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  چکیده
راگیر یافتـه اسـت.   پذیر بوده و براي تسهیل در مشارکت مدیران و کارکنان، کاربردي فناگیري گروهی امري اجتناب مدرن امروزي تصمیمهاي در سازمان

دهـد. در  تحـت الشـعاع قـرار مـی     دي تصـمیم را ـ. امري که ارکان کلیـ وان از نقش تعارض در بین تصمیم گیرندگان به سادگی گذشتـتدراین میان نمی
ی نیازمنـد  بـراي بـرون رفـت از چنـین وضـعیت     لذا مـدیران  شاخص مشاهده شود. ممکن است تعارض در هر فازي شاخصه چندگروهی هاي ريگیتصمیم

دهـد  خواهند بود. سطح بندي تعارض و مواجهه با هر سطح در هر شاخص اساس روشی را تشکیل مـی  چندشاخصه فازي گیريرویکردي نوین در تصمیم
عـی یعنـی فـازي    کارگیري منطق حاکم بر محیط غیر قطه است. این رویکرد نوعاً در محیط غیر قطعی بوده و نیازمند ب شنهاد شدهکه در تحقیق جاري پی

ها از یـک سـو و مداخلـه شـخص ثالـث از سـوي دیگـر بـه         زینهـگیرندگان براي غربال معیارها و گتصمیم بندي قادر است در کمیتهخواهد بود. این سطح
  یاري رساند. در پایان مقاله براي رویکرد پیشنهادي مثال عددي از انتخاب تکنولوژي آورده شده است.گیري تصمیم

 گیري فازي.گري، تصمیم، غربالMCDMبندي تعارض، مداخله شخص ثالث، گیري گروهی، تعارض، سطحتصمیم کلیدي: هايواژه

 مقدمه -1

 نفـر از  یـک اند کـه هاي مدرن امروزي چنان وسیع و پیچیده شدهسازمان
هـایی کـه   داوريپیش هاي خاص وآید. گرایشها برنمیعهده مدیریت آن

گیري هاي مدیر شود تا تصمیممعموالً هر انسانی دچار آن است، باعث می
و  اريـو سازگاري نداشته باشـد. لـذا همکـ   ان هماهنگی ـازمـبا اهداف س

هـاي شـغلی   هاي متنوع و موقعیـت تخصصفکري و استفاده از افراد با هم
گیري منطقـی، مـنظم و   مختلف، تنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیم

گیري کاهش و سـرعت کارهـا   جامع است. با رهیافت فوق، خطاي تصمیم
مـدیر،   بـر  هاي بزرگ عالوهشرکت یابد. از این رو است که اغلببهبود می

هـا  وجود هیأت مدیره را نیز ضـروري دانسـته و یـا در بعضـی از سـازمان     
 گیـري در تصـمیم . شده اسـت ها وجود هیأت امنا الزامی دانشگاه همچون؛

هـاي گروهـی، اسـتفاده از نظـرات چنـدین      گیـري معیاره و تصـمیم چند 
در را هـاي زیـادي   پیچیـدگی گیرنـده،  گیرنده به جاي یک تصمیمتصمیم

تنها به دلیل دسترسی به  که نه شودسبب می،تجزیه و تحلیل یک تصمیم
ها، بلکه علل دیگري مانند تعارضات ممکن توافق جمعی در اولویت گزینه

ها از اهـداف  گیرنده و برخورداري احتمالی آندر بین اعضاي گروه تصمیم
  .و معیارهاي مختلف است

                                                             
 F.pouyan@qiau.ac.ir 

ر زنـدگی  ـاپذیـ ـتعـارض جـزء جـدایی ن    کـه ایـن در این میان باتوجه بـه  
ن ـبیـ  وان از نقـش و تـأثیر آن در  ـتـ نمـی روزي اسـت،  ـهاي امـ انـسازم

یادآوري این نکته ضـرورت دارد کـه   . گیرندگان به سادگی گذشتتصمیم
 و زمـانی کـه کمیتـه    )FMADM( گیري چند شاخصـه فـازي  در تصمیم

کننـد، بـروز   می ها را ارزیابیاهمیت معیارها و گزینه گیرنده میزانتصمیم
جاي سوال . بنابراین باشدتعارض بین تصمیم گیرندگان اجتناب ناپذیر می

اخـتالف نظـر در سـطوح     گانگیرنـد تصمیمگروه درصورتی که بین  است
تـا   ساختاري ارائـه گـردد   مشاهده گردد چگونه رویکرد و ايقابل مالحظه

گیـري دقیـق و حسـاس در شـرایط بـروز تعـارض       تصـمیم مـدیران را در  
مختلـف بهتـر    گیرنـدگان تصـمیم  که نظراتاین مضاف بر پشتیبانی نماید.

است زمانی وارد محاسبات گروهی گـردد کـه میـزان تعـارض نظـرات در      
سطح کم باشد. از طرف دیگر، تالش از طریق مباحثـات گروهـی بایـد در    

مختلـف بـه یکـدیگر باشـد، بـدان       گیرندگانتصمیمجهت نزدیک ساختن 
جلوگیري شود،  مختلف باید ز عدم توافقات زیاد در بین نظراتمفهوم که ا

زیـاد خـالی از اشـکال     بـا تعارضـات   گیرندگانتصمیم وگرنه ادغام نظرات
  نخواهد بود.

 ضرورت انجام تحقیق -2
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هـاي امـروزي   تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی سازمانکه توجه به اینبا 
ها یک چهارم حالیکه مدیران سازمانها نشان داده است در پژوهش. است

کننـد، مـدیران آموزشـی تقریبـاً     برخورد با تعارض می وقت خود را صرف
ضـرورت انجـام   ]. 18[ کنندنصف وقت خود را صرف برخورد با تعارض می

اي ـهـ دکه، در اکثـر روش ـاشـ ــن منظـر مـی ب  ـتحقیق مورد نظـر از ایـ  
حصول اتفـاق نظـر واحـد در     ي چند معیاره فرض بر اجماع برگیرتصمیم

گیري در مورد معیار یا شاخص بوده میان مشارکت کنندگان براي تصمیم
باشند که است، اما در عالم واقع، بعضی مسائل آنچنان پیچیده و مبهم می

رسند. با تأکید بر نکته ذکر شده گیرنده به اتفاق نظر نمیهاي تصمیمگروه
و ذکر این نکته که تنوع نظرات، آن بخش از مغز را که بـه خالقیـت    قبلی

شـود.  کند و در نتیجه موجب افزایش خالقیت میتر میمربوط است فعال
رسد که از اختالف نظر میان اعضاي گـروه بـه   بنابراین ضروري به نظر می

دست  هاي ابتکاري و جالبیحلطور سازنده و موثر استفاده نموده و به راه
و  )MADM( گیـري چنـد شاخصـه   کـه در تصـمیم  این یافت. با تأکید بر
کنند، بروز می ها را ارزیابیگیرنده معیارها و گزینهتصمیم زمانی که کمیته

 باشد و ذکر این نکته کـه تعارض بین تصمیم گیرندگان اجتناب ناپذیر می
 تنهـا روشـی کـه ویژگـی     شاخصـه  گیـري چنـد  هاي تصمیمدر بین روش

شاخصه دارد، روش تحلیـل   گیري چندهاي تصمیممتمایزي با سایر روش
باشد، دلیل کلیدي آن نیز وجود شاخصی است می )AHP(سلسله مراتبی 

ـ   DMاي هاي مقایسـه ازگاري قضاوتـکه میزان ناس ري ـگیـ دازهـهـا را ان
هاي مختلف بهتر است زمـانی وارد  DM مضاف براینکه نظرهاي کند. می

محاسبات گروهی گردد که میزان تعارض نظرات در سـطح کـم باشـد. از    
طرف دیگر، تـالش از طریـق مباحثـات گروهـی بایـد در جهـت نزدیـک        

هاي مختلف بـه یکـدیگر باشـد، بـدان مفهـوم کـه از عـدم         DMساختن 
ادغـام   توافقات زیاد در بین نظرهاي مختلف باید جلـوگیري شـود، وگرنـه   

ین اها با تعارضات زیاد خالی از اشـکال نخواهـد بـود. بنـابر    DM نظرهاي 
رسد که رویکرد و سـاختاري در تصـمیم گیـري چنـد     ضروري به نظر می

بنـدي اختالفـات و تعارضـات میـان     با سـطح  ردد تاـشاخصه فازي ارائه گ
DM هـاي گروهـی؛   گیريهاي تصمیم درتصمیمبر سر معیارها و گزینه ها
گیـري گروهـی   در تصـمیم  هـا را ن تعـارض ـا ایـارهایی ارائه دهد تـراهک

گیري مثبتی بـه سـوي اجمـاع، توافـق منطقـی و اصـولی بـا ارائـه         جهت
گیري دقیق و مدیران را در تصمیم هایی نوآورانه سوق پیدا کنند.پیشنهاد

 .حساس در شرایط بروز تعارض پشتیبانی نماید

 اهداف تحقیق -3

این مقاله در پی آن است که در راستاي دسـتیابی بـه دو هـدف زیـر بـه      
پاسخ بدهد، بنابراین اهـداف  در اهداف تحقیق ترتیب به سوال مطرح شده 

تحقیق مطرح گردیده در راستاي پاسخگویی به سواالت تحقیـق بـه قـرار    
  باشد:زیر می

 گیري گروهیتعیین سطوح تعارض و اختالفات در تصمیم 
 گیـري  هـاي تصـمیم  یـک از حـاالت تعـارض بـر روش    ثیر هرتعیین تأ

جمعی، تغییر گانه؛ توافقهاي سهتوجه به رویکرد با شاخصه فازيچند

گیرندگان بر گرفتـه از هـوش جمعـی و    هاي تصمیمدر ارزیابی مجدد
 هاي شخص ثالث. مداخله گروه ،PSOالگوریتم 
کمتر تحقیقـی بـه   که این تحقیق در پی هدف اصیلی، که درمضاف بر این

آن پرداخته شده، وآن هم پویا کـردن نقـش تعـارض، در بهبـود کیفیـت      
  باشد.گیري و حل مسائل سازمانی است، میتصمیم

 تعارض -4

موضوعات  تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره
اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قـدري  

ـ ـزم ده تعـارض ـدیـ ـپ .]13[دـدهنان میـخصومت احساسی نش ی رخ ـان
گیرنـد، زیـرا   مـی  دهدکه دو یا چند نفر از افراد در مقابل یکدیگر قـرار می

گفتـه   طبـق  هستند.ها متفاوت هاي آنها، اهداف و ارزشنیازها، خواسته
اسـت کـه یـک    هایی از مهارت شک یکیاداره تعارض بدون رابینز توانایی 

اي که روي مدیران عـالی و میـانی صـورت    مدیر باید داشته باشد. مطالعه
درصد وقت مدیران اجرایی صرف  20دهد که بیش ازگرفته است نشان می

ترین کارهایی با مهم که در رابطه اي دیگرگردد. در مطالعهحل تعارض می
اند کـه  دهند صورت گرفته است، مدیران اذعان کردهکه مدیران انجام می

هـاي  گیري رهبري یـا مهـارت  مدیریت تعارض، اهمیت باالتري از تصمیم
ارتباطی دارد. بنابراین در صورتی که تعـارض غیرکـارکردي باشـد، مـدیر     

ن داده اسـت  هـا نشـا  ایستی به حـل و فصـل آن اقـدام کنـد. پـژوهش     ـب
برخـورد بـا   را صـرف چهـارم وقـت خـود    ها یککه مدیران سازمانحالیدر

کنند، مدیران آموزشی تقریباً نصف وقت خود را صرف برخـورد  تعارض می
میـان   در بررسـی پیرامـون موقعیـت تعـارض در    ]. 18[ کنندبا تعارض می

 ازمدیران سطوح باالي سازمان اداره و کنترل تعارض (مـدیریت تعـارض)   
-نظر اهمیت برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهـایی چـون برنامـه   

گیـري اسـت. در یـک    ریزي، سازماندهی، ارتباطـات، انگیـزش و تصـمیم   
عامل مـؤثر در موفقیـت خـود را     25پژوهش دیگر از مدیران خواسته شد 

شده، عامل توانـایی برخـورد بـا    بنديعامل درجه 25بندي کنند. از درجه
درمـورد تعـارض و    مهمترین نقش را درموفقیت آنان داشته است. تعارض

بیـان شـده اسـت. دیـدگاه      هاي گونـاگونی ها نظریهمدیریت آن درسازمان
اي که به تئوري یگـانگی معـروف اسـت،    ، به عنوان نخستین نظریه1سنتی

بیان می دارد تعارض پدیده اي منفی و بـد اسـت و بایسـتی از آن دوري    
، به عنوان دومین نظریه، 2که تئوري روابط انسانی تعارضجست. در حالی 

تعارض را امري طبیعی دانسته است. جدیدترین تئـوري بـه نـام دیـدگاه     
تواند یک نیروي مثبـت  معتقد است که تعارض نه تنها می 3تعامل تعارض

هاي سازمانی به شما در سازمان ایجاد کند، بلکه یک ضرورت براي فعالیت
ها و تفاوت در اندیشه، نگـرش  پیچیدگی روز افزون سازمان امروزه رود.می

یر زندگی سازمانی امروز کرده و باورهاي افراد، تعارض را جزء اجتناب ناپذ
جـویی  ولی، متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر به ستیزه ،است

اد پیشینه ناخوشایندي دارنـد و  و دشمنی مبدل شده است؛ لذا، امروزه افر

                                                             
1- Traditional View of Conflict 
2- Human Relation view of Conflict 
3- Interaction View of Conflict    
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اما، اجتناب ناپـذیر  ]. 19[ کنندمیعنوان یک پدیده منفی نگاه ارض بهعتبه
بودن تعارض به معناي منفی بودن آن نیست، بلکه چه بسـا اگـر تعـارض    

؛ بـه عبـارت دیگـر،    باشـد خوب مدیریت شود، براي سازمان مفید نیز مـی 
اي است که دو وجه مثبت و منفی دارد و شیوه برخورد و یـا  تعارض سکه

کنـد، از ایـن رو،   ویی با آن است که اثر آن را براي سازمان تعیین میرویار
ها از مهمتـرین  شک توانایی مدیریت و کنترل پدیده تعارض در سازمانبی

هاي مدیریت است که مدیران امروز نیازمند آن هسـتند. مـدیریت   مهارت
ریزي براي پرهیز از تعارض در جایی اسـت، کـه آن   یند برنامهآفر 4تعارض

در هنگام مواجـه   باشد.دهد و سازماندهی آن، براي حل تعارض میمیرخ 
اي ، اولین و مهمترین اقدام تجزیه و تحلیل تعارض است؛ به گونهبا تعارض

که برخی معتقدند بیشـترین درصـد حـل تعـارض، تجزیـه و تحلیـل آن       
  است.درتجزیه و تحلیل تعارض باید به سه سوال پاسخ داده شود:

کسی در تعارض است؟ زیـرا تعـارض ممکـن اسـت درون افـراد      الف) چه 
(سطح درون فردي تعارض)، بـین افـراد بـا یکـدیگر (سـطح بـین فـردي        
تعارض)، درون واحدها (سطح درون گروهی تعارض)، بین واحدها (سـطح  

  بین گروهی تعارض)، و درون سازمان باشد.
بع، ب) منبع تعارض چیست؟ تعارض ممکـن اسـت ناشـی از کمبـود منـا     

  رقابت، ناسازگاري اهداف و از این دست باشد.
ج) سطح تعارض به چه میزان است؟ در حد کم، متوسط و یا در حد باال و 

توانـددر بهبـود کیفیـت    تعـارض مـی  ]. 12[ باشـد محتاج اقدام فوري مـی 
با تأکید  تعارض پادزهري براي فکر گروهی است.. گیري موثر باشدتصمیم
شناسـایی   ،]23[  آیـد هـا بیـرون مـی   ز دل مباحثـه هـا ا زینهـکـه گـ  بر این

کند تا نسبت به ادامه مذاکره ها نیز به افراد کمک میاي از گزینهمجموعه
ضمن  "هال و ویلیامز" تصمیم بگیرند یا در جستجوي راه دیگري باشند. .

هاي مختلف دریافتند؛ پیشرفت متوسـط در  گیري در گروهبررسی تصمیم
هـایی بـود کـه    بیشتر از گروهدرصد  73هاي داراي تعارض باال میان گروه

تنهـا  کند کـه نـه  اشاره می "هال"تري بودند. داراي شرایط تعارضی پایین
اي چـاره  تعارض ممکن است باعث تقویت انگیـزش جهـت جسـتجوي راه   

توانـد  اند شـود، بلکـه مـی   موجب بروز تعارض شده حل مشکالت که براي
  .تر گرددتر و خالقهاي موثرتر، بدیعحلخلق راه غالباً منتهی به

 در سطح باال مداخله شخص ثالث براي حل تعارض 4-1

طـوالنی و   تـاریخ هاي تعارضـات بشـري،   مداخله شخص ثالث در موقعیت
. هنگـامی کـه   ]22[ باشـد ها را دارا میاي از اشکال و کارکردتنوع گسترده

کند، ممکن ها میمیان افراد و گروهمدیر سازمان خود را درگیر در تعارض 
هـا و  هاي شخص ثالث ظـاهر شـود یـا بـه شـیوه     است در هر یک از نقش

ر مـذاکرات  ـدارد که بیشتـ ان میـبی "شوارتز" ایی مبادرت ورزد.ـهسبک
پـذیرد، ولـی هنگـامی کـه     طور مستقیم میان طرفین درگیر صورت میبه

د یـک شـخص   ـرسنـ ـت باختی به بن بسـرد و بـطرفین در یک تعارض ب
شخص سـوم   .]13[ طرف ممکن است بتواند به حل اختالف کمک کندبی

کند تا موضوعات مشترك را شناسایی کرده، میگر طرفین را وادار تسهیل

                                                             
4- Conflict Management 
 

ریـزي کننـد. هـر چـه شـخص ثالـث       برنامـه مراحل بعدي حل مسـأله را  
تـر ظـاهر شـود، اشـتیاق     طرفتر و بیتر، تواناتر، مطمئنمعتبرتر، خوشنام

هیجانی پدید  -بیشتري در افراد جهت ممانعت از بروز رفتارهاي احساسی
  دخالت شخصی ثالـث، حتـی بـه صـورت    "گرین هاف". به زعم]3[آید می

گردد، زیرا تر شدن حل تعارض میحضور غیرفعال، موجب آسان ناظر و یا
افراد به صورت شخصی و بدون حضور شـخص دیگـر معمـوالً بـه صـورت      

آن  "مولـوي " .]3[کننـد هیجانی و احساسی خود را درگیر در قضـایا مـی  
گیرنده هاي تصمیمرا در اختالفات گروه حضور شخص ثالثعارف بزرگوار، 

  کنند:چه زیبا بیان می
نگ و فــراق                                    گفــت هر یـکتان دهـد ج

  گفـت من آرد شـما را اتفــــاق   
  پـس شـما خامــوش باشید اُنصــتوا

  تا زبــانتان مـن شوم در گفتــگو

گیـري از آن در  ) و بهـره PSOمبانی نظري الگوریتم پرواز پرنـدگان (   4-2
  تعارض سطح متوسط

 درحـوزه  کـه  است هاییالگوریتم ترینمهم از یکی پرواز پرندگان الگوریتم
 6و ابرهـارت  کنـدي  توسـط  الگـوریتم،  ایـن  گیرد.می جاي 5جمعی هوش

 هاوماهی چون حیواناتی اجتماعی رفتار از الهام با و معرفی 1995 درسال
 طراحی کنند،می هم زندگی کنار بزرگ و هاي کوچکدرگروه که پرندگان

 و ذرات ازدحـام  الگوریتم الگوریتم، عبارتنداز: این دیگر هاياست. نام شده
دادندکـه   شـرح  ابرهارت و کندي )PSO( سازي انبوه ذراتبهینه الگوریتم

PSO در تصـادفی  طـور  بـه  کـه  اسـت  جواب ممکن یک هر ذره، نماینده 
نامنـد کـه در   می کند. هر جواب بالقوه را یک ذرهحرکت می مسأله فضاي

ی که در هر مرحله بـه آن تخصـیص داده   یک ابرفضا با یک سرعت تصادف
 هـر  مکان تغییر. شود، در حال پرواز از موقعیتی به موقعیت دیگر استمی
اسـت،   همسـایگانش  و خـود  دانـش  تـأثیر  تحـت  جسـتجو  در فضاي ذره

 اثر ذره یک جستجوي چگونگی روي دیگر ازدحام، ذرات موقعیت بنابراین
 اسـت  جستجویی فرآیند اجتماعی،رفتار  این سازيمدل نتیجه گذارد.می
 گـروه  در کنند. ذراتحرکت می مناسبی نواحی سمت به ذرات آن در که
 سـمت بهتـرین   بـه  آمده، دست به دانش مبناي بر و آموزندمی یکدیگر از

 هـر  در کـه  است استوار این بر PSO کار روند. اساسمی خود همسایگان
 مکـانی  بهتـرین  بـه  توجه با جستجو فضاي در را خود مکان ذره هر لحظه

 اشهمسـایگی  درکـل  کـه  مکـانی  بهتـرین  و قرار گرفته درآن تاکنون که
که و با توجه به این با تأکید بر نکات ذکر شده .کندمی تنظیم دارد، وجود

تـوان  ، مـی ]24[ تتسهیم اطالعات بین اعضاي گروه اسـ PSO پایه اصلی 
هوش گروهی یک استعاره محاسباتی و رفتاري براي حل مسـاله   گفت که

ت. از نمونه هاي طبیعی رفتار جمعی الهام گرفته شده اسـ  اًاست که اساس
راد در ـکـه، افـ  نـوش جمعـی و نظـر بـه ایـ    ـا اقتباس از این مفهوم هـ ـب

در محیط (فـازي)  شاخصه  هاي چندگیريگیري گروهی و تصمیمتصمیم
هاي تصمیم بهتري هسـتند تـا   یافتن مسیرها و گزینهسعی در غیر قطعی 
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توان نتیجـه گرفـت کـه    هاي سازمانی نزدیک باشند، میبه اهداف و آرمان
هاي گروهی تحت تأثیر هوش و نگـرش جمعـی   گیريافراد نیز در تصمیم

هـاي هـوش جمعـی، الهـام     گیرند. با کنار هم قرار دادن الگـوریتم قرار می
تـوان چگـونگی   هاي پیرامون پویـایی گـروه، مـی   گرفته از طبیعت و بحث 

اش را در تصـمیمات گروهـی زمـانی کـه     اینکه، یک فرد نگرش و عقیـده 
دهـد را، مـورد   تعارض و اختالف نظر در سطح متوسـط اسـت تغییـر مـی    

گیـري  وارسی قرار داد. اگر تمـامی تعارضـات سـطح متوسـط در تصـمیم     
کنـیم، در تمـامی ایـن     مدنظر اسـت را، تحلیـل  تحقیق گروهی که دراین 

% از افراد (قانون اکثریت آراء را دارا هستند) در یـک  50+1حاالت نظرات 
گیرنـده  سمت طیف قرار دارد ولی چون بین تمامی اعضاي گـروه تصـمیم  

کـه  توجه به ایـن  توافق صورت نگرفته رأي مورد نظر مورد تأیید نبوده و با
هـا  تعیین اولویت و اهمیـت هاي استفاده شده در منطقی قضاوتسازگاري

) 1هـا بررسـی شـود. جـدول (    بایستی سازگاري قضـاوت الزامی است، می
گیرنده تصمیم 3ارض متوسط را که بین تعهاي مختلف درطیفاي ازنمونه

راسـتاي   ) در1تجزیـه و تحلیـل جـدول (    دهـد. دهـد نشـان مـی   رخ می
ین مفهـوم  تجدیدنظر در ارزیابی خبرگان و ارتباط آن با هوش جمعی بـد 

باشد که پرندگان هنگام پرواز دسته جمعی چه براي کوچ یا تأمین غذا می
در طی مسیر با همسایگان خود تسهیم اطالعات کـرده و مسـیر بهینـه و    

هاي انجام شده توسـط پژوهشـگران،   کنند. با بررسیجمعی را انتخاب می
هـا  آن گیري شده که پرندگان هنگام پـرواز، زمـانی کـه چنـد تـا از     نتیجه

کنند، جدا هستند رفته رفته در نسبت به جمعی که در کنار هم پرواز می
ر ـا ادامـه مسیـ  ـهـ ار آنـه و در کنـ ـرفتـان در مسیر جمع قرار گـطی زم

ها نیـز گـروه هنگـام ارزیـابی مجـدد      پیمانند. در تجدیدنظر در ارزیابیمی
ده ـه و جهـت رأي بـه آن سـمت کشیـ    ـگرفتتحت تأثیر رأي جمعی قرار 

  شود.می
 هاي تعارض در سطح متوسطنمونه :)1(شماره جدول 
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، غیـر قطعـی یــا    8ذهنـی  هـا، اغلـب بـراي بیـان قضـاوت     7زبـان طبیعـی  
مــبهم اســت. از آن جــایی کــه کلمــات کمتــر از اعــداد دقیــق هســتند،  
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انـد یـا بـه صـورت     هـایی را کـه بسـیار پیچیـده    یک متغیر زبـانی پدیـده  
صـورت تقریبـی   انـد، بـه  شـرح داده شـده   ضعیفی با واژگان کمی معمـول 

هـا  گونـه ابهامـات، سربسـته بـودن    حـل ایـن   بـراي  ].25[ کندتوصیف می
ــودن قضــاوت انســانی، تئــوري مجموعــه  هــاي فــازي توســط و ذهنــی ب

ــ 9زادهلطفــی ــی ش ــمـمعرف ــد. ه ـــچنی ــانی  ـن ب ــان زب راي تشــریح واژگ
ــی ــنلطف ــائ     10زاده و بلم ــابی مس ــه ارزی ــد ک ــانی بودن ــین محقق ل اول

ــه    تصــمیم ــد و ب ــازي را توســعه دادن ــه ف ــتفاده از مجموع ــا اس ــري ب گی
 گیــــري چنــــد معیــــاره فــــازيشناســــی تصــــمیمتشــــریح روش

ــد ــمیم   ].26[ پرداختن ــه تص ــرد ب ــن رویک ــایل  ای ــل مس ــدگان درح گیرن
ــ ـــک روش سـق یـــده از طریـــپیچی اري ـک یـــار و سیستماتیـــازگ

در بیـان عقایـد   تـرین مزیـت کـاربرد منطـق فـازي      مهـم  ].27[ رساندمی
ــادیر آن    ــه مق ــایی ک ــت. متغیره ــبهم اس ــات م ــا  و نظری ــات ی ــا کلم ه

ــده مــی   ــانی نامی ــان طبیعــی هســتند، متغیرهــاي زب شــوند. جمــالت زب
خـواهیم یـک متغیـر را ارزیـابی کننـد از      هنگامی که از افـراد خبـره مـی   

ــره    واژه ــیار ضــعیف و غی ــوب، متوســط، ضــعیف، بس ــایی همچــون؛ خ ه
هـا بـا عنـوان متغیرهـاي زبـانی یـاد       اصـطالحاً از آن  کنند کهاستفاده می

ــی ــود    م ــادر خــواهیم ب ــانی ق ــاي زب ــی متغیره ــا معرف ــابراین ب شــود. بن
هــاي هــاي طبیعــی را در گــزارههــاي مــبهم و نــامعلوم در زبــانتوصــیف

ــیم  ــه کن ــی فرمول ــن ]. 9[ ریاض ــقدر ای ــزان    تحقی ــان می ــراي بی ــز ب نی
هـا از متغیرهـاي   ینـه اهمیت هر شـاخص و همچنـین میـزان اهمیـت گز    

ــ ــفـزب ــتانی در طی ــاي هف ــی ه ــتفاده م ــه اس ــک  گان ــر چــه ی شــود. ه
هــاي گیـري بیشـتر درگیـر نیــروي انسـانی و همچنـین سیسـتم      تصـمیم 

هـا  پیچیده شود، پدیـده فـازي بیشـتر مسـلط بـر توضـیح ایـن سیسـتم        
رسد هنگـامی کـه بـا توجـه بـه کمبـود  دانـش،        لذا به نظر می، گرددمی

تـوان مسـئله را بـه طــور دقیـق تعریـف کــرد،      عـات نمــی تجربـه یـا اطال  
جــدول توانـد بســیار مفیـد باشــد.   گیـري فــازي مــی اسـتفاده از تصــمیم 

معیـار  به ترتیـب متغیرهـاي زبـانی را بـراي وزن اهمیـت هـر        )3و ( )2(
گانـه در فـرم اعـداد فـازي      7صـورت طیـف    بـه  هـا گزینـه بنـدي  و رتبه
  ].28[ دهداي نشان میذوزنقه

  ]28[ هامعیار متغیرهاي زبانی براي ارزیابی اهمیت  :)2(شماره جدول 
  متغیرهاي زبانی  اياعداد فازي ذوزنقه

  ) خیلی کمVL(  )0و01و1/0و2/0(
  ) کمL(  )0و0.1و0.2و0.3(
  )متوسط کمML(  )0.1و0.2و0.4و0.5(
  ) متوسطM(  )3/0و4/0و6/0و7/0(
  ) متوسط به باالMH(  )0.5و6/0و8/0و9/0(

  ) باالH(  )7/0و8/0و9/0و1(
  ) خیلی باالVH(  )8/0و9/0و1و1(

                                                                                                      
8- Subjective 
9- Lotfi zadeh 
10- Bellman 



  1 -13) 1393( 16فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 

٥ 

ها بر حسب متغیرهاي زبانی براي رتبه بندي گزینه : )3(شماره جدول 
  ]28[ معیارها

  متغیرهاي زبانی  اياعداد فازي ذوزنقه
  ) خیلی ضعیفVP(  )0و0و1و2(
  ) ضعیفP(  )0و1و2و3(
 ) متوسط ضعیفMP(  )1و2و4و5(
  متوسط )F(  )3و4و6و7(
  ) متوسط خوبMG(  )5و6و8و9(
  ) خوبG(  )7و8و9و10(
  ) خیلی خوبVG(  )8و9و10و10(

  هاي تجزیه و تحلیلروش -6

 اهـدافش  تحقـق  راه در سـازد  مشـخص  بایـد  محقـق  کـه ایـن  بر تأکید با
ــدام از ــتفاده روش ک ــد اس ــرد خواه ــه روش]. 14[ ک ــل و تجزی  در تحلی

 بـه  توجـه  بـا . ردـگیـ مـی  قـرار  بررسـی  مـورد  منظـر  سـه  از تحقیـق  این
ــن ــهای ــايروش ک ــمیم ه ــريتص ــی گی ــه گروه ــازي چندشاخص  در را ف

 بررســی مـورد  گیرنـدگان  تصـمیم  بــین نظـر  اخـتالف  و تعـارض  شـرایط 
ــم،داده ــطح ایـ ـــناس سـ ــارض و اريـازگـ ــود تعـ ــمیمات در موجـ  تصـ

 جــدول. شــد داده قــرار توجــه مــورد ســطح ســه در گیرنــدگان،تصــمیم

 بــین کـه  زمـانی  را شــده ارائـه  رویکـرد  تحلیــل و تجزیـه  هـاي روش) 4(
 هــاگزینــه و معیارهــا ســر بـر  تعــارض و نظــراخــتالف گیرنــدگانتصـمیم 
 در هـا،  DM نظـرات  کـه ایـن  بـه  توجـه  بـا . دهـد مـی  نشـان  دارد وجـود 
ــورد ــاب م ــ و انتخ ــاخص ابیـارزی ــاش ــ و ه ـــهمچنی ــازینهـن گ ــا ه  ی

 در گــردد،مــی آوريجمــع فــازي هــايطیــف صــورتبــه هــااســتراتژي
 گیرنـده  تصـمیم  گـروه  ،باشـد  کـم  اخـتالف  و تعـارض  سـطح  که صورتی

ــه  شاخصــه چنــد گروهــی گیــريتصــمیم هــايروش و رســیده توافــق ب
  Topsisفـــازي، تعـــاملی خطـــی تخصـــیص روش همچـــون؛ فـــازي
 اخـتالف  سـطح  کـه  صـورتی  در .دهـیم مـی  ادامـه  را فازي  Vikorفازي،

 نظـر  تجدیـد  باشـد،  متوسـط  خاصـی  گزینـه  یـا  معیـار  سـر  بـر  تعارض و
 اهـداف  دارد، کـه  قـابلیتی  بـه  توجـه  بـا  تـا  گـردد، مـی  پیشنهاد آراء در

DM  ــه را هــا  چنانچــه. دهــد ســوق ســازمانی هــايآرمــان و اهــداف ب
 در باشـد،  بـاال  گروهـی  گیرنـدگان تصـمیم  بـین  تعـارض  و اختالف سطح
 شــخص. گـردد مـی  مطـرح  ثالـث  شــخص مداخلـه  رویکـرد  صـورت  ایـن 
 توافـق  بـه  کـه  گزینـه  یـا  معیـار  مـورد  در کـه  گیرنـدگان تصمیم با ثالث

ــد،نرســیده  و هــاگزینــه اســت ممکــن. کنــدنظــر مــی تبــادل و بحــث ان
ــد معیارهــاي ــه و جدی ــاال، تعــارض ســطح در. گــردد مطــرح ايخالقان  ب

  د.باش داشته باالیی نفوذ قدرت ثالث شخص است بهتر

  هاي تجزیه و تحلیل رویکرد ارائه شدهروش: )4(شماره  جدول

  باال  متوسط  کم  سطح تعارض

 مداخله شخص ثالث  هاي هوش جمعیاز الگوریتم گیرينظرات با بهرهتجدید نظر در   گیري چندشاخصه فازيهاي تصمیمبکارگیري مدل  روش تجزیه و تحلیل

  الگوریتم رویکرد پیشنهادي -7

ــائل تصــمیم     ــی در مس ــور کل ــه ط ــه  ب ــا گزین ــري ب ــایی روبــرو  گی ه
ــر بنــدي اســاس معیارهــاي تعریــف شــده رتبــه ســروکارداریم بایســتی ب

در مـاتریس تصـمیم و   هـا بـه صـورت گروهـی     بنـدي گزینـه  شوند. درجه
ــا از مهــموزن هــر معیــار  ــري هــا در مســائل تصــمیمتــرین دادهدو ت گی
کـه  تواننـد روي نتـایج تـأثیر بگذارنـد. بـا توجـه بـه ایـن        هستند که مـی 

هــا هــاي اســتفاده شــده در تعیــین اولویــت ســازگاري منطقــی قضــاوت
هــا بررسـی شــود. در ایــن  بایســت ســازگاري قضـاوت الزامـی اســت، مـی  

هـاي  دهـیم کـه قضـاوت   مـا یـک روش و رویکـردي پیشـنهاد مـی     مقاله 
ــ  ــی را، هنگ ــه تخصص ــه ـکمیت ــا و گزین ــه معیاره ــامی ک ــا را ارزی ابی ـه

سـازد کـه   را قـادر مـی   گیرنـده تصـمیم  کنند، کنترل نموده و اعضـاي می
را  شــانتعریــف خــود را از مســأله تصــحیح نمــوده و قضــاوت و تصــمیم 

بـاال نیـز بـا مداخلـه شـخص ثالـث       در اختالف نظـر   د، حتینبهبود بخش
ــادل ــه  و بحــث و تب ــن اســت گزین ــروه ممک ــاي گ ــین اعض ــاي نظــر ب ه

ــه ــکل ( خالقان ــنهادي در ش ــردد. روش پیش ــرح گ ــان داده 1اي مط ) نش
براسـاس مـدل مفهـومی بـه صـورت ذیـل        شده است و دسـتورالعمل آن 

  باشد:می

  1 فاز  7-1
  نظر.اي از متخصصان موضوع مورد تشکیل کمیته. 1گام 

بــر حســب موضــوع  تصــمیم گیرنــدگان. تعیــین وزن هــر یــک از 2گــام 
  هاي خبرگی.مورد نظر و ویژگی

هــاي مــورد نظــر و معیارهــاي . ایجــاد لیســتی ابتــدایی از گزینــه3گــام 
  انتخاب بر حسب نظر خبرگان.

ــام  ــان   4گ ــداف و آرم ــر حســب اه ــا ب ــردن بعضــی از معیاره ــال ک . غرب
  .MADMکهاي سازمانی و با استفاده از تکنی

ــام  ــب بــراي ارزیــابی اهمیــت    . انتخــاب متغیرهــاي زبــانی  5گ مناس
  ها. بندي زبانی گزینهمعیارهاي برگزیده و درجه

ــام  ــا     6گ ــین ب ــط متخصص ــده توس ــار برگزی ــر معی ــت ه ــین اهمی . تعی
ــک از      ــت هری ــین اهمی ــین تعی ــانی و همچن ــاي زب ــتفاده از متغیره اس

  ها تحت هر معیار.گزینه

  2 فاز 7-2
ــام  ــطح1گ ــا. س ــدي تعارض ــانی    بن ــاي زب ــل متغیره ــاس دو عام ت براس

گیرنـدگان همـراه بـا    شـده بـراي ارزیـابی و تعـداد گـروه تصـمیم      انتخاب



 فازي گروهی چندشاخصه گیريتصمیم در نرم رویکردي /انو همکار اکبر عالم تبریز
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تجزیـه و تحلیــل سـطوح آن و ارائــه راهکارهـاي جداگانــه بـراي ســطوح     
  گانه تعارض.سه

بـه لیســت   سـطح تعـارض کـم باشــد، معیـار مـورد نظـر       . اگـر 1-1گـام  
همــان درجــه  شــود و بــاافــزوده مــی 2رود بــه گــام معیارهــاي نهــایی و

  رویم.می 2-1رویم، در غیر این صورت به گاممی 3به فاز اهمیت
ــام  ــمیم   2-1گ ــد، از تص ــط باش ــارض متوس ــطح تع ــر س ــدگان . اگ گیرن

بعـد از  شـود تـا معیـار مـورد نظـر را مجـدداً ارزیـابی کننـد،         خواسته می
ــابی،  ــاره ســطحارزی ــه دوب ــام  بنــدي مجــدد صــورت گرفت ــه گ در  1-1ب

  رویم.می 3-1گردیم، در غیر این صورت به گام بر می 2فاز
. اگر سـطح تعـارض بـاال باشـد، از روش مداخلـه شـخص ثالـث        3-1گام 

شـود. در ایـن گـام ممکــن    بـراي تجدیـد نظـر در معیارهـا اســتفاده مـی     
دیـدي مطـرح گـردد. اگـر     است معیار مورد نظر حذف شـده یـا معیـار ج   

ــه گــام مطــر معیــار جدیــدي  گــردیم. دربــر مــی 1در فــاز 6ح گردیــد ب
ــق صــورت  ــورد نظــر برحســب تواف گرفتــه حــذف صــورتی کــه معیــار م

ــدگان خواســته مــینشــود، از تصــمیم ــورد نظــر  گیرن ــار م ــا معی شــود ت
  گردیم.بر می 2فاز  بهبعد از ارزیابی کرده، مجدداً ارزیابی 

توسـط   1 هـاي تصـمیم را برحسـب معیارهـاي نهـایی گـام      . گزینه2گام 
  .کنیمبندي میاز متغیرهاي زبانی درجهمتخصصین و با استفاده

سـطح تعــارض کــم باشـد، گزینــه مــورد نظـر بــه لیســت     . اگــر1-2گـام 
-مـی  2-2شـود در غیـر ایـن صـورت بـه گـام       افزوده مـی  3ورود به فاز 

  رویم.
ــام  ــمیم   2-2گ ــد، از تص ــط باش ــارض متوس ــطح تع ــر س ــدگان . اگ گیرن

رزیـابی کننـد،در غیـر    ي مـورد نظـر را مجـدداً ا   نـه شودتا گزیخواسته می
بنـدي مجـدد   رویـم. بعـد از ارزیـابی، سـطح    مـی  2-3گـام   این صورت به

  گردیم.بر می2در فاز  1-2صورت گرفته دوباره به گام 
اگر سـطح تعـارض بـاال باشـد، از روش مداخلـه شـخص ثالـث         .2-3گام 

مـورد نظـر حـذف    ي شود. در ایـن گـام ممکـن اسـت گزینـه     استفاده می
ي جدیـدي مطــرح  ي جدیــدي مطـرح گـردد. اگــر گزینـه   گزینـه شـده یا 

ي مـورد  گـردیم. درصـورتی کـه گزینـه    بـر مـی   1در فـاز  4گردید به گام 
گیرنــدگان گرفتــه حـذف نشـود، از تصـمیم   نظـر برحسـب توافـق صـورت    

ــهخواســته مــی ــا گزین ــر حســب معیارهــا مجــدداً   شــود ت مــورد نظــر ب
ممکـن  بنـدي مجـدد از تعارضـات    ز ارزیـابی، سـطح  ارزیابی کننـد. بعـد ا  

  گردیم.بر می 2 در فاز 1-2دوباره به گام  ،صورت گرفته

  3فاز   7-3
اعمـال وزن و اهمیـت هریـک از     دراین فاز ماتریس تصـمیم فـازي را بـا   

دهــیم. نکتــه کلیــدي و قابــل توجــه در گیرنــدگان تشــکیل مــیتصــمیم
گیــري چندشاخصــه میمهــاي تصــباشــد کـه در روش ایـن فــاز ایــن مــی 

 تأکیـد بـر   گیرنـدگان اعمـال نشـده اسـت. بـا     فازي تاکنون وزن تصـمیم 
ــ ــه ذکرش ــاـنکت ــوه ده و ب ــاب نح ــمیم احتس ــال وزن تص ــدگان اعم گیرن

گیـري چندشاخصـه فـازي تحـت تـأثیر قـرار       هاي تصـمیم توان روشمی
ــر داد.  ــمیم اگ ــروه تص ــده گ ــد،   푘گیرن ــته باش ــخص داش ــازي ش وزن ف

بـه صـورت معادلـه     گیرنـدگان  تصـمیم  بـا اعمـال وزن   معیارهـا ترکیبی 
بـــه ترتیـــب وزن اولـــین  푤تـــا  푤.]29[ گـــرددمحاســبه مـــی  )1(

همچنـین   دهـد. گیرنـده را نشـان مـی   امـین تصـمیم   푘و  گیرنـده تصمیم
معیـار بـا اعمـال     تحـت هـر   هـا فـازي ترکیبـی گزینـه    وزنبنـدي  درجـه 

به ـ) محاســ2( ادلهــــمعورت ــــبــه ص انـدگـــرنــگیمـوزن تصمیــ
  :]29[ گرددمی

푊 = 푤 푤 (+)푤 푤 (+)…(+)푤 푤 																					(1) 
푋 = 푤 푥 (+)푤 푥 (+)… (+)푤 푥 																									(2)	 

دهـیم. ایـن مـاتریس    در نهایـت مـاتریس تصـمیم فـازي را تشـکیل مـی      
گیـري چنـد شاخصـه فـازي     تصـمیم هـاي  روشتوان بـراي توسـعه   را می

فـــازي و  Topsis ریــزي تخصـــیص خطــی فــازي،   همچــون؛ برنامــه  
Vikor     گیرنـدگان و اعمــال وزن  فـازي در شـرایط تعـارض بــین تصـمیم

  ها مورد استفاده قرار داد.آن

  مثال عددي - 8

بـا یـک    رویکـرد ارایـه شـده   تـر شـدن   براي روشن مقالهدر این بخش از 
در ایـن   .دهـیم مـی مـورد آزمـون قـرار    را آن، اعتبـار  مثال عددي فرضـی 

ــ بنــدي روششناســایی و اولویـت راسـتا   ثر انتقـال تکنولــوژي در  ؤهـاي م
بــا  مــورد مطالعـه قــرار گرفتـه تــا   مکـانیزم توســعه پـاك در ایــن بخـش   

ــه  ــ   ارائ ــاد نگرش ــور ایج ــه منظ ــی ب ــایی عمل ــو یراهکاره ــه   ن ــبت ب نس
حی و تــوجیهی توضــی ایجــاد حرکـت همچنــین مکـانیزم توســعه پـاك و   

ــان، متخصصــان   ــه مهندس ــیت  ک ــه، حساس ــنعتی و مســئوالن مربوط ص
ــره  ــت به ــن موضــوع را درك و در جه ــی ای ــتاي مل ــدي از آن در راس من

  .توسعه پایدار کشور تالش نماید
رویکـرد ارائـه شـده را    7مطابق باگام هـاي توضـیح داده شـده در بخـش     

  گیریم:کار میه براساس قضاوت ذهنی تصمیم گیرندگان ب
  :1فاز

ــام  ــه . 1گ ــکیل کمیت ــره  3اي تش ــی نف ــه ویژگ ــان ک ــاي از متخصص ه
ــزان   4خبرگــی را دارا هســتند.  ــزان ســطح تحصــیالت، می شــاخص؛ می

ــزان    ــه و می ــش و تخصــص مربوط ــزان دان ــد در صــنعت، می ــه مفی تجرب
  هاي خبرگی معرفی شدند.مسئولیت پذیري به عنوان ویژگی

هــاي خبرگــی هــا را بــر حســب ویژگــی DMوزن هــر یــک از . 2گــام 
هـا بـه صـورت فـازي      DMوزن نهـایی   )5(. جـدول  کنـیم محاسبه مـی 

  .دهدو قطعی نمایش می
ــراي لیســتی از گزینــه .3گــام  هــاي تصــمیم و معیارهــاي انتخــاب را ب

بــه ترتیـب لیسـت ابتــدایی    )7(و  )6(کنـیم. جـداول   تهیـه مــی ارزیـابی  
دهـد. تعــداد معیارهــاي  شــان مــیهــاي تصـمیم را ن از معیارهـا و گزینــه 

ــدایی  ــ 9ابت ــار و تعــداد گزین ــهـمعی ــا ـه ــر ب ــه 12اي تصــمیم براب  گزین
  باشد.می
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): دستورالعمل روش پیشنهادي1شکل شماره (

  ي مثلثی، قطعیاوزان نهایی تصمیم گیرندگان به شکل اعداد فاز :)5(شماره  جدول
  جمع  DM1  DM2  DM3  گیرندگانتصمیم

   )25/0و45/0و65/0( )55/0و75/0و925/0( )4/0و6/0و8/0( وزن فازي تصمیم گیرندگان
  796/1  450/0  746/0  600/0  غیر فازي سازي (قطعی کردن )

  1  251/0  415/0  334/0  گیرندگاناوزان نهایی تصمیم

  ): لیست معیارهاي ابتدایی6(شماره  جدول
  نماد روش  عنوان شاخص انتخاب تکنولوژي بهینه تولید  ردیف

 C1  سطح ریسک موفقیت  1

  C2  سرعت دستیابی به تکنولوژي  2
  C3  میزان نیاز به سرمایه گذاري  3
  C4  میزان تملک و جذب اجزاي تکنولوژي  4
  C5  میزان همراهی با تحوالت تکنولوژي  5
  C6  نقش در توسعه پایدار کشورهاي درحال توسعه  6
  C7  میزان داوطلبانه بودن روش براي مشارکت پروژه  7
  C8  قابلیت تعریف مفاد همکاري  8

گیري وبلند مدت ناشی از کاهش منافع عینی، قابل اندازه  9
 C9  تغییرات اقلیمی

  

  هاي تصمیماولیه گزینه ): لیست7(شماره  جدول
  نماد روش  عنوان روش انتقال تکنولوژي  ردیف

 A1  خرید ماشین آالت، تجهیزات و محصوالت  1

 A2  سرمایه گذاري مستقیم خارجی  2

 A3  ادغام  3

 A4  استخدام و تبادل نیروي انسانی  4

 A5  گذاري تولید (تولید مشترك)اشتراك  5

 A6  سپاريتأمین از بیرون یا برون  6

 A7  تملک سهام  7

 A8  قرارداد کلید در دست  8

 A9  قرارداد مدیریت  9

 A10  هاي فنی و خدمات مهندسیقراردادهاي کمک  10

 A11  مهندسی معکوس  11

 A12  همکاري  12



 فازي گروهی چندشاخصه گیريتصمیم در نرم رویکردي /انو همکار اکبر عالم تبریز

٨ 
 

  هاي تصمیم بر حسب اهداف و آرمان سازمانی.غربال کردن گزینه. 4گام 
ــام  در  ــن گ ــهای ــک     گزین ــتفاده از تکنی ــا اس ــدا ب ــمیم را ابت ــاي تص ه
هاي تصمیم باقی مانـده را بـا اسـتفاده از    و سپس گزینه"11لکزیکوگرافی"

کنیم. وضعیت غربال در تکنیک غربال می "12رضایت بخش شمول"روش 
 مـدیریت مسـئول پـروژه،   لکزیکوگرافی بدین صـورت اسـت کـه بـا نظـر      

هـاي تصـمیم عـدم    دند و گزینههاي بحرانی و کلیدي شناسایی ششاخص
تـا هسـتند    3هـا کـه   ایـن شـاخص  . ها حذف گردیدندتأمین این شاخص

میـزان  "، "نقش در توسعه پایدار کشـورهاي درحـال توسـعه   "عبارتند از؛ 
گیري اندازه، قابل"و منافع عینی براي مشارکت پروژهبانه بودن روشداوطل
ینـه  گز 12ر این غربال از . د"مدت ناشی از کاهش تغییرات اقلیمیو بلند

هـاي  ) نتـایج غربـال گزینـه   8. جدول (گزینه تصمیم حذف شد 1موجود 
نشـان   √دهـد. عالمـت   تصمیم را توسط تکنیک لکزیکوگرافی نشان مـی 

عدم تأمین شاخص کلیـدي از نظـر    نشان دهنده×دهنده تأمین و عالمت
  باشد.هاي تصمیم میگزینه

هاي تصمیم توسط تکنیک گزینهنتایج غربال ): 8(شماره  جدول
  لکزیکوگرافی

  C6  C7  C9  هاي تصمیمگزینه
A١ √ √ √ 
A٢ √ √ √ 
A٣ √ √ √ 
A٤ √ √ √ 
A٥ √ √ √ 
A٦ √ √ √ 
A٧ √ √ √ 
A٨ √ √ √ 
A٩ √ √ √ 
A١٠ √ √ √ 
A١١ √ × √ 
A١٢ √ √ √ 
رضـایت بخـش   "هاي تصمیم باقی مانده را براسـاس روش  در ادامه گزینه

نماییم. در این روش مدیریت مسئول پروژه براساس دو غربال می "شمول
ابی بـه تکنولـوژي (زمـان) و میـزان نیـاز بـه       ـمعیار کمی، سـرعت دستیـ  

کند. بنـابراین بـراي   هاي تصمیم را غربال میگذاري (هزینه) گزینهسرمایه
شـود،  معیار حد پذیرشی از طرف مدیریت مسئول پروژه تعریف مـی  2هر 

گزینه تصمیمی، حتی در یکی از این دو معیـار کمـی از حـد     چنانچه اگر
که دو گردد، با توجه به اینشود (یادآوري میپذیرش بیشتر باشند، رد می

هـا  معیار کمی مطرح شده، معیارهاي منفی هستند، حد پذیرش بـراي آن 
حداکثر سطوح استانداردي است که توسط مدیریت مسئول پروژه تعریـف  

هـاي  ، گزینه"مدیریت مسئول پروژه"اساس نظر  جا برندر ای شده است).
هاي تصـمیم  شوند، همچنین گزینهمی سال رد 6تصمیم با زمان بیشتر از 

نتـایج غربـال    )9(شـوند. جـدول   هـزار دالر رد مـی   80با هزینه بیشتر از 
                                                             
11- Lexicography 
12- Conjunctive Satisfying Method 
 

 

 دهـد. ان میـم را توسط روش رضایت بخش شمول نشـهاي تصمیهـگزین
شمول، این است کـه فضـاي تصـمیم را بـراي     مزیت روش رضایت بخش 

 .]5[ کندمی ترگیري بهتر، کوچکتصمیم

  شمول رضایت بخشتوسط نتایج غربال ):9( شماره جدول

هاي گزینه
  تصمیم

سرعت دستیابی به تکنولوژي 
  (زمان) و
  سال 6حداکثر پذیرش 

  گذاري (هزینه)میزان نیاز به سرمایه
  هزار دالر 80حداکثر پذیرش 

  زمان به سال 
تأیید با عالمت 

و رد  با  √
  ×عالمت 

و  √تأیید با عالمت   هزینه به دالر
  ×رد  با عالمت 

A1 6/1  √ 102  × 
A2 9/5 √ 56 √ 
A3 4 √ 74 √ 
A4 3/5 √ 48 √ 
A5 8/3 √ 70 √ 
A6 5 √ 88 × 
A7 5/5 √ 76 √ 
A8 6/8 × 110 × 
A9 2/8 × 105 × 
A10 2/4 √ 63 √ 
A12 4/4 √ 78  √ 

انتخاب متغیرهاي زبانی مناسب براي ارزیـابی اهمیـت معیارهـاي    . 5گام 
گیرنده از هفـت  تصمیم 3. در این گام هابندي زبانی گزینهبرگزیده و رتبه

بـه ترتیـب متغیرهـاي زبـانی      )3(و  )2( جداولبراساس متغیرهاي زبانی 
 دهد.ها را نشان میبندي گزینهبراي براي ارزیابی اهمیت معیارها و رتبه

ده از توسط متخصصین بـا اسـتفا  تعیین اهمیت هر معیار برگزیده . 6گام 
 3نتایج اولین ارزیابی اهمیت معیارها توسط ) 10متغیرهاي زبانی. جدول (

  دهد.را نشان میتغیرهاي زبانی اساس م گیرنده برتصمیم
  :2فاز

ــه  ســطح .1گــام ــا تجزیــه و تحلیــل ســطوح آن و ارائ بنــدي تعارضــات ب
بنـدي تعـارض   سـطح  گانـه تعـارض.  راهکارهاي جداگانه براي سـطح سـه  

درج شـده اسـت. بـا تجزیـه و تحلیـل       )10(معیـار در جـدول    9بـر سـر   
  رویم.به گام بعدي می 1گام 

ــه ــا    :نکت ــر ب ــادل نظ ــاس تب ــروژه "براس ــئول پ ــدیریت مس ــطوح "م ، س
ــین      ــر ب ــتالف نظ ــر اخ ــه، اگ ــده ک ــین ش ــورت تعی ــدین ص ــارض ب  3تع

ــده   ــمیم گیرن ــر     4تص ــم، اگ ــطح ک ــارض در س ــد تع ــر از آن باش و کمت
ــین   ــر ب ــتالف نظ ــمیم 3اخ ــین  تص ــده ب ــارض در   8 و 4گیرن ــد تع باش

محسـوب  سطح متوسط و در غیـر ایـن صـورت تعـارض در سـطح زیـاد       
  شود.می
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-تصمیم 3نتایج اولین ارزیابی اهمیت معیارها توسط  ):10(شماره  جدول

  گیرنده
  معیار
DM 

C1  C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

D1 VH M VH H H M VL VL H 

D2 H MH MH H VL ML MH ML MH 

D3 VH MH VH MH M ML L H MH 

 1  10  6 1 12 1 2 1 1  میزان اختالف

  کم  زیاد  متوسط  کم  زیاد  کم  کم  کم  کم  سطح تعارض
ــدول  ــدیریت      )11(ج ــاي م ــده و راهکاره ــین ش ــارض تعی ــطوح تع س

میـزان تعـارض    دهـد. نحـوه محاسـبه   تعارض براي حل آن را نشـان مـی  
ــانی را در     ــرض متغیرهــاي زب ــه طــور ف ــر ب ــدین شــکل اســت، کــه اگ ب

 1گانه که از خیلی کـم تـا خیلـی بـاال هسـتند را بـا اعـداد         7هاي طیف
ـ    گـذاري کنـیم، میـزان اخـتالف بـر     نماد 7تا  دسـت آورده  ه ایـن مبنـا ب

ــراي   مــی ــزان تعــارض ب ــال چگــونگی محاســبه می ــوان مث ــه عن شــود. ب
  نشان داده شده است:) 12( در جدول C5معیار 

می توان تشخیص داد که  )10(با نگاه به جدول . 1تجزیه و تحلیل گام 
در سـطح بـاالیی    C5وC8گیرنـده بـر روي معیارهـاي    بین گـروه تصـمیم  

تعارض وجود دارد. براي رفع این مسئله مدیریت مسئول پروژه به عنـوان  
شخص ثالث با گـروه تصـمیم گیرنـده تشـکیل جلسـه داده تـا در مـورد        
معیارهاي ذکر شده به تبادل نظر و ابراز عقاید بپردازنـد. بعـد از جلسـه و    

عیـار ذکـر   تبادل نظر بین اعضاء و شخص ثالث نتیجه برآن شـد کـه دو م  
شده غربال شده و از لیست ابتدایی معیارها حذف گردند. در مـورد معیـار   

C7 شان تجدیدنظر کـرده  گیرنده خواسته شد تا در نظراتگروه تصمیم از
 C7 معیـار  مجـدد  ارزیابی نتیجه. کنند ارزیابی دوباره را نظر مورد معیار و

 بـه  آن مجـدد  ارزیـابی  بـا  نیز معیار این. است شده آورده) 13( جدول در
  .شود می افزوده نهایی معیارهاي لیست
توسط متخصصین و  قبلیها را برحسب معیارهاي نهایی گام گزینه. 2گام 

 7گام  کنیم. در اینبندي میرتبه )3(از متغیرهاي زبانی جدول با استفاده
 3توسـط   معیـار نهـایی گـام قبلـی     7گزینه غربال شده نهایی را برحسب 

کنـیم. جـدول   مـی  گیرنده و با استفاده از متغیرهاي زبانی ارزیـابی تصمیم
ها برحسب معیارها را توسـط  بندي گزینهنتایج اولین ارزیابی و رتبه )14(
توجـه بـه   با گیرنده و براساس متغیرهاي زبانی نشان داده است. تصمیم 3

ترتیـب برابـر بـا، سـرعت دسـتیابی بـه       کـه بـه   C3و C2معیـار   2که  این
باشـند، کمـی   میه) گذاري (هزینولوژي (زمان) و میزان نیاز به سرمایهتکن

گزینـه   7میزان مشخص شده زمـان و هزینـه بـراي     )15(هستند، جدول 
  دهد.تصمیم را نشان می

  تعارض و راهکارهاي مدیریت تعارض سطوح): 11(شماره  جدول
  تعارض در سطح زیاد  تعارض در سطح متوسط  تعارض در سطح کم  سطوح تعارض
ي بازه تعیین شده

  تعارض
  به باالتر 8  8تا   4باالتر از   و کمتر از آن 4

کارهاي مدیریت راه
  تعارض

  دراین سطح از تعارض
بدین صورت عمل    

 کنیم:می

که بین گروه تصمیم  . با توجه به این1
گیرنده توافق صورت گرفته است، 

مورد توافق با همان معیار و گزینه 
گرفته شرایط ورود به صورتارزیابی

  کند.میرا کسب  گام بعدي
  

 دراین سطح از تعارض 

 کنیم:بدین صورت عمل  می 

ي با این شود تا معیار و گزینهخواسته می . از گروه تصمیم گیرنده1
سطح از تعارض را دوباره ارزیابی کنند. بعد از تجدیدنظر در ارزیابی 

گیرد. چنانچه تعارض کم باشد بندي تعارض صورت میسطحدوباره 
را کسب کرده و به  2ي مورد نظر شرایط ورود به فاز معیار یا گزینه

رویم. اگر سطح تعارض متوسط باشد این گام را دوباره می 2فاز 
صورت  این درغیر گیرد.انجام داده و ارزیابی مجدد صورت می

- سطح باالي تعارض را اعمال میراهکارهاي مدیریت تعارض در 

  کنیم.

  دراین سطح از تعارض
- میبدین صورت عمل

 کنیم:

. شخص ثالث با کمیته تصمیم 1
سر  گیرنده تشکیل جلسه داده و بر

معیار و گزینه مورد تعارض باال 
شان را تبادل نظر کرده و نقطه نظرات

براي حذف آن معیار و گزینه یا 
از  تر نظر درترجیحات و مهمتجدید

  همه
هاي تصمیم گزینهمعیارها و یا  ارائه

  دارند.بهتر و بدیع بیان می
  C5چگونگی محاسبه میزان تعارض براي معیار ): 12جدول (

 C5 DM نماد اعدادي متغیر زبانی

6 H D1 

1 VL D2 

4 M D3 
ــارض    ــزان تع ــبه می محاس

  C5 معیار 
(|1 − 6|) + (|4 − 6|)
+ (|1 − 4|) = 12 

  میزان تعارض  12
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توان تشخیص داد کـه  می )14(با نگاه به جدول . 2تجزیه و تحلیل گام 
در  C9 معیـار و بر سر  10Aي تصمیم گیرندگان در گزینهبین گروه تصمیم

سطح باالیی تعارض وجود دارد. براي رفع ایـن مسـئله مـدیریت مسـئول     
گیرنده تشکیل جلسـه داده تـا   پروژه به عنوان شخص ثالث با گروه تصمیم

به تبادل نظر و ابـراز عقایـد بپردازنـد. بعـد از      10Aتصمیم  گزینهدر مورد 
 نـه گزیآن شد کـه   جلسه و تبادل نظر بین اعضاء و شخص ثالث نتیجه بر

 غربال شده و از لیست ابتدایی معیارها حذف گردیده و گزینه 10Aتصمیم 
گیرنده و مدیریت مسئول پروژه تصمیم جدیدي مطرح گردد. گروه تصمیم

هـاي فنـی و   قراردادهـاي کمـک   "تصـمیم  آن شدند تا به جاي گزینـه  بر
قراردادهـاي بیـع   "جدیـدي بـه عنـوان     تصمیم گزینه "خدمات مهندسی

دهـیم. بـا بررسـی تمـامی     مـی نمایش  13Aپیشنهاد گردد که با  "متقابل
هاي که تا این مرحله صورت گرفته گزینـه تصـمیم جدیـد تمـامی     غربال

باشد. جدول شرایط تکنیک لکزیکوگراف و روش رضایت شمول را دارا می
ـ   )16(  3ار توســط ـتحـت هـر معیـ    13Aتصــمیم  زینهـانی گـ ـارزیـابی زب

دهد. با تجزیه و تحلیل این ارزیابی مشخص شد می گیرنده را نشانتصمیم
که تعارضی در سطح متوسط و باال صورت نگرفته و این ارزیابی به لیسـت  

میزان مشخص شـده زمـان و   شود. همچنین هاي نهایی افزوده میارزیابی
) 17مـی در جـدول (  کمعیـار   2حسـب   بر 13Aتصمیم هزینه براي گزینه

هـا اعتبـار الزم را بـراي    هـا و قضـاوت  ارزیـابی نشان داده شده است. ایـن  
گیري گروهی چند شاخصه فـازي را  هاي مختلف تصمیماستفاده در روش

  دارا می باشند.
  :3فاز

در این فاز ماتریس تصمیم فازي را بـا اعمـال وزن و اهمیـت هـر یـک از      
هـا  نحوه محاسبه وزن معیارها و گزینهدهیم. گیرندگان تشکیل میتصمیم

) پیوسـت آورده شـده   18(جـدول  در ماتریس تصـمیم فـازي   و همچنین 
و همچنین اهمیـت   퐶ي ترکیبی براي معیار اهمیت فاز براي نمونه.است
در پیوسـت آورده   퐶تحت معیار  퐴ي بندي ترکیبی براي گزینهدرجه

  شده است.

  نتیجه گیري -8

فاً بـر نبـوغ و قضـاوت    توانـد صـر  در دنیاي امروز، اداره امور سازمانی نمـی 
ها بایستی حتی االمکـان، بـر   گیريشخصی افراد متکی باشد. بلکه تصمیم

هاي علمی، اطالعات دقیق و بـه موقـع و بـر طبـق اصـول و      پایه برررسی
هاي مشخصی صورت گیرد. در این راستا پیچیدگی ذاتی بسیاري از روش

گیـري  تصـمیم هـاي  در روش نگـري ، لزوم جـامع گیريهاي تصمیممحیط
هـاي چنـدمعیاره و   گیـري کند. درتصـمیم چندشاخصه فازي را ایجاب می

گیرنـده بـه   هاي گروهی استفاده از نظریات چنـدین تصـمیم  گیريتصمیم
هاي زیادي در تجزیه و تحلیـل  گیرنده موجب پیچیدگیجاي یک تصمیم

یک تصمیم خواهد شد که نه تنها به دلیل دسترسی به توافـق جمعـی در   
ها، بلکه علل دیگري ماننـد تعارضـات ممکـن در بـین     بندي گزینهویتاول

گیرنـدگان و برخـورداري احتمـالی آنهـا از اهـداف و      اعضاي گروه تصمیم
  معیارهاي مختلف است. 

این تحقیـق در پـی آن اسـت، تـا بـا بررسـی سـطح اخـتالف در نظـرات          
ـ ـایی بـراهکاره  کمیتـه ن اعضـاي  ـه بیـ ـرون رفـت در مـواقعی کـ   ـراي ب
گیري تعارض وجود دارد، در راستاي حل بهتر مسئله و شناسـایی  تصمیم
بندي تعارضات سـبب  هاي تصمیم بدیع ارائه دهد. درحقیقت سطحگزینه

خواهد شد که در تعارضات سطح باال شخص ثالث معتبري مداخله کرده و 
گیـري، تعـارض موجـود را مـدیریت،     تصـمیم   باتشکیل جلسه بـا کمیتـه  

در نهایت مسئله بـه سـمت    هاي جدید را باال برده وحلل ایجاد راهاحتما
که رویکرد ارائـه  هاي سازمانی سوق پیدا کند. مضاف بر ایناهداف و آرمان

تواند در اضافه گیري حالت پویایی داده و گروه میگردیده به گروه تصمیم
 رهـا و غیـره دخالـت کنـد. د    هـا، تغییـر در قضـاوت   کردن یا حذف گزینه

ـ  وجـود آوردن مباحثـات   ه حقیقت این رویکرد یک وسیله طبیعی، براي ب
تـوان از نتـایج ایـن تحقیـق     گروهی هست. نکته کلیدي دیگري کـه مـی  

توسـط   AHPباشد کـه، در رویکـرد ارائـه شـده در روش     برشمرد این می
پرفسور ساعتی، تعیین میزان ناسازگاري براي شرایطی است که مقایسات 

گـردد. امـا   مـی  معیارها و یا سایر مقایسات زوجی ممکن انجامزوجی بین 
رویکردي که دراین تحقیق ارائه گردیده از لحاظ تعیین ناسازگاري نظرات 

ــه روش   ــا حــدودي شــبیه ب ــامــی AHPت ــه در   باشــد ب ــاوت ک ــن تف ای
بندي تعارضات، تعیین میزان ناسازگاري براي شرایطی اسـت  رویکردسطح

معیارها،  اي وزنی زبانی براي بیان ارزش جداگانهکه متخصصان، از متغیره
ها برحسب هر معیار استفاده کرده، بدان مفهوم که اختالف نظرها و گزینه

رنده بیـان  ـگیـ روه تصـمیم ـها بین گـ هـتک گزینتک معیار و تکبراي تک
  زوجی. گردد نه براي مقایساتمی

ان بیـان کـرد؛   تـو حقیقات آتی را از چندین منظـر مـی  ت تجهپیشنهادها 
توان براي توسعه رویکـرد پیشـنهادي در نظـر    منظر اول پیشنهادها را می

شـرایط  گیري چندشاخصه فـازي در  هاي تصمیمگرفت. توسعه سایر مدل
ها را شامل شود. همچنین رویکرد ارائه شده تعارض منظر دوم از پیشنهاد

 فـازي بـه  گیـري چندشاخصـه   هاي مدیریتی و تصمیمتمامی زمینه را در
  .کارگرفت

 پیشنهادها براي توسعه رویکرد پیشنهادي 8-1 
هـاي جبرانـی ماننـد؛ روش تسـلط،     توان از مـدل در گام غربال کردن می

مین، رضایت بخش خاص و روش پرموتاسـیون و برحسـب نـوع     -ماکسی
  مطالعه موردي استفاده نموده و رویکرد ارائه شده را توسعه داد.

گیـري چنـد شاخصـه در    هـاي تصـمیم  سعه سایر مدلپیشنهادها براي تو 8-2
  گیرندگانشرایط تعارض تصمیم

تنهـا روشـی کـه ویژگـی      گیـري چندشاخصـه  هاي تصـمیم در بین روش
ا دارد، روش تحلیــل سلســله مراتبــی   ـهــا ســایر روشـمتمــایزي بــ 

)AHP(  اي اســت کــه باشــد، دلیــل کلیــدي آن نیـز وجــود شاخصــه مـی
-مــیگیــري هــا را انــدازه DMهــاي زوجــی میـزان ناســازگاري قضــاوت 

ــن ویژگــی روش تحلیــل سلســله مراتبــی، کــه در درون    کنــد. شــاید ای
د ـگیرنــدگان را کنتــرل کنــدارد کــه قضــاوت تصــمیم خــود، مکــانیزمی

ــرات ن  ــا نظ ـــت ــآازگار وارد فرـاس ــمیمـین ــري نگــ د تص ــبب ـگی ردد س
گیــري چندشاخصــه اي تصــمیمـهــده اســت کــه آن، از ســایر روشــــش
تــوان تمـایز گـردد و کـاربري بـاالیی داشــته باشـد. از ایـن بیانـات مـی        م
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ــت،  نتیجــه ــردي گرف ــه رویک ــن ک ــهدر ای ــدگاه ســطح مقال ــدي از دی بن
ــرات ــات در نظ ــمیم تعارض ــت تص ــده اس ــه ش ــدگان ارائ ــا   ،گیرن ــه تنه ن

ین شــاخص نزدیــک بــه رویکــردي اســت کــه پروفســور ســاعتی در تعیــ
ـ ـازخـ ـزم بـــ انیوان مکـعنـ ازگاري بـه ـاسـن قضـاوت و نظـرات    رـوردي ب

ــمیم ــدگانتص ــده در  گیرن ــه ش ــرد ارائ ــه رویک ــن دارد، بلک ــقای را  تحقی
ــوان در تمــامی روشمــی ــري چندهــاي تصــمیمت ــازي گی  شاخصــه ف

(FMADM) هـا بـه صـورت جداگانـه توسـط      معیـار و گزینـه   کـه زمانی
ــه ــابی   کمیت ــمیم ارزی ــیتص ــوندم ــ  ش ــا ب ــرده ت ــطحـوارد ک ــدي ا س بن

ــ درتعارضــات  ــه گ ــان شــده ب ــود روه تصــمیمـســطوح بی ــده در بهب گیرن
گیــري و در صـورت وجــود، بـه ارائــه راهکارهـاي نــوین    کیفیـت تصـمیم  

ــد.  ــک کن ــی    کم ــه م ــوان نمون ــه عن ــوان روشب ــازي و  TOPSIS ت ف
ــردن     ــل ک ــا دخی ــازي را ب ــاملی ف ــی تع ــیص خط ــین روش تخص همچن

انتخـاب گزینـه   و مـدیران را بـه سـمت     رویکرد ارائه شـده توسـعه  داده  
  .اي سوق دادخالقانه تر، بدیع وهاي دقیق

  

  C7معیار نتیجه ارزیابی مجدد ): 13(شماره جدول 
C7 معیار DM  
VL  D1 
ML D2 
L D3 
  میزان اختالف  4
  سطح تعارض  کم

  

  معیارها ها برحسببندي گزینهنتایج اولین ارزیابی و رتبه ):14(شماره  جدول

  گزینه تصمیم 7میزان مشخص شده زمان و هزینه براي ): 15جدول شماره (
  (هزینه به میلیون دالر) گذاريسرمایه میزان نیاز به  (زمان به سال) تکنولوژيسرعت دستیابی به   تصمیم هايگزینه

A٢ 9/5  56  

A٣ 4  74  

A٤ 3/5  48  

A٥ 8/3  70  

A٧ 8/5  76  

A١٠ 2/4  63  

A١٢ 4/4  78  

گیرندهتصمیم 3تحت هر معیار توسط  13Aي تصمیم ارزیابی زبانی گزینه ):16(شماره جدول

  معیارها
  گزینه

C1 C4 C6  C7  C9  

D1  D2  D3  D1  D2  D3  D1  D2  D3  D1  D2  D3  D1  D2  D3  

13A VG  MG  VG  F  G  MG  G  MG  G  VG  VG  G  MG  G  MG  

  امعیاره
  هاگزینه

C1 C4 C6 C7 C9 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

A٢ MG G G P VP VP MP MP F VP P P MP MP MP 

A٣ F MG F MG F MP F F MG MG F MG F F F 

A٤ F F F G G MG MG MG G MG G MG P MP MP 

A٥ VG VG G MG MG G G MG MG G G G F F MG 

A٧ MG MG MG F F MG MG MG MG MP MP VP MG G F 

A١٠ MG G MG MG G MG G G MG F F F P F VG 

A١٢ VG G VG MG MG MG G G MG MP MP F F MG MP 
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  13Aتصمیم  میزان زمان و هزینه براي گزینه): 17جدول شماره (
  (هزینه به میلیون دالر) گذاريسرمایه میزان نیاز به  (زمان به سال) تکنولوژيسرعت دستیابی به   گزینه

  52  6/2  بیع متقابل قراردادهاي

  ): ماتریس تصمیم فازي18( شماره جدول

C9 C7 C6 C4 C3 C2 C1 

 معیار
 گزینه

(ퟏ, ퟐ, ퟒ, ퟓ) 0,0.67,1.67,
2.67  (1.5,2.5,4.5,5.5) 0,0.33.1.33,

2.33  56 5.9 6.33, 7.33,
8.67, 9.67  A2 

(ퟑ, ퟒ, ퟔ, ퟕ) (4.2,5.2,7.2,8.2) (3.5, 4.5, 6.5,7.5) 3.17, 4.17,
	6.17,7.17  74 4 3.83, 4.83,

6.73, 7.83  A3 

(ퟎ. ퟔퟕ, ퟏ. ퟔퟕ, ퟑ. ퟑퟑ, ퟒ. ퟑퟑ) 6.08,6.83,
8.4,9.4  (5.5,6.2,8.3,9.25) 6.5,7.5,8.75,

9.75  48 5.3 (3,4,6,7) A4 

(ퟑ. ퟓ, ퟒ. ퟓ, ퟔ. ퟓ, ퟕ. ퟓ) (7,8,9,10) (5.7,6.7,8.3,9.3) (5.5,6.5,8.2,9.25) 70 3.8 7.75,8.75,
9.75,10  A5 

(ퟓ. ퟑퟑ, ퟔ. ퟑퟑ, ퟕ. ퟗ, ퟖ. ퟗ) (0.75,1.5,3.3,4.3) (5,6,8,9) (3.5,4.5,6.5,7.5) 76 5.8 (5,6,8,9) A7 

(ퟑ. ퟑ, ퟒ. ퟑ, ퟔ. ퟑ, ퟕ. ퟑ) (3,4,6,7) 6.5,7.5,8.75,
9.75  (5.8,6.8,8.4,9.4) 78 4.4 (5.83,6.8,8,9.4) A12 

(ퟓ. ퟒ, ퟔ. ퟖퟒ, ퟖ. ퟒ, ퟗ. ퟒ) (1.5,2.5,4.5,5.5) 6.17,7.17
, 8.6,9.6  (5.2,6.2,7.75,8.8) 52 2.6 6.75,7.75,

9.17,9.6  A13 

(ퟎ. ퟓퟕ, ퟎ. ퟔퟕ, ퟎ. ퟖퟑ, ퟎ. ퟗퟒ) 0.04, 0.14,
0.25, 0.35  0.17, 0.27,

0.47, 0.57  0.65, 0.75,
0. 77, 0.97  0.67, 0.77,

0. 91, 0.96  0.43, 0.53,
0. 73, 0.83  0.76, 0.86,

0. 96, 1  
وزن فازي 

 معیار
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بنـدي  و اهمیـت درجـه   퐶ي ترکیبـی بـراي معیـار    اهمیت فـاز محاسبه 
  در زیر آورده شده است: 퐶تحت معیار  퐴 ترکیبی براي گزینه

푊 , = (0.7565, 0.8585, 0.9585, 1) 

푊 = [(0.334 ∗ 0.8) + (0.415 ∗ 0.7) + (0.251 ∗ 0.8)] = 0.7565 ≈ 0.76 

푊 = [(0.334 ∗ 0.9) + (0.415 ∗ 0.8) + (0.251 ∗ 0.9)] = 0.8585 ≈ 0.86 

푊 = [(0.334 ∗ 1) + (0.415 ∗ 0.9) + (0.251 ∗ 1)] = 0.9585 ≈ 0.96 

푊 = [(0.334 ∗ 1) + (0.415 ∗ 1) + (0.251 ∗ 1)] = 1 

푥 , = (6.332, 7.332,8.415, 9.666) 

푥 , , = [(0.334 ∗ 5) + (0.415 ∗ 7) + (0.251 ∗ 7)] = 6.332 ≈ 6.33 

푥 , , = [(0.334 ∗ 6) + (0.415 ∗ 8) + (0.251 ∗ 8)] = 7.332 ≈ 7.33 

푥 , , = [(0.334 ∗ 8) + (0.415 ∗ 9) + (0.251 ∗ 9)] = 8.666 ≈ 8.67 

푥 , , = [(0.334 ∗ 9) + (0.415 ∗ 10) + (0.251 ∗ 10)] = 9.666 ≈ 9.67 
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، انتشارات دانشگاه تهران، گیري چندمعیارهتصمیم.)1388( اصغرپور، محمدجواد ]١[
 .چاپ دوازدهم

شـبیه سـازي تـابع    .)1388(امامی میبدي، علی.خضري، محسـن. اعظمـی، آرش   ]٢[
تقاضاي انرژي در ایران بـا اسـتفاده از الگـوریتم بهینـه سـازي انبـوه ذرات       

)PSO(141، ص 20ي مطالعات اقتصاد انرژي، سال ششم، شـماره  ، فصلنامه-
159. 

،تهران انتشارات دانشگاه امام مدیریت تعارض. )1379( یزدان آبادي، احمدایزدي ]٣[
 .حسین ، چاپ اول 

، نشـریه تـدبیر،   هاي مدیریت تعارضمهارت. )1377( بزاز جزایري، سید احمد ]٤[
 .86شماره 

رویکردي نوین در ،)1390( حسین. محتجب، حسینبشیري، مهدي. حجازي، طه ]٥[
 .، انتشارات دانشگاه شاهد، چاپ اولهاي چند معیارهگیريتصمیم

بکارگیري الگوریتم ترکیبـی بهینـه   . )1388( مهدي. عشقی، کـوروش بهروزي،  ]٦[
؛ نشریه بین المللی سازي دسته ذرات براي حل مسأله سنتی زمانبندي کارگاهی

 .20، جلد2مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 

توسعه مدل تخصیص خطی تعاملی فازي در شـرایط  . )1391( فر، فرزادپویان ]٧[
نامه کارشناسی ارشد، بـا راهنمـایی دکتـر ناصـر     پایانگیرندگان.تعارض تصمیم

 .حمیدي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

تـنش و تعـارض در   . )1385( تدبیري، سیروس. گیوریان، حسن. مرادي، سعید ]٨[
  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر،چاپ اول مدیریت،

هاي بندي گزینهاولویت. )1387( محمدجوانشیر، حسن. فضلعلی، امیر. خزاعی،  ]٩[
فازي با معیارهاي اقتصادي و TOPSISگذاري با به کارگیري تکنیک سرمایه

 .، تهران، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعغیر اقتصادي

، نشریه هاي مدیریت در حل تعارضات سازمانیشیوه.)1375( اي، سعیدخواجه ]١٠[
 .67تدبیر، شماره 

، ترجمـه سـید محمـد    مبـانی مـدیریت  پی . دي سنزو، دیوید اي. استیفنرابینز،  ]١١[
، هـاي فرهنگـی  اعرابی، حمید رفیعی وبهروز اسراري، انتشـارات دفتـر پـژوهش   

 .390-393ص

-21، 50، ماهنامه مهارت، شـماره  مدیریت تعارض.)1385( رستمی، حمید رضا ]١٢[
20. 

ت رفتـار سـازمانی   مذاکره (مدیری تعارض و مدیریت. )1382( رضائیان، علی ]١٣[
 انتشارات سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، چاپ دوم. پیشرفته)،



  1 -13) 1393( 16فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 

١٣ 
 

، هاي تحقیق در علوم انسـانی: اصـول ومبـانی   روش. )1389( ساروخانی، باقر ]١٤[
 .اول، چاپ شانزدهمانسانی و مطالعات فرهنگی، جلدانتشارات پژوهشگاه علوم

ماهنامـه صـنعت و    ،هـا مدیریت تعارض در سـازمان . )1386( سلطانی، محمد ]١٥[
 .18-20: 21کارآفرینی، شماره 

هاي فازي و کـاربرد آن در مهندسـی   نظریه مجموعه. )1385( شوندي، حسن ]١٦[
 .، تهران، گسترش علوم پایهصنایع و مدیریت

، انتشـارات دانشـگاه صـنعتی    گیري چند معیـاره تصمیم. )1379( عطایی، محمد ]١٧[
 .شاهرود، چاپ اول

، انتشـارات  هاتعارض و اثر بخشی در سازمان مدیریت.)1379( قربـانی،محمود  ]١٨[
 پژوهش توس، چاپ اول

، فصلنامه مدیریت در مدیریت تعارض. )1384( کرمی، مرتضی. گودرزي، احمد ]١٩[
 31-32،ص6اسالم، شماره

، فصلنامه مدیریت در مدیریت تعارض. )1385( کرمی، مرتضی. گودرزي، احمد ]٢٠[
 45-46،ص7اسالم، شماره

شناسایی و اولویت بندي روش هاي موثر انتقـال  . )1388( مرادیان، ابوالفضـل  ]٢١[
، پایان تکنولوژي در مکانیزم توسعه پاك به عنوان یک استراتژي توسعه صنعتی

نامه کارشناسی ارشد؛ با راهنمایی دکتر زند حسامی، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  
 .قزوین
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