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فهرست مطالب
معیارهبندی تصمیم گیری چند دسته •
مفاهیم پایه ای تصمیم گیری•

2صفحه



معیارهدسته بندی تصمیم گیری چند 
MODM /MADM
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تصمیم گیری چندمعیاره

روبرو می شویم که در امر ( MCDM)زمانی ما با تصمیم گیری چندمعیاره •
.تیممواجه هسگیری با بیش از یک معیار یا یک شاخص تصمیم 

:مسائل تصمیم گیری را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد
تصمیم گیری . Multiple Objective decision making(MODM)چندهدفه1

تصمیم. Multiple Attribute decision making(MADM)چند شاخصه گیری2
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MODMهدفهچندتصمیم گیری 

Multiple Objective decision making(MODM)چندهدفهگیری تصمیم 

▫MODMباشدمیهدفتابعچندینبامسالهیکسازیبهینه.
.شودنمیدادهقبلازایگزینههیچ▫

ومتفاوتافاهد،سیستممحدودیتهایاساسبرگزینهبهترینبایستیMODMدر▫
.گرددطراحیاهداف،اینبرایگیرندهتصمیمنظرموردمطلوبمقدارنیز

فضاییکدروبودهروبروپیوستههایگزینهیکسریباMODMمسالهدر▫
.هستیمنقطهندچیایکدنبالبهوکردهاتخاذراتصمیمیپیوستهگیریتصمیم
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 MADMشاخصهچندتصمیم گیری 

Multipleشاخصهچندگیریتصمیم Attribute decision making(MADM)

اززینهگبهترینانتخابوبندیرتبه،ارزیابیدنبالبه،MADMمسائلدر•
.هستیمشاخصچندینمبنایبرگزینهچندینمیان
مشخصهویارهامعاساسبرموجودهایآلترناتیومیانازآلترناتیوبهترینانتخاب▫

.شدهدادههای

درواشیمبمیروبهروگسستههایگزینهسرییکبامسائلنوعایندر•
باشیمبرترمیهایگزینهانتخابصدد
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MADMارزیابی و بررسی مدلهای 

جبرانیغیرهایمدل-الف
،نیستمجازشاخصهابیندرمبادلهآنهادرکهاستروشهاییشامل▫

گردیشاخصازموجودمزیتتوسطشاخصیکدرموجودضعفنقطهمثالیعنی
.شودنمیجبران

جبرانیهایمدل-ب
مجازاستدرآنهاشاخصهادربینمبادلهاجازهکهاستروشهاییشامل▫

دیگرصدرشاخمخالفتغییریتوسطتواندمیشاخصدریکتغییریمثالیعنی
.شودجبران

آنهاستسادگیمدل،اینبهمتعلقروشهایمزیت▫
.دارداومطابقتاطالعاتبودنومحدودگیرندهتصمیمرفتاربا▫
.نباشدگیرندهتصمیمازتاطالعاکسببهنیازیاستممکنشاید▫
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MADMارزیابی و بررسی مدلهای 
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مفاهیم پایه ای تصمیم گیری

از 0

30



دکتر رضا یوسفی زنوز: مدرس

MCDMمبانی و مفاهیم : جلسه  اول

ماتریس تصمیم
:  مواجه هستیم( D)در مسائل تصمیم گیری چندشاخصه با یک ماتریس به نام ماتریس تصمیم •

…     𝐶𝑛𝐶2𝐶1
𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛

𝑟21 𝑟21 … 𝑟2𝑛

.

.

.
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 𝑟𝑚𝑛

𝐶1,𝐶2, … ,𝐶𝑛 شاخصها و𝐴1,𝐴2, … ,𝐴𝑚گزینه های تصمیم می باشند .𝑟𝑖𝑗 نمره ای است که گزینهi در شاخصj کسبب
. می کند

.باشندکیفییا کمیشاخصها می توانند •
شاخص کیفی مثل اخالق، زشتی، زیبایی▫

شاخص مثبت مثل زیبایی و شاخص منفی مانند آلودگی.باشندمنفییا مثبتشاخصها می توانند •

.  باشندمقیاس یا واحد اندازه گیری متفاوتی شاخصها می توانند دارای •
مثالً هزینه بر حسب ریال و ظرفیت بر حسب تن▫
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ماتریس تصمیم
وند،شیکسان و همگن قبل از رتبه بندی گزینه ها بایستی شاخصها •

.بدین معنی که ابتدا شاخصهای کیفی به مقادیر عددی تبدیل شوند▫
یک . باشدیکی از روشهای تبدیل روش فازی و دیگر بهره گیری از طیف لیکرت می

:ودتایی برای شاخصهای مثبت و منفی به صورت زیر بیان می ش5طیف لیکرت 
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خیلی 
زیاد

زیاد  متوسط  کم م خیلی ک طیف 
لیکرت

9 7 5 3 1 شاخص 
مثبت

1 3 5 7 9 شاخص 
منفی
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ماتریس تصمیم
.  (سوداز جنس )ت اسمطلوبیت آنها افزایشی شاخصهایی هستند که مثبتشاخصهای •
(هزینهاز جنس )است مطلوبیت آنهاکاهشیشاخصهایی هستند که منفیشاخصهای •

شوندبر عکس کمی می شاخصهای منفی▫

.می شودبدیل به یک شاخص کمی مثبت تبدین ترتیب یک شاخص کیفی منفی ▫
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.دمی شونبی مقیاس سازی پس  از اعمال تغییرات فوق، شاخصها 
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ماتریس تصمیممثال 
.باشدمیژهپرویکاجرایبرایپیمانکاربهترینانتخابوتعییندنبالبهوزارتخانهیک
.هستندپروژهایناجرایداوطلبگروهسه•

وزارتخانه،درونازتیمیاولگروه▫
ایرانیپیمانکاریکدومگروه▫
.خارجیپیمانکاریکسومگروه▫
اند؛گرفتهنظردرگروههامقایسهبرایرامعیار5وزارتخانهمدیران•

پیمانکاردرخواستیهزینه-1
کاراستحکامودوام-2
ملیوجهه-3
ظرفیت-4
اداریکنترلهای-5

دوامومثبتیکمشاخصظرفیتمنفی،کیفیاداریکنترلمنفی،کمیشاخصهزینهفوقمعیارهایمیاناز
.باشندمیمثبتکیفیشاخصهایملیوجههو

. بایستی کمی شوندکیفیابتدا شاخص های •
14صفحه

شاخص کمی منفی
مثبتکیفیشاخص 
مثبتکیفی شاخص 

شاخص کمی مثبت
منفیکیفیشاخص 
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ماتریس تصمیم
کنترلهای اداری       ظرفیت       وجهه ملی          دوام             هزینه

3 متوسط یلیخ وبخ 24000 خیلی

1.2 خوب توسطم 25000 زیاد

1.5 خوب خیلی مک 32000 کم

ملی          دوام             هزینهوجهه اداری       ظرفیت       کنترلهای 

3 5 9 24000 خیلی

1.2 7 5 25000 زیاد

1.5 9 3 32000 کم
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.دمی شونبی مقیاس سازی پس  از اعمال تغییرات فوق، شاخصها 
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