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  چکیده

 بورس در گذاري سرمایه گذاران، سرمایه ثروت افزایش منظور  به ها گذاري سرمایه انواع از یکی

نفتـی   يهـا  وردهافـر سیمان و گـچ،   صنایعبندي  رتبه حاضر پژوهش هدف .است بهادار اوراق
(تولیـد وسـایل نقلیـه     پتروشیمی)، کاشی و سرامیک و خودروتولید محصوالت پاالیش شده (

 هايتصـمیم  جهـت  گـذاران  سـرمایه  بـه  کمـک  منظـور   بـه بـورس اوراق بهـادار   در  موتوري)

 بنـدي  رتبـه  بـا  گیري چند شاخصه حل مسائل تصمیم براي روش یک توسعه با گذاري سرمایه
فـازي شـهودي بـا ارزش     مجموعـه  وسـیله  هب ها وزن شاخص و ها شاخص بر اساس ها گزینه
 فـازي شـهودي بـا    هـاي  مجموعـه  بین موزون مطلق یک فاصله روش این باشد. در اي می بازه

سپس به کمک دو مـدل سـاده    است، شده هاي فازي شهودي تعریف مجموعهوزن  از استفاده
شـود، در آخـر    آل محاسـبه مـی   حـل ایـده   ریزي خطی کمکی معیار نزدیکی نسبی به راه برنامه

 1393 سـال  درهاي مورد نیاز  داده شوند. بندي می ها رتبه اساس مفهوم احتمال اعداد گزینه بر
 نـوین  وردهـا ر افـزار  ، نرمشده حسابرسی مالی هاي صورت طریق از به طور عمده 1394 الی

هـاي   وردهافـر  صنایعکه  دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج نهایی. است شده استخراج
  .باشند میترتیب داراي باالترین رتبه  به خودرو سیمان و گچ، کاشی و سرامیک و نفتی،
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گیـري چنـد    تصـمیم خطـی،  ریـزي   برنامـه اي،  فازي شـهودي بـازه  مجموعه  کلیدي:هاي  واژه
   بندي صنایع بورس. رتبه)، MADMشاخصه(

  

  مقدمه -1
 اقتصـادي  پیشـرفت  عامـل  ترین مهم را سرمایه تشکیل اقتصاد علم صاحبنظران بیشتر
 بـازار  هاي فعالیت و بورس مدیون امروز، مترقی جهان در اقتصادي توسعه .اند دانسته

 هسـتند  گذاري سرمایه بهترین انجام دنبال به همواره نیز گذاران سرمایه. است سرمایه

 ناموفق، و موفق هاي شرکت تفکیک پی در منظور نه ایب شود، آنان عاید بیشتري نفع تا

 مختلـف  صـنایع  در هـا  شـرکت  بندي رتبه .]110 ، ص1[ هستند آنها بندي رتبه همچنین

 نقـاط  و آیـد  شـمار  بـه  خود رقباي به نسبت آنها وضعیت از نمایی تمام آیینه تواند می

را تـا حـد زیـادي مشـخص      هـا  شرکتبیرونی  تهدیدهايو  ها فرصت و ضعف و قوت
 و هـا  شـاخص  و هـا معیار ،بنـدي  رتبـه  مـدل  است مهم بندي رتبه در که اي مسئلهنماید. 
 معیارهـاي کـه در عمـل    دانـیم  مـی  .اسـت  بنـدي  رتبـه  جهت مناسب ریاضی هاي تکنیک

 هـاي  تکنیـک  مـوارد  گونـه  ایـن  در بنـابراین  ،هسـتند  متضـاد  اغلـب  و متعـدد  بنـدي  رتبه
 هـاي  تکنیـک  مجموعـه  تـرین  شـناخته  از یکـی  (MADM) 1شاخصـه  چنـد  گیري تصمیم

 ، ص2[ دارنـد  اي گسـترده  بسـیار  تکنیکی تنوع خود که روند می شمار به گیري تصمیم
نیـاز بـه یـک چـارچوب مفهـومی       واسـطه  بـه توسعه منطق فازي به میزان زیادي  .]32

را طـرح کنـد    اي واژهو نادقیقی  موضوع عدم اطمینان تواند میاست که  شده  برانگیخته
این نگـرش   .اربرد داردکدنیاي واقعی  گیري تصمیمو براي اطالعات نادقیق در مسائل 

عنـوان  با تحلیل تصمیم نسبت به نامعلومی رفتار انسان امکان مطالعه یک حوزه جدید 
ــري تصــمیم ــراهم  گی ــازي را ف ــد مــیف ــی  . ]9 ، ص3[ کن در بســیاري از شــرایط واقع
و  گیـري  تصـمیم در شـرایط   ها ابهامبه دلیل وجود  توانند نمی معموالً گیرندگان تصمیم

 چنـد  گیـري  تصـمیم ایـن اسـاس مطالعـه     اطالعات به ارائه ترجیحات خود بپردازند. بر
 اي بـازه . مجموعـه فـازي   باشـد  مـی معیاره در محیط فازي شهودي تا حد زیادي الزم 

 توانـد  مـی شهودي به دلیل داشتن دو شاخص درجه عضویت و درجه عـدم عضـویت   
 بـه  توجه با . در این مقاله نیز]197 ، ص4[ ایجاد کند گیري تصمیمفضاي خوبی براي 

 ها گرایش گرفتن نظر در همچنین و است حاکم بهادار اوراق بورس در که اطمینانی عدم

اسـتفاده   اي بـازه از مجموعه اعداد فـازي شـهودي    گذاران سرمایه مختلف ترجیحات و
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کـه   باشـد  مـی بورس اوراق بهـادار   چهار صنعت بندي رتبههدف از این مقاله  .شود می
ه و از چند شاخصه فازي مدنظر قرار گرفتـ  گیري تصمیمبراي این منظور فنون روش 
  انتخاب شده است. 2بین این فنون روش تاپسیس

  

 پژوهشپیشینه مبانی نظري و مروري بر  -2
   ها شرکت بندي رتبه -2-1

 یا سهام اوراق فروش و خرید براي سرمایه رسمی و متشکل بازار بهادار اوراق بورس
 این در ها شرکت بندي رتبه. ]26 ، ص5[ است خاص مقررات و ضوابط با قرضه اوراق

 تشخیص ها برترین با را خود فاصله صنعت، ضعیف هاي شرکت تا شود می سبب بازار

 تعریف با برتر هاي شرکت و کنند تدوین را آنها به رسیدن براي مناسب راهبرد و داده

 مـوارد،  ایـن  کنـار  در. کننـد  تر مستحکم را خود برتري مناسب راهبردهاي و ها برنامه

 فـراهم  مناسـب  گـذاري  سـرمایه  جهـت  در گذاران سرمایه براي فرصتی اطالعات ارائه

 در، شود می انجام شکل دو به تهران بورس هاي شرکت بندي رتبه کلی طور  به .کند می

 همسـاز  میـانگین "اسـاس  بـر  دوم، روش و متغیـر  یـک  اساس بر بندي رتبه اول، روش

 در شـده  ذکـر  هـاي  مـدل  بـا  قیـاس  در گیـري  تصمیم هاي مدل برتري طرفی از. است"

 اقتضـایی  ،سـازي  بهینه قابلیت واقعی، هاي داده از استفاده محاسبه، سهولت هاي زمینه

   .]129 ، ص6[ شود می بیان... و بودن
  

  هاي ارزیابی عملکرد شاخص -2-2
بـراي   .شـود  مـی  محسـوب  مـدیران  وظایف ترین مهم از یکی ها شرکت در ارزش ایجاد
 ارزیـابی  معیارهـاي  از ارزش افـزایش  و ایجـاد  در مـدیران  موفقیـت  میزان دادن نشان

 پیش را دورانی امروز، رقابتی دنیاي در مدیران. ]93 ص ،7[ شود می استفاده عملکرد

 خـود  هـاي  شـرکت  در جدیـدي  اقتصـادي  چـارچوب کنـد   می ملزم را آنها که دارند رو

 بـا  را شـرکت  عملکرد آن از استفاده با بتوان که شاخصی یافتن رو این از .کنند مستقر
 مناسـب  معیـار ]. 97 ص ،8[ اسـت  ضرورت یک نمود تشریح معقولی  نسبت به اطمینان
 سـهامداران  بـراي  شـرکت  که اضافی ثروت میزان به که است معیاري شرکت، عملکرد

 به مربوط هاي گیري تصمیم در را افراد و باشد داشته خاصی توجه کند، می ایجاد خود

 ارزیـابی  بـراي  مناسـب  معیارهاي از استفاده عدم.  ]93 ص ،7[ کند یاري ارزش ایجاد
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 و نکنـد  پیـدا  سـوق  واقعـی  ارزش سـمت  بـه  شـرکت  یک ارزش شود می باعث عملکرد
 شـود  دیگر گروه براي فزاینده سود و سهام خریداران از گروه یک دیدن زیان موجب

  . ]44 ص ،9[
اسـتفاده  بنـدي صـنایع    و رتبـه  ارزیـابی  بـراي  سـه شـاخص   از حاضر پژوهش در

  شود: شود، در زیر به تفسیر آنها پرداخته می می
 آن سـودآوري  میـزان  سهم، برتري مهم عوامل از دیگر یکی: EPS(3سهم ( هر سود

 میزان است، متفاوت ها شرکت سوي از شده منتشر سهام تعداد اینکه به توجه با .است

این رقم سودي که با محاسبه  سنجند می سهم هر سود نسبت با را سهم هر سودآوري
دسـت آورده اسـت،    هیک شرکت در یـک دوره مشـخص بـه ازاي یـک سـهم عـادي بـ       

  ]. 115 ص ،10[ شود مشخص می
  

  EPS)= مالیات کسر از پس سود – ممتاز سهام سهم( /شده منتشر عادي سهام تعداد
  

 سـود  تقسـیم  طریـق  از سـهام  صـاحبان  حقوق بازده نرخبازده حقوق صاحبان سهام: 

  ].96 ص ،7[ شود می محاسبه سهام صاحبان حقوق به عادي سهامداران به متعلق خالص
 باشـد.  گـذاري مـی   گیـري سـرمایه   در تصمیم ها شاخصترین  ریسک از مهمریسک: 

گذاري را بـا ریسـک همـراه     هاي آتی سهام ،سرمایه عدم اطمینان نسبت به بازده دوره
بازده واقعی وبـازده مـورد انتظـار.    د. ریسک عبارت است از احتمال اختالف بین کن می

یعنـی  ؛ شـود  تعیین انحراف معیار بازده انجام می محاسبه ریاضی ریسک کل سهام با
ریسک سهام بیشتر خواهد شـد  ، باشد(پراکندگی ) بازده سهام بیشتر  هرچه واریانس

  ].96 ص ،11[
  

  = ریسک کلارزش موردانتظار اي نقدي از انحراف معیار تمام جریانه
  

  شاخصه چند گیري تصمیممدل  -2-3
 مسـئله  حل از رویکردي به و است ریاضی هاي مدل از چند شاخصه گیري تصمیم
 استفاده مورد گزینه محدودي تعداد از گزینه یک انتخاب منظور  به که کند می اشاره
 تشابه با ترجیحات کردن منظم روشتاپسیس ( روش زیربنایی طقمن. گیرد میقرار 
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 آن مبناي و بوده منفی آل ایده و مثبت آل ایده هاي حل راه تعریف)، آل ایده حل راه به

 .باشـد  داشـته  آل هاید حل راه تا را فاصله ترین کوتاه منتخب گزینه که است این بر

 هـاي  ارزش تمـامی  آن در کـه  اسـت  فرضـی  حلـی  راه منفی، و مثبت آل ایده حل راه

 باشد داده پایگاه در مینیمم و ماکزیمم شاخص هاي ارزش مشابه ترتیب به شاخص،
  ].114 ، ص1[

  
  منطق فازي شهودي -2-4

درسـت و   عنوان به 1در منطق کالسیک ریاضی ارزش و یا میزان صحت یک گزاره با 
. در منطق فازي این ارزش مقـداري حقیقـی اسـت    شود میبه معنی نادرست تعریف  0

درجـه  " تـوان  مـی . ایـن ارزش یـا میـزان صـحت را     شـود  مـی ] انتخاب 0،1که از بازه [

ه درجـ "عنـوان   بـا ] 0،1آتاناسوف یک مقدار حقیقی دیگـر از فاصـله [   نامید. "عضویت

   ].23 ، ص12به این تعریف افزود [ "عدم عضویت
شـهودي   اي بـازه مجموعه فازي شـهودي را بـه مجموعـه     5و گارگوف 4آتاناسوف

درجــه عضــویت اعضــاي مجموعــه اســت و  µ͠(xi)یــا  tα(xi)͠ آنتعمــیم دادنــد کــه در 
(xi)α ͠fیا ͠v(xi)  زیـر   صورت به. این رابطه باشد میدرجه عدم عضویت اعضاي مجموعه

  ].198 ، ص4شود [ میارائه 
 

Ã= { (xi , ᷉tα(xi), ͠f  α (xi)) ׀ xi ϵ X} 
               ᷉f  α (xi) ϵ [0,1]   

                ᷉tα(xi)  ϵ [0,1]   

xi ϵ X     sup  ᷉tα(xi)+sup ᷉f  α (xi) ≤1 
  

  اي بازهعملگرهاي فازي شهودي  -2-5

انـد   اي نامیده بازهرا عدد فازي شهودي  µ͠(xi)یا  tα(xi)͠ و v(xi)͠ یاα ͠f(xi) آتاناسوف و گارگوف
. اگر این دو عـدد از ایـن مجموعـه باشـد،     شود یممطابق رابطه زیر ارائه  2α و 1αکه اعداد 

  ].199 ، ص4[ شود یمنمایش داده  1 عملگرهاي این مجموعه در جدولگاه  آن
  

α = ( tα , tα 	 , fα , fα )				, α = ( tα , tα 	 , fα , fα ) 
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 اي عملگردهاي اصلی مجموعه اعداد فازي شهودي بازه  1 جدول

⨁ = ( + − × , + − × , × , × ) 

V = ( × , × , + − × , + − × ) 

λ =( 1− (1− ) , 1− (1− ) , ( ) , ( ) ) >0 

= ( ( ) , ( ) , (1 − (1 − ) ), (1− (1− ) ) 

  
تعریـف   زیـر  صـورت   بـه طول بازه  =b-,b+ [ bوa-,a+ [a= ][ يا بازهبا فرض دو عدد 

  -L(b)=b+-bو   -L(a)=a+-a  ]5940، ص13[ شود یم
 

  زبانی یرهايمتغ -2-6
کـه بـراي اعـداد مجموعـه فـازي شـهودي        دهـد  یممتغیرهاي زبانی را نشان  2جدول 

  .]200 ، ص4[ وجود دارد
 

 نمایش متغیرهاي زبان  2جدول 

,[0,0])=˷  به شدت ضعیف 1/4 [0/75,0/95]) 
,[0,0/2]	)=˷  ضعیف 1/3 [0/5,0/7]) 
,0/25,0/45])=˷  نسبت ضعیف به 1/2 ],	[0/25,0/45, ]) 
,[0/5,0/7])=˷  خوب 1 [0/125,0/22]	) 
,[0/75,0/85])=˷  نسبت خوببه  2 [0/11,0/0625]	) 
,[0/75,0/85])=˷  خیلی خوب 3 [0/11,0/0625]	) 
,[0/75,0/85])=˷  بینهایت عالی 4 [0/11,0/0625]	) 

  
 و 6اورتـاگول  :از عبارتنـد  حاضر تحقیق با مرتبط شده انجام هاي پژوهش از برخی

 گزینـه  بـه  شباهت روش و فازي مراتبی سلسله تحلیل روش از )2007( 7کاراکاسوگلو

تحلیـل سلسـله مراتبـی    کردنـد. روش   اسـتفاده  مالی عملکرد ارزیابی منظور  به آل  ایده
 از اسـتفاده  با سپس شد، گرفته کاره ب نظر مورد مالی هاي نسبت وزن تعیین فازي در

 .]14[ شـدند  بنـدي  رتبه ترکیه سیمان صنعت شرکت در 15 تاپسیس روش و اوزان این
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 تحلیـل  از تـایوان،  هواپیمـایی  خطـوط  مـالی  عملکـرد  ارزیابی منظور  به) 2008( 8نگاو

 فـازي  معیـاره  چند گیري تصمیم از و مالی هاي نسبت بندي دسته در خاکستري روابط

 ي،ا مقالـه ) در 2011وانگ و همکاران ( .]15[ کرد استفاده ها شرکت نهایی بندي رتبه در
 بـا  هـا را  یتسـا  آرشـیو  عملکـرد  ارزیـابی  بـراي  شاخصـه  چنـد  گیـري  یمتصممسائل 

 مراحـل  تاپسـیس،  روش اسـاس  بررسـی کردنـد. بـر    يا بـازه شهودي  فازي اطالعات
 و مثبـت  گزینـه  و آل ایـده حل  راه هر بین فاصله محاسبه انجام شده است. وزن همینگ

 نزدیکـی  درجه وزن، همینگ فاصله به توجه با سپس. منفی محاسبه شد آل ایدهحل  راه
. ]16[ شـوند  یمـ ي بنـد  رتبـه هـا   ینهگزو  شود یم محاسبه مثبت آل ایدهحل  راهبه  نسبی

 در شده پذیرفته شیمی صنعت هاي ) شرکت2013( انوري، آموزش و قیصريمقیمی، 

تحلیل سلسـله مراتبـی    تکنیک با هاي مالی براساس نسبت را تهران بهادار اوراق بورس
عملکـرد  ) 1394و قـدیریان (  فتـاحی خواجوي،  ].17کردند [ بندي رتبه تاپسیسفازي و 

بـورس اوراق   خـودرو و قطعـات  صنایع دارویی، فلـزات اساسـی و   شرکت هاي مالی 
بنـدي و ارزیـابی    ویکور، رتبه -AHP -با استفاده از مدل ترکیبی فازي بهادار تهران را

 هـاي  شرکت بندي ) به پژوهشی با عنوان رتبه1394غفاري فرد و زاهدي ( .]18[ کردند

 از اسـتفاده  بـا  بهـادار  اوراق بـورس  تجهیزات پذیرفته شـده در  و آالت ماشین صنعت

 تحقیـق  ایـن  مـالی پرداختنـد. در   عملکـرد  اسـاس  بـر  (AHP–TOPSIS) ترکیبی رویکرد

 نسـبت  زیرمجموعـه  که فرعی نسبت 16 و اصلی نسبت 5 در ها شرکت مالی هاي نسبت
هـاي   شـرکت  تـا  گرفتـه شـده   نظـر  در بنـدي  رتبه معیار عنوان به باشند، می اصلی هاي

 و AHP ترکیبـی  مدل از استفاده با بهادار اوراق تجهیزات بورس آالت و ماشین صنعت
TOPSISگیرنـد.  قـرار  رتبه بنـدي  و ارزیابی مورد 1391 و 1390، 1389 هاي سال در. 

 گـذاري  سـرمایه  شـرکت  ایـران،  سـازي  پمـپ  صنایع که دهد می نشان بندي رتبه نتایج

 برتـر  هاي شرکت سوم تا اول هاي رتبه در ترتیب به بوتان صنعتی گروه و توشه پارس

بـه   )1392امیري، بکـی و بیگلـري (   ].19[ گیرند می قرار تجهیزات و آالت ماشین صنایع
هـاي   هاي تولیدي در بورس اوراق بهادار تهـران بـا اسـتفاده از مـدل     بندي شرکت رتبه

 راسـتا  این در گیري با معیارهاي چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی پرداختند. تصمیم

 مالی هاي صورت روي از سال 3 طی در بورسی تولیدي شرکت 181 مالی هاي نسبت

 بنـدي  رتبـه  تاپسـیس  روش وسـیله  بـه  و انتخـاب  شرکت 50 نخستشد.  استخراج آنها

 آنتروپی روش وسیله به معیار هر هاي  وزن و معیار عنوان به مالی هاي نسبت شود. می
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 بنـدي  تقسـیم  طبقـه  چهـار  به ها شرکت بندي رتبه این با سپس. شوند می معلوم شانون

 آماري نتایج شود، می داده آموزش مصنوعی عصبی شبکه به بندي دسته این. شوند می
 پژوهش این در موجود هاي شرکت همه سپس. باشد می شبکه قوي بندي دسته از حاکی

 با )1391انواري، حسینیان و رضایی (. ]20[ شوند می بندي دسته عصبی شبکه توسط

بنـدي مـالی    ترکیبی، رتبـه  هاي مدل و شاخصه چند گیري تصمیم هاي روش از استفاده
نخســت  پـژوهش  ایـن  درهـاي بـورس اوراق بهـادار تهـران را انجــام دادنـد.       شـرکت 
 به .اند شده بندي رتبه MCDM مختلف هاي مدل از استفاده با تهران بورس هاي شرکت

 رتبـه  ادغـامی،  متـدهاي  از استفاده با ها، روش این هاي رتبه میان معنادار اختالف دلیل

 بـا  را مـالی  هـاي  شـاخص  )1383( نجفـی  و مؤمنی]. 2[ شود می تعیین ها شرکت نهایی

 رتبـه ، تاپسـیس  از اسـتفاده  بـا  سـپس  ،کردنـد  دهـی  وزن آنتروپـی  روش از اسـتفاده 
خورشـید،   .]21[ کردنـد  مشـخص  تهـران  بـورس  جداگانه صنعت 13 در را شرکت170

گیري گروهی از  یمتصممحیط فازي  با) 1383کارولوکس، بدیع و جعفرنژاد ( تسلیمی،
ي و انتخاب پروژه در مرکز تحقیقـات  بند رتبهگیري تاپسیس براي  یمتصمطریق روش 

 ترکیـب  ) از1388( رضـوي  اکبرپـور و  احمـدپور، ]. 3[ مخابرات ایران استفاده کردنـد 

منظـور   بـه  گـذاران  سـرمایه  بـه  کمـک  جهـت  درگیري چند شاخصـه   تصمیم هاي تکنیک
 بـورس  در را دارو صـنعت  هاي شرکت آنها .ندکرد اقدام سهام بازار در سهام انتخاب

 و تاپسـیس سـاده،   دهـی  وزن روش از اسـتفاده  با و کردند ایران مطالعه بهادار اوراق
 .]22[ نمودنـد  بنـدي  رتبـه  را هـا  شـرکت  کپلنـد  روش طور  همین و 9تقریبی تسلط روش
 وتحلیـل سلسـله مراتبـی     ترکیبـی  رویکرد از استفاده ) با1388( فضلی و شکیب دانش

 بـورس  در حاضـر  سـیمان  صـنعت  هـاي  شـرکت  مالی هاي شاخص اساس بر تاپسیس

 نظـر  آوري جمـع  و طریـق پرسشـنامه   از آنهـا .کردنـد  بندي رتبه را تهران بهادار اوراق

 رضـوانی و مهـدي پـور   . ]1[ نمودنـد  تعیـین  را مـالی  معیارهاي (اهمیت) وزن خبرگان
فـازي جهـت    گیري چنـد شاخصـه   تصمیم) به تحقیقی با موضوع کاربرد فنون 1388(

 ایـن  در .خانـه چینـی مقصـود مشـهد پرداختنـد     محصـوالت تولیـدي کار   بنـدي  اولویت
محصـوالت   فـازي  صورت  به تاپسیس و تسلط تقریبی روش دو از استفاده با پژوهش
 مشاهده با .اند شده تحلیل بندي رتبه و بندي اولویت جهت مشهد مقصود چینی کارخانه

 و تسـلط تقریبـی   روش نتـایج  همچنـین  خطـی و  تخصـیص  و ادغـام  هـاي  روش نتایج
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 روش دو ایـن  بـین  بررسی، از مورد شرکت براي استنباط شد که نتیجه این، تاپسیس

   .]23[ ندارند تفاوتی و بوده ادغام یکی هاي روش نتایج باتسلط تقریبی   روش نتایج
 ها شرکت بندي براي رتبه گیري چند شاخصه فازي تصمیم  با روش نیز پژوهش این

حقـوق   بـازده و  )EPS(هاي مـالی ریسـک، خـالص سـود هـر سـهم        اساس شاخص بر
 گیرد. صاحبان سهام انجام می

  

  ی پژوهششناس روش -3
 بـراي  تحقیـق  ادبیـات  بخـش  در. است کاربردي تحقیق یک هدف، نظر از حاضر تحقیق

بـه منظـور    در این پـژوهش شده است.  اي استفاده  کتابخانه روش از مطالب آوري جمع
چهـار صـنعت مختلـف     ارزیابی و رتبه بندي صنایع موجـود در بـورس اوراق بهـادار   

هـاي نفتـی (تولیـد محصـوالت      وردهاسیمان و گچ، فر از تندانتخاب شده است که عبار
پاالیش شده پتروشیمی)، کاشی و سرامیک و خودرو (تولید وسـایل نقلیـه موتـوري).    

 سـال  طـی  نوین وردهار و تدبیرپرداز افزار با کمک نرمهاي مورد نیاز  داده اطالعات و

هـاي موجـود در ایـن     شـرکت  شـده  حسابرسـی  مالی هاي صورتاز  1394 الی 1393
هـاي   از داده، اطالعـات  و هـا   داده آوري جمـع  از پس. است شده استخراج، چهار صنعت

یـن صـورت   ه اشـود بـ   هاي موجود در هر صنعت میانگین گرفته می مربوط به شرکت
انی، هـا بـه متغیرهـاي زبـ     براي تبـدیل داده . آید دست میه براي هر شاخص یک عدد ب

ربوط به هـر شـاخص در چهـار صـنعت محاسـبه شـده       هاي م میانگین و انحراف داده
، بیشـترین (بینهایـت عـالی) و    کم کردن انحراف معیـار از میـانگین  است و با اضافه و 

هـا از میـانگین کمتـر باشـند،      آمد. هرچه دادهدست ه ب شدت ضعیف) (به کمترین حالت
هـا   داده سـایر  اسـاس این  بر بهتر هستند،، تر و هرچه از میانگین بیشتر باشند ضعیف

 فنـون  بـر  مبتنـی  هـاي  و تحلیـل  از تجزیـه  اسـتفاده  بـا  سـپس شـوند.   نیز نامگذاري می
از  اسـتفاده  بـا  سـپس  و شـد  تشکیل تصمیم ماتریس فازيگیري چند شاخصه  تصمیم
 بنـدي  رتبـه  و بنـدي  اولویـت  بـراي  صـنایع مختلـف   فـازي  صـورت   به تاپسیس روش

  .شدند تحلیل و تجزیه
  

  پژوهش مدل -3-1
  :دهیم میبراي انجام این تحقیق مراحل زیر را انجام 
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 .ارزیابی هاي گزینه و ها شاخص شناسایی: 1 مرحله
فـازي شـهودي    گیري تصمیم و تشکیل ماتریس گیرنده تصمیم نظر تجمیع: 2 مرحله

  اي با ارزش بازه
 اسـتفاده  فازي گیري چند شاخصه تصمیم هاي روش از تحقیق این در چون ابتدا در

 فـازي  اعـداد  به را زبانی هاي واژه باید براي تشکیل ماتریس تصمیم بنابراین، شود می

هر یک از عناصر در این ماتریس به شکل رابطه زیر  2 . با استفاده از جدولکرد تبدیل
  :شود مینمایش داده 

  
xij = ([ µl

11 , µu
11] , [  l

11 ,  u
11]) 

  
 شـود  مـی زیـر بیـان    صورت به اي بازهدر قالب ارزش  گیري تصمیمسپس ماتریس 

  .]5941 ، ص13[
  

F= 〈 , , , 〉 = 
 

.

.

.

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ (〈[ , ], [ , ]〉) (〈[ , ], [ , ]〉) . . . (〈[ , ], [ , ]〉)

(〈[ , ], [ , ]〉)
...

(〈[ , ], [ , ]〉) . . .
...

(〈[ , ], [ , ]〉)
.
..

(〈[ , ], [ , ]〉) (〈[ , ], [ , ]〉) . . . (〈[ , ], [ , ]〉)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

  
  ها شاخص وزن دست آوردنه ب: 3 مرحله

شـده  فـازي اسـتفاده    تحلیل سلسله مراتبیاز روش  ها شاخصبراي محاسبه وزن 
 با نظـر خبرگـان   نخستماتریس مقایسات زوجی براي تشکیل که  صورت  ینه اب است

ها نسبت به یکـدیگر   ارجحیت شاخص باشند، دانشگاهی که در این زمینه صاحبنظر می
هاي زبانی به اعداد فازي شـهودي   ارجحیت 2سپس با استفاده از جدول  شدمشخص 

 طوري به شدنرمال  یسات زوجیماتریس مقا )1( ، سپس با استفاده از رابطهشدتبدیل 
 Áو مــاتریس  تبــدیل rijاز مــاتریس مقایســات زوجــی بــه عنصــر  xijکــه هــر عنصــر 

  .شدزیر تشکیل  صورت به
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=
( )

,
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( )
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( )

                                )1(  

 

Á=
ˊ , ˊ , ˊ , ˊ … … ˊ , ˊ , ˊ , ˊ

ˊ , ˊ , ˊ , ˊ … … ˊ , ˊ , ˊ , ˊ  

  
هر یک از عناصر مـاتریس، بـا اسـتفاده از میـانگین هندسـی و       سازي نرمالپس از 

  ].203 ، ص4[ شدمحاسبه  ها شاخصعملگرهاي مجموعه فازي شهودي بردار وزن 
 

W= (([ωl
1, ωu

1] , [ρl
1, ρu

1]) , ([ωl
2, ωu

2] , [ρl
2, ρu

2]),…, ([ωl
n, ωu

n] , [ρl
n, ρu

n])  
  

 مـدل  حـل  و xiϵx هـا  گزینـه  بـراي  کمکـی  خطـی  ریـزي  برنامه مدل ساخت: 4 مرحله
 بـه  و خطـی  ریزي برنامه براي سیمپلکس از روش استفاده با کمکی خطی ریزي برنامه

 ci[نسبی  نزدیکی ضریب دست آوردن فواصل
L,ci 

u[ =  Ci  
 ciو  u  ciو مرزهـاي بـاال و پـایین آن    Ci(µij,vij) صـورت   بـه معیـار نزدیکـی نسـبی    

l 
، 13[ شـود  مـی خطی زیر اسـتفاده   ریزي برنامهو براي محاسبه آن از  شود میتعریف 

  .]5942 ص
  

= max ∑ + (1− )                )2(  

S . t . 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ≤ ≤ 						( = 1,2, … ),
ρ ≤ ≤ ρ 							( = 1,2, … ),
∑ ( + )
≥ 0,													

= 1,																										
 

= min ∑ + (1− )                        )3(  

S . t . 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ≤ ≤ 						( = 1,2, … ),
ρ ≤ ≤ ρ 							( = 1,2, … ),
∑ ( + )
≥ 0,													

= 1,																										
  

  که: يطور  به
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z= ∑ ( )
 

and 
= ,
= ρ 				( = 1,2, … ) 

  
  xiϵx هاي گزینه همه عضویت براياز  iθبهینه  درجه محاسبه: 5 مرحله

متنـاظر بـا     ckو ciجـایی کـه    شـود  مـی  گیـري  انـدازه   ci ≥ck وسـیله  بـه  xi ≥xkاحتمـال  
اسـاس  بر xkو   xi هـاي  گزینـه براي   xi ≥xkبنابراین احتمال ، باشد می  xkو  xi هاي گزینه

  .]5942 ، ص13[ شود میرابطه زیر محاسبه 

 
P ( ≥ )= p ( ≥ ) = max 1 −

	( ) ( )
, 0 , 0  ,      )4(  

where Ci= [cl
i , cu

i], Ck= [cl
k , cu

k] , L(Ci)= cu
i – cl

i and L(Ck)= cu
k – cl

k 
  

  :که طوري  به، شود میاساس رابطه زیر تعیین  سپس ماتریس احتمال بر
  

 pik =p(xi ≥xk)  

P= ( ) × = .
.
.
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ . . .

...

. . .

...
.
..

. . ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

  
  :]5942، ص 13[ شود میزیر تعریف  صورت  به xi هاي گزینهدرجه بهینگی عضویت براي 

 
= 

	( )
 (∑ + − 1),                   )5(  

  

 i θبا توجه به کاهش مقدار  xiϵx هاي گزینه براي بندي رتبهایجاد : 7 مرحله
  

  پژوهش هاي یافته -4
 هاي شرکت بندي رتبه و پژوهش هاي داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج قسمت این در

   .است شده ارائه منتخب صنایع
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شـده، سـپس    تبدیل فازي اعداد به را زبانی هاي واژه 2در ابتدا با استفاده از جدول 
  .شود میزیر بیان  صورت به اي بازهدر قالب ارزش  گیري تصمیمماتریس 

  
  اي با ارزش بازهگیري  ماتریس تصمیم  3 جدول

  سهام صاحبان حقوق جمع  )EPS( سهم هر سود خالص  ریسک  

  گچ و سیمان
]7 /، 5] [/2 /، 

0[  
]22 /، 125] [/7 /، 5 /[  ] 22 /، 125] [/7 /، 5/[  

 تولید( نفتی هاي وردهافر
 شده پاالیش محصوالت

  )پتروشیمی

] 11 /، 0625/[ 
]85 /، 75/[  

]11 /، 0625/[ ]85 /، 75/[  ]11 /، 0625/[ ]85 /، 75/[  

  سرامیک و کاشی
]45 /، 25 [/
]45 /،25[/  

]45 /، 25] [/45 /،25[/  ]95/، 75] [/0 ،0[  

 نقلیه وسایل تولید( خودرو
  )موتوري

] 11 /، 
0625/[ ]85 /

، 75/[  
]7 /، 5] [/2 /، 0[  ] 11 /، 0625/[ ]85 /، 75/[  

  
فـازي اسـتفاده شـده     مراتبیتحلیل سلسله از روش  ها شاخصبراي محاسبه وزن 

ماتریس مقایسـات زوجـی نرمـال شـده را تشـکیل داده و بـا        نخستکه  صورت  بدین
  محاسبه شده است.  ها شاخصاستفاده از آن وزن 

  
  نسبت به هم ها شاخصماتریس مقایسه زوجی نرمال شده   4 جدول

  ریسک  
 سهم هر سود خالص

)EPS(  
 صاحبان حقوق جمع

  سهام

  ریسک
] 23 ، /09/[ ]65 /

،36/[  
] 56 ، /27/] [29 ، /0 [  ] 07 ، /0] [87، /73/ [  

 هر سود خالص
  )EPS( سهم

]11، /0] [8 ، /57[/  36 ، /14/[ ]46 ، /0 [  ] 11 ، /0[ ]8 ، /57/[  

 حقوق جمع
  سهام صاحبان

]37 ، /14] [/51 /
،29[/  

]66 ، /43] [/23، /0[  ]11، /0] [8 ، /57[/  
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  فازي تحلیل سلسله مراتبی روش اساس بر ها شاخص وزن  5 جدول

  سهام صاحبان حقوق جمع  )EPS(  ریسک  

  ]0 ،/ 45] [0،/ 03[  ]0 ،/67] [0 ،/11[  ]0 ،/ 55] [0 ،/ 06[  وزن

  
 ciو  u  ci صـورت   بـه خطی معیار نزدیکـی نسـبی کـه     ریزي برنامه هاي مدلبا حل 

l 
  دست آمد.ه ، بشود میتعریف 

  
Cu

1=   ،0 Cl
1= 4/  

Cl
2= ،  0   Cu

2= 55/  

Cl
3=   ،0  Cu

3= 75/  

Cl
4=   ،0  Cu

4= 93/  

 
  pik =p(xi ≥xk)شود به طوري که  سپس ماتریس احتمال به صورت زیر تشکیل می

  
 هاي تصمیم ماتریس احتمال براي گزینه  6 جدول

  
 و سیمان
  گچ

 هاي وردهافر
  نفتی

 و کاشی
  سرامیک

 وسایل تولید( خودرو
  )موتوري نقلیه

  3/0  /35  /43  /5  گچ و سیمان

  /38  /43  /5  /58  نفتی هاي وردهافر

  /21  /5  /33  /36  سرامیک و کاشی

 وسایل تولید( خودرو
  )موتوري نقلیه

4/  12/  56/  5/  

  
  .زیر تعریف شده است صورت  به ها گزینه) براي θدرجه بهینگی عضویت (
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  هاي تصمیم درجه بهینگی عضویت گزینه  7 جدول

  سرامیک و کاشی  گچ و سیمان  نفتی هاي وردهافر  
 وسایل تولید( خودرو

  )موتوري نقلیه

θ  24/  21/  20/  19/  

  
و  باشـد  مـی صـنعت سـیمان و گـچ     گـذاري  سـرمایه بهتـرین گزینـه بـراي    بنابراین 

  :باشد میزیر  صورت بهصنایع مورد مطالعه  بندي رتبه
 هاي نفتی (تولید محصوالت پاالیش شده پتروشیمی) وردهافر .1
 سیمان و گچ .2
 کاشی و سرامیک .3
 خودرو (تولید وسایل نقلیه موتوري) .4

گیـري چنـد    حـل مسـائل تصـمیم    بـراي  روش یـک  هدف پـژوهش حاضـر، توسـعه   
 وسـیله  هبـ  هـا  وزن شـاخص  و هـا  شـاخص  اسـاس  بـر  هـا  گزینـه  بندي رتبه با شاخصه
باشد که با استفاده از روش تحلیل سلسله  اي می فازي شهودي با ارزش بازه مجموعه
س با استفاده از روش تاپسـیس فـازي بـه    ها تعیین شد سپ فازي وزن شاخصمراتبی 

بندي صنایع منتخب پرداخته شد. حال براي بررسی کارایی روش ارائـه شـده در    رتبه
اسـتفاده شـده اسـت بـدین      ROI(10این پژوهش، از شـاخص نـرخ بازگشـت سـرمایه (    

ــایج   ROIشــاخص  نخســتصــورت کــه  ــراي هــر صــنعت محاســبه شــد ســپس نت  ب
اي اسـپیرمن   با استفاده از ضریب همبسـتگی رتبـه  پژوهش بندي حاصل از این  اولویت

نـرخ بازگشـت    مقایسـه شـد.   ،ROIاسـاس   بنـدي صـنایع منتخـب بـر     با نتـایج اولویـت  
گـذار   گیري اسـت و بـه یـک سـرمایه     وکار متریکی براي اندازه در کسب  (ROI) سرمایه

  .]4 ، ص24[ ارزیابی و مقایسه کندگذاري را  دهد تا عملکرد سرمایه اجازه می
  

ROI= ها کل دارایی /  سودخالص  

  
آوري شـده باشـند یـا بـه رتبـه تبـدیل شـده         اي جمـع  صورت رتبهه ها ب هرگاه داده

طـرز محاسـبۀ ضـریب     .اي اسـپیرمن اسـتفاده کـرد    توان از همبستگی رتبه باشند، می
 ین صورت استابه  i=1,2,3,...,k براي (Xi,Yi)  هاي زوجی اي براي داده همبستگی رتبه
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و همـین کـار را نیـز     شـود  داده مـی ها برحسب مقادیرشان رتبـه   x به تمامنخست  که
. شـود  مـی  محاسبه ) di(هاي هر زوج  ، سپس تفاضل بین رتبهشود ها انجام می y براي

ها را محاسبه کـرده، در نهایـت بـا اسـتفاده از ایـن فرمـول        d در مرحله بعد توان دوم
  ].25[ شود محاسبه میاي  یب همبستگی رتبهضر
  

= 1−
6∑
( − 1) 

 
n: حجم هر گروه 

 ]25[ تفسیر نتایج ضریب همبستگی  8 جدول

 تفسیر همبستگی ضریب
 پوشی چشم قابل و اندك خیلی 0 -1/0
 اندك 1/0 -3/0
 متوسط 3/0 -5/0

 زیاد 5/0 – 1

  
کار رفتـه در  ه بندي، حکایت از کارایی روش ب ضریب همبستگی بین این دو اولویت

گیـري چنـد شاخصـه دارد. در ادامـه بـه تشـریح        این پژوهش براي حل مسائل تصمیم
  شود: سنجش کارایی روش پژوهش حاضر پرداخته می

  
  بندي مقادیر مربوط به هریک از متغیرها رتبه  9 جدول

    سیمان و گچ  هاي نفتی وردهافر  کاشی و سرامیک  خودرو
  بندي پژوهش رتبه  21/0  24/0  20/0  19/0
  رتبه  2  1  3  4

 ROIبندي براساس  رتبه  17/0  13/0  04/0  0006/0
  رتبه  1  2  3  4

  
، 8دسـت آمـد کـه بـا توجـه بـه جـدول        ه بـ  8/0ضریب همبستگی بین این دو گروه 

  د.شو یید میأکارایی روش پژوهش ت همبستگی زیادي بین آنها وجود دارد، درنتیجه 
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  گیري نتیجه -5
گیـري چنـد    تصـمیم مسـائل   حـل  بـراي  روش یک توسعه پژوهش این اصلی هدف

 وسـیله  بـه  هـا  شـاخص وزن  و هـا  شاخص اساس بر ها گزینه بندي رتبه با شاخصه
 وسـیله  بـه  هـا  شـاخص  وزنکه  باشد می اي فازي شهودي با ارزش بازه مجموعه

 مطلـق  یـک فاصـله   روش، ایـن  درد. ش محاسبه فازيتحلیل سلسله مراتبی  تکنیک
فـازي   هـاي  مجموعـه  وزن از اسـتفاده  بـا  فازي شهودي هاي مجموعه بین موزون

خطی کمکـی   ریزي برنامهسپس به کمک دو مدل ساده  است، شده تعریف شهودي
اسـاس مفهـوم    ، در آخر برشود میمحاسبه آل  ایده حل راهمعیار نزدیکی نسبی به 

این  شده انجام مطالعات و هدف این به توجه با .شوند می بندي رتبه ها گزینهاحتمال 
هـاي نفتـی، کاشـی و     وردهابندي چهار صنعت گچ و سـیمان، فـر   مدل را براي رتبه

هـاي قبـل    بخـش  در کـه  گونـه  سازي شد. همان سرامیک و خودرو در بورس پیاده
حقـوق   بـازده و  )EPSریسـک، خـالص سـود هـر سـهم (      شـاخص  سـه  شـد،  بحث

 از حاصل انتخاب شد. نتایج نهایی بندي رتبه هاي شاخص عنوان بهصاحبان سهام 

هاي نفتی (تولید محصـوالت پـاالیش    وردهافرکه صنایع  دهد می نشان پژوهش این
شده پتروشیمی)، خودرو (تولید وسایل نقلیه موتوري)، سیمان و گـچ و کاشـی و   

مشـابه  هـاي   با توجه به پـژوهش باشند.  ترتیب داراي باالترین رتبه می بهسرامیک 
گیـري چنـد    س روش تصمیماسا ها بر بندي گزینه زمینه رتبهپژوهش حاضر که در 

(خواجـوي و  ) و 2013(مقیمـی و همکـاران،    نظیـر صـورت گرفتـه اسـت    شاخصه 
 )1383) و (خورشید و همکاران، 1394) و (غفاري فرد و همکاران، 1394همکاران، 

وت تحقیـق حاضـر مشـخص    حقیـق حاضـر، مزایـا و نقـاط قـ     و مقایسه آنهـا بـا ت  
هـاي فـازي و نـامطمئن     هاي فازي شهودي در محیط گردد. استفاده از مجموعه می

هـاي فـازي    مجموعـه باشـد زیـرا    گیري چند شاخصه مفید می براي مسائل تصمیم
هــاي فــازي معمــولی اســت کــه داراي دو  ، تعمیمــی از مجموعــهاي بــازه شــهودي
عـدم عضـویت بـراي مـدل کـردن فضـاي عـدم         درجـه عضویت و  درجهشاخصه 

با استفاده از درجه عضـویت و  که  روند ل دنیاي واقعی به کار میئمسا قطعیت در
 گیري داشته باشد تواند دخالت بیشتري در تصمیم گیرنده می عدم عضویت، تصمیم

فـازي،   شاخصـه هـاي چنـد    گیـري  تصمیم در.تري را اتخاذ نماید تصمیم مطلوب و
شوند. با توجه به عدم قطعیت  اوزان به صورت غیرقطعی، گنگ و مبهم ارزیابی می
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اسـت. بنـابراین در بسـیاري از     امعنـ  هاي قطعی بی ل با دادهئذهن انسان، حل مسا
هـاي فـازي    گیري چند معیاره بـه صـورت داده   له تصمیمئهاي یک مس موارد، داده

در  دست آمده از تحقیق حاضـر ه ن نتایج ببنابرای .گردند اي لحاظ می شهودي بازه
هـاي   در مقایسـه بـا پـژوهش    اي هاي فازي شـهودي بـازه   با مجموعه محیط فازي

ریـزي   بـا اسـتفاده از برنامـه    همچنین در این پژوهش، باشد. تر می مشابه، مطلوب
کـه در مقایسـه بـا    آل محاسـبه شـد    حـل ایـده   معیار نزدیکـی نسـبی بـه راه    ،خطی

گیري چند شاخصه بـا روش تاپسـیس داراي    مشابه در زمینه تصمیمهاي  پژوهش
تـوان بـه    از مزایاي دیگر روش این پژوهش میباشد.  ري بیشتري میدقت و نوآو

گیري چند شاخصه در محیط فازي با روش تاپسـیس،   هاي تصمیم ترکیب رویکرد
بنـدي در   اي بـراي رتبـه   هاي فازي شـهودي بـازه   ریزي خطی و مجموعه با برنامه

دهنـده نـوآوري در ایـن پـژوهش      اشاره کرد که نشانصنایع بورس اوراق بهادار 
   باشد. نسبت به پژوهش هاي مشابه می

  
  کاربردي هايپیشنهاد

 کمکصنایع  بندي رتبه امر در سرمایه، بازار متولیان و مجریان به تواند می پژوهش این

 فهرسـت  تهیـه  بـراي  شـود  مـی  پیشـنهاد  صنعتی مدیریت سازمان بهو همچنین  دهکر

 بهـادار  اوراق بـورس  سـازمان  بـه  همچنیناز این مدل استفاده کند.  ایران برتر صنایع

 بـا  بـورس  صـنایع  بنـدي  رتبـه  و عملکرد ارزیابی براي ییها مؤسسه شود می پیشنهاد

 بـه  توانـد  مـی  پیشـنهاد  ایـن  .نمایـد  تأسـیس  ترکیبـی  و نـوین  رویکردهـاي  از استفاده

 پذیري ریسک درجه و اطالعات این به توجه با ،دغدغه بدون تا کند کمک گذاران سرمایه

  .کنند اقدام نظر مورد شرکت انتخاب به خود خواهی بازده و
  آتی هاي پژوهش براي پیشنهادهایی

 از آتـی  هـاي  پـژوهش  در تـوان  مـی  رسـد  مـی  نظـر  بـه  شـده  ذکـر  مطالـب  به توجه با

 و عملکـرد  ارزیـابی  بـراي  ارزش بـر  مبتنـی  هـاي  شـاخص  مثـل  دیگـري  هاي شاخص
 هـاي  گزینـه  تعـداد  و کـرد  اسـتفاده  پـژوهش  ایـن  بررسـی  مـورد صـنایع   بنـدي  رتبـه 

 رضـایت  و گیـرد  بـر  در را بیشـتري  تنـوع  تـا  داد افـزایش  تـوان  مـی  را گذاري سرمایه

 دیگـر  رویکردهاي از توان می همچنین. آورد همراه به گذاران سرمایه را براي بیشتري

  استفاده کرد. معیاره چند گیري تصمیم مسئله
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