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اي شهروند با استفاده از معيارهاي كمي  بندي فروشگاههاي زنجيره رتبه
 و كيفي

گيري   با رويكرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي وتكنيك تصميم
 چندشاخصة

 
 ٣عبدالستار صفائي ،٢رضا نجفي ، ١مريم دهقان

تهران، طرح و توسعه شهروند  
maryamdehghan@aut.ac.ir 

 

:چكيده           
هـاي   ها، به ويژه فروشگاه فروشي  ها همواره به عنوان سنجش عملكرد خرده        بندي صحيح فروشگاه    ارزيابي و رتبه  

توانند تصميمات مهمي ماننـد بسـط و    ها به راحتي مي بندي فروشگاه مسئولين با رتبه و اي مطرح بوده است   زنجيره
را اتخـاذ كننـد و درصـدد    .. زدن آنها، ارتقائ و بهبود كـارائي كاركنـان و    بندي و محك  اولويتها، گسترش فروشگاه 

اي و ميـداني معيارهـا و    كتابخانه ، ابتدا با انجام مطالعاتاين امر  بهدستيابيبراي . شناسايي و رفع اشتباهات برآيند
سـپس بـا   . اي شهروند را شناسايي نموده يرهفاكتورهاي كيفي و كمي در ارزيابي عملكرد مديريت فروشگاههاي زنج    

مـؤثر  استفاده از ابزارهايي چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاري جلسات آزاد اين عوامل غربـال شـده و فاكتورهـاي                
معياررضـايت مشـتريان،    معيار عملكرد مالي،( اصليبا در نظر گرفتن سه معياري  بطور عام مشخص شود و
گذاري، ديدگاه مـدير      ديدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمايه       سناريوي مختلف  تحت سه ) معياررضايت كاركنان 

 Expertافـزار   ، ابتدا وزن معيارها و زير معيارها با استفاده از نرم)عامل و ديدگاه مدير دفتر تحقيق و توسعه

choice   بدست آمده و سـپس بـا روش AHP و TOPSIS   تحـت سـه سـناريوي      بـه صـورت مجـزا و
اي بين نتايج اين دو روش صورت پذيرفته  مقايسه ها انجام گرفته است و بندي اوليه فروشگاه مختلف، رتبه

بندي  توسعه رتبه و وتوسعه و مدير تحقيق دهي به نظرات مديرعامل و معاونت طرح است و در نهايت با وزن     
 .  صورت گرفته استTOPSISها بر اساس سه ديدگاه به وسيله روش نهايي فروشگاه

 ٥آل حل ايده يشان به راه  شباهتهاشده با عنايت به تكنيك ترجيحات منظم -٤ فرآيند تحليل سلسله مراتبي: ن كليديواژگا 

  مقدمه-1
بطورحتم موضوع كارائي در فروشگاههاي شهروند ارتباط نزديك و عميقي بـا عملكـرد مـديريت فعلـي فروشـگاهها پيـدا             

در اين پروژه از . ها است فروشي با آن مواجه هستند، ارزيابي فروشگاه ردههاي خ ترين مسائلي كه شركت     كند و از عمده     مي

                                                 
 تكنيك تهران  صنايع پليارشد دانشجوي كارشناسي  1
 فارغ التحصيل آارشناسي ارشد اقتصاد شهيدبهشتي 2
 تهران تكنيك شد صنايع پليدانشجوي كارشناسي ار 3

 
4 -(Analytical Hierarchy Process -AHP)- 
5 -(Technique Ordered Preference by Similarity to the Ideal Solution-TOPSIS) 
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 و از اين طريـق در جهـت دسـتيابي بـه اهـداف و       خواهد شدها استفاده  براي ارزيابي فروشگاهTOPSIS و AHPروش
هايـت افـزايش    و در ن  ... استراتژيهاي بلند مدت و متعالي خود اعم از افزايش كـارايي، جلـب رضـايت مشـتريان، شـهرت،                  

 .در اين راستا به دنبال اهداف زير هستيم. داريم ميسودآوري، گام بر
 .اي شهروند شناسايي و تدوين معيارهاي كيفي و كمي مؤثر در ارزيابي عملكرد مديريت فروشگاههاي زنجيره 

 .اي شهروند گيري معيارهاي كيفي و كمي در فروشگاههاي زنجيره ندازها 

 اي شهروند با استفاده از معيارهاي شناسايي شده زنجيرهبندي فروشگاههاي  رتبه 

 هاي پروژه  فرضيه-۲
بندي فروشگاههاي شهروند به صورت مكتوب هم وجود ندارد فقط معيارهاي كمي مانند تعـداد             روش فعلي رتبه   

 .شود، داراي ابهام است در نظر گرفته مي...  فروش وسود عايدي از آن و  
بندي فروشگاهها را نسبت به روش سابق كه  يفي در كنار معيارهاي كمي، نتيجه رتبه   در نظر گرفتن معيارهاي ك     

 .دهد شد، تغيير مي فقط معيارهاي كمي در نظر گرفته مي

 شناسي  روش-۳
  :٦ فرآيند تحليل سلسله مراتبي۳-۱ 

 درحـل مسـائل    مطرح گرديده اسـت، كاربردهـاي فراوانـي   ١٩٨٠اين روش كه اول بار توسط آقاي ساعتي و در سال        
به طور كلي فرايند تحليـل سلسـله مراتبـي طـي سـه مرحلـه اصـلي انجـام              . مديريتي، اقتصادي و اجتماعي داشته است     

 .پور توضيح داده شده است كه بطور كامل در كتاب دكتر قدسي]:١٢، ص ١٣٨١پور،  قدسي[پذيرد  مي
 :ساختن درخت سلسله مراتب: ١گام 
 :محاسبه وزن: ٢گام 

 : سيستم٧اسبه سازگاريمح: ٣ام گ
 TOPSIS فرآيند تحليل ۳-۲

و ) -A( منفـي Benchmarkها و تعيين ضرايب اهميت آنها در مقايسـه بـا دو نـوع      بندي گزينه  رتبه TOPSISاساس
 داشـته  d+ بـا  و كمتـرين فاصـله را  d−اي است كه بيشترين فاصله را با بطوريكه گزينه برتر گزينه  . باشد  مي) (+Aمثبت
 .باشد

 :باشد  به شرح زير ميTOPSISمراحل كامل 
 :سازي ماتريس امتيازات نرمال: ١ گام
 AHP روش باها  ضريب اهميت شاخصتعيين  : ٢گام

 :ها  شاخصاهميت تأثيرضريب :٣گام
 :ال مثبت و منفي  ايجاد ايده:٤گام
 :ال مثبت ومنفي عناصر ماتريس از ايدهمحاسبه فاصله اقليدسي هر يك از : ٥گام 

                                                 
6  Analytical Hierarchy  Process 
7  Consistent 
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  :محاسبه شاخص نزديكي نسبي: ٦گام 
در . باشد مارك مثبت نمي مارك منفي، به معناي نزديكترين فاصله به بنچ واضح است كه لزوماً دورترين فاصله از بنچ

10 :شود استفاده مي" شاخص نزديكي نسبي"اين مرحله از شاخص تركيبي به نام ≤
+

=≤ +−

−
+

jj

j

j dd

d
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 :پيشينه تحقيق -۴
تومـاس  . امروزه فرآيند تحليل سلسله مراتبي هم در زمينة تئوري و هم در زمينه كاربرد، توسعة فراواني يافتـه اسـت             

دارد كه در زمينة تئـوري تحليـل سلسـله مراتبـي،       به چاب رسانيده است بيان مي     ۱۹۹۴اي كه در سال       ساعتي در مقاله  
ايش آن تا كنون به چاپ رسيده است به طوريكه برخي از مجالت عالوه بر مقاالت فراواني كه در مقاالت زيادي از بدو پيد

اند به طـور مثـال در    هاي اختصاصي نيز براي اين موضوع داشته  اند شماره   هاي عادي خود در اين زمينه چاپ كرده         شماره
 دو Socio – Economic planning  يكبار و در مجلةEuropean Journal of Operational researchمجلة 

اند در چين   نيز دو شماره به فرآيند تحليل سلسله مراتبي اختصاص دادهMathematical Modelingشماره و مجلة 
شـود و نزديـك بـه      گيري چاپ مي     ماه يكبار با نام فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تصميم          ۶در يك ژورنال اختصاصي هر      
مينه تاكنون چاپ شده است كه عمدتاً به زبان انگليسي بوده است و همچنـين كنفرانسـهاي   بيست عنوان كتاب در اين ز   

 .مختلف در اقصي نقاط دنيا در اين زمينه برگزار شده است
گيري بـه كـار بـرده     توان گفت كه فرآيند تحليل سلسله  مراتبي در مسائل مختلف تصميم هاي كاربردي مي  در زمينه 

 شود ا اشاره ميشودكه به بعضي از آنه مي
 المللي   مطالعات بين۴-۱
 ٨هار تا و كارا اين  تحقيق هوفونگ ۴-۱-۱
 .٩جيو تسنگ_  تحقيق يوان۴-۱-۲
 : مطالعات داخلي۴-۲

 زاده زاده و اقدس تراب  مطالعه محسن معصوم۴-۲-۱
  مطالعه مهدي ابزري، مرتضي سامتي و مهدي دلبري۴-۲-۲
  مطالعه علي رجبي۴-۲-۳
  عليرضا اصغرپور مطالعه۴-۲-۴

 :ها و اطالعات مورد نياز  داده-۵
هايي كه درباره تكنيك تحليل سلسله مراتبي آمد، اين تكنيك براي انتخاب بهتـرين و كـاراترين فروشـگاه                     با توصيف 

ه ولي براي آگاهي از معيارهاي كمي و بخصوص، معيارهاي كيفي كـ           . تواند بسيار موثر و كارا باشد       اي شهروند، مي    زنجيره
اي وجود خواهد داشت كـه در ايـن پرسشـنامه، از مـديران، پرسـنل و       در هر فروشگاه وجود دارد، نياز به طرح پرسشنامه 

 .استها نيز در ضميمه موجود  اين پرسشنامه. مشتريان فروشگاهها درباره معيارهاي كمي و كيفي سئوالتي پرسيده شده
 : فروشگاههاي مورد مطالعه در اين پژوهش۵-۱

                                                 
8 Huu Phuong Ta & Kar Yin Har 
9 Yuan_ Jye Tseng 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 4 

دليل آن نيـز بـه ايـن موضـوع     .  فروشگاه آن مورد بررسي قرار گرفته است۸ فروشگاه شهروند، ۱۲ين پژوهش، از  در ا 
هـا تنظـيم      اند و هنگامي كـه ايـن پرسشـنامه          گردد كه سه فروشگاه المپيك، حكيميه و شهرري جديداً افتتاح شده            برمي
در حاليكه در ايـن مطالعـه، هـدف ايـن بـود كـه عملكـرد                 شدند، عملكرد سه فروشگاه مزبور، هنوز ساالنه نشده بود،            مي

فروشگاههاي شهروند بصورت ساالنه درنظر گرفته شوند، در نتيجه، مقايسه اين سه فروشـگاه بـا فروشـگاههاي ديگـر بـه        
.  انجـام گرفتـه اسـت   ۱۳۸۳شوند و مقايسه بقيه فروشگاهها نيز با توجه به آمار و ارقـام سـال       تحقيقات بعدي موكول مي   

مچنين الزمست به اين نكته اشاره شود كه مدير وقت فروشگاه بيهقي، حاضر به همكاري با پرسشـگران و كارشناسـان                     ه
. دفتر تحقيق و توسعه نشد، در نتيجه، اين فروشگاه نيز، به ناچار با ديگر فروشگاههاي شهروند، مورد مقايسه قرار نگرفـت    

 :اند، عبارتند از ر گرفتهفروشگاههايي كه در اين تحقيق، مورد مقايسه قرا
 
 هصادقي  حمدا آل  بوستان  بهاران 
 آزادگان  فرمانيه  ترمينال  بهرود 

 
 : معيارهاي كمي و كيفي در فروشگاههاي شهروند۵-۲

بين كل فروشـگاهها بايـد، معيارهـاي     اي شهروند براي انتخاب بهترين و كاراترين فروشگاه از     در فروشگاههاي زنجيره  
كـرد   توان به آمار فروش، سود و هزينه فروشگاهها اشـاره  از معيارهاي كمي مي . در نظر گرفته شود   كمي و كيفي مختلفي     

توان به رضايت كاركنان هر فروشگاه از مديرت فروشگاه و رضايت مشتريان، از هـر                 ولي از معيارهاي كيفي براي مثال مي      
رهاي كه گفته شد وجود دارد كه از آنها تحت عنـوان  البته معيارهاي ديگري در درون هر يك از معيا . فروشگاه اشاره كرد  

 تواند مطرح باشد، عبارتنـد از  براي مثال، زير معيار يا شاخصهايي كه در معيار رضايت مشتريان مي. شود زير معيار ياد مي 
 و درست و پاسخگويي سريع به مشكالت، انتقادات و پيشنهادات مشتريان، رفتار مودبانه با مشتريان، انجام خدمات دقيق         

بدون وقفه به مشتريان، درك مشكالت مشتريان، داشتن روابط گرم و صميمانه با مشـتريان، گـوش دادن بـه مشـكالت                      
مشتريان با صبر و حوصله، داشتن كاركناني با ظاهر آراسته و ايجاد اعتماد و اطمينان در مشتريان با ارائه خدمات مناسب 

گـردد و ايـن شاخصـها بـراي هـر        شاخصهايي بود كه به رضايت مشتريان برمي      مواردي كه ذكر شد، فقط قسمتي از       ،   ..و
داري بين  آوري شده، و پرسشهايي كه از اختالف معني        فروشگاه از مشتريان مربوطه آن فروشگاه، بوسيله پرسشنامه جمع        

 .فروشگاهها وجود داشته انتخاب شدند
هـا براسـاس شايسـته سـاالري،      اخصهاي مانند اعطـاي پسـت    توان به ش    اما از معيار رضايت كاركنان هر فروشگاه، مي       

مشاركت دادن كاركنان در كليه امور، رعايت عدالت در پرداختها، تفويض اختيار و توانمنـد كـردن كاركنـان، كمـك بـه                       
 كاركنان جهت دستيابي به مهارتهاي جديد، توجه به شاخصهاي رفاهي كاركنان اشاره كرد

اي از كاركنـان هـر    باشـد، بوسـيله پرسشـنامه    ق نيز كه مربوط به كاركنان فروشگاه مي    معيارهايي مانند معيارهاي فو   
 .داري بين فروشگاهها داشت، انتخاب شدند آوري شد و در اينجا نيز، سئواالتي كه اختالف معني فروشگاه جمع

 مالي فروشگاهها است كه گيرند، معيارهاي عملكرد هاي ديگري كه در اين پروژه مدنظر قرار مي        اما معيارها يا شاخص   
سـت كـه فروشـگاههاي شـهروند از نظـر      ا منظور از عملكـرد مـالي فروشـگاهها ايـن    . اين معيارها بيشتر جنبه كمي دارند  

شاخصهايي مانند تراكم سود ناخالص، تراكم فروش، نرخ بازدهي هزينه، تراكم هزينه، حاشيه سود ناخالص مورد ارزيـابي                  
طوريكه از معيارها مشخص است، فروشگاههايي  بعبارت همان. اند  چه وضعيتي قرار گرفتهقرار گيرد و مشخص شود كه در

خـود اختصـاص خواهنـد داد و       هـاي بـاالتري را بـه        كه از نظر فروش و سوددهي در وضعيت مطلـوبي قـرار دارنـد، رتبـه               
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الزم به ذكر است كه چون . هند دادخود اختصاص خوا    هاي پاييني را به     اند رتبه   هاي باالتري داشته    فروشگاههاي كه هزينه  
اي دارد و اين تفـاوت بـه تفـاوت      مقادير فروش و هزينه فروشگاهها از يك فروشگاه به فروشگاه ديگر تفاوت قابل مالحظه             

 .شود كه اين تفاوت مساحتها از بين برود گردد، از معيار تراكم استفاده مي مساحت فروشگاهها برمي
تواننـد بـر عملكـرد مجموعـه فروشـگاههاي       از بين عوامل بيشمار درونزا و برونـزا كـه مـي   و در نهايت در اين پروژه ،      

اي تأثير داشته باشند، با مطالعات انجام شده و بحثهاي كارشناسانه كه با مديران سـتادي و مـدير عامـل شـركت                 زنجيره
شهروند سه معيار رضايت مشـتريان،      اي    بندي مجموعه فروشگاههاي زنجيره     ، براي رتبه  خدماتي كاالي شهروند انجام شد    

 معيارهاي كلي درنظر گرفته شدند كه هر كدام از معيارهاي اصـلي از         رضايت كاركنان و عملكرد مالي فروشگاهها، بعنوان      
 . گردآوري شده است۱ كه همه معيارها و زيرمعيارها در جدول شماره چندين زيرمعيار تشكيل گرديده

 

                                                   
 براي اينكه نظر مشتريان شهروند از تمامي درباره زيرمعيارهاي رضايت مشتريان الزمست به اين نكته اشاره شود كه          

 فروشگاه فوق خريد كرده ۸تك  فروشگاههاي شهروند، گردآوري شود، الزم بود كه بدنبال مشترياني باشيم كه از تك 
ولي با توجه به اينكه اين كار، عمالً غير ممكن است، در نتيجه نيـاز بـود كـه فـرض شـود تمـامي مشـتريان          . باشند

اي هم كه براي اين منظور تهيه شد از مشتريان هر فروشگاه، نظر آنها را راجـع        پرسشنامه. باشند  يشهروند، همگن م  
 ۷ سئوال طرح شده در پرسشنامه، با اسـتفاده از آزمـون فريـدمن، فقـط     ۳۰به همان فروشگاه پرسيده شد و از بين       

بعد . داري بين آنها وجود داشت  معنيسئوال انتخاب شدند كه از ديد مشتريان در بين فروشگاههاي مختلف، اختالف
يك جدول ماتريسي تنظيم شد كه در آن با توجه بـه امتيـازات   )  زيرمعيار۷در كل   (از اين مرحله، براي هر زيرمعيار     

هر فروشگاه از آن زيرمعيار مربوطه، مقايسه زوجي بين فروشگاهها صورت گرفت، كه ايـن جـداول نيـز در ضـميمه                       
 .باشند موجود مي

 فروشگاه مزبور، ۸گشتيم كه در     گردآوري زيرمعيارهاي مربوط به رضايت كاركنان نيز، بايد دنبال كاركناني مي          براي   
با توجه به اينكه پيـدا  . پرسيديم تك فروشگاهها مي اند و نظراتشان را راجع به مجموعه مديريت تك          مشغول كار بوده  

ت، در نتيجه اينجا هم نياز بود كه كاركنـان فروشـگاه   كردن چنين كاركناني اگر غير ممكن نباشد، خيلي مشكل اس     
باشد، با اسـتفاده از    سئوال طرح شده در پرسشنامه كه در ضميمه هم موجود مي       ۱۶از بين   . نيز، همگن فرض شوند   

داري   سئوال از بين آنها انتخاب شدند كه از ديد كاركنان هر فروشگاه، اختالف معني۶فقط  آزمون كروسكال واليس،
 . آنها وجود داشتبين

اما زيرمعيارهاي مربوط به عملكرد مالي فروشگاهها، با درنظر گرفتن نظر كارشنان دفتر تحقيق و توسـعه گـردآوري                
 .رسد  زيرمعيار مي۷شدند كه تعداد آنها به 

ـ   زير معيارهاي مربوط به رضايت مشتريان و رضايت كاركنان، از طريق پرسشنامه         ه عملكـرد  ، ولي زيرمعيارهاي مربـوط ب
 اند مالي از طريق مصاحبه حضوري و بحثهاي كارشناسي، گردآوري شده

 :  اعمال ديدگاه مديران در تعيين وزن معيارها و زيرمعيارها۵-۳

معيارهاي 
 اصلي

ها نسبت به زير  اطالعات فروشگاه
 معيارهاي عملكرد مالي

 ها نسبت به زير معيارهاي عملكرد فروشگاه
  رضايت كاركنان

ها نسبت به زير    وشگاهعملكردفر
 رضايت مشتريان معيارهاي

 زير معيارها
نرخ 

بازده 
 هزينه

سرانه 
 هزينه

تراكم 
 هزينه

سرانه 
 فروش

تراكم 
 فروش

 تراكم سود
 مشاركت
 كاركنان

 آموزش
 انكاركن

 خالقيت
 كاركنان

 احترام به
 كاركنان

 تشويق
 كاركنان

 نوآور بودن
 مديريت

 ادب و
 احترام

 پاسخگويي
تعداد 
 باجه

 و امنيت 
 آرامش

 جذابيت

 سهولت
رفت و 
 آمد
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عه      ق و توس تر تحقي دگاه دف مقايسه معيارهاي آلي براساس دي

0.352

0.48

0.168

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1

درصد 

ان   رضايت آارآن

رضايت مشتريان 

الي   رد م عملك

، نياز اسـت كـه وزن و يـا اهميـت            TOPSISبندي فروشگاههاي شهروند، به روش تحليل سلسله مراتبي و          براي رتبه 
ارها كه بحث آنها در باال آمد، مشخص شوند، در نتيجه براي مشخص كردن ايـن اوزان،  نسبي هر يك از معيارها و زيرمعي    

گـذاري، معاونـت بازرگـاني، مـدير       مدير فروشگاه، معاونت طرح، توسعه و سـرمايه        ۱۲اي تنظيم شد كه توسط        پرسشنامه
 .باشند ها نيز در ضميمه موجود مي اين پرسشنامه. تحقيق و توسعه و مدير عامل، تكميل گرديد

با توجه به اينكه نظر اكثر مديران درباره، اهميـت معيارهـا و زيرمعيارهـا، باهمـديگر تفـاوت داشـتند و همانطوريكـه          
در . بندي فروشگاهها دچار تغيير شود شود كه كل رتبه دانيم، چنانچه وزن معيارها و زيرمعيارها، تغيير كنند، باعث مي   مي

نشدن بحث، براي مشخص كردن وزن معيارها و زيرمعيارها از نظرات مـدير عامـل،               نتيجه در اين تحقيق، بدليل طوالني       
 . گذاري و مدير تحقيق و توسعه استفاده گرديد معاونت طرح، توسعه و سرمايه

همانطوريكه گفته شد، نظرات كليه مديران فروشگاهها و مـديران سـتادي، دربـاره مشـخص كـردن اوزان معيارهـا و             
، تحـت سـه سـناريوي متفـاوت، وزن و يـا اهميـت نسـبي معيارهـا و          قسـمت در اين. ر متفاوت بود  يارها از همديگ  زيرمع

 . گيرد  صورت ميTOPSIS  وAHPها با روش ها براساس اين ديدگاه بندي فروشگاه زيرمعيارها، مشخص و رتبه
، بيشتر از دو معيار رضايت سناريوي اول، براساس ديدگاههاي مدير عامل تنظيم شده است كه وي، به معيار عملكرد مالي

گذاري مـورد     سناريوي دوم، براساس ديدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمايه        . دهد  مشتريان و رضايت كاركنان، اهميت مي     
سـناريوي سـوم نيـز،    . دهـد  تحليل قرار گرفته كه وي نيز، از سه معيار اصلي، به رضايت مشتريان بيشترين اهميت را مي             

تر تحقيق و توسعه و كارشناسان اين دفتر تنظيم شده كه يك ديدگاه بينابين دو ديـدگاه قبلـي            براساس ديدگاه مدير دف   
 گيرد بندي كلي صورت مي و سپس با توجه به اوزان داده شده به سناريوهاي مختلف رتبه. است

 AHPبندي فروشگاههاي شهروند، تحت سه سناريوي مختلف توسط رتبه -۶

اي كه توسط معاونت محترم طرح و توسعه  ل محترم شركت، تكميل گرديد، با پرسشنامهاي كه توسط مدير عام پرسشنامه
براي مثال، مديرعامل شركت، در مقايسه زوجي معيارهاي كلي، . اي باهمديگر داشتند تكميل گرديد، تفاوت قابل مالحظه   

داد، در حاليكـه، معاونـت طـرح و      كلي، وزن و اهميـت بيشـتري مـي   به معيار عملكرد مالي در مقايسه با ديگر معيارهاي 
بعبارت ديگر، در نظـر مـدير   . داد توسعه، به رضايت مشتري در مقايسه با ديگر معيارهاي كلي، وزن و اهميت بيشتري مي 

تصـادي  باشـد و بـه فروشـگاههاي شـهروند بعنـوان بنگـاه اق       عامل شركت، عملكرد مالي فروشگاهها، داراي ارجحيت مـي     
از ديدگاه مدير عامل، براي يك بنگاه اقتصادي، آنچه كه بيشتر از همه اهميت دارد، دسترسي به سـود            . شود  نگريسته مي 

باشند، بلكـه درجـه    باشد، البته اين بدين معنا نيست كه رضايت مشتريان و يا رضايت كاركنان داراي اهميت نمي                باال مي 
 .باشد عملكرد مالي نمياهميتي اين معيارها، به درجه اهميتي 

نگرد و براي اين شركتها نيز، آنچه كه  اما معاونت طرح و توسعه، به فروشگاههاي شهروند، بعنوان يك شركت خدماتي مي      
در نتيجـه بـا توجـه بـه تفـاوت ديـدگاهها، الزم بـود، كـه يكبـار          . باشـد  بيشتر از همه اهميت دارد، رضايت مشتريان مي       

 پس از امتيـاز دادن بـه نظـرات    بندي شوند و  رتبهTOPSIS و   AHPهاي     به روش  ،متفاوتفروشگاهها براساس ديدگاه    
بـا   فروشگاههاي شهروند نهايي  بندي  رتبهسه سناريوي   

 .گيرد صورت مي TOPSISروش
بنــدي فروشــگاهها از ديــد دفتــر   رتبــه۶-۱

 تحقيق و توسعه
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تري          دگاه مش ردن دي اظ آ ا لح عه ب ق و توس دگاه  تحقي اس دي تريان براس ايت مش اي رض ه زيرمعياره مقايس
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1

د درص

تعـداد باجــه 

ــاآيزگي فروشــگاه  پ

 سههولت رفـت و آمــد 

جــذابيت فروشــگاه 

امنيت فروشــگاه

پاســخگويي فروشــندگان 

ادب فروشـــندگان 

قايسه زيرمعيارهاي  رضايت آارآنان براساس ديدگاه دفتر تحقيق و توسعه با لحاظ آردن ديدگاه آارآنان

0.104
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1

د درص

اســتفاده از خالقيــت آارآنــان 

احـترام بـه آارآنــان  

نـوآور بـودن مـديريت   

تشويق آارآنــان

ــان  آمــوزش آارآن

مشارآت آارآنـان در تصـميم گـيري   

  معيارهاي اصلي۶-۱-۱
 داراي ۴۸/۰ه است، از ديدگاه دفتـر طـرح و توسـعه، معيـار مشـتريان، بـا رتبـه         قابل مالحظ روبرو همانطوريكه از نمودار  

هـاي بعـدي قـرار      در رده۱۶۸/۰ و ۳۵۲/۰هـاي   بيشترين درجه اهميت و معيارهاي مالي و كاركنان نيز، بترتيب، با رتبـه         
 .باشد  مي۰۲/۰نرخ ناسازگاري نيز در اينجا، . دارند

 
  زيرمعيارهاي اصلي۶-۱-۲

اس ديدگاه دفتر تحقيق و توسعه، كه بـه نـوعي، ديـدگاه             اما براس 
مشتريان را لحاظ كرده است، كه نمودار آن در زير آمده، از هفت             
زيرمعيار مربوط به زيرمعيارهاي رضايت مشتريان، زيرمعيار تعداد        

 در رده اول ۱۸۸/۰، بــا درجــه اهميــت هــاي صــندوق پــول باجــه
وشگاه، با درجـه اهميـت،   اهميت قرار دارد و زيرمعيار پاكيزگي فر  

 باشد  مي۰۲/۰نرخ ناسازگاري نيز، .  در رده آخر از نظر اهميت قرار دارد۱۱/۰
اند كه با توجه به امتياز هر فروشـگاه    قابل مالحظه است، ديدگاه مشتريان بدينگونه لحاظ شده       ۱-۳ جدول همانطوريكه از 

 است و هر زير معياري كـه از ميـانگين بـاالتري برخـوردار     از زيرمعيارهاي مربوطه، يك ميانگين ساده حسابي انجام شده  
دهـي ايـن زيرمعيارهـا، ايـن       وزندردهند، در نتيجه  باشد، به منزله آنست كه مشتريان به آن عامل، اهميت بيشتري مي         

 شـود، مربـوط بـه آزمـون ميـانگين         مالحظه مي  ۱-۳الزم به ذكر است، اعدادي كه در جدول       . بندي لحاظ شده است     رتبه
 . بدست آمده استSPSSافزار  باشند كه با استفاده از نرم اي فريدمن مي رتبه

 ها نسبت به زير معيارهاي رضايت مشتريان بيانگر امتياز عملكرد فروشگاه:  ۱-۳جدول شماره
اي  آزمون رتبه
 فريدمن

 پاكيزگي سهولت رفت و آمد جذابيت امنيت و آرامش تعداد باجه پاسخگويي ادب و احترام

 ٣٣٣,١٦ ٣٣٥,٨١ ٣٥٢,٠٣ ٣٣٢,٩٣ ٣٥٢,٣٧ ٣٣٢,٧٧ ٣٥٩,٠١ زادگانآ

 ٣٩٩,٥٣ ٣١١,٢٧ ٣٠٩,٢٣ ٣٢٢,٩٦ ٣٠٣,٣ ٣٥١,٦٢ ٣٢٩,٣٣ صادقيه

 ٣٥٢,٦٢ ٣٥٧,٥٨ ٣٣٨,٢٣ ٣٣٥,٨٢ ٣٣٨,٥٢ ٣٦١,٣٣ ٣٣٣,٦ بهاران

 ١٨٨,٦٣ ٢٢١,٧٣ ٢٢٦,٣٢ ٢١٦,٢٦ ٣٦٢,٧٦ ١٩٦,٣٥ ٢١٣,٦١ آزادي

 ٣٢٠,٥٧ ٣٣٥,٢٢ ٣٢٣,٨٥ ٣٣٠,٣٣ ٣٩٧,٨٩ ٣٦٦,٥٦ ٣٥٣,٢٣ بوستان

 ٣٦١,٦٦ ٣٣٧,٢١ ٣٣٥,٦٥ ٣٥٥,٨١ ٣٥٢,٣٦ ٣٥٠,٣٩ ٣٧٣,٣١ بهرود

 ٣٠٢,٣١ ٣٨٥,٧١ ٣٣٠,٣٥ ٣٣٦,٦٨ ٣٦٨,٣٣ ٣٥١,٦٣ ٣٧٩,٢٨ فرمانيه

 ٣٨٢,٥٥ ٣٠٥,١١ ٣٨١,٨ ٣٩٧,٦٥ ٣٧١,٧٣ ٣٣٣,١٥ ٣٣١,٠٦ آل احمد

 ٣١٥١,١٣ ٣٢٠٩,٦٥ ٣٢٠٨,٥٦ ٣٢٢٨,٣٥ ٣٣٣٧,٣٨ ٣١٥٣,١١ ٣١٨٥,٣٣ مجموع

 ٣٩٣,٨٩ ٣٠١,٢١ ٣٠١,٠٧ ٣٠٣,٥٦ ٣١٨,٣٣ ٣٩٣,٢٦ ٣٩٨,١٨ ميانگين

بندي زيرمعيارهاي رضايت كاركنـان براسـاس ديـدگاه         اما، رتبه 
دفتر تحقيق و توسعه با لحاظ كردن ديدگاه كاركنان نيز، تقريباً 
مشابه زيرمعيارهاي مربوط به رضايت مشتريان، از يـك آزمـون     

اي كروسكال واليس     آن آزمون رتبه  آماري استفاده شده است و      
حال، همانطوريكه از نمودار زير قابل مالحظه است، از          .باشد  مي
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عه  ق و توس مقايسه زيرمعيارهاي عملكرد مالي براساس ديدگاه دفتر تحقي

0.228
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0.087

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

1

د  درص

سرانه هزينـه 

سـرانه فـروش  

نرخ بـازدهي هزينـه  

تـراآم هزينـه  

تراآم سـود ناخــالص 

تــراآم فــروش 

 در رده اول اهميت قرار ۳۴۵/۰كل شش زيرمعيار مربوط به رضايت كاركنان، زيرمعيار احترام به كاركنان، با داشتن رتبه             
در رده دوم اهميت قرار گرفته و زيرمعيار آموزش كاركنـان،   ۲۶/۰گرفته و بعد از آن، نوآور بودن مديريت، با داشتن رتبه      

 .باشد  مي۰۲/۰نرخ ناسازگاري نيز . در رده آخر از نظر اهميت قرار دارد/ ۰۶با رتبه 

 
 ها نسبت به زير معيارهاي رضايت كاركنان بيانگر امتياز عملكرد فروشگاه : ۲-۳جدول شماره

آزمون كروسكال 
 واليس

 نوآور بودن مديريت تشويق كاركنان احترام به كاركنان خالقيت كاركنان ش كاركنانآموز مشاركت كاركنان

 6.81 3.23 6.38 5.25 3.71 5.9 آزادگان

 3.33 1.31 2.75 2.03 1.67 2.26 صادقيه

 8.13 8 8.23 7.1 6.2 6.6 بهاران

 7 5.5 6 5.3 ٣.6 5.3 آزادي

 5.09 3.07 5.81 ٣.2 2.83 3.33 بوستان

 7.21 5.1 7.96 ٣.58 3.03 ٣.15 بهرود

 ٣ 2.28 5.3 2.72 3.33 2.08 فرمانيه

 ٣.96 2.37 5.78 ٣.15 ٣.12 ٣.38 جالل آل احمد

 ٣6.53 31.97 ٣8.32 35.33 29.5 33.21 مجموع

 5.8175 3.99625 6.0525 ٣.33 3.6875 ٣.27625 ميانگين

 
ار اما، براساس ديدگاه معاونت طرح و توسعه، از كل شش زيرمعي       

مربوط به عملكرد مالي، زيرمعيار تراكم فروش با درجـه اهميـت        
 در رتبه نخست، قرار دارد و بعد از آن، زير معيـار تـراكم          ٢٢٧/٠

 در رتبه دوم قرار گرفته و بعـد ار        ٢٢٤/٠هزينه، با درجه اهميت     
آن، زيرمعيارهاي نرخ بازده هزينه، سـرانه فـروش، تـراكم سـود             

، ١٤٥/٠،  ١٨/٠هـاي     تيـب، بـا رتبـه     ناخالص وسـرانه هزينـه، بتر     
نمـودار  . باشـد   مـي ٠٤/٠الزم به ذكر است كه نرخ ناسازگاري در اينجا، . اند هاي بعدي قرار گرفته  در رده٠٨٨/٠ و   ١٣٣/٠

 .بندي، در زير نشان داده شده است اين رتبه
 بندي نهايي فروشگاهها، براساس ديدگاه دفتر تحقيق و توسعه  رتبه۶-۱-۳

  با تركيب اهميت زيرمعيارها و معيارها از ديدگاه معاونت طرح و توسعه كه شرح آنها در باال Expert Choice افزار نرم
 .بندي كرده است آمد، فروشگاههاي شهروند را طبق نمودار زير رتبه
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عه       تر طرح و توس دگاه دف گاهها براساس دي رتبه بندي نهايي فروش

0.182

0.109

0.116

0.166

0.12

0.115

0.127

0.064

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

1

د درص

بوســتان 

ــــان  ـــ آزادـگ

ـــد  ـــــ آل احـم

بـهرود 

بهـــاران 

ترمينـــال 

صــادقيه 

فرمانيـــه 

 
ين هشت فروشـگاه  خود، در ب  به۱۸۲/۰همانطوريكه از نمودار فوق قابل مالحظه است، فروشگاه فرمانيه، با اختصاص رتبه       

مورد بررسي، در رده نخست قرار گرفته و بعد از آن فروشگاههاي بهاران، آزادگان، بهـرود، ترمينـال، آل احمـد، فرمانيـه،        
 .استهاي بعدي   در رده۰۶۴/۰ و ۱۰۹/۰، / ۱۱۵، ۱۱۶/۰، ۱۲/۰، ۱۲۷/۰، ۱۶۶/۰هاي  صادقيه و بوستان، بترتيب با رتبه

  براساس ديدگاه مدير عاملهاي شهروند  فروشگاه نهاييبندي  رتبه۶-۲
 Expertافـزار   بندي كلي فروشگاهها براساس ديدگاههاي مدير عامل نسبت به معيارهاي كلي و زيرمعيارها، نرم اما، رتبه

Choiceبندي كرده است  طبق نمودار زير، رتبه مورد بررسي هشت فروشگاه . 
احمـد،   ، فروشگاهها صادقيه، ترمينال، بهـاران، بهـرود، آل  سپسر گرفته و  در رده اول قرا  ۲۳۹/۰فروشگاه فرمانيه، با رتبه     

بعــدي هـاي    در رده۰۳۹/۰ و ۰۹۸/۰، ۰۹۹/۰، ۱۰۷/۰، ۱۱۶/۰، ۱۲۵/۰، ۱۳۷/۰هـاي  آزادگـان و بوسـتان بترتيب،بـا رتبـه    
 .هستند

ل         دگاه مدير عام ايي فروشگاهها براساس دي ه بندي نه رتب

0.249

0.147

0.125

0.116

0.107

0.099

0.098

0.049

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

1

د درص

بوســتان 

آزادـگـــــــان 

ـــــــد  آل احمــ

بـهرود 

بهـــاران 

ترمينـــال 

صــادقيه 

ــه  فرمانـي

 
 گذاري بندي نهايي فروشگاهها، براساس ديدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمايه  رتبه۶-۲

طريـق    بـا تركيـب اهميـت زيرمعيارهـا و معيارهـا از ديـدگاه معاونـت طـرح و توسـعه كـه           Expert Choiceافزار  نرم
 . باشد بندي فروشگاه بصورت زير مي  ، رتبههاو اوزان داده شده از طريق آن معاونت پرسشنامه
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عه     ت طرح و توس دگاه معاون رتبه بندي نهايي فروشگاهها براساس دي

0.145

0.095

0.078

0.186

0.15

0.117

0.145

0.083

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

1

د درص

بوستان 

ــان آزادگــ

آل احمــــد 

بهرود 

بهـاران 

ترمينال 

صادقيه 

فرمانيـه 

 
خود، در بين هشـت فروشـگاه     به۱۸۶/۰همانطوريكه از نمودار فوق قابل مالحظه است، فروشگاه بهاران، با اختصاص رتبه        

مورد بررسي، در رده نخست قرار گرفته و بعد از آن فروشگاههاي بهرود، آزادگان و فرمانيه، آل احمد، صادقيه، بوسـتان و    
 .اند هاي بعدي قرار گرفته  در رده۰۷۸/۰ و ۰۸۳/۰، ۰۹۵/۰، ۱۱۷/۰، ۱۳۵/۰ ، ۱۵/۰هاي  ترمينال، بترتيب  با رتبه

 TOPSISندي فروشگاههاي شهروند، تحت سه سناريوي مختلف توسطب  رتبه -۷
رضـايت كاركنـان از عملكـرد     ها،  كه مربوط به رضايت مشتريان از عملكرد فروشگاه۳-۳ و ۲-۳ ،۱-۳ با توجه به جداول 

شناسـي   و مراحلـي كـه در روش   ايجاد كرد را سازي  نرمالمجموعه مديران فروشگاهها وعملكرد مالي فروشگاهها ماتريس     
بـا اسـتفاده از اطالعـات بدسـت     (كردهها را مشخص  ضريب اهميت شاخصو كنيم گفته شده را اجرا مي TOPSISبراي 

 ,A1(ها  فاصله اقليدسي هر يك از گزينهو سپس  .است ها بطور كامل مشخص شده بندي شاخص  وزنAHPآمده از روش

A2, A3 (ال مثبت را از ايده)d+(ال منفي و از ايده)d- (كرده حاسبه م)سـازي گـام بـه گـام روش      نتايج  پيادهTOPSIS 
 و نتايج رتبه بندي فروشگاه در نمودار زير آمده است)  شود  به صورت پيوست ارائه ميExcelدربرنامه 

 ها نسبت به زير معيارهاي عملكرد مالي اطالعات درباره فروشگاه: 3-3جدول شماره
 تراكم سود تراكم فروش سرانه فروش تراكم هزينه هزينهسرانه  نرخ بازده هزينه ها نام فروشگاه

 ٢,٣٨ ١٨,٣٤ ٩٧٨,٠٢ ٢,٥٠٨٧٥ ١٣٣,٨ %٥,٠٥- آزادگان

 ٣,٦٢ ٢٧,٤٢ ١٠٤٧,٣٢ ٣,٤٩٣١٩٤ ١٣٣,٤٤ %٣,٧٢ صادقيه

 ١,٥٥ ١١,٣١ ٧٨٧,٩٦ ١,٩١١٣٠٤ ١٣٣,٢١٢١ %١٨,٨٨- بهاران

 ٣,١٥ ٢١,٠٢ ٧٠٠,٥٥ ٣,٩١٥ ١٣٠,٥ %١٩,٦٠- آزادي

 ٨,٣٧ ٥٩,٣٩ ١٤١٣,٠٦ ٥,٩٧١٠٣٠٤ ١٤٢,٠٧٥٩ %٤٠,٢٣ بيهقي

 ٢,١٥ ١٤,٣١ ٩٩٥,٩٥ ١,٨١٢٢٤ ١٢٦,١٤٧١ %١٨,٦٠ بوستان

 ٢,١ ١٤,٤٧ ١١٣٨,٩٩ ١,٦٨٨٧٥ ١٣٢,٨٨٥٢ %٢٤,١٥ بهرود

 - - - - - - المپيك

 ٥,٤٥ ٤٠,٦٩ ١٢٦٢,٦٦ ٤,٦٩٥ ١٤٥,٧٠٦٩ %١٦,٠٣ فرمانيه

 ٣,٧٩ ٢٩,٢ ٩٠٦,٥٨ ٣,٧٧٥٥٥٦ ١١٧,١٧٢٤ %٠,٣٤ احمد آل

 

رتبه بندي نهايي فروشگاهها براساس ديدگاه مدير عامل     

0.56627 994
0.3 512208

0.20663 53 1
0.23 3 7 8 961
0.23 3 008 9

0.2664 2554
0.505568 3 2

0.3 63 4598

آل احمد

فرمانيه

بهرود

بوستان 

ترمينال 

بهاران

صادقيه

گا ا آ

و توسعه  طرح  رتبه بندي نهايي فروشگاهها براساس ديدگاه معاونت 

0.92795
0.19802735

0.22606546
0.0783357

0.17972932
0.20065028
0.21250518

0.19888111
آل احمد 

فرمانيه

بهرود

بوستان

ترمينال

بهاران 

صادقيه

ا ا آ
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 گيري خالصه و نتيجه -۷
همانطوريكه مالحظه شد، در اين فصل، تحت سه سناريوي مختلف، وزن معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي مربوط بـه آنهـا                   

 .بندي قرار گرفت مشخص شدند و بعد از اين مرحله، هشت فروشگاه مورد بررسي نيز، تحت اين سناريوها، مورد رتبه
امل، از سه معيار اصلي رضايت مشتريان، رضايت كاركنان و عملكرد مالي، معيار عملكرد مـالي بـا   براساس ديدگاه مدير ع  

از هشت زيرمعيار مربوط به رضايت مشتريان نيز، امنيت فروشگاه، بـا            . ، در رده اول قرار گرفته است      ۶۷۳/۰درجه اهميت   
 در رتبـه اول  ۲۷/۰ تشويق كاركنان با درجه اهميت  در رتبه اول، از هفت زيرمعيار مربوط به رضايت كاركنان نيز،         ۳۰۶/۰

. انـد   در رده اول از اهميت قرار گرفتـه ۲۶۳/۰و از زيرمعيارهاي مربوط به عملكرد مالي نيز، تراكم فروش، با درجه اهميت        
ررسـي، بـا   بندي نهايي فروشگاهها براساس ديدگاه مدير عامل، فروشگاه فرمانيه در بين هشت فروشگاه مورد ب               اما در رتبه  

 . در رتبه اول قرار گرفته است۲۳۹/۰درجه اهميت 
 بـه رضـايت مشـتريان    ۷۶۹/۰گذاري نيز، از سه معيار اصلي، بيشـترين اهميـت را بـا وزن     معاونت طرح، توسعه و سرمايه  

معيارهاي اما از زيرمعيارهاي مربوط به رضايت مشتريان، رضايت كاركنان و عملكرد مالي، بترتيب زير. اختصاص داده است
 در رده اول از ۲۸۲/۰ و ۳۲۳/۰، ۲۴۱/۰هـاي     اهميـت   امنيت فروشگاه، نوآور بودن مديريت و نرخ بازدهي هزينه با درجـه           

 .گيرد  در جاي نخست قرار مي۱۸۶/۰براساس اين ديدگاه، فروشگاه بهاران با رتبه . اند نظر اهميت قرار گرفته
 به رضـايت مشـتريان اختصـاص    ۴۸/۰عيار اصلي، بيشترين اهميت را با وزن از ديدگاه دفتر تحقيق و توسعه نيز، از سه م       

اما از زيرمعيارهاي مربوط به رضايت مشتريان، رضايت كاركنان و عملكرد مالي، بترتيـب زيرمعيارهـاي تعـداد        . داده است 
 در رده ۲۲۷/۰ و ۳۴۵/۰، ۱۸۸/۰هـاي    اهميـت تراكم فروش با درجه اهميـت هاي صندوق پول، احترام به كاركنان و   باجه

ديـدگاه دفتـر تحقيـق و توسـعه،     و  AHPبندي نهـايي فروشـگاهها براسـاس    ر رتبه و د. اند اول از نظر اهميت قرار گرفته    
 . در رتبه اول قرار گرفته است۱۸۲/۰فروشگاه فرمانيه در بين هشت فروشگاه مورد بررسي، با درجه اهميت 

و از )+d(ال مثبـت  ها را از ايده ، فاصله اقليدسي هر يك از فروشگاه وتحت سه سناريوي مختلفTOPSIS سپس با روش
ها از طريـق     البته وزن شاخص  ( ها انجام گرفته است     بندي اوليه فروشگاه    محاسبه كرده و در نهايت رتبه     ) -d(ال منفي   ايده
 اسـت و در  صورت پذيرفتـه (TOPSIS, AHP) اي بين نتايج اين دو روش  و سپس مقايسه)   بدست آمده AHPروش

هـا بـر    بنـدي نهـايي فروشـگاه      توسعه رتبه   و  وتوسعه و مدير تحقيق     دهي به نظرات مدير عامل و معاونت طرح         نهايت با وزن  
الزم به ذكر است به علت تفـاوت زيـاد نظـر مـديران دربـاره             ( صورت گرفته    TOPSISاساس سه ديدگاه به وسيله روش     

شـود،    بـين سـه سـناريو مـي    ۰,۱ز آن كه منجر به نـرخ ناسـازگاري بـيش از   اهميت معيارها و زيرمعيارها و پيامد ناشي ا      
 . اول شده است۰,۷۷ فروشگاه آزادگان با امتيازدر نتيجه و )نيست ميسر AHPها براساس روش بندي نهايي فروشگاه رتبه

اي كيفي نيز لحـاظ  بندي فروشگاهها، در كنار معيارهاي كمي، معياره      شود، الزمست كه در رتبه      همانطوريكه مالحظه مي  
بنـدي فروشـگاهها، فقـط     اگر در رتبـه . ببرد تواند به نقاط قوت و ضعف خود پي    بندي، هر فروشگاهي مي     با اين رتبه  . شوند

 .گيري توأم با خطا همراه خواهد بود معيارهاي كمي لحاظ شوند، نتيجه
ت كه ديدگاه كليه مديران ستادي دربـاره  توان از اين پژوهش گرفت اينست كه در درجه اول الزمس    نتيجه ديگري كه مي   

از نتايج بعـدي ايـن پـژوهش اينسـت كـه      . رسد كه اينگونه باشد   اهداف شركت يكسان باشد كه در حال حاضر بنظر نمي         
بندي صورت بگيرد كه اين باعث خواهد شد در كاركنـان   پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان هر فروشگاه براساس اين رتبه    

راي كسب باالترين رتبه و بدنبال آن دريافت حقوق و مزاياي بيشتر، انگيزه رقابت ايجاد كنـد و ايـن رتبـه                   هر فروشگاه، ب  
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همچنين مديران هر يك از فروشگاهها به نقـاط قـوت و   . تواند بصورت ماهانه فصلي و يا ساالنه باشد       بندي فروشگاهها مي  
 .خواهند برد ضعف خود در اداره يك فروشگاه پي

 ع و مأخذفهرست مناب
 ۱۳۷۹، دانشگاه صنعتي اميركبير، مركز نشر، "فرآيند تحليل سلسله مراتبي" پور، حسن، قدسي 
 ۱۳۸۱، تهران، نگاه دانش، "گيري كاربردي تصميم"، زاده، علي آذر، عادل و رجب 
 بندي توليدات صـنعتي كشـور بـه روش فرآينـد تحليـل سلسـله       رتبه" زاده، اقدس،  زاده، محسن و تراب     معصوم 

 ۱۳۸۳، بهار ۳۰هاي بازرگاني، شماره  نامه پژوهش فصل" مراتبي
شناسائي و ارائه معيارهاي مناسب جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك رفاه و تعيين ضرايب اهميت             "رجبي، علي،    
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