن بالغ بر 

 Franchiseدالر تخمین زده شده است ) 1111111111111حدود  2111دالر بوده و این رقم برای سال 

Association International  ،1771 اصطالح بازاریابی توزیع کاال و خدمات، امتیازی است که از طرف (.در

شود و طبق آن های توزیع( داده میهای خریدار آن )شرکتهای صاحب امتیاز کاال و خدمات به شرکتشرکت

شرکت خریدار امتیاز، عمومأ تحت نام تجاری و یا با استفاده از آرم تجاری شرکت صاحب امتیاز، حق فروش و انجام 

آورد و در قبال آن ملزم به پرداخت مبالغی است. یکی از مبادالت تجاری محصوالت و خدمات آن را به دست می

یابی مراکز توزیع در بازار است. معرفی مراکز توزیع جدید در میان مراکز تصمیمات کلیدی در این صنعت، مکان

 های توزیع بستگی دارد.شرکت هایموجود، تصمیمی بسیار کلیدی است که مستقیمأ برای استراتژی
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و  Craig( 1792و همکارانش ) Achabalیابی مراکز فروش، محققان زیادی از جمله تاکنون در زمینه مکان

Ghosh (1791 ،)Davies  وRogers (1791 ،)Goodchild   وMclaffetry (1799 ،)Jones   و

Simmons (1771)   وDurvasula ( فعالیت کرده1772و همکارانش )یابی مراکز توزیع و اند. البته بین مکان

های مراکز فروش معمولی تفاوت وجود دارد و علت آن این است که در صنعت، توزیع باید عالوه بر سود شرکت

قت هر دو واقع گیری در این مورد باید با موافتوزیع، شرکت صاحب امتیاز کاال و خدمات نیز حداکثر گردد و تصمیم

توانند مکان مراکز توزیع را های صاحب امتیاز نمیهای توزیع، بدون موافقت شرکتگردد. به طور مثال، شرکت

های صاحب امتیاز تضاد وجود دارد. از های توزیع و شرکتتغییر دهند. قابل ذکر است که غالبأ بین منافع شرکت

اال و خدمات تمایل دارند به منظور کسب سهم بیشتر بازار با های صاحب کجمله این تضادها این است که شرکت

 شود.های توزیع فعلی میهای توزیع جدیدی مرتبط شوند که این امر موجب کاهش سهم بازار شرکتشرکت

Pirkul ( یک مدل برنامه1799و همکارانش )خطی عدد صحیح برای مسأله تأسیس مراکز توزیع با در نظر  ریزی

و  Kaufman بندی و حل کردند.های سرمایه و فضای انبار و با هدف حداکثرسازی سود فرمولگرفتن محدودیت

Rangan (1771به بررسی تضاد بین گسترش بازار شرکت )های های صاحب امتیاز و سود مورد انتظار شرکت

خطی عدد صحیح  ریزی( با در نظر گرفتن این تضاد، سه مدل برنامه1771) Craigو  Ghosh  توزیع پرداختند.

های توزیع جدید های توزیع موجود و شرکتهای صاحب امتیاز، شرکتبا هدف حداکثرسازی سود شرکت  1-1

های توزیع با در یابی سیستمروشی چندهدفه برای مکان Storbeckو  Currentبندی کرده، حل کردند. فرمول

( به بررسی 1771) Kolliو  Evansکردند. همچنین نظر گرفتن مسأله تحویل به مشتریان ارائه کرده، آن را حل 

 Evansو  Kolliریزی عدد صحیح چندمعیاره پرداختند. نیز یابی مراکز توزیع با استفاده از برنامهمسأله مکان

های این حوزه، آن را یابی مراکز توزیع جدیدالتأسیس پرداختند که به عنوان یکی از نمونه( به بررسی مکان1777)

یابی و تأسیس گردند و با یک شرکت دهیم. فرض کنید قرار است مراکز توزیع جدیدی مکانرسی قرار میمورد بر

-صاحب امتیاز کاال و خدمات، برای فروش محصوالت آن قرارداد ببندند. در مناطقی که قرار است این مراکز مکان

و همچنین تعدادی از مراکز فروش رقیب یابی شوند، تعدادی از مراکز توزیع طرف قرارداد با شرکت صاحب امتیاز 

کند قرار دارند. واضح است که حضور هر مرکز توزیع جدید، بخشی از مشتریان هر دو نوع مرکز موجود را جذب می

که در مجموع برای شرکت صاحب امتیاز کاال و خدمات مطلوب است. از طرف دیگر، این مراکز جدید به مراکز 

شرکت صاحب امتیاز آسیب میرسانند که امری نامطلوب است.بنابراین، تحت این  توزیع موجود و مرتبط با این

  شرایط با تضاد مواجه هستیم. الزم به ذکر است که جذب مشتری سایر مراکز فروش از هر جهت مطلوب است.

Kolli  وEvans ر نظر یابی مراکز توزیع جدید را با دبندی کردن یک مدل چندهدفه سعی کردند مکانبا فرمول

یابی مراکز توزیع، فرض های قبل از خود در مورد مکانگزفتن همه اهداف فوق انجام دهند. همچنین برخالف مدل
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کند را در نظر نگرفته، بلکه فرض کردند کننده نیاز خود را برطرف میترین تأمینکه هر مشتری لزومأ از نزدیکاین

ول یا خدمات ممکن است از مراکز دورتر نیاز خود را برطرف که هر مشتری به علل مختلفی، از جمله کیفیت محص

 کند.

 یابی چندشاخصهبرخی مسائل مکان

 یابی چندمعیاره انبارهای لجستیکمسأله مکان -1

یابی انبارهای پشتیبانی در سیستم لجستیک نیروهای مسلح خواهیم بررسی کنیم مسأله مکانای که میمسأله

است. در واقع این مسأله یک مسأله چندمعیاره ترکیبی است به این معنا که هم چندهدفه است و هم چندشاخصه، 

یابی موردنظر را کنیم. روش کار ما این است که ابتدا مسأله مکانولی ما به جنبه چندشاخصه آن بیشتر تأکید می

-سازی و تجزیه تحلیل میل( مدMCDMگیری چندمعیاره )های تصمیمکنیم.سپس آن را با روشین میتبی

ها کنیم؛ یعنی با دادن مقادیر فرضی به پارامترها مسأله را به کمک الگوریتمکنیم.در پایان مسأله را شبیه سازی می

 د.کنیم تا نتایج ملموسی به دست آیافزارهای کامپیوتری حل میو نرم

( به صورت یک زنجیره تأمین تصور شود، military logistics systemاگر سیستم لجستیک نیروهای مسلح )

 شامل سه جزء اساسی است: 

 supportedهای تحت پوشش )(، ردهsupportive centers(، مراکز )انبارهای( پشتیبانی )originsمبادی )

centers) 

های اند که منبع اصلی مواد و کاالهای مورد نیاز ردهکارخانجات داخلی ها وها، فرودگاهمبادی شامل بندرگاه

شوند که مواد و های حمل و نقل میها و پایانهنیروهای مسلح هستند. مراکز پشتیبانی شامل انبارها، تعمیرگاه

های نظامی های تحت پوشش، شامل یگانکنند. ردههای نظامی ارسال میکاالها را از مبادی دریافت و به رده

 کنند. شوند که مواد و کاالها را دریافت و مصرف میها، لشکرها و ...( می)تیپ

شود، ولی تعداد و محل انبارهای پشتیبانی های تحت پوشش معلوم و ثابت فرض میتعداد و محل مبادی و رده

ای پشتیباتی وجود ندارد، به این نامعلوم است و قرار است تعیین شود. هیچ محدودیتی در روابط بین مبادی و انباره

های تحت تواند توسط هر کدام از مبادی تأمین شود، اما در روابط انبارها و ردهمعنا که کاالی مورد نیاز هر انبار می

تواند تعداد محدودی رده نظامی را تحت پوشش قرار دهد. این هایی وجود دارد. هر انبار فقط میپوشش، محدودیت
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فقط و فقط باید به یک انبار  –بجز در موارد استثنایی  -پوشش آن انبار بستگی دارد. بعالوه هر رده تعداد به شعاع 

 ها ارسال شوند. طور مستقیم از مبادی به ردهتوانند بهکه برخی از کاالها میتخصیص داده شود. نکته دیگر این

ع عمده از مسائل پوشش عبارتند از: مسأله یابی ما از نوع پوشش است. دو نوطور که گفتیم مسأله مکانهمان

( که در آن، تعداد وسایل جدید مشخص است و هدف، یافتن مکان این maximum coveringحداکثر پوشش )

ای که بتوان حداکثر تعداد ممکن از نقاط تقاضا را پوشش داد؛ و دسته دیگر مسأله پوشش وسایل است، به گونه

ای تعیین گونهدر آن، محل و تعداد وسایل جدید نامعلوم است و قرار است به( است که set coveringمجموعه )

شود که بتوان با حداقل تعداد از وسایل جدید یک مجموعه از نقاط تقاضا را پوشش داد. مسأله ما از نوع پوشش 

 ( است.set coveringمجموعه )

ل انبارهای پشتیبانی به منظور پوشش تقاضای طور خالصه، مسأله شامل یافتن حداقل تعداد ممکن و بهترین محبه

 های موجود به یکی از این انبارها است.های موجود و سپس تخصیص متعادل هریک از ردهرده

 سازیمدل

 های مسأله به صورت زیر هستند: بر اساس تعریف مسأله، توابع هدف و محدودیت

 اهداف: یافتن 

 حداقل تعداد انبارهای پشتیبانی، -

 ،انبارهای پشتیبانیکان برای بهترین م -

 ،انبارهای پشتیبانیهای تحت پوشش به تخصیص رده -

 ها:محدودیت

 های نظامی موجود،پوشش همه رده -

 تعادل بار انبارهای پشتیبانی. -

یابی گسسته است، یعنی محل انبارهای پشتیبانی باید از میان تعداد دقت کنید که این یک مسأله مکان

دو هدف اول کنیم سازی میانتخاب شود. ما مسأله را با یک رویکرد سلسله مراتبی مدلمحدودی مکان کاندید 

با محدودیت اول در یک مدل,وهدف سوم با محدودیت دوم در یک مدل دیگرجای میگیرند در واقع مسأله به 

 دو زیر مدل تقسیم می شود:
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 مدل چند هدفه مکان یابی -

 

 

Min z1=∑   
   i 

Max z2=∑   
   ixi 

st: 

∑   
   ijxi  1;  j=1,...,n 

 I   {0,1}  

 .رده نظامی موجود است nکاندید برای احداث انبار و  mفرض بر این است که مکان 

Xi  یک متغیر صفرو یک است که اگر مکان کاندیدi واهد گرفت و در برای استغرار یک انبار مناسب باشد مقدار یک خ

پشتیبانی را حداقل وتابع هدف دوم،کیفیت  داشت.لذا تابع هدف اول،تعداد انبارهایر صفر خواهد غیر این صورت,مقدا

را در نظر میگیریم  ci .به این صورت که برای هر انبار،یک شاخصکیفیت به نامانبارهای انتخاب شده را حداکثر میکند

 بعد میگوییم که این پارامتر را چگونه حساب می کنیم.

نیز یک پارامتر   aijمجموع این شاخص را برای مکان های انتخاب شده حداکثر می کند. به این ترتیب،تابع هدف دوم

را پوشش بدهد مقدتر یک خواهد گرفت و در غیر این  jبتواند رده  iصفر ویک است،بطوری که اگرمکان کاندیدای 

پوشش می توان ماتریس صورت، مقدار صفر خواهد داشت. این پارامتر به شعاع پوشش بستگی دارد. با داشتن شعاع 

ها هستند تشکیل داد. لذا محدودیت مسأله تضمین می کند که همه رده های  aijرا که درایه های آن همین  Aپوشش

 نظامی پوشش داده شوند.

 . استset covering) (بار دیگر تأکید می کنیم که مدل فوق مدل پوشش مجموعه

 مدل تک هدفه تخصیص 

Miny U=Max1≤k≤q}∑   
   j bkg ykj{ 

St: 

∑  
 
   kj ykj=1 

Ykj  {0,1} 
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ن های کاندید برای استقرار انبار انتخاب از بین مکا (q≤n)مکان qفرض کنید از حل مدل تول به این نتیجه برسیم که

حال می خواهیم رده های موجود را به این مکان ها تخصیص بدهیم به گونه ای که بار انبار ها متعادل شده است.

قابل پوشش باشد مقدار یک  kتوسط مکان منتخب  jیک پارامتر صفر ویک است،بطوریکه اگررده bkjشود.در این مدل 

است که با  Bماتریس پوشش اصالح شده متعلق به  bkj خواهد گرفت و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد داشت.

یک متغیرصفر و یک  ykj .به دست می آید Aحذف ستون های مربوط به مکان های غیر منتخب از ماتریس پوشش اولیه

تخصیص داده شود مقدار یک خواهد گرفت و در غیر ای  kبه انبار مستقر در مکان منتخب  jاست که اگر رده 

 است که نشاندهنده اهمیت یا مقدتر تقاضای آن رده است. jوزن رده  wjصورت،مقدار صفر خواهد داشت.

تابع هدف این مدل تضمین میکند که تقاضای تخصیص داده شده به انبار های مختلف تا حدامکان برابر باشد. همان 

استفاده می شود. در طور که می دانید تابع هدف مینیماکس اصوال برای ایجاد تعادل و یافتن نقطه تعادل)نقطه مرکز( 

این مسأله نیز کل تقاضا مقدار ثابتی است وچنانچه به طور مساوی بین انبار های مختلف تقسیم شود ماکزیمم مقدار 

 تخصیص داده شده مینیمم میگردد.

 محدودیت مسأله تضمین می کند که هر رده نظامی فقط به یکی از انبار های منتخب تخصیص داده شود.

است. در واقع در مدل اول ،تعداد افراز ها را مشخص  (set partitioning)افراز بندی مجموعه  مدل فوق یک مدل

 )تعداد انبار های پشتیبانی (و در این مدل ،رده موجود را افراز می کنیم.کردیم

 حل مسأله

 کنیم: در این بخش مسأله را در سه فاز متوالی حل می

اند تعدادی را به های متعددی که برای استقرار انبار پیشنهاد شدهاز بین مکانخواهیم اوأل : در این فاز می1فاز 

های اولیه، تعداد کمتری را برای خواهیم از بین تعدادی گزینههای کاندید انتخاب کنیم.در واقع میعنوان مکان

کنیم. پس در این فاز به های انتخاب شده پارامتر کیفیت را حساب ورود به مدل اول انتخاب و ثانیأ برای مکان

طور ( داریم تا بتوانیم بعدأ مدل را حل کنیم. این کار را بهdata gatheringنوعی، گردآوری اطالعات )

 دهیم.( انجام میMADMگیری چندشاخصه )سیستماتیک با فرایند تصمیم

شخص کرده، به کمک را دقیقأ م set covering: در این فاز با استفاده از اطالعات فاز اول، مدل 2فاز 

های برتر را های مؤثر و جوابکنیم. در واقع جواب( حل میMODMگیری چندهدفه )های تصمیمتکنیک

 سازیم.مشخص می
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را دقیقأ مشخص و سپس به کمک  set partitioning: در این فاز به کمک نتایج فاز دوم، مدل 3فاز 

 م.کنیریزی صفر و یک آن را حل میهای برنامهتکنیک

 جمع بندی

یابی در جهان واقع ماهیت چندمعیاره دارند و لذا آشنایی با این دسته مسائل برای پژوهشگران اساسأ مسائل مکان

رسد به نظر می MCDMهای یابی و نیز طیف وسیع تکنیکضروری است. با توجه به گستردگی مسائل حوزه مکان

نوآوری ایجاد  توانندمراتبی و تقلیلی در حل چنین مسائلی میدر این حوزه جای کار زیاد است. رویکردهای سلسله 

یابی پرداختیم. تاکنون محققان زیادی هایی از مسائل چندهدفه در حوزه مکانبه بررسی نمونه کنند. در این تحقیق

ام ن Minو  Current ،Cohon ،Revelleتوان از   اند که در این میان میبه بررسی مسائل این حوزه پرداخته

یابی چندهدفه را به های مکاننشریه، مدل 21مقاله از  11( با بررسی 1771) Shillingو  Current ،Minبرد. 

هایی هستند که ها آنترین دسته این مدلها بزرگبندی کردند. طبق نتایج تحقیقات آنچهار دسته تقسیم

هایی با اهدافی تقاضا محور هستند ، مدلسازی هزینه و همچنین مسافت است. دومین دسته رایجهدفشان کمینه

سازی سود و در نهایت دسته های دسته سوم، بیشینهها تمرکز دارند.مدلکه بر پوشش دادن تقاضاها و تخصیص آن

 دهند.چهارم مالحظات محیطی را مورد توجه قرار می

Cohon (1799 یک فصل از کتاب )«یابی چندهدفه به بحث مکانرا « ریزی و طراحی با اهداف چندگانهبرنامه

ای را بررسی نشانی و تسهیالت انرژی منطقهیابی مراکز آتشاختصاص داده، در آن دو نمونه عملی در مورد مکان

را تألیف کردند. کارهای « یابیاهداف چندگانه در مکان( »1791و همکارانش ) Revelleکرده است. همچنین 

Current ،Cohon ،Revelle  وDaskin های این تحقیقات هستند که مورد اخیر به بررسی دیگر نمونه از

 پردازد. یابی چندهدفه میهای ژنتیک در حل مسائل مکانالگوریتم

 

 

 

 منابع:

 .1397(انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر,تهرانAHPقدسی پور,سید حسن,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی,)
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انتشارات دانشگاه صنعتی  های وزن دهی بعد از حل( قدسی پور,سید حسن,برنامه ریزی چندهدفه)روش

 .1392امیرکبیر,تهران

 .1399اصغرپور,محمدجواد,تصمیم گیری چندمعیاره,انتشارات دانشگاه تهران

 .1391رضا زنجیرانی فراهانی,طراحی سیستم های صنعتی)مکانیابی تسهیالت(,جزوه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 صنعتی )مکانیابی واستقرار تسهیالت( انتشارات دانشگاه شاهدبشیری،مهدی،طراحی سیستم های 
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 علی اصغر جعفری -7

 

 

 منطق فازی چيست؟

    پيشينه منطق فازی

هاي فازي  مجموعه>اي به نام  ( در رساله9زاده ) هاي فازي و منطق فازي را اولين بار پرفسور لطفي تئوري مجموعه

توصيف معرفي نمود. هدف اوليه او در آن زمان، توسعه مدلي كارآمدتر براي  5291در سال  اطالعات و كنترل -

هاي فازي، رويدادهاي فازي، اعداد  هاي طبيعي بود. او مفاهيم و اصالحاتي همچون مجموعه فرآيند پردازش زبان

سازي را وارد علوم رياضيات و مهندسي نمود. از آن زمان تاكنون، پرفسور لطفي زاده به دليل معرفي  فازي و فازي

المللي متعددي شده  ن زمينه، موفق به كسب جوايز بينهايش در اي نظريه بديع و سودمند منطق فازي و تالش

 .است

  .هاي بسياري دربرابر پذيرش اين نظريه صورت گرفت پس از معرفي منطق فازي به دنياي علم، در ابتدا مقاومت

 
هاي نادرست از منطق فازي و كارايي آن بود. جالب  ها، چنان كه ذكر شد، ناشي از برداشت بخشي از اين مقاومت

رو  ويژه كشور ژاپن با استقبال روبه هاي نخست تولدش بيشتر در دنياي مشرق زمين، به كه، منطق فازي در سال ناي

شد، اما استيالي انديشه كالسيك صفر و يك در كشورهاي مغرب زمين، اجازه رشد اندكي به اين نظريه داد. با اين 

لكترونيكي و ديجيتالي جديدي وارد بازار شدند كه بر حال به تدريج كه اين علم كاربردهايي پيدا كرد و وسايل ا

  .ها نيز اندك اندك كاهش يافتند كردند، مخالفت اساس منطق فازي كارمي

 
شود. موضوعي كه يكي  در ژاپن استقبال از منطق فازي، عمدتاً به كاربرد آن در روباتيك و هوش مصنوعي مربوط مي

توان گفت بخش بزرگي از  چهل سال گذشته بوده است. در حقيقت ميبرندهِ اين علم طي  از نيروهاي اصلي پيش

 .داستان است تاريخچه دانش هوش مصنوعي، با تاريخچه منطق فازي همراه و هم

  های فازی مجموعه

ها  هاي فازي استوار است. اين نظريه تعميمي از نظريه كالسيك مجموعه بنياد منطق فازي بر شالوده نظريه مجموعه

ها، يك عنصر، يا عضو مجموعه است يا نيست. در حقيقت  اضيات است. در تئوري كالسيك مجموعهدر علم ري

هاي فازي اين مفهوم را بسط  كند. اما تئوري مجموعه عضويت عناصر از يك الگوي صفر و يك و باينري تبعيت مي

 -و نه كامالً  -اند تا درجاتي تو كند. به اين ترتيب كه يك عنصر مي بندي شده را مطرح مي دهد و عضويت درجه مي

از ديد  <آقاي الف به اندازه هفتاددرصد عضو جامعه بزرگساالن است>عضو يك مجموعه باشد. مثالً اين جمله كه 
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مشخص  u(X) هاي فازي صحيح است. در اين تئوري، عضويت اعضاي مجموعه از طريق تابع تئوري مجموعه

در مجموعه مربوطه را تعيين  x تابعي فازي است كه درجه عضويت u نمايانگر يك عضو مشخص و x شود كه مي

 .)5كند و مقدار آن بين صفر و يك است )فرمول  مي

 

  

ممكن  u(x) سازد. تابع به مقادير عددي ممكن بين صفر و يك را مي x نگاشتي از مقادير u(x)به بيان ديگر، 

فقط تعدادي از مقادير گسسته بين   uيا پيوسته باشد. وقتي كه (discrete) اي از مقادير گسسته است مجموعه

و صفر و يك باشد. اما وقتي  2/0و  7/0و  1/0و  9/0دهد، مثالً ممكن است شامل اعداد  صفر و يك را تشكيل مي

  .شود پيوسته باشند، يك منحني پيوسته از اعداد اعشاري بين صفر و يك تشكيل مي  uمجموعه مقادير

 
تواند  در اين نمودار مي u(x)  دهد. تابع را نشان مي u(x) به مقادير x نموداري از نگاشت پيوسته مقادير 5شكل 

 .قانون عضويت در يك مجموعه فازي فرضي را تعريف كند

 
 

 

 

 
 

 

  كاربردهای منطق فازی

كنترل دما يا ترموستات است كه بر اساس ترين نمونه يك سيستم  منطق فازي كاربردهاي متعددي دارد. ساده

 در ها لباس كه آبي كدرشدن ميزان يا آب دماي كنترل براي فازي منطق  هاست كه از كند. سال قوانين فازي كار مي

 .شود مي استفاده لباسشويي هاي ماشين اغلب ساختمان در اند شده شسته آن

  
كنند. منطق فازي در  خانگي نيز از اين تكنيك استفاده مي هاي ظرفشويي و بسياري از ديگر لوازم امروزه ماشين

در برخي از خودروها از منطق فازي  ABS صنعت خودروسازي نيز كاربردهاي فرواني دارد. مثالً سيستم ترمز و

هاي ترابري جهان، شبكه مونوريل  كارگيري منطق فازي در سيستم هاي به ترين نمونه كند. يكي از معروف استفاده مي

جايي بار، مثل آسانسورها نيز از منطق فازي  هاي حركتي و جابه قطار تك ريل( توكيو در ژاپن است. ساير سيستم)
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 .كنند استفاده مي

  
هاي پردازش تصوير نيز  گيرند. از منطق فازي در سيستم كار مي هاي تهويه هوا نيز به وفور منطق فازي را به سيستم

اجسام و  <تشخيص لبه و مرز>هاي  توانيد در سيستم نوع كاربردها را مي شود. يك نمونه از اين استفاده مي

هاي  مشاهده كنيد كه در روباتيك نيز كاربردهايي دارد. به طور كلي خيلي از مواقع در ساختمان سيستم 2)تصاوير)

ي هاي تشخيص گفتار و پردازش تصوير از منطق فاز مثل سيستم (Pattern Recognition) تشخيص الگوها

  .شود استفاده مي

 

 2شكل 

 

 فرمول

 

 تعریف اطالعات و نظریه شانون 

افراد، سازمانها و دولتهاي متفاوت تعاريف متفاوتي از اطالعات دارند. همين تشتت در تعاريف باعث شده است كه تا 

توافق اطالعات  به امروز و عليرغم تمام كوششهاي صورت گرفته هيچگونه تعريف مشتركي از اطالعات كه مورد

پژوهان باشد بدست نيايد. به همين دليل مي توان عنوان كرد كه يكي از مهم ترين چالشهاي فرا سوي اطالعات 

 ؟چگونه تعريف، و مطالعه كرد  پژوهي اين است كه اطالعات را

 تعريف اطالعات از ديدگاه هاي گوناگون   
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  اطالعات از دیدگاه نظری: -           

( به هر نوع داده جمع آورى شده با استفاده از روش هاى مختلفى نظير : مطالعه ،  Informationاطالعات )       

، بار معنائى از قبل تعريف شده اى در  "اطالعات"مشاهده ، شايعه و ساير موارد ديگر اطالق مى گردد. در واژه 

امكان برخورد با اطالعات معتبر ، غيرمعتبر ، واقعى ، رابطه با كيفيت ، معتبر بودن و يا صحت داده وجود نداشته و 

  نادرست ، صحيح و گمراه كننده ، وجود خواهد داشت .

 

  اطالعات از دیدگاه تئوری اطالعات:-     

ر تعريف فوق ، ددر ارتباط با پيشگوئى احتمالى از داده است  "اطالعات دربردارنده يك معنى خاص خصوصا     

پيامى كه به ما اعالم مى  "ميزان معنى و محتواى ارائه شده توسط اطالعات مورد توجه قرار مى گيرد.مثال

داراى حجم اندكى محتواى اطالعاتى است در حاليكه يك پيام در رابطه با  "فردا خورشيد طلوع مى نمايد "نمايد:

 روز قيامت ، شامل حجم باالئى از اطالعات است . 

 «فناوری اطالعات » اطالعات از دیدگاه علم -  

علم اطالعات و فن آورى اطالعات با اطالعات به عنوان داده جمع آورى شده ، ذخيره شده ، بازيابى شده،      

پردازش شده و ارائه شده سروكار دارد . در تعريف فوق نيز به مواردى همچون اعتبار ، كيفيت و ارزش اطالعات به 

   بى ، توجه مى گردد.ورت جانص

 تعريف اطالعات در سطوح مختلف

 معنای اخص -

ژگي پيام )كه با احتماالتي قابل برآورد و اندازه گيري است ( برخورد ميشود و  در اين سطح با اطالعات به منزله وي

 ويور در اين سطح قرار ميگيرد. –نظريه شانون،و شانون 

 معنای عام -

معناي عام آن مطرح است و چيزي است كه مستقيما متضمن پردازش و درك شناختي در اين سطح اطالعات به 

 )به معني گسترده آن كه به دريافت معنا مي انجامد به وجود مي آيد(.” متن“و” ذهن“است و از تعامل

 عام ترین و گسترده ترین معنا -    

)كه مي تواند وضعيت، مساله، كار و حتي در اين سطح اطالعات معناي گسترده اي دارد، چون در زمينه و بافت 

فرهنگ باشد(، بررسي مي شود. در اين جا اطالعات، نه تنها متضمن پيام هايي است )معناي اول(، كه به لحاظ 
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است كه در ارتباط با آن به كار گرفته مي  شناختي پردازش مي شود )معناي دوم(، بلكه متضمن بافت و زمينه اي

 شود.

 ميانگين مبتني بر آنتروپي cدي الگوريتم خوشه بن

  

  

ميانگين فازي تابع هدفهاي متفاوتي تعريف شده است. يك از اين توابع با استفاده از  cبراي الگوريتم خوشه بندي 

 مفهوم آنتروپي تعريف شده كه در فرمول زير اين تابع هدف آورده شده است:

  

  

ميانگين فازي مي باشد البته با  cمي باشد. جمله اول فرمول، جمله اول تابع هدف الگوريتم  n>0در فرمول فوق  

 زير است: E(U)برابر تابع  n -. جمله دوم فرمول m=1مقدار 

  

  

را اختيار كند. اگر  c/1تا  0تابع آنتروپي فازي گفته مي شود و اين تابع مي تواند مقاديري بين  E(U) تابع به 

به يك خوشه خاص  xkخوشه ها را مجموعه هاي فازي در نظر بگيريم تابع آنتروپي فازي عدم قطعيت در اينكه آيا 

 تعلق دارد يا خير را مي رساند.

  

 بر طبق روال با مي نيمم كردن تابع هدف خواهيم داشت:

   

 و
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آنتروپي فازي ديگر نيز تعريف شده است. مثال مي توان بجاي  براي خوشه بندي مبتني بر آنتروپي چند تابع 

 نمونه استفاده كرد.  nهاي  uikها از متوسط  uikاستفاده از خود 

  

 را بصورت زير تعريف كنيم: Piاگر 

   

 مي توان تابع آنتروپي فازي را بصورت زير نيز تعريف كرد:

  

  

  

 ميانگين مبتني بر آنتروپي براي داده هاي نويزي: cالگوريتم خوشه بندي 

تابع هدف اين قسمت بصورت  "ميانگين براي داده هاي نويزي cالگوريتم "با استفاده از تعاريف قسمت مربوط به  

 زير تعريف مي شود:

  

   

 داريم: Uikبا مي نيمم كردن تابع فوق نسبت به 

   

  

http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/fuzzy%20clustering/FCM/FCM.htm#%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_c_%C2%A0%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C:
http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/fuzzy%20clustering/FCM/FCM.htm#%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_c_%C2%A0%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C:
http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/fuzzy%20clustering/FCM/FCM.htm#%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_c_%C2%A0%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C:
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ميزان تعلق اين نمونه به خوشه هاي اگر نمونه ورودي نويز باشد جمله دوم فرمول فوق مقدار يزرگي مي شود و 

 اصلي كم شده و در عوض ميزان تعلق نمونه به خوشه نويز زياد مي شود.

 استفاده كنيم. "خوشه بندي مبتني بر آنتروپي"مي توانيم از فرمول ارائه شده براي قسمت  viبراي محاسبه 

  

 مراجع:

 J. Yao, M. Dash, S.T. Tan, H. Liu, "Entropy-based fuzzy clustering and fuzzy 

modeling", Fuzzy Sets and Systems 113 (2000) 381_388. 
 Dat Tran and Michael Wagner, "Fuzzy Entropy Clustering", University of 

Canberra, ATC 2601, Australia. 
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 شیوا جاللی -9

 

 

 

 قدمهم.1

 

 بازیکنان انتخاب است. متناقض با اهداف پیچیده معیاره ی چند یک مساله دسته جمعی در ورزش های چیدمان تیم و بازیکن انتخابروند 

 روند در را کمی و کیفی های ویژگی تعداد زیادی از بایستیمی  مربیان. می باشد گوناگون ابعاد با دشوار یک تصمیم همواره یک تیم در

 ترکیب، آن ها عملکرد نحوه ها و بازیکنفردی  های مهارت شامل است ممکن این ویژگی ها. ان در نظر داشته باشندبازیکن انتخاب

از  است ممکن نیز مربیان از برخی(. 4002، همکاران و Arnason) باشد مصدومیت ها و، روانی عوامل آمادگی جسمانی،، بازیکنان

 برای اهمیتضرایب . دننک استفاده ها ویژگی هر یک از گذاریبرای تعیین تاثیر)درصد های مختلفی از اهمیت ویژگی ها(اهمیت ضرایب

 .د ننشان می دهخاص در احتمال کسب موفقیت را  چگونگی تاثیر یک ویژگی این ضرایبچرا که  هستند مفید مربیان

 کسب برای فوتبال حرفه ای های تیم برای بازیکنانتخاب  فرایند است. کشوری محبوب است که تقریبا در هر یک ورزش گروهیفوتبال 

از بین رفتن  و در مسابقات قهرمانی فوتبال یک تیم باعث عدم قهرمانیمی تواند  اشتباه انتخاب یک که به طوری. بسیار مهم است پیروزی

 فوتبال تیم های حرفه ای به طور سنتی،. را برآورده نکنند شود تیم انتظارات اندر صورتی که بازیکن ،ی یک تیممیلیون ها دالر هزینه های

مزایای  تشخیص ها که این شکی نیست. می کنند  استفاده بازیکنان برای ارزیابیورزشی  روانشناسی تشخیص های طیف گسترده ای از از

 مناسب بودن برای ارزیابی بزرگ پازل یک تنها بخشی از، این حال این با .ندبسیار مفیدفوتبال موفق  هنگام تشکیل یک تیم هستند و یبزرگ

برای تیم های ورزشی  موفقیترسیدن به  ه منظورتوانایی انتخاب بازیکنان مناسب و تشکیل یک تیم موثر ب .است برای یک تیم یک بازیکن

 (.Sierksma  ،2003 و noobبسیار ضروری است)

Katzenbach  وsmith یک  ،افراد با مهارت های مکمل تعدادی  از یک تیم را بدین صورت تعریف کردند که یک تیم 3991در سال

.  شوددانند تشکیل می  می متعهد و پاسخگو نسبت به آن هدف مشترک ، اهداف عملکرد یکسان ، و رویکردی که آنها خود را متقابال

، که وسیله ای برای یکپارچه سازی اطالعات، فن آوری، شایستگی و منابع بر اساس تعامالت است کار گروهی ،تیمساخت هدف اصلی 

از  ارائه شده است. بسیاری ورزشی در فرهنگ و ادبیاتبرای انتخاب اعضای تیم مختلفی  . روش های (Kinlaw  ،1991 )انسانی  است

تحقیقات قابل توجهی برای اتخاذ روش کار گروهی در متمرکز شده است. و تجارت در صنعت  ها تیم این مطالعات بر روی استفاده از

 .     انجام شده استو صنعت پیگیری هزینه و اثربخشی و نوآوری در تجارت 
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)Chen, Cheng, & Chuang, 2008; English, Griffith, & Steelman, 2004; Kirkman, 

Rosen, Tesluk, & Gibson, 2004; Mannix & Neale, 2005) 

 

 تیم از نظر چند تن از محققان برجسته : تشکیل پنج عنصر کلیدی برای

 .اهداف روشن با نتایج قابل اندازه گیری ، سیستم های بالینی و اداری ، تقسیم کار ، آموزش و ارتباطات  

(Baldwin , 1994; Cohen & Bailey,  1997; Fried , Topping & Rundall, 2000) 

NIKSA & IHDOS  آنها پنج کردندمعرفی  را مهندسی همزمان مبحث در ها دهی تیم یک روش جدید برای سازمان 3992در سال .

قرار مورد بحث  را و مسائل مربوط به کامپیوتر آموزش تیم ، رهبری و همچنین مواردی از قبیل ارائه کردند تیم چیدمانبرای  متفاوتمعیار 

 . دادند

 naiaakab & iaikai  فرآیند تحلیل سلسله  از یک . آنهاکردندیک مدل تحلیلی برای انتخاب تیم های چند منظوره ارائه  3999در سال

 .استفاده کردند تیماولویت بندی اعضای تیم  بر اساس نیاز  رایمراتبی و روش گسترش عملکرد کیفیت ب

 aaara تیم سازی بر اساس پارتیشن بندی کار بوسیله در نظر گرفتن وابستگی های کار و تقسیم وظایف در میان  شیک رو 4004 در سال

 . پیشنهاد کردها را تعدادی از تیم 

nrhb & nkb  فرآیند  از . آنهاندکردیک مدل از اعضای تیم برای تشکیل یک تیم چند منظوره در مهندسی همزمان ارائه   4002نیز در سال

 .کردندمدل ویژگی های اعضای تیم استفاده  برای لسله مراتبی و شاخص مایرز بریگز تحلیل س

ه بتیم  شکیلبرای ت یالگوریتم Rü ssbü و Schmid و Frö ming  و Gronau  4002در سال در زمینه توسعه نرم افزار   

 .  پیشنهاد کردند  تجزیه و تحلیل دانش و مهارت کارکنان وسیلهیک کار خاص ب منظور انجام

یک فرایند تیم سازی با استفاده از اصول طراحی بدیهی ارائه   4002در سال  Kulak  و  Durmusogluدر زمینه مدیریت پروژه 

 یبرای اطمینان از حداکثر استفاده از استعدادها ها توسعه مهارتبوسیله شناسایی مهارت های مورد نیاز و  . آنها پیشنهاد ایجاد تیم هاکردند

 . را ارایه کردند اعضای تیم

 Feng  و Jiang و Fan و  Fu  متقابل که هر دو عملکرد فردی  عملکردیروش انتخاب اعضا در تیم های  پیشنهاد یک 4030در سال

 .کردندارائه می گیرد را در نظر را نامزدها و عملکرد مشترک بین نامزدها 

 نظریه مجموعه های فازی نیز درانتخاب اعضای تیم و نحوه چیدمان تیم استفاده می شود.

و یک الگوریتم زمانی چند  را ارایه کردند پیشنهاد یکپارچه سازی منطق فازی به وزن گراف کامل دو قسمتی 3994لیانگ و وانگ در سال 

 . مساله کار گماری منتشر کردند جمله ای برای حل
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Yaakob  وKawata   شایستگی تیم های از اعداد فازی مثلثی ، به منظور ارزیابی مهارت های کارگران و اندازه گیری  3999در سال

 .  کاری خود استفاده کردند

DeKorvin  و Shipleyو Kleyle  بین مهارت  رقابتیکه  چند فازییک مدل برای انتخاب پرسنل در پروژه های  4004در سال

ساختار از . آنها می باشد ، ارایه کردند و مالحظات بودجه انعطاف پذیر( مهارت های مورد نیاز برای هر مرحله  )شده توسط هر فرد  کسب

 . کردنداستفاده  برای هر فاز پروژه در محیط فازی و مجموعه اهداف  یک فردهای مهارت  مجموعه برای اندازه گیری تناسبفازی مناسب 

Dereli  و  Baykasogluو Das  ریاضی نویسی  استفاده کرده  و یک مدل فازی برنامهاز بازپخت شبیه سازی شده  4002در سال

یک مدل فازی مبتنی بر مجموعه برای  4009در سال   Shipley and Johnson.  کردند برای تشکیل تیم ممیزی کیفیت پیشنهاد

 .ندرا پیشنهاد کرد پروژهانتخاب اعضای پروژه برای رسیدن به اهداف 

اهمیت انتخاب عضو و  به رغم. را نشان می دهد  مطالعات فوق اهمیت انتخاب اعضای تیم در یک طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی

یات ادبیات علوم ورزشی مورد تحقیق قرار نگرفته است . ادب و صنعت ، این موضوع به طور گسترده ای در تجارتتشکیل تیم تحقیقاتی در 

 ورزشی بسیار محدود و پراکنده است .  )دسته جمعی( چند نفره های انتخاب بازیکن و تشکیل تیم مباحث فعلی در

  Boon و  Sierksma یک تیم در فوتبال و والیبال با ترکیب ویژگی های  تشکیل یک مدل بهینه سازی خطی برای 4001در سال

 . فرموله کردند را نامزدها و بازیکنان با الزامات عملکردی

Merigó  و Gil-Lafuente  وزنی منظممتوسط  عملگر استفاده از 4033در سال  (OWA در انتخاب منابع انسانی در مدیریت )

فایت و شاخص سطح ، ضریب ک (Hamming distance) فاصله همینگ از قوائد  . آنها قرار دادند تجزیه و تحلیل را مورد ورزش

 . کردند تیم استفاده یک  تکنیک های تصمیم گیری و انتخاب یک بازیکن فوتبال برای ی کردنپارامتر حداکثر و حداقل برای

Ahmed  و Debو Jindal  پیشنهادقدرت گوی زنی و پرتاب توپ یک تیم کریکت را مورد بررسی قرار داده و  4033 در سال 

 . را ارایه کردندتیم  یک مدل بهینه سازی چند هدفه محدود برای انتخاب بازیکنانیک 

مجموعه های فازی و منطق فازی ابزارهای  قدرتمند ریاضی برای مدل سازی سیستم های نامعین صنعتی ، انسانی و طبیعی است . مجموعه 

قابل توجه های فازی و منطق فازی امر تصمیم گیری را با استفاده از استدالل تقریبی و اصطالحات زبانی تسهیل می کنند. نقش آنها زمانی 

. عالوه بر این، کاربران اغلب پاسخ میدهند می شوندبه راحتی توسط ریاضیات سنتی توضیح داده ن ای که است که به پدیده های پیچیده

تصمیم گیری  مستلزم. مدیریت ورزش اغلب  دارند دقیقاستفاده از اصطالحات زبانی به جای مقادیر عددی  ی نسبت به احساس راحت تر

. مجموعه و منطق فازی را می توان به طور موثر در برنامه های کاربردی مدیریت  است دم وجود اطالعات دقیق و کاملدر صورت ع

  . کرد، و مدیریت تاسیسات ورزشی استفاده ورزش ورزش ، بازاریابی ورزشی ، منابع انسانی اقتصاد ،  ورزشی مانند عملیات ورزشی

نرم افزار  "صفر و یک"توان به سادگی اینگونه تعریف کرد: منطق فازی فراتر از منطق ارزش های  میاین مبحث پیچیده و بسیار گسترده را 

، شناور و بی نهایت بین اعداد  های کالسیک رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم افزاری و رایانه ها می گشاید، زیرا فضای ناواضح
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را  "رویم اگر می"یا  "شاید برویم"ارزش جدید  "نرویم"یا  "برویم"گیرد. فازی از فضای بین دو ارزش  را هم به کار می یکو  صفر

تواند فراتر  پس از بررسی رایانه ای بیالن اقتصادی یک بازرگان می بانکاستخراج کرده و به کار می گیرد. بدین منوال به عنوان مثال مدیر 

 دهیم اگر... رفته و بگوید: وام می "هیمد وام نمی"یا  "دهیم وام می"از منطق 

. مجموعه های فازی پیشنهاد کرده ایم( برای انتخاب بازیکن و تشکیل تیم در فوتبال FIS، ما یک سیستم استنتاج فازی ) تحقیقدر این 

. متغیرهای زبانی برای مقابله با استفاده می شود ارزیابی عملکرد بازیکنان به اعداد مثلثی برایبرای تبدیل متغیرهای زبانی مورد استفاده 

 . استفاده می شود ح مهارت بازیکنان و رتبه بندی عملکرد با مقادیر گسستهومشکل بیان سط

(. متغیرهای زبانی نیز برای ارزیابی عملکرد هر  Dubois ،3922اعداد فازی در پردازش اطالعات در محیط های فازی بسیار مفید است )

 ختلف استفاده می شود.بازیکن در موقعیت های م

جنبه های کیفی دانش  سازی مدل برای   IF-THENفازی قوانین ( سیستمی غیر خطی است که از  FIS)  یک سیستم استنتاج فازی  

سه   در . محبوب ترین تکنیک های مدل سازی منطق فازی را می تواناستفاده می کند تجزیه و تحلیل کمی دقیق  بکار گیریبشری بدون 

( ، مدل معادله رابطه ای ، و Assilian   ،1975و  Mamdani( )Mamdaniنوع شناختی ) : مدل های زبانکرد طبقه بندیدسته 

در حالی که  ، اند مجموعه های فازی از نوع نتیجههم و  هم سابقه ( . در مدل های زبانی ، 3921مدل تاکاگی سوگنو و کانگ ) سوگنو ، 

، اما نتیجه از معادالت خطی است  )مجموعه های غیر دقیق( در مدل های تاکاگی سوگنو و کانگ سابقه متشکل از مجموعه های فازی

 می باشدساخت ماتریس رابطه فازی با توجه به داده های فرآیند ورودی و خروجی  به منظورتشکیل شده است . مدل معادالت رابطه فازی 

 در نظر گرفته شده است. جایگزین  انبازیکن ترتیب استفاده ازبرای ارزیابی  تحقیقارائه شده در این  ( FIS) نطق فازیسیستم م .

 ، جزئیات 1در بخش  ارائه کرده ایم، یک نمای کلی از نظریه مجموعه فازی  4به شرح زیر سازماندهی شده است. در بخش  تحقیقبقیه این 

در   ارائه کرده ایم ، یک مطالعه موردی برای نشان دادن اثربخشی و کاربرد روش پیشنهادی2در بخش  و ایم هادارائه د را روش پیشنهادی

 . را ارائه کرده ایم ت تحقیقات آیندها، نتیجه گیری و جه 1، در بخش  نهایت

 انتخاب تيم هاي ورزشي. 2

را تشکیل می دهند نهفته است . روند انتخاب بازیکن و چیدمان تیم  موفقیت یا شکست هر تیم در مهارت ها و توانایی های بازیکنانی که آن

در  ورزش های دسته جمعی یک مساله چند معیاره ی پیچیده است که در آن موفقیت نهایی از بازیکنان و مجموعه ای که یک  تیم موثر را 

تیم ، تصمیماتی است که توسط مربیان بر اساس  تشکیل می دهند حاصل می شود. به طور کلی ، انتخاب بازیکنان فوتبال و تشکیل یک

بهترین اطالعات در دسترس اتخاذ می شود. مدل های ساختاری و تحلیلی بسیار کمی برای حمایت از مربیان در این زمینه تا کنون پدید 

بال ارائه شده است. فاز اول آمده است. در این تحقیق یک چارچوب دو مرحله ای)دو فازی( برای انتخاب بازیکنان و تشکیل تیم در فوت

له بازیکنان جایگزین را با استفاده از روش رتبه بندی فازی ارزیابی کرده  و بازیکنان برتر را برای گنجاندن در تیم انتخاب می کند . مرح

ای چیدمان تیم را انتخاب ( ارزیابی کرده و بهترین ترکیب برFISدوم ترکیبات جایگزین بازیکنان انتخاب شده را با سیستم استنتاج فازی )

 می کند.در این تحقیق یک مطالعه موردی برای نشان دادن عملکرد روش پیشنهادی استفاده شده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
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 فوتبال معيارهاي انتخاب بازیکنان براي یک تيم. 2.1
 

 .مطلوب ترین حالت ممکن برای بازیکنان برابر بودن ساق پا با ران و پایین تنه با باال تنه می باشد-3

بازیکن ضعیف دو پا به بازیکنان قوی یک پا ارجحیت دارد.چرا که میتوان با تقویت بازیکن دو پا پرداخت و او را در تاکتیک مناسب به -4

 .کار برد

هارت دفاع باید ترجیحا بلند قد و سرزن و البته سرعتی و دفاع های کناری باید در توپ دزدی و تکل زدن و مقابله با استارت های سریع م-1

 .داشته باشند

 .برای یک دروازبان اولین شرط بلند قدی اوست یک دروازبان ماهر اما کوتاه قد ناکام خواهد بود-2

 .هافبک های کناری با توانایی دریبل زن و استارت های سریع باید انتخاب شوند-1

 .ه می نمایند ارجحیت دارندمهاجمین با نسبت قد بلند و دریبل زن به مهاجمانی که صرفا از ضربه سر استفاد-2

 .مهاجم کاذب بایستی توانایی باالیی در دریبل زدن و استارت های سریع داشته باشد-2

 .در اختیار داشتن حداقل دو هافبک دفاعی سرعتی و تکل زن برای موفقیت تیم بسیار ضروری است-2

 گيري چند معياره تصميم.3

پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از  های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان حل راهگیری شامل بیان درست اهداف، تعیین  تصمیم

باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم گیری است زیرا کیفیت طرح  ها و باالخره انتخاب و اجرای آن می حل اجرای هر یک از راه

آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر  جی که از اعمال آنها بدست میها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتای و برنامه

گیری براساس چندین معیار  گیرنده است که تصمیم ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیری نماید. در اکثر موارد تصمیم اتخاذ می

های اخیر مورد  گیری چند معیاره که در دهه شهای تصمیممورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در رو

 شود. توجه محقق قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می

ی که از یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طور "تصمیم گیری

نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم گیری هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است. فرآیند تصمیم گیری را می توان 

 .به صورت زیر نمایش داد
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چيست؟   MCDM 3.1.  

گیری چند  تصمیمو مدلهای  MODMعمده مدلهای تصمیم گیری چند هدفه  ٔ  به دو دسته MCDMگیری چند معیاره  مدلهای تصمیم

های چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر  راحی و مدلهای چند هدفه به منظور ط شود. در حالت کلی مدل تقسیم می MADM شاخصه

گیری چند معیاره آن است که اولی در  های تصمیم گیری چند هدفه با مدل های تصمیم گیرند. تفاوت اصلی مدل مورد استفاده قرار می

 گردند. گیری گسسته تعریف می گیری پیوسته و دومی بر فضای تصمیم فضای تصمیم

 ای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد :در مورد معیاره

 تبدیل معیارهای کیفی به کمی 

 بی مقیاس کردن معیارها 

 تعیین وزنهای نسبی معیارها 

 چگونگی تحلیل

و تجزیه و برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آنرا به خوبی شناخت و آنها را به طور دقیق تعریف کرد و سپس به مدلسازی 

 باشند: مولفه می 2شامل  MCDMتوان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره  تحلیل آن پرداخت. به طور کلی می

 ای از اهداف . یک هدف یا مجموعه3

 ( یا گروهی از تصمیم گیرانDM. تصمیم گیرنده )4

 ای از معیارهای ارزیابی . مجموعه1

 های تصمیم ای از گزینه . مجموعه2

 ای از متغیرهای مجهول یا متغیرهای تصمیم ه. مجموع1

 معیار –ای از نتایج حاصل شده از هر زوج گزینه  . مجموعه2

هاست. این ماتریس نتایج تصمیم را برای  ای از سطرها و ستون عنصر مرکزی این ساختار، یک ماتریس تصمیم است که شامل مجموعه

 کند. میها و معیارهای ارزیابی بیان  ای از گزینه مجموعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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گیرنده  شود. تصمیم نفع نیز گفته می های ذی گیرنده تشکیل شده که به آنها گروه گیری پیچیده عموماً از تعدادی تصمیم مسائل تصمیم

شوند.  فرد خود مشخص می های منحصربه تواند یک نفر یا گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افراد با اولویت می

های اختصاص داده  توانند بصورت وزن ها می باشند. همچنین اولویت های تصمیم می ها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینه اولویت که

 توان بهترین گزینه را انتخاب نمود. شده برای معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. با اولویت بندی نتایج تصمیم می

  (FAHP) فازي  ه مراتبي. فرایند تحليل سلسل3.2

 را های کارشناسان ارزیابی و نظرات تکنیک این .شد مطرح (3920)ی ساعت .ال .توماس توسط بار نخستین مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 حسب مقیاس بر ارزیابی روش سپس .نماید می تبدیل ساده مراتبی سلسله سیستم یک به را گیری پیچیده تصمیم سیستم و نموده ترکیب

 این .(4004، )تسور و همکاران گیر می قرار معیارها،مورد استفاده از یک هر بین در زوجی مقایسات نسبی اهمیت بررسی منظور به

 وجود (.با4002، دهد )رائو و داوین می قرار بررسی مورد کارآمدی بطور را، کیفی های شاخص همچنین و کمی های شاخص تکنیک

 اساساً روش این :است کمبودهایی دارای ساعتی AHPبکارگیری بسیار، مزایای

 دهد. می قرار بررسی مورد را قضاوت مقیاس نامتعادل .3

 گیرد. نمی نظر در را قضاوتهای فردی در موجود های اطمینان عدم .4

 . است غیردقیق تقریباً روش این بندی رتبه .1

 .دارد آن نتایج در زیادی بسیار تأثیرات گیران تصمیم عملکرد و انتخاب ذهنی، های قضاوت .2

 AHPباشند. بنابراین می دقیق غیر ذهنی و اغلب کیفی های شاخص از افراد های ارزیابی که است این قبول قابل موضوع بعالوه

 تفکر کامل انعکاس به قادر و رسد می نظر به ناکارآمد و ناکافی گیران های تصمیم نیازمندی دقیق دستیابی در کالسیک، و متعارف

 توسط بار اولین های فازی )که مجموعه تئوری بشر، افراد ترجیحات در ها اطمینان عدم از نوع این مدلسازی منظور به .نیست بشری

 سلسله تحلیل فرآیند در زوجی مقایسات با شد( مطرح تفکر بشری در موجود ابهامات به رسیدگی منظور به ، 1965 سال در زاده

 تصمیم فرآیند از تری دقیق درک ترتیب بدین - AHP تکنیک  توسعه عنوان به فازی، مراتبی سلسله تحلیل –شود می ترکیب مراتبی

 .گردد می حاصل ای بهینه نتایج شده، ارائه گیری

 ون آنها، ضعف غلبه برنقاط ، همچنینAHP و فازی تکنیک دو هر مزایای از استفاده منظور به بنابراین (.4002)آیانگ و ازدمیر،

فازی زیادی بوسیله افراد  AHPروشهای   .بردند بکار مراتبی تحلیل سلسله در را فازی منطق اصول بار ( اولین1983پیدریز) و الرهون

مختلف پیشنهاد شده است که این روشها رویکردهای سیستماتیکی برای انتخاب گزینه با استفاده از مفهوم تئوری مجموعه های فازی و 

 مراتبی هستند.تجزیه و تحلیل ساختار سلسله 

در این روش پرسشنامه ها با توجه به مفهوم روش سلسله مراتبی فازی طراحی شده است و هدف پرسشنامه، مقایسه زوجی معیارها در هر 

( نشان 3سطح با توجه به معیار موجود در یک سطح باالتر می باشد . اعداد فازی در نظر گرفته شده برای مقایسه زوجی معیارها در جدول )

 داده شده است. 
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 (2008، (: اعداد فازی سه وجهی)از لی و همکارانش3جدول)

 عدد فازی مثلثی تعریف درجه اهمیت

 (9,9 ,9) فوق العاده مهم 9

 (8 ,7 ,6) بسیار مهم 2

 (6 ,5 ,4) مهم 1

 (4 ,3 ,2) نسبتا مهم 1

 (1 ,1 ,1) اهمیت یکسان 3

 

 .نظریه مجموعه هاي فازي4

نظریه مجموعه های . کالسیک شرح داد و به کار گرفت تئوری مجموعه توسط توان را نمی واقعی جهانبسیاری از برنامه های کاربردی 

  در طبیعت که نامعین منابع مقابله با قدرتمند برای روش یک نظریه مجموعه های فازی پیشنهاد شد،  3921در سال   Zadeh توسط فازی

 به طور گسترده ای فازی های منطق و ها، مجموعه دقیق و کامل اطالعات در صورت عدم وجود منابع غیر کالسیک هستند می باشد. ءجز

 . شود می استفاده نامشخص برای مدل سازی سیستم های

(Saghafian & Hejazi, 2006; Soltani & Haji,  2007; Zadeh, 1965) 

 های قطعی مجموعه

معرفی  ها کالسیک مجموعه ی نظریههای عادی و معمولی هستند که در ابتدای  ( در واقع همان مجموعهCrisp sets)های قطعی  مجموعه

شود یکی از مفاهیم ابتکاری و حیاتی در منطق  نماید که به کمک آن می . افزودن صفت قطعی به واقع وجه تمایزی را ایجاد می شوند می

 را به آسانی در ذهن به وجود آورد. عضویت تابعفازی موسوم به 

های  خود دارد )در ریاضیات، برد یک تابع برابر با مجموعه تمام خروجی بردهای قطعی، تابع عضویت فقط دو مقدار در  در حالت مجموعه

 تابع است(.

  هستند. بنابراین: ارزشی کالسیک منطق دوآری و خیر )یک و صفر( که همان دو مقدار ممکن در 

        {
             
           

  

 است. A در مجموعه قطعی x تابع عضویت عنصر      که در اینجا 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
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 فازي و عمليات منطق فازي. 4.1

[  0،3در بازه ] یک عدد حقیقی  است.مقدار درجه عضویت ̃   به مجموعه فازی x بیانگر میزان عضویت عنصر        درجه عضویت

.  اگر درجه عضویت یک عنصر از مجموعه برابر با صفر باشد، آن عضو کامالً از مجموعه خارج است و اگر درجه عضویت یک می باشد

عضو برابر با یک باشد، آن عضو کامالً در مجموعه قرار دارد. حال اگر درجه عضویت یک عضو مابین صفر و یک باشد، این عدد بیانگر 

مثال اگر رنگ سیاه را صفر و رنگ سفید را عدد یک در نظر بگیریم آن گاه رنگ خاکستری  -)مترجم .  باشد میمیانی  عضویتی  درجه

  (. عددی نزدیک به صفر خواهد بود

 .(Zadeh  ،3921 تعریف شده توسط)

 :تشکیل می شودها به شکل زیر  زوج مرتب از  ̃    مجموعه فازی یک

  ̃   {[     ̃   |     ]} 

(3) 

 است. یک عدد حقیقی تعمیمگر است که نشان فازی یمقدار عدد فازی یک. هستند فازی مقادیر از ویژه ای گروهفازی  اعداد

 دنیای واقعی رایج ترین نوع اعداد فازی برای حل مسائل ذوزنقه ای و مثلثی فازی اعداد اما، دارد وجود اعداد فازی مختلفی ازدسته های 

 مرتبه احتمال. a < b < c ، که در آن (n,n,a) سه گانه،  ، یعنیشود می تعریف عدد حقیقی سه توسط مثلثی عدد فازی یک. هستند

، ما مثلثی عدد فازی برای. گیری می شود  نشان دهنده اتفاق مورد نظر است اندازه  xآرگومان ، که در آن  µ (x) عضویت تابع توسط

   (.3 و شکل (4)معادله )می باشد.  µ= (b)  1 که حالی در µ ( =a) µ (n= )  0داریم

 :است زیر به صورت عضویت تابع

(4) 

  ̃       

{
 
 

 
    

   –   

 
    –           

  – 
   –   

 
              

                                         

  

 

 کهاست  متفاوت عددی یک متغیر با و (Zhang  ،3922) بیان می شود با اصطالحات زبانی ارزش آن متغیری است که زبانییک متغیر 

،  Zadehتعریف می شوند )  طبیعی و یا مصنوعی ادبیات در جمالت کلمات یابا  ، بلکهمشخص نمی شود  اعدادبا ارقام و  مقدار آن

 شدهنتعریف  قراردادی کمی عبارات دریا به خوبی  ند وا بیش از حد پیچیده موقعیت هایی که در توصیف زبانی یک متغیر مفهوم(. 3921

  بسیار مفید است. اند
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یا  های انسانی زبان جمالتو  کلمات، اعدادها به جای  شود که مقادیر مورد قبول برای آن متغیرهای زبانی به متغیرهایی گفته میدر واقعیت 

گردد، در منطق فازی نیز از متغیرهای زبانی )گفتاری یا غیر  هستند. همانگونه که در محاسبات ریاضی از متغیرهای عددی استفاده می ماشینی

اصطالحات( قرار دارند  های زبانی )گفتاری( که در مجموعه عبارت )کلمات/ د. متغیرهای زبانی بر اساس ارزشگرد عددی( استفاده می

بسته به تقسیمات « سن» ( صفاتی برای متغیرهای زبانی هستند. به عنوان مثال: متغیر زبانیLinguistic termsشود. عبارت زبانی ) بیان می

 باشد.« سالمند»و « میان سال»، «جوان»، «نوجوان»موعه عباراتی از قبیل تواند مج مورد نظر شخصی و شرایط می

 که  جبری عملیات از برخی ،تحقیقدر این  تعریف کرد.  قاعده کلی تعمیم از استفاده را می توان با اعداد فازی جبری برعملیات های 

Ã و    Ã1 فازی اعداد به عنوان زبانی دو متغیر کنید کهفرض . ه شد مورد استفاده قرار داده ایم ئارا  3922در سال  Dubois توسط 2   

 کلیبه طور  ،    و      به توجه با       .  = (     ,    ,   ) و      = (     ,      ,   )عبارتند از    x2و  x1که در آن  داریم ، 

 تعریف شده است. 3در جدول  فازی اساسی های عملیات

 

 اعداد مثلثی فازی. 3شکل 

 4جدول شماره 

   فازی عملیات های اساسی

                          

          
   (

 

  

 
 

  

 
 

  

) 

                                          
                                          
                         ) 

 

                                       
                                       
                                       

 

                                           
                                           
                                           

 منفی 

 معکوس 

 جمع 

 تفریق

 ضرب عددی اسکالر

 ضرب اعداد فازی

              
              
              
 تقسیم به اعداد فازی

              
              
              

  

 سيستم منطق فازي و ) آنگاه -اگر IF-THEN  (فازي  قوانين .4.2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 IF xهای منطق فازی در استفاده از ساختار قانون پایه منطقه فازی است که طی آن، مسائل کنترلی به یک سری قوانین  یکی از ویژگی

And y THEN z شوند که پاسخگوی خروجی مطلوب سیستم برای شرایط ورودی داده شده به سیستم است. این قوانین ساده  تبدیل می

 شود. های ریاضی استفاده می دهی مطلوب سیستم با اصطالحاتی از متغیرهای زبان شناختی به جای فرمول پاسخو آشکار برای توصیف 

 کنند، اما تئوری فازی، تئوری دقیقی است. های غیرقطعی و نامشخص را توصیف می های فازی پدیده نکته جالب اینجاست که گرچه سیستم

  

، هستند  "رخ می دهد Bآنگاه   A  دهد رخ اگر "عبارت شرطی  در قالب عباراتی ازیف جمالت شرطی و یا IF-THEN  فازیقوانین 

 به توجه با. مشخص می شوند مناسب عضویت توسط توابع که (Zadeh ,3921ند )ا  مجموعه های فازی عالئمی برای B و A که در آن

توانایی انسان  نقش مهمی را در که استدالل مبهم های حالت در تصمیم گیریبرای  اغلب IF-THEN فازیقوانین  ،شان  مختصر شکل

از ،  باشد متعدد سوابق معانی و دارای فازی یک قاعده اگر. ، بکار گرفته می شوند دارند مبهم و نامعلوم های محیط در تصمیم گیری برای

(. (2) و (1) معادالت ) د.استفاده می شو ارزیابی است نتیجه که نشان دهنده یک عدد برای به دست آوردن (OR یا AND) فازی رعملگ

 به منظور بررسی شود.می استفاده  عضویت تابعی  در نتیجهو  ( آورده شدهThenبه عنوان عبارت پس از آن گاه )( یحقیقمقدار این عدد )

 : فازی گر هایعمل اتحاد، با استفاده از به طور معمول .می شود استفاده  OR فازیاز عملگر ،قوانین  تفکیک

(1) 

  ⋃           [             ] 

 :استفاده می شود AND فازی  عملگر از، ترکیب قوانین  به منظوربه طور مشابه، 

(2) 

  ⋂           [             ] 

 

به راحتی  IF-THEN قوانین  ازبا استفاده  منطق فازی. سیستم منطق فازی را تشکیل می دهند بخشی از هسته IF-THENفازی  قوانین

 .(4003،  خو وژانگ  و هومدل سازی کند. ) دقیق کمی  وهای  تجزیه و تحلیل را بدون انسان دانش کیفی هایجنبه  می تواند

 مدل سیستم منطق فازی هدف اصلی فراهم می کند. را محیط در مبهم عبارات استدالل برای محاسباتی چارچوب یک سیستم منطق فازی

 Uchikawa و Horikawa  ،Furuhashi) می باشد تقریبی استدالل فازی و منطق چارچوب مفهومی در انسان تصمیم گیری سازی

سیستم ،  تجزیه و تحلیل تصمیم گیری،  ها داده، طبقه بندی  کنترل اتوماتیک از قبیل در زمینه های مختلف سیستم های منطق فازی(. 3994،

مجموعه  از قشه برداری )نگاشت(ن واقعی روند یک فازی منطق .قرار می گیرنداستفاده  با موفقیت مورد  کامپیوتر و چشم انداز،  های خبره

نمونه  چهار شاملسیستم منطق فازی  به طور کلی، .می باشد فازی قوانین مجموعه ای از بر تکیه با خروجی متغیرهای به متغیرهای ورودی ی

 .   است شده داده نشان  4 که در شکل می باشد

 (Huang & Chiu , 2009) 
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مجموعه های فازی تبدیل می  هستند را با استفاده از یک تابع فازی به قطعی شامل اعداد که ، ورودی های سیستم ، سازی فازیهای  نمونه

مجموعه ای از قوانین شبیه سازی می کند .  به وسیلهمنطق فازی فرایند استدالل انسان را بوسیله استنتاج فازی در متغیر های  ورودی کند .

 قانون( بیان شده است. درجه عضویت برای هر رخ می دهد Yآنگاه   رخ دهد X اگر مثال)  IF-THEN فرمتی از نوعاین قوانین با  

این  مختلفی برای تعریف. راه های استفاده می کند ساده می شوداز مفهوم فازی که به یک درجه عضویت  فراینددر ارزیابی  شده تایید

. خروجی  ( Mamdani, 1977; Mizumoto & Zimmermann, 1982; Zadeh, 1971) مفهوم وجود دارد

 نمونه های. تبدیل می کندکه توابع عضویت را به یک تابع عضویت  ی تشکیل می شوندبا استفاده از یک فرایند تجمع قوانینهای ارزیابی 

 سازی غیرفازیمختلف . بسیاری از روش های تبدیل می کند قطعی استنتاج را به یک مقدارحاصل از فازی  های  غیر فازی سازی مجموعه

 ( . 3990حداکثر ) لی، معیار حداکثر، مرکز منطقه، نیمساز منطقه ، متوسط  مثل روش های( ، Ross, 1995مطرح شده است )

 

 . سیستم منطق فازی4شکل 

 

 

 Mamdani .روش استنتاج فازی 1شکل 

 : شوند  پیاده سازی منطق فازی در قادرند  منطق فازی هایسیستم  از نوعدو 

 (.3921،  سوگنوو تاکاگی ) سوگنو نوع  و( Assilian  ،3921 و Mamdani)  Mamdani نوع
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 قرار استفاده مورد تحقیقاین  در نوع اول. ندمتفاوت ا شوند می تعیین ها خروجیدر آن  وش هایی کهدر ر،  سیستم منطق فازی دو این 

 می استفاده دنیای واقعی حداکثری در  -تشکیل عملیات ها و مسائل حداقل  درسادگی  دلیل به اغلب  Mamdani روش. گرفته است 

در شکل می . به نمایش گذاشته است دو قانون بارا  Mamdani سیستم منطق فازی به روش ورودی دو( 1)شکل، به طور خالصه. شود

 حداقل از عملگرروش فوق  . فازی سازی شده اند عضویت با استفاده از تابع قطعی با مقدار ارزش تقاطع یافتن از طریق دو ورودیبینیم که 

را  تابع عضویتخروجی  روش این. کرده است قوانین استفاده برای به دست آوردن دو ورودی ترکیب محاسبه اشتراک دو ورودی و برای

استفاده  دو قانون خروجی ترکیب و اجتماع دو ورودی برای محاسبه عملگر حداکثر از در نهایت، کند. قوانین بدست آمده محدود میبا 

  .می کند

 پيشنهادي.روش 5

 چگونگی بایستی و تخصص داشته باشند در پست های مختلف باید،  ، بازیکنان فوتبال تیم های ورزشی تمامدر  می دانیم همانطور که

که در آن  فوتبال برای این امر به ویژه. بدانند بازی در به منظور رقابت موثر را دیگر پست های در خود هم تیمی های با کردن برقرار ارتباط

که  عمومی اصطالحات. ، اثبات شده است عملکرد بهتر نیاز دارندنحوه چیدمان)ارنج تیم( برای  عنوان بهی ساختار یک سیستم به انبازیکن

 40 دارای هر تیم به طور کلی،. مهاجمان و هافبک ها،، مدافعان، دروازه بان عبارتند از: شود می استفاده فوتبال مختلف در پست های برای

 .می شوند انتخاب یک مسابقهدرکننده بازی  شروع به عنوان مربیان توسط بازیکن  30واست ( دروازه بان سهبدون در نظر گرفتن ) بازیکن

 .مبتنی بر نحوه ارنج)سیستم چیدمان( انتخاب شده برای یک بازی می باشد پست سه این هر یک از در بازیکنانتعداد 

روش رتبه  یک، از  مرحله انتخاب در. است شده داده نشان و آرایش تیم انتخاب برای )دو مرحله ای( دو فازی یک روش  (2) در شکل

 Kawata و Yaakob توسط 3999 روش رتبه بندی فازی) که در سال. استفاده کرده ایمجایگزین  بازیکنان ارزیابی برای بندی فازی

 برای (FISاز سیستم منطق فازی) تیم ، آرایش تنظیم مرحله در. بکار گرفته می شود اعضای تیم انتخاب برای پیشنهاد شد( در این مرحله

 می شود.استفاده  اعضای تیم در پست های گوناگون مختلف ترکیبات ارزیابی
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 پیشنهادی از چارچوب گرافیکینمایش  .2شکل 

 انتخاب  : 1فاز  .5.1

 مهارت اساس بر برای ارزیابی معیارهای مورد استفاده به خصوص هنگامی که،  است فرایند به چالش کشیدنی یک بازیکنان فوتبالارزیابی 

 دریبل، مهارت توپ  برای کنترل توانایی از جمله معیارهای ارزیابی مجموعه ای از،  در این مرحله. تاکتیکی می باشد  بینش، نگرش و 

 را هر بازیکن کلی طور به مربیان. مشخص می کنیم  ، گل زنی گل پاس برای دریافت فضا برای ایجاد توانایی،  توپدریافت  توانایی، زنی

برای هر  انبازیکن رتبه بندی و معیارهای ارزیابی وزن برای زبانی متغیرهای ما از د.نکن می ارزیابی خود مورد نظر معیارهای ارزیابی بر اساس

پست  در هر بازیکن کل نمره برای محاسبه 1 معادلهاز  ،ها  رتبه بندی و ها وزن این و ترکیب یجمع آوربعد از . می کنیم  پست استفاده

 .استفاده می کنیم مختلف های 

              
 

 
∑            

 
                 

(1) 

 یک بازیکن عملکرد رتبه  e(i, PO, Ct)عبارت. یک از پست های موجود می باشدهر  برای کل هر بازیکننمره که حاصل عبارت فوق 

مقدار . است پست بازی برای یک ارزیابی یک معیار اهمیت وزن W(PO,Ct)  عبارت  و پست بازی برای یک  ارزیابی یک معیار در

 .(Kawata  ،3999  و Yaakob) .استدر تیم  عضویت یک بازیکن از یحداکثر درجه مثلثی عضویت این توابع میانه



001 
www.shirouyehzad.ir 

 

در مرحله آخر ، سه ترکیب برتر برای چیدمان مدافعان ، هافبک ها و مهاجمان شناسایی می شوند . دلیل انتخاب سه ترکیب برای هر پست 

 .توانند ترکیبات غیر قابل قبول را دور بیندازندفراهم شود که ب این است که برای مربیان  شرایطی

 

 (: ارنج تيم )آرایش تيم 2. مرحله 5.2

 FISمدل  های . ورودی می کنیماستفاده بازیکنان انتخاب شده در هر پست  (  برای چیدمان (FIS از سیستم منطق فازیدر این مرحله ، 

پاس هایی که ، تعداد  کرده اند بازیکنان با هم بازی که ) به عنوان مثال تعداد دفعاتی ترکیب تیمدر توسط مربیان بر اساس عوامل مؤثر 

 ان( برای ترکیب بازیکن POA)  )ارنج(درصد آرایش FIS. خروجی  ارائه می شوند (...  و  بدل کرده اند و رد بازیکنان تیم در یک بازی

بیش از مقدار  POA. اگر فازی سازی شده نیاز دارد ی به ورودی ها FISبه خروجی ،  ها است. به منظور تبدیل ورودی پستبرتر در هر 

 شود با باالترین امتیاز باید جایگزینبعدی و در غیر این صورت، ترکیب است ، ترکیب پیشنهادی در نظر گرفته شده قابل قبول  باشدآستانه 

 . شود محاسبه دوباره POAو 

 . مطالعه موردي  6

یک تیم فوتبال حرفه ای در تهران نشان داده شده است.  Parsan  روش ارائه شده با داده های واقعی به دست آمده از  باشگاه فوتبال 

 40در سطح اول فوتبال ایران بوده است . بدون در نظر گرفتن سه دروازه بان ، تیم از  3922تاسیس شد و از سال  3922پارسان در سال 

و مربی مدافعان سرمربی ، مربی مهاجمین  . سه مربی از جمله هفت مدافع ، هشت هافبک و پنج مهاجم تشکیل شده است بازیکن از جمله

را   4-2-2یک تیم برای قهرمانی بازی های لیگ تشکیل دهند. مربیان سیستم  تحقیقتوافق کردند تا با استفاده از روش ارائه شده در این 

متشکل  این ارنجاست.  ترین شیوه چیدمان در فوتبال کنونی محبوب ترین و متعادل 4-2-2نحوه چیدمان . آینده انتخاب کردندبرای بازی 

 . می باشد نشان داده شده است( 1)هافبک و دو مهاجم همانطور که در شکل  2مدافع ،  2از
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 4-2-2. نمایش گرافیکی ترکیب 1شکل 

 

 تیم و مرحله ارنج مرحله انتخاببه دو مرحله تقسیم می شود :  چیدمان مرحله تنظیم

  

 : انتخاب 1. فاز 6.1

. این معیارها به طور مداوم توسط مربیان برای شکل  را در نظر گرفتند  4معیار ارزیابی ارائه شده در جدول  32در این مرحله ، سه مربی 

 . قرار می گرفتاستفاده مورد  در تیم پارسان گیری تیم در گذشته

 ،  ''( P) ضعیف '' پیشنهاد شد: 4000در سال  Karsakتوسط   است گانه بازیکنان  32های  ارزیابیکه معادل  متغیرهای زبانی زیر

 .  '' (VGخیلی خوب )  ''و  ''( Gخوب ) '' ، ''( F) سبتا خوبن ''

 . را نشان داده استزبانی مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد  هایتابع عضویت متغیر ( 2 )شکل  

 ''،  ''( NSنه بسیار مهم است ) '' ، ''(  NI)  بی اهمیت "وزن اهمیت این معیارها نیز با متغیرهای زبانی با مقادیر زیر را بیان شده است   

 .  '' (VI)بسیار مهم '' و ''( Iمهم : ) ''،  ''( Nنرمال )

 .ارزیابی ها است  )ضرایب( تابع عضویت متغیر زبانی مورد استفاده برای ارزیابی وزن دهندهنشان  (2شکل ) 
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 است را ( نشان داده شده1در جدول ) که مختلف پست هایمعیار برای  32اهمیت برای هر یک از  )ضریب(در مرحله بعد ، مربیان وزن

بازیکن بر اساس عملکرد  40برای   (2) صورت متغیرهای زبانی داده شده در جدول را بهآنها همچنین رتبه بندی عملکرد  مشخص کردند.

 . مشخص کردندجدید  فصل حذفی شروع را قبل ازشان قبلی 

 معیار های ارزیابی .4جدول 

 شماره معیار یف معیارتعر

 C1 قدرت سرزنی و پرش

 C2 قدرت شوت زنی

 C3 پاس کوتاه

 C4 سانتر

 C5 کنترل توپ

 C6 دریبل زنی

 C7 قدرت تمام کنندگی و حفظ خونسردی

 C8 سرعت

 C9 خالقیت

 C10 ایجاد موقعیت گل زنی

 C11 تکل زنی

 C12 توانایی استفاده از دو پا

 C13 استقامت

 C14 قد

 C15 توانایی ارسال پاس بلند

 C16 توانایی های تکنیکی

 C17 ایجاد فرصت های هجومی

 C18 تعداد دفعات بازی

 

 (1)در جدول  شده داده مختلف برای پست های بازیکنان کلی محاسبه نمره مبنایی برای ( 2و  1) جداول  جمع آوری شده دراطالعات 

 محاسبه می شود: به شرح زیر 3 بازیکن نمره ، به عنوان مثال است.

G VI+F NS+G VI+…+G NS+F I+G I= (0.6,0.8,0.9)      

 (2.5,3,3.5)+(0.3,0.5,0.7)  (1,1.5,2)+ (0.6,0.8,0.9)  (2.5,3,3.5)+….+ 

(0.6,0.8,0.9)  (1,1.5,2)+(0.3,0.5,0.7)  (2,2.5,3)+ (0.6,0.8,0.9)  (2,2.5,3) = (12.6,25.45,37.55) 
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 (1)جدول شماره  ارائه شده در مثلثی اعداد ازمقدار متوسط  برای هر یک از پست ها بر اساس رتبه بندی هر بازیکن کلی و نمره (2)جدول 

 را نشان می دهد.

 

 

 عملکرد نمرات مورد استفاده برای عضویتتابع . 2شکل

 

 

 اهمیت ضریب مورد استفاده برایتابع عضویت  .2شکل 

 رتبه بندی  شان نمره متوسط وسیلهو ب شد تشکیل مهاجمان دوتایی ترکیب سه هافبک ها و و مدافعانچهارتایی  ترکیب سه، مرحله آخردر 

می به دست  زیر صورتبه ،  است شده تشکیل تدافعی خوب چهار بازیکن از که،  ( 3،2،4،1) ترکیب نمره متوسط به عنوان مثال،. ندشد

 د:آی

 

 و (  2،2،4،1) و  ( 3،2،4،1) این جدول ترکیبات به توجه با را نشان می دهد. 4-2-2سیستم  ترکیب رتبه بندی کلی سه( 2)جدول

پست  برتر برای ترکیب سه  (31،31،32،34) و( 9،31،32،34)و ( 2،31،32،34)مدافعان و ترکیبات  پست برتر برای ترکیب سه ( 2،2،4،1)

 .بودند پست مهاجمان برای رترب ترکیب سه (  39،32) و ( 32،32) و (  40،32)  هافبک و ترکیبات

 نکته : شماره های داخل پرانتز های فوق شماره بازیکنان می باشد.

 

27.75 + 26.8 + 25.9 + 25.45 

4  
= 26.47  
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 . ضرایب معیار ها برای پست های مختلف1جدول شماره 

Forward midfielder Defender Criterion number 

VI N VI    

VI I NS    

I VI VI    

I I NS    

VI VI I    

I VI NS    

VI N NS    

VI I N    

I VI NS    

VI I NS     

NS I VI     

I NS NS     

I VI N     

VI NS I     

I VI NS     

VI I NS     

I VI I     

I VI I     
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 رتبه عملکرد هر بازیکن با توجه به معیارهای مختلف .2جدول شماره 

forward midfielder Defender Criterion    

number 

  Play number  

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

VG G VG G G VG VG P F G F G G V

G 

F G F VG G G    

G G G VG VG G VG G F VG G G F G G F P G V

G 

F    

G G G VG G G F G VG G V

G 

VG G G F G G VG G G    

G G VG G F G P VG G F G G G F VG G P F G G    

VG VG G VG G VG G F G VG G VG G G VG G G F F G    

G G VG F VG G VG G G VG F G G P F G G F G F    
G VG VG G G VG F G G VG G F G G G F P G F F    

VG G G VG G VG G VG G F G G G G G G VG P F G    

VG G G VG G F VG G VG G G VG VG G P G F F G F    
VG G G G VG G VG VG G F G  G F F P F P G F     

G G G F G F G VG G F F G G G VG G VG VG G G     

P G VG F P F G G G G F F F P F G F P G P     
G G VG VG G F G F G G V

G 

G G G VG V

G 

G F G G     

VG F VG G G VG G G G G F F G G VG G VG F G G     

G G G VG VG G G VG G VG F G F F G G F G G G     
G G VG G G VG G VG G VG G F G G F G P F P G     

G G G VG G VG VG G G F G VG G F F G P F G F     

G G F G G F G VG G F G F VG G F G G F G G     

 

 . نمره کلی هر بازیکن در سه پست مختلف1شماره جدول 

 Overall score Play number position 

(12.6,25.45,37.55) 1 defenders 

(13.85,26.8,38.85) 2  

(11.55,22.2,34.9) 3  

(10.75,23,35.15) 4  

(14.2,27.75,39.6) 5  

(12.4,24.5,37.35) 6  

(13.1,25.9,37.9) 7  

   

(20.25,35.25,48.45) 8 midifielders 

(20.9,34.85,48.3) 9  

(19.15,33.35,46.9) 10  

(19.5,33.6.47.6) 11  

(21.25,36.05,49.1) 12  

(21.9,35.4,48.9) 13  

(21.3,35.65,49) 14  

(20.05,34.55,48.4) 15  

   

(23.4,37.5,50.8) 16 forwards 

(25.4,38.6,52,25) 17  

(26.4,39.85,53.3) 18  

(23.65,38.1,51.3) 19  

(25.1,38.9,52.15) 20  
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 و آرایش تيم تنظيم: 2.مرحله 6.2

این  برای نشان دادنرا  مدافع سه ترکیبمثال  عنوان به بیایید. در نظر گرفته شده است 4-2-2سیستم  آرایش برای تعیین بهتریناین مرحله 

 ترکیبی کهبود   ( 3،2،4،1) عیافدت ترکیب بهترین  ،قبلی مرحله نتیجه بر اساس.  در نظر بگیریممدافعان  بهترین ترکیب برای شناسایی روش

مشخص  تیمترکیب  بر موثر ورودی دو عامل عنوان به را (X  ،Yدو فاکتور ) مربیان .محاسبه شد(  FIS سیستم منطق فازی) از استفاده با

 :کردند

 دو بازیکن در همزمان حضور .است  گذشته بازی ) و یا هردو( دو یا در یک( NOTR) بازیکنان های هم تیمی روابط تعداد x فاکتور

   نشان داده شده است. (2) در معادله NOTR حداکثر مقدار .را تشکیل می دهد هم تیمی رابطه یک،  یک تیم

(2     ) 

                                                                                                                                  

 مقدار، حداکثر  بنابراین نفر است . 2 مدافعان تعداد، در این مورد. می باشد خاص )یکسان( یک پست در بازیکنان تعداد n آن درکه 

NOTR  از شماتیک نمایی. است  شده پیشنهاد برای تیم 2عدد NOTR (2 =X )2و  4 بین نقاط خط نشان داده شده است. (2) در شکل 

 با یکدیگر بازی کرده اند. تیم گذشته دو بازی در یک یا بازیکنان که این دهد می نشان در این شکل

 در که با هم تعدادی از مدافعان (2)جدول  کرده اند .  بازی آخر بازی 30 در که با هم(  است ANOP) بازیکنانی تعداد  متوسط yفاکتور 

 :دوشمی  محاسبه  زیر صورت به ANOP. را نشان می دهد کرده اند  بازی گذشته بازی 30 هر یک از

   
           

  
     

 نمره کلی و رتبه بندی هر بازیکن .2جدول 

Ranking Overall score Play number position 

1 27.75 5 defenders 

2 26.8 2  

3 25.9 7  

4 25.45 1  

5 24.5 6  

6 23 4  

7 22.2 3  

    

1 36.05 12 midifielders 

2 35.65 14  
3 35.4 13  
4 35.25 8  
5 34.85 9  
6 34.55 15  
7 33.6 11  
8 33.35 10  

1 39.85 18 Forwards 

n(n - 1) 

2  
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2 38.9 20  
3 38.6 17  
4 38.1 19  
5 37.5 16  

 

  4-2-2رتبه بندی کلی سه ترکیب سیستم . 2جدول 

Ranking Average rating Player combinations Position 

1 26.47 (5,2,7,1) defenders 

2 26.23 (5,2,7,6)  

3 25.86 (5,2,7,4)  

    

1 35.58 (12,14,13,8) Midfielders 

2 35.48 (12,14,13,9)  

3 35.41 (12,14,13,15)  

    

1 39.37 (18,20) Forwards 

2 39.22 (18,17)  

3 38,97 (18,19)  

 

 ارزیابی، فازی از روش های یک سری هر پست تبدیل کردیم. برتر ترکیبات ( برای POAs)  درصدهای آرایشبه  ورودی ها راسپس، 

نشان (  9) در شکل این روش ها. مورد استفاده قرار گرفت وظایف این انجام رساندنبرای به  غیر فازی سازیروش های تجمعی و  ،قوانین 

 داده شده است.

(I ) فازی سازی 

 yو  x ورودی برایتابع عضویت  تبدیل شدند. فازی مقادیربه  خود عضویت مربوطه توابع با توجه به واضح و معین مقادیر در این روش، 

 درجه عضویت و H و M مناطق در 0,1برابر با   X=  2ورودی  برایدرجه عضویت  داده شده است. نشان  bو aترتیب با  به 9 در شکل

 .است 0,2برابر  H منطقه در و 0,2برابر   M منطقه در Y =4,9 ورودی برای

(II )قانون ارزیابی 

این  ترکیبی از. قرار می گیرند H و Mمناطق  درy (NOTR )و X (ANOP ) ورودی که داد نشان قبلی های روش نتایج حاصل از 

 .است شده داده نشان9 در شکل چهار قاعده شامل چهار حوزه

 :محاسبه می شوند (2) - (30)های به رابطه توجه با در مناطق مذکور (Z) خروجی تابع عضویتدرجه 
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 NOTRشماتیک  .2شکل 

 .کرده اند بازی به طور همزمان که مدافعان. تعداد 2ول دج

Number of defenders played together Match number 

2 1 

2 2 

4 3 

3 4 

2 5 

3 6 

3 7 

4 8 

3 9 

3 10 

 

(III )ادغام 

 بیش از یک خروجی زمانی که در هر یک از مناطق تابع توسط یک خطکه به صورت گرافیکی  قوانین ارزیابی روش از عضویت درجه 

 تابع انتخاب می شوند و مناطق 33 معادله به توجه با درجات این حداکثر مقداراست.  شده داده درجه عضویت بدست می آمد نشان

رای حل ب های فازی حل راه شامل ای منطقه دهنده نشان )تجمعی(  جمع کردن روش نتایج حاصل از. می شوند مطابق با آن جمع خروجی

  نشان داده شده است. ( 9) در شکلپر رنگ  خطوط قرمز با این منطقه. مساله می باشد

         {                                 }  

 

(IV )غیر فازی سازی 

خروجی  به فازی های خروجی برای تبدیل (Assilian 3921 و Mamdani) Mamdani استنتاج سیستم روشاز  در این روش، 

 غیر فازی سازی( های روش محبوب ترین یکی از،) مرکز روش از. استفاده شده است  غیر فازی سازی فرآیند یک طریق از قطعیهای 

 شده پیشنهاد( 3991راس، ) Mamdani استنتاج سیستم روش در که  (crisp valuesقطعی)مقادیر  به فازی مقادیر برای تبدیل

 .است جبری ادغام یک بیانگر R ،( 9)شکل   در د.می آیبه دست  34 معادله به توجه با خروجی مقادیر معین. است ، استفاده می کنیم 

 در روش دلفی. مورد استفاده قرار می گیرد پست هر در ها POAs برای آستانه یک مقدار به منظور انتخاب روش دلفی،  بعد در مرحله

 سازمان تعامل یک روش دلفی. (Helmer  ،3921 و Dalkey)ارائه شد قابلیت اطمینان  بیشترین برای به دست آوردن RAND شرکت
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شناخته  اما، برمی گردد 10دهه اوایل  دلفی بهقدمت روش  اگرچه .عمل می کند ها بازخورد و اتنظر آوری جمع طریق از که است یافته

 Fischer  خوبی توسط بسیار بررسی های همچنین ارائه شده است.  3921در سال  Turoff و Linstone توسط روش ترین شده

(1978) , Schmidt (1997) , Okoli and Pawloski (2004)  Keeney, Hasson , and 

McKenna (2006) and   شده استارائه. 

 

 

 قانون بر مبتنی فازیمحاسبه . 9شکل

 4-2-2نحوه نهایی چیدمان سیستم  .9جدول 

Player combinations position 

(5,2,7,1) Defenders 

                              (12,14,13,8) Midfielders 

                              (18,20) Forwards 
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 4-2-2. نحوه نهایی چیدمان سیستم 30شکل 

هر دور در روش دلفی شامل یک نظرسنجی کتبی از شرکت کنندگان نسبت به هر سوال نظر سنجی می باشد که به دنبال بازخورد های 

آماری آن ها است. پس از مشاهده نتایج دور قبلی ، از شرکت کنندگان  درخواست می شود که در مورد عقایدشان)نظراتشان( تجدید نظر 

می  پدیدار  گروه ثابت و پایداری از ، و نظر به وجود می آیدنظرات  در همگراییپس از سه یا چهار دور یک  انجام دهند . به طور کلی،

به تعداد مورد نیاز منعکس کند. تعداد بهینه شرکت کنندگان  دو را ممکن است توافق، اختالف نظر و یا برخی از هر ی. این نظر گروه شود

 . داردبستگی برای ادغام نظرات 

 (Ndour, Force,  & McLaughlin, 1992 ) 

دلفی  روش . این مقدار پس از دو دورکردندانتخاب  پست های مختلفدر  ها POAsارزش آستانه برای  به عنوانبازیکنان را   ٪20مربیان 

 ندبه اشتراک گذاشته شده بود )به صورتی که از نظرات هم آگاه نبودند(با یکدیگر خود را که در آن مربیان ترجیحات و ارزش های آستانه

پیشنهاد شده توسط مربیان مختلف مورد بحث قرار گرفت و آنها  ، مورد موافقت قرار گرفت . شباهت ها و تفاوت میان مقادیر آستانه

 در ترکیب شده چهار مدافع انتخاب )درصد ارنج، احتمال انتخاب ارنج(  POA.  دست یابند ، مقدار آستانه انتخاب شده یکبه  توانستند

 ارنجقابل قبول در نظر گرفته شد . پس از  ترکیب ،و به همین دلیل این بود (  ٪ Z = 75.9 برابر zیعنی مقدار )  ٪ 20ش از بی ( 3،2،4،1)

یک .  بود گسترش یافت ارائه شده 9در جدول  چیدمان نهاییاستفاده شد. در نهایت،  مهاجمانمدافعان ، روش فوق برای هافبک ها و 

، سیستم ه روش ارائه شده در این تحقیق . با توجه بمشاهده کردیم 30را نیز در شکل  4-2-2نهایی سیستم  نحوه چیدمانشماتیک از تصویر

به مربیان  ( 32،  40با شماره های)، و دو مهاجم  ( 2،31،32،34) با شماره های ، چهار هافبک ( 3،2،4،1) باشماره های با چهار مدافع 2-2-4

 .پیشنهاد شدتیم برای بازی آینده لیگ  ترکیببه عنوان بهترین 
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 . نتيجه گيري 7

،  Vukicevic، و  Trninicو  Trninic  ،Papicورزش های هم زمان نیاز بیشتری در انتخاب بازیکن و استراتژی های تشکیل تیم ) 

( را به تیم تحمیل کنند. روند انتخاب بازیکن و تشکیل تیم در ورزش های دسته جمعی یک مساله  تصمیم گیری پیچیده چند معیاره 4002

با اهداف متناقض است. مربیان بایستی تعداد زیادی از ویژگی های کمی و کیفی را در روند انتخاب بازیکن در نظر گیرند. به رغم اهمیت 

ش های ساختار یافته و تحلیلی برای انتخاب بازیکن و تشکیل تیم ، تحقیقات بسیار کمی در مورد این موضوع در علوم استفاده از رو

. پیشنهاد کرده ایمبرای انتخاب بازیکن و تشکیل تیم در فوتبال  )دو فازی( یک چارچوب دو مرحله ایما ورزشی انجام شده است . 

برای شکل گیری تیم مورد (  FIS یک سیستم منطق فازی) بهترین ترکیب بازیکنان انتخاب شده با و نددر مرحله اول انتخاب شد بازیکنان

ارائه قرار گرفت . ما یک مطالعه موردی برای نشان دادن کاربرد چارچوب پیشنهادی و اثربخشی روش ها و الگوریتم ها  و ارزیابی بررسی

 است : دارای سه مرتبه. سهم روش پیشنهادی کردیم 

( به عقاید و 4، در مباحث انتخاب بازیکن و تشکیل تیم را ترمیم می کند ؛ )در ادبیات علوم ورزشی  های موجودشکاف این روش( 3) 

( از یک مدل چند معیاره معنی دار و 1)؛  رسیدگی می کنند می شوند ابهام در فرایند تصمیم گیری ایجاد که منجر بهی مبهم قضاوت های

 .استفاده می کند کیفی و کمیبرای  جمع آوری داده های قوی 

ما مربیان را قادر می سازد  در حالی که روشچارچوب پیشنهادی حاکی از دقت  سطح باالتری در انتخاب بازیکن و تشکیل تیم نمی باشد. 

اید با دقت و در رابطه با اهداف بازی را ب این روش، کنند سیستماتیک جذب  شرو وسیله یکبه  راهای مبهم  تااطالعات دقیق و قضاوت

ره و بهبود ما کمک می کند تامربیان به طور سیستماتیک در مورد مسائل پیچیده تصمیم گیری چند معیا روش. مورد استفاده قرار داد

کارایی مدل به شدت است ، بنابراین،  انمربیان یک جزء جدایی ناپذیر از ارزیابی بازیکننظر . کیفیت تصمیم گیری هایشان فکر کنند 

 .متکی استبرتوانایی شناختی مربیان 

برای  روشاین  ، گرفته است نظر در( FIS )در سیستم های منطق فازی  ورودی عنوان به را دو عامل تحقیقدر این  مطالعه موردی چهاگر 

 تحقیق این مورد بحث در روش.  فراهم می کند را فرآیند ارزیابی در اضافی عوامل یکپارچه سازی انعطاف پذیری زیادی برای قابلیتما 

 نیز تجارت و صنعت درای پروژه  های تیم وکاری  یگروه هاسازی  مدل برای این روش، نیست دسته جمعی ورزش های تنها مناسب

. است دسته جمعیهای  در ورزش ارنج بازیکنان درگیر با مسائل بخش کوچکی از ما سهم که تاکید می کنیم،  در نتیجه. کاربرد دارد

، امیدواریم بنابراین. است اش ابتدایی مراحل در  به عنوان یک رشته تشکیل تیم بازیکنان و تحلیلی و کمی انتخاب که بگوییم  استصحیح 

 .باشد بیشتر در این زمینه تحقیقاتبرای  دیگران الهام بخش بتواند اینجا در شده ارائه مطالعهکه 
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 سید مختار حسینی -01

 

 

 

(MCDM) تصمیم گیری چند معیاره. 1
1 

 مقدمه. 1.1

ارزیابیعواقبونتایجناشیازحلگیریشاملبیاندرستاهداف،تعیینراهتصمیم ارزیابیامکانپذیریآنان، هایمختلفوممکن،

باشد.کیفیتمدیریتاساساتابعکیفیتتصمیمگیریاستزیراکیفیتطرحوهاوباالخرهانتخابواجرایآنمیحلاجرایهریکازراه

آیدهمگیتابعکیفیتتصمیماتیاستکهمدیراتخاذها،اثربخشیوکارآمدیراهبردهاوکیفیتنتایجیکهازاعمالآنهابدستمیرنامهب

گیریبراساسچندینمعیارموردبررسیگیرندهاستکهتصمیمهاوقتیمطلوبوموردرضایتتصمیمگیرینماید.دراکثرمواردتصمیممی

هایاخیرموردتوجهمحقققرارگیریچندمعیارهکهدردهههباشد.معیارهاممکناستکمییاکیفیباشند.درروشهایتصمیمقرارگرفت

شود.گرفتهاستبجایاستفادهازیکمعیارسنجشبهینگیازچندمعیارسنجشاستفادهمی

 انواع مدل های تصمیم گیری. 1.1

(MODM)عمدهمدلهایتصمیمگیریچندهدفهیبهدودستهگیریچندمعیارهمدلهایتصمیم
تصمیمگیریچندومدلهای2

(MADM)خصهشا
هایچندمعیارهبهمنظورانتخابگزینههایچندهدفهبهمنظورطراحیومدلشود.درحالتکلیمدلتقسیممی3

گیریچندمعیارهآناستکهاولیدرهایتصمیمگیریچندهدفهبامدلهایتصمیمگیرند.تفاوتاصلیمدلبرترمورداستفادهقرارمی

.]1[گردندگیریگسستهتعریفمیپیوستهودومیبرفضایتصمیمگیریفضایتصمیم

 انواع مدل های تصمیم گیری چند شاخصه. 1.1

:]1[شاخصهایموردنظربهمدلهایجبرانیوغیرجبرانیتقسیممیشوندماهیتمدلهایتصمیمگیریچندشاخصهازنظر

شدهاندکهبایکدیگردرتعاملاند،بهاینمعنیکهمقادیرنامطلوبیکمدلهاییکهازشاخصهاییتشکیل:مدل های جبرانی 

 :شاخصمیتواندتوسطمقادیرمطلوبشاخصدیگرپوشاندهشود.ازجملهمدلهایجبرانیبهمواردزیرمیتواناشارهکرد



                                                           
1
 Multi Criteria Decision Making  

2
 Multi Objective Decision making 

3
 Multi Attribute Decision Making 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 AHP (Analytic Hierarchy Process) 

رهایکیفیوکمیبهطورهمزمانونیزقابلیتبررسیناسازگاریدرقضاوتهافرایندتحلیلسلسلهمراتبیبابهکارگیریمعیا

میتوانددربررسیموضوعاتیهمچونبرنامهریزیشهریومنطقهای،بهینهسازیترکیبتولیدمحصوالتدریکواحد

انرژی،اولویتبندیدرصنعتصنعتی،بودجهبندیدستگاههایدولتی،برنامهریزیحملونقل،برنامهریزیتخصیصمنابع

برق،اولویتبندیپروژههایتحقیقاتانرژیومحیطزیستو...کاربردمطلوبیداشتهباشد.همچنیناینروشزمینهایرابرای

تحلیلوتبدیلمسایلمشکلوپیچیدهبهسلسلهمراتبیسدهترفراهممیآوردکهدرچارچوبآنبرنامهریزبتواندارزیابی

 .گزینههاراباکمکمعیارهاوزیرمعیارهابهراحتیانجامداد

 

 Fuzzy AHP 

تئوریفازیبرایمواجههبااکثرپدیدههایجهانواقعکهدرآنهاعدمقطعیتوجودداردمورداستفادهقرارمیگیردوبسیاری

باتعمیممفاهیمفازیدر Fuzzy AHP توجیهکرد.درازمجموعهها،اعدادواتفاقهایدنیایواقعیرامیتوانبامنطقفازی

  .تعیینماتریسهایمقایسهزوجیدخالتدادهمیشود

 

 ANP (Analytic Network Process) 

است.درمواردیکهسطوحپایینیرویسطوحباالییاثرگذارندویاعناصریکهدریکسطح AHP تعمیمروش ANP روش

است،امابهساختار AHP شکلکلیتریاز ANP .استفادهکرد AHP نیستند،دیگرنمیتوانازروشقراردارندمستقلازهم

سلسلهمراتبینیازنداردودرنتیجهروابطپیچیدهتربینسطوحمختلفتصمیمرابهصورتشبکهاینشانمیدهدوتعامالتو

 .]2و1[گیردمیبازخوردهایمیانمعیارهاوآلترناتیوهارادرنظر

 

 SAW (Simple Additive Weighted) 

سعیبهبرآوردتابعمطلوبیتیبهازایهرگزینهاستتاگزینهایبابیشترینمطلوبیتانتخابشود.دراین (SAW) درروش

شاخصهامیروشفرضبراستقاللارجحیتومجزابودنآثارشاخصهاازیکدیگراست.دراینروشبامحاسبهاوزاناهمیت

 .توانبهراحتیبهارجحیتگزینههادستیافت

 

 LINMAP (Linear-programming for Multidimensional Analysis of Preference) 

 n گزینهو m اینروشبهدنبالیافتنگزینهایستکهکمترینفاصلهراباایدهآلترینحالتممکنداشتهباشد.دراینروش

بعدیموردتوجهاستکهازطریقیافتنفاصله n نقطهبرداریدریکفضای m مسئلهمفروضبهصورتشاخصازیک

  .اقلیدسیگزینههابابهترینگزینهفارجحترینگزینهانتخابمیشود

 

 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

داردکهبهترینگزینه،گزینهایستکهنزدیکترینفاصلهبهگزینهایدهآلمثبتوبیشترینفاصلهازاینروشبراینمفهومتکیه

  .ایدهآلمنفیراداشتهباشد

 

 VIKOR (VIšekriterijumsko Kompromisno Rangiranje) 

یکندومیزانسازشمیانفاصلهدراینروشبهمنظوررتبهبندیویافتنبهترینگزینهازمفهومبذپدترینگزینهاستفادهم
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گزینههانسبتبهبهترینگزینهوبهاینعلتجزءروشهایبرنامهریزیسازشیطبقهبندیمیشود.اینروشدرمقایسهبا

روشتاپسیس،درمحاسبهفواصلگزینههامیزاناهمیتفاصلهمطلوبنسبتبهبهترینحالتوبدترینحالترادرنظرمی

  .گیرد

 

 ELECTRE (Elimination et Choice in Translating to Reality)  

دراینروشبهجایرتبهبندیگزینههاازمفهومجدیدیمعروفبهمفهومغیررتبهایاستفادهمیشود.بهطورمثالممکن

تحلیلگربهتربودنآنگزینهبهاستازنظرریاضیگزینهایهیچارجحیتیبهدیگرگزینهنداشتهباشداماتصمیمگیرندهو

دیگریرابپذیرد.دراینروشکلیهگزینههابااستفادهازمقایساتغیررتبهایموردارزیابیقرارگرفتهوبدانطریقگزینههای

میغیرموثرحذفمیشوند.کلیهمراحلاجرایاینروشبرمبناییکمجموعههماهنگویکمجموعهغیرهماهنگپایهریزی

  .شوندکهبهایندلیلاینروشمعروفبهآنالیزهماهنگیهممیباشد

 

 PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) 

نظرتوابعترجیحوبرتریدارداگراز B برگزینه A اینروشبردومفهومترجیحوبیتفاوتیاستواراستبهاینمعنیکهگزینه

بیشتراز A مقدارتابعترجیحگزینه-ازنظرتصمیمگیرندهراارائهمیدهد B برگزینه A کهمیزانارجحیتگزینه-ترجیح

باتابعترجیح A بیتفاوتاستاگرمقدارتابعترجیحگزینه B نسبتبهگزینه A باشد.همینطورگزینه B تابعترجیحگزینه

 پسازتعیینوضعیتدوبهدویگزینههانسبتبههمدریکگرافرتبهبندینمایشبرابرباشد. B گزینه

 

 SMART (Simple Multi Attribute Ranking Technique) 

دراینروشمیتوانترکیبیازشاخصهایکیفیوکمیرابرایرتبهبندیگزینههایموردبررسیاستفادهکرد.ابتدابهمنظور

سطحبندیشاخصهاازنظرهرگزینه،محدودهانتخابیبرایهرکدامازشاخصهاتعریفمیشودوازطریقمحاسبهوزنو

فرمولهایتعریفشدهشاخصهابهتفکیکهرگزینهرتبهبندیمیشوند..درمرحلهبعدیوزنواهمیتهرشاخصنسبتبه

 .اازتلفیقاوزانفوقبهدستمیآیدهمسنجیدهمیشود.درپایانوزنواولویتنهاییگزینهه

 

 REGIME 

دراینروشمیتوانترکیبیازشاخصهایکمیوکیفیرابهکاربرددرحالیکهنیازیبهتبدیلشاخصهایکیفیبهکمی

کهحاصلمقایساتزوجیگزینههاازنظرتمامیشاخصهاست،شاخصهایراهنمارا REGIMEماتریسنباشد.باساخت

 .محاسبهمیکنیموازاینطریقگزینههارارتبهبندیکرد

 

 SIR (Superiority and Inferiority Ranking) 

 اینروشجزءروشهایجدیدوبهنسبتپیچیدهتصمیمگیریچندمعیارهطبقهبندیمیشود.دراینروشمانندروش

PROMETHEE حیتهرکدامازگزینههانسبتبهشاخصهاویافتنمقدارتوابعترجیحیوجوددارندکهپسازمحاسبهارج

 راتشکیلداد.درمرحلهبعدمانندروشهای inferiority و superiority توابعترجیحزوجیگزینههاازنظرشاخصها،ماتریس

SAW و TOPSIS رارتبهبندیکردماتریسوزینجریانراتشکیلمیدهیم.بامحاسبهجریانهامیتوانگزینهها. 
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 EVAMIX (Evaluation and Mixed criteria) 

دراینروششاخصهابهدودستهکیفی)اوردینال(وکمی)کاردینال(تفکیکمیشوندومحاسباتمربوطبههردستهاز

پایانپسازمحاسبهشاخصهابهصورتمجزاانجاممیشود.مقدارغلبهنیزبرایماتریسهایتفاضلیمحاسبهمیشودودر

 .امتیازارزیابیگزینهها،گزینههارتبهبندیمیشوند

 

دراینمدلتعاملومبادلهمیانشاخصهامجازنیستیعنیبهطورمثالنقطهضعفموجوددریکشاخصها:  مدل های غیر جبرانی

زمانیروشنمیشودکهتحلیلگربامحدودبودناطالعاتتوسطمزیتموجوددریکشاخصدیگرجبراننمیشود.مطلوبیتاینمدلها

 .مواجهویادسترسیبهتصمیمگیرندگانمحدودباشد

ازجملهروشهایغیرجبرانیمیتوانبهروشتسلط،روشحذف،روشلکسیکوگراف،روشرضایتبخششمول،روشرضایتبخش

 .اشارهکرد Min-Min وروش Max-Min خاص،روش

 

 : هایی که در مرز جبرانی و غیرجبرانی قرار می گیرندمدل 

 PERMUTATION  

دراینروشتعدادحاالترتبهبندیگزینهها)جایگشتها(مشخصمیشودوهررتبهبندیموردآزمایشقرارمیگیردونهایتا

 .مناسبترینآنهابرایرتبهبندیانتخابمیگردد

 

 QUALIFLEX (Qualitative Flexible assessment) 

دراینروشابتداجایگشتهایمختلفگزینههاتشکیلمیشود.درمرحلهبعدیگزینههابراساسشاخصهارتبهبندیمی

وبههمینترتیبسایرگزینههاطبقهبندیمیشود.1شوندبهاینترتیبکهاگرگزینهایدرشاخصیازبقیهبهتراستعدد

ازطریقمقایسهجایگشتورتبهبندیبهدستمیآیند.برایندمراحلفوقراباداشتناطالعاتشاخصمقادیرغالبوغیرغالب

هاوجایگشتهادرماتریسیگردآوردهوجمعمقادیرمربوطبههرجایگشتراکهمشخصکنندهاولویتجایگشتهاست

 .محاسبهمیکنیم

 

 رویه تحلیل مسئله. 1.1

برایتحلیلیکسیستمچندمعیارهبایدعناصرآنرابهخوبیشناختوآنهارابهطوردقیقتعریفکردوسپسبهمدلسازیوتجزیهو

 باشد:میمرحله6توانگفتمسائلتصمیمگیریچندمعیارهشاملتحلیلآنپرداخت.بهطورکلیمی

 ایازاهدافیکهدفیامجموعه

 (تصمیمگیرندهDMیاگروهیازتصمیمگیران)

 ایازمعیارهایارزیابیمجموعه

 هایتصمیمایازگزینهمجموعه

 ایازمتغیرهایمجهولیامتغیرهایتصمیممجموعه

 معیار–ایازنتایجحاصلشدهازهرزوجگزینهمجموعه
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هاست.اینماتریسنتایجتصمیمرابرایتونایازسطرهاوسعنصرمرکزیاینساختار،یکماتریستصمیماستکهشاملمجموعه

کند.هاومعیارهایارزیابیبیانمیایازگزینهمجموعه

ازتعدادیتصمیممسائلتصمیم تصمیمهایذینفعنیزگفتهمیگیرندهتشکیلشدهکهبهآنهاگروهگیریپیچیدهعموما گیرندهشود.

شوند.هایمنحصربهفردخودمشخصمیولتیانهادهایحقوقیباشدکهاینافرادبااولویتتواندیکنفریاگروهیازمردمازقبیلدمی

هایاختصاصدادهشدهتوانندبصورتوزنهامیباشند.همچنیناولویتهایتصمیممیهابراساساهمیتنسبیمعیارهاوگزینهکهاولویت

].3[توانبهترینگزینهراانتخابنمودبااولویتبندینتایجتصمیممیبرایمعیارهایارزیابیمورداستفادهقرارگیرند.





 چند معیاره فازی . تصمیم گیری1

 . مقدمه1.1

درتصمیمگیریهایچندمعیارهکالسیکسعیمیشودکهتاثیرعواملمختلفدرتصمیمگیریبااستفادهازمفاهیمریاضیمحاسبه

ازطرفدیگرهمیشهدردنیایواقعیعدمقطعیتوجود منطقریاضیاتکالسیکامکانپذیرنیست. بیانبسیاریازعواملبا اما شود.

یکمسئلهوجوددارد.بنابرایندربسیاریازموارد،تمامیاقسمتیازهموارهدرمراحلمختلفمطالعهوبررسیداشتهوشرایطنامطمئن،

دادههاییکمسئلهتصمیمگیریچندمعیاره،فازیهستند.دراینصورتاگرمسئلهبااستفادهازدادههایقطعیمدلوفرمولهشود،

آمدودرنتیجهگزینهارجحانتخابنخواهدشد.درچنینتصمیمگیریهایغیردقیقینمیتوانجوابدرستودقیقیبهدستنخواهد

وجودمحاسباتو بایدبا فازیهستند، درمدلهایتصمیمگیریکهدادههایتصادفییا بههدفومقصودموردنظردستیافت.لذا

یترادرمدلتصمیمگیریلحاظکرد.مدلکردنعدمقطعیتدرمسائلعملیاتبیشتربهطورمنطقیودقیقبرخوردکردهوعدمقطع

.]4[تصمیمگیریبهوسیلهتئوریمجموعههایفازیانجاممیشود



 مختصری درباره تئوری فازی. 1.1

 کهبرایطراحیومدلسازییکسیستمنیازمندریاضیاتپیجیدهو پیشرفتهمنطقفازیتکنیکجدیدیاستکهشیوههاییرا

یاست،بااستفادهازمقادیرزبانیودانشفردخبرهجایگزینمیسازدویاتاحدودزیادیآنراتکمیلمیکند.درواقعدرمنطقفازیم

].5[تواننتایجدقیقرابااستفادهازمجموعهایازمعلوماتنادقیقکهباالفاظومقادیرکالمیتعریفشدهاند،استخراجکرد

 . روش های فازی1.1

 روش شباهت به گزینه ایده آل فازی(FTOPSIS)
1: 

 دراینروشبرایتعیینوزنمعیارهاورتبهبندیگزینههاازمقادیردقیقومعیناستفادهمیشود.

 روش تحلیل سلسله مراتب فازی(FAHP)
2: 

                                                           
1
 Fuzzy TOPSIS 

2
 Fuzzy AHP 
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اینوجودروش با هرچندهدفازبکارگیریروشتحلیلسلسلهمراتبیبهدستآوردننظرکارشناسانومتخصصیناست،

درمقایسههایزوجیاینروشازاعداددقیق زیرا منعکسنمیکند. تحلیلسلسلهمراتبیمعمولیبهدرستیتفکرانسانرا

ازی،پسازتهیهنمودارسلسلهمراتبیازتصمیمگیرندهیاتصمیمگیرندگانتحلیلسلسلهمراتبفاستفادهمیشود.درروش

 خواستهمیشودتاعناصرهرسطحرانسبتبههممقایسهکنندواهمیتنسبیعناصررابااستفادهازاعدادفازیبیانکنند.

 روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP)
1: 

مطمئنوناکاملدردسترسباشدمورداستفادهمیگیردوقضاوتبهمتخصصانامرواگذارمیاینروشدرمواردیکهدانشنا

شود.هدفازاینروشدسترسیبهمطمئنترینتوافقگروهیخبرگاندربارهموضوعیخاصاستکهبااستفادهازپرسشنامهو

رتمیپذیرد.نظرخواهیازخبرگانبهدفعاتباتوجهبهبازخوردحاصلازآنهاصو

 در تصمیم گیری های چند شاخصه فازی : 2روش یاگر 

درروشیاگردرایههایماتریستصمیمبیانگردرجهعضویتهرگزینهازنظرهرمعیارمیباشد.دراینروشوزنشاخصههابر

درجهعضویتهابهتوانوزناساسروشساعتی)مقایسههایزوجی(بهدستمیآید.سپسبرایهرگزینهازنظرهرشاخص

مینیممبالمنوزادهگزینهبرترتعیینمیشود.-شاخصههارساندهمیشود.درنهایتبراساساصلماکزیمم



 . شبکه های عصبی1

 . مقدمه1.1

میباشند،بهتراستکهکارخودرابامطالعهشبکههایعصبیشروعنمایند.الزمبه3برایخوانندگانیکهعالقمندبههوشمصنوعی

وباالخص4ذکرنیستکههوشمصنوعی،مفهومیبسیارکلیوجامعاستودارایشاخصههاییدرپزشکی،فلسفه،ریاضیات،سایبرنتیک

درارتباطیتنگاتنگبادرکچگونگیعملکردمغزیاذهنAIهایعلومکامپیوتریمیباشد.بطورکلیمیتوانگفتکهبرخیازجنبه

].5[اینعملکردتوسطکامپیوترهااستانسانومدلسازی

.شبکههایمصنوعیچیست؟3.2

ایدهایاستبرایپردازشاطالعاتکهازسیستمعصبیزیستیالهامگرفتهشدهومانندمغزبه5(ANN)یکشبکهعصبیمصنوعی

پردازشاطالعاتمیپردازد.عنصرکلیدیاینایده،ساختارجدیدسیستمپردازشاطالعاتاست.اینسیستمازشماربسیارزیادیعناصر

هانظیرانسانها،بامثالANNبرایحلیکمسئلهباهمهماهنگعملمیکنند.پیوستهتشکیلشدهاستکهپردازشیفوقالعادهبهم

برایانجاموظیفههایمشخصمانندشناساییالگوهاودستهبندیاطالعات،درطولیکپروسهیادگیریتنظیمANNیادمیگیرند.یک

.]6[میشود

 فازی. شبکه های عصبی 1.1

                                                           
1
 Fuzzy Delphi AHP 

2
 Yager 

3
 Artificial Intelligence  

4
 Cybernetics 

5
 Artificial Neural Network 
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هاشدهاست.بسیاریبراینباورندکهاطالقشبکهعصبیباعثبوجودآمدنانواعمختلفیازسیستمنحوهارتباطبینمنطقفازیو

باشد؛چراکهبرخیازاینترکیباتارتباطیتکمیلیبایکدیگرداشتهوبهجایهریکازکلمهنوروفازیبهتمامیاینترکیبات،درستنمی

درختتصمیم،الگوریتمتکاملیوازایندستراجایگزیننمود.بهعبارتیاختصارنوروفازیبههایدیگریمانندتوانسیستمایناجزاءمی

پارامترهای عنوانتعینکننده آنشبکهعصبیبه کهدر سیستماستنتاجیفازیگفتهشده شبکهعصبیو سیستمترکیبیحاصلاز

مترهایسیستمفازیتوسطشبکهعصبی،تعییناتوماتیکپارامترهایفازیگیرد.منظورازتعیینپاراسیستمفازیمورداستفادهقرارمی

عصبیفازیقرارداردکهدرآنازمنطقفازیبرایهایفازیاست.درمقابلنوروفازی،شبکهمانندقوانینفازیویاتوابععضویتمجموعه

فرعبودهوتنهابرایبهبودشرایطشبکهعصبیویااضافهنمودنمنطقفازیشود.دراینشبکهبهبودعملکردشبکهعصبیاستفادهمی

تقسیممفهومعدمقطعیتبهشبکهمورداستفادهقرارمی توجهبهاینگیرد. با بندیزیرنحوهارتباطبینمنطقفازیوشبکهعصبیرا

.]5[نمایددیدگاهبیانمی

 

 . انواع شبکه عصبی فازی1.1

 Fuzzy Neural Network:مورد منطقفازیبرایبهبودکاراییشبکهویاافزایشتوانیادگیریشبکهعصبی

هاافزودنقوانینفازیبرایتغییرنرخیادگیریویاتغییرورودی/خروجیشبکهازگیرد.دراینشبکهاستفادهقرارمی

 .GFNNوFNN،FHSNNهاییازایندستهعبارتنداز:حالتغیرفازیبهفازیاست.نمونه

 

 Concurrent Neuro-Fuzzy Modelsکنند:شبکهعصبیوسیتمفازیبرروییککارواحدبایکدیگرکارمی

روند.معموالًدراینمدل،شبکهعصبیاماتأثیریبرروییکدیگرندارند.هیچکدامبرایتعیینپارامتردیگریبهکارنمی

 رود.فازیبهکارمیبرایپیشپردازشورودیویاخروجیسیستم

 

 Cooperative Neuro_Fuzzy Modelsرود.اینهایسیستمفازیبهکارمی:شبکهعصبیبرایتعیینپارامتر

 هایفازیاست.پارامترهاشاملقوانینفازی،وزنقوانینومجموعه

 

 Neural network-driven fuzzy reasoning systemsایههاراجزءمدل:برخیاینسیستم

Cooperativeگیرند.هابرایگسترشقوانینفازیمورداستفادهقرارمیدانند.اینمدلمی 

 

 Hybrid Neuro_Fuzzy Modelsشبکهعصبیوسیستمفازیدریکساختارهماهنگبایکدیگرترکیب:

،ANFISیریتوزیعشدهدانست.توانشبکهعصبیباپارامترفازیویایکسیستمفازیبایادگرامیشوند.اینمدلمی

ANNBFIS،NEFClassوFLEXNFISباشند.هاییازاینمدلمینمونه 



هایعصبیگونهکهدرتعاریففوقمشخصاست،دودستهعمدهازترکیباتشبکهعصبیومنطقفازیشاملشبکههمان

هاحاصلترکیبومنطقفازیبودهونوروفازیهایعصبیفازیحاصلترکیبشبکهعصبیهاهستند.شبکهفازیونوروفازی

.]7[باشندشبکهعصبیوسیستمفازیمی
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 . بررسی تکنیک های بکار برده شده در مقاالت1
،ازسیستمهایعصبیفازیبرایاندازهگیریمیزانتابشخورشیداستفادهکردندونشاندادندکهسبزیپروروورکشی

.]8[خورشیدارتباطمستقیمیبافرآیندهایهیدرولوژیوهواشناسیداردمیزانتابش

عبدوسومزینی،روشهایتصمیمگیریچندمعیارهرابرمبنایشبکههایعصبیبنانهادندوکاربردروشرایانشنرمرادر

.]9[حوزههایکالسیکتصمیمگیرینشاندادند

عیبواحدهایگازینیروگاهسیکلترکیبیعصبیوروشهایفازیتوانستندشبکههایشعبانیانومنتظری،ازترکیب

.]11[نراتشخیصوبررسیکنندکازرو

باباییوضابطخصوصی،بااستفادهازشبکههایعصبیوسیستمهایفازیتوانستندجریانالکتریکیرادرسیستمهای

.]11[توزیعآشکارکنند

قمشهوتشنهلب،ازشبکهمصنوعیفازیبرپایهالگوریتمپرندگان،برایآموزشپارامترهایشبکهمصنوعیفازیاستفاده

.]12[کردند

جهتپیشبینیتوانخروجیتوربینبادیبااستفادهازسیستماستنتاجعصبیفازیروشجدیدی،نیریپوروهمکاران

.]13[ارائهدادندتطبیقیوالگوریتمژنتیک
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 سمنه رضایی -11

 

 

 

 ANPتکنیک  -1

است . این روش گسترش   ANPیکی از روشهای پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره ، فرایند تحلیل شبکه ای 

است .یعنی اگر وابستگی ها  از حالت خطی )یعنی از باال به پایی و یا برعکس(  دو طرفه هم   AHPیافته ی شبکه 

باشد ، یعنی وزن شاخصها به گزینه ها و وزن گزینه ها به شاخصها وابسته باشد ، مساله از گونه ی سلسله مراتبی 

را به   AHPقوانین و روشهای  خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی را می دهد و دیگر نمی توان 

 [1]کار برد. 

است، تمامی ویژگیهای مثبت آن از جمله سادگی ، انعطاف   AHPفرایند تحلیل شبکه ای چون حالت عمومی 

پذیری ، به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان ، و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت ها را دارا بوده 

وابستگی های متقابل و بازخورد ( بین عناصر تصمیم را با بکارگیری ساختار )باطات پیچیده  و مضافا می تواند ارت

 [2] .شبکه ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد

و عدم توانایی این رویکرد در لحاظ نمودن وابستگی بین معیارها و عوامل ، پروفسور   AHPبه دنبال محدودیتهای 

معروف گردیده   ANPویکرد دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شبکه های ر 1991ساعتی در سال 

 [3] است.

 

 [4] ( را در چهار مرحله زیر می توان خالصه کرد:ANPفرایند تحلیل شبکه ای

 ساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار شبکه ای -1-1

مثل یک شبکه تبدیل شود. این ساختار شبکه ای را می مسئله باید بطور آشکار و روشن به یک سیستم منطقی ، 

توان از طریق طوفان مغزی ، دلفی ، گروه اسمی یا هر روش مناسب دیگری بدست آورد . در این مرحله مسئله 
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مورد نظر به یک ساختار شبکه ای  که در آن گره ها به عنوان خوشه ها مطرح هستند تبدیل می شود .عناصر درون 

است با یک یا تمامی عناصر خوشه های دیگر ارتباط داشته باشند .این ارتباط با پیکان نشان داده  یک خوشه ممکن

می شوند همچنین ممکن است عناصر درون یک خوشه بین خودشان دارای ارتباط متقابل باشند )وابستگی درونی( 

 ((.b) 2  ود )نمودارکه این گونه ارتباطات به وسیله ی یک کمان متصل به ان خوشه نشان داده می ش

 

 تشکیل ماتریس مقایسه ی دودویی وتعیین بردارهای اولویت-1-2

انجام می شود، عناصر تصمیم در هر یک از خوشه ها ، براساس میزان   AHPمشابه مقایسه های دودویی که در 

اهمیت آنها در ارتباط با معیارهای کنترلی دو به دو مقایسه می شوند . خود خوشه ها نیز براساس نقش و تاثیر آنها 

یی عناصر و یا در دستیابی به هدف ، دو به دو مورد مقایسه قرار می گیرند . تصمیم گیران در مورد مقایسه دودو

خود خوشه ها دو به دو باید تصمیم گیری کنند. عالوه بر این ، وابستگی های متقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید 

دو به دو مورد مقایسه قرار گیرند . تاثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه است . اهمیت 

(. در این قسمت ، بردار اهمیت  AHPی ساعتی سنجیده می شود ) همانندکمیت 9نسبی عناصر بر اساس مقیاس 

داخلی محاسبه می شود که نشانگر اهمیت نسبی ) ضرایب اهمیت ( عناصر یا خوشه هاست ، که از طریق رابطه زیر 

به دست می آید:

 

 

 : ماتریس مقایسه دودویی معیارها Aکه در آن 

           Wیت( و : بردار ویژه )ضریب اهم 

max     λ . بزرگترین مقدار ویژه عددی است  : 

، ساعتی چندین روش ارائه کرده است . در صورتی که محاسبات قرار است بدون استفاده  Wبرای محاسبه بردار ویژه 

اده شود ، بنابراین در این مرحله از نرم افزار خاصی انجام شوند ، بهتر است از روش تقریب میانگین هندسی استف

 برداهای اولویت داخلی مورد محاسبه قرار می گیرند.

 تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد  -1-3

های محاسبه  Wبرای دستیابی به اولویت های کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل ، برداهای اولویت داخلی ) یعنی 

شده ( در ستون های مناسب یک ماتریس وارد می شوند . در نتیجه یک سوپرماتریس ) درواقع یک ماتریس تقسیم 

بندی شده ( که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین دو خوشه در یک سیستم را نشان می دهد ، بدست می آید.به 
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( در b( و شبکه ای )aه ها به دو شکل سلسه مراتبی )عنوان مثال یک ساختار سه سطحی هدف ، معیارها و گزین

 [5] ارائه شده است : 2نمودار 

 

 

اثرات معیارها بر روی گزینه ها  W 32 برداری است که اثرات هدف بر روی مکعیارها و  W21در این سوپرماتریس ، 

تاثیرات متقابل باشند ، فرایند سلسله مراتبی به فرایند  ماتریس واحد است . اگر معیارها دارای Iرا نشان می دهند و  

در  W22( تاثیرات متقابل معیارها بریکدیگر از طریق وارد کردن ماتریس  b-2شبکه ای تبدیل می شود )نمودار 

 (Wnبشرح زیر امکان پذیر می شود ) Whسوپرماتریس 

 

ی بردار اولویت های داخلی ) ضرایب اهمیت ( عناصر و این نوع ماتریس را سوپرماتریس اولیه می نامند . با جایگزین

 خوشه ها در سوپرماتریس اولیه ، سوپرماتریس ناموزون به دست می آید .
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در مرحله بعد ،سوپرماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپرماتریس ناموزون در ماتریس خوشه ای محجاسبه می 

وزون ، سوپرماتریس از نظر ستونی به حالت تصادفی تبدیل می شود . سپس از طریق نرمالیزه کردن سوپرماتریس م

  .شود 

در مرحله سوم و نهایی ، سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی 

 می شود :  حاصل شود ) از طریق تکرار( یا به عبارت دیگر تمامی عناصر سوپرماتریس همانند هم شوند ، محاسبه

 

 انتخاب گزینه برتر -1-4

اگر سوپرماتریس تشکیل شده در مرحله سوم ، کل شبکه را در نظر گرفته باشد ، یعنی گزینه ها نیز در سوپرماتریس 

لحاظ شده باشند ، اولویت کلی گزینه ها از ستون مربوط به گزینه ها در سوپرماتریس حد نرمالیزه شده قابل حصول 

سوپرماتریس فقط بخشی از شبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینه ها در سوپرماتریس در است . اگر 

نظر گرفته نشوند ، محاسبات بعدی الزم است صورت بگیرد تا اولولت کلی گزینه ها بدست آید. گزینه ای که بیشترین 

 مورد نظر انتخاب می شود .اولویت کلی را داشته باشد ، به عنوان برترین گزینه برای موضوع 

( معتقدند که فرایند تحلیل سلسله مراتبی از دیگر روشهای امتیاز دهی دقیق 1334جمعی از متخصصان )قدسی پور ،

از جنبه نظری ، متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی زمانی ارزشمند است که چهارچوب تصمیم گیری در .تر است

. معیارهای ارزیابی گزینه ها همیشه مستقل از [7]میان سطوح تصمیم گیری سلسله مراتبی یک سویه داشته باشد 

 . [3] یکدیگر نیستند و معموال با یکدیگر در تعاملند

مطلب ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ممکن است نتایج غیردقیقی به دست دهد. به عالوه ، فرایند  با توجه به این

تحلیل سلسله مراتبی هنگامی که تعداد گزینه ها و معیارها زیاد باشد ، به دلیل ارزیابی ها و مقایسات زوجی زیاد 

  ممکن است موجب طوالنی شدن فرایند تصمیم گیری شود.

 فازیهای  مجموعه -2

ها نتیجه تفکرات و  کاربرد دارد. این مجموعه منطق فازی آید که در حاصل می ها کالسیک مجموعه ٔ  نظریه از تعمیم 

 .باشد می ایاالت متحده ساکن االصل ایرانی دانشمند دکتر عسکرزاده تأثیرات فکری

 -های فازی  مجموعه>ای به نام  در رساله  زاده پرفسور لطفیهای فازی و منطق فازی را اولین بار  تئوری مجموعه

مود. هدف اولیه او در آن زمان، توسعه مدلی کارآمدتر برای توصیف فرآیند معرفی ن 1915در سال  <اطالعات و کنترل

نکته جالب توجه اینجاست زمانی که منطق فازی روزهای اول شکوفایی خود را طی  .های طبیعی بود پردازش زبان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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ها کاسته و میکرد با مخالفت شدید ریاضی دانان و اهالی امار و احتمال مواجه شد ولی کم کم از میزان مخالفت 

 همگان آن را پذیرفتند

هاای صانعتی، کنتارل     های پیشرفتة کنترل مانند کنترل ترین کاربرد فازی در تمامی سیستم شاید بتوان گفت که مهم

 [11] ها است. های نظامی، لوازم خانگی، دوربین ترافیک، کنترل قطار، سیستم

 

 منطق فازی چیست  -2-1

 Fuzzy Logic یا Fuzzy Theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را

 جایگزین می کند.مفهوم منطق فازی توسط دکتر لطفی زاده پروفسور دانشگاه کالیفورنیا در برکلی، ارائه گردید 

و نه تنهابه عنوان متدولوژی کنترل ارائه شد بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت 

ی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه کرد.به جهت نارسا ونا بسنده بودن قابلیت کامپیوتر گروه

 این تئوری در سیستم های کنترلی به کار برده نشد. 71های ابتدایی تا دهه 

پروفسور لطفی زاده اینطور استدالل کرد که بشر به ورودیهای اطالعاتی دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است تا 

انجام دهد.پس اگر ماکنترل کننده های فیدبک را در سیستم ها طوری   کنترل تطبیقی را به صورت باالیی

طراحی کنیم که بتواند داده های مبهم را دریافت کند، این داده ها میتوانند به طور ساده تر و موثرتری در 

  اجرا به کار برده شوند.

اما با سرعت بسیار باالیی است.از طرفی باید به این نکته هم توجه   منطق فازی قادر به تقلید اینگونه رفتارها

کنیم که تمامی سیستم های طبقه بندی ساخته ذهن انسان هستند و برچسب درست تا زمانی به یک سیستم 

با این تعاریف می توان گفت که منطق .طبقه بندی نسبت داده میشود که سیستم کنترلی دیگر آن را رد نکند 

تکنولوژی کنترلی بسیار قدرتمند است که به جای ساختن یک حصار در اطراف یک طبقه بندی  فازی یک

 .سعی دارد آن را به گونه ای توصیف کند که به ایده نزدیک تر است

 

 مبدل فازی و غیر فازی ساز چیست ؟  -2-2

از طریق ماشین رابط فازی در قسمت مبدل فازی، متغییر های با مقادیر حقیقی به یک مجموعه فازی تبدیل شده 

و قوانین پایه نتایج به قسمت غیر فازی سازمنتقل شده که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با مقدار حقیقی 

اغلب مقادیری پیچیده اند واین اعدادبه مجموعه های فازی تبدیل   تبدیل می کند.به بیان دیگر اطالعات ورودی

اگر ،آنگاه تفسیر می گردند. حقیقت آن است که بعد از   شامل قوانینمی گردند.مدل ها بر اساس منطق فازی 
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عبارت اگریک منطق مقدم بیان می گردد و بر اساس آن ما حقیقت دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم که بعد ا 

ورت تجربه و دانش انسانی را به ص  زآنگاه می ایدو در آن نتیجه کار توضیح داده می شود.در واقع منطق فازی

 .ترکیبی از اعداد در مقابل وی قرار می دهد و او را قادر می سازد تا تصمیمی بر اساس ریاضیات و منطق بگیرد

 مجموعه های فازی : -2-3

ها در  های فازی استوار است. این نظریه تعمیمی از نظریه کالسیک مجموعه بنیاد منطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه

ها، یک عنصر، یا عضو مجموعه است یا نیست. در حقیقت عضویت  تئوری کالسیک مجموعهعلم ریاضیات است. در 

دهد و  های فازی این مفهوم را بسط می کند. اما تئوری مجموعه عناصر از یک الگوی صفر و یک و باینری تبعیت می

عضو یک  -و نه کامالً  -تواند تا درجاتی  کند. به این ترتیب که یک عنصر می بندی شده را مطرح می عضویت درجه

از دید تئوری  <آقای الف به اندازه هفتاددرصد عضو جامعه بزرگساالن است>مجموعه باشد. مثالً این جمله که 

شود که  مشخص می u(xهای فازی صحیح است. در این تئوری، عضویت اعضای مجموعه از طریق تابع ) مجموعه

x  نمایانگر یک عضو مشخص وu که درجه عضویت  تابعی فازی استx کند و مقدار  در مجموعه مربوطه را تعیین می

 (.1آن بین صفر و یک است )فرمول 

 

 

 

ممکن است  u(x سازد. تابع ) به مقادیر عددی ممکن بین صفر و یک را می xنگاشتی از مقادیر  u(x به بیان دیگر، )

فقط تعدادی از مقادیر گسسته بین صفر و یک   uپیوسته باشد. وقتی کهیا  (discreteای از مقادیر گسسته ) مجموعه

و صفر و یک باشد. اما وقتی مجموعه  9/1و  7/1و  5/1و  3/1دهد، مثالً ممکن است شامل اعداد  را تشکیل می

 شود.  پیوسته باشند، یک منحنی پیوسته از اعداد اعشاری بین صفر و یک تشکیل می  uمقادیر

تواند  در این نمودار می u(x )  دهد. تابع را نشان می u(x ) به مقادیر  xداری از نگاشت پیوسته مقادیر نمو  2-1شکل 

 [11] قانون عضویت در یک مجموعه فازی فرضی را تعریف کند.

 

  

 

 

 1 فرمول
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 :  كردنفازی  -2-4

فازی کردن عملی است برای تبدیل عدد حقیقی به مقدار فازی.این کار به وسیله ی فازی کننده های مختلف انجام 

میشود.از جمله میتوان به فازی کننده های مثلثی و ذوزنقه ای اشاره کرد.با استفاده از  تعاریف ریاضی میتوان از این 

 فازی کرد.طریق داده های عددی را تبدیل به مقادیر 

 نافازی كردن : -2-5

عملی است برای به دست آوردن مقدار عددی نتیجه ی فازی به دست آمده . به صورت معمول یک سیستم فازی 

شامل چند سری قوانین است که تعدادی داده را تبدیل به نتایج فازی میکند.روشهای زیادی برای این کار موجود است 

میکنند.ساده ترین راه که دارای کمترین کارآمدی است برای این کار ، انتخاب که تا حد زیادی شبیه به هم عمل 

مقدار عضویت بیشتر است.به این صورت که داده ای که از لحاظ عضویت ، بیشترین مقدار را دارد نماینده ی کل داده 

ید است که مجموعه ی ها در نظر بگیریم .که در این صورت مقداری داده از دست میدهیم.این روش برای نتایجی مف

 ( باشد.Peakedعضویتشان به شکل سر نیزه )

است.این روش نقطه ی تعادل ناحیه ی فازی را با  centroid«مرکز ثقل»پر کاربرد ترین روش ، استفاده از روش 

 [12] .روش دیگر استفاده از میانگین وزنی است استفاده از میانگین وزنی ناحیه ی مورد نظر میابد.

 

در فرایند تحلیل شبکه ای برای انجام مقایسات ، اگرچه افراد خبره از شایستگیها و تواناییهای ذهنی خود برای انجام 

سیک تفکر انسانی را بطور مقایسه استفاده می نمایند ، اما باید به این نکته توجه داشت که این فرایند امکان انعکاس 

وعه های فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضا مبهم انسانی دارد کامل ندارد ، بعبارت دیگر استفاده از مجم

و بنابراین بهتر است با استفاده از مجموعه های فازی وبکارگیری اعداد فازی به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری 

 [13] در دنیای واقعی پرداخت.

 

 (FANPروش فرایند تحلیل شبکه ای فازی) -3

که معیارها در دنیای واقعی معموال وابسته به یکدیگر هستند  رهیافت های سنتی در این باره به شکل با توجه به این

مناسبی قابل به کارگیری نیستند به همین دلیل ساعتی فرایند تحلیل شبکه ای ، که توسعه یافته فرایند تحلیل 

 [14] .برای معیارها ، معرفی می کند  سلسله مراتبی است را یرای به دست اوردن مجموعه ای از وزن های مناسب
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از آنجا که بسیاری از مفاهیم ، متغیرها و سیستم ها نادقیق و مبهم هستند و در اکثر موارد استدالل، کنترل و تصمیم 

گیری در شرایط عدم اطمینان انجام می شود ، از این رو نظریه فازی برای اقدام در شرایط عدم اطمینان ارائه شده 

علم مدیریت در محیط فازی به کار گرقته می شوند. علم مدیریت است .با استفاده از علم مدیریت فازی ، روشهای 

فازی می تواند مدل هایی را طراحی نماید که نظیر انسان، از توانایی پردازش اطالعات کیفی بصورت هوشمند برخوردار 

قضاوت انسانی باشد. بنابراین علم مدیریت فازی ، ضمنن ایجاد انعطاف پذیری در مدل داده هایی نظیر دانش، تجربه و 

 [15].را در مدل وارد کرده و پاسخ هایی کامال کاربردی ارائه می دهد 

روش تحلیل شبکه ای تنها یک ساختار سلسله مراتبی صرف بر مساله را در نظر نمی گیرد ، بلکه مساله را با استفاده از 

یک سیستم با رویکرد بازخورد مدل سازی می کند . یک سیستم با بازخورد را می توان با شبکه ای که در آن گره ها 

 نشانگر سطوح یا اجزا می باشند ، نشان داد. 

در فرایند تحلیل شبکه ای وقتی تصمیم گیرنده با یک مساله غیر قطعی و پیچیده مواجه می شود و قضاوت های 

بین دو تا چهاربرابر کم اهمیت تر  "و "حدودا دوبرابرمهم تر"را بصورت نسبت های غیرقطعی مانند  مقایسه های خود

بیان می کند ، گام های مساله استاندارد و به خصوص ، رویکرد اولویت بندی بردار ویژه نمی توانند به عنوان رویه  "

ام ) یونگ چانگ( ، روش تحلیل توسعه ای را یک محقق چینی به ن  1991های درست در نظر گرفته شوند . در سال 

ارائه کرد . در این روش شناسی ، اعداد فازی مثلثی همه عناصر را در ماتریس قضاوت و بردارهای وزن این روش ، به 

 [11]علت سادگی محاسباتش ، در اکثر تحقیقات به کار می رود. 

یک ماتریس مقایسه زوجی فازی باشد که بصورت زیر تعریف می شود :  =A  { Mij }فرض کنید 

 

 .برقرار خواهد بود Mij  Mij /1 =آنگاه رابطه

که خود یک عدد فازی  Skدر هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، ارزش  EAحال برای حل مدل با روش 

 :  محاسبه می گردد مثلثی است بصورت زیر
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بترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها هستند . در این روش ، پس از  jو iشماره سطر و بیانگر  kکه در آن 

دو عدد فازی مثلثی  M2 و  M1ها درجه بزرگی آنها نسبت به هم باید بدست اورد .بطورکلی ، اگر  Skمحاسبه 

 بصورت زیر تعریف می شود : M2، درجه بزرگی بر باشند

 

 و در غیر اینصورت داریم :

 

 برای محاسبه وزن شاخصها در ماتریس مقایسات زوجی بصورت زیر عمل می کنیم:

 

 [17]بنابراین بردار وزن شاخصها بصورت زیر خواهد بود : 
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 علی رفیعیان -21

 

 

 

 مقدمه

و دارای  کره جنوبی ورزش ملی ای و یکی از ورزشهای المپیکی است. تکواندو کره ورزش رزمی یک تکواندو: 

 .در سراسر دنیا است های رزمی ورزش بیشترین تعداد ورزشکار در میان

با کوشش استادان هنرهای  جنگ جهانی دوم استخراج و پس از کره های سنتی تاریخ فنون تکواندو از ورزش

اگرچه این ورزش .است رزمی مدرن به دنیای هنرهای رزمی عرضه شده ورزش در قالب یک کره جنوبی رزمی

خورد، اما  در آن به چشم می کونگ فو ی جنوبیها هایی نیز با برخی سبک پذیرفته و شباهت کاراته تأثیراتی از

استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر قدرت وسرعت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با 

 .کند های رزمی موجود متمایز می دور کردن مهاجم تاکید دارد، آن را از تمام سبکدشمن و طراحی فنون برای 

 :شود کلمه تکواندو از سه بخش تشکیل می

 태 «ِدفاع کردن و شکستن توسط پا،ضربه زدن« = ت 

 권 «دفاع کردن و شکستن توسط دست،ضربه زدن«= کوان 

 도 «راه و روش« = دو 

های ژاپنی  رزمی سنتی این کشور تا حد زیادی با رشته پس از پایان جنگ و آزادی کره ورزشهای

آمیخته شده بود، در عین حال بسیاری از رزمی کاران کره هم با آموختن هنرهای  جودو و کندو ،کاراته همانند

برای « کونگ سو دو»و  «تانگ سو دو» های ها را وارد کره کرده بودند. در آن زمان بیشتر اصطالح رزمی چینی آن

 .رفت نام گذاری ورزشی که بعدها به تکواندو معروف شد، به کار می

ورزش  تالش برای بازسازی تکواندو و بازگرداندن آن به حالت اصلی خود در نهایت منجر به تبدیل این رشته به

 :رزمی در سراسر دنیا شد کره و محبوبترین سبک ملی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D9%88_%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D9%88_%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ۹۱۹۱ _ای بود تأسیس شد. هدف این نهاد ایجاد یگانگی در هنرهای رزمی کره« انجمن تا سو دو 

 ۹۱۹۱ – های ملی کره جنوبی وارد  تکواندو به عنوان یک بازی رسمی به چهل و سومین دوره بازی

 .شد

 ۹۱۹۹ _تغییر نام داد« انجمن تکواندو»به« انجمن تا سو دو. 

 ۹۱۹۱ _ است تأسیس شد. این باشگاه تا امروز باالترین مرجع فنی تکواندو بوده کوکی وان. 

 ۹۱۹۱ – فدراسیون جهانی تکواندو تأسیس(WTF) 

 ۹۱۹۱ –  ۹۱ورزشکار از  ۱۲۲برگزاری نخستین دوره بازیهای جهانی این رشته در کره با شرکت 

 .در جدول رده بندی پس از کره قرار گرفتند مکزیک و تایوان ،آمریکا .کشور

 ۹۱۹۹ – های خود  تکواندو را به عنوان یکی از بازی (سیزم)المللی ورزشهای نظامی شورای بین

 .پذیرفت

 ۹۱۹۱ – فدراسیون جهانی تکواندو را به عنوان یکی از اعضای خود اعالم ،المللی المپیک کمیته بین

 .کرد

 ۹۱۹۹ – بازیهای آسیائی سئول مایشی دربرگزاری تکواندو به عنوان یک ورزش ن. 

 ۹۱۹۹ – المپیک سئول برگزاری تکواندو به عنوان یک ورزش نمایشی در. 

 ۹۱۱۱ – برگزار شد های آسیائی هیروشیما زیبا تکواندو به عنوان یک رشته رسمی در. 

 ۱۲۲۲ _ شد که به عنوان یک  (جودو تکواندو دومین هنر رزمی آسیایی )پس از المپیک سیدنی در

 .شود برگزار می المپیک رشته رسمی در

طبقه 

 بندی وزن

 بانوان آقایان

 ۱۹ ۹۱ پرک وزن

 ۹۹<۱۹ ۹۹<۹۱ مگس وزن

خروس 

 وزن

۹۹>۹۱ ۹۹>۹۹ 

 ۹۱<۹۹ ۹۹<۹۱ پر وزن

 ۹۱<۹۱ ۹۱<۹۹ سبک وزن

 ۹۹<۹۱ ۹۹<۹۱ وزن

 ۹۱<۹۹ ۹۱<۹۹ میان وزن

سنگین 

 وزن

۹۱> ۹۱> 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
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در رده دوم برترین  استیون لوپز امتیاز، پس از ۱۱۱ پرافتخارترین تکواندوکار المپیکی ایران با کسب  هادی ساعی

 ادوار تکواندو در هر دو گروه مردان و بانوان قرار گرفت.تکواندوکاران تمامی 

ترین گزارش آماری سایت رسمی آمار و ارقام تکواندو جهان ، برترین تکواندوکاران تاریخ  در تازه واحد مرکزی خبر:

تر جهان تکواندوکار براعالم کرد که بر این اساس، هادی ساعی در رده دومین  ۱۲۹۲تا پایان ماه ژوئن  این ورزش را

 قرار دارد.

تکواندوکار از نخستین دوره برگزاری مسابقات رسمی تکواندو در جهان مورد  ۹۲۹۱۱ در بررسی این سایت مجموعا 

اند که مطابق با تعداد مدال ها و عناوین کسب شده، هادی ساعی پرافتخارترین تکواندوکار  بررسی قرار گرفته

ز استیون لوپز در رده دوم برترین تکواندوکاران تمامی ادوار تکواندو در هر امتیاز، پس ا ۱۱۱ المپیکی ایران با کسب 

 دو گروه مردان و بانوان قرار گرفت.

 تصمیم گیری بر اساس چند معیار

MCDM جهانی مورد :الگو های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در کره خاکی و به خصوص از زمان جنگ دوم

 و ها بر بهینه سازی و داشتن یک معیار سنجش می باشد.توجه قرار گرفت.تاکید این الگ

 این الگوها به دو دسته تقسیم می شوند:

 (MODMالگو های چند هدفه) 

 (MADMالگو های چند معیاره) 

در الگو های گفته شده،ما نیاز به یک سری  مشخصه ها برای تشخیص موارد بهینه از سایر موارد داریم.البته در 

ن است گزینه های رده بندی شده توسط روش ها تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته بسیاری زمان ها ممک

باشند،که در این زمان ما با تحلیل حساسیت تالش می کنیم گزینه ها را باز مورد ارزیابی قرار داده تا گزینه مناسب 

 تر انتحاب شود.
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کان،دستگاه و.....وجود دارد که از آن میان برای هر یک از الگو های قید شده روشی برای تشخیص نقاط بهینه،فرد،م

 ( را انتخاب کردم.TOPSISشباهت به گزینه ایده آل )بنده روش 

 دلیل انتخاب این روش به دو دلیل بود:

مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت)اقزایشی یا کاهشی(باشد که در این صورت بهترین ارزش  

 ه و بدترین نیز نشان دهنده پستی)ایده آل منفی(خواهد شد.موجود از یک شاخص،نشانه ایده آل آن بود

 بسته به نرخ تبادل و جایگزینی در بین شاخص ها  محاسبه می شود.  -گزینه ایده آل + با  

در این بررسی با وزن دهی بر اساس نظرات دو فرد متفاوت و میانگین گیری به روش هندسی این اوزان را تعدیل 

 با نسبت دقیق تری در رده بندی تاثیر گذارند.گردانیده تا معیار ها 

چه در رده بانوان وچه در رده آقایان است ما با احترام ،کشور ما دارای افراد شاخص فراوانی در از آن جا که تکواندو

حضور بیشتری در رده های جهانی داشته اند را انتخاب کرده ایم که  که به تمام این عزیزان سه نفر از افرادی را

بته آقای هادی ساعی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور های دیگر در بین تکواندو کاران دارای محبوبیت ال

 باالیی است و طبق رده بندی جهانی دارای مقام دوم در این کره خاکی است.

 کهل هادی ساعی بنه

  

شورای  و عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره المپیک جهان و تکواندو ، قهرمانشهر ری در ۹۱۹۹ خرداد ۱۹ زاده

ین ورزشکار ایرانی در تاریخ دست آوردن دو مدال طال و یک مدال برنز، پرافتخارتر است. او با به اسالمی شهر تهران

استان  در شهرستان بستان آباد از توابع بنه کهل بازیهای المپیک است. پدر و مادر هادی ساعی اهل روستای

 می باشند آذربایجان شرقی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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است.  ورزشکاران زن ایران ترین ن و یکی از معروفنیز عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایرا مهروز ساعی خواهر هادی

و در دوره  بوده شورای شهر تهران عضو( ۹۱۱۹تا  ۹۱۱۱ساعی در دوره سوم و دوره چهارم )دوره کنونی هادی 

 .ویت هیئت رئیسه شورا در آیدچهارم توانست به عض

 ها مقام

  ۹۱۱۹های جهان  ارتش 

  ۹۱۱۹ کرواسی های جهان ارتش 

  ۹۱۱۹های غرب آسیا  بازی 

  ۹۱۱۹ آلمان جام جهانی 

  ۹۱۱۱ کانادا ،مسابقات جهانی ادمونتون 

  ۹۱۱۱ انتخابی المپیک سیدنی 

  ۱۲۲۲ فرانسه جام جهانی 

   ۱۲۲۲المپیک سیدنی 

  ۱۲۲۹ ویتنام جام جهانی 

  ۱۲۲۱ اقیانوسیه قهرمانی آسیا و 

  ۱۲۲۱ ژاپن جام جهانی 

   ۱۲۲۱بازیهای آسیایی بوسان 

  ۱۲۲۱ آلمان ،پارتنکیرچن-مسابقات جهانی گارمیش 

   ۱۲۲۱انتخابی المپیک آتن 

  ۱۲۲۱ المپیک آتن 

   ۱۲۲۹مسابقات جهانی مادرید 

  ۱۲۲۹ تایلند قهرمانی آسیا 

  ۱۲۲۹های آسیایی دوحه  بازی 

   ۱۲۲۹مسابقات جهانی پکن 

   ۱۲۲۹المپیک پکن 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
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 مجید افالکی خمسه

 
 

 قهرمان جهان عنوان:

 کیلوگرم ۹۲ وزن:

 ایرانی ملیت:

 پیشکسوت فعالیت مبارزاتی:

 مدال آسیایی( ۱ -مدال بازی های آسیایی  ۱ -مدال جهان  ۹برنز ) ۱نقره،  ۱طال،  ۱ رکورد:

 مهمترین افتخارات

 نتیجه وزن سطح مسابقات مکان تاریخ

 kg ۹۹ آسیایی استرالیا-ملبورن ۹۱۱۹
 

 kg ۹۹ یجهان هنگ کنگ ۹۱۱۹
 

 kg ۹۹ بازی های آسیایی تایلند-بانکوک ۹۱۱۹
 

 kg ۹۱ جهانی کانادا-ادمونتون ۹۱۱۱
 

 kg ۹۲ آسیایی فیلیپین-مانیل ۹۱۱۱
 

 kg ۹۱ جام جهانی فرانسه-لیون ۱۲۲۲
 

 kg ۹۹ جام جهانی ویتنام-مین هوشی ۱۲۲۹
 

 kg ۹۹ جام جهانی ژاپن-توکیو ۱۲۲۱
 

 kg ۹۹ بازی های آسیایی یکره جنوب-بوسان ۱۲۲۱
 



151 
www.shirouyehzad.ir 

 

 بهزاد خداد

 

 قهرمان جهان عنوان:

 کیلوگرم ۹۹ وزن:

 ایرانی ملیت:

 تهران شهر محل تولد:

 پیشکسوت فعالیت مبارزاتی:

 مدال آسیایی( ۱ -مدال بازی های آسیایی  ۱ -مدال جهان  ۹۹برنز ) ۹نقره،  ۹طال،  ۹ رکورد:

 مهمترین افتخارات

 نتیجه وزن اتسطح مسابق مکان تاریخ

 World Cup آلمان-زیندلفینگن ۹۱۱۹
۹۲ 
kg  

 کره جنوبی-سئول ۱۲۲۲
Military World 

Championships 

۹۹ 
kg  

 World Championships کره جنوبی-ججو ۱۲۲۹
۹۹ 
kg  

 Asian Championships عمان ۱۲۲۱
۹۹ 
kg  

 Asian Games کره جنوبی-بوسان ۱۲۲۱
۹۹ 
kg  



152 
www.shirouyehzad.ir 

 World Cup نژاپ-توکیو ۱۲۲۱
۹۹ 
kg  

 Universiade کره جنوبی-دائجو ۱۲۲۱
۹۱ 
kg  

۱۲۲۱ 
-پارتنکیرشن-گارمیش

 آلمان
World Championships 

۹۹ 
kg  

 پاترا ۱۲۲۱
Student World 

Championships 

۹۱ 
kg  

 World Championships اسپانیا-مادرید ۱۲۲۹
۹۹ 
kg  

 Universiade ترکیه-ازمیر ۱۲۲۹
۹۹ 
kg  

 Asian Games قطر-دوحه ۱۲۲۹
۹۹ 
kg  

 اسپانیا-والنسیا ۱۲۲۹
Student World 

Championships 

۹۹ 
kg  

 ویتنام-مین هوشی ۱۲۲۹
Olympic Games qualification 

Asia 

۹۹ 
kg  

 A-Class (Azerbayan Open) آذربایجان-باکو ۱۲۲۹
۹۹ 
kg  

 

 

 

 

 

 

 
 



153 
www.shirouyehzad.ir 

ماتریس 

مقایسات دو 

 تایی

 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 

شاخص              

 گزینه
 

 سن)سال(
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

 6 16 4 3 16 72 27 هادی ساعی

 6 11 5 5 5 58 22 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
30 80 4 3 2 20 12 

 5 3 3 5 6 5 5 2وزن دهی 

 4 4 4 5 7 6 4 1وزن دهی 

میانگین 

 هندسی وزن ها
 سن)سال(

وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

در پرسش نامه 

 وزن دهی
4.47 5.48 6.48 5.00 3.46 3.46 4.47 

روش گزینه ایده 

 آل
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

TOPSIS )سن)سال 
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

ل مدا

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

 6 16 2 3 8 72 27 هادی ساعی

 6 11 3 4 2 58 22 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
30 80 4 3 2 20 12 

بی مقیاس 

 سازی
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 0.587 هادی ساعی
0.58

9 
0.873 

0.51
4 

0.48
5 

0.574 0.408 

0.47 0.479 بهزاد خداداد 0.218 0.68 0.72 0.395 0.408 
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4 6 8 

مجید افالکی 

 خمسه
0.653 

0.65
4 

0.436 
0.51

4 
0.48

5 
0.717 0.816 

 
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 1.83 1.99 1.68 2.57 5.66 3.23 2.63 هادی ساعی

 1.83 1.37 2.52 3.43 1.41 2.60 2.14 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
2.92 3.58 2.83 2.57 1.68 2.49 3.65 

 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ  

A+ 2.14 2.60 5.66 3.43 2.52 2.49 3.65 

A- 2.92 3.58 1.41 2.57 1.68 1.37 1.83 

فاصله تا گزینه 

 ایده آل
di+   di-   

   

 هادی ساعی CL1* 0.64 4.31 هادی ساعی 2.38 هادی ساعی یا ضد ایده آل

 

بهزاد 

 خداداد
4.75 

بهزاد 

 خداداد
1.74 CL2* 0.27 

د بهزا

 خداداد

 

مجید 

افالکی 

 خمسه

3.32 

مجید 

افالکی 

 خمسه

2.57 CL3* 0.44 

مجید 

افالکی 

 خمسه

 
 

بر اساس جدول باال آقای ساعی نفر نخست و به ترتیب آقایان افالکی و خداداد در رده بعدی قرار 

 گرفتند.

 

ماتریس 

مقایسات دو 

 تایی

 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 

شاخص              

 گزینه
 

 ن)سال(س
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

 6 16 4 3 16 72 27 هادی ساعی

 6 11 5 5 5 58 22 بهزاد خداداد
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مجید افالکی 

 خمسه
30 80 4 3 2 20 12 

 6 7 3 5 6 9 8 2وزن دهی 

 7 5 4 5 7 8 6 1وزن دهی 

میانگین 

 هندسی وزن ها
 سن)سال(

وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

در پرسش نامه 

 وزن دهی
6.93 8.49 6.48 5.00 3.46 5.92 6.48 

روش گزینه ایده 

 آل
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

TOPSIS )سن)سال 
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ل(ملی)سا

 6 16 2 3 8 7 27 هادی ساعی

 6 11 3 4 2 9 22 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
30 5 4 3 2 20 12 

بی مقیاس 

 سازی
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 0.587 هادی ساعی
0.56

2 
0.873 

0.51
4 

0.48
5 

0.574 0.408 

 0.479 بهزاد خداداد
0.72

3 
0.218 

0.68
6 

0.72
8 

0.395 0.408 

مجید افالکی 

 هخمس
0.653 

0.40
2 

0.436 
0.51

4 
0.48

5 
0.717 0.816 

 
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 2.65 3.40 1.68 2.57 5.66 4.77 4.07 هادی ساعی

 2.65 2.33 2.52 3.43 1.41 6.13 3.32 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
4.52 3.41 2.83 2.57 1.68 4.24 5.29 
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 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ  

A+ 3.32 3.41 5.66 3.43 2.52 4.24 5.29 

A- 4.52 6.13 1.41 2.57 1.68 2.33 2.65 

فاصله تا گزینه 

 ایده آل
di+   di-   

   

 هادی ساعی CL1* 0.57 4.60 هادی ساعی 3.40 هادی ساعی یا ضد ایده آل

 

بهزاد 

 خداداد
6.01 

بهزاد 

 خداداد
1.70 CL2* 0.22 

بهزاد 

 خداداد

 

مجید 

افالکی 

 خمسه

3.30 

مجید 

فالکی ا

 خمسه

4.48 CL3* 0.58 

مجید 

افالکی 

 خمسه

 

در این جدول هم با توجه به تغییر در وزن داده های سن و وزن باز هم آقای افالکی مقام نخست را دارد 

 و آقایان ساعی و خداداد در مقام های بعدی هستند.

 

 

ماتریس 

مقایسات دو 

 تایی

 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 

شاخص              

 نهگزی
 

 سن)سال(
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

 6 16 4 3 16 72 27 هادی ساعی

 6 11 5 5 5 58 22 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
30 80 4 3 2 20 12 

 5 5 6 7 8 3 5 2وزن دهی 

 8 6 5 5 5 4 4 1وزن دهی 

میانگین 

 هندسی وزن ها
 )سال(سن

وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(
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در پرسش نامه 

 وزن دهی
4.47 3.46 6.32 5.92 5.48 5.48 6.32 

روش گزینه ایده 

 آل
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

TOPSIS )سن)سال 
وزن  

 مبارزه
 مدال طال

مدال 

 نقره

مدال 

 برنج

سابقه 

ورزشی)سال

) 

سابقه 

 ملی)سال(

 6 16 4 3 16 72 27 هادی ساعی

 6 11 5 5 5 58 22 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
30 80 4 3 2 20 12 

بی مقیاس 

 سازی
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 0.587 هادی ساعی
0.58

9 
0.928 

0.45
7 

0.59
6 

0.574 0.408 

 0.479 بهزاد خداداد
0.47

4 
0.290 

0.76
2 

0.74
5 

0.395 0.408 

افالکی مجید 

 خمسه
0.653 

0.65
4 

0.232 
0.45

7 
0.29

8 
0.717 0.816 

 
 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ

 2.58 3.14 3.27 2.71 5.87 2.04 2.63 هادی ساعی

 2.58 2.16 4.08 4.51 1.83 1.64 2.14 بهزاد خداداد

مجید افالکی 

 خمسه
2.92 2.27 1.47 2.71 1.63 3.93 5.16 

 گ+ گ+ گ+ گ+ گ+ -گ -گ  

A+ 2.14 1.64 5.87 4.51 4.08 3.93 5.16 

A- 2.92 2.27 1.47 2.71 1.63 2.16 2.58 

فاصله تا گزینه 

 ایده آل
di+   di-   

   

 هادی ساعی CL1* 0.59 4.81 هادی ساعی 3.41 هادی ساعی یا ضد ایده آل

 

بهزاد 

 خداداد
5.11 

بهزاد 

 خداداد
3.22 CL2* 0.39 

بهزاد 

 خداداد
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مجید 

افالکی 

 خمسه

5.44 

مجید 

افالکی 

 خمسه

3.13 CL3* 0.36 

مجید 

افالکی 

 خمسه

 

در این جدول نیز با تغییر وزن معیار های مدال و سابقه آقای ساعی مقام نخست و آقایان خداداد و 

 افالکی در مقام های بعدی قرار می گیرند.

 

 

قام نخست را از آن خود می درپایان با توجه به رتبه بندی به دست آمده آقای ساعی با بیشترین امتیاز م

کند.البته همان گونه که خود می دانید این یک رده بندی امتیازی،بر اساس معیارهای سلیقه ای می 

 باشد که با تغییر هر یک می توانید نتیجه های گوناگونی به دست آورید.

 

 

 

 منابع: 

http://forouzandehpayam.blogfa.com 

http://www.persian-fighters.com 

book of multiple criteria decision making     by:Dr.M.J.Asgarpour 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7

%D8%B9%DB%8C 

http://www.iritf.org.ir/ 

http://forouzandehpayam.blogfa.com/
http://www.persian-fighters.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.iritf.org.ir/
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 محمد زارع -31

 

 

 

 : مقدمه

جوامع در طول زمان تغییر می کنند و این حرکت ، جایگاه آن ها را در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و ... از 

سازد. ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آن ها یکی از خصیصه های بارز تمدن یکدیگر متمایز می

بشری است . با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و نیاز های خاص هر جامعه ، هر روز بر تکامل و توسعه این 

ی طراحی شده و با توجه به سازمان ها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف

ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . دستیابی به مدیران تحول آفرین ، دغدغه بزرگ سازمان ها به شمار می آید 

[1] . 

امروزه بخش عظیمی از ناکارامدی سازمان ها و عدم تحقق اهداف سازمانی در گرو انتخاب نا شایسته مدیران است و 

به اهدافش فراد توانا در امر مدیریت را شناسایی و انتخاب کند می تواند سازمان را برای نیل لذا الگویی که بتواند ا

یاری رساند .فرآیند انتخاب مدیران را می توان نوعی برنامه ریزی جانشینی مدیریت به حساب آورد که به فرآیند 

یی و به هنگام ضرورت )خأل پست منظمی اطالق می شود که در آن بهترین و شایسته ترین افراد سازمان شناسا

بنابراین تصمیم  .[1] های کلیدی و حساس قرار می گیرند های مدیریتی ، جا به جایی و ارتقای نیرو ها ( در سمت

یکی از تکنیک  گیرنده برای انتخاب یک مدیر کارآمد باید تصمیم گیری درستی انجام دهد که در چنین شرایطی

 ارشد می باشد. مدیر( MCDM)تصمیم گیری چندمعیاره  و کیفی داده های کمی های تصمیم گیری با استفاده از

با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره می تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری 

 (MCDMاره ). تصمیم گیری چند معیکه گاها با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازی نماید

 مدیر ارشد می آید تا بتواند با بهترین متد های تصمیم گیری برترین مدیر را انتخاب کند .به کمک 

 : (MCDMتصمیم گیری چند معیاره )

بستگی به وجود اطالعات الزم و کافی دارد. هرچه این اطالعات کامل تر ، جدید تر و به روز تر  فرایند تصمیم گیری

درست و به جا بیشتر خواهد بود. در این میان ، نقش تصمیم گیری مدیران را در عرصه  گیری تصمیم باشد ، امکان

سازمان ها نباید انکار کرد زیرا تصمیم گیری آنان خواه ناخواه با مسائل اقتصادی، فنی، اداری، اجتماعی، سیاسی و 
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در فرایند تصمیم گیری، بسی حساس  فرهنگی در سطوح خرد و کالن، ارتباط تنگاتنگی دارد. از این رو نقش آنان

 .تر و خطیرتر است

تصمیم گیرندگان در انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد، غالبا چندین معیار را هم زمان در تصمیم گیری 

مدنظر قرار می دهند. معیارها گاه هم راستا و بعضا متقابل و متضاد می باشند. مدل های کالسیک تحقیق در 

انند برنامه ریزی خطی،برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی غیر خطی و مانند آن مدلهای تصمیم گیری عملیات م

هستند که بهینه سازی را فقط براساس یک معیار به انجام می رسانند. لذا این مدلها در زمره مدلهای تک هدفه 

ن و مهم ترین هدف بوده و سایر اهداف در طبقه بندی می گردند. هدف انتخاب شده این گونه مدلها عموما اولی تری

 .سایه این هدف به فراموشی سپرده می شوند

تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است و این انتخاب هنگامی هوشیارانه و حساب شده 

بعدی  ساده و یک است که بیش از یک معیار در گزینش آن به کار گرفته شود. تصمیم گیری با یک معیار فرایندی

 د .می باش

 : فرایند تصمیم گیری

 : مرحله است 3فرایند تصمیم گیری، شامل 

 شناسایی و درک محیط -1

 حالتهای ممکن برای پاسخ به محیط -2

 تبدیل کردن به یک مسئله قابل حل -3

ی این راهها روابط زمانی که برای رسیدن به هدفی چندین راه مختلف را در نظر می گیریم، باید در هنگام بررس

 .متقابلی که بین آنها است را در نظر بگیریم چون ممکن است کم یا زیاد شدن عاملی بر عوامل دیگر تاثیرگذار باشد

، راههای مختلف تصمیم گیری را ، با توجه به روابط متقابل آنها به یک مدل تبدیل می  نظریه تصمیم گیری در

بندی کردن بنزین موجب کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی  کنیم. به عنوان مثال ممکن است سهمیه

 .شود اما از طرف دیگر سبب تورم در جامعه شود

یکی از مهم ترین بخش ها تعریف یک مسئله ، شناسایی متغیرهاست. ممکن است برای موضوعی خاص ، متغیرهای 

س بر اساس آن هدف برای مسئله متغیر مختلفی را بتوانیم تعریف کنیم اما باید ببینیم هدفمان چیست و سپ

 .تعریف کنیم. سپس باید پیامدهای جواب های متغیرها را هم بررسی کنیم

مفهوم بهینه، یک مفهومی است که به هدف ما مربوط می شود و ممکن است جوابی که برای یک مسئله بهینه 

یه بندی کردن بنزین، بهینه ترین تصمیم باشد، برای مسئله ای دیگر بهینه نباشد. به عنوان مثال فرض کنید سهم

برای کم کردن مصرف سوخت باشد اما مطمئنا این جواب با توسعه گردشگری در تناقض است و اصال نمی تواند 

 .بهترین تصمیم برای این موضوع باشد
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 :مراحل حل یک مسئله تصمیم گیری به شرح زیر است

 تعریف مسئله -1

 شناسایی متغیرها -2

 عامل های اصلیشناسایی  -3

 راه حل های شدنی -4

و تصمیم گیری چند   (MADM)شامل تصمیم گیری چند شاخصه  (MCDM)تصمیم گیری چند معیاره

 .می شود  (MODM)هدفه

 مدیر برتر انتخابدر  MCDM کار برد

ما حصل مطالعات کتابخانه های و تحقیقات گذشته ، شناسایی معیار های عینی و ذهنی است . معیار های عینی 

عبارتند از : نمره ارزشیابی گذشته ، سابقه خدمت مرتبط و غیر مرتبط با شغل ، مدرک تحصیلی مرتبط و غیر 

دسته تقسیم می  5یار های ذهنی )کیفی( به . همچنین معمرتبط با کار ، و تعداد دوره های آموزشی گذرانده شده 

شوند که عبارتند از : مهارت های مدیریتی ، دانش و تخصص، ویژگی های شخصیتی ، نگرش و بینش ، اعتبار حرفه 

 . [1]ای و عمومی 

طبقه و یا به صورت دقیق تر با توجه به مطالعات انجام گرفته معیار ها را به سه گروه دانشی ، عملکردی و رفتاری 

 بندی کرد .

 شایستگی های دانشی مورد نیاز برای مدیران

در جدول  شایستگی های دانشی ، پایه و اساس علمی برای انجام فعالیت های مربوط به مدیر را فراهم می سازد .

یت مربوط به مدیران ارائه شده است . الزامی نیست که یک مدیر توانایی انجام تمام فعال شایستگی های دانشیزیر 

 .[2]های اشاره شده را داشته باشد 



 

162 
www.shirouyehzad.ir 

 

 [2] 1 جدول

 شایستگی های عملکردی مورد نیاز برای مدیران

شایستگی های عملکردی توانایی انجام فعالیت های مربوط به مدیر پروژه را تا سطح عملکرد مورد انتظار نشان می 

به مدیران ارائه شده است . الزامی نیست که یک مدیر توانایی انجام دهد . در جدول زیر شایستگی عملکردی مربوط 

 تمام فعالیت های اشاره شده را داشته باشد .
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 [2] 2 جدول

 شایستگی های رفتاری مورد نیاز برای مدیران

ر می گیرد . شایستگی های مدیر پروژه را در بشایستگی های رفتاری  ، نحوه برخورد و خصوصیات اصلی شخصیتی 

گروهی به ترتیب در جداول زیر ارائه شده اند . الزامی نیست که یک  –شخصی و شایستگی های رفتاری -رفتاری

 مدیر توانایی انجام تمام فعالیت های اشاره شده را داشته باشد .
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 [2] 3 جدول

 پرسشنامه

در مرحله بعد دو پرسشنامه می توان تهیه کرد ، اولی برای ارزیابی معیار ها و تطبیق مطالعات کتابخانه ای با نظر 

، برای افزایش اعتبار مدل و کسب نظر از خبرگان  AHPکارشناسان سازمان مربوطه و دومی موسوم به پرسشنامه 

جه اهمیت معیار ها و آشنا با مفاهیم مدیریت ( و تعیین در )افرادی با سابقه باالی اجرایی ، از گروه مدیران میانی

 .[1]تهیه می شود 

 آزمون آماری تحلیل داده ها

زمانی که با چندین سوال در نمونه های مستقل روبرو هستیم به منظور تعیین یکسانی پراکندگی داده هادر نمونه 

ه عبارت دیگر چون جامعه آماری مورد نظر از های مختلف از آزمون کروسکال واریس می توان استفاده نمود . ب

دفاتر مختلف تهیه شده و هرکدام در حیطه کاری ویژه ای فعالیت دارند ، و معیار های انتخاب یک مدیر کل موفق 

از دید آنها مختلف است ، زیرا به منظوربررسی یکسانی توزیع جامعه در نمونه های مختلف و به حداقل رساندن 

 [.1]ا از این آزمون استفاده می شود پراکندگی پاسخ ه

 تعیین درجه اهمیت هر یک از شاخص ها با استفاده از اعداد فازی
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حسن این تئوری توانایی ارائه داده هایی است که غیر قطعی هستند . همچنین این روش قادر به به کار گیری 

ازی در مسائل تصمیم گیری یکی از عملگرهای ریاضی در حوزه داده های فازی نیز هست. کاربرد مجموعه های ف

مجموعه های کالسیک می باشد . در واقع مهمترین و کارامد ترین کاربرد های این تئوری در مقایسه با تئوری 

تئوری تصمیم گیری فازی تالش می کند که ابهام و عدم قطعیت های ذاتی موجود در ترجیحات ، اهداف و 

اعداد فازی ممکن  است در هر شکلی باشند ولی  ی را مدل کند .محدودیت های موجود در مسائل تصمیم گیر

با یک فاصله که عضو آن ای باشند شکل و یا نرمال هستند . اعداد فازی ممکن است حتی ذوذنقه Sاغلب مثلثی ، 

 افزایشی و کاهشی دامنه و شکل S خطی، است ممکن فازی فواصل یک است.به این اعداد فواصل فازی می گویند .

 به رسیدن،  x=aدر  صفر از افزایش به شروع شکل S و مثلثی فازی اعداد که کنید فرض باشند . داشتهنرمال 

 ای خطی تکهتابع هدف  ،مثلث  یک L (x) عضویت تابع سپس .x = c در صفر به کاهش و x = b در 1 حداکثر

 [3].  است

 

  TOPSISالگوریتم استفاده از 

این تکنیک بر مفهوم این که گزینه انتخابی باید کمترین توسط یون و هوانگ ارائه شد .  1891در سال این روش 

( داشته باشد ، بنا شده NIS( و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی )PISفاصله را با راه حل ایده آل مثبت )

 معیارهای NIS که حالی در ،کند میحداقل  رامنفی  معیار و می کند حداکثرمثبت را  معیارهای که PISاست . 

 گزینه از بندی رتبه و معیارها وزن سنتی، TOPSIS در. کندمی حداکثر منفی را معیار و مثبت را حد اقل می کند

 شرایط از بسیاری تحت حال، این با. شود می بحث ترد عددی های داده عنوان به و شده مشخص دقت با دیگر های

 برتر دانش این، بر عالوه ،شبیه نیستند واقعی زندگی در گیری تصمیم مشکالت مدل به کافیبه اندازه  ترد ها داده

 غیر را دقیق قضاوت حصول قابل غیر و ناکامل سنجش، غیرقابل اطالعات . نیست نآورد دست بهقابل  راحتی به

 جایگزین بندی رتبه و معیار وزن آن در که است شده پیشنهاد فازی TOPSIS بنابراین،. می سازند ممکن

  .[3] است شده بیان فازی اعداد توسط که است زبانی متغیرهای

 حل یک مسئله به روش تاپسیس شامل مراحل زیر است :

 [1](  NDالف : تشکیل ماتریس بهنجار تصمیم )

 

 [1] ( vب : تشکیل ماتریس موزون بهنجار شده )
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 [1]ج : مشخص کردن راه حل ایده آل مثبت و منفی  

 

 

د : 

 [1] محاسبه میزان فاصله بر اساس نرم اقلیدسی 

       

 [1]  هـ : محاسبه فاصله نسبی برای راه حل ایده آل

 

 [1و : مرتب کردن آلترناتیو ها )گزینه های مدیریت ( به ترتیب اولویت و انتخاب مدیر برتر  ]

 

 نتیجه گیری : 

شناسایی معیار ها برای انتخاب مدیران برتر که از این معیار ها می توان برای تعیین نیاز های آموزشی مدیران و 

 [. 1ارزیابی آنها استفاده کرد ]

ارائه مدل و الگویی برای انتخاب مدیران شایسته که از آن می توان برای سیاست های ارتقا از درون سازمان بهره 

 [.1]جست 

استفاده کرد  TOPSISو برای رتبه بندی گزینه ها از مدل  AHPمی توان برای تعیین اهمیت معیار ها از روش 

[1.] 

اجرای فرآیند یکپارچه ارزیابی در یک محیط فازی برای کاهش پدیده عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی و ابهام 

 .[2]موجود در داده های قطعی 
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افزایش قابلیت اطمینان  قضاوت های شفاهی و برجسته شدن نظرات تحلیلگر کارامد تر  تعیین وزن خبرگان برای

 [.2در محاسبات ]

 متوسط سطح انتخاب مورد در داد نشان ، تجربی مطالعه عنوان به عملی کاربردهای همچنین شده پیشنهاد روش

 های روش بارا  پیشنهادی روش توان میآینده  در .است حساس بسیار تصمیم یک از حمایت واقعی زمان در مدیر،

 .[3]قرار داد  مقایسهنیز مورد  MCDA دیگر

 

 منابع :

( ؛ طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب 1391. مومنی ، منصور و جهانبازی ، افشین ) 1

 .1391دی  21دوره جدید، ش  –پژوهشی دانشگاه شاهد ، سال چهاردهم  –مدیران ، دو ماه نامه علمی 

 ویکور فازی ، –( ؛ انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی 1381. توکلی مقدم ، رضا )2

 .1381، زمستان  4، شماره  11پژوهش های مدیریت در ایران ،دوره 

3.Kelemenis , Alecos(2011); Support managers’selection using an extension of fuzzy 

TOPSIS, Expert Systems with Applications 38 (2011) 2774–2782. 
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 فرشته زاهدی -41

 

 

 

 مقدمه

پذیری آنان، ارزیابی عواقب و  های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان حل گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه تصمیم

باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت  اجرای آن می ها و باالخره انتخاب و حل نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه

ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها  تصمیم گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه

ها وقتی مطلوب  گیری نماید. در اکثر موارد تصمیم آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می بدست می

گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن  گیرنده است که تصمیم و مورد رضایت تصمیم

های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته  گیری چند معیاره که در دهه است کمی یا کیفی باشند. در روشهای تصمیم

 [4].شود ر سنجش استفاده میاست بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیا

MCDM چیست؟ 

ظهورشاخه ای ازعلم به  ازدیدگاه علمی تحقیقات انجام شده درعلم اقتصاددراواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم منشاء

نام تصمیم گیری چند معیاره شده است.درآن زمان محققین اقتصادی به دنبال ارتباط بین رفتار عاملین اقتصادی وخود 

 اقتصادبودند.

 [4]در این مدل تصمیم گیری چند تابع هدف و تعدادی معیار تصمیم گیری وارد میکنیم.

اد با هم باشند ، یعنی ممکن است بطور همزمان هم تابع ماکزیمم توابع هدف میتوانند ، دارای حالت های متض .1

 . داشته باشیم و تعدادی هم تابع مینیمم

 . معیار ها نیز میتوانند متضاد با هم باشند ، مثال سود و زیان .2

، در مدل تصمیم گیری چند معیاره ، رضایت مندی جای بهینه سازی را می گیرد .ویژگی بعدی این مدل این است که 

تصمیم گیر را وارد پروسه تصمیم سازی میکند . این کار در حین تصمیم سازی اتفاق می افتد ، که باعث افزایش قدرت 
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انتخاب تصمیم گیر میشود .ویژگی دیگری که مورد بحث قرار خواهد گرفت ، ویژگی ارجحیت توابع هدف است . این 

میم سازی و یا حتی بعد از تصمیم سازی توسط تصمیم ارجحیت می تواند در حین تصمیم گیری ، و یا در حین تص

 [3]د.گیرنده تغییر کن

یکی دیگر از ویژگی های مدل تصمیم گیری چند معیاره ، قابلیت نرمال سازی متغییر ها و شاخص ها می باشد .و در 

نهایت ویژگی آخر قابلیت استفاده از متغییر های کیفی در مدل تمصیم گیری چند معیاره می باشد . این متغییر ها در 

عمده  ٔ  به دو دسته MCDM گیری چند معیاره های تصمیممدل.دامد تر از متغییر های ریاضی انبرخی موارد کار

های چند هدفه  شود. در حالت کلی مدل تقسیم می MADMو مدلهای  MODM مدلهای تصمیم گیری چند هدفه

گیرند. تفاوت اصلی  های چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار می به منظور طراحی و مدل

گیری پیوسته  گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای تصمیم های تصمیم گیری چند هدفه با مدل تصمیمهای  مدل

 .گردند گیری گسسته تعریف می و دومی بر فضای تصمیم

 : در مورد معیارهای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد

 تبدیل معیارهای کیفی به کمی 

 عیارهابی مقیاس کردن م 

 [3]تعیین وزنهای نسبی معیارها 

 MADMتصمیم گیری چند شاخصه

مدل تصمیم گیری چند شاخصه از مدل هایی است که به خانواده بزرگ تر ی ازمدل ها به نام تصمیم گیری چند 

معیاره تعلق دارد.تصمیم گیری در دراین خانواده براساس چندین معیار مختلف وگاه متضاد صورت می گیرد.این 

گروه از مدل هاتصمیم گیری دربسیاری اززمینه هاوازجمله در زمینه مسائل عمومی یک جامعه،مسائل دولتی 

 ومسائل سازمانی می توانند کاربرد موثری داشته باشند.

 (MODM)تصمیم گیری چند معیاره عموما به دو دسته ی بزرگ تقسیم می شود : تصمیم گیری چند هدفه 

.درتصمیم گیری چندشاخصه که رویکرد به کاررفته در این پژوهش است،  (MADM)وتصمیم گیری چندشاخصه

انتخاب یک گزینه از بین  MADM.در مدل معیار تصمیم شاخص ها هستند؛اهداف به طور صریح وارد شده اند 

درپردازش اطالعات ،برمبنای اطالعات ارائه شده توسط تصمیم MADMگزینه های موجود مد نظر است.رویکرد 

 ده به دو بخش کلی تقسیم می شود :گیرن
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الف(مدل جبرانی:دراین مدل بین شاخص هاتبادل صورت می گیرد؛بدین معنی که تغییر در یک شاخص توسط 

تغییر درشاخص یا شاخص ها دیگر جبران می شود .در این مدل ازروش هایی 

 استفاده می شود.AHPتخصیص خطی وTOPSIS،ELECTEREمانند

مدلی که درآن تبادلی بین شاخص هاوجود ندارد،یعنی نقطه ضعف یک شاخص توسط مزیت ب(مدل غیر جبرانی:

موجوددرشاخص دیگر جبران نمی شود؛بلکه هرشاخص جداازدیگر شاخص هامبنای ارزیابی گزینه های رقیب قرار 

خصوصیات زیر مشترك  MADMمی گیرد.سادگی این مدل مزیت آن است .به طور کلی در مسائل مختلف

 :هستند

.گزینه ها:در این مسائل تعداد مشخصی گزینه مورد بررسی قرار گرفته ودر مورد آنها اولویت گذاری،انتخاب 1

 ویارتبه بندی صورت می گیرد.تعدادگزینه ها می تواندمحدود یاخیلی زیادباشد.

چندین شاخص دارد که باید تصمیم گیرنده در مساله آنهارا  MADM.شاخص های چندگانه:هر مساله2

 .کامالمشخص کند

.واحدهای بی مقیاس:جهت معنادار شدن محاسبات ونتایج از طریق روش های عملی اقدام به بی مقیاس سازی 3

 داده ها می شود،به گونه ای که اهمیت نسبی داده هاحفظ گردد.

مستلزم وجود اطالعاتی هستند که براساس اهمیت نسبی هر شاخص MADM .وزن شاخص ها:تمامی روش های4

دست آمده باشند.وزن مربوط به شاخص ها می توانندمستقیماتوسط تصمیم گیرنده ویا به وسیله روش های  به

 [2]علمی موجود ،به معیارها تخصیص داده شود.این وزن ها اهمیت نسبی هر شاخص رابیان می کنند .

 چگونگی تحلیل

آنها را به طور دقیق تعریف کرد و سپس به برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آنرا به خوبی شناخت و 

شامل  MCDM توان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت. به طور کلی می

 :باشند مولفه می ۶

 ای از اهداف یک هدف یا مجموعه .1

 یا گروهی از تصمیم گیران (DM) تصمیم گیرنده .2

 ارزیابیای از معیارهای  مجموعه .3
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 های تصمیم ای از گزینه مجموعه .4

 ای از متغیرهای مجهول یا متغیرهای تصمیم مجموعه .۵

 معیار –ای از نتایج حاصل شده از هر زوج گزینه  مجموعه .۶

هاست. این ماتریس نتایج  ای از سطرها و ستون عنصر مرکزی این ساختار، یک ماتریس تصمیم است که شامل مجموعه

 .کند ها و معیارهای ارزیابی بیان می ای از گزینه ی مجموعهتصمیم را برا

شود.  نفع نیز گفته می های ذی گیرنده تشکیل شده که به آنها گروه گیری پیچیده عموماً از تعدادی تصمیم مسائل تصمیم

های  د با اولویتتواند یک نفر یا گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افرا گیرنده می تصمیم

باشند.  های تصمیم می ها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینه شوند. که اولویت فرد خود مشخص می منحصربه

با  .های اختصاص داده شده برای معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند توانند بصورت وزن ها می همچنین اولویت

 [3.]رین گزینه را انتخاب نمودتوان بهت اولویت بندی نتایج تصمیم می

 كتابخانه 

بنیادین تحقیق و توسعه، وجود  هایها در فرایند رشد و توسعه کشور نقش حیاتی دارند، زیرا یکی از پایهکتابخانه

 فارغ التحصیالن رشته های مختلفروزافزون جامعه دانشگاهی و های غنی و با کیفیت است.نیازهای اطالعاتیکتابخانه

عصر موسوم به اطالعات، ضرورت بررسی کیفیت کتابخانه  لزوم دستیابی به اطالعات کافی در زمان مناسب، بویژه در

جزئی مهم از نظام آموزشی و شریانهای حیاتی کانونهای آموزشی  عمومیهای کتابخانه .نماید را ایجاب میعمومی های 

وری هرچه کارکرد بهینه و بهره .ای دارندی و فرهنگی اهمیت ویژههای علمروند و از جنبهپژوهشی جوامع به شمار می و

کند. بنابراین، بررسی کیفیت خدمات جوامع را تسهیل می بیشتر این نهادها، دستیابی به هدفهای علمی و فرهنگی

 ها باشدارزیابی میزان موفقیت کتابخانه تواند معیار مناسبی برای می

و پژوهشگران باشد، مشروط بر آنکه هم  صلی تأمین منابع اطالعاتی مورد نیاز محققانتوانند کانون اها میکتابخانه

 [۶.]تفاده کننده باشند نیازهای رو به رشد جامعة اس روزآمد بوده و هم از لحاظ کمّی و کیفی جوابگوی

شناخت کاملی از  است. در صورتی که این مراکز کننده هدف هر کتابخانه  رفع نیازهای اطالعاتیِ جامعة استفاده

های گیریهای درست و به موقع، از صرف بودجهتوانند با تصمیمداشته باشند، می مراجعان، روشها و منابع مورد نیاز آنها

کننده ارتباط با جامعه استفاده ضروری بکاهند و تغییرات الزم را در نوع خدمات و نحوة ارائه آنها ایجاد نمایند. حفظ غیر

کننده، است. اهمیت دادن به نظرات جامعه استفاده ی عمومیهاکتابخانه ترین وظایفنان، یکی از مهمو رفع نیازهای آ

 [۵.]یک نظام اطالعاتی است  عاملی مهم در
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MCDM وكتابخانه 

به عنوان مثال محبوب وقشقایی در تحقیقی کتابخانه های می توان در کتابخانه نیز بهره برد  MCDMهای از رویکرد

تخاب رتبه بندی کرده اند که منجر به انSAWو MADMجهان را با در نظر گرفتن شاخص هایی با رویکردعمومی 

می توان به انتخاب شد از این رویکرد وسایر رویکردهاوبا در نظر گرفتن شاخص های مناسب  کتابخانه برتر در جهان 

می توان شاخص های ارزیابی  MCDMروش های کتابخانه در سطوح استانی ،دانشگاهی و...مبادرت ورزید.بااستفاده از

کیفیت خدمات در کتابخانه رارتبه بندی ویا مهمترین شاخص از نظر میزان اهمیت را در میان گروهی از کتابخانه ها 

فازی ودر سطح TOPSISرابارویکردlibqualبررسی کرد در تحقیقی صیادی وهمکاران ابعاد کیفیت خدمات مدل 

 نتایج این تحقیقات اشاره می شود:روش هاویزد رتبه بندی نموده اندکه به گوشه ای ازکتابخانه های دانشگاه 

 MCDMورتبه بندی كتابخانه ها با شاخص های سنجش كتابخانه های عمومیشناسایی 

دررویکردتعیین شاخص های چندگانه به صورت دقیق وقابل اعتماد یکی ازمهم ترین قسمت های تصمیم گیری است 

های قابل اعتماد عملکردی وسیله ای ضروری برای ارزیابی ،پیشرفت کارایی،اثر بخشی وکیفیت خدمات .وجود شاخص 

خدمات،جریان موادومنابع کتابخانه ،فعالیت هاوغیره می تواند اطالعاتی است .جمع آوری آمار مربوط به منابع،کارمندان ،

 میم گیری های مدیریت کمک کند.رابرای برنامه ریزی فراهم کرده،نشان گرمسئولیت هباشد وبه تص

درمنابع مختلف مرتبط با حوزه ی کتابخانه های عمومی ،متغیرهاوشاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه 

می براساس ها معرفی شده است.شاخص های عملکردکتابخانه های عمومی برای ارزیابی ومطالعه کتابخانه های عمو

ررایانه،کتابداررایانه ای،کتابدار،مقوالت قابل امانت ،وهزینه ،وهزینه ،نسبت های مختلفی را متغیرهای عضو،امانت،پانه کا

 مورد معرفی می کند که براساس این شاخص هاکتابخانه های خود راارزیابی می کند.11به عنوان شاخص در

رهنمودهای ایفال/یونسکوبرای توسعه خدمات کتابخانه های  عمومی دسته شاخص برای ارزیابی کتابخانه های عمومی 

 پیشنهاد می کند: 

)شامل سرانه ی امانت ،سرانه کل مراجعات،عضویت درکتابخانه بادرنظر گرفتن درصد .شاخص های بهره وری 1 

رحسب ساعات فعالیت،سرانه ی درخواست های مرجع جمعیت،بازدهی منابع ،امنت برحسب منبع،امانت ب

 ،تعداددسترسی به منابع الکترونیکی وسایر منابع چاپی(

.شاخص های منابع)شامل کل مجموعه منابع برای هرنفر،تهیه پایانه رایانه های شخصی برای هرنفر،فراهم کردن رایانه 2

 (عمومی پیوسته به ازای هر نفرهایی بادسترسی 

ابع انسانی )نسبت کارمندانی که معادل است باکارمندان تمام وقت به جمعیت ،نسبت کارمندان حرفه .شاخص های من3

 ای به جمعیت،نسبت کارمندانی که معادل است با کارمندان تمام وقت به استفاده از کتابخانه(
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 .شاخص های کیفیتی )رضایت استفاده کنندگان ،درخواست های پاسخ داده شده(4

 (زینه وظایف ،خدمات وفعالیت ها،هزینه کارمندان،هزینه هرعضو،هزینه هرمراجعهینه )ه.شاخص های هز۵

 .شاخص های تطبیقی)مقایسه درسطح بین المللی ،ملی ومحلی(۶

متغیررابه عنوان عوامل تاثیرگذاروقابل مدیریت در 11همچنین رهنمودهاواستانداردهای کتابخانه های عمومی کویینزلند

بیان می کند وبرای هرکادم از این متغیرها یک سری شاخص های عملکرد برای سنجش معرفی  کتابخانه های عمومی

می کند.نکته ی قابل  توجه در این سند این است که شاخص های عملکردمعرفی شده در آن ازقدرت اندازه گیری 

 مناسبی برخوردار نیستند ودر عمل کمی سازی آنهادشواربه نظرمی رسد.

مشاهده می شود.در 1ازهر متغیردر جدول  ذاربرعملکردکتابخانه های عمومی وشاخص های مستخرجمتغیرهای تاثیر گ

شاخص   باعالمت مشخص شده اند،آن دسته"اهمیت "متغیر معرفی شده اند.متغیر هایی که در ستون13این جدول ،

ست .به عنوان مثال افزایش متغیر هایی هستند که افزایش آنها بافرض ثابت بودن سایر متغیرهاافزایش عملکردکتابخانه ا

امانت بافرض ثابت بودن سایر متغیرهابه معنای افزایش عملکرد کتابخانه است.شاخص های مستخرج از این نوع متغیرها 

(مشخص شده اند،متغیرهایی هستند -)           در درجه اول اهمیت قرار دارند.ازطرفی متغیرهایی که باعالمت منفی

منفی نیز تلقی شودوتنها در صورتی که در سایر متغیرهاتاثیر به تنهایی مثبت تلقی نمی شودوچه بساکه افزایش آنها 

فضا یا کارکنان بدون اینکه تغییری درامانت یامراجعه  مثبت داشته باشند مثبت تلقی می شوند.به عنوان مثال افزایش 

رو شاخص های مستخرج از این نوع متغیرهادر صورت گیردتنها هزینه ای را به کتابخانه تحمیل کرده است.ازاین 

 درجهدوم اهمیت قراردارند.شاص عضوکه با دو عالمت مشخص شده است ،رویکردی دوگانه دارد.

هم چنین می توان برای وزن دهی به به شاخص ها از پنج اصل فلسفه علمی کتابداری که توسط رانکاناتان ارائه شده 

کند که کتاب برای استفاده است.شاخص هایی که می توانند بیان گر این اصل است،استفاده کرد.اصل اول بیان می 

به طور معمول چون آنچه ابتدا گفته می شودازاولویتی خاص برای باشند،شاخص های امانت وبازدهی منبع می باشند.

سبت به سایر گوینده برخورداراست،لذا می توان نتیجه گرفت که شاخص های امنت وبازدهی منبع ازاولویت خاصی ن

شاخص هابرخوردارن.اصل دوم بیان می کند که هر خواننه ای کتابش.این اصل درارباط مستقیم باشاخص عضوومراجعه 

قراردارد.اصل سوم که بیان می کندهر کتابی خواننده اش،نیز به شاخص بازدهی منبع اشاره دارد.درمیان شاخص های 

چهارم ،یعنی وقت خواننده راهدر ندهیم یافت نشد.همچنین اصل پنجم  در ارتباط با اصل ارائه درمنابع مختلف شاخصی

مجموعه ارتباطپیدامی کند.ازاین بیان می کند که کتابخانه ارگانیسیمی زنده وبالنده است.این اصل به شاخص روز آمدی 

بی تلقی می رو می توانیم نتیجه بگیریم که هرآنچهاین پنج اصل رابرآورده می کنند شاخص های درجه یک ارزیا

مشاهده می کنیم که این 1شوند:امانت،بازدهی منبع،عضو،مراجعه وروز آمدی مجموعه.با نگاهی با نگاهی به جدول

 شاخص ها به غیر ازشاخص روز آمدی مجموعه به متغیرهای مثبت)+(تعلق دارند.
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 .متغیرهای موجوددركتابخانه های عمومی وشاخص های مرتبط باآنها4جدول

 شاخص متغیر اهمیت ردیف

 سرانه امانت امانت + 1

 بازدهی منابع

 سرانه مراجعه مراجعه + 2

 عضو کاربر ثبت شده + - 3

 سرانه درخواست درخواست مرجع + 4

 بازدهی منابع مرجع

  ساعات کار کتابخانه - ۵

 سرانه خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی + ۶

 سرانه کتاب مجموعه - 1

 سرانه مواددیگر

 روزآمدی مجموعه

 سرانه رایانه رایانه - 8

 اینترنت پایانه سرانه اینترنتپایانه  - 9

 سرانه کارمندتمام وقت کارمند - 11

 سرانه کارمندحرفه ای

 کارآمدی کارمند

 رضایتمندی رضایت + 11

 =هزینه - 12

 هزینه خدمات+

 هزینه امانت

 هزینه عضو

 مراجعههزینه 
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 هزینه کارمندان

 +سایرهزینه ها

 سرانه هزینه

 ی مرکزخدماتسرانه  مرکزخدمات - 13

 سرانه فضا

 

 

سرانه امانت،مراجعه،بازدهی منبع،عضو،سرانه شاخص تنظیم شد.این شاخص هاعبارتنداز:14داده های گرد آوری شده در 

وقت،سرانه کارمند حرفه کتاب،سرانه مواد دیگر،روز آمدی مجموعه،سرانه رایانه،سرانه اینترنت،سرانه کارمندتمام 

 ای،هزینه امانت،سرانه ی هزینه وسرانه ی مرکز خدمات.

برای وزن دهی شاخص هاازتلفیق روش آنتروبی شانون ونظرتصمیم گیرنده استفاده گردید.روشی که برای رتبه بندی از 

رد ن موکشورجها39بابه کار گیری این روش کتابخانه های عمومی  بود.SAWانتخاب شد،روشMADMرویکرد

ومشخص شد که کشورهایی مانندفنالند،استونی ودانمارك ازجمله کشورهایی  شدندمطالعه قرار گرفته ورتبه بندی 

هستند که اهمیت ویژه برای کتابخانه های عمومی قایل هستند وازشاخص های مترقی تری نسبت به سایر کشورها 

 [2خوردارند.]بر

 MCDMباكتابخانه رتبه بندی ابعاد كیفیت خدمات 

ابعاد کیفیت خدمات را شناسایی کرده که دردانشگاه یزد انجام داده اندعالوه برتحقیق فوق صیادی وهمکاران درتحقیقی 

در  الیب کوال) های توسعه یافته مدلدر این پژوهش از مؤلفه فازی آنها را رتبه بندی نموده اند.TOPSISوبا تکنیک 

 :ابعاد به شرح زیر است استفاده شده است. مفهوم این( 2112سال 

 تویی، اطمینان و قابلیت اعتماد استأثیرگذاری خدمات: شامل همراهی، پاسخگ .1

 .کنترل شخصی: میزانی که کاربران می توانند دنیای اطالعات را هدایت و کنترل کنند .2

نیاز در زمان الزم بدون مورد  ها و توانایی دسترسی به اطالعات دسترسی به اطالعات: بررسی مناسب بودن مجموعه.3

 .توجه به موقعیت و مکان کاربر یا رسانه منابع

مطالعه، مشارکت علمی و مکانی  کتابخانه به عنوان یک مکان: دیدگاه کاربر نسبت به سودمندی مکان کتابخانه برای .4

 .برای تفکر و پژوهش
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از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد، بُعد  دهد، میای نشان بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانهنتایج حاصل از رتبه 

باشد. اولویت سایر ابعاد به  های دانشگاه یزد میکیفیت خدمات کتابخانه دسترسی به اطالعات دارای بیشترین اهمیت در

 بندی همهرتبه .مکان و تأثیرگذاری خدمات اهمیت عبارت است از: کنترل شخصی، کتابخانه به عنوان یک ترتیب درجه

 [1].آمده است ۵تا 2فازی، در جدولهای  TOPSIS ای با روشهای چهار گروه از ابعاد کیفیت خدمات کتابخانهمؤلفه

 فازی TOPSISهای بُعد دسترسی به اطالعات با رویكرد  بندی مؤلفه . رتبه2جدول 

 رتبه شرح

نامه و سایر موارد چاپی وجود کتاب، پایان
 کنندگان مورد نیاز استفاده

1 

های چاپی و  وجود مجموعه مجله
 کنندگان الکترونیکی مورد نیاز استفاده

2 

های   دسترسی آسان و سریع به مجموعه
 کتابخانه

3 

دسترسی به منابع الکترونیکی مورد نیاز 
 کنندگاناستفاده

4 

وجود مکانی مناسب برای امانت گرفتن 
ها و سایر مواد چاپی از  کتاب و مجله
 ها سایر کتابخانه

۵ 
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 فازی TOPSISهای بُعد كنترل شخصی با رویكرد  بندی مؤلفه . رتبه3جدول 

 رتبه شرح

متناسب بودن ساعت کار کتابخانه با 
 کنندگاننیازاستفاده 

1 

وجود یک وب سایت که دسترسی سریع 
 سازد.به اطالعات مورد نیاز را فراهم می

2 

ابزارهایی با کاربری آسان که امکان 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز را فراهم 

 کنند.می

3 

تجهیزات مدرنی که اجازه دسترسی 
آسان به اطالعات مورد نیاز را فراهم 

 کنند. می

4 

پذیر بودن دسترسی به منابع امکان
 الکترونیکی از منزل یا محل کار 

۵ 

در دسترس قرار گرفتن اطالعات برای 
 استفادة مستقل دانشجویان مهمان

۶ 

 

 فازی TOPSISهای بُعد كتابخانه به عنوان یك مكان با رویكرد  بندی مؤلفه . رتبه1جدول 

 رتبه شرح

 1 وجود فضایی آرام برای فعالیتهای فردی

 2 وجود یک مکان راحت و جذاب

وجود فضایی که باعث القای حسّ مطالعه 

 شود.و یادگیری می
3 

مناسب بودن محل کتابخانه برای مطالعه، 

 یادگیری و تحقیق
4 

وجود فضای اجتماعی مناسب برای 

 مطالعه و یادگیری گروهی
۵ 
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 فازی TOPSISهای بُعد تأثیرگذاری خدمات با رویكرد  بندی مؤلفه . رتبه5جدول 

 رتبه شرح

وجود کارکنانی که مؤدب و فروتن 

 هستند.
1 

آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به 

 کنندگان سؤالهای استفاده
2 

وجود کارکنانی که برای پاسخگویی به 

کنندگان، دانش کافی سؤالهای استفاده

 دارند. 

3 

 4 کنندگانسهولت در حل مشکالت استفاده

اشتیاق و عالقة کارکنان برای کمک به 

 استفاده کنندگان 
۵ 

وجود کارکنانی که در حل مشکالت 

 دارند. کنندگان، رفتاری دلسوزانهاستفاده
۶ 

کارکنانی که اطمینان و اعتماد را به وجود 

 کنند. کنندگان القا میاستفاده
1 

وجود کارکنانی که نیازهای استفاده 

 کنند.  کنندگان را درك می
8 

 9 توجه ویژه به استفاده کنندگان
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 منابع

کتابخانه ای  (شناسایی ورتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات1381.صیادی تورانلوحسین،منصوری حسین،جمالی رضا)1

 ،شماره چهارم11فازی،،فصلنامه کتاب واطالع رسانی،جلد TOPSISبارویکرد

(رتبه بندی کتابخانه های عمومی جهان مبتنی بر شاخص های کمی بااستفاده از 1388.محبوب سیامک،قشقایی علی)2

 SAW(www.SID.ir)ومدلMADMرویکرد 

 دانشگاه تهران اصغرپور محمدجواد،تصمیم گیری چندمعیاره،انتشارات.3

،تصمیم گیری چند معیاره درمدیریت،انتشارات سازمان مدیریت وستار حمزه جونقانی  .خاتمی فیروز آبادی علی4

 صنعتی

(ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های آموزشی )مورد:کتابخانه 138۶میرغفوری سید حبیب اهلل،مکی فاطمه) .۵

 ،شماره اول11های دانشگاه یزد(،فصلنامه کتاب واطالع رسانی،جلد

ه (مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی ازدیدگا1381. .بابا غیبی نجمه،فتاحی رحمت اهلل)۶

 4،شماره11کاربران وکتابداران بااستفاده از ابزار الیب کوال،،فصلنامه کتاب واطالع رسانی،جلد
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 حمیده ژالی -51

 

 

 

 مقدمه

 نيست قطعي آنها براي تقاضا و كنند مي توليد را متنوعي محصوالت كه توليدي هاي بنگاه در  مسائل مهمترين از يكي

 در تواند مي عامل چند به توجه با گيري تصميم كه آنجا از .آنهاست از يك توليد ( هر تركيب( توليد مقدار  تعيين

 نتيجه را محصوالت از تري مناسب تركيب گيرد، نظر قرار مد بيشتري عوامل كه هنگامي لذا باشد موثر حاصل نتايج

 سازي بهينه جهت AHP همراه با رويكردآرماني  ريزي برنامه تكنيك كارگيري به تحقيق اين انجام از هدف  دهد مي

كه در اينجا سعي  داد دخالت را گيري در تصميم موثر عوامل مطلوبي نحو به بتوان كه طوري به باشد توليد مي تركيب

 شده در قالب يك مثال بيان كرد.

 goal programmingبرنامه ريزي آرماني ( 5

هاي  گيري تصميم الگوهاي در موجود هاي ديدگاه ترين پر استفاده و ترين قديمي از شايد (GP)آرماني  ريزي برنامه

مدلهاي .  برنامه ريزي آرماني بر اساس دستيابي بهينه به چندين هدف به طور همزمان استوار است . باشد چندمعياره

در حاليكه در دنياي .  اقل كردن هزينه هستندريزي معموال داراي يك هدف،يعني حداكثر كردن سود ويا حدبرنامه 

اقتصادي ممكن  براي نمونه يك بنگاه  . واقعي يك بنگاه اقتصادي مي تواند چندين هدف را به طور همزمان دنبال كند

كه  . وري وحداكثر سودآوري را داشته باشد است اهداف متعددي همچون كيفيت بهتر،افزايش سهم بازار،افزايش بهره

برنامه ريزي آرماني بررسي قرار مي دهد . در اين صورت برنامه ريزي آرماني قادر است چندين هدف را همزمان مورد 

در  .تعيين مي شود( ، goal) آرمان عدد مشخصي به عنوان( ، objective) رويكردي است كه درآن براي هر هدف

كه براي هر واحد  . رمان وهدف وجود داشته باشدآ بينرمان حاصل نشود و مقداري انحراف آعمل ممكن است اين 

.  مه هاست رماني حداقل كردن اين جريآدر برنامه ريزي در نهايت تابع هدف  . انحراف،جريمه اي تعيين مي گردد

 گمان ه ب .  شدن اهداف مي باشد هوردآمبني بر بر( 5511) رماني بر پايه عقايد سيمونآخصوصيات برنامه ريزي 

 در [1] .  سازمانهاي پيچيده امروزي تصميم گيرندگان سعي در حداكثر كردن يك تابع مطلوبيت ندارندسيمون در 
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قبول از مانع از ارئه يك مدل رياضي قابل  واقع تضاد ميان اهداف موجود و عدم كامل بودن اطالعات در دسترس

 : مجموعه تقسيم كردرماني ميتوان به دو آمدل برنامه ريزي . ترجيحات مصرف كنندگان مي شود

مي شود و ه در دسته اول به انحرافات ناخواسته از اهداف با توجه به اهميت نسبي آنها براي تصميم گيرنده وزن داد -5

هدف مورد نظر بيشتر از انحراف از هدف به اين معني است كه اين امكان وجود دارد كه  . حداقل مي گردد نهاآمجموع 

وپس از وزن به اين متغيرها،مجموع  بنابراين دو متغير انحرافي ايجاد شده  تظار محقق گرددحد يا كمتر از حد مورد ان

 . ناميده مي شود( wgp) اين مورد به نام برنامه ريزي هدف وزني . آنها حداقل مي گردد

يك  عالوه بر اين در يك آرمان هم انحراف در  . معموال بعضي از اهداف نسبت به سايرين اهميت بيشتري دارند -2

تعدادي از  ر اين روش متغيرهاي انحرافي به. د داشته باشند جهت ديگرجهت ممكن است اهميت زيادتري نسبت به 

گيرنده ميتواند تمام ستوار است كه  تصميم اين روش بر اين فرض ا.  افتد وحداقل ميگردنديسطوح اولويت اختصاص 

 تالش آرماني ريزي برنامه . كند بندي ه يك طرح را مشخص كندو آنها را بر اساس درجه اهميت طبقهاهداف مربوط ب

 هدف چندين ارضاء جهت گيرنده خواست )تمايل( تصميم با رياضي ريزي برنامه در را سازي منطق بهينه تا كند مي

 كارهاي زمان تاكنون آن از ليكن بودند كم نسبتاً آرماني ريزي برنامه هفتاد كاربردهاي دهه اواسط تا .نمايد تركيب

 رياضي مدل آرماني، ريزي كلي برنامه مدل . است پذيرفته صورت ... توسط ، لي ، ايكنيزيو و مقوله اين در بنيادي

 گيري تصميم محيط .كند مي جستجو شده داده تصميم گيري محيط در را بهينه اهداف حصول كه باشد مي خطي

 عبارت به .ميسازد مشخص هدف را تابع و تصميم متغيرهاي آرماني، سيستمي و هاي محدوديت شامل پايه مفاهيم

 كه براي است چنين كار مبناي .دهد مي نشان را هدف چندين به سوي همزمان حركت راه آرماني، ريزي برنامه ديگر

 جوابي گاه آن گردد، مي فرموله آن به مربوط هدف تابع تعيين و  آرمان عنوان به مشخصي عدد ها، هدف از كدام هر

 حداقل را است شده تعيين هدف همان كه براي آرماني به نسبت هدف هر انحرافي )وزني( مجموع كه شود جستجو مي

 [8] .نمايد

2 ) MCDM  چيست ؟ 

و مدلهاي  MODM عمده مدلهاي تصميم گيري چند هدفه به دو دسته MCDM گيري چند معياره مدلهاي تصميم

هاي  حي و مدلهاي چند هدفه به منظور طرا شود. در حالت كلي مدل تقسيم مي MADM تصميم گيري چند شاخصه

گيري چند هدفه با  هاي تصميم گيرند. تفاوت اصلي مدل چند معياره به منظور انتخاب گزينه برتر مورد استفاده قرار مي

گيري  گيري پيوسته و دومي بر فضاي تصميم گيري چند معياره آن است كه اولي در فضاي تصميم هاي تصميم مدل

 .گردند گسسته تعريف مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 : به كار رفته در مسائل بطور كلي سه كار بايد انجام گيرد در مورد معيارهاي

 تبديل معيارهاي كيفي به كمي 

 بي مقياس كردن معيارها 

 تعيين وزنهاي نسبي معيارها 

براي تحليل يك سيستم چند معياره بايد عناصر آنرا به خوبي شناخت و آنها را به طور دقيق تعريف كرد و سپس به 

شامل  MCDM توان گفت مسائل تصميم گيري چند معياره آن پرداخت. به طور كلي مي مدلسازي و تجزيه و تحليل

 :باشند مولفه مي ۶

 5. اي از اهداف يك هدف يا مجموعه 

 2. تصميم گيرنده (DM) يا گروهي از تصميم گيران 

 ۳. اي از معيارهاي ارزيابي مجموعه 

 ۴. هاي تصميم اي از گزينه مجموعه 

 1. متغيرهاي مجهول يا متغيرهاي تصميماي از  مجموعه 

 ۶. معيار –اي از نتايج حاصل شده از هر زوج گزينه  مجموعه 

هاست. اين ماتريس نتايج  اي از سطرها و ستون عنصر مركزي اين ساختار، يك ماتريس تصميم است كه شامل مجموعه

گيري پيچيده عموماً از تعدادي  مسائل تصميم.كند ها و معيارهاي ارزيابي بيان مي اي از گزينه تصميم را براي مجموعه

تواند يك نفر يا گروهي از  گيرنده مي شود. تصميم نفع نيز گفته مي هاي ذي گيرنده تشكيل شده كه به آنها گروه تصميم

شوند. كه  فرد خود مشخص مي هاي منحصربه مردم از قبيل دولت يا نهادهاي حقوقي باشد كه اين افراد با اولويت

هاي  توانند بصورت وزن ها مي باشند. همچنين اولويت هاي تصميم مي ها بر اساس اهميت نسبي معيارها و گزينه اولويت

توان بهترين  با اولويت بندي نتايج تصميم مي .اختصاص داده شده براي معيارهاي ارزيابي مورد استفاده قرار گيرند

 جبراني مي باشد . شامل مدلهاي جبراني و غير  MADM. انتخاب نمودگزينه را 

گيرد. بدين  شوند كه در آنها تبادل بين شاخصها صورت مي را شامل مي  MADMآن دسته از مدلهاي مدلهاي جبراني 

شود.  معني كه تغيير در يك شاخص توسط تغييري مخالف )در جهت عكس( در شاخص يا شاخصهاي ديگر جبران مي

و غيره   AHP، تخصيص خطي، TOPSIS ، ELECTRE ساده،  شامل روشهائي مانند ميانگين وزني  روش جبراني

  .است

گيرد. بدين شوند كه در آنها تبادل بين شاخصها صورت نميرا شامل مي  MADMي ازيمدلهامدلهاي غير جبراني 

شود بلكه هر شاخص جدا معني كه نقطه ضعف موجود در يك شاخص توسط مزيت موجود در شاخص ديگر جبران نمي

گيرد. مزيت مهم اين مدلها سادگي آنهاست كه با رفتار تصميمهاي رقيب قرار ميشاخصها مبناي ارزيابي گزينهاز ديگر 
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راف، گيرنده و محدود بودن اطالعات او مطابقت دارد. روش غير جبراني شامل روشهائي مانند روش تسلط، لكسيكوگ

 [4] است. ... و حذف، ماكسي مين، ميني ماكس

 AHPرويكرد    (3

 چندگانه معيارهاي با گيري تصميم براي شده هاي طراحي سيستم ترين جامع از يكي تحليل مراتبي سلسله فرايند

 به وابسته كه تصميماتي توان مي توسط آن كه گيري تصميم روش يك :از عبارتست AHPتعريف ،  بنا به و است

 مي فراهم مراتبي صورت سلسله به را مسأله كردن فرموله امكان رويكرد اين . نمود را اتخاذ است مختلف معيارهاي

 مختلف هاي گزينه فرايند اين .دارد مسأله در را كيفي و كمي مختلف گرفتن معيارهاي نظر در امكان همچنين و كند

 مبناي بر اين بر عالوه . دارد را معيارها زير و معيارها روي حساسيت تحليل امكان داده و دخالت را گيري تصميم در

 تصميم و ناسازگاري سازگاري ميزان همچنين .مينمايد تسهيل را و محاسبات قضاوت كه شده، نهاده بنا زوجي مقايسه

 تئوريك قوي مبناي يك از عالوه به . است معياره چند گيري در تصميم رويكرد ممتاز مزاياي كه دهد مي نشان را

 با رابطه در را منطق و احساسات توانايي شيوه اين . است شده نهاده بنا بديهي اصول ساس برا و بوده برخوردار

 انتظا با كه نمايد مي تركيب هم با اي قالب نتيجه در را مختلف هاي قضاوت اين سپس و سازد مي موضوعات منعكس

 فراهم با را خود كار گيرنده تصميم . است نهفته  زوجي مقايسات بر روش اين اساس .دارد ما همخواني دروني رات

 مورد رقيب هاي وگزينه ها( )شاخص مقايسه مورد عوامل مراتب، سلسله درخت .كند آغاز  مي تصميم درخت آوردن

 هر وزن مقايسات زوجي اين . پذيرد مي انجام زوجي مقايسات يكسري و سپس دهد يم نشان را تصميم در ارزيابي

 هاي اي ماتريس گونه به AHPمنطق  نهايت در .سازد مي رقيب مشخص هاي گزينه راستاي در را فاكتورها از يك

 [7] .آيد حاصل بهينه تصميم كه سازد تلفيق مي همديگر با را زوجي مقايسات از حاصل

 AHP رويكرد و موزون آرمانی برنامه ريزي تلفیق (4

 اين و باشد مي گيري تصميم در زمان هم طور به عامل  چندين لحاظ زمينه در توانا ابزاري موزون آرماني ريزي برنامه

 مدل اين در كه مواردي جمله از .گيرد مي نظر در مناسب طور به نيز را سيستمي هاي محدوديت كه است حالي در

 انحراف هر براي كه است اي جريمه ضريب يا و )اهداف( آرماني هاي محدوديت بندي اولويت نحوه نموده توجه بايد

 يا عوامل از استفاده ديگر طرف از .باشد نمي مهم اين انجام به قادر تنهايي به ريزي برنامه اين كه شويم مي قائل

 بتواند كه مكملي ابزار يك  AHP با تلفيق لذا باشد مي ريزي برنامه اين توانايي از خارج ناملموس و كيفي معيارهاي

 سازمان هاي گيري تصميم براي را مناسبي مدل تواند مي دهد پوشش را موزون آرماني ريزي برنامه كمبود نقاط

 گيري تصميم براي تواند نمي نيز AHP رويكرد كه است ذكر به الزم . نمايد فراهم توليد تركيب سازي بهينه منجمله
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 نظير هايي محدوديت نگرفتن نظر در مطلب اين علت .باشد كاملي ابزار يك محصوالت تركيب تعيين نظير هايي

 .باشد مي زياد تعداد به هاي گزينه بندي اولويت يا انتخاب در توانايي عدم و گيري تصميم در ... و مواد بودجه،

 يكديگر قوت نقاط از آن بر عالوه و دهد پوشش را يكديگر ضعف نقاط تواند مي يكديگر با ابزار دو از استفاده بنابراين

 [3] .نمايد استفاده نيز

 ضعف نقاط پوشش و روش دو هر مزاياي از استفاده جهت زير مدل تكنيك، دو از يك هر ضعف و قوت نقاط به توجه با

 [7] گردد مي ارائه آنها

 

 سيستمي هاي محدوديت ساير و

 

Wi  =كمكبه  يكديگر با اهداف بندي اولويت از شده حاصل وزن  .AHP 

d +
 ام iآرمان  از مثبت و منفي انحرافات=    −,

aij = تكنولوژيكي  ضريبxj  هدفi  معيار )هدف(  به توجه با يكديگر به نسبت محصوالت بندي حاصل اولويت كهامi  ام

  .آيد مي بدست AHPطريق  از كه باشد مي

bi  =آرماني  محدوديت در شده تعيين آرمان  مقدارi 

 تولید تركیب سازي بهینهبراي  AHPمثالی از تلفیق برنامه ريزي آرمانی و  ( 1

 استفاده مي عمليات در تحقيق تكنيك دو از پژوهش اصلي تحقق هدف براي و شده انجام مدلسازي براساسمثال  اين

 نيز مثال اين در گردد، مي اقدام آن حل به سپس مدلسازي و ابتدا عمليات در تحقيق علم در كه آنجايي از و شود

 محصول 52 و غذايي توليدكننده مواد شركت يك نيز مدل پارامترهاي گردآوري جهت .است گرديده رويه اعمال همين

 اي پرسشنامه و اي كتابخانه مشاهده، مطالعات طريق از محصوالت بندي اولويت بر موثر عوامل .گرديد انتخاب آن از

 بندي اولويت و معيار )عامل( هر به نسبت محصوالت بندي اولويت و گرديد آوري شده جمع طراحي منظور بدين كه

 حاصل Lindoافزار  نرم با مدل حل طريق از توليد بهينه تركيب . شد استفاده Criterumافزار  نرم از معيارها)عوامل(
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 با )توافق جمعي شركت جاري روش و AHPرويكرد  از استفاده آرماني بدون ريزي برنامه با حاصل نتايج سپس و شد

 [10].گرديد و تحليل مقايسه ( توليد كارشناسان و مديران جلسات تشكيل

 ها اولويت تعیین 

 :از عبارتند AHPرويكرد  طريق از نياز مورد الزم هاي قدم

 تصمیم مراتب سلسله درخت ترسیم (الف

 عنوان به محصوالت بندي اولويت اينجا در كه باشد ها مي گزينه و معيارها تصميم، هدف شامل تصميم مراتب سلسله

 تشكيل را گيري تصميم هاي گزينه محصول منتخب 52 و معيارها شده، آوري جمع موثر عوامل گيري، هدف تصميم

 اولويت معيارهاي عنوان به عامل  5هر است AHP 2±7در  معيارها قبول قابل تعداد كه حداكثر آنجا از .دهند مي

 .شدند گرفته نظر در بندي

 

 

 .دهد مي نشان را مراتب سلسله درخت (1 ) نمودار

 به معیار نسبت ها گزينه و گیري تصمیم معیارهاي مقايسه (ب
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 روش .نمايد مي ايجاد اولويت تعيين براي را مقايسات مبنايي اين و است نهفته زوجي مقايسات در AHPاساس 

 . دارد را خود خاص مشكالت نيز مقياس اين باشد . ولي مي 5-5مقياس  از استفاده زوجي مقايسات براي انجام معمول

 :كرد اشاره زير مورد دو به توان مي اين مشكالت جمله از

 .گل دو بوي ارجحيت ميزان تعيين مانند .پذير نيست ن امكا همواره عنصر دو بين اهميت درجه تعيين. 5

ميسر  مناسب طور به را نظرات از گيري بهره امكان سواالت زياد تعداد وجود اهميت درجه تعيين امكان صورت . در2

  .سازد نمي

 در و كرده توجه كاربري لحاظ از حساس و ظريف نكته بسيار اين وو(( به ال مذكور ))نسا مشكالت اين به توجه با

 :است ساخته مطرح را زير متدولوژي مشكل اين رفع كوششي براي

 .شود مي ساعتي فرموله ال توماس مراتب سلسله چارچوب در . مسئله5

 معيارها با در رابطه آلترناتيوها كليه نيز و معيارها تمام دهندگان كه پاسخ ترتيب اين به شود، مي بنا اوليه هاي . داده2

 .كنند مي بندي رتبه را

توليد  براي دوم مرحلة شده بندي رتبه هاي داده كه اين ترتيب به . شود مي محاسبه ترجيحات احتمال . ماتريس۳

 .شود مي برده كار به زير شرح بهθاحتمال 

 

 ماتريس .باشد داشته ترجيح j صفت به iصفت  اينكه احتمال i  ،P(Ai > Aj )صفت  Aiو    jصفت   Ajآن  در كه

  :شود كه مي تنظيم اي گونه به ترجيحي احتماالت

     θij =1−θijيا   P(Ai > Aj )=1− P(Aj > Ai )قطري     عناصر براي

 مي آيگن منتهي ويژه مقدار بزرگترين به ( كه5-5زير ) از فرمول استفاده ، با۳مرحله  احتمال ماتريس عناصر تمام. ۴

  .شود ميتبديل  دويي به دو مقايسات ماتريس به شود،

aij = e(   5-5رابطه )
(2 θij −1) آن  در كهaij صفت  نسبي ترجيحi صفت  بهj  ،θijترجيح  احتمالi صفت  بهj است. 

  :كه است اي گونه ( به5-2رابطه ) همچنين
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 .است برقرار كامالً AHPمدل  زوجي ت مقايسا ماتريس براي الزم شرط دو يعني   aij =1/ aij( 5-2رابطه )

 هاي گزينه اولويت براي نهايي شده نرمال وزن تا شده رياضي تلفيق صورت به قبل مرحله شده نرمال هاي وزن . تمام1

 .آيد دست به گيري تصميم هاي

  Bبر A)ترجيح . است شده لحاظ وضعيت دو در فقط عامل دو مقايسه بين كه فوق متدولوژي بر عالوه است ذكر به الزم

 سوم شق( 5-۳رابطه ) پذيرفت كه صورت مشيري دكتر آقاي توسط ديگر در تحقيق نيز آن تساوي حالت(  Aبر B و

 =Aij( 5-۳)ه:  دهد ( رابط مي نشان را عامل دو بين تساوي C) حالت  .دهد مي نمايش را گيري تصميم
   

      
  

[7] 

 آنها پارامترهاي و سیستمی محدوديتهاي تعیین

 .دهد مي تشكيل سيستمي هاي محدوديت را آرماني موزون ريزي برنامه مدل از قسمتي دانيم مي كه طور همان

 توليد ميزان موجود منابع مسائل، از در بسياري كند، مي محدود را اهداف به دستيابي كه هستند ها قيودي محدوديت

 جمله از . هستند مسئله تأثيرگذار ماهيت به بنا نيز ديگري هاي محدوديت معموالً .نمايند محدود مي را محصوالت

 .باشد تقاضا مي و بنگاه توليدي توان مواد، محدوديت شامل شد، گرفته در نظر مثال اين در كه ها محدوديت اين

نظير  مختلف واحدهاي از ارسالي اطالعات و شركت اطالعات داخلي بررسي طريق از نيز آنها به مربوط پارامترهاي

 [10] .شدند حاصل توليد ريزي و برنامه بازاريابي توليدي، نهاي سال انبارها، صنعتي، حسابداري

 ... و معيارها هاي بندي اولويت ، ها محدوديت شامل تخصيص پارامترها براي الزم اطالعات آوري جمع به عنايت اب

 :باشد مي زير به صورت كامل طور به شده طراحي مدل آزمايش جهت افته مدلسازي

 

Subject to 
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And  integer d
-
i , d

+
i ≥ 0   I = 1,2,…,9     j = 1,2,…,12                    Xj ≥ 0 

 شهريور ( ماه درام  jمحصول  توليد )تعداد

 [10].باشد مي صحيح عدد موزون آرماني ريزي مدل برنامه يك مذكور مدل شود مي مالحظه كه طور همان

 را حاصل نتايج  (2جدول ) كه گرديد حل متغيرها از يك هر كميت تعيين براي حاصل مدل Lindoافزار  نرم طريق از

 .دهد مي نمايش
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 تحقیق هاي يافته تحلیل - 51

 (5دلفی )پرسشنامه روش از حاصل نتايج بررسی

 ميشدند تلقي نيز تصميمگيري معيارهاي عنوان به وبود  استوار دلفي روش مبناي بر كه 5 پرسشنامه از حاصل عوامل

 سهولت اوليه، مواد به دسترسي نقل، حمل و سهولت توليدي، محصول كيفيت بازار، در رقابت سود، :از بودند عبارت

 . نگهداري قابليت و ماهر كار نيروي به پذيري، دسترسي انعطاف توليد،

 به نسبت محصوالت برتري به كه منجر است عاملي مهمترين سودآوري كه شد مشخص مسئولين شركت با مصاحبه در

 توليد زمينه در هاي متنوع شركت وجود به توجه با و داشت قرار بازار در رقابت اولويت بعدي در .شود مي يكديگر

 توسط اين مناسب و پيشرفته آوري فن از استفاده با رقيب هاي تأسيس شركت رشد به رو روند و مشابه محصوالت

 .باشد داشته دنبال به شركت اين براي ميتواند را ناپذيري اثرات جبران آن از غفلت كه نمود مي طبيعي ها شركت گونه

 مواد به آسان دسترسي توليد، سهولت ماهر، كار به نيروي دسترسي توليدي، محصول كيفيت بعدي، هاي اولويت در

 سهولت عامل كه شد مشاهده طور اين و قرار داشتند نقل و حمل سهولت و پذيري انعطاف نگهداري، اوليه، قابليت

 مواد به آسان دسترسي و توليد سهولتعوامل  كه است ذكر به الزم . بود برخوردار اولويت ترين از پايين نقل و حمل

 اولويت در (0005/0اختالف ناچيزي ) با پذيري انعطاف و نگهداري قابليت همچنين و بودنداولويت  يك داراي اوليه

 به عامل هر به توجه با محصوالت منتخب بندي اولويت AHPرويكرد  بعدي قسمت در .داشتند قرار هفتم و ششم هاي

 مسئولين و توسط متخصصين عامل هر به توجه با زوجي مقايسات كمك به قسمت محصوالت اين در . آمدند دست

 P5و محصول  داشت قرار ول ا  اولويت در  P1و P3محصول  ها بندي اكثر اولويت در كه گرديدند، بندي اولويت شركت

 [10].آخر اولويت در
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 . اولويت بندي محصوالت نسبت به هر معيار ۳جدول شماره  

 

 

 با معيارها بندي اولويت و عامل هر به نسبت بندي محصوالت اولويت تلفيق اثر در كه محصوالت نهايي بندي رتبه

 اول اولويت در  P3شود مي مالحظه طور كه همان . است شده آورده (۴ ) و (۳ ) جدول در كه گرديد يكديگر ايجاد

 بود عامل هر به نسبت محصوالت و بندي معيارها اولويت كه تحقيق سوم هدف به محققين ترتيب بدين .دارد قرار

 [10] .يافتند دست

 تولید تركیب سازي بهینهبراي  AHPرويكرد  و آرمانی برنامه ريزي تلفیق نتايج بررسی (6

 ها وزن اين .گردد مي نمايان اوزان صورت به معيارها به محصوالت نسبت بندي اولويت شود مي مالحظه كه طور همان

 استفاده با ضمن در و شدند داده قرار باشند مي يك هدف نشانگر كه آرماني محدوديت هر در متغيرها ضريب به عنوان

 . شد داده تخصيص خويش وزن متناظر انحراف، متغير هر به مدل در معيارها بندي اولويت از صل شده حا اوزان
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 واحدهاي از شده آوري اطالعات جمع بررسي مصاحبه، مشاهده، از استفاده با نيز هاي سيستمي محدوديت پارامترهاي

 موزون آرماني ريزي مدل برنامه صحيح، عدد متغيرهاي تعريف و فوق موارد با مجموع . آمدند دست به شركت مختلف

 و كمي متعدد اهداف به توجه را با محصوالت بهينه تركيب كه را مدلي محققين طريق بدين .آمد دست به صحيح عدد

 نظرات به توجه با را ممكنه ارزشحداكثر  همچنين و نمايد، مي تعيين سيستمي هاي نمودن محدوديت لحاظ و كيفي

 دست تحقيق اصلي هدف به اين ترتيب به و آورد دست به نمايد مي حاصل شركت متخصصين و مسئولين مديران،

 بود. توليد تركيب سازي بهينه جهت AHP همراه با رويكردآرماني  ريزي برنامه تكنيك كارگيري بهكه  شد يافته

 تركيب سازي بهينه در AHPرويكرد  از استفاده بدون ريزي آرماني برنامه با مقايسه در تحقيق مدل نتايج بررسي

 براي شده طراحي هاي سيستم ترين از جامع يكي AHP رويكرد شد بيان كه طور همان. شود مي بررسيتوليد 

 معيارهاي بر را، عالوه ناملموس و كيفي معيارهاي گرفتن نظر در امكان و است معيارهاي چندگانه با گيري تصميم

تئوريكي  مبناي يك از برخورداري دليل به و نمايد مي فراهم (تركيب توليد سازي بهينه) گيري تصميم امر در كمي

 وسيله بدين و گيرد قرار استفاده مورد ريزي آرماني برنامه در تواند مي است شده بنا بديهي اصول براساس كه قوي

 از استفاده با مطالعه مورد مدلسازي افتة . شود لحاظ منتخب محصوالت تركيب سازي بهينه در جهت بيشتري اهداف

 .باشد مي زير صورت به AHPاز رويكرد  استفاده بدون آرماني ريزي برنامه

 

 

 تحقيق . مدل در سيستمي هاي محدوديت ساير و

 تعيين براي كه است شده استفاده آرماني هاي عنوان محدوديت به نگهداري قابليت و سود معيار دو از فوق مدل در

 از منفي انحراف نمودن حداقل . است نداشته AHP رويكرد به احتياجي آرماني هاي محدوديت در متغيرهاضرايب 

 نظر در دوم اولويت عنوان به قابليت نگهداري آرمان از منفي انحراف نمودن حداقل و اول اولويت عنوان به سود آرمان

 ريزي برنامه مدل و مدل تحقيق نتايج مقايسه (1 ) جدول در و حل Lindoافزار  نرم مدل توسط . است شده گرفته



195 
www.shirouyehzad.ir 

 آرماني ريزي برنامه مدل در شود مي مالحظه كه طور همان .دهد مي نشان را AHPرويكرد  از استفاده بدون آرماني

 امر در را بيشتري اهداف است قادر كه عنوان رويكردي به AHPتأثير  تحقيق مدل و AHPرويكرد  از بدون استفاده

 . است شده داده نمايش نمايد، لحاظ توليد( تركيب سازي گيري )بهينه تصميم

 

 محصوالت تركیب تعیین جهت مطالعه افته مورد برنامه ريزي و تحقیقی مدل نتايج بررسی ( 7

 تقاضا ميزان دريافت از پس توليد ريزي برنامه كه واحد شود مي تعيين صورت بدين مطالعه مورد افته در توليد تركيب

 از يك هر توليد ميزان و متخصصين مسئولين برخي شركت با اي جلسه برگزاري با شركت فروش محصوالت واحد از

 به با توجه جلسه اين در اعضا .نمايد مي تعيين جمعي توافق صورت به است پيش رو كه ماهي براي را محصوالت

 خويش تجربه براساس محصوالت، از يك هر توليدي و توان موجود مواد نظر از شركت فعلي وضعيت و اهداف از برخي

 ماه براي توليد ريزي برنامه واحد صورت جلسه .نمايند مي تعيين را محصوالت از يك هر توليد ميزان صورت توافقي به

 محصوالت از هريك توليد مقدار (۶ ) جدول .نمايد مي مشخص را منتخب از محصوالت يك هر توليد مقدار شهريور،

 مالحظه كه همانطور.ميدهد نمايش را تحقيق مدل از حاصل نتايجو  گرديده معين جلسه صورت اين در كه را منتخب

 حاصل نتايج بخواهيم اينكه از قبل.باشند مي متفاوتي توليد مقدار داراي روش فوق دو در محصوالت از برخي شود مي

 ارقام و آمار از ريزي شركت، برنامه روش در كه است ضروري نكته اين ذكر نماييم يكديگر مقايسه با را فوق روش دو از

 تعيين تركيب جهت شركت ن مديرا و متخصصين نظريات و اطالعات شركت و مختلف واحدهاي در موجود اطالعات و
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 به باشد، نمي صورت اين به وضع مدل در ولي .شود استفاده مي تجربي صورت به بيشتر محصوالت توليد مناسب

 گروه نظرات تركيب با و شركت داخل از اطالعات يكديگر با آنها تلفيق و مناسب هاي تكنيك از استفاده با طوري كه

 اولويت جهت AHPاز  مدل در .ميكند راهنمايي سازمان هدف به را گيرنده تصميم مناسبي، به صورت گيري تصميم

 محصوالت بندي اولويت و موثر است محصوالت توليد تعداد بر كه محصوالت بندي اولويت بر موثر معيارهاي بندي

 يكديگر به نسبت و منسجم مناسب صورتي به محصوالت روش اين از استفاده با .شده است استفاده معيار هر به نسبت

 .گردد مي منطقي استفاده و مناسب صورتي به نيز گيري تصميم گروه از نظرات ميان اين در و گردند مي مقايسه

 داخلي اطالعات .دارد همخواني و بوده هماهنگ گيرنده گروه تصميم نظرات با نيز استفاده مورد اطالعات ضمن در

 صورت رياضي به نامعادالت يا معادالت از استفاده با نيز ... و توليدي موجودي، توان مقدار مواد، مصرف مانند شركت

 به مدل و شده گرفته نظر در مدل حل طريق از صورتي مناسب به و داشته قرار گيرنده تصميم توجه مورد دقيق

 [10].يابد آرمان دست از انحراف كمترين به كه طوري به رسيد، خواهد جواببهترين 

 

 مشاهده از كه طور همان .است شده آورده (7 ) در جدول نيز انحرافات ميزان مقايسه درخصوص حاصل هاي تفاوت

 به انحرافات كه توانسته و است شده بيشتري اهداف لحاظ به منجر مدل تحقيق از استفاده است نمايان (7 ) جدول

تركيب  نحوة و گروه نظرات از استفاده به بايستي نيز انتها در .يابد دست شركت رايج روش به نسبت كمتري نامساعد

 اشاره طوركه همان . يافتند دست مهم اين به مناسب محققين اي پرسشنامه طراحي از استفاده با كه نمود اشاره آنها
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 دو مقايسة در مناسب ارجحيت و گيرد راحتي صورت به گيرنده تصميم توسط تواند نمي همواره زوجي شد مقايسات

 . گردد لحاظ عنصر

 

 
 

 گیري نتیجه(  8

 انجام پذيرفت تحقيق اين ما پيرامون پيچيده محيط در گيري تصميم جهت مناسب ابزار يك از استفاده لزوم به توجه با

 به اين دستيابي براي كه بوده توليد( تركيب سازي گيري)بهينه براي تصميم مناسب مدل يك ارائه آن اصلي هدف كه
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 به . گرديد استفاده (WGP)موزون  آرماني ريزي و برنامه (AHP)تحليل  مراتبي سلسه فرايند روش دو از مهم

 عالوه است قادر كه .آمد دست به آنها تلفيق مدلي با ابزار، دو هر هاي كاستي رفع و قوت نقاط از استفاده با كهطوري 

 سيستمي، هاي و محدوديت ( متخصصين گروه نظرات از مناسب گيري بهره كمي)با و كيفي اهداف گرفتن نظر در بر

 اهداف نظر گرفتن در منطقي طور به كه گفت چنين توان مي خالصه طور و به آورد دست به را توليد بهينه تركيب

منظم  و ساختارمند گيري تصميم همچنين و كمتر اهداف تعداد يك يا گرفتن نظر در بر مسئله يك در موجود متعدد

 [10].دارد ذهني ارجحيت حدي تا و ساختار بدون هايي گيري تصميم با مقايسه در

 منابع

به  ارشد، كارشناسي نامه انبوه(( ، پايان توليد ريزي دربرنامه آرماني ريزي برنامه سعيد ، ))كاربرد محمد عاملي، جبل -5

 . 5۳۶5مدرس،  تربيت اه دانشگ قلي، ميربهادر آريانژاد، :راهنمايي

 . ۳  شماره اول سال صنايع (( ، مجله مهندسيAHPكمك  به گيري هوشنگ ، ))تصميم دارابي، -2

 نايع، ص مهندسي دانشجويي همايش در دومين شده آن(( ارائه از استفاده جايگاه و AHPهوشنگ ، )) دارابي، -۳

 5۳7۳شريف، .صنعتي  دانشگاه

 صنعتي، مديريت ان سازم انتشارات اصغر، علي مديران(( ترجمه توفيق، براي سازي ال ))تصميم . توماس ساعتي، -۴

 .5۳71چاپ ، اول، 

 دارويي صنايع ريزي برنامه براي محصول انتخاب نوع در عمليات در تحقيق هاي تكنيك فرحناز ))كاربرد فرزام، -1

 5۳1۳مدرس ،  تربيت دانشگاه قمي، محمدتقي، فاطمي : راهنمايي به ارشد، اسيكارشن نامه ايران (( پايان

 نشر اردوان، وزيري، آصف و محمد مدرس، خطي(( ترجمه ريزي ليبرمن ))برنامه . ج جرالد، و هيلير . س فردريك، -۶

  5۳71 چاپ هشتم تندر،

 5۳75اول چاپ اميركبير، صنعتي دانشگاهنشر  مراتبي (( مركز سلسله تحليل سيدحسن ))فرايند پور، قدسي -7

 فازي و برنامه ريزي آرماني براي ارزيابي و انتخاب يك سيستم TOPSIS كاربرد روش هاي)) محمدامير،   نيكجو -1

ERP 5۳1۶،  نخستين كنفرانس بين المللي مديريت زنجيره ي تامين و سيستم هاي اطالعات( ( ، مناسب 

يازدهمين كنفرانس  ((بررسي مدل برنامه ريزي آرماني فازي و كاربردهاي آن))، آرمان   بهاري. عباس ،  سيفي -5

 5۳50 سيستم هاي فازي ايران

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1&queryWr=%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AC%D9%88&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1&queryWr=%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AC%D9%88&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-SCMIS01-0-10-Title-ASC-AI=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&queryWr=%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ICFUZZYS11=%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-ICFUZZYS11=%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-ICFUZZYS11=%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 (( AHPتوليدبا  تركيب سازي بهينه آرماني جهت ريزي برنامه برزگر، مجيد  )) قراگوزلو ، عليرضا . – 50

مدل تركيبي تاپسيس فازي و برنامه ريزي آرماني براي انتخاب تأمين كننده و ، محمد رضا و همكاران ))  لطفي -55

 5۳55مديريت صنعتي آزاد سنندج زمستان (( فصلنامه تخصيص سفارشات
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 بهاره سالدوگر -61

 

 

 

 MCDMتعريف

است:شناسايي مشكل، ارزيابي راه حل ها و فرايندهاي تصميم گيري چند معياره شامل يك زنجيره از مراحل 

 (Simon 1977;keendy and Raiffa 1993;Kleindorfer1993مشخص كردن بهترين راه حل )

توان به كار به طور كل سه نوع از تحليل رسمي براي حل مشكالت تصميم گيري مي

 (Bell,Raiffa&Tversky1978;kleinorfer et al 1993برد.)

 شود.كند، مربوط ميمشكالتي كه تصميم گيرنده به طور واقعي حل ميتحليل توصيفي، به  -1

هايي كه تصميم گيرنده براي بهبود تصميمات خود بايد از آنها استفاده كند، را بررسي تحليل تجويزي، روش -2

 كند. مي

 رد.تحليل اصولي، بر مشكالتي كه تصميم گيرنده در حالت ايده آل بايد بر آنها نظارت كند، تمركز دا -3

شوند تصميم گيري به شدت ادراكي است، در حالي كه ما به راه حل با وقتي كه مشكالت تك معياره بررسي مي

كند، بسياري مشكالت ها را با چند معيار ارزيابي مياولويت بندي نياز داريم.هرچند وقتي كه تصميم گيرنده راه حل

 هاي پيشرفته نياز دارد.شود وغلبه بر آنها به روشا ظاهر ميمثل وزن هر معيار، اولويت وابستگي و تضاد بين معياره

( در قدم اول بايد فهميد چقدر صفات يا mcdmبه عبارت ديگر براي مقابله با مشكالت تصميم گيري چند معياره)

ها يا اطالعات داده به معيار در مشكالت موجود است و چطور راه مشكل را بيابيم)مثل شناسايي مشكل( سپس ما

)مثل نياز داريم  تواند به طور صحيح منعكس و رسيدگي شودهاي تصميم گيرنده ميمناسب كه در آن اولويت
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كند به عبارت ديگر تحقق هاي ممكن را ايجاد مياولويت بندي(. كار بيشتر مجموعه اي از پيشنهادات و استراتژي

 كند.)مثل ارزيابي پيشنهادات(اهداف را ضمانت مي

خاب يك روش مناسب براي كمك به ما براي ارزيابي و برتري يا بهبود پيشنهادات ممكن است)مثل قدم بعدي انت

 يافتن و تعيين بهترين پيشنهاد(

اند كه مشكالت پيشنهاد داده mcdm Hwang&yoon(1981)براي تسهيل تحقيق سيستماتيك در زمينه

mcdm گيريتواند به دو گروه اصلي تصميممي(هاي چند شاخصهMADMتصميم )هاي چند گيري

( بر پايه اهداف و انواع داده هاي مختلف دسته بندي شود.اولي در شكل ارزيابي كه معموال مربوط MODMهدفه)

شود.دومي به به يك تعداد محدود پيشنهادات از قبل تعيين شده و اولويت بندي مجزا است، به كار برده مي

ي تحقق اهداف بهينه به وسيله بررسي انواع عمل متقابل با توجه به خصوص در شكل طراحي/ برنامه ريزي كه برا

كند و فاقد يك الگوي مرسوم فقط مشكالت واضح تصميم را بررسي مي MCDMها مناسب است.هرچندمحدوديت

 كلي براي مشكل خاص در دنياي واقعي است مثل تصميمات گروه و مرجع نامشخص.

طبيعي به عنوان مشكالت فازي بايد در نظر گرفته به طور  MCDMبنابراين بيشتر مشكالت 

هاي / استراتژي ممكن ( كه از اهداف، ابعاد و راه حلZadeh,1965;Bellman and Zadeh 1970شود.)

تصميم گيري  -1را در محيط فازي به دو طبقه  Mcdmتوانيم مشكالت تشكيل شده است.به طور خاص ما مي

و  MADM( بر اساس مفاهيم FMODAMگيري چند هدفه فازي)تصميم  -2( FMADMچند معياره فازي)

MODM .تقسيم بندي كنيم 

 توسعه تاريخي تصميم گيري چند معياره

 Nicolas Bernolli(1687-1759)&Pierre Remondتوان از مكاتبات بين ميرا  MADMمبدا تاريخي 

de Montmort(1678-1719) دنبال كرد.بازي سنت كندكه درباره پارادوكس سنت پترزبورگ بحث مي ،

 كند:مي معنيپترزبورگ اين مشكل را 
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، nها،ها سكهآيد، و تعداد نهايي  ضربهيك بازي كه بوسيله ضربه زدن به يك سكه متوسط تا زمانيكه به پشت مي

.اگر سكه در دفعه اول به رو آيد ضربه تكرار مي شود.مشكل اينجاست   n×$2مي كند كه برابر با جايزه را مشخص 

  ؟كه چقدر شما مايل به پرداخت براي اين بازي هستيد

∑=EVتواندمحاسبه شود بابر طبق تئوري ارزش مورد انتظار اين مي  
 

 
  

   

 
و ارزش مورد انتظار به       

رود تا آنجايي كه هيچ كس حاضر برابر رفتار انسان انتظار ميبي نهايت خواهد رفت.هرچند اين نتيجه به وضوح در 

وكس سنت پترزبورگ غير قابل دسترس بود تا اينكه دبراي اين بازي نيست. جواب پارا $1000به پرداخت بيش از

Daniel Bernoulli(1700-1782)  منتشر كرد .تمركز 1331تحقيق موثرش را در مورد تئوري منفعت در سال

             ر نيست بلكه بر اساس تئوري منفعتست كه تصميم گيري افراد بر اساس ارزش مورد انتظاما بر اين ا

را  MADMحلي با بيشترين ارزش سود هنگام مواجهه با مشكالتين است كه افراد راهباشد.مفهوم ارزش سود امي

 كنند.انتخاب مي

ها و رفتار اقتصادي براي فهميدن بازيكتاب مشهورشان تئوري  Morgensternو Von Neumann،1493در

ي شكي نيست كه تهاي اجتماعي بر پايه تئوري بازي را چاپ كردند. به راسيك تئوري رياضي از اقتصاد و سازمان

با  مقابلههاي براي گشود.روش MADMدرهاي بسياري بر روي Morgensternو Von Neumann كار بزرگ

 هاي برتري تقسيم كرد.( و روشMAUTبه تئوري چندگانه سود)توان ميكلي را به طور  MADMمشكالت

ها كند.اهداف ومحدوديتمرسوم مشكالت نامشخص ذهني را رد مي MODMرسدبه عبارت ديگر، به نظر مي

براي مقابله با مشكالت  MODMممكن است شامل متغيرهاي زبان شناختي و فازي باشند.ارقام فازي بايد به

هاي فازي را ارائه مفهوم تصميم گيري در محيط Bellman&Zadeh(1970)عد ازاينكه گسترده تر يكي گردد.ب

( را هدايت كرد مثل، FMOLPدادند، آثار برجسته بسياري مطالعات برنامه ريزي خطي هدف چندگانه فازي)

Hwan&Yoon(1981) وZimmerman(1978) وLee&Li(1993) . 

FMOLP جموعه از فازي با توجه به تابع عضويت خطي افرادشان فرموله ها را به عنوان يك ماهداف و محدوديت

هاي سخت مربوط به آن تعريف هاي فازي و محدوديتكند.اين مجموعه تصميم بوسيله اشتراك همه مجموعهمي
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شده است. يك راه حل واضح بوسيله انتخاب جواب بهينه حاصل مي شود، به طوريكه باالترين درجه عضويت در 

 (Gwo-Hshiung Tzeng&Jih- jeng Huang)م را دارد. مجموعه تصمي

 هاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مدل

ترين وظايف مديريت است و تحقق اهداف سازماني به كيفيت آن بستگي  گيري يكي از مهمترين و اساسي تصميم

گيري جوهر اصلي  تصميمگيري هربرت سايمون،  دارد. به طوري كه از نگاه يكي از صاحبنظران حوزه تصميم

باشد. مدير  گيري چندمعياره مي هاي كمي تصميم گيري با استفاده از داده هاي تصميم مديريت است. يكي از تكنيك

گيري كه  تواند با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت براي تصميم گيري چندمعياره مي هاي تصميم با استفاده از تكنيك

( به MCDMگيري چندمعياره ) ند، به طريقي عقاليي تصميم سازي نمايد. تصميمگاهاً با يكديگر در تعارض هست

ها و  شود. مدل ( تقسيم ميMODMگيري چندهدفه ) ( و تصميمMADMگيري چندشاخصه ) دو دسته تصميم

روند.  مي گزينه موجود بكار mگيري چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترين گزينه از بين  هاي تصميم تكنيك

شود.  هاي مختلف در يك ماتريس نمايش داده مي ها از منظر شاخص هاي مربوط به گزينه معموال داده MADM در

هاي جبراني و غيرجبراني تقسيم  هاي مورد نظر به مدل گيري چندشاخصه از نظر نوع شاخص هاي تصميم مدل

 شوند. مي

 (Multiple Objective Decision Makingچند هدفه ) يريم گيتصم يهامدل -1

هر  ياس سنجش برايرند.مقيگ ينه شدن، مورد توجه قرار مين هدف به طور همزمان جهت بهيها چندمدل ايندر

ك هدف حداكثر كردن سود است كه بر يه اهداف متفاوت باشد. مثالً يبق ياس سنجش برايهدف ممكن است با مق

كار است كه بر حسب ساعت سنجش  يرويگر حداقل استفاده از ساعات نيشود و هدف د يحسب پول سنجش م

ك يرنده از يم گيكنند. مثالً تصم يستند و به صورت متضاد عمل ميك جهت نياهداف در  اين يشود. گاه يم

حقوق و دستمزد را حداقل  ينه هايخواهد هز يگر ميش دهد و از طرف ديت كاركنان را افزايل دارد رضايطرف تما

 Charns & Cooperن بار توسط ياست كه اول يآرمان يزيچند هدفه برنامه ر يريم گيك تصمين تكنيكند. بهتر

 ارائه شده است.
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  (Multiple Attribute Decision Making) چند شاخصه يريم گيتصم يهامدل -2

چند  يريم گيتصم يف كليك تعريموجود مد نظر است. در  ينه هاين گزينه از بيك گزيها، انتخاب مدل ايندر

موجود  ينه هاين گزيا انتخاب از بي، و يت گذاري، اولويابي( مانند ارزيحي)از نوع ترج يمات خاصيشاخصه به تصم

ر بر اين مدل شتگردد. در پايان نامه هاي مديريت بي ين چند شاخص متضاد انجام شود( اطالق ميد بي)كه گاه با

نيز از نوع مدل تصميم گيري  ANPو مدل  AHPري سلسله مراتبي يگهاي تصميمشود. مدل تاكيد مي

 (پژوهشي پارس مدير -)سايت پايگاه علمي چندشاخصه هستند. 

 

 مديريت استراتژيك

به معني رهبر گرفته شده  Egoبه معني ارتش و Straeosمركب از Strategoواژه استراتژي از كلمه يوناني 

( بر اساس تعريف پيتر و نيچز استراتژي به زبان خيلي ساده رساندن سازمان از وضعيت فعلي به 1311است)كياني،

 .باشد.كوازادا بر اين باور است كه استراتژي رابطه ميان وسيله وهدف استآل)مورد نظر( ميوضعيت ايده

هاي دولتي وغير دولتي مديريت استراتژيك را به كار يكم اغلب سازمان( امروزه در قرن بيست و1311)پهلوانيان،

اين زماني است كه  شود وهاي نوين وسنتي در كنار يكديگر به كار گرفته مي( پارادايم2004برند)وانتينن،مي

 .(2010گيرند)ريتاال،مي چگونگي به دست آوردن مزيت رقابتي در يك شركت خاص مورد تجزيه و تحليل قرار

اي چندگانه توان مديريت استراتژيك را بدين گونه تعريف كرد:هنر وعلم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفهمي

شود در هاي بلندمدت خود دست يابد.همان گونه كه از اين تعريف استنباط ميسازد به هدفكه سازمان را قادر مي

شود: هماهنگ كردن مديريت، بازاريابي، ن عامل تاكيد ميمديريت استراتژيك براي كسب موفقيت سازماني بر چندي

 اي.هاي اطالعات رايانهامور مالي)حسابداري(، توليد)عمليات(، تحقيق و توسعه و سيستم

ها.مقصود از ها و ارزيابي استراتژيها، اجراي استراتژيشود: تدوين استراتژيمديريت استراتژيك شامل سه مرحله مي

ين است كه ماموريت شركت تعيين شود، شناسايي عواملي كه در محيط خارجي، سازمان را تدوين استراتژي ا

هاي آورند، شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدفهايي را به وجود ميكنند يا فرصتتهديد مي

 عاليت.هاي خاص جهت ادامه فهاي گوناگون و انتخاب استراتژيبلندمدت، در نظر گرفتن استراتژي
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ها اين است كه نامند. مقصود از اجراي استراتژيها را مرحله عملي مديريت استراتژيك مياغلب اجراي استراتژي

هاي تدوين شده را به مرحله عمل درآورند.موفقيت مرحله اجرايي و استراتژي كاركنان و مديران بسيج شوند

 اركنان خود انگيزه ايجاد نمايند و اين نوعي هنر است.استراتژي بدين امر بستگي دارد كه مديران بتوانند در ك

ها سه فعاليت آيد.براي ارزيابي استراتژيحساب مي ها آخرين مرحله بهدر مديريت استراتژيك ارزيابي استراتژي

 شوند:عمده به شرح زير انجام مي

 

 

 اند.هاي كنوني قرار گرفتهبررسي عوامل داخلي وخارجي كه پايه و اساس استراتژي -1

 محاسبه و سنجش عملكردها -2

 اقدامات اصالحي -3

شود در سه سطح از ها انجام ميهايي كه در زمينه تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژيدر يك سازمان بزرگ فعاليت

اند از سطح كل شركت، سطح بخش يا واحد استراتژيك و گيرد.آنها عبارتمديريت)سلسله مراتب( انجام مي

  اي.سطح وظيفه

گويد، كار اصلي مديريت استراتژيك اين است كه از زاويه ماموريت شركت به سازمان نگاه كند: پيتر دراكر مي

هايي تعيين گردند، شود كه هدفباعث مي «كه كار اصلي ما چيست؟»  ،پرسشمطرح كردن اين  ،يعني

آيد، ترديدي نيست به دست مي هاي آن فرداها تدوين شوند و تصميماتي امروز گرفته شود كه نتيجهاستراتژي

تواند با ديدي گسترده به كل سازمان نگاه كند، كه اين كار بايد به وسيله بخشي از سازمان انجام شود كه مي

بتواند منابع انساني و مالي را بتواند بين اهداف و نيازهاي امروز و نيازهاي فردا توازن و تعادل برقرار كند و نيز 

 (Fred r.david,1997) د كه به نتايج اصلي و مورد بينجامند.اي تخصيص دهبه گونه

 اصطالحات كليدي در مديريت استراتژيك
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باشند.به اعتقاد فراي و سري واستوا در افرادي هستند كه مسئول موفقيت يا شكست سازمان مي هااستراتژيست

بستر براي تغيير، ايجاد تعهد و احساس ها عهده دار سه مسئوليت اصلي هستند: ايجاد يك هر سازمان استراتژيست

 مالكيت و ايجاد توازن بين ثبات و نوآوري.

سازد و نشان دهنده طيف فعاليت ها متمايز ميسندي است كه يك سازمان را از ساير سازمان هاي ماموريتبيانيه

-سازمان را مشخص ميشود. رسالت يا ماموريت سازمان نموداري است كه مسير آينده از نظر محصول و بازار مي

 نمايد.

آوري و رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي، دولتي فن  ها و تهديدات خارجيفرصت

تواند به ميزان زيادي در آينده سازمان منفعت يا زيان برسانند و به ميزان زيادي خارج از كنترل رقابتي است كه مي

 يك سازمان است.

 هاي بلندمدت خود دست يابد.تواند بدان وسيله به هدفري كه سازمان ميابزا هااستراتژي

 هاي بلند مدت بايد به آنها دست يابد.هاي كوتاه مدت هستند كه شركت براي رسيدن به هدفاهداف ساالنه هدف

ودها، هاي ساالنه دست يافت.مقصود از سياست، رهنمتوان به هدفابزاري هستند كه بدان وسيله مي هاسياست

 كند.هايي است كه شركت براي دست يابي به هدف هاي اعالن شده رعايت ميمقررات و رويه
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 الگوي جامع مديريت استراتژيك -1نمودار

 بازخور 

 

       Fred R.David,how companies define their mission,long Range 

Planning22(june1988) 

 

 يازياستفاده شده است كارت امت يقابل توجهصورت ه ر بيك كه در چند سال اخيت استراتژيريمد ياز ابزارها يكي

توسط كاپالن و نورتن در مجله هاروارد  1442ن بار در سال يمتوازن اول يازيكارت امت ( است.BSCمتوازن )

عملكرد در سازمان  يريگاندازه»تحت عنوان  يقيجه مشاهدات خود را در تحقيد. آنها نتيگرد يو معرفيوينس ريزيب

ق نشان ين تحقيج ايكردند. نتا يمتوازن معرف يازيصورت گرفته بود( و به نام كارت امت 1440)كه در سال « ندهيآ

 يهاكه بعدها شاخص يرمرتبط با حوزه ماليغ يهاشاخص يبا برخ يمال يهاشاخص ينيگزيل به جايدهنده م

 يهابود كه شاخص يريگستم اندازهيك سيصرفاً  1442متوازن در سال  يازيده شد، بود. كارت امتينام يرماليغ

ان، ي، مشترين مدل عبارتند از: ماليدر ا يريگداد. چهار جنبه اندازهيقرار م يرماليغ يهارا در كنار شاخص يمال

ل شد و يتبد يتيريمد يمتوازن به ابزار يازي، كارت امت1441. در سال يريادگيو رشد و  يداخل يندهايفرا

 يينها ي، خروجيمال يهاب شاخصين ترتيبا هم مرتبط شدند. بد يمعلولت علت و يها با استفاده از رواشاخص

محاسبه ارزيابي 
 و عملكرد

 تخصيص منابع
تعيين هدف هاي 
 ساالنه و سياستها

تدوين،ارزيابي 
وانتخاب 
 استراتژيها

تعيين هدفهاي 
 بلندمدت

بررسي عوامل 
 خارجي

بررسي عوامل 
 داخلي
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شوند. امروزه يسازمان در بلندمدت م يهستند كه منجر به رشد و ارتقا يج ماليدهنده نتاستم بوده كه نشانيس

مع ه اهداف جايك شناخته شده كه بر پايت استراتژيريو مد يريادگيستم يك سيمتوازن بعنوان  يازيكارت امت

انداز و متوازن توسط چشم يازيكارت امت يدهد. هسته اصليجاد ارزش در بلندمدت را مدنظر قرار ميشركت، ا

ج يمتوازن هستند و نتا يازيل چهار جنبه كارت امتيجهت تشك ياهين دو در واقع پايرد. ايگيشكل م ياستراتژ

 يازيكرد كارت امتيت شود رويهدا يگر بخوبيسازمان در سه حوزه د يهاند كه تالشيآيبدست م يزمان يمال

ن اهداف يب يجاد توازنيو رشد به دنبال ا يريادگيو  يداخل يندهاي، فرآي، مشتريمتوازن، با نگرش از چهار وجه مال

گر است. يو اهداف وجوه د يداخل يندهايو فرآ يجه عملكرد گذشته سازمان در دو وجه مشتريبه عنوان نت يمال

سه  ينده نگر )شاخص هايآ يها( و شاخصيمال يگذشته نگر )شاخص ها ين شاخص هايب ينب توازين ترتيبد

، يانسان يرويسازمان در سه حوزه ن يهاتيانگر قابليو رشد كه ب يريادگيگردد. عملكرد يجاد ميگر( ايوجه د

كننده عملكرد سازمان ن يياست. به عنوان عامل و تع يسازمان يه هايو دستورالعمل ها و رو ياطالعات يهاستميس

ن يب يبر روابط علت و معلول يد خاصيكرد تأكين رويمورد نظر است.ا يداخل يندهايو فرآ يدر دو وجه مشتر

وارد  ،گذرد يم يو مال ي، مشتريداخل يندهايب از وجوه فرآيو رشد شروع و به ترت يريادگيشاخص ها كه از وجه 

  ر يعملكرد سازمان تصو يابيستم ارزين عنصر سيعنوان مهم تر وسته را بهيبهم پ يره شاخص هايو مجموعه زنج

 كند. يم

 ). Bontic, N.; Dragonetti, N.C.; Jacobsen, K. & Roos, G1999) 

Mcdm و مديريت استراتژيك 

ت را به يريمد يكند كه برخ يدا ميت پيموضوع آنقدر اهم اينباشد. يران ميمد يف اصلياز وظا يكي يريگميتصم

 كنند.  يلحاظ م يريم گيتصممفهوم 

شنهاد يرد و پس از پيگ يسازمان، شكل م يو خارج يط داخليرامون محيل مسائل پيك ابتدا با تحليت استراتژيريمد

 .شود ينه انتخاب ميا چند راهبرد بهيك يل آنها، يممكن و تحل يها و راهبردها ياستراتژ

پذير را شناسايي               هاي امكانسازمان استراتژي خارجيبراي تدوين استراتژي با مقايسه عوامل داخلي و

كنند انواع مشاركت ميها و مرحله گزينش آنها استراتژينمايند.مديران و كاركناني كه در تجزيه وتحليل مي
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كنند.هر استراتژي ديگري كه در نتيجه مقايسه عوامل داخلي و خارجي مطرح شود به ها را پيشنهاد مياستراتژي

ها را اولويت بندي توانند استراتژيها ميشود و مشاركت كنندگان در اين بررسيفهرست پيشنهادها اضافه مي

    گردند.عالوه بر ميشوند مشخص اي باالترين اولويت ميها كه دارنمايند كه در نتيجه بهترين استراتژي

ي ديگر هم وجود دارد كه بدان وسيله شوند، يك روش تحليلهايي كه با تعيين اولويت مشخص مياستراتژي

نامند و در ريزي استراتژيك كمي ميكند.اين روش را ماتريس برنامهها را مشخص ميجذابيت نسبي استراتژي

  .گيردها به عناوين يك چارچوب تحليلي مورد استفاده قرار ميمرحله سوم براي تدوين استراتژي

(Fred r.david,1997) 

ن كنندگان، يشود. انتخاب هدف، انتخاب كاركنان، انتخاب تام يت محسوب ميريدر مد يمساله مهمشه انتخاب، يهم

ا سازمان و تسلط يط شركت ير به محيمد يت مستلزم، دانش كافيريمد يها از انتخاب ياريانتخاب مشاوران و بس

انتخاب استوار  يها خاب و روشاره، بر انتيچند مع يها يريم گيباشد. اساس مبحث تصم يانتخاب م يها بر روش يو

كه به  يريشود. مد يختم م QSPM ايتا به جدول انتخاب راهبردها يك نهاياستراتژ يزيبرنامه ر ياست و ابزارها

 يها يريم گيتصم        از آنها در حل مسائل  يراحته تواند ب يدارد م يك دسترسياستراتژ يزيبرنامه ر يابزارها

چند  يها يريم گيك و تصمياستراتژ يزيتواند در مباحث برنامه ر يكه م يياز ابزارها يكيرد. ياره كمك بگيچند مع

ها در  نهيها و گز س در ستونيماتر اين ها در است. شاخص يريم گيس تصميرد، ماترياره مورد استفاده قرار گيمع

ت يباشد و در نها ياره ميچند مع يها يريم گيدر تصم يا هيپا يس، ابزاريماتر اين رند. البتهيگ يسطرها قرار م

ك ياستراتژ يزيربرنامه        اوصاف ارتباط تنگاتنگ  اين شود. پس با يانجام م يگريد يها با روش يريم گيتصم

دو مقوله را از هم جدا فرض  اين از صاحب نظران ياره كامال واضح است. البته برخيچند مع يها يريم گيدر تصم

ا يسازمان  يش روير پين و مشخص نمودن راه و مسييك، در سطح تعياستراتژ يزيكه برنامه ركنند  يكرده و ابراز م

كوتاه  نه از مسائل اغلبيم مناسب و بهياتخاذ تصم ياره، برايچند مع يريم گيكه تصم يرود در حال يشركت بكار م

 .رود يمدت سازمان بكار م

 از زيرا گرفت، نخواهد قرار سازمان هايتاستراتژيس توجه مورد يكسان طور به استراتژيك هايگزينه تمامي هيچگاه

 انتخاب گيرند؛ قرار توجه مورد اجرا قابل و مناسب هايازاستراتژي اي مجموعه بايد اجرا، قابل عملي هايراه ميان
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 انتخاب در زمان هم طور به را زيادي معيارهاي و ابعاد بايد زيرا است دشوار اي وظيفه متناسب هاياستراتژي

 گيريشكل و طراحي هنگام در ديگر عبارت به .(Fred r.david,1997) نمود لحاظ ها استراتژي

 كامال اطالعات بر مبتني استراتژي طراحي بنابراين .نيست ميسر پذير امكان هايطرح تمامي استراتژي،شناسايي

 شد، كشف تريمشخص هاي گزينه تحقيق در كه هنگامي .گيرد مي صورت هاگزينه از اي مجموعه درباره كلي

 با بايد لذا .كند ايجاد ترديد استراتژي اوليه هايانتخاب در است ممكن كه گرددمي فراهم تري دقيق اطالعات

 (1312.) احمدي،نمود انتخاب و شناسايي را ها گزينه بهترين مناسب، هايروش

 حتي و چندگانه هاي شاخص حضور با گيري تصميم فرآيند به كه چندگانه هايشاخص با گيري تصميم هايروش

 نظر در تصميم مسئله براي هاشاخص انواع حضور با را حالت بهترين قادرند پردازند،مي متضاد

 تمايالت با گيرنده تصميم چندين شامل تصميم مسئله يك كه هنگامي ديگر سوي از .(1333)اصغرپور،گيرند

 تعامل نتيجه نهايي تصميم باشد، مي آنها سازماني هاي نقش و اهداف ها، ارزش نظرات، و ها ايده از ناشيمتفاوت، 

 از كه ايگونه به گيري تصميم فرآيند تحول و تغيير بر متفاوت هاي ايده همين و است افراد هاي برتري و تمايالت

 . گذارد مي تاثير نبوده، مدنظر ابتدا

 تنها ديگر سوي از و اندهشد معرفي ها استراتژي ارزيابي براي گوناگون منابع در متعددي هاي شاخص آنكه دليل به

 ابزار چندگانه معيارهاي با گيري تصميم هايروش نيستيم، مواجه هاي استراتژ انتخاب جهت گيرنده تصميم يك با

 (leyva,j.fernandez,03.) .آورد مي فراهم گيري تصميم براي مناسبي
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 امیر سبکتکین -71

 

 

 

 مقدمه

تصميم گيري يكي از اساسي ترين موضوعاتي است كه همواره بشر حتي در زندگي روزمره خود با آن رو به رو است. در 

بتواند بيشترين واقع تصميم گيري به چگونگي انتخاب بهترين گزينه هاي ممكن مي پردازد به طوري كه گزينه منتخب 

ت را به همراه داشته باشد. با توجه به محدود بودن منابع سازماني و فضاي رقابتي حاكم بر صنعت در يسود و موفق

جهان امروز، اتخاذ تصميم هاي درست و به موقع منجر به تحقق اهداف استراتژيك و در نهايت تحقق چشم انداز 

ين، مدير عامل، رئيس شركت، مدير واصميم گيرندگان در صنعت كه تحت عنو تر سازماني شوند بسيار مهم است. از اين

استراتژيك، مدير توليد و غيره هستند، به دنبال راهكارهايي مي گردند كه بتوانند كمك كنند تا بهترين تصميم و گزينه 

روزه بر ميزان و ( از جمله روش هايي هستند كه هر MCDMرا اتخاذ نمياند. روش هاي تصميم گيري چند معياره )

يكي از صنايعي كه تصميم گيري مي تواند نقش مهمي در مديريت آن گستره استفاده از آنها در صنعت افزوده مي شود. 

هاي  گيري درباره سياستها و برنامه داشته باشد حمل و نقل است كه مديريت حمل و نقل فرايندي است كه به تصميم

گيري  ند تصميم گيري در حمل و نقل، تهيه اطالعات موردنياز براي تصميمشود. هدف از فرآي حمل و نقل منجر مي

درباره زمان و مكان اصالحاتي است كه بايد در سيستم حمل و نقل ايجاد شود تا سفر و الگوهاي توسعه زميني، 

 هماهنگ با اهداف و مقاصد جامد ترفيع و بهبود يابند.
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 (Multiple Criteria Decision Making) تصمیم گیری چند معیاره

هاي مختلف و ممكن، ارزيابي امكان پذيري آنان، ارزيابي عواقب و  حل گيري شامل بيان درست اهداف، تعيين راه تصميم

باشد. كيفيت مديريت اساسا تابع كيفيت  ها و باالخره انتخاب و اجراي آن مي حل نتايج ناشي از اجراي هر يك از راه

ها، اثربخشي و كارآمدي راهبردها و كيفيت نتايجي كه از اعمال آنها  رح و برنامهتصميم گيري است زيرا كيفيت ط

ها وقتي مطلوب  گيري نمايد. در اكثر موارد تصميم آيد همگي تابع كيفيت تصميماتي است كه مدير اتخاذ مي بدست مي

ر گرفته باشد. معيارها ممكن گيري براساس چندين معيار مورد بررسي قرا گيرنده است كه تصميم و مورد رضايت تصميم

هاي اخير مورد توجه محقق قرار گرفته  گيري چند معياره كه در دهه است كمي يا كيفي باشند. در روشهاي تصميم

 شود. است بجاي استفاده از يك معيار سنجش بهينگي از چند معيار سنجش استفاده مي

و  MODMي عمده مدلهاي تصميم گيري چند هدفه  به دو دسته MCDMگيري چند معياره  مدلهاي تصميم

هاي چند هدفه به منظور طراحي و  شود. در حالت كلي مدل تقسيم مي MADM هتصميم گيري چند شاخصمدلهاي 

گيري چند  هاي تصميم گيرند. تفاوت اصلي مدل هاي چند معياره به منظور انتخاب گزينه برتر مورد استفاده قرار مي مدل

دومي بر فضاي گيري پيوسته و  گيري چند معياره آن است كه اولي در فضاي تصميم هاي تصميم هدفه با مدل

 گردند. گيري گسسته تعريف مي تصميم

 در مورد معيارهاي به كار رفته در مسائل بطور كلي سه كار بايد انجام گيرد :

 تبديل معيارهاي كيفي به كمي –الف 

 بي مقياس كردن معيارها –ب 

 تعيين وزنهاي نسبي معيارها –ج 

 چگونگی تحلیل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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عناصر آنرا به خوبي شناخت و آنها را به طور دقيق تعريف كرد و سپس به  براي تحليل يك سيستم چند معياره بايد

شامل  MCDMتوان گفت مسائل تصميم گيري چند معياره  مدلسازي و تجزيه و تحليل آن پرداخت. به طور كلي مي

 باشند: مولفه مي 6

 اي از اهداف . يك هدف يا مجموعه1

 گيران( يا گروهي از تصميم DM. تصميم گيرنده )2

 اي از معيارهاي ارزيابي . مجموعه3

 هاي تصميم اي از گزينه . مجموعه4

 اي از متغيرهاي مجهول يا متغيرهاي تصميم . مجموعه5

 معيار –اي از نتايج حاصل شده از هر زوج گزينه  . مجموعه6

. اين ماتريس نتايج هاست اي از سطرها و ستون عنصر مركزي اين ساختار، يك ماتريس تصميم است كه شامل مجموعه

 كند. ها و معيارهاي ارزيابي بيان مي اي از گزينه تصميم را براي مجموعه

شود.  هاي ذينفع نيز گفته مي گيرنده تشكيل شده كه به آنها گروه گيري پيچيده عموما از تعدادي تصميم مسائل تصميم

هاي  هادهاي حقوقي باشد كه اين افراد با اولويتتواند يك نفر يا گروهي از مردم از قبيل دولت يا ن گيرنده مي تصميم

باشند.  هاي تصميم مي ها بر اساس اهميت نسبي معيارها و گزينه شوند. كه اولويت منحصر به فرد خود مشخص مي

هاي اختصاص داده شده براي معيارهاي ارزيابي مورد استفاده قرار گيرند. با  توانند بصورت وزن ها مي همچنين اولويت

 توان بهترين گزينه را انتخاب نمود. ت بندي نتايج تصميم مياولوي

 چندگانه های معیار با گیری تصمیم های مدل
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منظور از معيار شاخص باشد آنرا به نام تصميم گيري با  "MCDM"اگر در تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 

شناسند و اگر منظور از معيارهاي چندگانه هدف باشد آن را به نام تصميم گيري  مي MADMشاخص هاي چندگانه يا 

 گويند. MODMبا اهداف چندگانه يا 

 (Multiple Objective Decision Making) هدفه چند گیری تصمیم مدلهای -

در اين مدلها چندين هدف به طور همزمان جهت بهينه شدن، مورد توجه قرار مي گيرند.مقياس سنجش براي هر هدف 

ممكن است با مقياس سنجش براي بقيه اهداف متفاوت باشد. مثالً يك هدف حداكثر كردن سود است كه بر حسب 

ت كه بر حسب ساعت سنجش مي شود. پول سنجش مي شود و هدف ديگر حداقل استفاده از ساعات نيروي كار اس

گاهي اين اهداف در يك جهت نيستند و به صورت متضاد عمل مي كنند. مثالً تصميم گيرنده از يك طرف تمايل دارد 

رضايت كاركنان را افزايش دهد و از طرف ديگر مي خواهد هزينه هاي حقوق و دستمزد را حداقل كند. بهترين تكنيك 

 ارائه شده است. Charns& Cooperامه ريزي آرماني است كه اولين بار توسط تصميم گيري چند هدفه برن

 ( Multiple Attribute Decision Making) شاخصه چند گیری تصمیم مدلهای -

در اين مدلها، انتخاب يك گزينه از بين گزينه هاي موجود مد نظر است. در يك تعريف كلي تصميم گيري چند شاخصه 

ز نوع ترجيحي( مانند ارزيابي، اولويت گذاري، و يا انتخاب از بين گزينه هاي موجود )كه گاه بايد به تصميمات خاصي )ا

شود.  بين چند شاخص متضاد انجام شود( اطالق مي گردد. در پايان نامه هاي مديريت بيتشر بر اين مدل تاكيد مي

 گيري چندشاخصه هستند. نيز از نوع مدل تصميم ANPو مدل  AHPمدلهاي تصميم گري سلسله مراتبي 

 چندگانه گیری تصمیم مدلهای و فازی منطق
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شود. همچنين  هاي تصميم گيري چندمعياره معموال از الگوهاي منطق فازي در مديريت استفاده مي براي انجام پروژه

و الگوريتم ژنتيك كه آموزش آنها نيز در سايت موجود است برگرفته از منطق فازي است. براي  AHP, ANPروشهاي 

 جهت درک كاربرد مدلهاي فازي رجوع كنيد. QFDمطالعه بيشتر به مباحث مدل كانو و رويكردهاي 

 مدیریت حمل و نقل شهری

نده پويايي و حيات يك مجموعه شهري نظام حمل و نقل و ترافيك به عنوان بخشي از فعاليت هاي شهري بيان كن

توان شهري را زنده و پويا تصور نمود، اين فعاليت امروزه چنان با زندگي بشر عجين  است بدون شك بدون جابجايي نمي

توان آن را جدا از فعاليت هاي روزمره به شمار آورد، حمل و نقل و ترافيك چون شبكه به هم  شده است كه تقريباً نمي

ريزي و  كند. امروزه، مهندسان برنامه ها ساعت از وقت شهروندان راتلف مي ار عنكبوتي و هزار تو روزانه ميليوناي ت تنيده

ريزي حمل  توجهي به اصول برنامه كنند معضل در هم پيچيده ترافيك را حل كنند اما به دليل بي حمل و نقل سعي مي

اند و هم سنگ آن  هاي كالبدي شهرها بي قواره رشد كرده و نقل و ترافيك درتهيه طرح جامع و تفضيلي و ساير طرح

هاست مديران حمل و نقل شهرها در اين  است. سال معابر تنگ تر شده و خدمات حمل و نقل از اين توسعه عقب افتاده 

انديشه هستند كه سيستم پيچيده حمل و نقل را تحت كنترل خود درآورند تا از تغييرات متنوع اين سيستم پويا در 

عملكرد سيستم حمل ونقل موثرند شناسايي و تأثيرات حمل و نقل رابر ساير عناصر  هايي را كه بر جريان باشند و پديده

هايي كه نبود نيرويي متخصص و فقدان تجهيزات و فناوري روز امكان  ترديد در سال بيني كنند بي شهري نيز پيش

آزمون و خطا بسنده چنين رويه مديريتي را از تصميم گيران حمل و نقل شهري سلب كرده بود الجرم بايد به روش 

كند  شد اما امروز شرايط جديدي پيش رو است. همه روزه تغييرات مختلفي در سيستم حمل و نقل شهري بروز مي مي

هاي حمل و نقلي و بخشي ديگرنيز عارضه تصميمات غير حمل و نقل و ترافيكي است كه  كه برخي ناشي از طرح

ييرات و تاثيرات، ويژگي ماهوي سيستم حمل ونقل وترافيك است سازد. تغ سيستم حمل و نقل را از خود متاثرمي 

سازد و از آن قابل حذف نيست. اما تاثير و تاثيرات بايد در مسيري هدايت شده  سيستم حمل و نقل ر ا از خود متاثر مي

آزمايشگاهي  وتحت كنترل به وقوع بپيوندد. اگر چنين نباشد شهر كه به منزله زيستگاه و سكونت وحيات بشري است به
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آزمايند. اگر نامطلوب بود عوارض را شهروندان  اي را در آن مي شود كه هر روز به بهايي گران، ايده وسليقه بدل مي

هاي نامطلوب )كه به خطا در سيستم  اي مثبت جلوه كرد بايد با ديگر پديده شوند و اگر در جايگاه پديده متحمل مي

اي است  هاي عجوالنه گيري ند. تاريخچه مديريت شهرها مملو از تجربه تصميمحمل و نقل حاضرند( دست و پنجه نرم ك

تر بوده اند و چنانچه پيش از اجرا  اند، بلكه خود باني تحميل مشكالت افزون كه نه تنها براي رفع مشكالت تاثيري نداشته

ساز خواهند بود و براي  اي مشكل عوارض سنجي نشوند و از حدود اثربخشي آنها اطمينان حاصل نشود خود پديده

دستيابي به مديريت كارآمد حمل و نقل شهري نيازمند توجه بيشتر به طراحي و مهندسي معابر در كنارتوجه به 

ريزي حمل ونقل هستيم. چرا كه بسياري از مشكالت ترافيكي الزاماً به دليل كمبودهاي زير ساختي نبوده و  برنامه

زتجهيزات و امكانات موجود آن را تشديد مي كند و بايد اذعان كرد كه در بهبود هاي نابه جا ا عملكردها و استفاده

توان نگرش مقطعي و موردي داشت و بايد نگرش جامع در تصميمات ترافيكي لحاظ  سيستم حمل و نقل شهري نمي

ي كه سيستم توان به اين مهم دست يافت و مادام شود و صرف خريد تجهيزات و گسترش شبكه و ساختن بزرگراه نمي

 ها را اشغال خواهند كرد. حمل و نقل عمومي كارآمدي مهيا نشود، خودروهاي شخصي و مسافربرها سطح شبكه راه

 نقش تصمیم گیری در مدیریت حمل و نقل

 تجارت انجام براي الزم شرط كارآمد، ونقلي حمل خدمات زيرا ناپذيرند، يي جدا پديدۀ دو ونقل حمل و تجارت      

 .است موفق

 مبادي از كاالومسافر جابجايي و ترابري خدمات ارايه با اند، وظيفه اين دار عهده عمدتاً كه ونقلي حمل شركتهاي.

 .اندازند مي جريان به را كشور اقتصادي نظر،چرخه مورد مقاصد به سفر توليد

 اين به يابي دست براي اصلي گامهاي از .است توسعه و بيشتر سود به رسيدن ، ونقلي حمل بنگاه يك اصلي هدف

 كه روشي از استفاده شركتها اين براي بنابراين است، حمل و نقل هاي پروژه انتخاب در درست گيري تصميم منظور،

 ابزار گيري، تصميم علم .است اهميت حائز برگزيد پيشنهادات بين رااز مطلوب هاي گزينه آن وسيله به بتوان
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 اهدافشان پيشبرد و ريزي برنامه در شركت يك تصميم گيران و مديران به راستا اين در تواند مي كه است قدرتمندي

 .كند كمك

 توجه مورد همواره جهاني دوم جنگ زمان از بخصوص و جهان در صنعتي نهضت دوران از سازي بهينه هاي مدل

 معيار يك داشتن سازي، بهينه كالسيك هاي مدل بر اصلي تأكيد . است بوده صنعت دستاندركاران و رياضيدانان

 آميزه يا خطي غير خطي، صورت به مجموع در تواند مي مذكور مدل كه به طوري است، (هدف تابع يك يا) سنجش

معياره  چند مدلهاي به پيچيده، گيري تصميم  براي اخير هاي دهه در محققين توجه اما .باشد آنها از

 از است ممكن ، سنجش معيار يك از استفاده جاي به ها گيري تصميم اين در .است شده جلب (MCDM)بهينگي

 .شود استفاده سنجش معيار چندين

 صورت اخير سالهاي طي وسيعي پژوهشهاي گروهي، توافق و معياره چند گيري تصميم هاي روش بكارگيري در

 گرفته قرار استفاده مورد مختلف كاري هاي حوزه در رياضي هاي مدل صورت به تحقيقات اين نتيجه و است گرفته

در موارد زير مواردي از .ندارد وجود اي گسترده تحقيقات ونقلي حمل مسائل در روش اين از گيري بهره در ولي است،

 اين قبيل اشاره مي شود.

 بنابراين پردازند، مي ومسافركاال جابجايي به شده وضع قوانين به توجه با و امكانات داشتن با ونقلي حمل بنگاههاي

 ناوگان نوع و تعداد با مستقيم ارتباط كه است وابسته شده حمل ومسافركاال ميزان به فعاليت ازاين ناشي سود

 علت به شود، پيشنهاد .مسافربار حمل هاي پروژه زماني، بازه يك در حمل ونقل بنگاه يك اگربه حال .دارد خودرويي

 انتخاب لذا .يافت خواهد تخصيص ها گزينه از به تعدادي فقط بنگاه ونقلي حمل توان موجود، هاي محدوديت

 .دارد اهميت بسزايي شركت گيران تصميم براي ها پروژه تركيب از حالت ترين اقتصادي
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 معیارها: تعیین

 تعريف معيارهاي به نياز ، ونقلي حمل بنگاههاي در مختلف هاي گزينه بين از مطلوب هاي پروژه انتخاب منظور به

 است گروهي توافق كارآمد روشهاي از كه دلفي متد از شاخصها، اين تعيين بهمنظور ، جا اين در كه است، اي شده

 .است شده استفاده

 :معیارها به دهی وزن

 كه شود مشخص آنها اهميت درجه بايد و هستند متفاوتي هاي اهميت داراي قبل مرحله در آمده دست به معيارهاي

 .است شده تعيين شاخصها اين ،اوزان خبرگان قضاوت از استفاده با

 ونقلی حمل هایبنگاه های پروژه بررسی

 اين كه آنجا از .هستند خود خاص ويژگيهاي داراي و بوده متنوع شوند مي پيشنهاد بنگاه به كه بار حمل هاي پروژه

 از يك هر بايد مدل، ورودي اطالعات به دستيابي منظور به بنابراين هستند، رياضي مدل ساخت الزمه مشخصات

 .گيرند قرار تحليل مورد پيشنهادي هاي پروژه

 اين ضمن و كنند مي طي را مشخصي جغرافيايي فاصله معيني زمان در كاال يا انسان ونقل، حمل سيستم يك در

 كاال :از عبارتند نقل و حمل اصلي اركان تعريف اين به توجه با .يابند مي انتقال ديگر نقطه به اي نقطه از جابجايي،

 بين پيوند .شوند مي يكديگرمربوط به پيوند يك توسط ازاجزاء، يك هر ارتباطي شبكه و نقليه وسيله ، مكان ، (انسان)

 مكان، و ارتباطي شبكه بين پيوند ، ارتباطي،سفر شبكه و نقليه وسيله بين پيوند ، محموله نقليه، وسيله و  (انسان)كاال

  شود مي ناميده عرضه يا تقاضا ، (انسان)كاال و مكان بين پيوند و مسير
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 چهار به ميتوان را گيرد مي شكل ها پيوند و اجزاء مشخصات پايه بر كه محدوديتهايي مجموعه مدل، اين اساس بر

 :كرد تقسيم دسته

 .نقليه وسايل ظرفيت محدوديت ، مانند ؛ گيرند مي شكل مدل اجزاء ويژگيهاي اساس بر كه هايي محدوديت •

 . نقليه وسايل و كاال بين سازگاري ، مانند ؛ شوند مي تعريف پيوندها خصوصيات اساس بر كه هايي محدوديت •

 نمونه عنوان به ؛ شوند مي تعريف پيوندها يا اجزاء از يكي عضوهاي سازگاري مبناي بر كه هايي محدوديت •

 .كاال دو همزمان ونقل حمل محدوديت

  رانندگان كاركرد ساعات در محدوديت مانند شوند؛ مي تعريف اجزاء مالكين نيازهاي مبناي بر كه محدوديتهايي •

 ساير به بستگي خود هدف اين به حصول كه شود مي اتخاذ خاص هدف يك به رسيدن براي حداقل ، تصميم هر

 متغيرهاي ساير و وابسته متغير تصميم هدف رياضي خاص واژه نظر از .دارد گيري تصميم مدل در موثر متغيرهاي

 شوند مي ناميده مستقل متغيرهاي موثر،

 دسته دو به گيرد مي قرار استفاده مورد پيچيده گيريهاي تصميم براي كه (MCDM) معياره چند گيري تصميم

 كه طوري به شوند، تقسيم  (MODM)شاخصه چند گيري تصميم و (MADM) هدفي چند گيري تصميم عمده

 برتر گزينه انتخاب منظور به شاخصه چند مدلهاي و شده گرفته كار به طراحي منظور به هدفه چند هاي مدل

 .شوند مي استفاده
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 گیری نتیجه

 از چه آن، در گذاري سرمايه و است آشكار همگان بر تقريباً كشور يك صنعت پيشبرد در ونقل حمل اهميت آنكه با

 اما شود، مي مختلف خدماتي و توليدي صنايع پيشرفت و توسعه موجب افزاري نرم ازنظر چه و افزاري سخت ديدگاه

 شود، مي كمي توجه افزاري نرم و ريزي برنامه ديدگاه از ويژه ونقلبه حمل در موجود مسائل به ما كشور در متأسفانه

 اداره سنتي صورت به اكثراً كشورند، ونقل حمل سيستم اصلي اركان از يكي كه ونقلي حمل شركتهاي كه طوري به

 اين نيستكه امروزي پيچيده و افزايش به رو تقاضاي ارضاي به قادر ديگر ونقل، حمل خدمات سنتي عرضه و شوند مي

 .كند مي محسوسي نا و محسوس مشكالت دچار ناخواسته طور به را آنها امر

 همچنين و كيفي و كمي معيارهاي همزمان كردن لحاظ شرايط شاخصه، چند گيري تصميم روشهاي از استفاده با

 پروژه در را خود سرمايه كه شده مهيا ونقلي حمل شركتهاي براي فرصت اين و كردايجاد مي توانرا منابع محدوديت

 بهره شده، ايجاد شغلي فرصتهاي و زمانها از خود، كاري بهمسائل كاربردي و علمي نگرش با و گيرند بكار مناسب هاي

 .كنند گيري

 واقعي مسائل سازي مدل در زياد قابليت داشتن و سادگي دليل به شاخصه، چند گيري تصميم روشهاي امروزه

 شود مي پيشنهاد درادامه .دارد مؤسسات و شركتها شده تعريف فعاليتهاي از هايمختلف حيطه در زيادي كاربردهاي

 ونقل حمل ريزي برنامه مباحث در گروهي چندشاخصه گيري تصميم روشهاي از برداري بهره موارد آتي تحقيقات در

 .شود ارائه آن مناسب راهكارهاي و گرفته قرار بررسي مورد
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 منابع:

 روش از استفاده با ونقلی حمل اقتصادی بنگاههای در مطلوب های پروژه انتخاب "كريم زاده فرد،رحيم.-1

 "برناردو گیری تصمیم

 گیری تصمیم های روش استفاده با پایدار نقل و حمل های سیستم ارزیابی ".نخعی،عیسی وهمکاران-2

 چند

.یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل "تهران شهر موردی مطالعه : قطعی غیر محیط یک در معیاره

 وترافیک.

،مجله "د فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ایرکارب".زبردست،اسفندیار-3

 71،شماره .7331هنرهای زیبا.زمستان 

 روشهای از استفاده :پرحادثه نقاط شناسایی در معیاره چند گیری تصمیم کاربرد"رصافی،امیرعباس-4

 "همایی تحلیل و ها داده پوششی تحلیل

.دفترمطالعات و برنامه ریزی "سفر تقاضای کاهش روشهای ونقل و حمل سیستم مدیریت"میثمضیایی،-5

 حمل و نقل



  مقدمه
حمیل می کند و به طور روز اهمیت مقوله ایمنی در تردد جاده اي با توجه به خسارات فراوانی که به جامعه ت

ارشناسان امر را بر آن داشته تا با ارائه روش ها و راهکارهایی از میزان خسارات افزون در حال افزایش است ک
متاسفانه امروزه حوادث رانندگی در کشور به صورت یک اپیدمی درآمده است و کمتر روزي را کاهند.وارده ب

شاهدیم که خبري از تصادف به گوش مردم نرسد و این آمار با شروع تعطیالت تابستانی یا نوروزي یا حتی 
  .  کشور سیرصعودي را طی می کندیک تعطیالت چند روزه در سراسر 

تصادف، این پدیده مهلک، ناشی از سه عامل اصلی انسان، جاده و وسیله نقلیه است. مسلم است که یک 
رانندگی غیرایده آل در یک جاده فاقد استانداردهاي الزم با یک وسیله نقلیه بعضاً فرسوده و اغلب غیرایمن 

اد بیگناه نیز جان خود را از در اثر آن ممکن است تعدادي افر می تواند منجر به وقوع یک تصادف شود که
خسارتهاي مالی ناشی از یک تصادف اگرچه بسیار زیاد است ولی این نوع خسارت کم اهمیت .بدهند دست

ترین اثر حوادث جاده اي است؛ درد و غم و اندوه از دست رفتن جان انسانها یا ایجاد معلولیت هاي دائمی از 
ن ناپذیر تصادفات جاده اي است که هزینه هاي آن را نمی توان از بعد مادي محاسبه کرد و بی اثرات جبرا

تردید هر مرگ ناشی از سانحه ترافیکی در حوادث رانندگی داستان غم انگیز زندگی انسانی است که با رفتن 
  .خود، غم و اندوه و حیرت و عصبانیت در میان بازماندگان برجاي می گذارد

هزاران نفر از شهروندان کشور جان خود را در جاده ها از دست می دهند فاجعه اي که در کنار  ساالنه 
خطاهاي انسانی و بی کیفیتی خودروها، غیر استاندارد بودن احداث جاده هاي کشور از عوامل مهم بروز این 

با شروع فصل گرما و تعطیالت تابستانی حجم سفرها بیش از پیش افزایش می .  حوادث محسوب می شود
یابد و جاده هاي کشور باید شانه هایش را براي تردد سنگین خودروها و برخی سرنشینان و رانندگان عجول 

وانح چرب کند تا تحمل بار سنگین ترافیکی را داشته باشد که متاسفانه اکثراً این افزایش ترافیک، افزایش س
و تصادفات جاده اي را به دنبال دارد؛ اما اینکه آیا این جاده هاي الغر و باریک در برخی مناطق می توانند 

زیربار این همه فشار خودروي نامحدود در یک مقطع زمانی محدود طاقت بیاورند تا نه خود فرسوده شوند و 
ما و استفاده از روشهاي ، موضوع مورد بحث نه به این همه میهمان ناخوانده خسارت مالی و جانی وارد شود

MCDM .در ایمنی و ترافیک جاده ها می باشد  

  

  

  



براي تصمیم گیریهاي پیچیده  (MCDM)در دهه هاي اخیر توجه محققین معطوف به مدلهاي چند معیاره 
ار گردیده است.در این تصمیم گیري ها به جاي به کار گیري یک معیار سنجش بهینگی از چندین معی

سنجش ممکن است،استفاده گردد. به عبارت دیگر تصمیم گیري با معیار هاي چند گانه مبحثی است که به 
فرآیند تصمیم گیري در حضور معیارهاي متفاوت و بعضاً متناقض با یکدیگر می پردازد .در این حالت ، 

MCDM موجود می داند. بهترین جواب را،جذاب ترین جواب از میان جوابها ،با توجه به معیارهاي 

جوابهاي جواب و یا انتخاب بهترین جواب از میان  نحل این گونه مسائل می تواند یا به معناي طراحی بهتری
  موجود باشد. از اینرو ،این مدلهاي تصمیم گیري به دو دسته عمده زیر تقسیم میگردند:

 (MODM)مدلهاي چند هدفه  .1

اف متفاوت و نیز مقدار مطلوب مورد نظر تصمیم بر اساس محدودیتهاي سیستم،اهددر این مدلها 
  گیرنده با تعداد معینی از گزینه ها مواجه است.

 (MADM)مدلهاي چند شاخصه  .2

در این مدلها تصمیم گیرنده با تعدادي معین از گزینه ها مواجه است،و همچنین این مدل به منظور 
  گزینه موجود به کار می رود. mانتخاب مناسب ترین گزینه از بین 

باشد که در زیر شرح داده می  می TOPSIS،روش  (MADM)یکی از روشهاي حل مدلهاي چند شاخصه 
  شود.

   TOPSISروش 
از نقطه ایده آل،فاصله آن از نقطه ایده آل منفی  Aiدر این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه 

معنی که گزینه انتخابی باید داراي کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و هم در نظر گرفته می شود.بدان 
 در عین حال داراي دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد.الگوریتم حل این مدل مانند زیر است:

  الگوریتم:

از با استفاده » بی مقیاس شده « قدم اول : تبدیل ماتریس تصمیم گیري موجود به یک ماتریس  .1
 فرمول زیر

푛 =
푟

∑ 푟
 



به عنوان ورودي به  Wوزین با مفروض بودن بردار » بی مقیاس « قدم دوم : ایجاد ماتریس  .2
 الگوریتم یعنی :

푤 = {푤 ,푤 , … , 푤 } 			≈ 		 (퐷푀	از	مفروض) 

ماتریس	بی	مقیاس	وزین = 푉 = 푁 .푊 ∗ =
푉 ⋯ 푉
⋮ ⋱ ⋮

푉 ⋯ 푉
 

 (-A)و ایده آل منفی  (+A)مشخص نمودن ایده آل مثبت قدم سوم :  .3

 

گزینه	ایده	آل = 퐴 = max 푉 푗 ∈ 퐽 , min 푉 푗 ∈ 퐽 |푖 = 1,2, … ,푚  

                               = {푉 , 푉 ,… , 푉 , … , 푉 } 

گزینه	ایده	آل منفی = 퐴 = min	 푉 	푗 ∈ 퐽 , max	 푉 	푗 ∈ 퐽 |푖 = 1,2, … ,푚 	 

                                            = {푉 , 푉 , … , 푉 ,… , 푉 } 

 
 قدم چهارم : محاسبه فاصله هر گزینه از گزینه ایده آل .4

푑 = فاصله	گزینه	푖ام	از	ایده	آل = (푉 − 푉 ) 						; 푖 = 1,2, … ,푚 

 	

푑 = فاصله	گزینه	푖ام	از	ایده	آل	منفی = (푉 − 푉 ) 						; 푖 = 1,2, … ,푚 

 به صورت زیرمحاسبه نزدیکی نسبی یا شاخص انتخاب قدم پنجم :  .5

 

푐푙∗ =
푑

(푑 − 푑 )						; 		0 ≤ 푐푙∗ ≤ 1				; 					푖 = 1,2, … . , 푚 

 
 به صورت نزولی *cliقدم ششم : رتبه بندي گزینه ها بر اساس ترتیب  .6



  TOPSISاولویت بندي عوامل ایمنی جاده ها با روش 

مهندسان در تالشند تا عوامل ایمنی جاده ها را بررسی کرده و آنها را بر اساس تاثیرشان بر چندین و چند 
 مورد مختلف هاي کشور در ها شاخص و ها جاده ایمنی شاخصجا ابتدا این در تصادف اولویت بندي کنند.

و سپس تعداي از پرسشنامه هایی که تهیه شده است توسط تعدادي از کارشناسان ایمنی جاده ها  بررسی
تکمیل می شود.این پرسشنامه ها بر اساس تاثیر این شاخص ها بر روي چند تصادف جاده اي می باشد.پس 

استفاده از روش  از اینکه جمع آوري داده ها با داده کاوي از این پرسشنامه ها انجام شد این شاخص ها با
TOPSIS .جدول زیر این اولویت بندي را نشان می دهد:اولویت بندي شدند 

  

  شاخص  رتبه
  درصد استفاده از کمربند ایمنی  1
  درصد رانندگان استفاده کننده از سرعت استاندارد  2
  درصد جاده هاي پوشش داده شده توسط پلیس  3
  متوسط زمان رسیدن پلیس به تصادف  4
 Airbagو  ABSدرصد استفاده از ترمز   5

  تعداد حذف نقاط حادثه خیز در جاده ها  6
  بودجه تخصیص داده شده به جاده ها  7
  ایمنی و نگهداري و تعمیر هاي پروژه هزینه  8
  درصد پوشش جاده ها توسط دوربین هاي مدار بسته  9
  درصد آموزش رانندگان و عابران پیاده  10
  استاندارد پزشکی اورژانس توسط جاده پوشش درصد  11
  کیلومتر صد هر در هاي نجاتایستگاه و پزشکی هاي اورژانس تعداد  12
  متوسط زمان رسیدن اورژانس و امداد به صحنه تصادف  13
  درمانی مراکز به انتقال طول در تصادفات میر و مرگ یکل درصد  14
  ها جاده در کیلومتر صد هر در نجات نقلیه وسایل تعداد  15
  ها جاده ایمنی زمینه در آموزان دانش و معلمان آموزش زمان متوسط  16

  

  



  ها جاده ایمنی عملکرد ارزیابی براي فازي TOPSIS بهبود
به دست  قابل دستیابی باشد، واحد شاخص یک توسط تواند مین که جاده ایمنی مفهوم گیري اندازه براي

 حیاتی ها جاده ایمنی مورد در منطقی براي یک تصمیم گیريمرکب  ایمنی عملکرد شاخصآوردن یک 
  .است نیاز مورد مناسب گیري تصمیم پشتیبانی سیستم یک کار، این انجام در .است

با ترکیب معیارهاي  یافته بهبود فازي TOPSIS مدل یک ،که در زیر خواهد آمد موردي مطالعه در یک
 از استفاده با می شود. پیشنهاد چند الیه به یک شاخص کلی ، با ترکیب دانش کارشناسان عملکرد ایمنی

 یک، مدل ارائه شده مربوطه مرجع یک عنوان به جمعیت نفر میلیون هر ازاي به جاده میر و مرگ تعداد
 مطالعه یک براي ، جاده ایمنی عملکرد ارزیابی براي هوشمند کننده امیدوار گیري تصمیم پشتیبانی سیستم
شکل زیر پارامترهاي ایمنی جاده را نشان می فراهم می کند. اروپایی کشورهاي از مجموعه یک در موردي

  دهد.

  
 

عملکرد ایمنی 
جاده

مواد الکلی و دارو (%)بی احترامی رانندگان مورد مطالعه به محدودیت استفاده از مواد الکلی 

سرعت (%)سرعت بیش از حد رانندگان مورد مطالعه 

سیستم حفاظتی
(%)نرخ بستن کمربند ایمنی در صندلیهاي جلو 

(%)نرخ بستن کمربند ایمنی در صنلی هاي عقب 

وسیله نقلیه

توزیع سنی
(%)سال  6کمتر از 

سن متوسط

ترکیب
(%)موتور سیکلت در ناوگان 

HGV  در ناوگان(%)

جاده ها
تراکم بزرگراه

(%)سهم بزرگراه در طول کل جاده 

مدیریت تروما (%)کل هزینه هاي سالمت 



، نیرومندي مدل پیشنهادي را فازي اصلی استفاده کرده اند TOPSIS مقایسه نتایج با کسانی که از روش 
 فعالیت گیري تصمیم و عملکرد ارزیابی از زیادي تعداد به مدل این از استفاده امکان از حاکی تایید کرده و 

  می باشد. اي گسترده محدوده در دیگر هاي زمینه در
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 وحید قیصری -91

 
 
 
 

 گیری چند معیاره تصمیم

رزیابیعواقبپذیریآنان،انهایمختلفوممکن،ارزیابیامکحلگیریشاملبیاندرستاهداف،تعیینراهتصمیم

اساسرا تراب باشرد ییییرتمردیریتاجررایآنمریهاوباالخرهانتخابوحلونتایجناشیازاجرایهریکازراه

ها،اثربخشیویارآمردیراهرردهراوییییرتنترایهییرهازییییتتصمیمگیریاستزیراییییتطرحوبرنامه

هاگیرینماید درایثرمواردتصمیمآیدهمگیتاب ییییتتصمیماتیاستیهمدیراتخاذمیاعمالآنهابدستمی

معیارموردبررسریقررارگرهترهگیریبراساسچندینتصمیماستیهگیرندهوقتیمطلوبوموردرضایتتصمیم

هرایاخیررمروردگیریچندمعیارهیهدردههباشد معیارهاممکناستیمییاییییباشند درروشهایتصمیم

 شود توجهمحقققرارگرهتهاستبهایاستیادهازیکمعیارسنهشبهینگیازچندمعیارسنهشاستیادهمی

MCDM ؟چیست 

وMODMعمدهمدلهایتصمیمگیریچنردهدهرهیبهدودستهMCDMگیریچندمعیارهمدلهایتصمیم

هرایچنردهدهرهبرهمن رورشود درحالتیلریمردلتقسیممیMADMتصمیمگیریچندشاخصهمدلهای

هرایگیرند تیراو الرلیمردلهایچندمعیارهبهمن ورانتخابگزینهبرترمورداستیادهقرارمیطراحیومدل

گیرریپیوسرتهوهاولیدرهضایتصرمیمگیریچندمعیارهآناستیهایتصمیمگیریچندهدههبامدلتصمیم

 گردند گیریگسستهتعریفمیدومیبرهضایتصمیم

: درموردمعیارهایبهیاررهتهدرمسائلبطوریلیسهیاربایدانهامگیرد

 تردیلمعیارهایییییبهیمی

 بیمقیاسیردنمعیارها

 تعیینوزنهاینسریمعیارها

برایتحلیلیکسیستمچندمعیارهبایدعنالرآنرابهخوبیشناختوآنهارابهطوردقیقتعریفیردوسپسبه

MCDMتوانگیتمسائلتصمیمگیرریچنردمعیرارهمدلسازیوتهزیهوتحلیلآنپرداخت بهطوریلیمی

 باشند:مولیهمی۶شامل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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ایازاهداف یکهدفیامهموعه۱

(یاگروهیازتصمیمگیرانDMگیرنده) تصمیم۲

ایازمعیارهایارزیابی مهموعه۳

هایتصمیمایازگزینه مهموعه۴

ایازمتغیرهایمههولیامتغیرهایتصمیم مهموعه۵

معیار–ایازنتایجحاللشدهازهرزوجگزینه مهموعه۶

هاسرت ایرنمراتریسایازسطرهاوستونمهموعهعنصرمریزیاینساختار،یکماتریستصمیماستیهشامل

یند هاومعیارهایارزیابیبیانمیایازگزینهنتایجتصمیمرابرایمهموعه

نیر نیرزگیترههرایذیگیرندهتشکیلشدهیهبهآنهاگروهگیریپیچیدهعموما ازتعدادیتصمیممسائلتصمیم

اگروهیازمردمازقریلدولتیانهادهایحقوقیباشدیهایرناهررادبراتواندیکنیریگیرندهمیشود تصمیممی

هرایتصرمیمهابراساساهمیتنسریمعیارهاوگزینهشوند یهاولویتهردخودمشخصمیهایمنحصربهاولویت

ورداسرتیادههایاختصاصدادهشدهبرایمعیارهایارزیابیمرتوانندبصور وزنهامیباشند همچنیناولویتمی

 ۱توانبهترینگزینهراانتخابنمودقرارگیرند بااولویتبندینتایجتصمیممی

 مدیریت بازاریابی

 مردیریتبازارهرایهردفآوردننترایجمثررتدرمرادلرهبرادستایاستبرایبهمدیریتبازاریابیتالشآگاهانه

یرایرکنیرروییراربابرازارب انسانیمدیرمناطورمثالیکیاربردداردوقابلاجراست بهبازاریبازاریابیدرهر

یک،مدیریتبازاریابیبهوظایفآندسرتهازیارینرانطوریالسسرویاردارند امابهمواداولیهمدیرخریدبابازار

شودیهباهروشمحصوال وخدما نهاییسرویاردارند؛مانندمدیرهروش،مدیرترلیغرا واطالقمیسازمان

 هروشندگان

ریزیواجرایپندارتوزی ایده،یراالوهرآیندبرنامه،مدیریتبازاریابیعرار استازهیلیپیاتلرراساستعریفب
برخالفاستنراطسطحیرایرج،تییهبهتامیناهدافانیرادیوسازمانیمنهرگردد خدما بهقصدانهاممرادال

گرددیهازهااطالقمیداند،بازاریابیبهطیفوسیعیازهعالیتبرایمحصولمیتقاضایهمیهومبازاریابیراایهاد

ی،درچرارچوببرنامرهریزی،اجراوینترلتقاضراتشرکیلشردهاسرت مردیربازاریرابی،برنامهتحقیقا بازاریابی

وبرندسرازیهایتوزی یراال،ارتراطرا ،،یانالگذاریقیمتبازاریابی،درموردبازارهایهدف،تولیدیاالیجدید،

ینرد همرانطوریرهازتعریرفترلیغا ،هعالیتهایالزمبرایرسیدنبهاهدافسازمانیراساماندهیوهدایتمی

شردهبررایبرمیآیرد،بازاریرابیامرریسرتیرهدرجهرتبرنامرهریرزینحروهحضروردربازارهرایهردهگیری

                                                           
 هایچندمعیاره،الغرپور،انتشارا دانشگاهتهرانیتابتصمیمگیری-۱

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
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نقشیپررنگتراییامییند امابایدتوجهداشتهباشیم،امربرنامهریزییردنلرهانوشتنچندمحصوال /خدما 

ویدرایرنزمینرهبسریارمهرمبندازوظایفومشخصیردنزمانانهامآنهانیست،بلکهوجودیکتیماجراییق

است الرتهمیتوانبهایننکتهنیزاشارهیردیهوجودتیمهایییهمیزانهاللهسازمانیایکواحدخاصرابرا

ارائهگزارشهایدورهایومدیریتیموردبررسیقرارمیدهندنیزحائزاهمیتاست بهروشرنیازتعراریفبراال

ییاریهراترازهروشوجذبمشتریدارد وایندوبخشیوچکیازیارهرایعمردهمشخصاست،واحدبازاریاب

 واحدبازاریابیمحسوبمیشود

گویند،ارضامیمرادلههایشراازطریقییهآنراخواهدنیازهاوخواستهشودیههردمیبازاریابیاززمانیآغازمی

 عرار استازمحلیبرایمرادال بالقوه درواق بازاریابیبهمعناییاریردنبابازاراست بازاریندو



 معرفی بازاریابی

 بررایای سررمایه محصوال  به نیاز گرهتن هزونی و مناب  شدن آزاد به 1990 دهه درسرد جنگ گرهتن پایان

 اروپرای و مشرتر برازاری ایهراد به غربی اروپای دوران این در  انهامید اقتصادی مناسب های ساخت زیر ایهاد

 را یشرورها از بسیاری خارجی بدهیهایدیگر سوی از  درآمد غربی محصوال  برای آماده بازاری لور  به شرقی

 پیشررهته یشورهای رو ازاین شدند، روبرو خرید قدر مشکل با هراوان، نیازمندی وجود با یشورها این  یرد هلج

  گرهرت قررار توجره مرورد بازاریابی هنون و ها شیوه از استیاده زماناین در  پرداختند رقابت به بازار یسب برای

 هرا شرریت ایرن  اسرت بازاریرابی هنون از گیری دربهره ناتوانی از شریتهابودن ناموهق یه داده نشان ها بررسی

امرا  دادند ترجیح مشتری رضایت به را بیشتر سود ویسبگرهتند نادیده را مصرفالگوی تغییرا  و بازار تحوال 

 راستای در یارینان انگیزهوبازار مشتری، نیاز به دقیق توجه از یهدونالدزاز مکو  ام تریهای شریت موهقیت

 قرراردراولویرت بازاریابی یارای استراتژی تدوین تا شد سرب گرهت، می سرچشمه محصوالتشان برییییتاهزون

  شوند آگاه بیوبازاریا هروش بین تیاو  از رهته رهته وبزرگ یوچک شریتهای واغلبگیرد

 روش یمنزلهبه بازاریابی دولتی، نهادهایو دینی مرایز،ها دانشگاه ها، موزه مانند تهاری، غیر های سازمان برای

  است مردم با ارتراط برای ای وسیلهو

 در مدیران بهیمک برای اطالعا  تحلیل و تهزیه و آوری جم  روش از بود عرار  گذشته در بازاریابی تحقیقا 

  بازاریابی مطلوب تصمیما  اخذ

 بازاریرابیانهمرن شرد تلقری گیری تصمیم مراحل مکمل اجزای از یکی بازاریابی تحقیقا  ، 1990 دهه در اما

 :است یرده عرضه شرح این به را بازاریابی تحقیقا  از تعریف ترین جدید امریکا

 و مردم عامهخریداران، ینندگان، مصرف بین را الزم ارتراطا  یه هایی هعالیت از است عرار  بازاریابی تحقیقا 

 ۲یند می برقرار اطالعا  تردل طریق از بازاریابی، مدیران

 

 گیری در بازار  ماهیت انتخاب و تصمیم
                                                           

ابراهیمی عردالحمیدوروستا احمد،ترجمهونوس داور،بازار مدیریت و بازاریابییتاب-۲

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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گیرریعطیییهتصمیمایستیم نقطهمید،درنقطهءعطفبعضیاوقا درروندحریتتهاریخودوسازمانخو

یهدرهمانسطحییهیند اینمدیرانسازماندرآننقطه،مسیرحریتونوعبودنآیندهسازمانرامشخصمی

ینیمبمانیموجابازینیموبهرشداهقیخودبپردازیمیاحریتینریموجلروترایمییارتهاریوزندگیحرهه

گیرریتهراریدرنقطرهءعطرفوستیرهتصرمیمجاهایباالتریبرسیم اینرویموبهپلهبرویموعمودیپیشب

تر یند،انتخابموجودیتیبرتریاهمینموجودیتباعمقبیشانتخابمعناپیدامی

گیرییعنیشناساییواقدامبهیکعملبرایحلیرکمسرالهءتصمیم»گوید:ن ریازدنیایمدیریتمیلاحب

گیریتهاری،حلقهءارتراطشرایطینونیبازاربهشرایطآیندهاستوازبرداریازیکهرلت تصمیمیابهرهخاص

هایگیریدریانونهعالیتیند درواق هنرتصمیممهرایعملیاتییهانهامخواهدشد،حالرابهآیندهوللمی

ینند دربرخیهایمهمیاییامیزمانوروابطانسانینقشگیریتهاری،مدیرانبازارقراردارد درهرآیندتصمیم

هراحرلشردنمسرالهینندودربرخیهرهنرگتریاییامیگیریروابطانسانینقشمهمهاهنگامتصمیمهرهنگ

 ۳اولویتدارد

 

 MCDMبا   بازار مدیریت

  استچنین ۲٠٠۵ سال بازار هضای دربنیادین های پیشرهت نیم،ی تصور را ۲٠٠۵ سال بیایید

 برداشرته میراناز (هروشان خرده و هروشان عمده) ها واسطه از بسیاری الکترونیکی بازرگانی گسترش سایه در

 تواند می مشتری و هستنددسترس در نمادین لور  به االهای همه هروشگاه، در حضور به نیاز بدون  اند شده

 ها قیمت و نندگانیعرضه میان ازدریابد، را آن های ویژگی ند،ی بررسی بریند، اینترنت در را ای هرآورده هر

 دهد انهام را پرداختو سیارش اینترنت، راه از دگمه چند هشردن با و برگزیند را بهترین

 هر ویژة نیازو ورهتار مشتریان بارة در گسترده اطالعا  با ، خصولی پردازی داده های پایگاه ها تیشر بیشتر

 مشتریان از بزرگی گروهنیاز با خود پیشنهادهای ردنی سازگار برای اطالعا  این از آنان اند ساخته برپا دام،ی

  گیرند می بهره

  است مشتری هر از سهم اهزایش بر بازار، سهم اهزایش راه در وششی جای به ها تیشر زیتمر

 دادهانررار"اویردنی و نوین های آوری هن ارگیریی به با و شود می اندیشیده گوناگونی های راه زمینه این در

  گردد میابداع ها هرآورده دیگر با همراه هرآورده یک هروش و هروش اهزایش برای ای تازه های روش "ها

 دوختره مشرتریانوهراداری نگهداری و جلب انداز چشم به ستد، و داد بر زیتمر جای به نونیا ها تیشر نگاه

 منراب وشرندی مری و نندییم بررسی بازار از ای شده مشخص های بخش در را مشتریان ینیازها است شده

 ۴اندازند اری به دارند، مد  دراز بازده انت ار آنها از هی بازار، برگزیدة های بخش در را بازاریابی

سرال،۲٠بررایبازاریابییکعملحیاتیاستیهبهشریتهادرنهرا یراهتنازبحررانهرایمرکمریینرد 

زیادیبهنقشبررسیهایبازاردرهرایندمدیریتگذاشتهشد،براتاییردبرراهمیترییرهبازاریرابیدرتاییدهای

ورگسرتردهایماناییامییند اینمطلبیهعملبازاریابیبایددرهرایندمدیریتواردشودبطزموهقیتیکسا

موردقرولواق شد 

                                                           
 روزنامهسرمایه،مهندسهریررزخدایاری-۳
 یتابیاتلردرمدیریتبازار،هیلیپیاتلر،ترجمهدیترعردالرضارضایینژاد-۴
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میمگیرانبایدیکیازروشهرایمختلرفراهررردبازاریرابیرابرایدر همزمانارزشهایاهزودهوسودها،تص

گوناگونیبرنیازبهاجرایمعقوالنرهوهعالیتهرایینترلریدریرکمهموعرهی موقعیتهایراهرردانتخابینند

 یکتصمیمراهرردبازاریابیمیتواندبعنروانیرکمسر لهتصرمیمداللتمیینندگوناگونازواحدهایعملیاتی

ریچندمعیارهطرقهبندیگردد راهرردهایبازاریابیمیتواندتعردادزیرادیازهایتورهرایپیچیردهرامروردگی

پیشنهادمیشوددررسیدن MCDM روشهایبررسیقراردهدهنگامارزیابیوانتخابراهرردهایبازاریابی 

ایرن MCDM الرولالرلیواق شرود بهتصمیما مهمییهنمیتواننددریکروشمستقیمموردتشخیص

رابررایحرل MCDM استیهتصمیما بایدبراساسچندمعیاراتخاذشود بنابراینبهتراستیهروشهای

 ۵مسائلقطعیبطورموثریبکارگرهت



مناب :
 هایچندمعیاره،انتشارا دانشگاهتهرانالغرپور،محمدجواد،تصمیمگیری 

 انتشارا سمتابراهیمی عردالحمیدوروستا احمد،بازار مدیریت و بازاریابی،ونوس داور، 

 هرارضایینژاد،انتشارا  عردالرضا بازار، مدیریت در یاتلر،یاتلر هیلیپ 

 ،علوممهندسی ششمینهمایشهرامنطقهایپیشرهتهاینویندرشیشهبری،امیروخسروپور،امیر،راهرردبازاریابیبهینه 

                                                           
5
 راهبرد بازاریابی بهینه، امیر شیشه بری و امیر خسروپور - 

http://www.civilica.com/Papers-AIHE06=ششمین-همایش-فرامنطقه-ای-پیشرفتهای-نوین-در-علوم-مهندسی.html
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 مقدمه:

تعدداد شدا ه هدای     .در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان ها تبدیل شده است گیری تصمیم

تصمیم گیری ، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و 

در دو دهه ا یر ، روش های ریاضی و داند   عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید. از این رو باال ه 

کامپیوتر در حل مسائل تصمیم گیری به یاری آنان شتافته و تکنیک ها و فنون تصمیم گیری چند معیاره و سیستم 

را تشدری  کدرده و    گیدری  تصمیم های پشتیبان تصمیم گیری را ایجاد نموده اند . در این مقاله فرایند و روش های

 .را آورده ایم گیری تصمیم دلهای مسائلطبقه بندی انواع م

 تر روز به و تر جدید ، تر کامل اطالعات این هرچه دارد. کافی و الزم اطالعات وجود به بستگی گیری تصمیم فرایند

 عرصده  در را مددیران  گیری تصمیم نق  ، میان این در بود.  واهد بیشتر جا به و گیریدرست تصمیم امکان ، باشد

 و سیاسدی  اجتماعی، اداری، فنی، اقتصادی، مسائل با نا واه  واه آنان گیری تصمیم زیرا کرد انکار نباید ها سازمان

 حسدا   بسدی  گیری، تصمیم فرایند در آنان نق  رو این از دارد. تنگاتنگی ارتباط کالن، و  رد سطوح در فرهنگی

  است.  طیرتر و تر

 :موضوع تشریح

 گیری تصمیم در زمان هم را معیار چندین غالبا متعدد، های گزینه میان از گزینه یک انتخاب در گیرندگان تصمیم

 در تحقید   کالسدیک  هدای  مدد   باشدند.  مدی  متضاد و متقابل بعضا و راستا هم گاه معیارها دهند. می قرار مدنظر

 گیری تصمیم مدلهای آن مانند و  طی غیر ریزی برنامه صحی ، عدد ریزی  طی،برنامه ریزی برنامه مانند عملیات

 هدفده  تدک  مددلهای  زمدره  در مدلها این لذا رسانند. می انجام به معیار یک براسا  فقط را سازی بهینه که هستند

 در اهداف سایر و بوده هدف ترین مهم و ترین اولی عموما لهامد گونه این شده انتخاب هدف گردند. می بندی طبقه

 و اسدت  مختلد   های گزینه میان از گزینه یک انتخاب گیری تصمیم. شوند می سپرده فراموشی به هدف این سایه
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 تصدمیم  شود. گرفته کار به آن گزین  در معیار یک از بی  که است شده حساب و هوشیارانه هنگامی انتخاب این

 . باشد می بعدی یک و ساده فرایندی معیار یک اب گیری

 :مرحله است 3فرایند تصمیم گیری، شامل :فرایند تصمیم گیری

 شناسایی و درک محیط .1

 حالتهای ممکن برای پاسخ به محیط .2

 تبدیل کردن به یک مسئله قابل حل .3

 روابدط  راههدا  ایدن  بررسدی  هنگام در باید گیریم، می نظر در را مختل  راه چندین هدفی به رسیدن برای که زمانی

 .باشد تاثیرگذار دیگر عوامل بر عاملی شدن زیاد یا کم است ممکن چون بگیریم نظر در را است آنها بین که متقابلی

 مدی  تبددیل  مدد   یدک  به آنها متقابل روابط به توجه با ، را گیری تصمیم مختل  راههای گیری، تصمیم نظریه در

 شخصدی   ودروهدای  از مدردم  اسدتفاده  کاه  موجب بنزین کردن بندی سهمیه است ممکن مثا  عنوان به کنیم.

 .شود جامعه در تورم سبب دیگر طرف از اما شود

 متغیرهای ،  اص موضوعی برای است ممکن متغیرهاست. شناسایی ، مسئله یک تعری  ها بخ  ترین مهم از یکی

 متغیدر  مسدئله  بدرای  هددف  آن اسدا   بدر  سپس و چیست هدفمان ببینیم باید اما کنیم تعری  بتوانیم را مختلفی

 بده  کده  است مفهومی یک بهینه، مفهوم.کنیم بررسی هم را متغیرها های جواب پیامدهای باید سپس کنیم. تعری 

 به نباشد. بهینه دیگر ای مسئله برای باشد، بهینه مسئله یک برای که جوابی است ممکن و شود می مربوط ما هدف

 امدا  باشدد  سدو ت  مصدرف  کدردن  کم برای تصمیم ترین بهینه بنزین، کردن بندی سهمیه کنید فرض مثا  عنوان

 .باشد موضوع این برای تصمیم بهترین تواند نمی اصال و است تناقض در گردشگری توسعه با جواب این مطمئنا

 :مراحل حل یک مسئله تصمیم گیری به شرح زیر است

 تعری  مسئله (1

 شناسایی متغیرها (2

 امل های اصلیشناسایی ع (3

 راه حل های شدنی (4

و تصمیم گیری چند  (MADM)شامل تصمیم گیری چند شا صه (MCDM)تصمیم گیری چند معیاره

 .می شود (MODM)هدفه
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 MCDMچیست؟ 

 

 و MODM هدفده  چندد  گیری تصمیم مدلهای عمده ٔ  دسته دو به MCDM معیاره چند گیری تصمیم مدلهای

 منظدور  بده  هدفده  چندد  هدای  مدد   کلدی  حالت در شود. می تقسیم MADM شا صه چند گیری تصمیم مدلهای

 هدای  مدد   اصدلی  تفداوت  گیرند. می قرار استفاده مورد برتر گزینه انتخاب منظور به معیاره چند های مد  و حیطرا

 و پیوسدته  گیدری  تصدمیم  فضای در اولی که است آن معیاره چند گیری تصمیم های مد  با هدفه چند گیری تصمیم

 .گردند می تعری  گسسته گیری تصمیم فضای بر دومی

 چندد  گیدری  تصدمیم  مددلهای  دهند می اهمیت آن به کشور دا ل در مدیریت دانشجویان که را ی مباحث از یکی

 نظر در هستند متضاد هم با گاه که هدف یا شاخص چندین گیریها تصمیم گونه این در. است (MCDM) معیاره

 در سدازمان  درآمد قبیل از معیارهایی سازمان یک استراتژی انتخاب در سازمانی، مسایل زمینه در شوند. می گرفته

 معیارهدای  بدا  گیدری  تصمیم در اگر ... و جامعه در سازمان تصویر بازاری، سهم سازمان، سهام قیمت دوره، یک طی

 MADM یدا  چندگانه های شا ه با گیری تصمیم نام به آنرا باشد شاخص معیار از منظور MCDM چندگانه

 MODM چندگانه اهداف با گیری تصمیم نام به را آن باشد هدف چندگانه معیارهای از منظور اگر و شناسند می

 .گویند

 بسدتگی  آن کیفیدت  به سازمانی اهداف تحق  و است مدیریت وظای  ترین اساسی و مهمترین از یکی گیری تصمیم

 اصدلی  جدوهر  گیدری  تصدمیم  سدایمون،  هربدرت  گیدری  تصمیم حوزه صاحبنظران از یکی نگاه از که طوری به دارد.

 مدیر باشد. می چندمعیاره گیری تصمیم کمی های داده از استفاده با گیری تصمیم های تکنیک از ییک. است مدیریت

 که گیری تصمیم برای متفاوت معیارهای گرفتن نظر در با تواند می چندمعیاره گیری تصمیم های تکنیک از استفاده با

 بده  (MCDM) چندمعیاره گیری تصمیم د.نمای سازی تصمیم عقالیی طریقی به هستند، تعارض در یکدیگر با گاهاً

 و هدا  مد  شود. می تقسیم (MODM) چندهدفه گیری تصمیم و (MADM) چندشا صه گیری تصمیم دسته دو

 روندد.  می بکار موجود گزینه m بین از گزینه ترین مناسب انتخاب منظور به شا صه چند گیری تصمیم های تکنیک

 شود. می داده نمای  ماتریس یک در مختل  های شا ه منظر از ها گزینه به مربوط های داده معموال MADM در

 تقسدیم  غیرجبراندی  و جبراندی  هدای  مدد   به نظر مورد های شا ه نوع نظر از چندشا صه گیری تصمیم های مد 

 .شوند می

 )MADM(:هدف یک با شاخصه چند گیری تصمیم

 :کنیم تقسیم قسمت 3 به توانیم می ضرایب و پارامترها نظر از را هدف تابع یک با گیری تصمیم های مد 

 .هستند قطعی و مشخه ضرایب و پارامترها تمام حالت این در قطعیت: حالت .1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 احتمدالی  توزیدع  توابدع  از مقادیرشدان  امدا  نیسدتند  قطعدی  و مشدخه  ضرایب حالت این در ریسک: حالت .2

 .کنیم براورد را هاآن مقدار توانیم می ترتیب این به که کنند. می پیروی مشخصی

 نیدز  آنهدا  احتمدالی  توزیع از آنکه ضمن نیستند، قطعی و مشخه ضرایب حالت این در قطعیت: غیر حالت .3

 .نداریم اطالعی

 از و کدرده  پیددا  را نیسدتد  بهینده  کده  هایی جواب که معناست این به بهینه جواب یافتن مفهوم 3 و 2 حالت دو در

 گدوییم  می است  وب جوابی چه بگوییم اینکه جای به حالت این در بنابراین کنیم. حذف انتخاب قابل های گزینه

 .  کنیم می حذف را آنها و است بد هایی جواب چه

 چندد  گیدری  تصدمیم  کلدی  تعری  یک در است. نظر مد موجود های گزینه بین از گزینه یک انتخاب مدلها، این در

 موجدود  های گزینه بین از انتخاب یا و گذاری، اولویت ابی،ارزی مانند ترجیحی( نوع )از  اصی تصمیمات به شا صه

 مدد   ایدن  بدر  بیتشر مدیریت های نامه پایان در گردد. می اطالق شود( انجام متضاد شا ه چند بین باید گاه )که

 چندشا صه گیری تصمیم مد  نوع از نیزANP  مد  و AHP مراتبی سلسله گری تصمیم مدلهای شود. می تاکید

 . هستند

  )MODM(:هدف چند با گیری صمیمت

 در داشتن هدف یک از بی  با داشتن گیرنده تصمیم چند داریم. گیرنده تصمیم  چند ها گیری تصمیم در گاهی

 با متناقضی های هدف دارای است ممکن هرکدام باشد، داشته وجود گیرنده تصمیم چند که زمانی  است. ارتباط

 گیری تصمیم طوری باید حالت این در بالعکس. و کند ضرر دیگری یکی بردن سود با است ممکن باشند. افراد دیگر

  شوند. راضی همه که شود

 روش های حل در این مسائل به صورت زیر طبقه بندی می شوند

I. شامل روش های :محدودیت توافقی،بهینه : روش های حل مد  با گرفتن اطالعات اولیه از تصمیم گیرنده

  ...آرمانی  طی و سازی تقدمی، برنامه ریزی

II. شامل روش های جئوفرین،زیونتز:روشهای حل مد  با گرفتن اطالعات از تصمیم گیرنده هنگام حل-

 STEM,SEMOPSوالنیو ، 

III. شامل روش های : پارامتریک و :روشهای حل مد  با گرفتن اطالعات از تصمیم گیرنده بعد از حل

 سیمپلکس چند معیاره

IV. شامل روش های : معیار جامع، حداقل :اطالعات از تصمیم گیرنده روشهای حل مد  بدون نیاز به کسب

 انحراف، برنامه ریزی تجدیدپذیر

  و...AHP, TOPSIS ،SWT,SAW : سایر روشهای حل به طور کلی عبارتند از
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 هر برای سنج  گیرند.مقیا  می قرار توجه مورد شدن، بهینه جهت همزمان طور به هدف چندین مدلها این در

 بر که است سود کردن حداکثر هدف یک مثالً. باشد متفاوت اهداف بقیه برای سنج  مقیا  با است ممکن هدف

 سنج  ساعت حسب بر که است کار نیروی ساعات از استفاده حداقل دیگر هدف و شود می سنج  پو  حسب

 یک از گیرنده تصمیم مثالً. کنند می عمل متضاد صورت به و نیستند جهت یک در اهداف این گاهی شود. می

 حداقل را دستمزد و حقوق های هزینه  واهد می دیگر طرف از و دهد افزای  را کارکنان رضایت دارد تمایل طرف

&Cooper Charns  توسط بار اولین که است آرمانی ریزی برنامه هدفه چند گیری تصمیم تکنیک بهترین کند.

 .است شده ارائه

پذیری آنان، ارزیابی  های مختل  و ممکن، ارزیابی امکان حل ست اهداف، تعیین راهگیری شامل بیان در تصمیم

باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع  ها و باال ره انتخاب و اجرای آن می حل عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه

دها و کیفیت نتایجی که از ها، اثربخشی و کارآمدی راهبر کیفیت تصمیم گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه

ها  گیری نماید. در اکثر موارد تصمیم آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می اعما  آنها بدست می

گیری براسا  چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته  گیرنده است که تصمیم وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم

های ا یر مورد  گیری چند معیاره که در دهه یفی باشند. در روشهای تصمیمباشد. معیارها ممکن است کمی یا ک

 .شود توجه محق  قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار سنج  بهینگی از چند معیار سنج  استفاده می

 : ددر مورد معیارهای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیر

 ه کمیتبدیل معیارهای کیفی ب 

 بی مقیا  کردن معیارها 

 تعیین وزنهای نسبی معیارها 

 جبرانی های مدل

مد  هایی که از شا ه هایی تشکیل شده اند که با یکدیگر در تعامل اند، به این معنی که مقادیر نامطلوب یک 

یر می توان شا ه می تواند توسط مقادیر مطلوب شا ه دیگر پوشانده شود. از جمله مد  های جبرانی به موارد ز

 .اشاره کرد

AHP 

فرایند تحلیل سلسله مرتبی با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری 

در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقه ای، بهینه سازی ترکیب تولید 

بندی دستگاههای دولتی، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی تخصیه  محصوالت در یک واحد صنعتی، بودجه

منابع انرژی، اولویت بندی در صنعت برق، اولویت بندی پروژه های تحقیقات انرژی و محیط زیست و... کاربرد 
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مطلوبی داشته باشد. همچنین این روش زمینه ای را برای تحلیل و تبدیل مسایل مشکل و پیچیده به سلسله 

مراتبی سده تر فراهم می آورد که در چارچوب آن برنامه ریز بتواند ارزیابی گزینه ها را با کمک معیارها و 

 .زیرمعیارها به راحتی انجام داد

AHP Fuzzy 

تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده های جهان واقع که در آنها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می 

 Fuzzy از مجموعه ها، اعداد و اتفاق های دنیای واقعی را می توان با منط  فازی توجیه کرد. در گیرد و بسیاری

AHP با تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس های مقایسه زوجی د الت داده می شود.  

 ANP 

Process) Network (Analytic 

سطوح باالیی اثرگذارند و یا عناصری که است. در مواردی که سطوح پایینی روی  AHP تعمیم روش ANP روش

شکل کلی تری  ANP .استفاده کرد AHP در یک سط  قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی توان از روش

است، اما به سا تار سلسله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختل  تصمیم را  AHP از

  .دهد و تعامالت و باز ورد های میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد به صورت شبکه ای نشان می

SAW 

Weighted) Additive (Simple 

سعی به برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هر گزینه است تا گزینه ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب  (SAW) در روش

آثار شا ه ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه  شود. در این روش فرض بر استقال  ارجحیت و مجزا بودن

 .اوزان اهمیت شا ه ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت

 

LINMAP 

Preference) of Analysis Multidimensional for programming-(Linear 

 ترین حالت ممکن داشته باشد. در این روشاین روش به دنبا  یافتن گزینه ایست که کمترین فاصله را با ایده آ  

m گزینه و n شا ه از یک مسئله مفروض به صورت m نقطه برداری در یک فضای n  بعدی مورد توجه است که

  .از طری  یافتن فاصله اقلیدسی گزینه ها با بهترین گزینه  ارج  ترین گزینه انتخاب می شود

TOPSIS 

Solution) Ideal to Similarity by Preference Order for (Technique 
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این روش بر این مفهوم تکیه دارد که بهترین گزینه، گزینه ایست که نزدیکترین فاصله به گزینه ایده آ  مثبت و 

  .بیشترین فاصله از ایده آ  منفی را داشته باشد

VIKOR 

Rangiranje) KOmpromisno (VIšekriterijumsko 

ندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم بذپدترین گزینه استفاده می کند و میزان سازش در این روش به منظور رتبه ب

میان فاصله گزینه ها نسبت به بهترین گزینه و به این علت جزء روش های برنامه ریزی سازشی طبقه بندی می 

طلوب نسبت به شود. این روش در مقایسه با روش تاپسیس، در محاسبه فواصل گزینه ها میزان اهمیت فاصله م

  .بهترین حالت و بدترین حالت را در نظر می گیرد

ELECTRE 

 Reality) to Translating in Choice et (Elimination 

در این روش به جای رتبه بندی گزینه ها از مفهوم جدیدی معروف به مفهوم غیررتبه ای استفاده می شود. به طور 

یچ ارجحیتی به دیگر گزینه نداشته باشد اما تصمیم گیرنده و تحلیلگر مثا  ممکن است از نظر ریاضی گزینه ای ه

بهتر بودن آن گزینه به دیگری را بپذیرد. در این روش کلیه گزینه ها با استفاده از مقایسات غیر رتبه ای مورد 

مبنای یک  ارزیابی قرار گرفته و بدان طری  گزینه های غیرموثر حذف می شوند. کلیه مراحل اجرای این روش بر

مجموعه هماهنگ و یک مجموعه غیرهماهنگ پایه ریزی می شوند که به این دلیل این روش معروف به آنالیز 

  .هماهنگی هم می باشد

PROMETHEE 

Evaluations) Enrichment for Method Organization Ranking (Preference 

ترجی  و برتری دارد  B بر گزینه A ن معنی که گزینهاین روش بر دو مفهوم ترجی  و بی تفاوتی استوار است به ای

مقدار  -از نظر تصمیم گیرنده را ارائه می دهد B بر گزینه A که میزان ارجحیت گزینه -اگراز نظر توابع ترجی  

بی تفاوت است  B نسبت به گزینه A باشد. همینطور گزینه B بیشتر از تابع ترجی  گزینه A تابع ترجی  گزینه

برابر باشد. پس از تعیین وضعیت دو به دوی گزینه ها  B با تابع ترجی  گزینه A ر تابع ترجی  گزینهاگر مقدا

 نسبت به هم در یک گراف رتبه بندی نمای  

SMART 

Technique) Ranking Attribute Multi (Simple 

مورد بررسی استفاده کرد. در این روش می توان ترکیبی از شا ه های کیفی و کمی رابرای رتبه بندی گزینه های 

ابتدا به منظور محاسبه وزن و سط  بندی شا ه ها از نظر هر گزینه، محدوده انتخابی برای هر کدام از شا ه ها 
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تعری  می شودو از طری  فرمو  های تعری  شده شا ه ها به تفکیک هر گزینه رتبه بندی می شوند.. در مرحله 

م سنجیده می شود. در پایان وزن و اولویت نهایی گزینه ها از تلفی  بعدی وزن و اهمیت هر شا ه نسبت به ه

 .اوزان فوق به دست می آید

 

REGIME 

در این روش می توان ترکیبی از شا ه های کمی و کیفی را به کار برد در حالی که نیازی به تبدیل شا ه های 

گزینه ها از نظر تمامی شا ه که حاصل مقایسات زوجی  REGIMEکیفی به کمی نباشد. با سا ت ماتریس

 .هاست، شا ه های راهنما را محاسبه می کنیم و از این طری  گزینه ها را رتبه بندی کرد

SIR 

Ranking) Inferiority and (Superiority 

این روش جزء روش های جدید و به نسبت پیچیده تصمیم گیری چندمعیاره طبقه بندی می شود. در این روش 

توابع ترجیحی وجود دارند که پس از محاسبه ارجحیت هر کدام از گزینه ها نسبت  PROMETHEE مانند روش

 و superiority به شا ه ها و یافتن مقدار توابع ترجی  زوجی گزینه ها از نظر شا ه ها، ماتریس

inferiority راتشکیل داد. در مرحله بعد مانند روش های SAW و TOPSIS ل ماتریس وزین جریان را تشکی

 .می دهیم. با محاسبه جریان ها می توان گزینه ها را رتبه بندی کرد

EVAMIX 

criteria) Mixed and (Evaluation 

در این روش شا ه ها به دو دسته کیفی )اوردینا ( و کمی ) کاردینا ( تفکیک می شوند و محاسبات مربوط به 

ه نیز برای ماتریس های تفاضلی محاسبه میشود و هر دسته از شا ه ها به صورت مجزا انجام می شود. مقدار غلب

 .در پایان پس از محاسبه امتیاز ارزیابی گزینه ها، گزینه ها رتبه بندی می شوند

 جبرانی غیر های مدل

در این مد  تعامل و مبادله میان شا ه ها مجاز نیست یعنی به طور مثا  نقطه ضع  موجود در یک شا ه ها 

شا ه دیگر جبران نمی شود. مطلوبیت این مد  ها زمانی روشن می شود که تحلیلگر توسط مزیت موجود در یک 

 .با محدود بودن اطالعات مواجه و یا دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود باشد

از جمله روش های غیر جبرانی می توان به روش تسلط، روش حذف، روش لکسیکوگراف، روش رضایت بخ  

 .اشاره کرد Min-Min و روش Max-Min وششمو ، روش رضایت بخ   اص، ر
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 گیرند می قرار غیرجبرانی و جبرانی مرز در که هایی مدل

PERMUTATION 

در این روش تعداد حاالت رتبه بندی گزینه ها)جایگشت ها( مشخه می شود و هر رتبه بندی مورد آزمای  قرار 

 .رددمی گیرد و نهایتا مناسب ترین آنها برای رتبه بندی انتخاب می گ

QUALIFLEX 

assessment) Flexible (Qualitative 

در این روش ابتدا جایگشت های مختل  گزینه ها تشکیل می شود. در مرحله بعدی گزینه ها براسا  شا ه ها 

و به همین ترتیب سایر  1رتبه بندی می شوند به این ترتیب که اگر گزینه ای در شا صی از بقیه بهتر است عدد 

طبقه بندی می شود. مقادیر غالب و غیرغالب از طری  مقایسه جایگشت و رتبه بندی به دست می آیند. گزینه ها 

برایند مراحل فوق را با داشتن اطالعات شا ه ها و جایگشت ها در ماتریسی گرد آورده و جمع مقادیر مربوط به 

 .هر جایگشت را که مشخه کننده اولویت جایگشت هاست محاسبه می کنیم

 تحلیل گیچگون

برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آنرا به  وبی شنا ت و آنها را به طور دقی  تعری  کرد و سپس به 

 MCDM توان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن پردا ت. به طور کلی می

 :باشند مولفه می ۶شامل 

 ای از اهداف یک هدف یا مجموعه .1

 یا گروهی از تصمیم گیران (DM) میم گیرندهتص .2

 ای از معیارهای ارزیابی مجموعه .3

 های تصمیم ای از گزینه مجموعه .4

 ای از متغیرهای مجهو  یا متغیرهای تصمیم مجموعه .5

 معیار –ای از نتایج حاصل شده از هر زوج گزینه  مجموعه .۶

هاست. این ماتریس  ای از سطرها و ستون مجموعهعنصر مرکزی این سا تار، یک ماتریس تصمیم است که شامل 

 .کند ها و معیارهای ارزیابی بیان می ای از گزینه نتایج تصمیم را برای مجموعه

نفع نیز گفته  های ذی گیرنده تشکیل شده که به آنها گروه گیری پیچیده عموماً از تعدادی تصمیم مسائل تصمیم

گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افراد با  تواند یک نفر یا گیرنده می شود. تصمیم می
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های تصمیم  ها بر اسا  اهمیت نسبی معیارها و گزینه شوند. که اولویت فرد  ود مشخه می های منحصربه اولویت

رد استفاده های ا تصاص داده شده برای معیارهای ارزیابی مو توانند بصورت وزن ها می باشند. همچنین اولویت می

 .توان بهترین گزینه را انتخاب نمود با اولویت بندی نتایج تصمیم می .قرار گیرند

 چندگانه گیری تصمیم مدلهای و فازی منطق

شود. همچنین  در مدیریت استفاده میالگوهای منط  فازیهای تصمیم گیری چندمعیاره معموال از  برای انجام پروژه

 آنها نیز در سایت موجود است برگرفته از منط  فازی است. که آموزشالگوریتم ژنتیک وAHP, ANPروشهای 

 منطق خاکستری

گیری چندمعیاره پیدا کرده است. این تئوری روشی  ای در تصمیم یکی از مفاهیم ریاضی است که کاربرد گسترده

اطالعات مربوط بسیار موثر در مواجهه با مشکالت عدم اطمینان همراه با اطالعات ناشنا ته و ناکامل است. عموماً، 

به ترجیحات تصمیم گیرندگان در مورد معیارها و به دالیل مختل  بر اسا  قضاوت کیفی آنها، بیان می شود و 

همچنین در عمل نیز قضاوت تصمیم گیرندگان اغلب نامطمئن بوده و به وسیله مقادیر عددی دقی  قابل بیان 

مطالعه عدم اطمینان و ناکامل بودن اطالعات به کار  هایی است که برای نیستند. تئوری  اکستری یکی از روش

رود و استفاده از آن در تحلیل ریاضی سیستم های با اطالعات ناقه، روند رو به رشدی را دارد. اجزا اصلی  می

، تصمیم  اکستری، (GRA) بینی  اکستری، تحلیل رابطه  اکستری تحلیل  اکستری عبارتند از پی 

  .کنتر   اکستریریزی  اکستری و  برنامه

 (grey system) سیستم خاکستری

های دارای اطالعات ناشنا ته و یا بدون داده را  ، سیستم«سیستم سفید»های دارای اطالعات کامالً معلوم را  سیستم

نامند.  می« سیستم  اکستری»های دارای اطالعات بخشی معلوم و بخشی ناشنا ته را  و سیستم« سیستم سیاه»

های ریاضی است که برای حل مسائل در شرایط عدم اطمینان، با  های  اکستری از جمله تئوری تئوری سیستم

 های گسسته و اطالعات ناکافی، بسیار کارامد هستند.  داده

اگر اطالعات واض  و شفاف یک سیستم را بارنگ سفید و اطالعات کامالً ناشنا ته یک سیستم با رنگ سیاه تجسم 

عات مربوط به بیشتر سیستم های موجود در طبیعت اطالعات سفید )کامالً شنا ته شده( شود، در این صورت اطال

و یا سیاه )کامال ناشنا ته( نیستند بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ  اکستری هستند. این گونه سیستم ها را 

  .ط به آن سیستم استسیستم های  اکستری می نامند که اصلی ترین مشخصه آن ها، کامل نبودن اطالعات مربو

http://www.parsmodir.com/thesis/fuzzy-logic.php
http://www.parsmodir.com/thesis/ahp.php
http://www.parsmodir.com/thesis/anp.php
http://www.parsmodir.com/thesis/genetic-algorithm.php
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مجموعه ای ازداده مجموعه  اکستریکاربرد دارد ،  ارزیابی،مدلسازی،پی  بینی،تصمیم گیری وکنتر حوزه 5در

راه که به وسیله اعداد  اکستری،معادالت  اکستری ،ماتریس های  اکستری وغیره تعری  می شود.های غیرقطعی 

 می باشد. هاومحاسبات طوالنی وپیچیدهحلی برای غلبه برنیازبه حجم انبوه داده 

I.  فقط ازطری  منط  قابل توضی  اند.اکثرسیستمها در جهان واقعی ماهیت انتزاعی دارند،که 

II.  ایده های معین هوشیاری ومعیارهای قضاوت برای نتیجه گیری ازسا تار چنین  سیستم هایی استخراج

      می شوند،وازطری  مدلهایی به تصویر کشیده می شوند.

 به سیستم هایی با چنین سا تار انتزاعی سیستم  اکستری گویند.

 بر وردار است : رویکرد سیستم  اکستری از دو مزیت نسبت به سایرروش ها

 نیاز به داده های کم در مقایسه با سایر روش های آماری .1

 توانایی مواجهه با ابهام در داده ها می باشد. .2

، نخستین بار توسط دنگ مطرح گردیده (Grey Relational Analysis (GRA))  اکستری منط تحلیل 

است. این تئوری برای حل مسائل مبهم و مسائلی که داده های گسسته و اطالعات ناقه دارد به کار می رود. این 

تئوری با استفاده از اطالعات نسبتاً کم و با تغییر پذیری بسیار در معیارها،  روجی های رضایت بخ  و مطلوبی را 

فازی یک مد  ریاضی اثربخ  برای حل مسائل نامشخه و مبهم  منط  اکستری، همچون  منط ولید می کند. ت

در زمینه های بسیاری بکار گرفته شده و در زمینه حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره تحت  منط است. این 

 اکستری است که  منط ز  اکستری جزئی ا منط  اکستری بکار گرفته شده است. تحلیل  منط عنوان تحلیل 

 منط برای حل مسائلی که از روابط پیچیده ای بین عوامل و متغیرهایشان بر وردارند، مورد استفاده قرار می گیرد. 

سیستم های  اکستری الگوریتمی است که روابط غیرقطعی اعضای یک سیستم را با یک عضو مرجع تحلیل نموده 

 .گیری چندمعیاره را داراستو قابلیت استفاده در حل مسائل تصمیم 

  اکستری به این شرح می باشد منط فرآیند تحلیل 

  اکستری منط ایجاد  .1

 تعری  سری های هدف مرجع .2

  اکستری منط محاسبه ضریب  .3
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 خاکستری منطقنرم افزار تحلیل 

 روجی می باشد مراحل ورود نرم افزار طراحی شده تحلیل رابطه ای  اکستری قادر به انجام کلیه محاسبات و ارائه 

اطالعات )معرفی شا ه ها و گزینه ها(، ایجاد رابطه  اکستری، تعری  سری مرجع و محاسبه رتبه رابطه ای 

 .( مشاهده می گردد۶( الی )1 اکستری به ترتیب در اشکا  )
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  تفاوت اعداد خاکستری و اعداد فازی

 اعداد خاکستری

گیرد  ای که در آن قرار می شود که مقدار دقی  آن مشخه نیست بلکه محدوده عدد  اکستری، به عددی اطالق می

 مشخه است. 

های  اکستری توصی  می شود که  هر سیستم  اکستری به وسیله اعداد  اکستری، معادالت  اکستری و ماتریس

تواند به عنوان  ین سیستم هستند. عدد  اکستری میدر این میان اعداد  اکستری به مثابه اتمها و سلو  های ا

عددی با اطالعات نامطمئن تعری  شود. مثالً رتبه معیارها در یک تصمیم گیری، به صورت متغیرهای زبانی بیان 

های عددی شامل اطالعات نامطمئن  واهد بود. به  های عددی بیان نمود. این بازه توان آنها را با بازه شوند که می می

ای که مقدار آن را  ارت دیگر عدد  اکستری به عددی اطالق می شود که مقدار دقی  آن نامشخه است اما بازهعب

 :تواند به صورت زیر تعری  شود در بر می گیرد شنا ته شده است. یک عدد  اکستری می

 .عدد اکستری عددی است که مقداردقی  آن نامشخه است    

 ی گیردمشخه است.اما بازه ای که مقدارآن را دربرم 

 ,∞]a[⊗∈اعداد اکستری فقط با کران پایین : 

 ⊗∈(−∞,a): اعداد اکستری فقط با کران باال 

 ], aa[⊗∈هم دارای کران پایین وهم دارای کران باال : 

 ⊗1 ∈ [a, b], a〈b;         

 ⊗2 ∈ [c, d ], c〈d;         

 ⊗1 + ⊗2∈[a + c,b + d ];       

 − ⊗ = [−b,−a];        

 ⊗1 − ⊗2 = ⊗1 + (− ⊗2 ) ∈ [a − d, b − c]; 

 ab〉 o ،⊗-1∈ [1/b,1/a];  

      ضرب دو عدد خاکستري 

• ⊗1 ⋅⊗2 ∈ [min{ac, ad , bc, bd}, max{ac, ad , bc, bd}];  

• K ∈ℜ + ،K ⋅⊗∈[Ka, Kb]         
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 اکستری، قابل تعمیم های  های بازه پذیری برای اعداد حقیقی نیز برای مجموعه پذیری و بخ  دیگر قواعد جمع

 است.

زا مهم نظریه سیستم  اکستری است.ایده اصلی تحلیل رابطه  اکستری بعنوان روش تحلیل رابطه  اکستری از اج

آنالیزکمی به این نکته بنا شده است که مقدارنزدیکی وهمبستگی رابطه بین دو عامل مختل  دریک فرآیند پویای 

شباهتهای منحنی آنان سنجیده شود.هرچقدرمیزان این شباهتها بیشتر درحا  رشداست، بایدبراسا  میزان 

 باشدیعنی درجه باالتری ازرابطه بین سریهاوجوددارد.

 ضریب تحلیل خاکستری

     (  ( )   ( ))  
   
 
   
 
|  ( )    ( )|      

 
   
 
|  ( )    ( )|

||  ( )    ( )||      
 
   
 
|  ( )    ( )|

 

 درجه تحلیل خاکستری

 (     )  
 

 
∑ (  ( )   ( ))

 

   

 

 𝝐𝝃(   )تمایز ضریب  

  (     )درجه رابطه  اکستری 

  (  ( )   ( ))ضریب رابطه  اکستری 

 مراحل تحلیل رابطه خاکستری
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 اعداد فازی

دو  1693در سا   .مطرح گردید 16۶5های فازی اولین بارتوسط پروفسور لطفی زاده در سا   تئوری مجموعه

محق  هلندی به نامهای الرهورن و پدریک، روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد کردند که بر 

اسا  روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان 

ای توسط یک محق  چینی  حت عنوان روش تحلیل توسعهروش دیگری ت 166۶مورد استفاده قرار نگیرد. در سا  

به نام چانگ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. مفاهیم و تعاری  فرآیند 

گردد. اعداد فازی مثلثی بوسیله سه عدد  ای تشری  می تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اسا  روش تحلیل توسعه

بیان می شوند، تعری  میگردد. یک عدد فازی مثلثی در شکل نشان داده شده است.  (l,m,u) ه صورتحقیقی که ب

محتمل ترین مقدار یک عدد فازی است. آنها دارای تابع عضویتی هستند که شامل دو بخ   طی چپ و  m مقدار

اد فازی مثلثی بر اسا  به هم متصل می شوند. نکته بسیار مهم آن است که اعد(  mو1راست است که در را  )

شوند و انجام عملیات چهارگانه نیز بر روی این اعداد آسان است و اغلب در مواردی مانند  اطالعات اندک سا ته می

 گیرند.  کنترولرهای فازی، تصمیم گیری های مدیریتی، بازرگانی و مالی، مقایسات و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می

پذیرد،  های کالسیک بر روی اعداد صورت می جمع، ضرب، تفری  و تقسیم در مجموعه همانطور که عملیات جبری

گیرد. عملیات جبری متفاوتی  های فازی نیز این عملیات چهارگانه بر روی اعداد فازی مثلثی صورت می در مجموعه

1 
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  بیشتر مورد استفاده توان برای اعداد فازی تعری  کرد. سه عمل مهم بر روی اعداد فازی که در این تحقی را می

به صورت زیر به سادگی  F2 و F1 اند. عملیات ریاضی روی اعداد فازی مانند گیرند، در زیر تعری  شده  قرار می

 :قابل انجام است

 F1 = (l1, m1, u1) 

 F2 = (l2, m2, u2) 

 F1 + F2 = (l1+l2, m1+m2, u1+u2) 

 F1 × F2 = (l1×l2, m1×m2, u1×u2) 

 F1 -1 = (1/u1, 1/m1, 1/l1) 

  هاي زبانی خاکستري : متغیر1جدول 

 

 مثال : 

 انتخاب جنس پره های توربین بادی

ماکزیمم 

 دما

کشیدگی در هنگام 

 شکستن
 (g/cm3)چگالی

توانایی 

 (Mpa)انبساط
 (GPA)سختی

جنس 

 ماده

[530, 

580] 
 فوالد [25,35] [180,200] [9 ,6] [20 ,10]

[380, 

420] 
 آلومینیوم [5,15] [80,100] [1.2,4.2] [15 ,10]

[330, 

380] 
 شیشه [67,78] [3400,3600] [4 ,1] [5 ,1]

[470, 

530] 
 کربن [345,355] [3900,4100] [3 ,0.5] [2 ,1]

[220, 

280] 
 پلیمر [115,125] [3500,3700] [0.5,2] [12 ,9]

 نیز  اکستری است.دراین مثا  عالوه بر اینکه رتبه هر گزینه  اکستری است وزن هر معیار 
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1) Wl∊ [0.10,0.10] 

2) w2 ∊[0.20,0.20] 

3) w3 ∊[0.20,0.20] 

4) w4 ∊[0.30, 0.30] 

5) w5 ∊[0.40,0.40] 

 ایجاد ماتریس تصمیم .1

كشيدگي در  چگالي مقاومت كششي سختي شاخص/گزينه
 توقف

 حداكثر دما

 [251,281] [01,51] [6,9] [081,511] [52,52] فوالد
 [581,251] [01,02] [0.5,2.5] [81,011] [2,02] آلومينيوم
 [551,581] [0,2] [0,2] [5211,5611] [66,68] شيشه
 [261,251] [0,2] [1.2,5] [5911,2011] [522,522] کربن

 [551,581] [9,05] [1.2,5] [5211,5611] [002,052] پليمر

||Ai||  355 4144 6 24 594 

||x||=max(max(|a1
-
|,|a1

+
|), max(|a2

-
|,|a2

+
|),…, max(|a3

-
|,|a3

+
|) 

 نرمال سازی ماتریس .2

شاخص/گ
 زينه

كشيدگي در  چگالي مقاومت كششي سختي
 توقف

 حداكثر دما

,1.1612] فوالد
1.1986] 

[1.1259,
1.1286] 

[1.6666,
0.1111] 

[1.2111,
0.1111] 

[1.9058,
0.1111] 

,1.1020] آلومينيوم
1.1255] 

[1.1092,
1.1522] 

[1.0555,
1.2666] 

[1.2111,
1.6211] 

[1.6225,
1.6520] 

,1.0886] شيشه
1.5096] 

[1.8595,
1.8680] 

[1.0000,
1.2222] 

[1.1211,
1.5211] 

[1.2689,
1.6225] 

,1.9608] کربن
0.1111] 

[1.9205,
0.111] 

[1.1222,
1.5555] 

[1.1211,
1.0111] 

[1.8015,
1.9058] 

,1.5559] پليمر
1.5250] 

[1.8256,
1.9152] 

[1.1222,
1.5555] 

[1.2211,
1.6111] 

[1.5695,
1.2856] 

Wi [0.1,0.1]  [0.2,0.2]  [0.2,0.2]  [0.3,0.3]  [0.4,0.4] 

 

 داریم:X3,2 به عنوان نمونه برای محاسبه

=[0.8293,0.8781][0022/0122 ،0022/0122 [=X3,2 
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||x||=max(max(180,200),) max(80,100, max(3400,3600),max(3900,4100), 

max(3500,3700) 

 ماتریس نرمالیز موزون محاسبه .3

شاخص/گ
 زينه

كشيدگي در  چگالي مقاومت كششي سختي
 توقف

 حداكثر دما

,1.1161] فوالد
1.1198] 

[1.1188,
1.1196] 

[1.0555,
1.5111] 

[1.0211,
1.5111] 

[1.5621,
1.2111] 

,1.1102] آلومينيوم
1.1125] 

[1.1159,
1.1128] 

[1.1566,
1.1955] 

[1.0211,
1.5521] 

[1.5650,
1.5896] 

,1.1088] شيشه
1.1509] 

[1.0628,
1.0626] 

[1.1555,
1.1888] 

[1.1021,
1.1621] 

[1.5566,
1.5650] 

,1.1965] کربن
1.0111] 

[1.0915,
1.5111] 

[1.1000,
1.1666] 

[1.1021,
1.1511] 

[1.5520,
1.5622] 

,1.1552] پليمر
1.1525] 

[1.0616,
1.0812] 

[1.1000,
1.1222] 

[1.0521,
1.0811] 

[1.0206,
1.0950] 

Wi [0.1,0.1]  [0.2,0.2]  [0.2,0.2]  [0.3,0.3]  [0.4,0.4] 

 

  داریم:X3,2 به عنوان نمونه برای محاسبه

=[0.1658,0.1756][[0.8293*0.2,0.8781*0.2=X3,2  

  تعیین نقاط ایده آل .4

شاخص/گ
 زينه

كشيدگي در  چگالي مقاومت كششي سختي
 توقف

 حداكثر دما

,1.1161] فوالد
1.1198] 

[1.1188,
1.1196] 

[1.0555,
1.5111] 

[1.0211,
1.5111] 

[1.5621,
1.2111] 

,1.1102] آلومينيوم
1.1125] 

[1.1159,
1.1128] 

[1.1566,
1.1955] 

[1.0211,
1.5521] 

[1.5650,
1.5896] 

,1.1088] شيشه
1.1509] 

[1.0628,
1.0626] 

[1.1555,
1.1888] 

[1.1021,
1.1621] 

[1.5566,
1.5650] 

,1.1965] کربن
1.0111] 

[1.0915,
1.5111] 

[1.1000,
1.1666] 

[1.1021,
1.1511] 

[1.5520,
1.5622] 

,1.1552] پليمر
1.1525] 

[1.0616,
1.0812] 

[1.1000,
1.1222] 

[1.0521,
1.0811] 

[1.0206,
1.0950] 

نقاط ایده  [1.1965, [1.0915, [1.0555, [1.0211, [1.5621,
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 [1.2111 [1.5521 [1.5111 [1.5111 [1.0111 آل

  ماتریس فاصله گزینه ها .5

   
 
  ( )    

 
  ( ) G5 G4 G3 G2 G1  

0.3717 0 0 0 0 0.371

7 
0.180

4   ( ) 

0.3815 0.075 0.213

8 
0.07

5 
0.217

4 
0.381

5 
0.192

6   ( ) 

0.36 0 0.275

8 0.36 0.223

1 
0.048

8 
0.156

5   ( ) 

0.405 0 0.075

9 
0.40

5 
0.255

6 0 0   ( ) 

0.4207 0 0.420

7 
0.13

5 
0.277

5 0.039 0.129

6   ( ) 

 0         
 
   
 
  ( ) 

0.4207          
 
   
 
  ( ) 

 

 :X3,2به عنوان مثا  فاصله بین گزینه مطلوب وگزینه 

0.0488=0.1902-0.1658) + (0.2-0.1756)) = (ro2 -r3, 2) == ∆3, 2  

  محاسبه ضریب رابطه خاکستری .6

ɣ(xo(k),x1

(k)) 

0.538

3 

0.36

14 

1.00

00 

1.00

0 

1.00

00 

ɣ(xo(k),x2

(k)) 

0.523

3 

0.35

54 

0.49

18 

0.73

72 

0.49

59 

ɣ(xo(k),x3

(k)) 

0.573

4 

0.81

16 

0.48

53 

0.36

88 

0.43

27 

ɣ(xo(k),x4

(k)) 

1.000

0 

1.00

00 

0.45

14 

0.34

18 

0.73

48 

ɣ(xo(k),x5

(k)) 

(0.61

87) 

0.84

36 

0.43

09, 

0.60

91 

0.33

33 

ɣ (xo(2),x3(2))= (0+0.5*(0.4207))/(0.0488+(0.5)*(0.4207))=0.8116 
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 محاسبه درجه خاکستری  .7

ɣ(xo,x1)=1/5 *(0.5383, 0.3614,1.0000,1.0000,1.0000)=0.7799 

ɣ(xo,x1)=1/5 *(0.5233, 0.3554, 0.4918, 0.7372, 0.4959)= 0.5187 

ɣ(xo,x1)=1/5 *(0.5734, 0.8117, 0.4853, 0.3688, 0.4327)= 0.5344  

ɣ(xo,x1)=1/5 *(1.0000,1.0000, 0.4514, 0.3418, 0.7348)= 0.7056  

ɣ(xo,x1)=1/5 *(0.6187, 0.8436, 0.4309, 0.6091, 0.3333)=0.5671  

 :نتیجه گیری

تصمیم گیری، به  صوص در سط  مدیریت از اهمیت زیادی بر وردار است. از این رو به این امر به عنوان  فرایند

 یک مبحث علمی نگریسته می شود که با حل مدلهای ریاضی در ارتباط است. 

 

 

 

 منابع:

 http://e-mba.blogfa.com/cat-28.aspx 
 http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php 

 های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری 

 دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت نهادهای ،  تحلیل  اکستریجزوه ،  حامد نامی-احمدرضا ناظمی

 اقتصادی گروه مهندسی دان  وعلوم تصمیم 

 مرکز تهران, پیام نور،تصمیم گیری های چند معیاره جزوه 

 

 

http://e-mba.blogfa.com/cat-28.aspx
http://e-mba.blogfa.com/cat-28.aspx
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
http://www.univertext.com/category/%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87
http://www.univertext.com/category/%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87
http://www.univertext.com/content/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.univertext.com/category/%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.univertext.com/category/%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 نه کیوانیسکی -12

 

 

 

 تصميم گيري چند شاخصه

MADM  

 هاي موجود مد نظر است.  در اين مدلها، انتخاب يك گزينه از بين گزينه 

گيري چند شاخصه به تصميمات خاصي )از نوع ترجيحي( مانند ارزيابي،  در يك تعريف كلي تصميم 

هاي موجود )كه گاه بايد بين چند شاخص متضاد انجام شود( اطالق  گذاري و يا انتخاب از بين گزينه لويتوا

 گردد.  مي

  : وجود دارند كه تمامي آنها در خصوصيات زير مشتركند   MADMانواع مختلفي از مسائل  

 

 گزينه ها-الف 

گذاري، انتخاب و يا  در مورد آنها اولويت مشخص بايد مورد بررسي قرار گرفته و هاي گزينه ر اين مسائلد 

  گيرد. رتبه بندي صورت 

تواند محدود و يا خيلي زياد باشند. براي مثال، يك توليد كننده اتومبيل  هاي مورد نظر مي تعداد گزينه 

ممكن است فقط چند گزينه محدود براي انتخاب محل توليد اتومبيل داشته باشد، ولي يك دانشگاه درجه 

 تواند انجام دهد.  خاب دانشجو خود را از بين هزاران متقاضي مييك انت

  رود و غيره بكار مي هاي آن مانند انتخاب، استراتژي، اقدام، كانديدا گاهي بجاي گزينه مترادف 

 هاي چندگانه  شاخص -ب 

و   مشخص كند گيرنده، بايد در مساله آنها را كامالً چندين شاخص دارد كه تصميم  MADMهر مساله  

 تعداد شاخصها بستگي به ماهيت مساله دارد. 
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براي مثال، در يك مساله خريد اتومبيل اگر قرار به ارزيابي چند اتومبيل باشد شاخصهاي مختلف قيمت،  

 .ميزان سوخت مصرفي، نحوه ضمانت و ساخت ممكن است مد نظر باشند 

 توانند مد نظر باشند.  شاخص و يا بيشتر مي 011در يك مساله جايابي براي طرح كارخانه  

   واژه شاخص به صورت واژگان ديگري از قبيل اهداف يا معيارها قابل بيان است. 

 مقياس  واحدهاي بي -ج 

شدن گيري متفاوتي است. لذا جهت معنا دار  هر شاخص نسبت به شاخص ديگر داراي مقياس اندازه 

اي كه اهميت  شود به گونه ها مي مقياس كردن داده محاسبات و نتايج از طريق روشهاي علمي اقدام به بي

  ها حفظ گردد. نسبي داده

  وزن شاخصها -د

مستلزم وجود اطالعاتي هستند كه بر اساس اهميت نسبي هر شاخص بدست   MADMتمامي روشهاي  

  آمده باشند.

  اين اطالعات معموال داراي مقياس ترتيبي يا اصلي هستند.  

گيرنده و يا به وسيله روشهاي علمي موجود به  تواند مستقيما توسط تصميم وزنهاي مربوط به شاخصها مي  

  كنند. معيارها تخصيص داده شود. اين وزنها اهميت نسبي هر شاخص را بيان مي

 چند شاخصه گيري مراحل تصميم

 تصميم گيري  تعيين هدف 

 تصميم  شاخصهايتهيه فهرست  

 خالصه كردن شاخصهاي تصميم  

 / راهكارهاهاشناسايي گزينه 

 تشكيل ماتريس تصميم گيري  

 تعيين اوزان شاخصهاي تصميم 

 تصميم شاخصهايها بامقايسه گزينه 
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  انتخاب گزينه نهاييارزيابي و  

 يابي ضرورت انجام مطالعات مكان

 
ترين گامهاي تأسيس كارخانه است چرا كه نتايج اين تصميم در درازمدت  يكي از كليديتعيين محل كارخانه 

هاي  ظاهر شده و اثرات بسزايي از بعد اقتصادي ، محيط زيست ، مسايل اجتماعي و ... دارد. يكي از جنبه

ازماني، ساخت دهي كارخانه خواهد بود و از بّعد برون س تاثيرهاي درون سازماني، تاثير مستقيم آن در سود

تواند شرايط مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، محيط زيست و غيره  هاي بزرگ در يك منطقه ميكارخانه

را تحت تاثير خود قرار دهد. تعيين محل كارخانه از نظر اقتصادي نقش مهمي در ميزان سرمايه گذاري اوليه به 

اري طرح، اين تصميم گيري، تاثير كليدي در قيمت تمام هنگام تاسيس كارخانه دارد. همچنين هنگام بهره برد

 (0 شده كاال/خدمت دارد.)منبع شماره

احداث يك يا چند واحد صنعتي در مكانهاي بهينه و در بهترين وضعيت ممكن، نه تنها گردش مواد و خدمات 

ميمهاي مرتبط با دهد. تص بخشد، بلكه كارخانه را در يك وضعيت مطلوب قرار مي به مشتريان را بهبود مي

تواند اثر بزرگي بر توانايي كسب و حفظ مزيت رقابتي  يابي يك مركز، مي انتخاب و فراگيري ويژگيهاي مكان

در بررسي مشاغل زود بازده مشخص شده است كه بيش از پنجاه  .(Choo & Mazzrol, 2003) باشد

شوند و به شغل ديگري رو  ه ميدرصد آنها در سال اول و حدود سي درصد آنها پس از دو سال ورشكست

توجهي به  شود ولي بي اندازي اين مشاغل، تمام جوانب ارايه خدمات بررسي مي آورند. با اينكه در آغاز راه مي

 ماند شود تا واحد توليدي به سوددهي موردنظر نرسد و از رسيدن به هدف خود باز  مساله مهم مكان سبب مي

(Melaniphy, 1999).  
يابي درست و مناسب، عالوه بر تاثير اقتصادي بر عملكرد واحد صنعتي، اثرات اجتماعي،  ات مكانانجام مطالع

محيط زيستي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ويژگيهاي منطقه اي 

 .شوند يابي محسوب مي نيز به عنوان عوامل كليدي موثر در تعيين محل در مسايل مكان 

 
 يابي هداف مسايل مكانا

 
گيري در  بندي معيارهاي تصميم مسايل مكان يابي، هدفهاي مختلفي را دربردارند. هدفها در شناسايي و اولويت

 ,Drenzer) بندي يابي و زير معيارهاي آنها، اهميت و نقش مهمي دارند. در يك تقسيم يك مساله مكان

مه ريزي رياضي و برحسب انواع تابع هدف، به سه دسته يابي با رويكرد برنا ، هدفهاي مسايل مكان(1995

 :اند تقسيم شده

 
اين هدفها اشاره به نزديكي هر چه بيشتر محل استقرار كارخانه به مشتريان و  :(Pull) اهداف كششي .1

يابي مي شوند. در واقع مسايلي كه تابع هدف آنها  كمتر كردن مسافت دارند كه شامل قديمي ترين مسايل مكان

 .سازي است، هدفهاي كششي دارند صورت كمينه به
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يابي مراكز نامطلوب را در بر مي گيرند و از اوايل دهه  اين هدفها مسايل مكان :(Push) اهداف فشاري .2

بوجود آمدند. هدف در اين مسايل، حداكثر كردن فاصله مراكز جديد از مراكز موجود است. مدل هايي  0791

 (Noxious Location Models)ارائه شدند بعدها به مدلهاي مكان يابي مضركه براي اين نوع هدفها 

معروف شدند. مثال براي اين هدفها، يافتن مكان مناسب براي دفن زباله است كه در آن، يكي از هدفها بيشينه 

 .كردن فاصله اين مكان از مناطق مسكوني است

 
ش در متعادل ساختن مسافت بين مراكز و هدفهايي هستند كه تال :(Balancing) اهداف متعادل .3

مشتريان دارند. اين هدفها پيوسته ترين نوع هدفها هستند و هدف اصلي آنها دستيابي به برابري است. اين 

هدفها بيشتر در تصميم گيري هاي عمومي كاربرد دارند؛ جايي كه هدف برقراري عدالت بين افراد است. مانند 

 .شود پليس كه سبب متعادل شدن ارايه خدمات به متقاضيان ميمتعادل كردن حجم كاري مراكز 

 
 يابي انواع مسايل مكان

 
يابي داراي تنوع بسيار زيادي هستند ؛ از اين رو براي سهولت در بيان، اين مسايل را به راههاي  مسايل مكان

 :گيرند زير قرار مي هاي بندي كرده اند، اما به طور كلي مسايل تحليل مكان در يكي از دسته مختلفي دسته

 
شود و  مكان انجام مي P مركز، در P يابي مساله وبر(: اين قبيل مسايل براي مكان) P-Median مساله .1

خواهدبود. هزينه ممكن است بر حسب  MP-0باشد مساله  P=0اي را مينيمم مي كند. اگر  يك معيار هزينه

گونه مسايل، هدف  بيان شود. به علت اينكه در اينزمان، پول، تعداد سفر، مسافت كل يا هر مقياس ديگري 

 .شوند يا مساله وبر نيز مطرح مي (Mini Sum) كردن هزينه كل است، با نام مسايل حداقل مجموع حداقل

 
كردن حداكثر فاصله هر  مركز به منظور حداقل P اين مسايل براي تعيين مكان : P-Center مساله .2

شوند. در  دادن به آن نقطه مورد تقاضا تعيين شده است، استفاده مي ي خدمتمركز، تا نقطه تقاضايي كه برا

نشاني، خدمات آمبوالنس و مراكز پليس در  گونه مسايل براي استقرار خدمات اورژانس مانند آتش واقع اين

دسته گيرند. در اين مسايل تعداد مراكز از پيش مشخص است. اين مسايل به دو  جامعه مورد استفاده قرار مي

هاي كانديد براي استقرار مراكز  اي از مكان محدب كه مساله را به مجموعه P-Center .شوند تقسيم مي

 .توانند در هر جايي از مكان مستقر شوند مطلق كه در آن مراكز مي P-Center كنند و محدود مي

 
يل حداقل مجموع قرار اين مسايل در دسته مسا :(UFLP) يابي مراكز با ظرفيت نامحدود مساله مكان  .3

شود و هزينه ثابت به مكاني بستگي دارد كه  گيرند اما در اين مسايل هزينه، هزينه ثابت را نيز شامل مي مي

اي معين  گونه شده نيست، اما به گيرد. تعداد مراكزي كه بايد استقرار يابند از پيش مشخص مركز در آن قرار مي

گونه مسايل ظرفيت هر مركز نامحدود در نظر گرفته  علت اينكه در اينشوند كه هزينه را كمينه كنند. به  مي

 .شود، تخصيص يك تقاضا به بيش از يك نقطه تامين، هرگز سودبخش نخواهد بود مي
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هستند فقط در  UFLP اين مسايل شبيه به مسايل :(UFLP) يابي مراكز با ظرفيت محدود مساله مكان  .4

اي باشد كه  اكز محدود است. ممكن است در اين مورد جواب بهينه به گونهاين مسايل ظرفيت هر كدام از مر

يك مشتري به بيش از يك منبع تأمين، ارجاع داده شود. در واقع ممكن است پس از تخصيص مشتري به يك 

 مانده تقاضاي مركز، پس از برآوردن بخشي از تقاضاي مشتري، ظرفيت مركز به پايان برسد و براي برآوردن باقي

مشتري مجبور به اختصاص آن به ديگر مراكز كه هزينه بيشتري نيز دربر دارند، شويم. البته گاهي ممكن است 

با وجود اينكه اختصاص يك مشتري به يك مركز ويژه كمترين هزينه را در بردارد، به دليل اينكه ظرفيت آن 

 .ن مشتري به مراكز ديگر شويممركز توسط مشتريان ديگر پر شده است، مجبور به اختصاص كل تقاضاي آ

 
ماشين كه بين آنها جريان برقرار  n مركز مانند n كند كه اي را بيان مي مسايل تخصيص نمايي : مساله .5

مكان قرار داده شوند تا هزينه كل مينيمم شود. اگر چهار ماشين داشته باشيم كه  n اي در گونه است به

جود خواهد داشت. براي مساله بيست ماشين، بيست جواب ممكن بخواهيم مستقر كنيم، چهار تركيب ممكن و

ارزيابي نياز خواهد داشت كه اين كار حتي براي كامپيوترهاي پرسرعت  2*0101وجود دارد كه در حدود 

قرار دارند و حل  (Dileep, 2001)امروزي دشوار است. از اين رو اين مسايل در دسته مسايل بسيار پيچيده

  .مشكل و يا غير ممكن استدقيق آنها بسيار 

يابي عالوه بر قرار  يابي نقش مهمي دارند. در واقع مسايل مكان  برخي از عناصر در دسته بندي مسايل مكان

با  P-Median توانند به صورتهاي مختلفي دسته بندي شوند، مانند مساله بندي يادشده مي گرفتن در دسته

وديت تقاضا. از اين رو در حين دسته بندي مسايل بدون محد P-Median محدوديت تقاضا و مساله

كنش مراكز موجود و جديد،  هم يابي بايد عناصري مانند انواع مراكز جديد، مكان مراكز موجود، بر مكان

مشخصات فضاي جواب، اندازه فاصله، تلفيق با ساير مسايل، تقاضا، ظرفيت، نوع مراكز، قطعي و احتمالي بودن 

 .، تنوع محصول و تابع هدف مورد توجه قرار گيرندداده ها، تواتر اجرا

 
 يابي اشتباهات متداول در مطالعات مكان

 
ناپذيري به دنبال خواهد داشت و گاهي منجر به تغيير محل كارخانه با  اشتباه در تعيين محل ضررهاي جبران

شتباه در تعيين محل، هنگامي انجامد. عموما ا هاي زيادشده، يا به ركود و تعطيلي كامل كارخانه مي صرف هزينه

شود در دست نباشد. ولي اشتباههاي ديگري نيز وجود  آيد كه تعريف درستي از آنچه از ما خواسته مي  پيش مي

شوند. برخي از اين نوع اشتباهها براي توجه بيشتر مديران،  دارد كه حتي مديران زيرک نيز دچار آن مي

 : شود يابي به اين شرح بيان مي مسايل مكانمحققان و افراد كليدي و تصميم گيري در 

 
 .ها فقدان بازرسي و شرح دقيق عوامل و نيازمندي .1

 
 .ناقص نيازمنديهاي طرح  چشم پوشي از بعضي شرايط مورد نياز و بررسي .2

 
 .عاليق شخصي يا تعصبات مسئوالن در پذيرش حقايق و داليل منطقي و علمي .3
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 .انتقال به محل جديدمقاومت مديران اجرايي در  .4

 
هايي كه به تازگي صنعتي شده  توجه بيش از اندازه به نواحي شلوغ و صنعتي و درنتيجه ناديده گرفتن ناحيه .5

 .شدن قرار دارند و يا در شرف صنعتي

 
 .هاي زمين و در نتيجه انتخاب زمينهاي ارزان يا رايگان توجه بيش از اندازه به هزينه .6

 
 .زينه حمل و نقل و عدم برآورد درست آنتوجهي به ه بي .7

 
قضاوت در مورد نيروي انساي بالقوه بر مبناي نرخ دستمزد و بدون توجه به كارايي، مهارت، سابقه و  .8

 .تاريخچه كارگري و ساير عوامل مؤثر در انتخاب نيروي انساني

 
نيروي متخصص بسيار مشكل اي كه جذب  اي با سطح فرهنگ و تحصيالت پايين به گونه انتخاب جامعه .9

 .باشد

 
 .توجهي به آينده مدت و بي پافشاري در منافع آني و كوتاه .10

 
هاي حمل و نقل، مواد خام و ساير عوامل  بودن آنها در مورد بازار، شيوه نبودن اطالعات و يا نادرست  كافي .11

 .ها تأثير دارند كه در برآورد هزينه

 
 .هاي سياسيعوامل محيطي از جمله فشار .12

 
 .يابي هاي تصميم گيري مكان خطا در به كارگيري روشها و تكنيك .13

 
 .عدم اولويت بندي )وزن دهي ( مناسب به معيارهاي تصميم گيري .14

 
 .نبود اطالعات دقيق و كافي در زمينه معيارهاي مورد نظر .15

 
 .يابي توجهي به استراتژيك بودن و اثرات بلندمدت تصميمهاي مكان بي .16

 
 (... هم خوردن توازن مناطق و توجهي به تغيير و تحوالت آينده )تهديدها ، فرصتها ، رشد تقاضا ، به بي .17

 
 .يابي در نظر نگرفتن تغييرات سازماني الزمه مكان .18

 
امل يابي و تحليل عو هاي مؤلفان در انجام پروژه هاي متعدد مكان گفتني است كه عوامل يادشده بر اساس تجربه
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شكست برخي از مراكز صنعتي به دست آمده است. توجه كافي به اين عوامل ، ريسك تصميم گيري در 

 . يابي را كاهش خواهد داد هاي مكان پروژه

 
 نتيجه گيري

 
يابي يكي از اقدامهاي كليدي در فرايند احداث واحدهاي صنعتي يا خدماتي محسوب مي شود  مطالعات مكان

اي است كه به تازگي  ر موفقيت مراكز، نقش بسزايي دارد. اهميت اين مطالعات به اندازهكه توجه به اين مهم د

در مورد مراكز فعال نيز اين مطالعات دوباره صورت مي گيرد و در برخي از موارد منجر به تغيير محل واحد 

  .صنعتي نيز مي شود

شود. براي  اي دنبال مي آنها، هدفهاي ويژه يابي از تنوع بسيار زيادي برخوردارند و در هر يك از مسايل مكان

دستيابي به هدف هر مساله، بايد از روشي ويژه براي حل آن مساله استفاده كرد و هنگام مطالعات نيز از درستي 

  .اطالعات مورد استفاده اطمينان حاصل كرد

 

 (Location)معيار هاي مكان يابي واحدهاي صنعتي 

 

  (Transportation System)كارخانه از نظر جادهارتباط واحد با بيرون  

  (Proximity To Source Of Raw)نزديكي به منبع مواد اوليه  

  (Proximity To Customers) نزديكي به بازار فروش 

  (Cost & Availability Of Energy & Utiltties)گاز و ...(  -سوخت  -انرژي )برق  

  (Cost,Availability,Skill & Productivity Of Labor)نيروي انساني  

  .در مغايرت با فرهنگ جامعه نباشد 

  (Taxes At The Federal,State,Country & Local Levels)مقررات مالياتي حكومتي 

  (Construction Costs & Land Price)دسترسي به زمين و توسعه آينده زمين مورد نياز 

  (Security & Safty)ايمني و حفاظت 
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 مرضیه متقی زاده -22

 

 

 

 مقدمه-1

آگاهانه فعالیت های زنجیره تامین در راستای ایجاد و حفظ و مزیت های رقابتی پایدار، برای بقاء و  و عالمانه پیشبرد

توسعه در بازارهای جهانی، امری مهم و شایان توجه میباشد که بدون عنایت به آن، فعالیت های مدیریت لجستیک 

بخشی الزم را دربر نخواهد داشت. برراین اسرات توسرعه رهراررو  هرا و الیوهرایی جهرت شناسرایی و اتخرا            اثر

 [31]رویکردهای صحیح و اثربخش در حوزه مدیریت زنجیره تامین از فاکتورهای کلیدی موفقیت می باشد.

های خاص برای انجام امور ویرهه  گونه های مختلفی از زنجیره تامین وجود دارد که هر یک در راستای احراز قابلیت 

با استراتهی رقابتی حراکم،  طراحی شده است. آن ره که در توفیق استراتهیک یک زنجیره تامین به صورت مطلو  

تامین مدنظر قرار گیرد و از آن به عنروان تناسرا اسرتراتهیک در     اصلی است که می بایست در طراحی یک زنجیره

 .[1]زنجیره تامین تعبیر شود.

براین اسات در این تحقیق ابتدا رارروبی برای ساختار دهی اهداف زنجیره تامین ارائه مییردد و سپس مبتنری برر   

راررو  اهداف مذکور، اولویت های زنجیره تامین براسات استراتهی رقابتی مشخص گردیده و در نهایرت اسرتقرار   

سبه مقدار آن ها توسط یک مدل رند هدفه  اولویت های احصا شده از مجرای تعریف شاخص های عملکردی و محا

(modm .صورت می پذیرد ) 

 

 

 مرور مفاهیم مورد استفاده در تحقیق-2

منظور از زنجیره تامین شبکه ای از سازمان ها است که با ارتباطی باال دستی به پایین دستی در فرایندها و فعالیرت  

. رپررا  [2]ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش می کنندهایی درگیر می شوند و به صورت محصوالت و خدمات 

وده اند که یک زنجیره تامین شامل همه اجزائی است که به صورت مستقیم و یا غیرر مسرتقیم در   عنوان نمو مندل 

برآوردن یک نیاز مشتری درگیر هستند. یک زنجیره تامین تنها در برگیرنده تولید کننده و تامین کنندگان نیسرت،  

. مردیریت زنجیرره ترامین،    [1]لکه شامل حمل کنندگان، انبارها، خرده فروشان و حتی خود مشرتریان مری باشرد    ب

و اطالعرات   فرایندهای زنجیره تامین را ارتباط داده، جهت دهی نموده و هماهنگ می نماید و موجا جریران مرواد  
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ه تامین عبارت است از هماهنیی و همکاری بین تامین کنندگان و مشتریان می گردد. بر این اسات، مدیریت زنجیر

های استراتهیک و بلند مدت بین تولیدکنندگان مرتبط در شبکه لجستیک جهانی، برای توسعه و تولید محصروالت،  

 .[3]ک و هم در محصول و فرایند نوآوریهم در تولید و تدار

ده جهت دستیابی بره یرک آرمران و    از سوی دییر استراتهی عبارت است از یک طرح بلند مدت از اعمال طراحی ش

 است. استراتهی از تاکتیک ها یا اعمال فوری با منابع در اختیار از حیث طبیعت از« پیروزی » هدف ویهه، که غالبا 

پیش طراحی شده و اغلا تمرین شونده تمایز می گردد. استراتهی ها جهت آسان کردن مسائل بررای فهرم و حرل    

استراتهی در استفاده عمومی اخیر به طرحی جهت رسیدن به موقعیت انتخا  شده  .[4]مورد استفاده قرار می گیرد

. استراتهی می [5]اطالق می گردد و در شرایط اقتصادی، استراتهی به مفهوم ریونیی دستیابی به اهداف می باشد 

تردوین مری   تواند در سطوح مختلف اعم از سطح سازمانی، سطح کسا و کار، سطح وظیفره ای و سرطح عملیراتی    

 گردد.

از طریق کمک گرفتن از یرک   scmبراین اسات مدیریت استراتهیک زنجیره تامین ناظر به فهم و ادراک رشم انداز 

استراتهی زنجیره تامین، که در آن قابلیت های موفقیت لجستیک ایجاد شده و حوزه های هدف اولویت بندی شرده  

که ره مشتریانی توسرط زنجیرره   جیره تامین استراتهیک این امر را . یا به تعبیر دییر، مدیریت زن[6]است می باشد 

رپررا و  محصوالتی و با ره شریکان و فرایندهایی خدمت دهی می شوند را تعیرین مری کنرد. رپررا     تامین و با ره 

مندل قائل به سه منظر در تصمیم گیری در یک زنجیره تامین هستند: استراتهی زنجیره تامین یا طراحری، برنامره   

ریزی زنجیره تامین و عملیات زنجیره تامین. بر این اسات در سطح استراتهی زنجیره تامین، با در نظر گرفتن طرح 

های بازاریابی و قیمت دهی برای یک محصول، شرکت در خصوص این که ریونه زنجیره ترامین را در طرول رنرد    

صوص اینکه ره زنجیره ره آرایش و ترکیبری  سال آینده ساختار بندی نماید تصمیم می گیرد. در این مرحله در خ

خواهد داشت، منابع ریونه تخصیص داده خواهند شد و هر کدام از مراحل زنجیره تامین ره فرایندهاییی را عهرده  

 دار خواهند شد تصمیم گیری می شود.

جهرت ارتبراط اهرداف،    لذا با توجه به مفاهیم مذکور، می توان استراتهی زنجیره تامین را به عنوان اصول راهنمایی 

و یا به عبارت دییر استراتهی زنجیره تامین  [7]طرح ها و سیاست ها در طول همه سطوح زنجیره تامین عنوان نمود

اولویت بندی شده به معنی اولویت هرای اسرتراتهیک، و یرک راه جهرت عملیراتی       SCMرا به عنوان مجموعه ای از 

مایه گذاری بر روی آنچه پتانسیل و مناسا، به منظور تقویت و سرنمودن آنها به معنی تعیین شاخص های مطلو  

 .[8]های موفقیت لجستیک که به صورت بالفعل می تواند منتج به عملکرد موفق و کسا و کار گردد تعریف کرد 

از سوی دییر مفهوم تناسا استراتهیک در ادبیات عمومی مدیریت استراتهیک بره مفهروم کلری تناسرا اسرتراتهی      

با استراتهی های سطوح باالتر و استراتهی های هم سطح به کار رفته است. موضرو  تناسرا اسرتراتهیک بره      مدنظر

طور خاص در زمینه ایجاد تناسا بین استراتهی های وظیفه ای با استراتهی رقابتی مورد توجه قرار گرفته و مقاالت 
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مین با استراتهی رقرابتی اسرت کره در مراجعره     متعددی با رویکردهای مختلف به این همخوانی استراتهی زنجیره تا

متنوعی برای دستیابی به آن توسعه داده شده است که در راررو  ها و ابزارهای  مختلف مورد بحث قرار گرفته  و

 .[1]بخش بعدی این فصل به آنها پرداخته خواهد شد 

 

2-1- MODM  

,MODMفرم کلی مدل های 
 . ]11[به صورت زیر است 1

     ( )  {  ( )     ( )}       (       )       ( ) 
      ( )                               ( ) 

این مدل ها به دلیل اینکه معموالً راه حل بهینه ندارند ، نیازمند انتخا  راه حل مفیرد و مروثر مناسرا بره کمرک      

م بندی می شود دسته تقسی 4می باشند. بنابراین روش های حل این مدل ها به  DM 2تصمیم گیرنده اصلی یعنی 

 : ]11[که عبارتند از 

 متریک  L-Pقابل استفاده اند: مانند روش  DMروش هایی که بدون گرفتن اطالعات از  -

قابل استفاده اند: مانند روش های اهداف حددار ، لکسیکوگراف ،  DMروش هایی که با گرفتن اطالعات اولیه از  -

 برنامه ریزی آرمانی، دسترسی به مقصد 

قابل اسرتفاده انرد، ماننرد روش هرای گفررین،       DMاز  3که با گرفتن اطالعات تعاملی )میان کنشی(روش هایی  -

SWT , SIMOLP  ،زیونتر ،STEM  وSEMOP> 

قابل استفاده اند، مانند روش های پارامتریک و سیمپلکس رنرد   DMروش هایی که با گرفتن اطالعات نهایی از  -

 معیاره 

در تصمیم گیری ها کمتر در دسترت بوده و تا حرد امکران بهترر اسرت کمترر مرورد        DMبا توجه به اینکه معموالً 

را نیز جلا نماید، از اینرو روش هایی که به  DMاستفاده قرار گیرد، ولیکن راه حل به دست آمده بیشترین رضایت 

DM مورد اسرتقبال مدلسرازان    نیاز رندانی ندارند و یا در ابتدا یا انتهای کار فقط از او نظرخواهی می کنند، بیشتر

 قرار می گیرد. 

در سال های ابتدایی ظهورشان بیشتر مورد استقبال قرار مری گرفتنرد و رو شرهایی مختلرف و      MODMمدل های 

متنو  برای حل اینیونه مدل های ارائه می گردید و همچنان نیز روش ها و الیوریتم هایی ارائه می گرردد کره هرر    

خاص خود هستند برخی محققین مدل های تصمیم گیری رند هدفره را در تحقیقرات   یک دارای معایا و مزایای 

. برخی دییر نیز ترکیرا مردل هرای رنرد     ]11-11[خود معرفی نموده و یا در زمینه هایی مانند تولید به کاربردند 

                                                           
1
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. ]11-21[دادنرد  هدفه را با مباحث فازی در زمینه های مختلف به کاربرده و یاالیوریتم هایی برای حرل آنهرا ارائره   

همانطور که در مدل های رند هدفه پارامترها می توانست فازی باشرد ، مردل هرای رنرد هدفره احتمرالی نیرز در        

 . ]12،22[تحقیقات محققین گاهاً دیده می شود

طور با توجه به اینکه اگر تعداد توابع هدف ، محدودیتها و یا متغیرها زیاد باشد ، حل رنین مدلهایی به سادگی و به 

استفاده می گردد. روش هرایی ماننرد شرکل هرای      4مستقیم مقدور نیست ، در این حاالت از روش های فراابتکاری

عصبی و الیوریتم ژنتیک بیش از سایر الیوریتم ها مورد اسرتفاده محققرین در حرل مردل هرای رنرد هدفره بروده         

 . ]22،23-24[است

رند هدفه الیوریتم هایی را ارائه داده اند که برخی از آنهرا   بسیاری از محققین نیز برای حل مدلهای تصمیم گیری

فقط در کاربردهای خاصی قابل استفاده است. به عنروان مارال هرو و همکراران الیروریتمی را بررای حرل مردلهای         

MODM جهرت حرل مردلهای     1. نیومن و همکاران یک روش تعراملی ]21[با پارامترهای فازی ارائه دادندMODM 

صفر و یک با پارامترهای فازی روشی ارائه  MODM. ساساکی و همکاران نیز برای حل مدلهای ]21[دپیشنهاد دادن

. جهرت ارائره   ]21[فازی یک روش تعاملی پیشنهاد کردند MODM. هو و همکاران نیز برای حل مدلهای ]21[دادند

 . ]21-22[می توان مراجع دییری را نیز مشاهده نمود MODMالیوریتمهای حل دییر در زمینه مدلهای 

 به قرار  یل است:  MODMبرخی از معایا روش های موجود جهت حل مدلهای 

 پیاده سازی آنها دشوار است.  -

 برخی از آنها قابلیت کدنویسی کامپیوتری به طور صحیح را ندارند  -

 زیاد رجو  می کنند DMبه  -

 برای استفاده های بعدی به سختی صورت می گیرد. یادگیری و به خاطر سپاری آنها  -

 

 ساختار دهی اهداف زنجیره تامین  -3

لیست اولیه اهداف ممکن است شامل مواردی که واقعا هدف نیستند. این لیست غالبا شامل گزینه ها، محدودیت ها 

داف تبردیل شروند. پرس از آن    و معیارها برای ارزیابی گزینه ها می باشد. که می بایست با تعمق و استدالل بره اهر  

لیست اهداف پیشنهادی دربرگیرنده اهداف ابزاری و اهداف بنیادی خواهد بود. تفکیک این دو نرو  هردف و تبیرین    

ارتباط آنها به صورت مستدل و منطقی امری مهم است. در این راستا دو مفهوم اساسی مکررا مورد استفاده قرار می 

غایت؛ مفهوم بعدی عبارت است از تعیرین   -اتصال اهداف از طریق ارتباطات ابزاریگیرد. مفهوم اول عبارت است از 

 اهداف بنیادی.
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رهییری اهداف غایی از اهداف ابزاری مشخص می بایست منجر به حداقل یک هدف بنیادی در حوزه تصمیم مدنظر 

دو پاسخ به این پرسرش  « ؟ ررا این هدف در تصمیم و مسئله مدنظر مهم است» گردد. برای هر هدف، بپرسید که 

می توان در نظر گرفت: پاسخ اول این که هدف یکی از دالیل حیاتی در حوزه تصمیم مدنظر است که در این صورت 

هدفی، هدف بنیادی خواهد بود. پاسخ بعدی این که هدف به علت داللت به یک هدف دییر مهم است کره در ایرن   

 .[31]صورت رنین هدفی یک هدف ابزاری خواهد بود

مفهوم مهم دییر در تعیین اهداف بنیادی عبارت از مشخص سازی اسرت. مقصرود شکسرتن یرک هردف بره اجرزاء        

منطقی آن می باشد که خروجی این رویه سلسله مراتا اهداف بنیادی خواهد بود در سلسله مراتا اهداف بنیادی، 

 مستقیما به هدف رده باالتر ارتباط دارد.نظم روشن و ساده ای به رشم می خورد. هر هدف رده پایین تنها 

آنچه که هنیام ساختار دهی اهداف بنیادی بایست مدنظر قرار گیرد این است که تعیین شناسه هایی برای سنجش 

میزان تحقق اهداف مفید واقع می شود. این شناسه ها بر غنای تعاریف و فهرم مرا از اهرداف مری افزایرد. بنرابراین       

ا اهداف تا اهداف رده پایین تر، تا آنجا ادامه می یابد که به سطحی از شناسره هرای معقرول    موشکافی سلسله مرات

 برسیم.

نهرایی پرداختره و سرپس براسرات خروجری       -بر این اسات، ما در این پهوهش ابتدا به تدوین شبکه اهداف مقطعی

و  مداخالت زنجیره تامین را حاصل از آن در خصوص اهداف بنیادی زنجیره تامین، سلسله مراتا اهداف و رهارر

نشان داده شده است. راررو  مذکور بستری بررای تصرمیم گیرری سراختاریافته در     1ترسیم نمودیم که در شکل 

 .[31]احصا اولویت های استراتهیک زنجیره تامین تمهید می نماید  صخصو
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 تعیین شاخص ها در قالب سلسله مراتب اهداف تدوین شده -4

سلسله مراتا و راررو  مداخالت در زنجیره تامین، به تبیین شراخص هرای مررتبط مری پرردازیم.      پس از ترسیم 

هدف از تعریف شاخص های مذکور، ترجمه عملیاتی اولویرت هرای اسرتراتهیک زنجیرره ترامین بره شراخص هرای         

اسرتقرار اسرتراتهی   ت عملیاتی شدن در سطح اجرایی زنجیره تامین را دارند. به تعبیر دییر عملکردی است که قابلی

ها و اولویت های استراتهیک زنجیره تامین از مجرای تعیین نشانیاه برای شاخص های تعریف شده محقق می گردد 

[31]. 

 

 گردآوری اطالعات در خصوص شاخص های تعیین شده جهت تصمیم گیری -5

مربوط به آنهرا جهرت تعیرین    پس از تعریف شاخص های عملکردی زنجیره تامین، در این بخش به احصاء اطالعات 

ار حوزه تمرکز استراتهیک زنجیره تامین می پردازیم. به این منظور مقدار بالفعرل شراخص در زنجیرره ترامین، مقرد     

بالقوه شاخص در زنجیره تامین، حداقل مقدار رقابتی شاخص در گستره رقابتی مد نظر، بهترین مقردار شراخص در   

ی ایجاد یک واحد بهبود در شاخص را تعیین می کنیم. مقدار بالفعرل شراخص   فضای رقابتی و میزان هزینه الزم برا

هرد. مقردار   هگی هرا موجرود آن را نمرایش مید   ناظر به میزان فعلی شاخص در زنجیره تامین است و قابلیت ها و وی

برا  بالقوه شاخص در زنجیره تامین نشان دهنده مقداری از شاخص است که با فرض هیچ گونه محردودیت حراکم و   

توجه به قابلیت های بالقوه زنجیره تامین  شاخص می تواند به این مقدار برسد. حرداقل مقردار رقرابتی شراخص در     
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فضای رقابتی ناظر به حداقل مقداری از شاخص است که زنجیره تامین می بایست حائز آن باشد تا بتواند در فضرای  

قدار مذکور فرض را بر استقالل شاخص ها می گذاریم و به شایان  کر است در تعیین مرقابتی به بقا خود ادامه دهد.

تعیین حداقل مقدار رقابتی با توجه به ثابت بودن میزان همه شاخص های دییر می پرردازیم. بررای تعیرین میرزان     

هزینه الزم برای ایجاد یک واحد بهبود در شاخص از تحلیل هزینه های زنجیره تامین استفاده مری کنریم. برر ایرن     

با توجه به راررو  ارائه شده و تحلیل اهداف قید شده، هزینه ها را در سه دسته عمده هزینه های عملیاتی، اسات 

هزینه های دارایی های ثابت و هزینه دارایی های در گردش بررسی خواهیم نمود. هزینه های عملیاتی دربرگیرنرده  

 .[12]فرایندهای انبارش می باشد فرایندهای گردش اطالعات و مواد، فرایندهای مدیریت لجستیک و 

 

توسعه مدل تصمیم گیری و اولویت بندی اهداف و تعیین نشان گاه شاخص های عملکردی مبتنی بر   -6

 اولویت های احصا شده

 تنظیم مدل تصمیم گیری -6-1

در این بخش، به توسعه مدلی جهت تصمیم گیری در خصوص پارامترهای کالن و عملیاتی زنجیره ترامین خرواهیم   

پرداخت. به تعبیر دییر با توجه به موضو  پهوهش، در این بخش به دنبال آن هستیم که حوزه های تمرکز زنجیرره  

نها را از مجرای شراخص هرای تعریرف شرده و     تامین را با توجه به استراتهی رقابتی مفروض تعیین نموده و سپس آ

تعیین نشان گاه برای آنها پیاده سازی نماییم. به این منظور و با توجه به ماهیت سلسله مراتا اهداف تعیرین شرده   

در بخش قبلی، بایست با توجه به استراتهی های رقابتی حاکم بین دو هدف استراتهیک کارایی و پاسخ گویی تعادل 

گردد. این تعادل بایست به نحوی باشد که با استراتهی رقابتی تناسا داشته باشد. به تعبیر دییر اگرر  و توازن ایجاد 

استراتهی رقابتی ناظر به تمایز باشد، توازن مذکور به سمت افزایش پاسخیویی در زنجیره ترامین سرنیینی خواهرد    

وازن به سمت کارایی گرایش پیردا خواهرد   کرد و در صورتی که استراتهی رقابتی ناظر رهبری کاهش هزینه باشد، ت

کرد. میزان گرایش زنجیره تامین به سمت هر یک از این اهداف استراتهیک، با توجه به استراتهی رقابتی، توسط نظر 

می شود. در گام بعدی با توجه به اطالعات فضای رقابتی که در بخش قبلری احصراء گردیرده اسرت،      ءخبرگی احصا

 .[31]قدار نشان گاه هر یک از شاخص ها بایست صورت پذیرد تصمیم گیری در خصوص م

ما در این پهوهش برای شکل دهی مدل تصمیم، با توجه به ماهیت مسئله پیشه رو از یک مدل تصمیم گیری رنرد  

( استفاده می کنیم. در این مدل هدف اول ناظر به افزایش پاسخیویی و هدف دوم ناظر به افرزایش  MODMهدفه )

خواهد بود. وزن هر یک از این اهداف، همانیونه که بیان گردید، برا توجره بره اسرتراتهی رقرابتی مفرروض و       کارایی 

مبتنی بر نظر خبرگی احصاء می گردد. به این منظور از متغیرهای زبانی فوق العاده خیلی مهم، مهم؛ نسبتا مهرم و  
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از طیف لیکرتی به صورت زیر اسرتفاده مری    کم اهمیت استفاده می شود. برای کمی کردن متغیرهای زبانی مذکور

 شود.

تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها در هدف عملیاتی مربوطه نیز به همین منوال صرورت مری پرذیرد. بررای     

 تعیین وزن نرمال هر یک از اهداف عملیاتی از رابطه زیر استفاده می نماییم:

   
  

∑   
 
   

            ( ) 

ی اظهار نظر خبره در خصوص وزن هدف مذکور است. همچنین برای تعیین میزان اهمیت هر مقدار کم itکه در آن 

مقردار   iijیک از شاخص ها در هدف عملکردی مربوطه نیز به طور مشابه از رابطه زیر استفاده می کنیم کره در آن  

 کمی میزان اهمیت شاخص که توسط خبره در قالا متغیرهای زبانی بیان شده است می باشد:

    
   

∑    
  
   

       ( )              

 با توجه به اوزان به دست آمده برای اهداف، مدل رند هدفه تصمیم گیری مسئله به صورت زیر تعریف می شود:

       ∑  

 

   

∑   

  

   

           ( ) 

        ∑∑   (       )

  

   

        ( )

 

   

 

St: 

            

Xij شاخص :j  ام هدف عملیاتیi .ام 

Wij میزان اهمیت :j  ام در هدف عملیاتیi .ام 

Vi  وزن هدف عملیاتی :i .ام که از مجرای نظر خبرگی با در نظر گرفتن استراتهی رقابتی به دست می آید 

Mi تعداد شاخص های عملکردی مرتبط با هدف عملکردی :i .ام 

V5   مقایسره زوجری اهرداف برا در نظرر گررفتن       : وزن هدف عملیاتی کاهش هزینه که از مجرای نظرر خبرگری و از

 استراتهی رقابتی به دست می آید.

cij هزینه تغییر یک واحد مقدار شاخص :xij 

bij مقدار فعلی شاخص :xij در زنجیره تامین 

bij مقدار بالقوه شاخص:xij در زنجیره تامین 

lij حداقل مقدار رقابتی شاخص:xij .در محیط رقابتی حاکم بر زنجیره تامین 

 

 حل مدل تصمیم گیری -6-2
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مرورد اسرتفاده قررار     MODMبسیاری از روش های ابتکار و فراابتکاری مال الیوریتم  ژنیک برای حل مردل هرای   

می توان  LINGO8. اما با توجه به ابعاد مسئله و تعداد پارامترها و محدودیت های مسئله از نرم افزار [13]گرفته اند

برای حل مدل مذکور استفاده نمود روش ها و رویکردهای مختلفی در ادبیات برای حل این مدل ها توسعه یافتره و  

وجود اهداف متعارض است که نیل به یک هدف در تعارض  MODMمورد استفاده قرار گرفته است. ماهیت مسائل 

ماهیت اهداف قید شده ایرن خصوصریت کرامال صرادق      مدل مذکور و با توجه بهبا دستیابی به هدف دییر است. در 

است و افزایش پاسخیویی که در هدف اول قید شده است موجا افزایش هزینه خواهد شد که متناقض برا مطلرو    

 هدف دوم که کمینه کردن هزینه است می باشد.

را به دست می دهرد.  ، راه حلی است که نقه بهینه برای هر دو هدف MODMیک راه حل ایده آل برای یک مسئله 

ا، نقطره ای اسرت کره در آن    مسئله محقق نیردد. یک راه حل کرار اما ممکن است رنین نقطه ای در فضای شدنی 

هیچ یک از اهداف بدون این که موجا کاهش مطلوبیت هدف بعدی شوند امکان بهبود ندارند. یک حل مرجح ) که 

کارا است که توسط تصمیم گیر به عنروان تصرمیم نهرایی     به عنوان بهترین حل نیز شناخته می شود ( یک راه حل

انتخا  می شود. با توجه به این که ماهیت مسئله ما به گونه ای است که اولویت اهداف ما ترتیبی نیست، لذا نمری  

توانیم از روش های ترتیبی مانند روش لکسیکوگراف که در آن ملزم به رتبه بندی اهداف براسات نظر تصمیم گیرر  

مبتنی بر روش معیار عمومی استفاده می « تابع مطلوبیت » م استفاده کنیم. ما برای حل مدل مذکور از روش هستی

 .[31]کنیم 

، مسئله را براسات تابع هدف زیر و در نظرر گررفتن محردودیت هرای     MODM روش معیار عمومی برای یک مسئله

عبارت اول مربوط به ترابع هردف کمینره سرازی و     . توجه کنید که در تابع مطلوبیت  یل [14]مسئله حل می کند 

 عبارت دوم مربوط به تابع هدف بیشینه سازی است:

      (
  
    
  
 )

 

 (
     

 

  
 )

 

      ( ) 

پیشنهاد داده است [16]قرار گیرد و سالوکوادزه  P=1پیشنهاد داده اند در عبارت اخیر  [15]بویچوک و اورینیکوف 

P=2  قرار داده شود. با این حال، مقادیر دییری را نیز می توان در عبارت فوق مورد استفاده قرار داد و این دو مقدار

 P=2و  P=1قید شده محدود کننده نیستند. ما در مطالعه موردی که مورد بررسی قرار خواهیم داد از هر دو مقدار 

 استفاده خواهیم کرد.

هادی همه توابع هدف و محدودیت هرای مسرئله خطری هسرتند، از ایرن رو برا قررار        با توجه به اینکه در مدل پیشن

قادر به  LP( یک مسئله برنامه ریزی خطی خواهد بود که همه نرم افزارهای حل کننده مسائل 1عبارت ) P=1دادن

ایرن  در نظر گرفتره مری شرود، در     P=2حل آن هستند. زمانی که همه توابع هدف و محدودیت ها خطی هستند و 

صورت مسئله یک مسئله برنامه ریزی محد  خواهد بود که این مسئله نیز می توانرد برا اسرتفاده از نررم افزارهرای      
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مربوطه و یا روش های دستی حل شده و نقطه بهینه محلی آن محاسبه گردد که ایرن نقطره بهینره محلری، نقطره      

 .[31]بهینه عمومی نیز خواهد بود 

 مطالعه موردی -7

لعاتی مذکور مربوط به زنجیره تامین رادیو داریو تکنسیوم است. این رادیو دارو در حوزه پزشکی هسته ای نمونه مطا

و توسط مراکز ارائه دهنده خدمات پاراکلینکی پزشکی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. در زنجیره تامین ایرن  

یرت براالیی برخروردار اسرت. مرا در ایرن نمونره        محصول با توجه به کوتاه بودن طول عمر این محصول زمان از اهم

مطالعاتی برای گردآوری اطالعات مربوطه در قالا متدولوژی بیان شده از نظرر خبرگری بهرره گرفتره ایرم و سرعی       

کردیم مقادیر مورد نیاز برای تصمیم گیری را که شامل میزان اهمیت و تاثیر شاخص در راستای افزایش پاسخیویی 

شاخص در زنجیره تامین که در برازه زمرانی    ص در زنجیره تامین، مقدار بالقوهقدار بالفعل شاخو یا کاهش هزینه، م

 میان مدت قابل دسترسی است، حداقل مقدار شاخص و مقدار بهینه شاخص در صنعت مربوطه را احصاء نماییم.

می باشد که به                     ذکور برای نمونه مطالعاتی به صورتبراین اسات، حل ایده آل مدل م

صورت همزمانی شدنی نمی باشد و این مدل جوا  ایده آل ندارد. بنابراین می بایست با توجه بره شررایط حراکم و    

نمرودار نحروه تغییرر ترابع      2نقطه نظرات تصمیم گیران، یک جوا  کارا به عنوان جوا  مرجع انتخا  گردد. شکل 

 به تغییر مقدار تابع هدف پاسخیویی نشان می دهد.هدف مربوط به کمینه کردن هزینه را نسبت 

 
 نمودار نحوه تغییرات مقادیر توابع هدف در حل های کارا -2شکل 

، میزان پاسخیویی P=1مرجع از روش معیار عمومی استفاده کردیم که براسات آن در حلت ما برای انتخا  راه حل 

واحرد هزینره    112خواهد بود که این سطح از پاسخیویی مسرتلزم صررف    12.11مطلو  برای زنجیره تامین برابر 

خواهد برود کره ایرن میرزان از پاسرخیویی       11.1مقدار پاسخیویی مطلو  زنجیره تامین برابر  P=2است. در حالت 

 .[31]واحد هزینه است  233مستلزم صرف 
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 سجاد مظاهری -32

 
 

 
 ژنتیک الگوریتم

 جستجو مسائل و سازي بهینه براي تقریبی حل راه یافتن براي رایانه علم در جستجویی تکنیک ژنتیک الگوریتم

 مانند فرگشتی شناسی زیست هاي تکنیک از که است تکامل هاي الگوریتم از خاصی نوع ژنتیک الگوریتم .است

 فرمول یافتن براي داروین طبیعی انتخاب اصول از ژنتیک هاي الگوریتم واقع در .کند می استفاده جهش و وراثت

 هاي تکنیک براي خوبی گزینه اغلب ژنتیک هاي الگوریتم .یکنند م استفاده الگو تطبیق یا بینی پیش جهت بهینه

 که است نویسی برنامه تکنیک یک ژنتیک الگوریتم که شود می گفته مختصراً .هستند تصادف مبناي بر بینی پیش

 وراه است ورودي شود حل باید که اي مسأله .کند می استفاده مسئله حل الگوي یک عنوان به ژنتیکی ازتکامل

 کند که می ارزیابی را کاندید حل راه هر دارد نام fitness     تابع که میشوند گذاري کد الگو یک طبق ها حل

 .شوند می انتخاب تصادفی صورت به آنها اکثر

 از .دانند می وانسان آفرینش دستگاه پیشرفت عامل مهترین را تکامل به میل اندیشمندان، و دانشمندان از بسیاري

 این از برسد، تکامل به تا کوشد می همواره انسان .ستاجستجو مسأله یک بنگرید، که را اي پدیده هر دیدگاه این

 که گفت توان می حتی .بماند باقی تا کوشد می همواره و نگارد می سازد، می کاود، می پژوهد، می اندیشد، می رو

 به رسیدن راه در تالش این توان می .است جانداران دیگر البته و نیاز این برآوردن در گامی فرزند، زادن به میل

 .کرد تعبیر جستجو مسألۀ یک را تکامل

 

 ژنتیک الگوریتم از استفاده اصلی ایدة

 بهینه در را الگوریتم ژنتیک از استفاده هلند ایده نام جان به میشیگان دانشگاه از دانشمندي میالدي 70 دهه در

 هاست . )ژنها توسط ژن موروثی خصوصیات انتقال الگوریتم این اساسی ایده .کرد مطرح مهندسی هاي سازي

 عالوه .دارند را پلی پپتید یک یا DNAمولکول  یک براي نیاز مورد اطالعات که هستند کروموزوم یک از قطعاتی

 رونویسی همانندسازي، که در دارد وجود ها کروموزوم روي در تنظیمی مختلف هاي توالی از مختلفی انواع ژنها، بر

 .شوند می منتقل بعدي نسل او به هاي کروموزوم توسط انسان خصوصیات مجموعه کنید فرض دارند(. شرکت ...و

 طول 2ژن  باشد، چشم رنگ تواند می 1ژن  مثال بعنوان .است خصوصیت یک نماینده ها کروموزوم این در ژن هر

 نسل خصوصیات تمامی یابد، انتقال نسل بعد به تمامی، به کروموزوم این اگر حال .آخر الی و مو رنگ 3ژن  قد،

 بصورت واقع در .دهد نمی رخ اتفاقی چنین در عمل که بدیهیست .بود خواهد قبل نسل خصوصیات به شبیه بعدي



 
 

472 
www.shirouyehzad.ir 

 که است صورت این به موتاسیون .است اول موتاسیون)جهش( اتّفاق .افتد می ها کروموزوم براي اتفاق دو همزمان

 این حال هر در اما باشد می کم بسیار ها ژن اینگونه تعداد البته .کنند تغییرمی تصادفی کامالً بصورت ها ژن بعضی

 شود باعث تصادفی بصورت تواند می چشم رنگ ژن مثالً .است مهم بسیار پیشتر دیدیم که همانگونه تصادفی تغییر

 .اند بوده اي قهوه چشم داراي قبل نسل تمامی که حالی در باشد، سبز چشمان نفرداراي یک بعدي نسل در تا

 می رخ موتاسیون به نسبت بیشتري بسیار تعداد به اتفاق این البته و افتد می که اتفاق دیگري موتاسیون بر عالوه

 می باعث مثالً که چیزیست همان این است. دیگر کروموزوم یک انتهاي به کروموزوم ابتداي یک چسبیدن دهد

 تام شدن شبیه از و ببرد ارث به هم با را مادر خصوصیات از تعدادي و پدر خصوصیات از فرزند تعدادي تا شود

 کند. می جلوگیري والدین از یکی به تنها فرزند

 می مرسوم جستجوي هاي روش با اساسی اختالف چند داراي طبیعت از نمودن تقلید دلیل به ژنتیک الگوریتم

 :کنیم می اشاره آنها از تعدادي به زیر در که باشد

 نشان را متغیرها مجموعه کلّ ها رشته این از کدام هر که کند می کار بیتی هاي رشته با ژنتیک الگوریتم 

 .کنند می ویژه برخورد متغیرهاي با مستقل طور به ها روش بیشتر آنکه حال دهد می

 به ترتیب این که به دهد می انجام تصادفی انتخاب جستجو، جهت راهنمایی براي ژنتیک الگوریتم 

 .ندارد نیاز مشتق اطالعات

 نمایند. می طبیعی عمل ژنتیک و انتخاب مکانیزم اساس بر جستجو هاي روش ژنتیک الگوریتم در 

 ژنتیک الگوریتم عملگرهای

 :است شده تشکیل زیر عملگرهاي از ژنتیک الگوریتم خالصه طور به

 : کدگذاری

 روي اینکه بر جاي به ژنتیک الگوریتم .باشد الگوریتم روش به مسأله حل مرحله مشکلترین شاید مرحله این

 کردن، کد روشهاي از یکی .دارد سروکار آنها شدة کد شکل با کند، کار مسأله متغیرهاي یا پارامترها

 است(. 2مبناي در باینري اعداد از اي رشته به مسأله جواب تبدیل هدف آن در که باشد می دودویی کردن ) کد

 ارزیابی :

 .آورند می به دست شود بهینه است قرار که تابعی یعنی هدف تابع روي بر مناسب تبدیل اعمال از را برازندگی تابع

 رشته کیفیت چه هر .نماید می مشخص را آن کیفیت که کند می ارزیابی عددي مقدار یک با را رشته هر تابع این

 خواهد افزایش نیز نسل بعدي تولید براي مشارکت احتمال و است بیشتر جواب برازندگی مقدار باشد باالتر جواب

 .یافت

 

 

 



 
 

472 
www.shirouyehzad.ir 

 ترکیب

 کروموزوم نسل قدیمی آن در که است فرآیندي ترکیب .است ترکیب عملگر ژنتیک، الگوریتم در عملگر مهمترین

 قسمت در که هایی جفت .بیاید بوجود ها کروموزوم از اي تازه نسل تا شوند می ترکیب و مخلوط یکدیگر با ها

 جدید اعضاي و کنند می هم مبادله با را هایشان ژن قسمت این در شدند گرفته نظر در والد عنوان به انتخاب

 زیرا شود می جمعیت ژنتیکی تنوعیا  پراکندگی رفتن بین از باعث ژنتیک الگوریتم در ترکیب .آورند می بوجود

 .بیابند را یکدیگر خوب هاي ژن دهد می اجازه

 جهش

 بعد ژنتیک الگوریتم در .کند می متولد را دیگري ممکن هاي جواب که هست دیگري عملگر نیز جهش

 ممکن است جهش در .یابد می جهش جهش، احتمال با آن ژن هر آمد بوجود جدید جمعیت در عضو یک اینکه از

 .شود آن اضافه به است نداشته وجود جمعیت در حال به تا که ژنی یا شود حذف جمعیت هاي ژن مجموعه از ژنی

 .شود می جهت استفاده متفاوت هاي روش کدگذاري نوع به وابسته و است ژن آن تغییر معناي به ژن یک جهش

 رمزگشایی

 کرد ارائه براي مسأله را جواب بهترین الگوریتم اینکه از بعد مرحله این در .است رمزگذاري عمل عکسِ رمزگشایی،

 جواب واقعی نسخه بتوانیمتا  شود اعمال رمزگشایی عمل همان یا ها جواب روي رمزگذاري عمل عکس است الزم

 .باشیم داشته دست در وضوح به را

 

 کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدیریت 

کرد. براي نمونه استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه توان در مدیریت بازاریابی نیز استفاده  از الگوریتم ژنتیک می

سازي درختان تصمیم گیري براي اعتبارسنجی مشتریان بانکها یکی از موارد کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدیریت 

وریتم ریزي یکپارچه تولید و توزیع نیز با الگ مدلهاي برنامه .تواند براي پایان نامه استفاده شود بازاریابی است که می

 ژنتیک قابل طراحی است. 

کنند. الگوریتم ژنتیک  کار میها شروع بهبرداري از فضاي جوابهاي تصادفی بر مبناي نمونهاصوالً تمام الگوریتم

-شود و با آزمایش همگرایی پایان میسازي شروع میهاي بهینهسازي دیگر با تعریف متغیرمانند هر الگوریتم بهینه

تم یک تکنیک جستجو است که از طبیعت الهام گرفته شده و براي اکتشاف در یک فضاي جستجو یابد. این الگوری

گونه اطالعی از مسأله، نوع تابع هدف و روند محاسبات و هیچ شود. الگوریتم ژنتیک بدون داشتن هیچکار برده میبه

اي در شدهاست و داراي کارایی ثابت اي قابل اعمالگونه مسألهمحدودیتی بر نوع و مقدار متغیرهاي آن، براي هر

یابی داراي این اشکال عمده است که هاي سنتی بهینهعبارت دیگر اکثر روشباشد. بهیافتن جواب بهینه فراگیر می

 نقطه سويبه حرکت و نقطه این از خروج توانایی و شده متوقف به محض رسیدن به اولین نقطه بهینه موضعی

 یافتن موجب که بود ترکوتاه زمان و بیشتر دقت با بهینه جواب برآورد در مستمر تالش. ندارند را مطلق بهینه



 
 

477 
www.shirouyehzad.ir 

 گرجستجو هايتکنیک ژنتیک، هايالگوریتم .باشدمی ژنتیک الگوریتم هاروش این از یکی. گردید ابتکاري هايروش

-خانواده تصادفی انتخاب با آنالیز،. اندشده فرموله طبیعی ژنتیک و انتخاب مکانیسم اساس بر که هستند نیرومندي

 گذاريکد مقدار که هابیت از ايرشته ساختار یک توسط هاجواب از یک هر. شود می شروع ممکن هايجواب از اي

شوند. سپس با تشکیل خانواده اولیه و ارزیابی هر یک از گیري را در بر دارند، نشان داده میي تصمیممتغیرها شده

هاي ها( از خانواده جوابهاي جدید )زادهشوند. جوابمناسب براي تشکیل خانواده بعدي انتخاب میها، افراد رشته

هاي شوند. رشتهها توسط عملگرهاي الگوریتم ژنتیک تولید میاولیه )خانواده والدین( با تغییر دادن ساختار رشته

 هايرشته شوند. سپس مقدار برازندگیمی جدید توسط روند طراحی الهام گرفته از مکانیزم ژنتیک طبیعی تولید

 هاحل خانواده برازندگی مداوم بهبود موجب روند این. شودمی ارزیابی نظر، مورد مسأله هدف تابع به توجه با جدید

ها را وجود دارند که دائماً گروه جواب GA در مهم جنبه دو شود.ها همگرا شوند تکرار میکه حلو تا زمانی شده

 GAها عملگر تقاطع است که آورند. یکی از این جنبههاي موضعی را فراهم میکرده و مجال خروج از بهینهآشفته 

شود، قادر کند. جنبه دیگر که عملگر جهش نامیده میها استفاده میهایی از خانواده جواباز آن براي تولید زاده

کند که تنوع نداشته است. عملگر جهش کمک میها بدهد که در گروه والدین وجود است مقادیر جدیدي به بیت

 یا افزاري نرم مصنوعی هايسیستم طراحان ژنتیک باقی بماند و جستجو به نواحی جدیدي از فضاي پارامتر برسد.

هاي تجاري، از مقاومت، صالحیت و هاي مهندسی و کامپیوتري و چه در سیستمري چه در سیستمافزا سخت

هاي اند. خصوصیات خودترمیمی، هدایت و تولید مثل که در سیستم یستی شگفت زدههاي زپذیري سیستم انعطاف

هاي هوشمند مصنوعی وجود دارد و مهندسان در صددند تا در ندرت در سیستمفرما هستند بهزیستی حکم

 الگوریتم روش. است مصنوعی هايسیستم این از یکی ژنتیک الگوریتم هاي مصنوعی از آنها تقلید کنند.سیستم

 توانایی بلکه است، نشده پذیرفته بیولوژیک و طبیعی هايسیستم مباحث به آن گرایش واسطۀبه تنها ژنتیک

 الگوریتم پیچیده از طریق تئوري و تجربی ثابت شده است. فضاهاي در نیرومند جستجوي انجام در ژنتیک الگوریتم

 الگوریتم، این همچنین. دارد نیاز سودمند و کافی جستجوي به که است مسائلی براي معتبر رویکرد یک ژنتیک،

 عین در و ساده محاسبات آن، کاربرد افزایش دلیل. است یافته مهندسی و علوم تجارت، در وسیعی کاربرد دامنه

-هاي محدودهاي بنیادي ایجاد شده توسط فرض عالوه محدودیترت جستجو براي یافتن بهترین است. بهقد حال

سازي هاي بهینهتوان گفت، در میان روشطور خالصه میي جستجو را ندارد.با توجه به مطالب فوق بهکننده فضا

-یافتهریزي شده از تکاملالهام گرفته از طبیعت جانداران، الگوریتم ژنتیک که بر اساس اصول تکامل طبیعی، پایه

کالسیک و جستجوي مستقیم است که زي غیرساآید. همچنین الگوریتم ژنتیک یک روش بهینهشمار میها بهترین

 فقط با خود تابع و نه مشتقات آن سرو کار دارد و بر اساس مکانیسم بقاي اصلح و علم ژنتیک طبیعی بنا شده است.
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 مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 

مدلهاي تصمیم گیري چند دهند  یکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت در داخل کشور به آن اهمیت می

در این گونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند در نظر  .است (MCDM) معیاره

گرفته می شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب استراتژي یک سازمان معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در 

ري، تصویر سازمان در جامعه و ... اگر در تصمیم گیري با معیارهاي طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازا

 MADM منظور از معیار شاخص باشد آنرا به نام تصمیم گیري با شاخص هاي چندگانه یا MCDM چندگانه

 MODM شناسند و اگر منظور از معیارهاي چندگانه هدف باشد آن را به نام تصمیم گیري با اهداف چندگانه می

 .گویند

ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی  گیري یکی از مهمترین و اساسی صمیمت

گیري جوهر اصلی  گیري هربرت سایمون، تصمیم دارد. به طوري که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم

باشد. مدیر  گیري چندمعیاره می میمهاي کمی تص گیري با استفاده از داده هاي تصمیم یکی از تکنیک .مدیریت است

گیري که  تواند با در نظر گرفتن معیارهاي متفاوت براي تصمیم گیري چندمعیاره می هاي تصمیم با استفاده از تکنیک

به  (MCDM) گیري چندمعیاره گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازي نماید. تصمیم

ها و  شود. مدل تقسیم می (MODM) گیري چندهدفه و تصمیم (MADM) دشاخصهگیري چن دو دسته تصمیم

روند.  گزینه موجود بکار می m گیري چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین هاي تصمیم تکنیک

شود.  هاي مختلف در یک ماتریس نمایش داده می ها از منظر شاخص هاي مربوط به گزینه معموال داده MADM در

هاي جبرانی و غیرجبرانی تقسیم  هاي مورد نظر به مدل گیري چندشاخصه از نظر نوع شاخص هاي تصمیم مدل

 .شوند می

 تعریف مسأله بهینه سازی 

از گزینه هاي امکانپذیر )رعایت قیود مسأله بهینه سازي در واقع یافتن جواب یا جواب هایی بر روي یک مجموعه 

 مسأله( با هدف بهینه کردن معیار یا معیارهاي مسأله است. 

 تعریف مسأله بهینه سازی چند هدفه

( است که در میان MCDMهاي چند معیاره)گیرياي از مجموعه تصمیممسأله بهینه سازي چندهدفه زیر شاخه

مسأله بهینه سازي چند هدفه برخواسته از روشهاي گیرد.یهاي محتمل صورت ممجموعه نامحدودي از جواب

اي از اهداف و معیارهاي متضاد و متعارض گیري دنیاي واقعی است که از شخص تصمیم گیرنده با مجموعهتصمیم

روبروست. در این گونه مسائل بر خالف مسائل بهینه سازي تک هدفه و بخاطر وجود چند هدف متعارض به جاي 

سازي چندگانه مقید را می توان به صورت شود.مساله کلی بهینهها حاصل میاي از جوابب، مجموعهتنها یک جوا

 زیر تعریف نمود :
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 سازي شوند:تعدادي تابع مطلوبیت که همزمان باید همراه با تعدادي قید تساوي یا نامتساوي بهینه

   (   )  ( )         

  ( )              

  ( )              

 باشد.متغیر طراحی می p بردار حاوي x تعداد توابع مطلوبیت وN توابع مطلوبیت ،   که در آن

باشد. یک تابع مطلوبیت می (کمینه یا بیشینه)سازي تعیین نقطه بهینهسازي معموال منظور از بهینهدر مسایل بهینه

سازي نمود که معموال در تضاد با هم نیز همزمان چندین تابع را بهینهدهد که بایستی به طور اما حاالتی نیز رخ می

دار از توابع مطلوبیت در نظر گرفته و مساله می باشند. در این حاالت عموما تعریف تابع بهینه را ترکیب خطی وزن

 نمایند. اما این کار سه مشکل اساسی دارد:را مانند قبل حل می

 بیت ترکیبیالف :چگونگی تعریف تابع مطلو

 ب : چگونگی تعیین وزن هاي مناسب در آن

 از دست رفتن بخشی از پاسخ هاي بهینه.  ج:

نمیتوان تابع مطلوبیت ترکیبی فوق را تعریف نمود زیرا توابع مطلوبیت اولیه ” گذشته از این مشکالت گاهی اصوال

نقطه بهینه را ارائه داد به طوري که  قابلیت ترکیب با هم را ندارند. به همین منظور بایستی تعریف جدیدي از

توان یک نقطه بهینه را همزمان دارد اگرچه نمیهمزمان تمامی معیارها را تأمین نماید. مفهوم بهینه پارتو بیان می

توان یک براي تمامی توابع مطلوبیت به دست آورد)یعنی تمامی توابع مطلوبیت را کمینه یا بیشینه نماید( اما می

ها هاي دیگر بهتر باشد. به این مجموعه پاسخها را طوري پیدا نمود که در فضاي جستجو از پاسخپاسخمجموعه از 

و نقاط دیگر فضاي جستجو را مجموعه پاسخ هاي مغلوب  می نامند. انتخاب پاسخ   هاي بهینه پارتومجموعه پاسخ

ساله و شرایط مرزي و محیطی آن بستگی دارد. در هاي بهینه پارتو به میزان آگاهی ما از مبهینه نهایی از میان پاسخ

 نمایدباشد نقش اساسی را ایفا میگیرنده که همان طراح شبکه در مساله میاین جا تصمیم

 (Dominanceمفهوم غلبه)

x سازي برداردر مساله کمینه
x را قسمتی کمتر از1

 : می نامند به شرطی که2
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              ( 
 )    ( 

 )           

 )   i       و حداقل براي یک
 )    ( 

 ) 

شده است. براي مثال در حالتی که دو تابع مطلوبیت در     غالب بر     شوددر این حالت اصطالحا گفته می

 است اگر و فقط اگر:    غالب بر       سازي شرکت دارندکمینه

  ( 
 )    ( 

 )       ( 
 )    ( 

 ) 

Or 

  ( 
 )    ( 

 )       ( 
 )    ( 

 ) 

 Cنباشد و حداقل در یک تابع بهتر از  Cغلبه دارد اگرد در هیچ تابعی بدتر از  C بر Aاز بیان دیگر میتوان گفت 

 باشد.

 

هاي تکاملی مانند الگوریتم توان مستقیما از روشباشد نمیفضاي جستجو داراي چندین معیار یا تابع مطلوبیت می

براي این منظور الزم است ابتدا یک تابع مطلوبیت  .عیین نقطه بهینه استفاده نمودژنتیک براي ت

جبهه هر نقطه در فضاي جستجو بر اساس جبهه پرتو ایجاد گردد. به این ترتیب شماره  (Dummy)ساختگی

 .مبناي تکثیر آن نقطه در نسل بعد خواهد بود
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 هاي پارتو)نامغلوب( مسأله مورد نظر است.هدف از بهینه سازي چند هدفه یافتن مجموعه جواب

 های بهینه سازی چند هدفه:دسته بندی روش
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ها را نسل اول و یا نامیده شده و سایر روش هاي بهینه سازي چند هدفهالگوریتم هاي تکاملی نسل دوم از روش

 نامند.هاي کالسیک میروش

 :های کالسیک بهینه سازی چند هدفهروش

 هاي کالسیک بهینه سازي چند هدفه مشروح گردیده است.در زیر تعدادي ار زوش

 (weighting Approach(روش رزن دهی)1

    ( )  {  ( )     ( )} 

  ( )         

  ( )     
 

                    

  ( )         

  ( )     
 دهی:هاي روش وزنمشخصه

 کند:روشی ساده به لحاظ فهم و پیاده سازي که در عین حال سؤاالتی را در ذهن ایجاد می

 شود؟مقادیر ضرایب وزنی اهداف چگونه تعیین می 

  هاي مختلفی باشند.است اهداف داراي مقیاسنیاز به نرمالیزه کردن اهداف با توجه به اینکه ممکن 

 مفید بودن کاربرد این روش تنها براي مسائل بهینه سازي محدب 
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 مزایا:

 ساده بودن فهم و پیاده سازي آن 

 کاربرد مناسب براي مسائل بهینه سازي محدب 

 معایب

  بیشینه شوند، همه در مسائلی که در آن به طور همزمان برخی اهداف باید کمینه و برخی اهداف باید

 اهداف باید به یک نوع تبدیل شود.

 هاي پارتو عدم امکان یافتن یک توزیع یکنواخت در میان مجموعه جواب 

  از آنجایی که اکثر مسائل بهینه سازي تک هدفه جهت یافتن جوابی که معیار بهینگی مرتبه  اول را برآورده

جهت اطمینان از صحت جواب بدست آمده به عنوان هاي بیشتر اند، لزوم بررسیسازند، تدوین شدهمی

 جواب مینیمم ضروري است.

 .اطمینان از محدب بوند فضاب حل دشوار است 

𝜀روش قیود نامحدود)            ) 

این روش هم مبتنی بر تبدیل مسأله بهینه سازي چند هدفه به یک مسأله بهینه سازي تک هدفه است. در این 

 شود.هداف مسأله به عنوان هدف اصلی نسبت به اهداف دیگر به عنوان قید بهینه میروش یکی از 

    ( )  {  ( )     ( )} 

 ( )         

 ( )     
 

    ( )    ( ) 

  ( )  𝜀                  

  ( )     
 مثال:
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 مزایا

  با تغییر مقدارε هاي بهینه مختلف یافتتوان جوابمی 

  باشد.ساز نمیدهی مشکلمقیاس اهداف در این روش همانند روش وزنتفاوت 

 هاي بهینه پارتو را بدست میتري از جوابدهی قادر است تا مجموعه متنوعاین روش نسبت به روش وزن-

 آورد.

 

 معایب

 هاي بدست آمده به شدت به مقدار انتخابی جوابε شوند  اي انتخاببستگی دارد. این مقادیر باید به گونه

 که بین مقادیر حداقل و حداکثر هر تابع هدف مقید شده قرار گیرند.

  باید کسب شود.با افزایش تعداد اهداف اطالعات بیشتري از کاربر 

 (Goal Atteintmentروش میل به مقصود)

فضاي  سازد. اگر درهایی است که یک هدف از پیش تعیین شده را برآورد میایده اصلی در این روش یافتن جواب

هدف جوابی وجود نداشته باشد که نقطه هدف از پیش تعیین شده را برآورد سازد )در مسائل بهینه سازي چند 

هایی است که کمترین میزان انحراف را از هدف هدفه این مسأله به طور طبیعی برقرار است(، هدف یافتن جواب

 مطلوب داشته باشد.
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مسانل بهینه سازي چند هدفه کاربرد داشته و در این حالت سناریوهاي روش بهینه سازي میل به مقصود در مورد 

 پذیر است.مختلفی امکان

 .اهداف کوچکتر و یا مساوي مقدار هدف مطلوب باشد ( )      

 اهداف بزرگتر یا مساوي مقدار هدف مطلوب باشد  ( )      

 اهداف دقیقا برابر هدف مطلوب از پیش تعیین شده باشد  ( )           

 اگر هدف در یک بازه مطلوب تعریف شده باشد                                          ( )       

 ( )      

 مثال:
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 هاي بهینه پارتو:انتخاب جواب مناسب از میان مجموعه جواب

 حداکثر-روش اول: روش حداقل

هاي نامغلوب مقدار توابع هدف یه هنجار شده هریک از جوابپس از به هنجارسازي مقادیر توابع هدف، ابتدا حداقل 

 شود.محاسبه شده و پس از گزینه مطلوب)جواب نهایی( با حداکثر مقدار انتخاب می

   {    {                 }} 

 مثال:
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 روش دوم: روش رتبه بندي تابع عضویت:

 نرمالیزه کردن توابع صعودي:

  
  

  
      

 

  
      

   
 

 نرمالیزه کردن توابع نزولی:

  
  

  
    

   

  
      

   
 

 تابع عضویت نرمالیزه شده

   
∑   

   
   

∑ ∑   
   

   
  
   

 

 

 مثال:
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 های بهینه سازی چند هدفه نسل دوم روش

را براي حل مسائل بهینه سازي چند هدفه معرفی  NSGA سازيروش بهینه  1۹۹۱اسرینیباس و دِب در سال 

 :نمودند. نکات برجسته اي که در مورد این روش بهینه سازي وجود دارند، عبارتند از

جوابی که هیچ جواب دیگري، به طور قطع بهتر از آن نباشد، داراي امتیاز بیشتري است. جواب ها بر اساس این که  

 .وجود داشته باشند، رتبه بندي و مرتب می شوندچند جواب بهتر از آن ها 

 شایستگی )برازندگی( براي جواب ها بر حسب رتبه آن ها و عدم غلبه سایر جواب ها، اختصاص می یابد. 

 از شیوه اشتراک برازندگی (Fitness Sharing)  براي جواب هاي نزدیک استفاده می شود تا به این

مطلوبی تنظیم شود و جواب هاي به طور یکنواخت در فضاي جستجو ترتیب پراکندگی جواب ها به نحو 

 .پخش شوند

به پارامترهاي اشتراک  NSGA با توجه به حساسیت نسبتا زیادي که نحوه عملکرد و کیفیت جواب هاي الگوریتم

ر سال توسط دِب و همکارانش د NSGA-II با نام NSGA برازندگی و سایر پارامترها دارند، نسخه دوم الگوریتم

 :معرفی گردید. ویژگی هاي عمده این الگوریتم عبارتند از 2۲۲۲

به عنوان ویژگی جایگزین براي شیوه هایی مانند اشتراک  (Crowding Distance) تعریف فاصله تراکمی 

 برازندگی

 دویی-استفاده از عملگر انتخاب تورنومنت دو 

 ی الگوریتم به دست آمده اند )نخبه گرایی(.ذخیره و آرشیو کردن جواب هاي نامغلوب که در مراحل قبل 

-از میان جواب هاي هر نسل، تعدادي از آن ها با استفاده از روش انتخاب تورنمنت دو NSGA-II در الگوریتم 

دویی، دو جواب به تصادف از میان جمعیت انتخاب می شوند و سپس -دویی انتخاب می شوند. در روش انتخاب دو

یسه اي انجام می شود و هر کدام که بهتر باشد، نهایتا انتخاب می شود. معیارهاي انتخاب در میان این دو جواب، مقا

در درجه اول، رتبه جواب و در درجه دوم فاصله تراکمی مربوط به جواب است. هر چه قدر  NSGA-II الگوریتم

 .رتبه جواب کمتر باشد و داراي فاصله تراکمی بیشتري باشد، مطلوب تر است

 دویی بر روي جمعیت هر نسل، مجموعه اي از افراد آن نسل براي شرکت در تقاطع-ار عملگر انتخاب دوبا تکر 

(Crossover) و جهش (Mutation)  انتخاب می شوند. بر روي بخشی از مجموعه افراد انتخاب شده، عمل

یجاد می شود. در ادامه، تقاطع و بر روي بقیه، عمل جهش انجام می شود و جمعیتی از فرزندان و جهش یافتگان ا

اعضاي جمعیت تازه تشکیل یافته، ابتدا برحسب رتبه و به صورت  .این جمعیت با جمعیت اصلی ادغام می شود
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صعودي مرتب می شوند. اعضایی از جمعیت که داراي رتبه یکسانی هستند، بر حسب فاصله تراکمی و به صورت 

اول بر حسب رتبه، و در درجه دوم بر حسب فاصله تراکمی نزولی مرتب می شوند. حال اعضاي جمعیت در درجه 

مرتب سازي شده اند. برابر با تعداد افراد جمعیت اصلی، اعضایی از باالي فهرست مرتب شده انتخاب می شوند و 

بقیه اعضاي جمعیت دور ریخته می شوند. اعضاي انتخاب شده جمعیت نسل بعدي را تشکیل می دهند. و چرخه 

جواب هاي نا مغلوب به دست آمده از حل  .بخش، تا محقق شدن شرایط خاتمه، تکرار می شود مذکور در این

مسأله بهینه سازي چندهدفه، غالبا به نام جبهه پارتو شناخته می شوند. هیچ کدام از جواب هاي جبهه پارتو، بر 

 .بهینه در نظر گرفت دیگري ارجحیت ندارند و بسته به شرایط، می توان هر کدام را به عنوان یک تصمیم

سازي چند هدفه،  توان این چنین نتیجه گرفت که هدف اصلی رویکرد بهینه با توجه به مطالب بیان شده می

بهینه سازي چند هدفه به معناي  باشد.هاي ( بهینه سراسري یا پارتو می دسترسی هر چه بیشتر به نقاط ) جواب

ت که قیود را برآروده ساخته و بردار هدف را که نشان دهنده یافتن یک مجموعه بردار از متغیرهاي طراحی اس

قبولی است که   مقادیر توابع هدف مسئله می باشد بهینه می کند، در این گونه مسائل هدف یافتن جواب هاي قابل

در تعارض با یکدیگر هستند. از آنجا که الگوریتم ژنتیک مبتنی بر جمعیت می باشد و  مقادیر کلیه توابع هدف آنها 

داراي کاربرد گسترده ا در حل مسائل بهینه سازي است گزینه مناسبی براي حل اینگونه مسائل می باشد.طبق 

 2۲۲2سال  در که NSGA-IIمطالعات صورت گرفته شده در زمینه الگوریتم هاي ژنتیک چند هدفه, الگوریتم 

ین و توانمندترین الگوریتم هاي بهینه سازي است که نسبت به سایر روش رتوسط دب معرفی گردید یکی از سریع ت

ها از پیچیدگی عملیاتی کمتري برخوردار بوده و با استفاده از اصل غیر مغلوب بودن و محاسبه فاصله ازدحام نقاط 

در جمعیت، ” خوب“ه محض مشاهده بروز چندین کپی از یک فرد در این روش ببهینه پارتو را به دست می آورد. 

نماید تا امکان تکثیر این اعضا در نسل بعد کمتر شده و احتمال مقادیر تابع مطلوبیت آنها در جهت منفی تغییر می

امر نه می گویند. این  گذاريبه اشتراک“بروز اعضاي جدیدتر یا تنوع بیشتر در نسل افزایش یابد که به آن تکنیک 

تنها از همگرایی زود هنگام جلوگیري خواهد نمود بلکه نتیجه نهایی در نسل تکامل یافته آخر، حاوي تعداد بیشتري 

 .از اعضاي مجموعه جبهه پارتو خواهد بود

 

 (NSGAIIیر نخبه گرا)یتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب غالگور

 مسألهگام اول: تولید جواب اولیه بر مبناي مقیاس و قیود 

 گام دوم: ارزیابی جمعیت تولید شده از دید توابع هدف تعریف شده 
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 گام سوم: اعمال روش مرتب سازي نامغلوب

اي که اعضاي موجود در دسته اول، یک مجموعه کامال غیر هاي قرار گرفته به گونهاعضاي جمعیت در داخل دسته

وجود در دسته دوم نیز بر همین مبنا تنها توسط اعضاي باشند. اعضاي ممغلوب توسط دیگر اعضاء جمعیت فعلی می

هاي دیگر ادامه یافته تا به تمام اعضاي موجود در هر دسته اول مغلوب شده و این روند به همین صورت در دسته

 دسته، یک رتبه بر مبناي شماره دسته اختصاص داده شود.

 

 (Crowding Distanceگام چهارم: محاسبه پارامتر کنترلی به نام فاصله جمعیت)

اي از نزدیکی نمونه مورد نظر به دیگر اعضاي شود و بیانگر اندازهاین پارامتر براي هر عضو در هر گروه محاسبه می

باشد. مقدار بزرگ این پارامتر منجر به واگرایی و گستره بهتري در مجموعه اعضاي جمعیت آن دسته و گروه می

 جمعیت خواهد شد. 
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 تخاب جمعیت والدین براي تولید مثل:گام پنجم: ان

-هاي انتخاب مبتنی بر تورنومنت دوتایی میان دو عضو منتخب به طور تصادفی از میان جمعیت مییکی از مکانیزم

 باشد.

 گام ششم: انجام جهش و تقاطع
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سه موضوع مرتب سازي نامغلوب، تعیین تراکم افراد در فضاي جستجو و نحوه  NGGA-IIبراي تشریح روش 

 گرددانتخاب افراد براي تولید نسل بعد به ترتیب بیان می

 (Non-Dominated Sortingرتبه بندی نامغلوب)

و تعداد توابع  N  که براي ابعاد جمعیت NSGA-IIمانند   MOEAهاي مشکل هزینه محاسباتی روش

خواهد شد. ذکر این نکته الزامی  (   ) بود، با این الگوریتم حداکثر معادل  (   )  معادل m  مطلوبیت

گردد. در صورتی که براي هر میسر می (  )  به ( ) است که این مزیت در مقابل افزایش فضاي ذخیره از 

محاسبه این دو  iفراد مغلوب مجموعه اSiو  iتعداد افراد غالب بر   دو مشخصه محاسبه شود:  iفرد 

   هستند همان جبهه پارتو اول یا     افرادي که داراي  مقایسه در پی خواهد داشت.  (   ) مشخصه

امین عضو آن یکی  jمربوط به    را در نظر گرفته و  Siمجموعه مغلوب  Fi باشند. اکنون براي هر فرد عضو می

براي  Qتعلق خواهند یافت. بعد از تکمیل  Qاست به مجموعه       آنهاشود. افرادي که در کاهش داده می

به عنوان   Qرا به کناري نهاده و  باشد. براي ادامه کار جبهه پارتو دوم می Qمی توان گفت  F1کلیه اعضاي 

 شود.جبهه پارتو اول منظور و فرآیند فوق براي باقیمانده اعضاء تکرار می

 مغلوب:هاي رتبه بندي ناگام

 i=1به عنوان تعداد گروه و دسته با مقدار اولیه  iتعریف شمارنده  .1

     تعریف تعداد اعضاي دسته اول  .2

 از جمعیت مراحل زیر را انجام دهید pبراي هر عضو دلخواه  .3

      شوند.مغلوب می pتعریف مجموعه اعضایی از جمعیت که توسط  1,3

      کنند.غلبه می pتعداد اعضایی از جمعیت که بر عضو  2,3

 مراحل زري را انجام بده: pاز جمعیت غیر از  qبراي هر عضو  3,3

 { }      کند؟غلبه می qبر  pآیا  1,3,3

 1      کند؟غلبه می pبر  qآیا  2,3,3

 آنگاه      اگر  3,3

        باشد؟می iداراي رتبه  pعضو  1,3,3

2,3,3P   عضوي از دستهi باشد؟می      { } 
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     هدف یافتن اعضاي دسته بعد      اگر 

     تعریف مجموعه موقتی   .1

   از اعضاي مجموعه  pبراي هر عضو دلخواه  .2

 شودانتخاب می   از مجموعه  qعضو دلخواه  .3

 (       ) qکاهش یک واحدي تعداد اعضاي غلبه شونده بر 1,3

 { }    کند( آنگاه را مغلوب نمی  p ،q)یعنی دیگر هیچ عضوي به جز      اگر  2,3

 i=i+1شماره دسته یا گروه را یک واحد افزایش دهید..3

     شود.را به عنوان دسته و گروه بعدي در سیستم رتبه بندي لحاظ می Qمجموعه . ۱

 :)ازدحام جمعیت( جمعیتتراکم افراد در محاسبه شاخص 

براي تعیین میزان تراکم افراد جمعیت حول یک نقطه مشخص که معیاري براي تنظیم تنوع در جمعیت به دست  

شود. ترین افراد در دو طرف نقطه مزبور براي کلیه توابع مطلوبیت درنظر گرفته میخواهد داد، متوسط نزدیک

هیچ فرد دیگري را دربر ” گیرد و ثانیافرد می” است که اوال ترین فرامستطیلیمبین اندازه بزرگ          کمیت 

 می گویند. فاصله ازدحامگیرد که به آن نمی

 دهد.ع مطلوبیت نشان میشکل زیر این مفهوم را براي دو تاب

 

 گام هاي تعیین شاخص تراکم افراد در جمعیت

 مراحل زیر را انجام دهید.   براي هر عضو از اعضاي مجموعه  .1

http://ioptimizer.ir/tag/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85/
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 فاصله ازدحام تمام اعضاي جمعیت را در این دسته صفر قرار دهید. 1,1

  (   )    

 براي هریک از توابع هدف مراحل زیر را انجام دهید2,1

 (    )      مرتب نمایید. mرا برحسب تابع هدف    اعضاي جمعیت مجموعه  1,2,1

 بر جسب توابع هدف مقدار بینهایت را نسبت دهید.   به هریک از اعضاي مرزي مجموعه مرتب شده  2,2,1

  (   )    

  (   )    

مراحل زیر را انجام  n-1تا  2و از شماره    از مجموعه مرتب شده  kبراي هریک از اعضاي جمعیت  3,2,1

 دهید.

  (   )    (   )  
  (   )    (   )

  
      

   
 

 

 (Selection or Reproductiveانتخاب) 

-بر اساس دو پارامتر رتبه مغلوب نشدن و فاصله ازدحام می NSGAIIمبناي انتخاب و گزینش اعضاي جمعیت در 

-جهت انتخاب عضو برتربراي حوضچه تولید مثل گزینه مناسبی می tournamentباشد. استفاده از عملگر انتخابی 

 انتخاب و بر مبناي زیر مقایسه نمایید:  qو  pباشد. دو عضو به طور تصادفی از مجموعه 

 الف( مفایسه رتبه و مرتبه دسته هر کدام از این دو عضو و انتهاب عضو با رتبه کمتر

فردي یعنی ب(در صورتی که هر دو عضو از یک مرتبه برخوردار باشند معیار فاصله ازدحام آنها مقایسه میگردد 

تر یا با فاصله ازدحام بزرگتري قرار گرفته مشابه کمتري داشته باشد یعنی در محیط کم تراکم شود کهانتخاب می

 باشد.

بهینه و شرط )ب( باعث همگون شدن نقاط بهینه در سراسر . شرط )الف( باعث همگرایی جمعیت به سمت نقاط 

 شود.جبهه پارتو اول می
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)فاصله ازدحام موضعی( براي هر فرد در جمعیت، می   i distance)درجه غلبه( و i rank. با فرض کردن دو مشخصۀ 

 توان عملگر مقایسه ازدحام را به صورت زیر تعریف نمود:

If ((i rank = j rank) and (I distance > j distance)) 

or (i rank < j rank) then i ≥n j 

 MOGA(Multi Objective Genetic Algorithm)الگوریتم ژنتیک چند هدفه

مطرح شد. در این الگوریتم رتبه هر فرد در جمعیت با Fleming و  Fonsecaتوسط  1۹۹3در سال این الگوریتم 

 شود. توجه به تعداد افراد غالب بر آن تعیین می

 رتبه هر فرد برابر است با 

    (   )     ( ) 

ن غلبه نقطه پارتو باشد هیچ فردي بر آ xبرابر با تعداد افراد غالب آن فرد در جمعیت است. )اگر   p(x)که در آن 

معیت بعد از تعیین رتبه هر فرد، جمعیت را با توجه به رتبه افراد موجود در آن ج . نداشته و رتبه آن یک است(

 کنیممرتب می

مقدار برازندگی فرد را از طریق درونیابی از بهترین به بدترین رتبه با استفاده از برخی توابع معمول مانند توابع 

 دهیم.خطی بدست آوره و به آن فرد تخصیص می

 

 

 منابع:

 دانشکده مهندسی برق تهران، علی زنگنه، "بهینه سازي چندهدفه و کاربرد آن در برنامه ریزي منابع تولید پراکنده" -

 1386 تهران، یریت دانشگاه مد دانشکده انتشارات " هدف ین چند با ري ي گ تصمیم" رضا محمد مهرگان، -

 مهندسی متغیره در چند مقاوم طراحی مساله جهت توام ژنتیک، تکامل -عصبی هاي شبکه ترکیبی الگوریتم یک ارائه " -

 ، 1387 زمستان و پاییز ،1 شماره ،1 دوره اطالعات، فناوري مدیریت فراست ، نشریه علیرضا ، مهرگان ، محمدرضا"کیفیت

 138 تا 121 صفحه از

، بکارگیري تکنیک هاي درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک جهت اعتبار سنجی 1331نادعلی، احمد، و محمد خان بابایی،  -

انس داده کاوي ایران، تهران، دانشگاه صنعتی مشتریان بانک ها در یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیري، دومین کنفر

 امیرکبیر، موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا

- David E. Golldberg, (1989). "Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine 

Learning", Addison-Wesly Pub. 
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Formulation, Discussion and Generalization. Proceedings of the 5th International Conference on 

Genetic Algorithms, p. 416-423. 
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 مهدی ندری -42

 

 

 

 چکیده

زنجیره تامین در سال های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است . در بازار رقابتی 

تامین کنندگان در صدر برنامه امرزه تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند . بلکه انتخاب بهترین بازارها و بهترین 

در هر یک از تصمیم گیری های فوق نیاز به تکنیک هر و  های آنها قرار گرفته است . انتخاب بهترین گزینه ها

آنالیزهای خاصی با فاکتورهای متعددی دارد که با توجه به این در سازمان ها باید یک مساله تصمیم گیری چند 

 معیاره ایجاد گردد و از تکنیک های خاصی مانند تکنیک فرآیند سلسله مراتبی و یا سایر روش ها استفاده گردد .

 بهای در سهم آن به توجه با مواد جریان ،(  مواد و اطالعات مالی،تأمین ) زنجیره هر در موجود جریانهای میان در

 .باشد می برخوردار قابل توجهی اهمیت از محصول شده تمام

 در این تحقیق به مطالعه روش های تصمیم گیری چند معیاره و ارتباط آن ها با زنجیره تامین می پردازیم .

 

 روش تصمیم گیری،  تصمیم گیری چند معیاره ، تصمیم گیری چند هدفه ، زنجیره تامین های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

گیرنده میباشد تـا مـسئله  میگیری چند معیاره توسط چند تصم یک روش تصمیم ی، هدف معرف تحقیق در ا ین

کنندگان در  سالهای اخیر، تعیین تامینانتخـاب تـامین  کنندگان در سیستم زنجیره تامین برطرف گردد . در 

نجیره تامین بـه عنـوان اسـتراتژ ی قابل توجهی برا ی سازمانها مطرح شده است . طبیعت این مسائل بسیار ز

پیچیده و غیرساختار یافته میباشد، امـا عمومـاً بـسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، 

 کننـدگان مناسب مورد توجه قرار گیرد .  یل میبایستی بـرا ی انتخـاب تـامینانعطاف ذیری و عملکرد تحو 

بری انتخاب تامین کنندگان معیاره ها و شاخص های متفاوتی وجود دارد که ناچاریم از تکنیک های خاصی مانند 

 تصیم گیری چندمعیاره و بصورت خاص از تصمیم گیری چند هدفه استفاده کنیم .

 (Multiple Criteria Decision Making)مدلهای تصمیم گیری چندگانه 
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دهند مدلهای تصمیم گیری چند  یکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت در داخل کشور به آن اهمیت می

در این گونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند در نظر . است( MCDM) معیاره

ی شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب استراتژی یک سازمان معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در گرفته م

طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازاری، تصویر سازمان در جامعه و ... اگر در تصمیم گیری با معیارهای 

 MADM با شاخص های چندگانه یامنظور از معیار شاخص باشد آنرا به نام تصمیم گیری  MCDM چندگانه

 MODM شناسند و اگر منظور از معیارهای چندگانه هدف باشد آن را به نام تصمیم گیری با اهداف چندگانه می

ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن  گیری یکی از مهمترین و اساسی تصمیم .گویند

گیری جوهر اصلی  گیری هربرت سایمون، تصمیم از صاحبنظران حوزه تصمیمبستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی 

باشد. مدیر  گیری چندمعیاره می های کمی تصمیم گیری با استفاده از داده های تصمیم یکی از تکنیک. مدیریت است

گیری که  تصمیم تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای گیری چندمعیاره می های تصمیم با استفاده از تکنیک

به ( MCDM) گیری چندمعیاره گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازی نماید. تصمیم

ها و  شود. مدل تقسیم می( MODM) گیری چندهدفه و تصمیم( MADM) گیری چندشاخصه دو دسته تصمیم

روند.  گزینه موجود بکار می m گزینه از بینگیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین  های تصمیم تکنیک

شود.  های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می ها از منظر شاخص های مربوط به گزینه معموال داده MADM در

های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم  های مورد نظر به مدل گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص های تصمیم مدل

 شوند می

 

 (Multiple Objective Decision Making)مدلهای تصمیم گیری چند هدفه   -

در این مدلها چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرند.مقیاس سنجش برای هر 

مثالً یک هدف حداکثر کردن سود است که بر . هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد

ب پول سنجش می شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار است که بر حسب ساعت سنجش حس

مثالً تصمیم گیرنده از یک . می شود. گاهی این اهداف در یک جهت نیستند و به صورت متضاد عمل می کنند

حقوق و دستمزد را حداقل طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می خواهد هزینه های 

 & Charnsکند. بهترین تکنیک تصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی است که اولین بار توسط

Cooper   است شده ارائه. 

  
 ( Multiple Attribute Decision Making)مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه  -

مد نظر است. در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند  در این مدلها، انتخاب یک گزینه از بین گزینه های موجود

شاخصه به تصمیمات خاصی )از نوع ترجیحی( مانند ارزیابی، اولویت گذاری، و یا انتخاب از بین گزینه های موجود 

و  AHP گیری سلسله مراتبی)که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود( اطالق می گردد. مدلهای تصمیم

 گیری چندشاخصه هستند.وع مدل تصمیمنیز از ن ANPمدل
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 افراد به عاقالنه گیری تصمیم در تا است شده اندازی راه ساعتی روژان و توماس توسط ”خالق تصمیمات“ موسسه  

است. این روش تصمیمات را بر اساس اهمیت درجه  (AHP) مراتبی سلسله تحلیل خالق ساعتی توماس. کند کمک

بندی می کند و به تصمیم گیران امکان می دهد تا داده های ملموس عددی و غیر ملموس را از منابع مختلف در 

کنار هم به منظور تصمیم گیری تحلیل کنند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به جای روش نظرسنجی سنتی که به 

استفاده می کند. توماس ساعتی  (preference)از نظرسنجی به صورت طیف ترجیح  صورت بله و خیر بود

برای تصمیم گیری به  (ANP)مانند روش فرآیند تحلیل شبکه ای  AHPهمچنین خالق روش های تعمیم یافته 

 برای پردازش تصمیمات عصبی است. (NNP)همراه عدم استقالل و بازخورد و همچنین روش فرآیند شبکه عصبی 

با شبکه هایی از خوشه ها که  ANP، عناصر در ساختاری سلسله مراتبی قرار گرفته اند در صورتی که در AHPدر 

گیری فرض می کنند که بین معیارها، زیر رو هستیم. بیشتر روش های تصمیمخود حاوی عناصر هستند، روبه

ن خود معیارها و بین گزینه ها، استقالل وجود ها، استقالل وجود دارد. ) حتی فرض می کنند که بیمعیارها و گزینه

با چنین فرض هایی محدود نشده است، این روش در نظر گرفتن روابط بالقوه و بالفعل را ممکن  ANPدارد.( روش 

 می کند.

 

 جدول ها، شکل ها و نمودارها

 بیان شده اند : (1تفاوت وجود دارد که به شرح جدول ) MODMو  MADMاز جنبه های مختلف بین مدلهای 

 

 MODMو MADMمقایسه  -(1جدول)

 

MODM MADM MCDM موارد متفاوت 

 معیارها شاخصها اهداف

 ضمنی بیان شده اند

 به طور ضعیف بیان
 اهداف صریح بیان شده اند

 شاخص ها صریح بیان شده اند به طور ضمنی بیان شده اند

 کامالً مشخص

 غیر مشخص

)در داخل معیارها گنجانده 

 شده اند(

 محدودیت ها

 تعداد نامحدود

)در نتیجه یک فرایند معلوم می 

 شوند(

 گزینه ها تعدادمحدود ، مشخص

 تعامل با تصمیم گیرنده کم زیاد

 نحوه استفاده در انتخاب و ارزیابی طراحی
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 تحقیق نظری مبانی 

دهند مدلهای تصمیم گیری چند  مییکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت در داخل کشور به آن اهمیت 

در این گونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند در نظر . است( MCDM) معیاره

گرفته می شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب استراتژی یک سازمان معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در 

سهم بازاری، تصویر سازمان در جامعه و ... اگر در تصمیم گیری با معیارهای طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، 

 MADM منظور از معیار شاخص باشد آنرا به نام تصمیم گیری با شاخص های چندگانه یا MCDM چندگانه

 MODM شناسند و اگر منظور از معیارهای چندگانه هدف باشد آن را به نام تصمیم گیری با اهداف چندگانه می

ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن  گیری یکی از مهمترین و اساسی تصمیم .گویند

گیری جوهر اصلی  گیری هربرت سایمون، تصمیم بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم

باشد. مدیر  گیری چندمعیاره می ی کمی تصمیمها گیری با استفاده از داده های تصمیم یکی از تکنیک. مدیریت است

گیری که  تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری چندمعیاره می های تصمیم با استفاده از تکنیک

به ( MCDM) گیری چندمعیاره گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازی نماید. تصمیم

ها و  شود. مدل تقسیم می( MODM) گیری چندهدفه و تصمیم( MADM) گیری چندشاخصه دو دسته تصمیم

روند.  گزینه موجود بکار می m گیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین های تصمیم تکنیک

شود.  داده میهای مختلف در یک ماتریس نمایش  ها از منظر شاخص های مربوط به گزینه معموال داده MADM در

های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم  های مورد نظر به مدل گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص های تصمیم مدل

 شوند می

 

 (Multiple Objective Decision Making)مدلهای تصمیم گیری چند هدفه   -

د.مقیاس سنجش برای هر در این مدلها چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرن

مثالً یک هدف حداکثر کردن سود است که بر . هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد

حسب پول سنجش می شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار است که بر حسب ساعت سنجش 

مثالً تصمیم گیرنده از یک . ضاد عمل می کنندمی شود. گاهی این اهداف در یک جهت نیستند و به صورت مت

طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می خواهد هزینه های حقوق و دستمزد را حداقل 

 & Charnsکند. بهترین تکنیک تصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی است که اولین بار توسط

Cooper   ارائه شده است. 
  
 ( Multiple Attribute Decision Making)مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه  -

در این مدلها، انتخاب یک گزینه از بین گزینه های موجود مد نظر است. در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند 

ی موجود شاخصه به تصمیمات خاصی )از نوع ترجیحی( مانند ارزیابی، اولویت گذاری، و یا انتخاب از بین گزینه ها

و  AHP گیری سلسله مراتبی)که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود( اطالق می گردد. مدلهای تصمیم

 گیری چندشاخصه هستند.نیز از نوع مدل تصمیم ANPمدل
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 افراد به عاقالنه گیری تصمیم در تا است شده اندازی راه ساعتی روژان و توماس توسط ”خالق تصمیمات“ موسسه  

است. این روش تصمیمات را بر اساس اهمیت درجه  (AHP) مراتبی سلسله تحلیل خالق ساعتی توماس. کند کمک

ددی و غیر ملموس را از منابع مختلف در بندی می کند و به تصمیم گیران امکان می دهد تا داده های ملموس ع

کنار هم به منظور تصمیم گیری تحلیل کنند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به جای روش نظرسنجی سنتی که به 

استفاده می کند. توماس ساعتی  (preference)صورت بله و خیر بود از نظرسنجی به صورت طیف ترجیح 

برای تصمیم گیری به  (ANP)مانند روش فرآیند تحلیل شبکه ای  AHPهمچنین خالق روش های تعمیم یافته 

برای پردازش تصمیمات عصبی است.  (NNP)همراه عدم استقالل و بازخورد و همچنین روش فرآیند شبکه عصبی 

با شبکه هایی از خوشه ها که  ANP، عناصر در ساختاری سلسله مراتبی قرار گرفته اند در صورتی که در AHPدر 

گیری فرض می کنند که بین معیارها، زیر رو هستیم. بیشتر روش های تصمیماوی عناصر هستند، روبهخود ح

ها، استقالل وجود دارد. ) حتی فرض می کنند که بین خود معیارها و بین گزینه ها، استقالل وجود معیارها و گزینه

گرفتن روابط بالقوه و بالفعل را ممکن  با چنین فرض هایی محدود نشده است، این روش در نظر ANPدارد.( روش 

 می کند.

( بوده است. در این گونه تصمیم MCDMدر دو دهه اخیر توجه محققین به مدلهای تصمیم گیری چند معیاره )

گیریها چندین معیار که گاه با هم متضاد هستند در نظر گرفته می شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب 

ن معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازاری، تصویر استراتژی یک سازما

سازمان در جامعه و . . . می تواند مهم باشند. در زمینه مسایل عمومی یک جامعه، برنامه توسعه منابع آبی می تواند 

اده مجدد از آن(، استفاده از جنگل و زمین، بر اساس معیارهایی مانند هزینه، احتمال کمبود آب، انرژی )میزان استف

آب، حفاظت از مواد غذایی و . . . صورت گیرد، یعنی اینموارد به عنوان معیارها مد نظر قرار گیرند. در زمینه مسایل 

دولتی، سیستم حمل و نقل کشوری باید سیستم حمل و نقل را به گونه ای طراحی کند که زمان سفر، تاَخیرات، 

و نقل و . . . حداقل شود. یا در صنایع نظامی انتخاب سیستم مناسب پرتاب یک موشک در نیروی هزینه حمل 

 هوایی بر حسب معیارهایی نظیر انتخاب سرعت، دقت، قابلیت اطمینان میزان آسیب پذیری و . . . سنجیده شود.

ور کلی روشهای تصمیم گیری این موارد بخشهایی از کاربرد تصمیم گیریهای چند معیاره راشامل می شوند. به ط

 ( به دو دسته کلی تقسیم می شوند :MCDMچند معیاره )

( : در این مدلها چندین Multiple Objective Decision Makingالف( مدلهای تصمیم گیری چند هدفه )

هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرند.مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با 

مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثالً یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب پول سنجش 

می شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار است که بر حسب ساعت سنجش می شود. گاهی این 

ز یک طرف تمایل دارد رضایت اهداف در یک جهت نیستند و به صورت متضاد عمل می کنند. مثالً تصمیم گیرنده ا

کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می خواهد هزینه های حقوق و دستمزد را حداقل کند. بهترین تکنیک 

ارائه شده  Charns& Cooperتصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی است که اولین بار توسط 

                      . است

( : در این مدلها، انتخاب Multiple Attribute Decision Makingچند شاخصه )ب( مدلهای تصمیم گیری 

یک گزینه از بین گزینه های موجود مد نظر است. در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات 
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خاصی )از نوع ترجیحی( مانند ارزیابی، اولویت گذاری، و یا انتخاب از بین گزینه های موجود )که گاه باید بین چند 

 دد. شاخص متضاد انجام شود( اطالق می گر

 وجود دارند که تمامی آنها در خصوصیات زیر مشترکند : MADMانواع مختلفی از مسایل 

( : در این مسایل تعدادی مشخص گزینه باید مورد بررسی قرار گرفته و در مورد Alternatives) ها گزینه       .1

مورد نظر می تواند محدود و یا خیلی آنها اولویت گذاری، انتخاب و یا رتبه بندی صورت می گیرد. تعداد گزینه های 

زیاد باشند. برای مثال، یک تولید کننده اتومبیل ممکن است فقط چند گزینه محدود برای انتخاب محل تولید 

اتومبیل داشته باشد، ولی یک دانشگاه درجه یک انتخاب دانشجوی خود را از بین هزاران متقاضی می تواند انجام 

 دهد.

(، کاندیدا Action(، اقدام )Strategy(، استراتژی )Selectمترادفهای آن مانند انتخاب ) گزینه جای به گاهی 

(Candidate(s) Goals.و . . . به کار می رود ) 
  
چندین شاخص دارد که تصمیم گیرنده، باید در مسئله آنها را  MADM مسئله هر:  گانه چند شاخصهای       .2

تگی به ماهیت مسئله دارد. برای مثال، در یک مسئله خرید اتومبیل اگر قرار کامالً مشخص کند. تعداد شاخصها بس

به ارزیابی چند اتومبیل باشد شاخص های مختلف قیمت، میزان سوخت مصرفی، نحوه ضمانت و ساخت ممکن 

د شاخص و یا بیشتر می توانن 111است مد نظر باشند. در حالی که در یک مسئله جایابی برای یک طرح کارخانه 

 ( قابل بیان است.Criteriaمد نظر باشند. واژه شاخص به صورت واژگان دیگری از قبیل اهداف یا معیارها )
  
  
( : هر شاخص نسبت به شاخص دیگر دارای مقیاس Incommensurable Unitsواحدهای بی مقیاس )       .3

ریق روشهای علمی اقدام به بی مقیاس اندازه گیری متفاوت است. لذا جهت معنادار شدن محاسبات و نتایج از ط

 کردن داده ها می شود به گونه ای که اهمیت نسبی داده ها حفظ گردد.
  
مستلزم وجود اطالعاتی هستند که بر اساس اهمیت نسبی هر  MADM روشهای تمامی:  شاخصها وزن       .4

اصلی هستند. وزنهای مربوط به شاخصها  شاخص به دست آمده باشند. این اطالعات معموالً دارای مقیاس ترتیبی یا

میتوانند مستقیماً توسط تصمیم گیرنده و یا به وسیله روشهای علمی موجود به معیارها تخصیص داده شود. این 

 وزنها اهمیت نسبی هر شاخص را بیان می کنند.

 

 تحقیق روش

زنیجره تامین به وسیله روش های در این تحقیق سعی بر این بوده است که ارتباط بین انتخاب تامین کنندگان 

گیری ها  در اکثر موارد تصمیمتصمیم گیری چند معیاره و به خصوص روش تصمیم گیری چند هدفه بررسی شود .

گیری براساس چندین معیار یا شاخص باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی  وقتی مطلوب است که تصمیم

به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش  گیری چند معیاره تصمیمباشند. در روشهای 

 MODMدلهای چند هدفه می عمده  ( به دو دستهMCDM) تصمیم گیری چند معیارهمی شود. مدلهای استفاده 

های  های چند هدفه به منظور طراحی و مدل شود. در حالت کلی مدل تقسیم می MADMو مدلهای چند شاخصه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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گیری چند  های تصمیم گیرند. تفاوت اصلی مدل چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار می

گیری پیوسته و دومی بر فضای  که اولی در فضای تصمیم گیری چند معیاره آن است هدفه با مدل های تصمیم

با توجه به وع مسایل مربوط به تصمیم گیری چند هدفه ، نوع روش انتخابی  گردند. گیری گسسته تعریف می تصمیم

 گروهی استفاده می گردد . AHP برای اینگونه مسایل تکنیک فرآیند سلسله مراتبی گروهی 

  AHPآشنائی با تکنیک 

به معنی فرایند تحلیل  Analytical Hierarchy processمخفف عبارت  AHPآیا الزم است یادآوری کنم واژه 

بیگانه هستید ناامید نشوید با مطالعه این مقاله شما یک  AHPسلسله مراتبی است. حتی اگر تا این اندازه با مفهوم 

گران پیرامون نحوه استفاده از فرایند تحلیل خواهید بود. نظر به مشکالت دانشجویان و پژوهش AHPکارشناس 

مندان روشن کرده و بعالوه نحوه  سلسله مراتبی برآن شدم تا با ذکر یک مثال کاربردی این مفهوم را برای عالقه

انجام محاسبات را نیز فراهم آورم. این آموزش در چندین بخش تهیه شده است و همواره مورد تجدید نظر قرار 

گردد تا درک بهتری از  به ضرورت بخش هائی به آن اضافه شده یا توضیحات آن دستخوش تغییر میگیرد و بنا  می

 مراتبی حاصل آید. فرایند تحلیل سلسله

 AHPمدل سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  -1

خواهد یک  میبرای شروع ابتدا یک مساله را مطرح می کنم. فرض کنید عضوی از هیات مدیره سازمانی هستید که 

مدیر برای سازمان انتخاب کند. در این زمان ابتدا باید معیارهائی برای انتخاب مدیر در نظر بگیرید. برای مثال 

انتخاب معیارهای  روشهای، پیشینه، تحصیالت و سن به عنوان معیارهای انتخاب درنظر گرفته شدند. ) کاریزما

( حال دو سوال مطرح است: اول اینکه ممکن است برخی افراد از لحاظ یک معیار بر دیگری ارجحیت گیری تصمیم

داشته باشند و دوم اینکه برخی معیارها ممکن است با همدیگر متناقض باشند. بحث تصمیم گیری با معیارهای 

( را به خاطر آورید. این همان مساله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. برای حل این MCDMچندگانه )

 استفاده کرد. ANPیا  AHPمانند  MCDMمساله باید از روشهای 

است. سپس براساس معیارهای شناسائی شده  AHPاول تجزیه و تحلیل  بخش criterionsانتخاب معیارها یا 

بوده و به جای  candidatesیا  alternativeها یا کاندیداها مترادف واژه  شوند. واژه گزینه کاندیداها ارزیابی می

و راجر که در هم بکار روند که مساله مهمی نیست. در این مثال ما سه کاندیدا برای مدیریت داریم: مادلین، سوف 

 شوند.  تصویر مشاهده می

بگذارید با یک شوخی نکته مهمی را یادآوری کنم. احتماال االن مادلین را انتخاب کرده اید! ولی یادتان باشد 

کند. دامنه تاثیر  جنسیت جزء معیارهای ما نبود. روش نظام مند اینگونه از ورود جهت گیری ذهنی ممانعت می

شود. به این ترتیب الگوی انتخاب به صورت  گیری چندمعیاره حداقل می تصمیمداوری ذهنی در روشهای 

 شود: مراتب زیر ترسیم می سلسله

 طراحی پرسشنامه خبره  -4

گیری چندمعیاره به پرسشنامه خبره موسوم است.  مراتبی و تصمیم های سلسه پرسشنامه مورد استفاده برای تحلیل

نیست بلکه بسیار ساده نیز هست. برای تهیه پرسشنامه خبره از مقایسه زوجی  ای پرسشنامه خبره اصالً چیز پیچیده

http://www.parsmodir.com/thesis/ahp-group.php
http://www.parsmodir.com/thesis/ahp-group.php
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
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شود. برای امتیاز دهی از  شود. برای هر سطح از سلسله مراتب یک پرسشنامه خبره تهیه می ها استفاده می گزینه

 شود: مقیاس نه درجه ساعتی به صورت زیر استفاده می

 

 توضیح  jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش 

1  
 Equallyترجیح یکسان 

Preferred  

اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم  jنسبت به  iشاخص 

 ندارند.

3  
 Moderatelyکمی مرجح 

Preferred  
 کمی مهمتر است.  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

۵  
 Stronglyخیلی مرجح 

Preferred  
 مهمتر است.  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

۷  
 Veryخیلی زیاد مرجح 

strongly Preferred  
 است.  jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه 

۹  
 Extremelyکامالً مرجح 

Preferred  
 نیست.  jمطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه 

 بینابین  ۶-4-2
و  ۷، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۸دهد. مثال  ارزشهای بینابین را نشان می

 است. iبرای  ۹تر از  پایین

 دهد:  تر بوده و نتایج یکسانی بدست می کنند که ساده پژوهشگران معموال از طیف پنج نقطه زیر استفاده می

ترجیح 

 یکسان 
 کامال بهتر  خیلی بهتر  بهتر  کمی بهتر 

1  3  ۵ ۷  ۹  

ها را براساس هر یک از عوامل به صورت زوجی مقایسه  با استفاده از این مقیاس هیات مدیره هر یک از گزینه

 کنند. نتایج این مقایسه به صورت زیر است. می

 تعیین وزن معیارها  -۳

دهد. پرسشنامه خبره نخست بامقایسه زوجی معیارهای اصلی  مراتب را معیارهای اصلی تشکیل می سطح اول سلسله

دو با  پردازد. بنابراین باید معیارها را براساس هدف دوبه براساس هدف به تعیین اولویت هر یک از معیارها اصلی می

 گیرد:  ه زیر میکنیم. برای مثال هیات مدیره تصمیمی مشاب هم مقایسه می

 
 بردار ویژه  تحصیالت کاریزما  سن پیشینه

 14۵4۷ 4 3 ۷ 1 پیشینه

 141۵۶ 1/3 1/۵ 1 1/۷ سن

 142۷1 3 1 ۵ 1/3 کاریزما

 1412۷ 1 1/3 3 1/4 تحصیالت
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اند.  ( استفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی کرده1۹۸3اکزل و ساعتی )

های بدست آمده نرمال نیستند. منظور از وزن نرمال آن  های هر سطر میانگین هندسی بگیرید. وزن بنابراین از داده

بدست آمده در هر سطر را بر مجموع عناصر ستون  باشد. بنابراین میانگین هندسی 1است که جمع اوزان برابر 

 Egienvalueمیانگین هندسی تقسیم کنید. ستون جدید که حاوی وزن نرمال شده هر معیار است را بردار ویژه یا 

گویند. وزن نهائی هر ماتریس همان ستون بردارویژه است. براساس جدول باال معیار پیشینه از بیشترین اولویت 

های کاریزماتیک در اولویت دوم قرار دارد. تحصیالت سومین معیار با اهمیت است و سن نیز  ویژگی برخوردار است.

 از کمترین اولویت برخوردار است.

شود. در اینصورت وارد کردن دیدگاه  گاهی بجای دیدگاه یک نفر از دیدگاه چندین کارشناس استفاده می

 های متعددی دارد.  کارشناسان روش

مانند سن یا قیمت یک عدد ثابت هستند. برای این منظور مقایسه زوجی نیازی به دیدگاه کارشناسی  برخی معیارها

 ندارد. ادامه مطلب ... 

هر معیار ممکن است خود از یک مجموعه زیرمعیار تشکیل شده باشد. برای نمونه معیار پیشینه در مثال باال 

کار در سازمانهای دیگر، تجربه مدیریتی و زیرمعیارهای دیگر تواند شامل سابقه کاری در سازمان حاضر، تجربه  می

  شود. اضافه می AHPباشد. در اینصورت یک سطح دیگر به مدل 

  ها براساس معیارها مقایسه زوجی گزینه -2

ها بصورت زوجی براساس هر معیار مقایسه شوند. برای  پس از تعیین وزن هر یک از معیارها در گام بعد باید گزینه

گیرد و سوف  می 4ها براساس پیشینه نشان داده است : مادلین در مقایسه با راجر امتیاز  مثال مقایسه زوجی گزینه

کند. بعد از اینکه  کسب می 4گیرد. همچنین سوف در مقایسه با رمادلین امتیاز  می ۹در مقایسه با راجر امتیاز 

 زوجی است.  کنند که همان ماتریس مقایسه منتقل می ها را به ماتریسی مانند زیر مقایسه ها انجام شد داده

 راجر سوف مادلین پیشینه

 4 1/4 1 مادلین

 ۹ 1 4 سوف

 1 1/۹ 1 راجر

( که در گام قبلی توضیح normalizeگام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازی )

شود. پس از نرمال کردن وزن هر گزینه براساس معیار مورد نظر بدست خواهد آمد. به عبارت  داده شد استفاده می

دیگر محاسبه مقدار ویژه هر سطر با تخمین میانگین هندسی: میانگین هندسی آن سطر به جمع میانگین هندسی 

 سطرها 

 اولویت راجر سوف مادلین پیشینه

 1421۷ 4 1/4 1 مادلین

 14۷1۷ ۹ 1 4 سوف

 141۶۶ 1 1/۹ 1/4 راجر
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بروید تا با یک کلیک محاسبات زیر انجام  این آدرسرا نصب کنید یا اینکه به  Expert Choiceشما باید نرم افزار 

 مناسب است. ANPاست که بیشتر برای  Super Decisionگیرد. راه حل دیگر استفاده از نرم افزار 

( گویند. eigenvectorدهند بردار ویژه ) به مقادیر بدست آمده حاصل از محسابات که ستون اولویت را تشکیل می

دهیم. به این ترتیب اولویت هر فرد را براساس هر معیار  ایر معیارها انجام میهای زوجی را برای س همین مقایسه

 ها است. در نهایت به ماتریسی مانند زیر خواهید رسید: کنیم. مهم همان ستون اولویت مانند فوق محاسبه می

 

 
 تحصیالت کاریزما سن پیشینه

 141۸۸ 14۷43 142۶۵ 1421۷ مادلین

 141۸1 141۹4 14۶۷2 14۷1۷ سوف

 14۷31 141۶3 141۶3 141۶۶ راجر

 ها محاسبه اولویت

 کنیم. اکنون به سادگی با استفاده از میانگین موزون مدیر سازمان را انتخاب می

 ضربدر اولویت آن معیار iامتیاز هر گزینه = مجموع حاصلضرب اولویت آن گزینه براساس معیار 

Madlin: (0.217 x 0.547) + (0.188 x 0.127) + ( 0.703 x 0.270) + ( 0.265 x 0.056)=0.358 

امتیاز بدست آورد. خوب مساله انتخاب مدیر به  1414۹امتیاز کسب کرد و راجر نیز  144۹2به همین ترتیب سوف 

نتخاب گردید. البته روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت و سوف با کسب بیشترین امتیاز به عنوان مدیر ا

توانید در مقاالت دیگر آنها را نیز فرا بگیرید. دانش را مرزی نیست و  های دیگری نیز وجود دارد که می پیرایش

 همیشه نکاتی برای افزودن هست. 

 

 تحقیق های یافته  -2

در این تحقیق با توجه انتخاب تامین کنندگان با اهداف مختلف برای زنجیره تامین از روش های تصمیم گیری چند 

معیاره و بصورت خاص از روش های تصمیم گیری چند هدفه مودر مطالعه بود که تکنیک فرآیند سلسله مراتبی 

AHP  تصمیم گیری چند هدفه می باشد که  گروهی مورد مطالعه قرار گرفت . یکی از مناسب ترین روش های

توسط پرسشنامه های مخصوص در این زمینه که بین افراد خبره و کارشناس در زمینه زنجیره تامین توزیع میگردد 

امتیاط دهی میگردد و با آنالیز نتایج حاصل از  ۹تا  1که به بخش های مد نظر پژوهشگر بر اساس طیف ساعتی از 

 صورت میگردد و تامین کنندگان زنجیره تامین رتبه بندی میگردند .  AHPنالیز نظرسنجی توسط پرسشنامه آ

 

 گیری نتیجه و بحث -3

در این تحقیق نشان داده شد که چگونه می توان با وارد ساختن معیارهای چندگانه زنجیره تامین در روش فرآیند 

تحلیل سلسله مراتبی از اطالعات موجود به شکل منعطف و جامعی برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب تامین 

با محدودیتن های موجود مانند   AHPتکنیک کننده استفاده نمود . در نهایت باید نتایج به دست آمده حاصل از 

http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html
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محدودیت ظرفیت بررسی شوند و قابلیت اجرای آنها توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت قابلیت 

اجرا آنها اجرا گردند و در صورتی که نتایج با اجرا مغایرت داشتنمد باید توسط پژوهشگر اصالح و مجدد چک گردد 

. 

 )مآخذ و منابع ( مراجع  -4

شاه علیطاده کلخوران ، م . سیستم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی پرتفوی سهام در بنگاه های بزرگ اقتصادی ،  (1)

 13۸1به راهنمایی معماریانی عزیز ا... ، پایان نامه دکترا ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی ، 

در انتخاب سیستم عالئم   AHP آیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده از فر "(  13۸3رنگین کمان ، کیوان )  (2)

 12، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی ، ص .  "الکتریکی 

 های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری (3)

 کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطالعاتنخستین  (4)

تصمیمگیری گروهی چند معیاره در انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره ،  و همکاران ادل حاتمی مارینیع (۵)

  ELECTRE  Fulltextتامین با توجه به رویکرد 

ناسب استراتژیک در زنجیره تامین با استفاده از دستیابی به تحمدرضا رسولی بیرامی و علی محمد احمدوند ، م (۶)

 Fulltext  تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه

مجله  "مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان . "آریا نژاد ، م . ب . ق ، تیموری ، ا.  (۷)

 ( 13۸2، بهار )  ۵4۸ – ۵۶4صص .  ۵4امیرکبیر ، شماره د 

 
(8) http://www.dmathpnu.com/news2.php?id=104 
(9) Chan F. T. S and H. K Chan.Development of the supplier selection model –A case study in the 

advanced technology industry.2004. 
(10) Samual H. Huan. A review and analysis of supply chain operations reference (SCOR) model. 

supply chain management an international journal, Volume 9 , Number 1, 2004, pages 23-29 

 

 

http://www.ensani.ir/fa/11068/magazine.aspx
http://www.dmathpnu.com/news2.php?id=104
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