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 گیری چندمعیاره های تصمیم بندی راهکارها با استفاده از روش اولویت

هها،   گیر، از نظرات نخبیانی و پووه، به ماظور شااسایی راهکارها مبتای بر بهر،
گرفته و هرچای  براساس اسهااد باالدسهتی چههار رویکهرد پیشهاهاد شهد، و        انجام

دههی شهد،    ای  رویکردها اوهویت AHPگیر، چادمعیار،  درنهایت با روش تصری 
-2تعیهی  مسهاهه،   -1گیر، شامل پا  گام، به قرار زیر اسهت:   فرآیاد تصری است. 

حل و  نتخاب ی  را،ارزیابی و ا-4یابی  حل تعیی  را،-3تعریف و تشخی  مساهه، 
ههها،  حههل انتخههابی. آنچهه در ایهه  پههووه، مهدنظر اسههت، تکایهه    اجهرا، را، -5

گیهر، چاهدمعیار،    هها، تصهری    اسهت. مهدل  « MCDM»گیهر، چاهدمعیار،    تصری 
(MCDM1  به دو دسته کلی تقسهی  مهی ،)    گیهر،   هها، تصهری    شهوند: اههف( مهدل

(.  MADM3گیههر، چادشاخصههه)  ههها، تصههری   (؛ ب( مههدلMODM2چادهدفههه)
ها  تری  آن گیر، چادشاخصه وجود دارد که معروف ها، مختلفی برا، تصری  مدل

. در ایه  پهووه، روش     SAW ،TOPSIS ،ELECTRE  ،AHP  ،ANPعبارتاد از : 
 AHPمههورد اسههتفاد، قههرار گرفتههه اسههت.  روش  AHPگیههر، چاههدمعیار،  تصههری 
هها،   ن بسیار، از وضهعیت سازد ایرات متقابل و هریما گیرندگان را قادر می تصری 

کاهد تها    گیرنهدگان را یهار، مهی    پیچید، و نامعی  را تعیی  کااد. ای  فرآیاد، تصری 
ا، کهه   گونهه  ، خود تاظهی  کااهد؛ بهه    ها را براساس اهداف، دان، و تجربه اوهویت

گیهر،   ها، خود را درنظرگیرند. بهرا، حهل مسهائل تصهری      احساسات و قضاوت
ه را به دقت و با هره جیییات، تبیی  و جیییات آن را بهه  ، باید مساه AHPازطریق 

براساس سه اصل زیهر باها نههاد، شهد،      AHPمراتبی رس  کرد.  گونه ساختار سلسله
مراتبهی، ب( اصهل تهدوی  و تعیهی       است:  اههف( اصهل ترسهی  درخهت سلسهله     

برا، حهل یه     (1390ی, )موماها.  ها و ج( اصل سازگار، مانقی قضاوت اوهویت
تر تجییهه   ، مساهه را تحلیل کرد، و آن را به چاد قسرت ساد، AHPمساهه با روش 

ها مقایسات  ها مشخ  شد، بی  شاخ  ها و شاخ  کای . پس از آن که گییاه می
ها، مقایسات زوجی  دهی . در گام بعد، برا، هر شاخ  بی  گییاه زوجی انجام می

                                                                                                                                 
1  . Multi Criteria Decision Making 

2  . Multi Objective Decision Making 

3  . Multi Attribute Decision Making 


