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 چکیده

-روشها و و همچنین مدل گیری با معیارهای چندگانهای پیرامون مبحث تصمیمبیان مقدمه ابتدا بهدر این مقاله 

 در ادامه . پرداخته شده است وعی که توسط محققان و پژوهشگران، پیرامون این بحث به وجود آمده استنهای مت

شده  بررسیهای بین معیار ها کنشیکی از رویکردهایی که ممکن است هنگام اخذ تصمیم تاثیرگذار باشد، یعنی برهم

 اثر متقابلبه موضوع نحوه نگرش پیرامون لی پژوهشگران های قبپژوهشمرور ادبیات موضوع، ابتدا قسمت در . است

بین  اثرهای متقابلاز  مهمای به عنوان دسته ی بین معیارهاهاکنشبرهم در ادامه به جایگاه .شودمی بررسی ،معیارها

های در قسمت بعد معرفی و نقد و بررسی دو روشی که در حال حاضر به عنوان تنها روش. شودمعیارها پرداخته می

برای مدل سازی و حل مسائل در  های جدیددر ادامه روش. آمده استکنش بین معیارها هستند برهم موجود در دسته

با ارائه مثال نیز در نهایت  .سازندرا مرتفع می های روش های قبلیمحدودیت هااین روش.گرددارائه می این دسته

 .سدربحث به پایان می ،هاو مقایسه روش بیان واضح تر موضوع برای عددی

 

 
.هاکنشبرهم معیار ها، روش تشکیلگذاری کمیتکنش بین معیارها، روش ارزشبرهم ، MCDM :ان کلیدیواژگ
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 مقدمه

ای توان کل حیات بشر را به صورت مجموعهباشد، به طوری که میگیری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی میتصمیم

-ای گرفته میمسائل، تصمیمات به صورت ذهنی و بعضا لحظهمعموال در بسیاری از . های مختلف قلمداد کرداز تصمیم

البته مسائل مختلفی نیز ممکن است برای شخصی اهمیت فراوانی داشته باشد و به همین خاطر مدت زیادی را . شود

 به ، این است که معموالای که در اینجا قصد اشاره به آن را داریمصرف فکر کردن به ابعاد مختلف آن نماید، اما نکته

باشد، اما های فراوانی دارد مورد تصدیق میاین که ذهن انسان قابلیت. شودصورت ذهنی این تصمیمات گرفته می

ها، تعداد اهداف و همچنین تعداد ، یعنی تعداد معیارگیریمحدودیتی که وجود دارد، این است که هرچه ابعاد تصمیم

شود، تا جایی که دقت تر میتر و پیچیدهن آنها به صورت ذهنی سختزمایابد، تحلیل و بررسی همها افزایش میگزینه

به همین دلیل . گیردمیمورد تردید قرار  ،باشد و لذا صحت تصمیم گرفته شدهتصمیم گرفته شده دیگر قابل قبول نمی

 .یابداست و روز به روز گسترش می آمده گیری به وجودعلم تصمیم

که  ارائه شده است ،در این زمینه توسط محققان و پژوهشگران یوعنهای متمدلها و گیری روشدر علم تصمیم

ها کمک به تصمیم گیرنده برای اخذ یک تصمیم مناسب از طریق تبدیل مسئله به زیر مسائل کوچکتر و هدف آن

-متوجه روش نگریم،اما وقتی به ادبیات موضوع می .رسیدن به یک جواب کلی از طریق حل این زیر مسائل بوده است

در اینجا این . شویمباشد میارائه شده است، و هم اکنون نیز در حال افزایش می های بسیار زیادی که در طول سالیان

ها با ارزش باشد؟ به عبارت و همه آن ؟شود که این همه روش ارائه شودشود که چه چیزی باعث میسوال مطرح می

های متنوع گشته است، این نگارنده مهمترین موضوعی که باعث ایجاد روش ها در چیست؟ به نظردیگر وجه تمایز روش

به عبارتی . گیرنده را مدل نمایداست که هرکسی سعی بر این دارد که روشی را که ارائه میکند، بتواند ذهن تصمیم

دهد دلی که ارائه میرا که تصمیم گیرنده در ذهن خود دارد، در م های نظری اخذ تصمیمها و شیوهبتواند تمام مالک

ن قسمتی از های مختلفی با در نظر گرفت، باعث ایجاد روش(و تا حدی غیر ممکن بودن)دشوار بودن این امر  .بگنجاند

به طور مثال ریسک پذیر بودن تصمیم گیرنده یا ریسک گریز بودن آن، و . گیرنده شده استرویکردهای ذهنی تصمیم

ر قوی برایش اهمیت باشد، یا یک شاخص بسیاها میبرتری نسبی در تمام معیار ه دنبالیا اینکه تصمیم گیرنده ب

 .و مثال هایی از این قبیل بیشتری دارد

کنش بین در این مقاله به یکی از رویکردهایی که ممکن است تصمیم گیرنده در ذهن خود داشته باشد، یعنی برهم

مسائل  معیارها دراثر متقابل موضوع یک مرور کلی در مورد موضوع  در قسمت ادبیات. شودمعیارها پرداخته می

در قسمت بعد به معرفی و نقد و بررسی دو روشی که در حال حاضر به . شودگیری با معیارهای چندگانه ارائه میتصمیم

د، و در نهایت شوندر ادامه روش های جدید معرفی می. پردازیمهای موجود در این دسته هستند میعنوان تنها روش

 .درسها، بحث به پایان میبا ارائه مثال عددی و مقایسه روش
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 ادبیات موضوعمرور 

یابیم نگریم، در میهای متنوعی که برای مسائل تصمیم گیری ارائه شده است به دقت میها و مدلوقتی به روش

اثر بودن معیارها گیری با فرض بیسازی مسائل تصمیممدل. اندثر متقابل در نظر گرفتهکه اکثر آنها معیارها را بدون ا

اما از . گیری چندمعیاره در نظر گرفتتوان برای یک مسئله تصمیمترین مدلی است که مینسبت به یکدیگر، ساده

آنجایی که همیشه مسائل دنیای واقعی به این سادگی نیستند ناگزیر به در نظر گرفتن این اثرهای متقابل در مواقع 

 .وم هستیملز

گیری نسبتا ، نسبت به کل ادبیات موضوع علوم تصمیممعیارهادر حال حاضرادبیات موضوع پیرامون اثر متقابل 

 .رسدباشد، لذا تقویت آن با توجه به کاربرد آن در دنیای واقع الزم به نظر میضعیف می

 که، یک رویکرد جامع برای دسته بندی این است معیارهابحث قابل توجه دیگر پیرامون ادبیات موضوع اثر متقابل 

و لذا   [Gölcük and Baykasoglu,2016].انواع مختلف این اثرات، که مورد تصدیق اکثریت باشد، به وجود نیامده است

در مقاالت و منابع مختلف هر کس با توجه به رویکرد وسلیقه خود، یک دسته بندی انجام داده است و از آن استفاده 

 . کرده است

  [Gölcük and Baykasoglu,2016]رسد که دسته بندی انجام شده درهای مختلف به نظر میبا مرور دسته بندی

دراین دسته  .آورده شده است( 1)این دسته بندی در شکل. باشدها جامع تر و مانع تر مینسبت به بقیه دسته بندی

تقسیم   کنش معیارهاو برهم  ه اصلی وابستگی معیارهابه دو گرو 1شود که اثر متقابل بین معیار هابندی مشاهده می

  و وابستگی ترجیحی  ، وابستگی علی دسته وابستگی معیارها خود به سه زیرگروه وابستگی ساختاری. شده است

ها های ارئه شده برای هر کدام از گروهها نیازمند مطالعه روشدرک کامل وجه تمایزات بین این گروه. تقسیم شده است

خوشبختانه در هرکدام از . باشدها نیز بسیار مفید میهمچنین مطالعه کاربردهای مختلف هرکدام از روش. باشدیم

 .شودها اشاره میهای مختلفی ارائه شده است که به اختصار به تعدادی از آنها روشگروه

 

 

                                                      
1 criteria interaction 
  criteria dependency 
  criteria interactivity 

  estructural dependency 
  causal dependency 

  preferential dependency 
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 تقسیم بندی اثرات متقابل معیارها-1شکل 

 

و  AHP [Saaty, 1980] ،ANP[Saaty, 1996]های گروه وابستگی ساختاری، روش در زیر

HTOPSIS[Kahraman et al, 2007] های روشدر زیر گروه وابستگی علی، . ی کردتوان معرفرا میCausal 

maps[Armstrong, 2005] ،DEMATEL[Fontela and Gabus, 1976] ،FCM[Kosko, 1986] ،Bayesian 

networks[Jensen and Nielsen, 2007] ،System Dynamics[Barlas, 2002] ،ISM[Huang et al, 2005]  و

SEM[Punniyamoorthy et al, 2011] یعنی معیارهادر آخرین زیر گروه مربوط به گروه وابستگی . توان نام بردرا می ،

، MAUT[Fishburn, 1965] ازها عبارتند اند که بعضی از آنهای ارائه شدهوابستگی ترجیحی نیز روش

MAVT[Dyer, 2005] ،CP-nets[Boutilier et al, 2004] ،UCP-nets[Craig et al, 2001]  وLCP-

nets[Chatelet al, 2010] .گیری مورد استفاده قرار هر کدام از روش هایی که معرفی شد در بسیاری از مسائل تصمیم

کنش معیارها در کل در گروه دیگر، یعنی گروه برهم. ا کمک خواهد کردهگرفته است که مطالعه آنها به درک بیشتر آن

ها در ادبیات موضوع این قسمت از علوم دو روش مورد شناسایی قرار گرفت که بیانگر نوعی شکاف از نظر کمبود روش

1این دو روش عبارتند از انتگرال چوکت. باشدگیری میتصمیم
[ Grabisch and Labreuche, 2010] انتگرال  روش و

 سوگنو
[ Dubois et al, 2001]. هایی که هدف از ایجاد مقاله، ارائه آنها بوده است، برای حل مسائل با توجه به اینکه روش

در قسمت بعد به نقد دو روش انتگرال چوکت و انتگرال  باشد، لذاکنش بین معیارها میمربوط به این گروه، یعنی برهم

 .شودپرداخته میسوگنو 

 

 

 

 

                                                      
1 Choquet integrals 
  Sugeno integrals 

 اثر متقابل بین معیارها

 وابستگی معیارها

 وابستگی ساختاری

 وابستگی علی

 برهم کنش معیارها وابستگی ترجیحی
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 کنش معیارهاهای جدید پیرامون برهمهای موجود و دلیل ایجاد روشنقد روش

های فازی هستند که اخیرا مورد توجه پژوهشگران علوم تصمیم گیری برای انتگرال چوکت و انتگرال سوگنو انتگرال

های تدوین شده وشاز آنجایی که این دو روش تنها ر. های بین معیارها، قرار گرفته استدر نظر گرفتن برهم کنش

کنش بین معیارها در نظر گرفته باشد، به ناچار هر جایی که قرار باشد برهمگیری میبرای این بخش از مسائل تصمیم

 .شود بایستی از این دو روش استفاده کرد

-گیری مطرح شده است، دارای محدودیتکه در بحث مسائل تصمیم های دیگراما این دو روش مثل تمامی روش

. کندها در بعضی موارد ما را از واقعیات مسئله دور میها استفاده از این روشبه دلیل همین محدودیت. باشدیی میها

گردد برطرف شده اند، های جدیدی که ارائه میکه در روش ی این دو روش موجود،دو مورد از مهمترین محدودیت ها

 :عبارتند از

این بدین مفهوم است که فقط . های داخلی را دارندر گرفتن برهم کنشهای موجود فقط توانایی در نظروش( الف

به عبارت دیگر اگر هر کدام از . کنش داشته باشندتوانند برهممیباشد می 1معیارهایی که مجموع وزنشان برابر 

ه باشند، و لذا توانایی کنش داشتتوانند برهمهای از یک معیار، میزیرمعیارهایی باشند، فقط زیرمعیارمعیارهای ما دارای 

ها وجود ندارد، که این مورد در بسیاری از های زیرمعیارهایی از دو معیار متفاوت در این روشکنشدر نظر گرفتن برهم

 .باشدمواقع محدودیت تاثیر گذاری می

ر عمل بین لذا  اگر د. رویمها میهای بین آنکنشهای موجود صرفا به سراغ وزن معیارها و برهمدر روش( ب

به . های مطلوبی نیستندها، روشکنش وجود داشته باشد، این روشمقدارهایی که یک معیار دارد، با وزن آن برهم

توان معیار اضافه کاری را برای ارزیابی پرسنل یک شرکت بیان ها، میکنشعنوان یک مثال واقعی برای این نوع برهم

اولین دیدگاه این است که اگر اضافه کاری برای . شودکاری بیان میضافهمعموال دو دیدگاه متناقض در مورد ا. کرد

باشد، چرا که نشان کمک به شرکت باشد، وساعات اضافه کاری مفید واقع شود یک معیار مثبت با وزن نسبتا زیاد می

 ،اده کرده استدهد کارمند مربوطه از وقت شخصی و استراحت خود نیز برای کمک به سازمان و اعتالی آن استفمی

کاری را که در ساعات  ،شود، افرادها مشاهده میاز طرف دیگر بعضا در سازمان .باشدپس مسلما کارمند ارزشمندی می

گونه از اند تا آن را در ساعات اضافه کاری انجام داده، و ایناند انجام دهند، به درازا کشیدهتوانستهمعمول خود می

، در این حالت این لذا از آنجایی که این حالت برای سازمان بسیار نا مطلوب است. نمایند پاداش و مزایای آن استفاده

کنش بسیار قوی بین میزان خروجی در اینجا مشاهده کردیم که یک برهم. یک معیار منفی قلمداد خواهد شد ،معیار

کنش ار، نقش اصلی را در این برهمکاری آن وجود دارد، به نحوی که میزان این دو معیکاری کارمند و ساعات اضافه

هایی که در ادامه اما روش. ها را ندارندکنشلذا روش های موجود توان در نظر گرفتن این نوع برهم. کنندبازی می

  .شوند دارای این توانایی می باشندمعرفی می
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 هامعرفی روش

 هاروش ارزش گذاری کمیت

به عبارتی  . شودهای خام نگاه میکدام از معیارها دارند به عنوان دادهکه هر ها و مقادیری در این روش به کمیت

بعد از . شودتواند بین معیار ها وجود داشته باشد ، با تغییرات در مقدار معیارها، اعمال میهایی که میکنشانواع برهم

کنشی نداشته اند و لذا با معیارها هیچ برهمشود، به نحوی که گویا آن مقادیر معیارها به عنوان ارزش هر معیار تلقی می

 .یابدیک روش مناسب تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، حل مسئله تا آخر ادامه می

 الگوریتم

 .نمایید( نهایتنرم بی)جهت و نرمال را کمی، هم( ماتریس تصمیم)مقادیر معیارها : 1گام 

 .ها را تشکیل دهیدکنشماتریس برهم:  گام

گذاری ها، تابع ارزشکنشهمها را مشخص نمایید و با توجه به نوع هر کدام از برکنشنوع هر کدام از برهم:  گام

ضریب ارزش گذاری این  ،با استفاده از تابع تشکیل داده. کنش داشته اند را تشکیل دهیدمربوط به دو معیاری که برهم

 .کنش را نیز به دست آوریدبرهم

 .تغییرات مورد نیاز در ماتریس تصمیم را اعمال نمایید  ضرایب به دست آمده از گام  با استفاده از:  گام

های کنش بین معیارها با استفاده از ماتریس تصمیم جدید و یک روش مناسب از روشبا فرض عدم برهم:  گام

 .تصمیم گیری با معیارهای چندگانه مسئله را حل نمایید

برای . یک از معیارها وجود داردها،  بین کدامکنشدوم باید مشخص شود که برهمبعد از انجام گام اول، در گام 

توان از تصمیم گیرنده به برای مثال می. توان استفاده کردهای مختلفی را میانجام این کار با توجه به مسئله، روش

استنباط منطقی بعضی از  همچنین خرد جمعی و یا حتی. صورت مستقیم پرسید، یا از نظرات خبره استفاده نمود

گام سوم . های مفیدی در این گام مورد استفاده قرار بگیرندتوانند به عنوان روشنیز میاز ساختار مسئله ها کنشبرهم

بایست ذهنیت تصمیم گیرنده، تبدیل به یک مدل یا تابع که در این گام می باشد، چرامهمترین گام این روش می

-اثر هم B با معیار Aگوید که معیارگیرنده میمثال وقتی تصمیم. ها کمی شودکنشید برهمبه عبارتی با. ریاضی شود

کاهی ضعیف اثر هم Dبا معیار  Cشود معیار یا وقتی گفته می. گذارندافزایی قوی دارند یعنی چگونه بریکدیگر تاثیر می

به  گیرندهذهن تصمیمدر  ممکن است ری کههای دیگکنششود، و بسیاری از برهمدارند، این تاثیر چگونه کمی می

 .و بخواهد در مدل خود آن را اعمال کند وجود بیاید

توان در نظر گرفت که نکته مهم در موفقیت های موجود در مسئله، توابع متنوعی میکنشبا توجه به شرایط و برهم

ها، به درستی و کنشمسئله و نوع برهم این روش برای اخذ تصمیم مناسب، این است که این توابع با توجه به شرایط

 :شودآورده میتوان ارائه داد در اینجا دو مورد از توابعی که می. متناسب تشکیل شود

آوردن یک ضریب ارزش برای به دست (1)توان از رابطهکاهی باشد میافزایی یا همها از نوع همکنشاگر برهم( الف

 .کنش استفاده کردبرهم ی داریگذاری و تاثیر دادن ضریب در معیارها

 
min{ , }

1
{ , }

a b
y v

Max a b
             [ 1,1]v            (1)    
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افزایی قوی به معنی دو برابر کنش از نوع هم، برهم bو  aفرض بر این شده است که بین دو معیار ( 1) در رابطه

کاهی قوی نیز به معنی خنثی کردن اثر یکدیگر کنش از نوع همهمچنین برهمو . باشدها میشدن مقدار هر کدام از آن

استفاده از طیف . ارائه شده است( 1) جدولدر  vلذا با توجه به فرض فوق طیف پیشنهادی برای مقدار . باشدمی

ای تناسب بیشتر با های بین معیارها دارد، لذا امکان تغییر آن برکنشپیشنهادی بستگی به شرایط مسئله و نوع برهم

 .مسائل مختلف وجود دارد

استفاده گذاری ریزی ریاضی برای محاسبه ضرایب ارزشمند باشیم به جای استفاده از توابع، از مدل برنامهاگر عالقه

. شودارائه می(  )، به صورت رابطه(1)ریزی ریاضی رابطهبرای مثال مدل برنامه. باشدپذیر میکنیم این کار امکان

 .شده استخطی (  )، در رابطه شماره( )همچنین به دلیل غیر خطی بودن مدل 

 

 

 

 

 

(3) 

 y

s.t

*

*

. 1

* 1

y 1+v*k

Max

a k n

b k n

a k

b k











 

 

 

 

 

( ) 

 y

s.t

g a

g b

h a

h b

y 1+v*

Max

h

g











 

  

تاثیری ندارد، اما تاثیر  aبر  b ها باشد به طوری که وابسته به مقادیر آن b و aکنش دو معیار فرض کنیم برهم( ب

a   برb ای است که به مقدار به گونهa  برای این گزینه و سطح استانداردa به عنوان مثال بحث اضافه . وابسته است

تواند یک مدل تابعی منطقی برای آن می(  )رابطه . کاری را که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت در نظر بگیرید

 .باشد

( )     a
y






 

α : استاندارد خروجی کار در ساعات رسمیسطح 

 

 

 vمقادیر پیشنهادی  -1جدول 

کاهی هم

 قوی

کاهی هم

 متوسط

کاهی هم

 ضعیف

-بدون برهم

 کنش

افزایی هم

 ضعیف

افزایی هم

 متوسط

افزایی هم

 قوی

-همنوع بر

 کنش

-1 
2

3
- 

1

3
- 0 

1

3
 

2

3
 vمقدار 1 
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 تواند اعداد مثبت و منفی را بپذیرد و بستگی به مقداریابیم که مقادیر خروجی تابع میدر می(  )توجه به رابطه با 

a لذا با تاثیر این ضریب در مقدار . کرد شخص ارزیابی شونده داردیعنی خروجی کارb (معیار اضافه کاری) این معیار ،

 .کنش ایجاد گردیدبنابراین مشاهده کردیم که یک مدل منطقی برای این نوع برهم. تواند مثبت یا منفی باشدمی

توان در این گام تشکیل داد که بستگی به شرایط مسئله و کنیم که توابع مختلفی را میدر اینجا مجددا بیان می

 .ها داردکنشنوع برهم

و ماتریس تصمیم جدیدی  شودمیدر گام چهارم ضرایب به دست آمده در گام سوم در ماتریس تصمیم اعمال 

گیری با های مناسب تصمیمدر گام پنجم نیز با استفاده از ماتریس تصمیم جدید و یکی از روش. گرددتشکیل می

 .شودمیامتیاز دهی و رتبه بندی گزینه ها اقدام  معیارهای چندگانه، نسبت به

 هاکنشبرهمروش تشکیل معیار 

، به طوری که زیرمعیارهای، معیار ایجاد شده توسط شوددر این روش در کنار معیارهای قبلی، معیاری ایجاد می

گردد، کاهی ارائه میافزایی و همهای از نوع همکنشاین روش برای برهم. شودکنش دارند تشکیل میهایی که برهمزوج

 .کنش دیگر نیز آن را توسعه دادتوان برای هر نوع برهمتغییرات جزئی میاما با 

 الگوریتم

 .نمایید( نهایتنرم بی)جهت و نرمال را کمی، هم( ماتریس تصمیم)مقادیر معیارها : 1گام

 .ها را تشکیل دهیدکنشماتریس برهم:  گام

 .تشکیل دهیدها کنشبرهمبرای معیار  رزیرمعیاکنش دارند، یک برهمبه ازای هر زوج معیاری که :  گام

 .های تشکیل شده در گام سوم را مشخص کنیدزیرمعیاروزن و مقدار هریک از :  گام

 .را محاسبه نمایید هاکنشبرهموزن معیار :  گام

ن های وزن دهی تعیی، وزن سایر معیارهای مسئله را با یکی از روشهاکنشبرهمبدون در نظر گرفتن معیار :  گام

 .نمایید

 .با داشتن وزن و مقدار تمام معیارها، گزینه ها را رتبه بندی نمایید: 7گام

یک معیار در کنار معیارهای فعلی در گام سوم . باشد که توضیح داده شدهای اول و دوم مشابه روش قبل میگام

زیرمعیارهای معیار جدید، توسط زوج . شود، و لذا یک معیار به معیارهای مسئله اضافه میشودمسئله ایجاد می

بایست مقدار و وزن هر یک از درگام چهارم می. شودکنش داشتند تشکیل میمعیارهای مسئله اولیه که برهم

در این روش مقدار هر کدام از زیرمعیارهای تشکیل شده از . تعیین شود شد هایی که در گام سوم تشکیل دادهزیرمعیار

}minرابطه  , }a b آید، که به دست میa  وb وزن برای تعیین. باشدکنش میمقادیر زوج معیارهای دارای برهم 

. شودداده می زیرمعیار، یک مقدار اولیه به هر (1)جدول ، vابتدا به کمک طیف  های تشکیل داده شده نیززیرمعیار

در نهایت با . شودنرمال می ،اعداد  توسط نرم مجموعسپس با در نظر گرفتن قدرمطلق هر یک از مقادیر داده شده، 

لذا بدیهی است در این روش . آیدها به مقادیر نرمال شده، وزن هر کدام به دست میاختصاص مجدد عالمت

کاهی تشکیل شده اند، افزایی تشکیل شده اند، وزن مثبت، و زیرمعیارهایی که به دلیل همهایی که به دلیل همزیرمعیار

 بدیهی است که . ردرا باید تعیین ک هاکنشبرهمدر گام پنجم وزن معیار . دهندنفی را به خود اختصاص میوزن م
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لذا . باشدگیری میها برای مسئله تصمیمکنشهرچقدر این وزن بیشتر باشد، به معنای تاثیر گذاری بیشتر این برهم

ها کنشمعیارهای مسئله و همچنین نوع این برهم هایکنشوزن تخصیص یافته به این معیار باید با تعداد برهم

 .گردداستفاده می هاکنشرای تعیین وزن معیار برهمب(  )متناسب باشد، لذا در این روش از رابطه 

     (5)   

1 2
( ) ( )

3 3W

  



 

 

W : هاکنشمعیار برهموزن 

 :های ضعیفکنشبرهم معیارهای دارای تعداد 

 :های متوسطکنشبرهم معیارهای دارای تعداد 

 :های قویکنشبرهم معیارهای دارای تعداد 

:اولیه مسئله (هایزیرمعیار)تعداد کل معیارها 

گیری با یکی از معیارهای مسئله اولیه تصمیمپنجم، معیارها و زیر های دوم تادر گام ششم بدون در نظر گرفتن گام

نکته  و ذکر این هاکنشبرهمدرگام هفتم و آخرین گام نیز با درنظر گرفتن معیار . شودهای مناسب، وزن دهی میروش

 .گرددی میهای قبل تعیین شده است، گزینه ها رتبه بندمعیارهای مسئله، در گامکه وزن تمام معیارها و زیر

 

 مثال عددی

های کنشها و برهمهای ارائه شده، از یک مثال عددی فرضی، با دادهتر روشدر این قسمت برای بیان واضح

 .شده استتصادفی استفاده 

تشکیل شده  SA4  و SA1 ،SA2 ،SA3زیرمعیار   ، از Aمعیار . وجود دارد Cو  A ،Bمعیار   در این مثال 

و  SC1 ،SC2های زیرمعیارنیز،  Cو در نهایت معیار . باشدمی SB2و  SB1 زیرمعیار  نیز دارای  Bمعیار . است

SC3 گزینه   همچنین . را شامل میشودD1 ،D2 ،D3  وD4 بندی آنها میرتبه ،نیز وجود دارد، که هدف مسئله-

 .باشد

گام اول هر دو روش ) ،هاهمچنین بعد از انجام گام اول روش .داده شده است، ساختار کلی مسئله نمایش ( )در شکل 

.، آورده شده است( ) جدولرسیم که در جهت و نرمال شده میبه ماتریس تصمیم کمی، هم، ( یکسان است

 
 ساختار کلی مسئله- شکل 

goal 

A 

SA1 SA2 SA3 SA4 

B 

SB1 SB2 

C 

SC1 SC2 SC3 
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 سیماتر- جدول  میتصم

 و جهت،کمی¬هم شده نرمال

 

 

 

 

 

 

 

 

این مرحله را نیز با توجه به . باشدها میکنشتشکیل ماتریس برهمباشد و آن گام دوم هردو روش نیز یکسان می

 ، نشان داده( ) جدولها در کنشماتریس برهم .ادتوان انجام دها داده شده، میهای روشتوضیحاتی که در بیان گام

 SC2با  SA4و  SB1با  SA2 ،SA3با  SA1همانطور که ماتریس مشخص کرده است، در این مسئله، . شده است

 .کنش دارندبرهم

 
 مسئله های¬کنش¬برهم سیماتر- جدول 

SC3 SC2 SC1 SB2 SB1 SA4 SA3 SA2 SA1  

       *  SA1 
        * SA2 

    *     SA3 

  *       SA4 

      *   SB1 

         SB2 
     *    SC1 
         SC2 
         SC3 

-ها، انجام میباشد، ابتدا روش اول یعنی ارزش گذاری کمیتکه از گام سوم به بعد، دو روش متفاوت می از آنجایی

در نهایت نیز نتایج . گرددارائه میها، کنشبرهمشود و بعد از آن حل مجدد مسئله با روش دوم یا همان تشکیل معیار 

 .شوددو روش با یکدیگر مقایسه می

 :روش ارزش گذاری کمیت ها

SC3 SC2 SC1 SB2 SB1 SA4 SA3 SA2 SA1  

0.7 0.6 1 0.6 1 0.7 0.9 0.7 1 D1 

0.2 0.5 0.7 0.4 0.1 1 0.8 0.4 0.6 D2 

0.3 1 0.8 1 0.7 0.9 0.4 1 0.9 D3 

1 0.9 0.5 0.9 0.3 0.2 1 0.8 0.5 D4 
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تا از   در این مسئله . رسیمگام های اول و دوم روش اجرا شده و نوبت به گام اصلی روش، یعنی گام سوم می

ها از نوع کنشکلیه برهم. اندکنش را دادهدارای برهم زیرمعیارزوج   کنش هستند، لذا تشکیل ها دارای برهمزیرمعیار

 .آورده شده است(  ) جدولت هرکدام درکاهی، تشخیص داده شده اند که جزئیاهم-افزاییهم

 
 ها¬کنش¬برهم نوع- جدول 

 هازیرمعیار کنشنوع برهم

 SA1,SA2 هم افزایی ضعیف

 SA3,SB1 کاهی قویهم
 SA4,SC2 افزایی متوسطهم

 

، شودآورده شده است، استفاده می، که در توضیح روش (1رابطه )ها، از تابع پیشنهادی اولی،کنشبا توجه به نوع برهم

 .آیدبه دست می(  ) جدول لذا ضرایب ارزش گذاری طبق

 
 یگذار ارزش بیضرا- جدول 

 مقادیر ضرایب ارزش گذاری
SA4,SC2 SA3,SB1 SA1,SA2 

1.57 0.1 1.23 D1 
1.33 0.875 1.22 D2 
1.59 0.42 1.3 D3 
1.15 0.7 1.21 D4 

 

، و با تاثیر دادن این ضرایب در ماتریس تصمیم مدگذاری که در گام قبل به دست آگام چهارم، با ضرایب ارزشدر 

و  یابدهای ماتریس تصمیم تغییر میمسئله، یعنی ضرب کردن هر ضریب در مقادیر زوج معیار سازنده ضریب،  کمیت

ماتریس . ارهای مسئله در آن لحاظ شده استهای بین معیکنشکه بر هم شودماتریس تصمیم جدیدی تشکیل می

جدید در  تصمیم 

آورده شده  ، ( ) جدول

  .است

 
- جدول  سیماتر

 آن در ها¬کنش¬برهم اعمال با دیجد میتصم

 

 

SC3 SC2 SC1 SB2 SB1 SA4 SA3 SA2 SA1  
0.7 0.94 1 0.6 0.1 1.1 0.09 0.861 1.23 D1 
0.2 0.66 0.7 0.4 0.09 1.33 0.7 0.488 0.732 D2 
0.3 1.59 0.8 1 0.294 1.443 0.168 1.3 1.17 D3 
1 1.03 0.5 0.9 0.21 0.23 0.7 0.968 0.605 D4 
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لذا در این . های میان معیارهای آن نیز در آن لحاظ شده استکنشدر گام پنجم یک ماتریس تصمیم داریم که برهم

-های مناسب تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، بدون نگرانی از این که برهمروش توان با انتخاب یکی ازمرحله می

کنیم در اینجا برای ادامه حل مسئله فرض می. های بین معیارها لحاظ نشده است، گزینه ها را رتبه بندی نمودکنش

، آورده (7) جدولها در این وزن .معیارها را به صورت مستقیم به ما داده استهای معیارها و زیریم گیرنده وزنکه تصم

ها را محاسبه کرد و توان امتیاز کلیه گزینهسادگی میمعیارها، به مقدار و وزن کلیه معیارها و زیر با داشتن  .شده است

 .، نشان داده شده است(8) جدولامتیاز گزینه ها در . ها را رتبه بندی کردنهایتا با توجه به امتیاز هر گزینه، آن

 
 رندهیگ میتصم از شده اخذ یهازیرمعیار و ها اریمع وزن-7جدول 

 وزن معیارها هازیرمعیاروزن 

SA1=0.2 

A=0.5 
SA2=0.3 
SA3=0.1 
SA4=0.4 
SB1=0.6 

B=0.2 
SB2=0.4 
SC1=0.3 

C=0.3 SC2=0.4 
SC3=0.3 

 
 ها تیکم یگذار ارزش روش به حل قیطر از ها نهیگز ازیامت-8جدول 

 گزینه ها امتیاز هر گزینه

0.8 D1 
0.65 D2 
1.01 D3 
0.64 D4 

 

 

 هاکنشمعیار برهمروش تشکیل 

-ده، به همراه ماتریس برهمجهت، کمی و نرمال شهای اول و دوم در مرحله قبل انجام شد و ماتریس تصمیم همگام

 .تشکیل گردید هاکنش
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زوج   با توجه به این که . شودگذاری مینام Eرا با حرف  معیار، این ادرا تشکیل د هاکنشمعیار برهمدر گام سوم باید 

گذاری نام SE3و  SE1 ،SE2باشد، که با معیار میزیر  دارای  Eمعیار کنش هستند، بنابراین دارای برهم معیار،زیر

 .شده است

های تشکیل شده در گام سوم را طبق دستورالعملی که در زیرمعیارقدار هر یک از بایست وزن و مدر گام چهارم می

ها به زیرمعیارنتایج محاسبات انجام شده برای تعیین وزن و مقادیر این . مودارائه روش آورده شده است مشخص ن

 .آورده شده است (11)جدولو ( 9) جدولترتیب در 

 

 

 
 ها¬کنش¬برهم اری،معیهازیرمعیار وزن-9جدول 

های زیرمعیاروزن 

 تشکیل داده شده

اختصاص  زیرمعیار

 کنشیافته به هر برهم

زوج معیارهای دارای 

 کنشبرهم
0.16 SE1 SA1,SA2 

-0.5 SE2 SA3,SB1 
0.33 SE3 SA4,SC2 

 

 
 ها¬کنش¬برهم اری،معیهازیرمعیار ریمقاد-11جدول 

 هاکنشهای، معیاربرهمزیرمعیارمقادیر 

SE3 SE2 SE1 
0.6 0.9 0.7 D1 

0.5 0.1 0.4 D2 
0.9 0.4 0.9 D3 
0.2 0.3 0.5 D4 

 

 

 :داریم(  )با استفاده از رابطه . ها محاسبه گردددر گام پنجم باید وزن معیار برهم کنش

1 2
(2) (2) 2

3 3 0.44
9

W

 

  

ها، کلیه معیارها و زیرمعیارهای اولیه مسئله را با یک کنشنظر گرفتن معیار برهمبایست بدون در در گام ششم می

از همان وزن هایی که در حل  بوده است،در اینجا چون قصد مقایسه دو روش با یکدیگر . ردروش مناسب وزن دهی ک

 .شده استگیرنده گرفته شد استفاده مسئله با روش اول به صورت مستقیم از تصمیم
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که مقدار و وزن تمامی  وجود داردکه تعدادی معیار و زیرمعیار  شود، مشاهده می( ) شکلم هفتم با توجه به در گا

 گزینه، ای به آنو با توجه به امتیاز هر گزینه رتبه شودلذا امتیاز هر گزینه را محاسبه می. شده استها مشخص آن

 .آورده شده است( 11) ولجدامتیازهای حاصل برای هر گزینه در . یابداختصاص می

 
 هاکنشتشکیل معیار برهم روش قیطر از نهیگز هر ازیامت-11جدول 

 گزینه ها امتیاز هر گزینه

0.721 D1 

0.623 D2 
0.929 D3 
0.609 D4 

 
 یقبل یارهایمع به ها¬برهمکنش اریمع شدن اضافه- شکل 

 

 .ها ارائه دادکه هر دو روش رتبه بندی یکسانی به شرح زیر برای گزینه شودمیمشاهده 

3 1 2 4D D D D 
دو روش به دست آوردند، نسبتا نزدیک به یکدیگر بود و دلیل آن  همچنین امتیازهایی که هر کدام از گزینه ها در

 . های بین معیارها دارندنشکنیز رویکرد نسبتا مشابهی است که این دو روش نسبت به بحث برهم

 

 گیرینتیجه

-های بین معیارها، یکی از مباحثی است که نسبت به جوانب دیگر مدلکنشگونه که بیان شد مبحث برهمهمان

هایی که در جهان واقعی، ممکن است کنشلذا با توجه به برهم. های تصمیم گیری مورد توجه کمتری قرار گرفته است

بدین . ها به واقعیت الزم است تا این عرصه نیز تقویت شوداشته باشد، برای نزدیک کردن مدلبین معیارها وجود د

های بین معیارها در کنشهای موجود برای مدل کردن برهمهای روشمنظور در این مقاله ضمن بررسی محدودیت

در ادامه ضمن . داشته باشدمسائل تصمیم گیری، دو روش جدید ارائه گردید تا محدودیت های روش های قبلی را ن

قرار داده شد، دو روش آزمایش گردید که های آن به صورت تصادفی کنشطراحی یک مثال عددی که مقادیر و برهم

های ارائه های روشکه محدودیت شودمندان توصیه میدر آخر به عالقه. ارائه دادند ،نتایج یکسانی را از نظر رتبه بندی

 .های دیگری نمایندشناسایی کنند و سعی بر رفع این محدودیت ها با روششده در این مقاله را 

 

goal 

A 

SA1 SA2 SA3 SA4 

B 

SB1 SB2 

C 

SC1 SC2 SC3 

E 

SE1 SE2 SE3 
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