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  ایران، قمدانشگاه تهران،  پردیس فارابیگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،  ،استادیار

 
  28/1/1396پذیرش:                              9/4/1395دریافت: 

 
  چکیده
هـاي متعـددي     رویکرد تاکنونشود.   ایف مدیران قلمداد میترین وظ  مهم در زمره گیري  تصمیم

 ،روانشناسـان شناسـان و    فالسفه، مـدیران، جامعـه   گیري وجود داشته است.  به مقوله تصمیم
نگـاهی نـو بـه     داردپژوهش حاضر سعی  اند.  گیري نگریسته  هریک از منظري به مقوله تصمیم

عملیـاتی   بـر سـعی  . بـدین منظـور   بیاندازد گراییتکثّرگیري کمی در قالب نظریه   فنون تصمیم
 ،است. در ایـن راسـتا   بودهی گیري کم  تصمیم حوزهگرایی در تکثّرو بازآفرینی مفهوم  نمودن

هـا    داده تکثّـر حساسیت)، توجه به مقوله اعتبار و پایـایی و  ( يداریپا، تحلیل مثلث سازي ابعاد
تـرین نـوآوري     مهـم  ،بنـابراین ؛ انـد  قرارگرفتـه  موردبحثگرایی تکثّرارکان چهارگانه  عنوان به

 سـه رکـن دیگـر   در کنـار بـازتعریف    ،داده تکثّـر توان در بسـط مفهـوم     را میحاضر پژوهش 
داده در یک نمونه عملی گویاي  تکثّرنتیجه . قلمداد کرد ،معیارهچندگیري   در تصمیمگرایی تکثّر

بندي سه رویکرد قطعی، فازي و خاکستري وجـود دارد.    که رابطه نزدیکی میان رتبه آن است
است، در تعمیم نتایج بایستی هاي معدود در یک صنعت   مبتنی بر مثالنظریه فوق  که ازآنجایی

  بر قابلیت تعمیم نتایج به دیگر مطالعات مشابه اشارت دارد. ،پذیري    تعمیم احتیاط نمود.
  

  .گرایی داده، پایداريتکثّرسازي،   ، مثلثییگراتکثّری، گیري کم  واژگان کلیدي: تصمیم

  

  مقدمه -1
در تحوالت عدیده در عرصه علوم انسـانی بـوده اسـت.     ستنآب ،نوزدهم و بیستمقرن 
هاي انسانی را با دیدي سـخت و   اند تا پدیده نظران همواره کوشیده صاحب ،دوراناین 
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بایسـتی   رشـته  کیـ  نکـرد  مـی علبـراي   ،هـا  آن ازنظـر ی موردبررسـی قـرار دهنـد.    کم
 ،بنـابراین داد.  صورت سخت و دقیق موردمطالعه قـرار  موضوعات موردبررسی را به

زیرا بسیاري از  ،شناسی مستقل براي علوم نرم وجود نداشت اعتقادي به وجود روش
هـایی بایـد راه    هاي چنـین حـوزه   اندیشمندان معتقد بودند که براي افزایش اعتبار یافته
شناسی را فیزیک اجتماعی  جامعه 1مشابهی همانند علوم سخت طی شود. آگوست کنت

طـور گسـترده در تألیفـات خـود      ی بـه هاي آماري و کم از روش 2نامید و دورکهایم می
. اوج چنین تفکري در میانه قرن بیستم و در آثـار اندیشـمندان حلقـه ویـن     جست  بهره

 گرایی لتحص هاي علوم انسانی، نگرش ط بر پژوهشرویکرد مسلّ ،درمجموعرایج بود. 
مختلـف علـم مـدیریت نظیـر      هـاي   نگـرش بـه شـاخه   امتداد ایـن   .]7، ص 1[ بوده است

 یامـور مـدیریتی تلقـ   ترین  گیري در زمره مهم تصمیم ي یافته است.تسرّگیري   تصمیم
ــهتعــاریف مختلفــی از مــدیریت بــه عمــل آمــده اســت.   شــود. مــی ــوانی  ،از آن جمل ال

همچنـین   .]16، ص 2[ دانـد   مـی هاي مختلف  راه از میان راه انتخاب یک راگیري  تصمیم
گیـري   هـاي تصـمیم   روشارائـه شـده اسـت.     يریگ میتصمالگوهاي متعددي در زمینه 

بـر روي پیوسـتار    ،بسته به ماهیت پاسخ و میزان پیچیدگی مسـئله تصـمیم   ،ذکرشده
  ).1(نمودار گیرد فوق قرار می

 

  
 .]91، ص 2[گیري هاي مختلف تصمیم پیوستار گونه 1نمودار 

  
گیـري    در فرایند تصـمیم  3وجود عدم اطمینان ،گیري  تصمیم فنونع یکی از دالیل تنو

عمـومی و فزاینـده جوامـع پیشـرفته اسـت. عـدم          ویژگی ،عدم اطمینان ،واقع دراست. 
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ی (عـدم وجـود دانـش خاصـ     4تواند در شـرایط ناآگـاهی    می ،گیري  اطمینان در تصمیم
 يا هالـه (زمانی که استواري برخی از اطالعـات در   5)، ناپایداريیموردبررسزمینه در

دسترسـی   رقابـل یغ(برخـی اطالعـات معـین     6شناخت بـودن  رقابلیغاز ابهام است) و 
از عدم اطمینان ذاتی  کاستنکارهاي   یکی از راه .]213، ص 3[ به وقوع بپیونددهستند) 

 بازنمـایی  در یسـع  ،حاضـر  پژوهشاست.  ییگرا کثرت ،در بستر تصمیمات سازمانی
هدف غـایی  دارد.  »گیري تصمیمی فنون کمدر  7گراییتکثّر«تحت عنوان نوین مفهومی 

مـدیران   عنوان یکی از اهداف به ،کاستن از ریسک تصمیمات اتخاذشده ،گرایی کثرتاز 
هـاي متعـددي     و روش هـا راهکار تـاکنون بوده اسـت.   ،و پژوهشگران عرصه مدیریت

تـوان بـه کسـب     می ،ازجمله این اقدامات ؛ها ارائه شده است  براي ارتقاي اعتبار تصمیم
اي و تدریجی،  گیري با رویکرد مرحله گیري گروهی، تصمیم نظر از افراد خبره، تصمیم

، ص 2[) اشاره نمود ...و  8آهنگ زیست(استرس، تمرکز، جسمانیهاي  توجه محدودیت
تمرکز خود را بر  ،ی تصمیمگرایی در الگوهاي کم  نظریه کثرت ،الزم به ذکر است .]80

  ارده است.گذ 10گرایی  لتحصو پسا  9گرایی لتحصهاي   پارادایم
  

 ادبیات نظري و پیشینه -2
  گرایی  خاستگاه کثرت -

کار رفت و به هاي کلیسا به  نخستین بار در حوزهگرایی   یا کثرت» مسپلورالی«اصطالح 
در شـد.   مـی  گفتـه ي بودنـد،  تکثّـر مناصـب و مشـاغل م   يدار سـا یاشخاصی که در کل

اي است که در آن اصل و ریشه  هر نظریه ،گرایی  کثرتمراد از  ،طور کلّی بهو  اصطالح
کسی اسـت کـه    گرا  کثرتبیش از یکی دانسته شود و  ها آنچیزها یا نوع  تعدادامور یا 

، رو ایـن  از ؛(در مقابـل وحـدت یـا یگـانگی)     دهـد  کثرت یا چندگانگی را اصـل قـرار مـی   
هـا و   در زمینـه » کثـرت گرایـی  « د.خوانـ » گـرا  چندگانـه «یـا  » گـرا  کثـرت «توان او را  می

اجتماعی ـ سیاسی گرایش به کثـرت،    کثرت گراییاست.  شده مطرحهاي مختلفی  حوزه
تعدو تنوع آراء و عقاید، در جهـت   ها انجمن، ها جمعیتی و کیفی احزاب، د و افزایش کم

در  ویـژه  به، ها فرهنگ تکثّرفرهنگی به معناي تعدد و  یگرای  کثرتمصالح جامعه است. 
فرهنگ آکسفورد، . است ،دیگر هاي فرهنگاجتماعی و تمایز آشکار آن با  ورسوم آداب

نژادي مختلـف   هاي گروهاي که از  زندگی در جامعه :کند میرا چنین معنی  کثرت گرایی
و پـذیرش   هسـتند؛ دینی مختلـف  -که داراي زندگی سیاسی هایی گروهتشکیل یافته، یا 
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آمیـز   صـلح  صـورت  بهتوانند در یک جامعه  ، مییادشدهمختلف  هاي گروهاین اصل که 
 ،هـا از یـک حقیقـت دارنـد     گوید شناختی که انسان معرفتی می گرایی  کثرت .زندگی کنند

تکثّرع و ممتنو و کـاهش بـه یـک     تبـدیل  غیرقابـل  هـا  معرفـت هـا و    ع فهماست و این تنو
 هـا  معرفـت از ایـن   یـک  هـیچ و  انـد  شده واقعدر عرض هم  ها اینمعرفت است؛ بلکه همه 

انگـاري بـا دیگـر اقسـام آن       هر یک از این اقسام کثـرت . دنسبت به دیگري ترجیح ندار
از ایـن اقسـام    کیـ  چیهـ در کـالم جدیـد    موردبحـث ولـی موضـوع    ؛بیگانه نیست کامًال
انگاري دینـی   کثرتبحث  ،جدید است پژوهشگرانانگاري نیست. آنچه محل بحث   کثرت

توجه و تحقیـق و  دینی بیش از همه مورد گرایی  کثرت ،گرایی  کثرتاست. در میان انواع 
 .بررسی است

 تـاکنون  اسـت.  شده  کسبافزایش اعتبار نتایج  گیري  تصمیمدر گرایی   کثرتهدف از 
ف معـرّ  1   جـدول  .شـده اسـت   ارائـه هاي متعددي براي ارزیابی اعتبـار پیشـنهاد    روش

  است.ارزیابی اعتبارسنجی نتایج  هاي شاخصبرخی از 
  

  .]81، ص 4[اعتبار هاي ارتقاء  استراتژي. 1   جدول

 استراتژي توصیف

 مطالعه میدانی گسترده ؛)گستردهتا حد امکان در یک بازه زمانی (آوري اطالعات از زمینه توسط محققان  جمع

(گزارش پدیده طبق روایت  قول مستقیم نقل گیري از عبارات توصیفی مانند بهره
 ؛رسان) اطالع

حداقل مداخله در 
 توصیف

 گرایی دادهتکثّر ؛گیري از منابع مختلف براي درك بهتر یک پدیده بهره

 گرایی روشتکثّر ؛گیري از چندین روش براي مطالعه بر روي تحقیق بهره

 گر تکثر مشاهده ؛گیري از چندین محقق در گردآوري اطالعات بهره

 گرایی تئوريتکثّر ؛ها گیري از چندین تئوري و نگرش براي تفسیر و تبیین داده بهره

 کننده بازخور مشارکت ؛توسط محقق و تعیین و اصالح موارد بد درك شده ،گانکنند به مشارکت ارائه تفسیرها

 دریافت نظرات همکاران ؛همکاران پژوهشگران و دیگرتوسط  ،ها و نتایج محقق تبیین برسی

 موارد خالف انتظار ؛هاي محقق جستجو و برسی موارد ناسازگار با تبیین

 ها آناش و چگونگی تأثیر  هاي بالقوه خودآگاهی و خود انتقادي محقق نسبت به سوگیري
 .بر فرایند تحقیق و نتایج آن

 پذیريبازتاب 

بینی یک سري از نتایج بر مبناي الگوي تبیین شده و سپس تعیین درجه انطباق  پیش
 شده ینیب شیپ نتایج واقعی با الگوهاي

 نظريسازگاري با الگوي 
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 شـده بـراي ارزیـابی روایـی، اغلـب مخـتص       هـاي عنـوان   الزم به ذکـر اسـت روش   
گیـري کـه     روایـی ابـزار انـدازه    ،یهاي کم هاي پژوهش کیفی هستند. در پژوهش روش

باشـد، اغلـب از سـه بعـد روایـی       گیـري مـی   مبین میزان صـحت سـنجش ابـزار انـدازه    
  .]91، ص 2[ گردد بررسی می 13و روایی وابسته به معیار 12، روایی سازه11محتوا

هاي عملیاتی نـرم   آن پژوهش تبع بهگیري چندمعیاره و  که فنون تصمیم اما ازآنجایی
 هـاي  روش ،گرایـی دارنـد   گیـري چنـد شاخصـه هـم     نوعی با مفروضات تصـمیم  نیز به

ــمیم  ــار در تص ــابی اعتب ــتند.     ارزی ــز دارا هس ــه را نی ــد شاخص ــري چن ــی گی  درروای
گیـرد. روایـی    بیشتر از حیث محتـوا موردبررسـی قـرار مـی     ،گیري چندمعیاره تصمیم

تواند مفهوم موردنظر را  هایی که می کند که همه ابعاد و مؤلفه محتوا ایجاد اطمینان می
 ،گیـري چنـد شاخصـه    در تصمیم. ]88، ص 5[ ها وجود دارد انعکاس دهد در آن سنجه

وسیله مرور گسـترده بـر    نخست به :توان بررسی کرد از دو طریق میرا روایی محتوا 
گیري با استناد به اسـناد علمـی معتبـر و جدیـد در      ادبیات پژوهش و ارائه مدل تصمیم

نظــر  گــزینش و نظرســنجی از افــراد خبــره و صــاحب حــوزه موردبررســی و دوم بــا
ـ گیـري    فنون تصمیم حوزهدر  اخیردر سالیان . ]91، ص 2 [دانشگاهی ی نیـز تفکـر   کم

گیـري   تحقیق در عملیات سنتی قائل به بهـره  که درحالی .یافته است  گرایانه رسوختکثّر
و  انتقادي ،پذیر است، مکاتب نوین تحقیق در عملیات نرم ماري اثباتآ-ریاضی فنوناز 

، 6[ انـد  گرایانه این رشـته بـوده   بردن مفروضات اثبات  سؤالزیر  درصددبخش  رهایی
  .]71ص 
، 14ORقوت مکاتب مختلـف در  نظر گرفتنضمن در  ،تصمیمعلم در گرا  ترکث مکتب 
تــرین  در مناســبو  هــاي مختلــف شناســی کنــد کــه در روش پیشــنهاد مــی هـایی را  راه

رونـد. رویکـرد    به کار می ها آنهاي نظري  خوانی هم  بهبا توجه  ،زا هاي مسئله موقعیت
اعتقاد دارند و » ها الجمع بودن پارادایم مانعه«گرا در پاسخ به انتقاد افرادي که به  کثرت
نظریه تعلقـات شـناختی   «از  ،دانند هاي مختلف را ممکن نمی شناسی گیري از روش بهره

تعلقـات   هر فردي هم داراي تعلقات فنی، هم ،کند. به باور وي استفاده می» 15هابرماس
بخش است. این دسته از پژوهشگران با توجه به اینکه هریک  علمی و هم تعلقات رهایی

فاوتی دارند، بخش نقاط قوت و ضعف مت  یی و رهانرم  سیستمی سخت، يکردهایرواز 
هـاي    رویکـرد  مجموعـه  ،کـل هاي موجـود در   از رویکردبدین نتیجه رسیدند که هریک 

. رنـد یکارگ بـه مناسـب بـا خـود     زا  مسـئله  يهـا  تیموقعسیستمی را براي حل یا بهبود 
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خوانی مبـانی نظـري و    ، به همگرا  کثرتتفکران م برخالف تفسیرگرا متفکران ،حال نیباا
توجـه بسـیار    ،گیرند قرار می مورداستفاده باهمزمان  هایی که هم روش یشناخت روش
(انتقـادي   تحقیق در عملیاتهاي نوین  پارادایم يجا يجااین نگاه در  .]91، ص 7[ دارند

را زیر  ها میپاراداط و سیطره دیگر این پارادایم تسّلخورد.   بخش) به چشم می  و رهایی
در  1980در اوایـل دهـه    ،بر مبناي کار جکسـون و فلـود   ها  این پارادایم .برد یم سؤال

این است که سعی در قـدرت دادن   ،ویژگی اصلی این رویکردها .شکل گرفت ،انگلستان
رایـج در ایـن عرصـه     فنـون  اهم .]21، ص 8[کند   به تمام بازیگران دخیل در مسئله می

 نـابراین ب .18پانـدا ؛ 17انتقادي سیستمی مکاشفه ؛16مداخله سیستمی فراگیر :از اند عبارت
هاي   اتکا به روشپذیري و قابلیت   ، وثوقباورپذیريمنجر به افزایش اعتبار، گرایی تکثّر

گفتـه بـه     نیـل بـه اهـداف پـیش    کـه  . پژوهشگر بر این باور است شود گیري می  تصمیم
  از: اند عبارتها   پذیر است. این روش  مختلف تحقق هاي روش
 ؛)20یا چند روشی 19(با رویکرد آمیخته مثلث سازي .1
 ؛گیري  هاي تحلیل تصمیم  ارتقاي اعتبار و پایایی ابزار .2
3. ؛تحلیل تصمیماز نتایج حاصل  22یا پایداري 21اسیتارزیابی حس 
 .ها  در ارزیابی تصمیم 23داده تکثّرو  .4

  در ادامه به بررسی هر یک از این ارکان پرداخته شده است:
  

  24سازي  مثلث -3
از ادبیات دریانوردي  شده گرفتهعاریت  ،در اصل سازي  مثلثیا  »Triangulation«واژه 

 ؛جسـتند   است. دریانوردان براي افزایش اعتماد از مسیریابی از فنون متعددي بهره می
 ... اد، دمـا و شـوري آب، رصـد صـور فلکـی و     توان به جهـت وزش بـ    می براي نمونه
هـا بـه سـبب عـدم       شرو  ایـن  ازگیري صـرف از یکـی     بهره .]21، ص 11[ اشاره نمود

 غالبـًا  ،رو ازایـن . داد  افزایش مـی مسیر اصلی از ها را   کشتی دور شدناحتمال  ،دقتشان
جسـتند.    زمان بهره می  هم فنوناز چند ابزار و  ،افزایش قابلیت اطمینان منظور بهایشان 

نگاهی به متـون   این مفهوم در ادبیات روش تحقیق توسعه یافت. ،از دهه هفتاد میالدي
جنبـه نظـري وجـوه    در  مثلث سـازي امروزه که  آن استگویاي  ،علمی در این عرصه
، کثـرت منـابع   کنندگان یابیارزد تعد :از اند این وجوه عبارت ؛شود  مختلفی را شامل می
مسـئله   کننـده  مشـاهده د افـراد  به معنی تعـد  کنندگان ارزیابیتعدد  داده و روش تحلیل.
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 ییافراد نابینا درمورد توان بمانند مثل معروف  علت اتخاذ این امر را می پژوهش است.
کثـرت   يریکـارگ  بـه  علـت  اند، دانست.  هرگز ندیده ی هستند کهکه درصدد توصیف فیل

هـاي موجـود     کاستن از محـدودیت  ،شود  نیز نامیده می 26که چندروشی 25روش تحلیل
هر روش تحلیل مبتنی بر یـک   ،دانیم  می که چنان آنهاي تحلیل است.   در هریک از روش

(کیفـی   هاي تحلیـل   با انتخاب هریک از روش ،رو ازاین؛ پارادایم پژوهشی متفاوت است
آن  ،شناسی  و معرفت یشناس ارزششناسی،   شناسی، هستی  یا کمی) مفروضات انسان

توانـد    مـی  هاي متعدد  اتخاذ روش ،رو ازاینگردد.   پارادایم به فضاي پژوهش تحمیل می
هـاي    چنانچـه از روش  ،اسـت  ذکـر  شـایان در افزایش اعتبار نتایج پژوهش مفید باشـد.  

گیـرد   مـی  نـام  27شود، آن روش آمیخته استفاده انتوأمبه شکل ی مختلف کیفی و کم .
شـود،   يریکـارگ  بـه زمـان    چنانچه چند روش کمـی یـا چنـد روش کیفـی هـم      آنکه حال

ـ  .]761، ص 9[ کـار گرفتـه شـده اسـت      چندروشی به از ایـن   ،ات علـم مـدیریت  در ادبی
 ترکیـب  ایـده شـود کـه همـان      تعبیـر مـی  چندگانـه   سیستمی شناسی  روشرویکرد به 

 مـدیریتی،  علـوم  در جیتـدر  بـه است و  متفاوت يها میپارادا از ها فن و ها  شناسی  روش

  .]18، ص 12[ استیافتن رواج  حال در سیستمی رویکردهاي و عملیات در تحقیق
هاي مختلـف همچـون     هم اشاره به گردآوري اقسام داده با ابزار 28سازي داده  مثلث

و  یافته، مشاهده، مصاحبه، فیلم، نوار، عکـس   ساخت  یافته و نیمه  هاي ساخت  پرسشنامه
ابـزار تحلیـل    تکثّـر سازي همان   مراد از مثلث ،در این بخش. ]23، ص 8[ .. اشاره دارد.

گیـري چنـدمعیاره     هـاي تصـمیم    در ادامه نگاهی اجمالی بـه روش  ،رو ازاین کمی است؛
 فنـون ست که هریک از ا نآنکته مهم دیگر در راستاي ارتقاي نتایج  .شده استانداخته 
همـین   بـه انـد.   هایی توسعه یافته مفروضات و ارزش هیبر پا شاخصهچندگیري  تصمیم
ماهیـت و جایگـاه اسـتفاده از     بـا تـوان   ها می با بررسی این مفروضات و ارزش جهت،

 براي .، اطمینان حاصل نمودشده ارائه فّناز پشتوانه نظري  کم دستیا شد  آشناهریک 
هـاي تـوأم    ابی بـا شـاخص  قابلیت ارزیـ به رغم گیري غیر جبرانی  تصمیم فنون ،نمونه

 هـاي  روش .انـد   بهـره   بـی  ، از قابلیت بده بستانفیلترینگ و ارزیابی اولیه ، کیفی و کمی
 اندازه بهاما  ند،شد شناسایی پژوهشهم در طول این  يدیگر 29گیري چندمعیاره تصمیم

30MAUT ،31AHP، 32ANP ،33CBR  34وDEA  .فنـون به سبب تعدد و تنـوع  رایج نبودند 
بـه معرفـی    2   جـدول در  رو نیازا ؛پذیر نیست  امکان ها آن یتمام به نشده، پرداخت  مطرح

  پرداخته شده است. فنوناجمالی برخی از این 
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  .]61، ص 13[ گیري چندمعیاره تصمیم هاي روشخالصه  2   جدول

  کاربرد هاي حیطه  ها نقص  ها مزیت  روش

هاي  نظریه مطلوبیت
  )MAUT( چندگانه

 دتوان می؛ گیرد ابهام را در نظر می
  گیرد؛را در خود بکار  ها حیترج

 ها حیترج ؛زیادي داردنیاز به ورودي 
  ؛باید دقیق باشند

مدیریت  ؛آمار ؛امور مالی ؛اقتصاد
  .کشاورزي ؛مدیریت انرژي ؛آب

 مراتب سلسلهفرایند 
  )AHPتحلیلی (

 ي؛پذیر مقیاس ؛استفاده آسان
 سادگی بهساختار سلسله مراتبی 

هاي  د تنظیم شود تا اندازهتوان می
تطبیق پیدا  مناسب طور بهمسئله 
  ؛داده زیادي نیاز ندارد ؛کند

گی متقابل بین ستممکن است به دلیل واب
ها به  ها، مسئله معیار و جایگزین

ناسازگاري بین معیار قضاوت و 
معکوس منجر  بندي رتبهو  بندي رتبه

  ؛شوند

مدیریت  ؛نوع عملکرد يها مسئله
 مشی خط ؛سیاست شرکت ؛منابع

 ؛سیاسی ؛ راهبردعمومی
  .یزير برنامه

مبتنی بر  استدالل
  مورد

)CBR(  

به  ؛به داده زیادي نیاز ندارد
د توان می ؛کمی نیاز دارد ينگهدار

 ؛بهبود پیدا کند مرورزمان به
 را درتواند تغییرات در محیط  می

  ؛نظر بگیرد

نیاز به  ؛به داده ناسازگار حساس است
  ؛موردهاي زیادي دارد

 ؛پزشکی ؛بیمه وسیله نقلیه ؛تجارت
  .طراحی مهندسی

  تحلیل پوشش داده
)DEA(  

قادر به مدیریت چندین ورودي و 
 توان میرا  هزدبا ؛خروجی است

  ؛کرد یکمتحلیل و 

فرض  ؛کند میرسیدگی ن قیردقیغبه داده 
 ها یخروجها و  کند که همه ورودي می

  اند؛ ه شد دقیق شناخته

 ؛یهمگانصنایع  ؛پزشکی ؛اقتصاد
 ؛کشاورزي ؛ایمنی جاده

  .هاي تجاري مسئله ؛یفروش خرده

 بندي رتبه فّن
 ساده شاخصهچند

)SMART(  

که هر  دهد میاجازه  ؛ساده است
تخصیص وزنی به کار  فنّنوع 

تالش کمتري توسط  ؛گرفته شود
  ؛نیاز دارد گیرندگان تصمیم

با در نظر گرفتن روند ممکن است 
  ؛ارچوب ساده نباشدچ

 ؛ساختمان ؛مدیریت محیطی
هاي  مسئله ؛تولید ؛آمادو  ونقل حمل

  .مونتاژ

  هدف يزیر برنامه
(GP) 

 يها مسئلهقادر به مدیریت 
د توان می ؛است اسیمق بزرگ
  ؛هاي نامتناهی تولید کند جایگزین

 ،ضرایبدهی به  وزن فقدان روشی براي
 هاي ترکیب با روشباعث شده نیازمند 

  .باشدگیري چندمعیاره  تصمیمدیگر 

 ؛بندي زمان ؛تولید يزیر برنامه
 ؛يپرتفوانتخاب  ؛سالمت بت ازمراق

ریزي  برنامه ؛هاي توزیع سیستم
مدیریت  ؛مدیریت ذخیره آب ؛انرژي

  .وحش اتیح

انتخاب حذفی در 
  به واقعیت ترجمه

ElECTRE  
 

  ؛تدر نظر گرفتن ابهام و عدم دّق

 برحسب یسخت بهآن  ندیبرآفرایند و 
 ؛لیمن قابل تشریح است يها عبارت

 ها و که قدرت شود میباعث  بندي رتبه
 شناسایی مًایمستقهاي جایگزین  ضعف

  ؛نشود

 ؛مدیریت آب ؛اقتصاد ؛انرژي
 يها مسئله ؛مدیریت محیطی

  .ونقل حمل

روش سازماندهی به 
بندي ترجیحی  رتبه

  جهت ارزیابی بهتر
PROMETHEE35 

نیاز به این فرض  ؛استفاده آسان
  ؛ندارد که معیار مناسب است

یک روش روشن براي  نیتأمعدم 
  ها؛ تخصیص وزن

 ؛هیدرولوژي ؛محیطی ریتمدی
 ؛تجارت و امور مالی ؛مدیریت آب

تولید  ؛ونقل حملتدارکات و  ؛شیمی
  .کشاورزي ؛انرژي ؛و مونتاژ

وزن دهی افزایشی 
 (SAW)ساده 

 ؛ن بین معیارهاراتوانائی جب
 ؛گیرندگان تصمیمبراي  بخش الهام

به سادگی محاسبه و عدم نیاز 
  ؛اي هاي پیچیده رایانه برنامه

 موقعیت کننده منعکسها همیشه  تخمین
ممکن است نتیجه منطقی  ؛واقعی نیستند

  ؛نباشد
  .مدیریت مالی ؛تجارت ؛مدیریت آب

ترجیح  بندي رتبه فن
اهت به بش برحسب

  آل ایده هاي حل راه
)TOPSIS(  

 سادگی به ؛یک فرایند ساده دارد
 ؛شود مییزي ر استفاده و برنامه

تعداد مراحل بدون در نظر گرفتن 
تعداد خصوصیات یکسان باقی 

  ؛ماند می

همبستگی  ،استفاده آن از فاصله اقلیدسی
؛ گیرد خصوصیات را در نظر نمی

دهی و حفظ ثبات قضاوت دشوار  وزن
  ؛است

 ؛و تدارکات تأمینمدیریت زنجیره 
 ارتتج ؛لیدوهاي ت سیستم ؛مهندسی

 ؛نابع انسانیم ؛محیطی ؛و بازاریابی
  .مدیریت منابع آب
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متعددي هستند کـه در طـول چنـد دهـه گذشـته       گیري چندمعیاره ي تصمیمها روش
 طور همینها و  نقص ،ها مزیت ،شده یبررساند. بر مبناي متون  شده کاربرده بهو  یجادا

اسـت. یـک الگـوي مشـترك از      شـده  خالصـه  2   جدولهاي کاربرد هر روش در  حیطه
  دیـده  ANPبه  AHPو تا حدي از  MAUTبه  MAVTدر گذار از  مثًالپیشرفت و تکامل 

هاي معـین   در روشقابل مشاهده  يها نقص شود شود. ترکیب چند روش باعث می می
  شوند. برطرف ،مجزا

ت به سزایی برخـوردار شـده   ترکیبی از اهمی يها روشهاي اخیر، گسترش   در سال
، TOPSIS ،SAWسـابق از قبیـل    شـده  شـناخته هاي   بر اساس روش ها روشاست. این 

DEA ،AHP ،ANP ،VIKOR ،DEMATEL ،DEAPROMETHEE و ELECTRE  و
 يهـا  روش رًایـ اخ. هسـتند با استفاده از نظریـه فـازي و عـدد خاکسـتري      ها آناصالح 

ــمیم ــدمعیاره  تصـ ــري چنـ ــترش گیـ ــهی گسـ ــد  افتـ ، COPRAS ،ARAS ،MOORAماننـ
MULTIMOORA  وSWARA و در حـل مسـائل زنـدگی     انـد  کـرده پیشـرفت   سرعت به

  . ]311، ص 14[ شوند یمواقعی استفاده 
هـا،    گیري چندمعیاره واجـد ویژگـی    هر روش تصمیم ،اشاره شد تر یشپ که چنان آن

هـا متفـاوت     بـا دیگـر روش   آن راهـاي    ها و مفروضاتی اسـت کـه خروجـی     محدودیت
ایجاد همگرایی کارها براي   راه ازجمله ،روش تکثّررویکرد  یريکارگ به رو ازاین کند.  می

.. .،37و کپلنـد  36، بـردا ها رتبه یانگینمهایی نظیر   منظور روش بدین هاست و  میان روش
گرایـی  تکثّرگیري تحت عنـوان   ات تصمیمدر ادبی آنچهاست  ذکر شایان اند.  پیشنهادشده

گیـري اشـاره    نرم و سخت تصـمیم  فنوناز  انتوأمگیري  به بهره عمدتاً ،شود میطرح 
اشـاره دارد،   38انجـام پـژوهش آمیختـه    بـه یـر  گیري اخ رویکرد تصمیم رو ازاین دارد.
بـه   39چندروشـی  فنـون ، بـردا و کپلنـد در زمـره    هـا  رتبهیانگین منظیر  فنونی آنکه حال

 .آیند حساب می
  

  ابزار ارزیابیحاصل از  پایایی-  
 کـاربرده  بـه  آن بـراي  اعتبـار نیـز   و ثبـات  اعتمـاد،  مانند ییها واژه پایایی که قابلیت

 سـایر  یـا  مصـاحبه  یـا  پرسشـنامه ( یـري گ انـدازه  ابـزار  هـاي  یژگـی و از یکی شود، می
 شـرایط  در یريگ اندازه ابزار پایایی معرف آنست کهاست. ) اجتماعی علوم يها آزمون
هاي بررسی پایـایی   روشاز جمله . دهد یم دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان
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 از اسـتفاده  یـا  مـوازي  روش، ییآزمـا  بـاز  روش یـا  آزمون دوباره اجرايتوان به  می
 ریچاردسـون و روش -کـودر  روشپرسشنامه،  کردن مهیدون همتا، روش يها آزمون
  .]125، ص 10[ اشاره نمود کرونباخ آلفاي

توجـه چنـدانی بـه پایـایی      ،شاخصـه چندگیـري   در تحقیق در عملیات نرم و تصمیم
 عنـوان  بـه تـوان   ارزیـابی کـه مـی    هاي شاخص از معدود. نشده استگیري  ابزار اندازه

ایـن  در فرایند تحلیل سلسله مراتبـی اسـت.    40رقیب پایایی طرح نمود، نرخ ناسازگاري
سـوي فـرد در فراینـد تحلیـل      شـده از  ارائـه هـاي   پارامتر معرف درجه همگرایی پاسخ

  .]41، ص 15[ مراتبی است سلسله
ها دانست. بـراي ارزیـابی    بندي در درجه تشابه رتبهتوان  میصورت دیگر پایایی را 

یـاد نمـود،    نتـایج  41از آن تحت عنوان پایداريتوان  میاین قسم پایایی که به بیان بهتر 
بندي  هاي رتبه پارامتر که ازآنجایی. شود میگیري  هاي همبستگی آماري بهره از آزمون

هـاي مـورد    گزینـه بعضـاً   ،ع بوده و از سوي دیگرمتنو چند شاخصهگیري  در تصمیم
توصـیه   گیـري از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن     عدد هستند، بهره 20 تر از کمارزیابی 

مفروضات پارامتریک در مورد ضریب همبستگی دو متغیر وجود  که یهنگام .شود می
. هـدف از محاسـبه ایـن    بـرد   بهـره  Rsتـوان از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن     می ،ندارد

,xبررسی رابطه متقابل میان  ،ضریب  y      را  1است. این ضریب مقـداري بـین صـفر تـا
  کند. اختیار می

 
 گیري تصمیمحساسیت  تحلیل-
گیـري    در تصمیم يبند رتبهو  دهی  هاي وزن  اشاره شد، روش تر شیپ طور که همان 

علت ایـن  . ]331، ص 16[ گیرند  ت نرم قرار میتحقیق در عملیا فنونچندمعیاره در ذیل 
 ؛فاقـد اثبـات ریاضـی هسـتند     ،شده ارائههاي   بندي  که اوزان و رتبه آن است يبند مقوله

  ها اتکا نمود.  بندي  رتبهبه این با اطمینان کامل توان   نمی رو نیازا
بنـدي ایـن     بـه رتبـه   گیري چنـدمعیاره  تصمیمافزاري   هاي مختلف نرم  بسته رو نیازا
 Expertهـاي    افزار  ها در نرم  هایی از این تحلیل حساسیت  اند. نمونه مبادرت نموده فنون

choice ،PROMETHEE GAYA  وTopsis 2005 ایتحلیـل    به نمونـه  2. نموداروجود دارد
  است. ذکر انیشا. حساسیت اوزان در نرم افزار پرامتی گایا اختصاص دارد
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افزار   در نرم بر اساس معیارها ها رتبه ترجیح حساسیت تحلیلاي از   نمونه 2 نمودار

PROMETHEE GAYA 
  
  داده تکثّر -

اتکـاي آن بـه    ،علـوم انسـانی  گیري و پژوهش در حـوزه   هاي تصمیم یکی از ویژگی

هـاي انسـانی همـواره داراي     هـا و دیـدگاه   هاي انسانی است. نگـرش  ها و نگرش دیدگاه

در ، هـا و ترجیحـات   این دیـدگاه  به یبخش تیکمهمین دلیل،  بهبرانگیز بوده و  بار ابهام
 رو نیـ ازا. بـوده اسـت  همواره با انتقادهایی همراه  ،جش با اعداد قطعینقالب مقیاس س

گیـر در عرصـه    اي چشـم  پارادایم پژوهش کیفـی توسـعه   ،از دهه هفتاد میالدي به بعد

نظریـه   ،. رویکرد رایـج دیگـر بـراي مواجهـه بـا ایـن مسـائل       داشته استعلوم انسانی 
و خاکسـتري  ] 116، ص 18[ يفـاز ي هـا  ستمیس  نظریه. بوده استفازي و خاکستري 

ی هـای  روشکـه   دانسـت  ریاضـی جدیـد   هـاي  نظریـه عنوان  به توان را می ]71، ص 19[
. هسـتند هـاي گسسـته و اطالعـات نـاقص      دادهمؤثر براي حل مسائل با عدم قطعیـت،  
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منطق رایج در عرصه ریاضیات بر منطق ارسـطویی اسـتوار    ،نزدیک به دو هزار سال

و لحـاظ   ههـا جنبـه قطعـی داشـته و امکـان مواجهـ       اعـداد و متغیـر   ،بود. در این منطق

  بود. سلب شده  سازان میتصمفی و زبانی از هاي کی متغیر
ــی در   ــیار کم ــات بس ــه  مطالع ــوص ب ــارگ خص ــی داده در تتکثّر يریک ــل گرای حلی

از فراسـت و همکـاران چهـار روش    دارد.  وجـود  ،با رویکرد کمـی  ژهیو به ،تصمیمات
هـا، تحلیـل گفتمـان      نظریه برخاسته از دادههاي تحلیل کیفی (شامل   مشهورترین روش

 هـاي    پرسشـنامه بـا  را براي بررسـی  ) تحلیل پدیدارشناسانه و تحلیل روایتی فوکویی،

ر بسـتند. نتـایج پـژوهش ایشـان     به کا ،پژوهشگران مختلف لهیوس به، یافته ساخت  نیمه
تحلیـل   فنـون هـاي متفـاوت     گـران و خروجـی   هـاي متفـاوت تحلیـل     دیدگاه دهنده نشان

ن بـود کـه چـه معـانی و     ایـن تحلیـل آ  هـدف از   .]5، ص 20[ اسـت مورداستفاده آنان 

مختلـف بـا اسـتفاده    تحلیلگـران   توسـط  شده بررسیهاي یکسان   هایی از داده  برداشت
  است. برداشت قابل ،مجانسغیرهاي  روشاز 

هـاي گـزینش پیمانکـاران      قاسمی و همکاران بـه بررسـی مقایسـات زوجـی معیـار     
مراتبـی بـا     فراینـد تحلیـل سلسـله    فـن نتایج این پژوهش گویـاي آن بـود کـه    پرداختند. 

، 16[ مراتبـی فـازي دارد    ارزیابی بهتري نسبت به فرایند تحلیل سلسله ،هاي قطعی  داده

  .]143ص 

 
 فازي ارهیچندمعگیري  تصمیم -

از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز نمود، همواره کلمـات و عبـاراتی را بـر    
، »بـد «، »خـوب «کلمـاتی نظیـر    ؛انـد  نداشتهاخته که مرزهاي روشنی زبان جاري س

، »خوشـحال «، »سـرد «، »گـرم «، »ضـعیف «، »قوي«، »کوتاه«، »بلند«، »پیر«، »جوان«
روشـن   ».بنـدرت «و » باًیتقر«، »اغلب«، »معموالً« مانند دهایییو ق» زیبا«، »باهوش«

هـر   منطـق ارسـطویی  در  .براي این کلمات مرز مشخصی یافـت  توان یاست که نم

هسـتند یـا   » سـیاه «واقعـی یـا    يهـا  دهیـ پدو یا درست است یـا نادرسـت    يا گزاره
 د. نتـایج منطـق ارسـطویی   کنـ  یت را فـداي سـهولت مـ   منطق ارسطویی دقّ ».سفید«

صـفر یـا   «، »سیاه یـا سـفید  «، »درست یا نادرست«، »دو ارزشی«هاي   گزینه شامل
منطـق فـازي   را سـاده کنـد.    يا انـه یمطالـب ریاضـی و پـردازش را    تواند ی، م»یک

ابزار و رویکـردي جهـت اسـتفاده از عبـارات زبـانی در محاسـبات تلقـی         عنوان به
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اشـاره  تـوان   مـی منطق فازي بـه مـوارد زیـر     مزایاي). از دیگر 3 نمودار( شود می

  نمود:

 ؛ر انسان)همگرایی با تفکّ واسطه به( قابلیت درك آسان –
 ؛هاي فازي پذیري سیستم انعطاف –
 ؛هاي غیردقیق داده در مورد گرفتن آسان –
 ؛سازي توابع غیرخطی قابلیت مدل –
 ؛بر مبناي نظرات متخصصان ساختقابلیت  –
 ؛)FTOPSIS فن(از باب مثال  سنتی فنونقابلیت ترکیب و امتزاج با  –
 .]15، ص 21[زبان  اتکا بر طبیعی بودن –

سـتند.  ه» غیردقیـق «و  »مـبهم «، »فازي«واقعی همواره  يها دهیپد اغلب ،امروزه
 1965زاده در سال  پروفسور لطفی توسط ،بار نخستین ،هاي فازي مجموعه نظریه

گیـري    هـاي تصـمیم    درگـذر زمـان جـاي پـاي نظریـه فـازي در تکنیـک        .شدمطرح 

الرهـورن و   يهـا  نـام دو محقق هلندي بـه   ،1983در سال  چندمعیاره گشوده شد.
پدریک، روشی را براي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد کردند که بـر اسـاس   

باعـث   ،شده بود. پیچیدگی مراحـل ایـن روش   بناروش حداقل مجذورات لگاریتمی 
روش دیگري تحت  ،1996قرار نگیرد. در سال  مورداستفادهشده این روش چندان 

. شـد  ارائـه  42اي توسط یک محقق چینی بـه نـام چانـگ    عنوان روش تحلیل توسعه

. مفـاهیم و تعـاریف   بودنـد در ایـن روش، اعـداد مثلثـی فـازي      مورداستفادهاعداد 
شـده  اي تشـریح   فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي بر اساس روش تحلیل توسعه

، تعریـف  )l, m, u( صـورت  بـه سـه عـدد حقیقـی     لهیوسـ  به. اعداد فازي مثلثی است
اساس اطالعات انـدك  بر  ،. نکته بسیار مهم آن است که اعداد فازي مثلثیشوند می

انجام عملیات چهارگانه نیز بر روي این اعداد آسان است و اغلب  .شوند ساخته می

مـدیریتی، بازرگـانی و    هـاي  گیـري  تصـمیم فازي،  واپایشگرهايدر مواردي مانند 
توسـعه   بـا وجـود  گیرنـد.   قـرار مـی   مورداسـتفاده  هـا  ارزیـابی مالی، مقایسـات و  

 ،پزشـکی  و اجتمـاعی علوم مهندسی، اقتصاد، مدیریت محیطی، ریاضیات فازي در 
، 22[ متعددي براي استفاده دارد يها يساز هیشبو نیاز به  بودهتوسعه آن دشوار 

هاي کیفی بـه    تبدیل مقیاس ،منطق فازي يریکارگ بههاي   یکی از دشواري .]59ص 
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اغلـب   ،گیري از توابع عضویت اسـت. بـدین ترتیـب     توابع و روابط ریاضی با بهره

...) بـه   و اي  (مثلثـی، ذوزنقـه   توابع عضـویت خود را با  مدنظرمحقق مقیاس کیفی 

عریـف توابـع   هاي کاستن از ابهام در ت  کند. یکی از روش  فضاي تصمیم تحمیل می
دیگر  تکثّرنگاه م .]60ص ، 4[ است 43هاي فازي بدیهی  گیري از نظریه  عضویت بهره

مکمـل درجـه    عنـوان  بـه درجـه عـدم عضـویت     لحاظ، شده عرضهدر این زمینه که 
  .وجود داشته باشد 44ممکن است درجه تردیدي درواقع است.عضویت 

ابـزاري بـراي توصـیف اطالعـات مـبهم و نـادقیق        ،45ي فـازي شـهودي  ها  مجموعه

، 5[ هسـتند  يریـ گ میتصـم تصمیم و مواجه با عدم قطعیت و ابهـام موجـود در فرآینـد    
تشـکیک و   يسـو  بـه  گـام  بـه  گامشود که نظریه فازي   مالحظه می ،بدین ترتیب .]2ص 

  .دارد یبرمگام  عضویتت در خصوص درجه تشّت

 
 خاکستري هاي  داده -4

، یکی از مفـاهیم ریاضـی   شدمطرح  46توسط دنگ 1982سال  در کهتئوري خاکستري 

 نظریـه گیـري چنـدمعیاره پیـدا کـرده اسـت. ایـن        اي در تصـمیم  که کاربرد گسـترده  با
عدم اطمینان همراه با اطالعـات ناشـناخته و ناکامـل     بادر مواجهه  مؤثرروشی بسیار 

بـه   ،در مـورد معیارهـا   رنـدگان یگ میتصـم است. عموماً، اطالعات مربوط به ترجیحات 
 ،اغلـب و در عمـل نیـز    شـود  مـی بیـان   هـا  آنبر اسـاس قضـاوت کیفـی     ،دالیل مختلف

مقــادیر عــددي دقیــق  وســیله بــهبــوده و  اطمینــان بــدون  گیرنــدگان تصــمیمقضــاوت 

هـایی اسـت کـه بـراي مطالعـه عـدم        یکـی از روش  ،خاکستري نظریهنیستند.  انیب قابل
رود و اسـتفاده از آن در تحلیـل ریاضـی     کامل بودن اطالعات به کـار مـی  اطمینان و نا

بــا اطالعــات نــاقص، رونــد رو بــه رشــدي را دارد. اجــزا اصــلی تحلیــل  هــاي سیســتم
تصــمیم  ،بینــی خاکســتري، تحلیــل رابطــه خاکســتري پــیش :از انــد عبــارتخاکســتري 

اي  چنانچـه بخـواهیم مقایسـه    ریزي خاکستري و کنترل خاکسـتري.  خاکستري، برنامه

خالصـه بـه    طـور  بـه تـوانیم   می ،میان اطالعات سفید، خاکستري و سیاه داشته باشیم
هــاي  اطالعــات خاکســتري واجــد ویژگــی ،بــه دیگــر ســخن ؛میکنــ اشــاره زیــر   جــدول

  است. 3   جدولدر  شده نوشته
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  ]161، ص 26 [ گیري هاي خاکستري در امر تصمیم سیستم يکاربردهابرخی از  3   جدول

  سیاه  خاکستري  یدفس  
  ناشناخته  غیر کامل  شده شناخته اطالعات
  تیره  خاکستري  روشن وضوح
  جدید  جایگزینی کهنه با نو  قدیمی فرایند

  آشوب  پیچیدگی  نظم مالکیت

  نگري منفی  انتقال  47نگري مثبت روش

  افراط  تحمل  مثبت نگرش
گیري نتیجه   بدون جواب  چندگانه حل راه  یکتا حل راه 

  
گیـري   هـاي خاکسـتري در تصـمیم    گران بسیاري به بررسی نقش سیسـتم  پژوهش

هـاي   هـاي مختلـف اعـداد و سیسـتم     اي اجمالی بـه کـاربرد   اشاره 4   جدولاند.  پرداخته
  د.رگیري دا خاکستري در امر تصمیم

  
  گیري هاي خاکستري در امر تصمیم سیستم يکاربردهابرخی از  4   جدول

  شده ترین موارد بررسی مهم  پژوهشگران
  می اطالعاتی اعداد خاکساري گسسته؛نظ بیتحلیل   ]356، ص 28[
  ؛بررسی محتواي اطالعاتی اعداد خاکستري  ]1643، ص 27[

  ؛گیري چندشاخصه با روابط خاکستري تصمیم  ]161، ص 29[

  ؛کنندگان ارزیابی عملکرد تأمینتوسعه سیستم  ]611، ص 31[

  ؛بینی مدلی براي پیش ارائه ]751، ص 32[
  .اعداد خاکستري براي ارزیابی و گزینش پیمانکاراناز استفاده  ]429، ص 33[

  
شـده    علمی به کار گرفته مختلفهاي  سیستم خاکستري در حوزه ،است ذکر انیشا

از مـوارد   دنـگ  ،درمجمـوع اسـت.   مقالهخارج از اهداف این  ها آنکه پرداختن به  است 
  کند: هاي خاکستري یاد می هاي اصلی سیستم ویژگی عنوان بهزیر 
 ؛تر هاي کوچک سهولت در محاسبات و نیاز به نمونه ·
· ي مغایر بـا رویکـرد تحلیـل    نمودارشده از امتیاز روابط خاکستري به  ینتایج کم

 ؛کیفی است
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 يهـا  دادهمدل امتیاز روابـط خاکسـتري، تـابع انتقـالی اسـت کـه در ارتبـاط بـا          ·
 .]294، ص 27[است مؤثرگسسته 

ــتري    ــتم خاکس ــر سیس ــهه ــیله ب ــتري و    وس ــادالت خاکس ــتري، مع ــداد خاکس اع
 مثابـه  بـه که در این میـان اعـداد خاکسـتري     شود میهاي خاکستري توصیف  ماتریس

 عنـوان  بـه توانـد   . عـدد خاکسـتري مـی   آینـد  شمار می  بهاین سیستم  يها سلولو  ها اتم
، گیـري  تصـمیم مـثًال رتبـه معیارهـا در یـک      .تعریف شـود عددي با اطالعات نامطمئن 

بیـان  تـوان   میهاي عددي  را با بازه ها آنشوند که  متغیرهاي زبانی بیان می صورت به
عـدد   ،گـر ید رتعبـا  بـه هاي عددي شامل اطالعات نامطمئن خواهـد بـود.    نمود. این بازه

  امـا بـازه   ،کـه مقـدار دقیـق آن نامشـخص اسـت      شـود  مـی خاکستري به عددي اطالق 
توانند به اشکال مختلفـی   اعداد خاکستري می شده است. شناخته دربرگیرنده مقدار آن،

  قرار گیرند. از آن جمله:
ü     :اعداد خاکستري تنها بـا حـد پـایین⊗ ∈ [ حقیقـی   عـدد  کـه در آن    یـا   (∞,
 ؛ف حد پایین عدد خاکستري استمعرّ
ü      :حقیقـی   عـدد  کـه در آن    یـا   [ ,∞-) ∋ ⊗اعداد خاکستري تنها بـا حـد بـاال
 ؛ف حد باالي عدد خاکستري استمعرّ
ü هستند:اي که هم داراي حد پایین و هم حد باال  عداد خاکستري فاصلها ⊗ ∈ [  ؛[ ,
ü :یر گسسـته و  این قبیل اعداد خاکستري مقـاد  اعداد خاکستري پیوسته و گسسته

 پذیرند؛ متناهی را می
ü  باشـند  داشته نحد باال و حد پایین  ،زمانی که اعداد خاکستري :وسفید سیاهاعداد

] ∋ ⊗(در بـازه متنـاهی    کـه  یهنگامو  قرار گیرند، سیاه (∞,∞-) ∋ ⊗در بازه  و , ] (
 . شوند یمسفید نام نهاده  ،قرار گیرند

بـا  کـه  ( اعداد خاکسـتري  و روابط خاکستري، عناصر خاکستري صورت وجوددر 
 Äهـاي   سیسـتم خاکسـتري اسـت. هـدف سیسـتم      گفـت تـوان   د) مـی نشو مشخص می

پر کردن خأل موجـود بـین علـوم اجتمـاعی و علـوم طبیعـی        ان،خاکستري و کاربردش
اي و محـل   رشـته  هـاي خاکسـتري از نـوع بـین     توان گفت که سیستم رو می ازاین ؛است

، سیسـتم  هـاي خاکسـتري   سیسـتم  نظریـه مختلـف علمـی اسـت. در     هـاي  شاخهتقاطع 
معلـوم   کـامًال اگـر اطالعـات    شـود؛  گذاري می نام اطالعات میزان معلوم بودنبرحسب 

و گیـرد   نـام مـی  م سـیاه  سیسـت  ،سیستم سفید و اگـر اطالعـات نـامعلوم باشـد     ،باشد
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سیستم به  ،بخشی از اطالعات معلوم و بخشی از اطالعات نامعلوم باشد که درصورتی
 ،اعداد خاکستري مشابه اعداد فازي هستند .]1639، ص 26[ شود خاکستري اطالق می

بـودن مقـدار دقیـق     نامشخصاما تفاوت اساسی بین اعداد خاکستري با اعداد فازي در 
معلـوم اسـت یـا بـه      دربرگیرنده مقـدار عـدد،    بازهاست؛ البته در اعداد خاکستري عدد 

در  کـه  یدرحـال معین و معلـوم اسـت.    ،مقدار دقیق کران چپ و راست عدد ،تعبیر دیگر
، امـا مقـدار دقیـق    شـود  مییک بازه تعریف  صورت بهعدد  که نیایک عدد فازي ضمن 
کند. همین تفـاوت   معلوم نیست و از یک تابع عضویت تبعیت می ،بال چپ و راست عدد

که محاسبات بـا اعـداد خاکسـتري از     شود میبین عدد خاکستري و عدد فازي موجب 
سادگی بیشتري نسبت به اعداد فازي برخوردار باشد، زیرا تعیین تابع عضویت بـراي  

  است. همراه سباتی و عملیات محا  خود با پیچیدگی ،کران چپ و راست یک عدد فازي
  

  .]235، ص 27 [ اي خاکستري متناظر و اعداد فاصله کالمی  هاي تعبار 5   جدول

 اهمیت عبارات کالمی مقدار عبارات کالمی

 [0.0-0.1] خیلی پایین [0-1] بد  خیلی

 [0.1-0.3] پایین [1-3] بد

 [0.3-0.4] نسبتاً پایین [3-4] بدنسبتاً 

 [0.4-0.5] متوسط [4-5] متوسط

 [0.5-0.6] نسبتًا باال [5-6] نسبتاً خوب

 [0.6-0.9] باال [6-9] خوب

 [0.9-1.0] خیلی باال [9-10] خیلی خوب

  
 یـک  فاصـله  ،بنـدي در ایـن روش   مالك رتبـه  ي با تاپسیس خاکستري:بند رتبه -

ــه ــه از گزین ــا نقط ــت آل  دهی ــین ومثب ــله همچن ــه آن فاص ــه از نقط ــده نقط ــی آل ای  منف
حـل   راه از فاصـله  کمترین داراي باید انتخابی گزینه که معنی بدان است؛مورداستفاده 

مراحـل   .باشد منفی آل ایده حل راه از فاصله دورترین داراي حال نیدرع و بوده آل ایده
 تاپسیس خاکستري عبارت است:
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  فازي و خاکستري تاپسیس روشمراحل و روابط  6   جدول

  خاکستري  فازي  

ساخت گام اول: 
  ماتریس

    

گام دوم: محاسبه 
  وزین اسیق یبماتریس 

̃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ → = ̃ . = 	 , 	 , . (

→ = ̃ . = 	 , 	 , . (

    

حل   گام سوم: راه
  آل مثبت و منفی دهیا

M(vij) =  

  

( )max , min , ,+
ì üæ öï ï= Î Î Îç ÷í ýç ÷ï ïè øî þ

t t t
ij ij
i

A r j J r j J i n

( )min , max , ,t t t
ij ij
i

A r j J r j J i n- ì üæ öï ï¢= Î Î Îç ÷í ýç ÷ï ïè øî þ  

محاسبه گام چهارم: 
آل مثبت  فاصله از ایده

  و منفی

=
→ 	1 −

→ 	1 −
 

A = براي >  

B = براي <  

=  

=  

2 2

1

1
2

mt t t t t
i j j ij j ijj

d w r r r r+ + +
=

é ù= - + -ê úë ûå
2 2

1

1
2

mt t t t t
i j j ij j ijj

d w r r r r- - -
=

é ù= - + -ê úë ûå  

گام پنجم: نزدیکی 

 iAنسبی گزینه 
=

+
 

  

  
بنـدي اسـت. انجـام     بندي گویاي وجود شباهت زیاد میان دو سناریو رتبه نتایج رتبه

بنـدي روش   گویـاي آن اسـت کـه میـان رتبـه      ،ي اسـپیرمن ناپارامترهمبستگی  آزمون
 ,Rs=0.971دارد (تاپسیس معمولی و خاکستري همبستگی مثبـت و معنـاداري وجـود    

Sig=0.000.(   روش تاپسـیس معمـولی و فـازي    همچنین تکرار آزمون همبستگی بـراي
 ,Rs=0.847(هاسـت    بنـدي   بـت و معنـاداري میـان ایـن رتبـه     همبسـتگی مث  دهنـده  نشان

Sig=0.011.(  
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صنایع پتروشیمی کشور با روش تاپسیس و تاپسیس  ارزیابی پایداري 7   جدول
  خاکستري

 روش تاپسیسي بند رتبه  نام شرکت  ردیف
 روشي بند رتبه

  تاپسیس خاکستري
 روشي بند رتبه

  تاپسیس فازي

  1  1 1 اتیلن غرب  1

 2 زاگرس  2
2  
3  

2  
3  

  3  3 3 اصفهان  3

  5  4 4 ویژه اقتصادي  4

  4  5 5 نویدزر  5

  6  6 8 آبادان  6

  7  7 6 فجر  7

  8  8 7 جم  8

  9  9 11 کرمانشاه  9

  12  10 9 پارس  10

  11  11 10 اروند  11

  10  12 12 کاویان  12

  13  13 13 تبریز  13

  
اسـتفاده از  هـا بـا    همبستگی ناپارامتري اسپیرمن میان اوزان شاخص آزموننتایج 

روش  دهـی بـا   وزنی فازي و معمولی نیز گویاي آن است کـه میـان   آنتروپ هاي روش
 ,Rs=0.571نـدارد ( معمولی و خاکستري همبستگی مثبت و معنـاداري وجـود   آنتروپی 

Sig=0.071 .( اوزان  ،نخسـت  ،براي انجـام آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن     که است گفتنی
هـاي خاکسـتري از    ي دادهسـاز  یقطع). براي 6   جدولاند ( سازي شده خاکستري سفید

,Lj( آن،در  کـه  شـده  استفادهرابطه زیر   UJ(      حـد پـایین و بـاالي اعـداد خاکسـتري و 

منظـور آلفـا    به ایـن  . الزم است گفته شود،شود یمدر نظر گرفته  α≥0≤1ضریب آلفا 
  شود. در نظر گرفته می 0,5
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CJ=αLj+(1-α)UJ 
 

  و پیشنهادها بحث خالصه -5
بـوده   یهاي مختلفـ   و توسعه پارادایم ها  گرگونیاخیر دستخوش د سالیانی علوم انسانی ط

 سـت. نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نی     (تحقیـق در عملیـات)   در این میان علـم مـدیریت  است. 
در کنـار پـارادایم    گرایـی)   (پسـانوین  بخـش  تفسیري، انتقادي و رهـایی هاي   ایمتوسعه پاراد

نشان از تحـوالت درخـور   در علم مدیریت (تحقیق در عملیات)،  رویکرد سنتی)( يساز بهینه
 تیـ عقالننقـد   رو پسانوین گرایی بـ  انتقادي هاي پارادایمدر این میان  این عرصه دارد. تأمل

  .]22، ص 7 [ دارد دیتأکو تنوع  ییگرا عمل ،گراییتکثّرحاکم بر مدرنیسم و بر 
مـدیران     گیري  اي در عرصه تصمیم  جایگاه ویژه گراییلتحصپارادایم  ،در این میان

 رو ازایـن . ردنیـز مصـداق دا  ی گیـري کمـ    الگوهاي تصمیماین امر در توسعه که  داشته
مناسب در این عرصه است.  فنونگزینش  ،سازان  هاي پیش روي تصمیم  یکی از چالش

پذیري ریاضی ندارند، یـا منجـر بـه ارائـه       یا قابلیت اثبات ،فنوناین  اصوالً که ازآنجایی
، تجویز راهکاري یکتا در این قبیـل امـور   شوند میبخش و موضعی  هاي رضایت  جواب

بنـدي و    ، طبقـه منـدي در تحلیـل    گسـتردگی و عـدم قاعـده    ،تنمایـد. تشـّت   می یرممکنغ
گرایـی در الگوهـاي   تکثّرمنجر به معرفـی نظریـه    یگیري کم  تصمیم فنونسنجی اعتبار

3 (نموداره است گیري شد  ی تصمیمکم.(  
  

  
  

  گیري کمی تصمیم فنونگرایی در تکثّرارکان  3نمودار 

• پایایی تصمیمات 
اتخاذ شده

• تحلیل حساسیت 
تصمیم گیري

• •مثلث سازي تکّثر داده

اعداد قطعی،  
فازي و 

خاکستري

روش هاي 
تصمیم گیري  
جبرانی، غیر  

....جبرانی و 

ضریب توافق،  
همبستگی ، نرخ  

...ناسازگاري و 

حساسیت 
اوزان و 

رتبه  بندي ها
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تـایج  نراسـتاي افـزایش اعتبـار     متعـدد در گیـري از فنـون     بهره ناظر بهسازي   مثلث
ــمیم ــري اســت  حاصــل از تص ــایی  و  ]334، ص 36[ گی ــابی پای ــهارزی ــاظر ب ــافتن  ن ی

ــای  روش ــاوت  یه ــابی ســازگاري قض ــراي ارزی ــاي تصــمیم  ب ــد   ه ــدگان در فراین گیرن
هـاي غیـر چیـره وجـود داشـته        زمانی که گزینـه  ،است. تحلیل حساسیت گیري    تصمیم
  کند. ها کمک می  تحلیل تصمیمبه باشد، 

ــر ــی  تکثّ ــه آن م ــز منجــر ب ــه     داده نی ــگر مفروضــات خــود را ب ــه پژوهش شــود ک
؛ کند  ها کمک می  تحمیل نکرده و بر اعتبار نتایج حاصل از ارزیابی تصمیمگیران   تصمیم

در ارزیــابی قطعــی، فــازي و خاکســتري بنـابراین مقایســه نتــایج حاصــل از ارزیــابی  
با ذکـر مصـادیق   که ها سعی شده   در هریک از بخشها اهمیت به سزایی دارد.   تصمیم
گیري به بوته نقـد    در تصمیم کثرت گرایینتایج حاصل از هریک از ارکان  ،هایی  و مثال

مبتنـی بـر    ییهـا   بر اسـاس مثـال   ،ذکرشدهادله که است  گفتنیارده شود. در خاتمه گذ
بنابراین مناسـب   ؛بایستی احتیاط نمود ها آنپذیري   استدالل استقرایی بوده و در تعمیم

  گیري پرداخته شود.  تصمیم فنونداده با دیگر  تکثّرنظریه ارزیابی و نقد  بهاست 
اي   هاي مقیـاس رتبـه    مستلزم تبدیل داده ،داده تکثّراز رویکرد  گیري  آنکه بهره دیگر

حجـم عملیـات    یـن اانجـام  همـین خـاطر،    اعداد قطعی، فازي و خاکستري است و بـه به 
ایـن    کـه هایی   افزار  توسعه نرم رو ازاینکند.   تبدیل و محاسبات زمان زیادي را طلب می

  .خواهد کردکمک شایانی به توسعه این رویکرد  مهم را انجام دهند،
در  منتشرشـده گویاي آن اسـت کـه نشـریات     معتبر علمی، هاي ها در پایگاه  بررسی

در این در حالی اسـت کـه    کنند؛  ادبیات فازي را چاپ میت با مقاالزمین، بیشتر،  مغرب
شرق دور ادبیات خاکستري از محبوبیت بیشتري برخوردار است. دلیل این امـر را در  

  جستجو نمود.توان  می فنوناین  دآورندگانیپدخاستگاه 
ــه   ــل یافت ــاب روش تحلی ــا  انتخ ــاسه ــده انعک ــتی   دهن ــاه هس ــمنی نگ ــی،  ض شناس

در  .]288، ص 37[ گر به مسئله پـژوهش اسـت   شناسی پژوهش شناسی و روش ارزش
 کـه  یدرحـال  .داشته استهاي مورد تحلیل  به داده 48قطعی محقق نگاه ،پژوهش حاضر

یـا هفـت    پـنج (نظیـر مقیـاس    هاي زبانی و کیفی ترجمان متغیرکه برخی بر این باورند 
 يریکـارگ  بـه اي لیکرت) رویکردي نادرست است، برخی دیگر بر این باورند کـه   گزینه
در علوم اجتماعی و انسـانی نادرسـت اسـت. بـه نظـر       50و خاکستري 49هاي فازي داده
بینـی و   رسد نگاه قطعـی، فـازي و خاکسـتري در ایـن عرصـه، معطـوف بـه جهـان         می
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در پـارادایم  کـه  تـوان اظهـار نمـود     مـی  ور نیـ ازاگـر اسـت.    هاي فردي پژوهش ارزش
گـر   طرفانـه پـژوهش   نگاه بی فرضی نیز هاي پژوهش کم گرایی و مجموعه روش اثبات

بـه   گرایانـه تکثّرنگـاه   ،پـژوهش حاضـر  شود.  نقض می ،نسبت به پدیده مورد مشاهده
تـوان   در مسـائل مهـم مـی    دیگـر  بیـان  به. داده استپیشنهاد  ،راهکار عنوان بهرا مسئله 

سـازي،    ثها)، مثلـ  داده بسته به درجه تعین( داده تکثّرهاي   راهبرد بامسئله پژوهش را 
  تحلیل پایداري، ارزیابی اعتبار و پایایی به بوته نقد گذارد.
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