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 خالصه

روژه هاي راتی که پی و اثشرایط پیچیده کاري و دخالت بسیاري از پارامترهاي تاثیرگذار بر موفقیت پروژه از یکسو و وابستگ
 ردار گردد.اي برخوسازمان بر یکدیگر دارند از سوي دیگر باعث شده است تا مبحث اولویت بندي پروژه ها از اهمیت ویژه

. وق داده اندست پروژه محوري به سمت مدیریت سبد پروژه خیر رویکرد خود را از مدیریهاي اهاي پروژه محور در سالسازمان
د هایی هستند که از یک سو بتوانها باتوجه به محدود بودن منابع، درپی استفاده از سیستمدر این شرایط است که سازمان

ا به نحوي استراتژي هاي بلندمدت سازمان رود در سازمان باشد و از سوي دیگر بتواند گوي مدیریت پروژه هاي موجپاسخ
 و کامل اطالعات که زمانی در حتی که است پروژه از خصوصیتی پروژه پیچیدگیمناسب در مدیریت مذکور دخیل کند. 

 .باشد دشوار آن رهايرفتا آوردن در کنترل تحت و بینی پیش، فهماین امکان وجود دارد که  داریم پروژه درباره اي معقوالنه
 از حاصل اعتباري و مالی ضررهاي از جلوگیري براي .دارد پروژه هزینه و انجام زمان مدت در مستقیمی تاثیر پروژه یدگیپیچ

 مشخصه این میزان زا کامل آگاهی با تا کرد ارزیابی را آنها و شناخت را مختلف هاي پروژه پیچیدگی که است نیاز پیچیدگی،

 . داد ارائه پروژه انجام براي را مناسبی قیمت و زمان

ي از روش ها تفادهپژوهش حاضر درصدد است نخست ضمن شناسایی معیارها و زیرمعیارهاي موثر ، به ارزیابی پروژه ها با اس
ی از امر ینفکتصمیم گیري چندمعیاره فازي تحت شرایط عدم قطعیت بپردازد. از آنجا که اصوال وجود عدم قطعیت جزء ال

فاده می ازي استف، از منطق کاستی هاي موجود در روش هاي قطعیمقابله با تصمیم گیري می باشد لذا در این مقاله براي 
 . ده استرفته شگپروژه محور به کار ، مدل پیشنهادي براي ارزیابی و رتبه بندي پروژه ها در یک شرکت گردد. در انتها
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 مقدمه .1

 

هاي متمرکز و یکپارچه اي که در قالب آن هاي پروژه محور مبنی بر ایجاد سیستمها و شرکتنیاز روز افزون سازمان
انتخاب  ولویت بندي ی، اوبتوان دانش مدیریت پروژه را نهادینه کرد و از طریق آن کلیه پروژه هاي پیشنهادي سازمان را ارزیاب

تخاب، طراحی و پروژه، ان سبد مدیریت هدف اصلی ازها بوده است. سئوالن ارشد سازماندیر باز مورد توجه مدیران و منمود، از 
ریق تنها از ط ین امرخود تسهیل کنند و ا نهاییاجراي پروژه هایی است که در نهایت بتوانند دستیابی سازمان را به اهداف 

که می  این موضوع درباره منابع. (Jafarzadeh et al., 2015)شود ان محقق میسازي اهداف پروژه با اهداف سازمیکپارچه
ر هیافته به  ختصاصاتواند شرکت را در مسیر مورد نظر هدایت کند نیز صادق است. زیرا منابع به ویژه سرمایه هاي انسانی 

ي ز پروژه هادودي او تخصیص بهینه منابع محدود سازمان به تعداد مح اولویت بنديپروژه کمیاب می باشند و در این شرایط 
  گردد.ها یک تصمیم بسیار مهم تلقی میسازمان براي بیشتر سازمان

است لذا بخش اعظم هایشان هاي پیمانکاري، مبتنی بر پروژهامروزه اساس کار اغلب هلدینگ ها و شرکتاز طرفی از آنجا که 
نیاز و ها پیشگونه سازمانانتخاب صحیح پروژه در این می باشد.انتخاب و اجراي صحیح پروژه ها  نها در گروآدرآمدهاي 

 یک نبود صورت در که شود می مشاهده عموماًبناي موفقیت آنها محسوب شده و از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. سنگ

بروز مشکالت و تحمیل هزینه  سازگرفته و مقدمه قرار یکدیگر با تعارض در سازمان هاي پروژه متمرکز، و کالن نظام مدیریتی
 هاي نیازمندي بین تعادلی و توازن الزم است پروژه مدیران لذا). 1391ی شوند (نیک پی و ترابی، هاي کالن به سازمان م

 اهداف تحقق جهت سازمان هاي پروژه آن موجب به که کنند ایجاد کل سازمان عملکرد و نفعانذي انتظارات و هاپروژه

این مقاله در صدد است تا با استفاده از رویکرد فازي این امکان را به  .(Nassif et al., 2013)کنند  عمل همراستا سازمان
و معیارها یافته به ارزیابی توسعه VIKORو  FAHPکارگیري متغیرهاي زبانی و روش تلفیقی متخصصان بدهد تا با به

توسط  1980گیري چند معیاره است که در سال هاي شناخته شده تصمیمیکی از تکنیک AHPبپردازد.  بندي پروژه هارتبه
 ,Wang)دهد گیرندگان را مدنظر قرار میهاي قطعی تصمیمکالسیک، قضاوت AHPپروفسور ساعتی پیشنهاد گردید. روش 

& Chen, 2007). 

سـازد، امـا قـادر بـه اهم میو یک ارزیابی چند معیـاره را فـر هاي متخصصان بودهکالسیک شامل دیدگاه AHPاگر چه روش 
 ،(Seçme, Bayrakdarog, & Kahraman, 2009)انعکاس ابهامات موجود در تفکرات و تصمیمات کارشناسـان نیسـت 

یم تصـمي ذهنـی لذا استفاده از نظریه فازي در کنار روش هاي تصمیم گیري چند معیاره می تواند گامی موثر در رفع قضاوت هـا
ایـن  باشد . از مدیران و کارشناسان در خصوص انتخاب پروژه گیرندگان و اعمال عدم قطعیت با هدف افزایش دقت دراتخاذ تصمیم

 . ته استي و ویکور فازي ساختار یافبر مبناي روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فاز رو در این پژوهش، مدل پیشنهادي،
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 پیشینه تحقیق .2

 

هاي مدیریت پروژه به سبک سـنتی و مـدیریت بـر اند که استفاده از روشها و پروژه ها به خوبی دریافتهمدیران سازمان
تواند به خودي خود موفقیت پروژه را تضمین کنـد. ها پاسخگوي تمامی مسایل مطرح در این زمینه نبوده و نمیاساس پروژه

یل ات به شرح ذی در این زمینه انجام شده است که برخی از مهم ترین مطالعپژوهش هاي فروان باتوجه به مطالب مطروحه ،
 می باشد :  

به صورت مؤثر و قابل  هایک روش جدید و کارآمد براي اولویت بندي پرتفولیو پروژه 1390در سال  زارع مهرجردي و همکاران
ه بـه مـدیران گیري چند معیاره بنا شد کـهاي تصمیمبر مبناي اهداف استراتژیک شرکت و روش مقالهاین  شد.اطمینان ارائه 

وش و رد . بـا اسـتفاده از ترکیـب کـراي استان کرمان فعالیت هاي اقتصادي و توسعه اي شرکت کمک میشرکت برق منطقه
نـه هـا گیري به تحلیل و اولویت بنـدي گزیاطالعات بدست آمده از متخصصین و مدیران شرکت در طول مدت پروسه تصمیم

 .پرداخته شد
ب و یمانکار عمومی، ابتدا معیارهاي انتخاپبا انجام مطالعه میدانی در یک شرکت  پور، احمدوند و شاکريحسن نیز 1392در سال 
کـرده سـتخراج ارا بندي پروژه ها شامل معیارهاي فنی، سودآوري، ریسک، منابع انسانی و معیارهـاي اجتمـاعی و سیاسـی اولویت

مقالـه اي نیز  1393در سال  .شدندبندي معیارها اولویتاین هاي منتخب بر مبناي فرآیند تحلیل شبکه، پروژهسپس با استفاده از 
هـاي دي سـبد پروژهانتخاب و اولویـت بنـانجام شد که نویسندگان در این مقاله چارچوبی را براي   پورمرادي و حسنتوسط  

بهینـه سـازي آن  و ايبندي سبد پـروژه هـا براسـاس فرآینـد تحلیـل شـبکهکه فرآیند انتخاب و اولویت کردندمهندسی ارائه 
 درموسسه مهندسین مشاور طاها انجام شد.

رم افزار پرت مستر، آنالیز ریسک و کنترل پـروژه، نا استفاده از در مقاله خود ب 1393فر، روغنیان و هراتی در سال احسانی
ورد مـزمـان  –ینه ریسک دارد ، پنج پروژه عمرانی از لحاظ مدت زمان ، هزینه و هز که قدرت باالیی در شناسایی و آنالیز

 .بندي شد، پروژه ها اولویتو با توجه به فاکتورهاي موردبررسی گرفتقرار  تحلیل

Eilat, Golany& Shtub  ي در مقاله خود از ترکیب دو روش تحلیـل پوششـی داده هـا و کـارت امتیـاز 2006در سال
در  یازي متوازنتحقیق و توسعه استفاده شد. در روش حل ارائه شده از سوي آنها، کارت امت هايانتخاب پروژهمتوازن در 

 Mahmoodzadeh 2007ها از طریق یک ساختار سلسله مراتبی گنجانده شده است. در سـال مدل تحلیل پوششی داده
ل در محیط فازي، روش جدیدي براي حل مسـئله انتخـاب پـروژه و تشـکی TOPSISو  AHPبا استفاده از تکنیک هاي 

زش ار شـاخص ارسبد بهینه ارائه شد. این پژوهشگران بیشتر، جنبه مالی پروژه ها را درنظر گرفته و براي هـر پـروژه چهـ
 ود و دوره بازپرداخت براي مقایسه آوردند.س-خالص فعلی، نرخ بازگشت سرمایه، آنالیز هزینه

Fernandez  در مقاله خود کاربرد تجزیه و تحلیل چندمعیاره را براي مسئله تخصـیص وجـوه دولتـی بـه  2013در سال
ها تشریح شد. در این روش رویکرد ذهنی براي تعریف مفهوم بیشترین عایـدي اجتمـاعی ها، پروژه ها، و خط مشیبرنامه

هاي واقعـی بکـار گرفتـه شـد و بـه نتـایج سئله با انـدازهشد. مدل پیشنهادي آنها بر روي دو مسبد پروژه بکار گرفته می
مراتبی فـازي نیز در مقاله از روش فرآیند تحلیـل سلسـله 2015در سال  Ribas & Silva Rochaست یافت. مطلوبی د
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آنهـا  گذاري در زمینه برنامه کارایی انرژي در شهر ریودوژانیرو برزیل اسـتفاده کردنـد.بندي پنج طرح سرمایهبراي اولویت
 بندي، یکپارچه ساختند.هاي خبرگان را در فرآیند اولویتارزیابی کیفی و کمی دیدگاه

Altuntas & Dereli  رویکرد نوینی مبتنی بر روشDEMATEL بنـدي بـراي اولویت 5و تحلیل نقل قول ثبـت شـده
بنـدي مهـم را ه و دو معیار اولویتگذاري پیشنهاد کردند. این رویکرد دیدگاه دولت را منعکس کردهاي سرمایهسبد پروژه

) پتانسـیل جـذب 2) کاهش نرخ کسري تجارت خـارجی در کشـور، و 1داد. این معیارها عبارت بودند از: مدنظر قرار می
هـاي بنـدي پروژههاي جدید . یافته ها نشان داد که رویکرد پیشنهادي بـه راحتـی و بطـور کـارا قـادر بـه اولویتسرمایه
 باشد.هاد شده، میگذري پیشنسرمایه

 
 

 گیري چندمعیاره فازيهاي تصمیمتکنیک .3

 

 و متفـاوت معیارهـاي حضور در تصمیم گیري فرآیند به که است مبحثی  (MCDM)چندگانه  معیارهاي با تصمیم گیري
گیري شـامل بیـان درسـت اهـداف، تعیـین تصـمیم (Colson & De Bruyn, 1989 ).مـی پـردازد  یکـدیگر با متناقض بعضاً

خره انتخاب و ها و باالحلاز اجراي هریک از راهیج ناشی پذیري آنان، ارزیابی عواقب و نتاهاي مختلف و ممکن، ارزیابی امکانحلراه
ربخشـی و کارآمـدي ها، اثیفیـت طـرح و برنامـهگیري اسـت زیـرا کباشد. کیفیت مدیریت اساسا تابع کیفیت تصمیماجراي آن می

نماید. در اکثر آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ میهاي بدست میراهبردي و کیفیت نتایجی که از اعمال آن
گیري بر اساس چندین معیار مورد بررسی قـرار گیرنده است که تصمیمها زمانی مطلوب و مورد رضایت تصمیمگیريموارد، تصمیم
گیري چندمعیاره بجاي استفاده از یک معیـار سـنجش هاي تصمیممعیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روشگرفته باشد. 

 . (Gwo-Hshiung, 2010)شود بهینگی از چندمعیار سنجش استفاده می
کـه در ت کنیم، دنیاي مبهمات و عدم قطعیت است. مغـز انسـان عـادت کـرده اسـدنیایی که ما در آن زندگی میاز طرفی 

 ند و در موردرسند،  نسبتا درست هستچنین محیطی فکر کند و تصمیم بگیرد. براي مثال اکثر چیزهایی که درست به نظر می
ا همـین بـهاي فـازي بـراي برخـورد کند. مجموعهاي از عدم قطعیت صدق میهاي واقعی همواره درجهصحت و درستی پدیده

  .(Lee, 2006)اند. شده هاي نادقیق و مبهم ارایهکلمات و گزاره

. از آنجـایی باشـد گیري شناخته شده میاز جمله تکنیک هاي تصمیم VIKORو روش  (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
 VIKOR جهـت وزن دهـی معیارهـا و از AHPکه معیارهاي استخراج شده از نظر اساتید داراي اهمیت یکسانی نیسـتند ، از 

 اظ کـردن عـدمو همچنـین لحـ در این پژوهش به منظور افزایش کارایی و دقت آنهـا، براي رتبه بندي آنها استفاده می گردد.
 یم:. در ادامه به تفصیل به تشریح این دو روش می پردازنداین دو تکنیک در محیط فازي بکارگرفته شد قطعیت ،

                                                            
5 Patent Citation Analysis 



 

 

 

 

www.Industrial2016.ir         6 

 فازي  AHPروش   .3.1

 
حلیـل سلسـله شود که منطبق بر اصول فازي به کمک فرآیند تمیچانگ ارائه اي توسعه از روش تحلیلاي در ادامه، خالصه

 :مراحل اجراي روش به صورت زیر استمراتبی است. 
عیـار و زیـر م. ترسیم درخت سلسله مراتبی: ابتدا ساختار سلسله مراتبی تصمیم با استفاده از سطوح هـدف، 1 مرحله •

 شود.میمعیار تشکیل داده 
 نظرات زا استفاده با و تصمیم درخت با مطابق را توافقی هايماتریس زوجی: مقایسات ماتریس . تشکیل2ي  مرحله •

کمتـر باشـد،  0.1ز انـرخ ناسـازگاري  چنانچـه( نمـاییممحاسـبه می را هاآن ناسازگاري نرخ و داده تشکیل خبرگان
  .توان گفت ماتریس مقایسات از سازگاري برخوردار استمی

یـر حاصـل تا ماتریس ز نمودهگیرندگان را محاسبه میانگین حسابی نظرات: میانگین حسابی نظرات تصمیم. 3 مرحله •
 شود.

)1( ⎣⎢⎢
⎢⎡ 1  𝑀𝑀�12 … 𝑀𝑀�1𝑛𝑛𝑀𝑀�21 1 … 𝑀𝑀�2𝑛𝑛

. . . .

. . . .𝑀𝑀�𝑛𝑛1 𝑀𝑀�𝑛𝑛2 … 1 ⎦⎥⎥
⎥⎤
 

 آید.می دستبه 2گیرندگان از رابطه میانگین حسابی نظرات تصمیم

)2( 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  � 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁1 ,   𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑛𝑛                     Mean = sum/n 

آوریم. فـرض مـیستون ماتریس و معکوس آن را به دست  حد باال و پایین هر ،سپس با استفاده از اعداد مثلثی فازي
�̃�𝐴1𝐽𝐽کنید  = {𝑀𝑀�𝑖𝑖𝑖𝑖}،  شود. آنگاه رابطـهمییک ماتریس میانگین مقایسه زوجی فازي باشد که به صورت باال تعریف 

 برقرار خواهد بود.  3

)3( 𝑀𝑀�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1/M� ij 
یک از  ، در هر6EAحال براي حل مدل با   ي:سازمقیاسبراي بی )EA(اي وسعه. استفاده از روش تحلیل ت4 مرحله •

𝑙𝑙𝑖𝑖) خود یک عدد فازي مثلثی به صورتکه   𝑆𝑆kسطرهاي ماتریس مقایسات زوجی، ارزش  ,𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑠𝑠𝑖𝑖)  اسـت، مطـابق
ها و شـاخصها گزینـه ، بـه ترتیـب نشـان دهنـدهjو  iبیانگر شماره سـطر و  Kشود که در آن، میمحاسبه  4 رابطه

 هستند.

                                                            
6 . Extent Analysis Methods 
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)4( 𝑘𝑘 = � 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑖𝑖 ∗ [� � 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖]
𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑚𝑚𝑖𝑖=1 −1𝑛𝑛𝑖𝑖=1  

نسبت به هـم  هاآندرجه بزرگی  ،هاSk بودن: در این روش، پس از محاسبه  تر . تعیین درجه احتمال بزرگ5مرحله  •
درجـه بزرگـی  5 رابطـه)، 1دو عدد فازي مثلثی باشند (مطابق جدول  �𝑀𝑀2و  �𝑀𝑀1 کلی، اگرطوربهآورد.  دستبهباید  𝑀𝑀1� نسبت به 𝑀𝑀2�  دهد.میرا نشان 

 . امتیازات ارزیابی فازي براي بردار وزن1جدول 
 امتیاز فازي اصطالحات زبانی

 )3,2/5,2( (AS)بسیار زیاد 
 )2/5,2,2/3( (VS)خیلی زیاد 
 )2,2/3,1( (FS)نسبتاً زیاد 
 )2/3,1,1( (SS)تاحدي زیاد 

 )1,1,1( (E)برابر 
 )1,1,3/2( (SW)تاحدي کم 
 )1,3/2,2/1( (FW)نسبتاً کم 
 )3/2,2/1,5/2( (VW)خیلی کم 
 )2/1,5/2,3/1( (AW)بسیار کم 

 
                                                    1                              MR1R>MR2 𝑉𝑉�𝑀𝑀1� ≥ 𝑀𝑀2�� = 𝜇𝜇(𝑑𝑑) =               0                               L2 ≥ U1                                   (5) 

                                                  U1−L2
(U1−L2)+(M2−M1)

 در غیر این صورت           
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 �𝐌𝐌𝟐𝟐و  �𝐌𝐌𝟏𝟏 فصل مشترك. 1شکل 
وجی در ماتریس مقایسات زها وزن شاخص براي محاسبه شده:مقیاسبه صورت بیها وزن شاخص . محاسبه6 مرحله •

 شود.میاستفاده  6 از رابطه

                  )6( 𝑊𝑊′(𝑋𝑋𝑖𝑖) = min{𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑘𝑘)}         𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑛𝑛; 𝑘𝑘≠ 𝑖𝑖 
 خواهد بود. 7 طبق رابطهها بنابراین، بردار وزن شاخص

            )7( 𝑊𝑊 ′ = [𝑊𝑊 ′(X1),𝑊𝑊 ′(X2), … ,𝑊𝑊 ′(Xn)]t 
𝑊𝑊𝑖𝑖 فازي است. بر اساس رابطه AHPکه همان بردار ضرایب نابهنجار  =

𝑊𝑊1′∑𝑊𝑊𝑖𝑖′ دستبهها اوزان بهنجار شده شاخص 
 آید.می

 

 

 

 

 

1 

    𝑽𝑽�𝑴𝑴𝟏𝟏� ≥ 𝑴𝑴𝟐𝟐� � 
1L 1M L2 d U1 M2 U2 

    𝝁𝝁𝑴𝑴� (𝒙𝒙) 

x 
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 فازي VIKORروش   .3.2

 
 برخوردار باالیى استقبال از اخیر دهه دو در که هستند گیرىتصمیم هايالگو جمله از  7معیاره چند گیريتصمیم هايالگو

 متضاد گاه و متعدد معیارهاي که (هنگامی پیچیده هايگیريتصمیم در ايگسترده بسیار کاربرد ،الگوها و راهکارها ایناند. بوده

 و کیفی معیارهاي از زمانهم استفاده گیري،تصمیم پیچیدگی کاهش درها راهکار این باالي بسیار قدرتاند. دارند) یافته وجود
 دسـت ابزار عنوان به تا است شده باعث هاآن آسان کاربرد نهایتاً و گیريتصمیم مسائل به ساختارمند چارچوب اعطاي و یکمّ

توجـه بـه  بـاشـود. میشـناخته شـده و کـارا محسـوب هـاي از جمله ایـن روش VIKORروش  .دنگیر قرار انندگگیرتصمیم
گـام بـه  طوربـه، در ادامه گیريتصمیمموجود در هاي با عدم قطعیت مواجهه، در VIKORروش قطعی موجود در هاي کاستی
 پردازیم.میدر محیط فازي  یافتهتوسعه VIKORمعرفی روش گام به 

بـه چنانچـه گردد. میآوري ان براي تشکیل ماتریس تصمیم فازي جمعندگنظرات تصمیم گیر. در گام نخست، 1گام  •
X�ijkازاي = (Xij1k , Xij2k , Xij3k i ؛   ( = 1,2, … , m و j = 1,2, … , n   بیــانگر اهمیــت فــازي حالــت خرابــی ،i 

(حاالت خرابی) از ها گزینه) X�ij ( فازي یکپارچههاي رتبهگیرنده باشد، امین تصمیمKاز نقطه نظر  j معیار نسبت به
 قابل محاسبه است: 8 روابط یک از معیارها بصورت منظر هر

 
 )8( 

X�ij = (Xij1, Xij2, Xij3) 

Xij1 = mink Xij1k       ;       Xij2 =
1

K
 � Xij2kk
k=1   ;     Xij3 = maxk Xij3k  

 باشد.میدر این صورت ماتریس تصمیم فازي به شکل ذیل 

           )9( �𝑥𝑥�11 𝑥𝑥�12 … 𝑥𝑥�1𝑛𝑛𝑥𝑥�21 𝑥𝑥�22 … 𝑥𝑥�2𝑛𝑛⋮ ⋮ … ⋮𝑥𝑥�𝑚𝑚1 𝑥𝑥�𝑚𝑚2 … 𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑛𝑛� 
 

X�ijبوده و  Cjاز نقطه نظر معیار   Aiمیزان امتیاز گزینه بیانگر  X�ijکه در آن  = (Xij1, Xij2, Xij3)  بـه ازايi =

1,2, … , m و j = 1,2, … , n  د. تواند تقریب زده شومی، متغیر زبانی است که با اعداد فازي مثلثی مثبت 
ده از روش یک از معیارهـا (فاکتورهـاي ریسـک) بـا اسـتفا است که اوزان هر اینتوجه شود که در این مقاله فرض بر 

FAHP شود.میکه در قسمت قبل تشریح گردید، استخراج می مطابق با مکانیس 
 10ي از رابطـه کردن ماتریس فاز دیفازيکنیم. به منظور می دیفازي ،. ماتریس تصمیم فازي را به اعداد قطعی2گام  •

 نماییم.میاستفاده 

                                                            
7 . Multi Attribute Decision Making (MADM) 
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               )10( x�0�A�� =
1

3
[a1 + 2 × a2 + a3 − a3a2 − a1a2

(a2 + a3) − (a1 + a2)
] 

 
 11آمده براي امتیازات معیارها را با استفاده از روابط دستبه −fjو بدترین مقدار  ∗fj. در این گام بهترین مقدار 3گام  •

                                                                                                      کنیم. میمشخص  12و 

             )11( 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ = �max𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,   𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐
min𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑠𝑠𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐 

� ,     𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑠𝑠 

 

            )12( 
 𝑓𝑓𝑖𝑖− = �min𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,   𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐

max𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑠𝑠𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐 
� ,     𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑠𝑠 

 

iبه ازاي را  Riو  Si. مقادیر 4گام  • = 1,2, … , m  کنیم.میتعیین  14و  13با استفاده از روابط و 

           )13( Si = �wj(fj∗ − xij)
fj∗ − fj−

n
j=1  

 

           )14( Ri = maxj wj(fj∗ − xij)
fj∗ − fj−  

                                      

 باشد.می هاآنوزن معیارها بوده و بیانگر اهمیت نسبی  wjدر این روابط 
iرا به ازاي  Qi. مقادیر 5گام  • = 1,2, … , m  کنیم.میتعیین  15با استفاده از رابطه و 

          )15( Qi = v
Si − S∗
S− − S∗ + (1 − v)

Ri − R∗
R− − R∗ 

∗Sکـه در آن  =  mini Si  ،S− =  maxi Si  ،R∗ =  mini Ri  ،R− =  maxi Ri  پـارامترو V  بــا توجـه بــه
، در صـورت 5/0ن بـیش از آکه در صورت توافق باال مقدار طوريبه ،شودگیرنده انتخاب میمیزان توافق گروه تصمیم

در این مطالعـه  خواهد بود. 5/0ن کمتر از آو در صورت توافق پایین مقدار  5/0ن مساوي آرا مقدار آفق با اکثریت اتو
 شود.میفرض  v ،0.5مقدار 
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الب سه لیسـت قبصورت نزولی مرتب نمایید. در این حالت، نتیجه، در  Qو  S ،Rرا بر اساس مقادیر ها . گزینه6گام  •
 شود.می، ارائه بنديرتبه

 

   پژوهش و مدل پیشنهادي روش شناسی .4

 
باشد. در این می-بررسی موردي -پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردي و از منظر نوع روش پژوهشی، توصیفی

اي و میدانی استفاده شده است. بدین صورت که براي گردآوري ادبیات مقاله براي جمع آوري داده ها، از دو روش کتابخانه
پرسشنامه، جمع آوري  توزیع و  طریق مصاحبه هاي اصلی این پژوهش نیز با روش میدانی ازاي و دادهکتابخانهتحقیق از روش 

جمع آوري مورد مطالعه  کارشناساندودي از ژوهش از طریق تعداد محبا توجه به اینکه داده هاي مورد نیاز این پشده است. 
براي . انجام خواهد پذیرفت هدف دار قضاوتی  به شیوه نمونه گیرينمونه آماري با جامعه آماري برابر بوده و لذا  می گردد،

اولویت نهایی نمودن چارچوب نظري و دسته بندي، اصالح، تکمیل و تلخیص معیارهاي شناسایی شده از ادبیات تحقیق جهت 
رچوب نظري اولیه اعمال می شود. سپس به منظور جمع آوري داده ها در چانظر کارشناسان ، از طریق مصاحبه  بندي پروژه ها

درخصوص ارجحیت هاي نسبی معیارها و همچنین تشکیل ماتریس هاي مقایسات زوجی ، از ابزار پرسشنامه استفاده شده 
شوند. از آنجاکه گرفته میها در قالب متغیرهاي زبانی درنظر ر گذار و میزان اهمیت نسبی آنیدر این مقاله، معیار هاي تاثاست. 
کنند، لذا توابع عضویت مثلثی خطی که در این مقاله گیرندگان را تفسیر میهاي ذهنی تصمیمهاي زبانی، قضاوتارزیابی

مند براي هاي زبانی کافی خواهد بود. در این بخش، از رویکردي نظاماستفاده خواهد شد، براي مقابله با ابهامات ارزیابی
بندي آنها در محیط فازي استفاده جهت تعیین اوزان معیار هاي استخراج شده و رتبه VIKORو  AHPهاي روش کارگیريبه

 دهد. صورت شماتیک و گام به گام نمایش میمدل پیشنهادي مقاله حاضر را به 1شکل خواهد شد. 
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 ) : جمع آوري داده هاي مورد نیاز به روش دلفی3گام (

) : تعیین اوزان نسبی معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله 4گام (
 )FAHP(مراتبی فازي 

 FVIKOR) : رتبه بندي معیارها با استفاده از تکنیک 5(گام 

  ترسیم درخت سلسله مراتبی 

 هاي مقایسه زوجیتشکیل ماتریس 

  محاسبه بسط مرکب فازي)iS( 
براي هریک از سطرهاي ماتریس 

 مقایسه زوجی

   محاسبه درجه ارجحیت (درجه
 kSبر  iSپذیري) امکان

 محاسبه وزن اولیه معیارها 

 محاسبه وزن نهایی معیارها 
 

) : انجام مطالعات کتابخانه اي جهت تشکیل چارچوب نظري 1گام (
 اولویت بندي پروژه هاي سازمان اولیه پیرامون معیارهاي موثر بر 

پایش و غربال  جهتکارشناسان ): ارایه چارچوب نظري به 2گام (
 سازي و تشکیل چارچوب نهایی

 گیري فازي تشکیل ماتریس تصمیم
 مطابق با نظرات خبرگان

  تشکیل ماتریس تصمیم گیري فازي
 نرمال و موزون

 گیري فازي زدایی ماتریس تصمیمفازي
 موزون

  تعیین بهترین مقدارfj∗  و بدترین
 −fjمقدار 

  تعیین مقادیرSi  ،Ri  وQi 

 رتبه بندي گزینه ها 
 

جمع آوري داده هاي ماتریس هاي 
 مقایسات زوجی براي معیارها
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 . مدل پیشنهادي2شکل 

در محیط فازي  AHP و VIKORاز رویکردي تلفیقی  پروژه هاي سازمان بندي ل و رتبهشود، در مدل پیشنهادي براي شناسایی، تحلیکه مالحظه میهمان طور 
هاي مورد استفاده در اوزان به عنوان یکی از داده دست آمده و سپس اینهمطابق با شکل فوق ب FAHPشود. در این مدل اوزان با استفاده از روش استفاده می

 گردد.یافته، مورد استفاده واقع میتوسعه VIKORبه روش بندي رتبه

 

 تجزیه و تحلیل داده ها .5

 

یـان مورت گرفـت، از مدل پیشنهادي در یک شرکت پروژه محور به کار گرفته شد. با مصاحبه هاي اولیه که با مدیران و کارشناسان این شـرکت صـدراین مقاله، 
جربـه ژه، تي نفعان پـرورضایت مندي ذسودآوري پروژه، ه عبارتند از : ي نهایی مشخص شد کمعیار به عنوان معیارها 7 از ادبیات تحقیق معیارهاي استخراج شده

 ریسک.  اي پیشین، برخورداري از نیروي انسانی مجرب، قابلیت هاي تکنولوژیکی سازمان، موقعیت مکانی پروژه،پروژه ه
  پس از تعریف پروژه و مشخص شدن معیارهاي انتخاب پروژه، اینک درخت سلسله مراتبی تصمیم به صورت شکل زیر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.Industrial2016.ir         14 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . درخت سلسله مراتبی تصمیم 3شکل
 

 

 

 

 پروژه هاي سازمانرتبه بندي 

تجربه پروژه هاي  سودآوري پروژه
 پیشین

برخورداري از نیروي 
مجرب انسانی  

رضایت مندي ذي 
 نفعان پروژه

قابلیت هاي 
 تکنولوژیکی سازمان

پروژهموقعیت مکانی   ریسک 

 4پروژه  1پروژه  3پروژه  2پروژه 
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از  1اجرا می شود. به منظور محاسبه اهمیت نسبی هریک از معیارهاي ارزیابی، خبرگان مطـابق جـدول  AHPها، رویکرد  پروژهبعد از تعیین معیارهاي ارزیابی و 
 3استفاده کردند. در جدول زیر مقایسات زوجی معیارهاي ارزیابی ساخته شده بـه وسـیله که هر اصطالح با یک عدد فازي مثلثی تعریف شده است،  عبارت زبانی

 خبره آمده است. 

 
 . مقایسات زوجی معیارها 2جدول 

قابلیت هاي  موقعیت مکانی پروژه ریسک
 تکنولوژیکی سازمان

برخورداري از نیروي 
 مجرب انسانی

تجربه پروژه هاي 
 پیشین

رضایت مندي ذي 
 معیار سودآوري پروژه نفعان پروژه

FS,SW,AS AS,FS,VS FS,FS,FS FS,FS,SS SS,FW,FS VS,SS,FS E,E,E سودآوري پروژه 

SW,FW,FS SS,FS,FS FW,FS,SW FW,SS,FW FW,FW,SS E,E,E VW,SW,FW رضایت مندي ذي نفعان پروژه 

FS,SS,FS VS,VS,SS FS,AS,FW SS,FS,FW E,E,E FS,FS,SW SW,FS,FW تجربه پروژه هاي پیشین 

FS,FW,VS FS,SS,FS SS,FS,SS E,E,E SW,FW,FS FS,SW,FS FW,FW,SW مجرب برخورداري از نیروي انسانی 

SS,VW,FS FS,SW,FS E,E,E SW,FW,SW FW,AW,FS FS,FW,SS FW,FW,FW قابلیت هاي تکنولوژیکی سازمان 

FW,FW,SS E,E,E FW,SS,FW FW,SW,FW VW,VW,SW SW,FW,FW AW,FW,VW موقعیت مکانی پروژه 

E,E,E FS,FS,SW SW,VS,FW FW,FS,VW FW,SW,FW SS,FS,FW FW,SS,AW ریسک 
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 به دست آمده است، استفاده می کنیم. 3که در جدول جهت تشکیل ماتریس ارزیابی فازي براي وزن معیارها  2نتایج جدول  ازسپس 

 
 براي تعیین وزن معیارها  . ماتریس ارزیابی فازي 3جدول 

قابلیت هاي  پروژه موقعیت مکانی ریسک
 تکنولوژیکی سازمان

برخورداري از نیروي 
 مجرب انسانی

تجربه پروژه هاي 
 پیشین

رضایت مندي ذي 
 معیار سودآوري پروژه نفعان پروژه

 سودآوري پروژه )1و1و1( )0.51و0.7و0.87( )0.69و1و1.26( )0.55و0.76و1( )0.5و0.66و1( )0.4و0.51و0.69( )0.55و0.64و0.91(

 رضایت مندي ذي نفعان پروژه )1.15و1.44و1.96( )1و1و1( )0.87و1.31و1.59( )0.87و1.31و1.59( )0.79و1و1.44( )0.55و0.76و1( )0.79و1و1.44(

 تجربه پروژه هاي پیشین )0.8و1و1.44( )0.63و0.76و1.15( )1و1و1( )0.69و1و1.26( )0.55و0.73و1( )0.47و0.63و0.76( )0.55و0.76و1(

 مجرب برخورداري از نیروي انسانی )1و1.31و1.82( )0.63و0.76و1.15( )0.79و1و1.44( )1و1و1( )0.6و0.87و1( )0.55و0.76و1( )0.58و0.79و1.1(

 قابلیت هاي تکنولوژیکی سازمان )1و1.5و2( )0.69و1و0.26( )1و1.35و1.82( )1و1.15و1.65( )1و1و1( )0.63و0.76و1.15( )0.79و1.1و1.36(

 پروژه موقعیت مکانی )1.44و1.96و2.47( )1و1.31و1.82( )1.31و1.59و2.11( )1و1.31و1.82( )0.87و1.31و1.59( )1و1و1( )0.87و1.31و1.59(

 ریسک )1.1و1.55و1.82( )0.69و1و1.26( )1و1.31و1.82( )0.91و1.26و1.71( )0.74و0.91و1.26( )0.63و0.76و1.15( )1و1و1(

 
 برگان است. خارها، توسط بوده است که نشان دهنده سازگاري بسیار خوب در انجام مقایسات زوجی بین معی 0.01نرخ سازگاري محاسبه شده، حدود 

براي تعیین وزن  FAHPیکرد نتایج رو 4ارزش هاي مقداري ترکیبی فازي براي ارزیابی معیارها و گزینه ها به دست آمده است. سرانجام، در جدول در ادامه، 
 معیارها خالصه شد.
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 فازي براي تعیین وزن معیارها AHP. نتایج رویکرد  4جدول 

 معیار وزن
 سودآوري پروژه 0.207
 نفعان پروژهرضایت مندي ذي  0.126
 تجربه پروژه هاي پیشین 0.180
 مجرب برخورداري از نیروي انسانی 0.161
 قابلیت هاي تکنولوژیکی سازمان 0.122
 موقعیت مکانی پروژه 0.079
 ریسک 0.125

 
 ختند.پروژه ها پردابا استفاده از متغیرهاي زبانی به رتبه بندي ، ي استخراج شدهباتوجه به اوزان حاصل از معیارها، متخصصان سپس

 

 . قضاوت هاي ذهنی متخصصان از هر یک از پروژه ها در معیارها5جدول

قابلیت هاي تکنولوژیکی  موقعیت مکانی پروژه ریسک
 سازمان

برخورداري از نیروي 
رضایت مندي ذي نفعان  تجربه پروژه هاي پیشین انسانی مجرب

 معیار سودآوري پروژه پروژه
 پروژه           

(MG,F,F) (F,MG,MP) (MG,MG,F) (MP,F,P) (MG,MG,G) (F,MG,F) (MP,P,F)  1پروژه 
(G,MG,MG) (G,G,MG) (VG,G,G) (MG,G,MG) (G,G,VG) (G,G,G) (MG,MP,MG)  2پروژه 
(VG,VG,G) (VG,G,MG) (G,G,VG) (G,VG,G) (G,VG,G) (VG,G,MG) (VG,G,G)  3پروژه 
(F,MP,MP) (MG,G,F) (G,MG,MG) (F,MG,MP) (MG,G,MG) (F,MG,MG) (G,MG,G)  4پروژه 
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 به اعداد فازي مثلثی تبدیل می گردند.  6ارزیابی هاي زبانی که در جدول فوق نشان داده شده اند، با توجه به جدول 

 
 . رتبه بندي پروژه ها بر اساس متغیرهاي زبانی 6جدول

 اعداد فازي اصطالحات زبانی
 )0و0وVP( )1( خیلی ضعیف

 )0و1وP( )3( ضعیف
 )1و3وMP( )5( نسبتا ضعیف
 )3و5وF( )7( متوسط
 )5و7وMG( )9( نسبتا خوب

 )7و9وG( )10( خوب
 )9و10وVG( )10( خیلی خوب

  
 . ا توجه به معیارها محاسبه شدبرتبه بندي فازي پروژه ها سپس 

 
 ماتریس تصمیم فازي  .7جدول 

قابلیت هاي تکنولوژیکی  موقعیت مکانی پروژه ریسک
 سازمان

برخورداري از نیروي 
رضایت مندي ذي نفعان  تجربه پروژه هاي پیشین انسانی مجرب

 معیار سودآوري پروژه پروژه
 پروژه           

 1پروژه  (1.33,3,5) (3.67,5.67,7.67) (5.67,7.67,9.33) (1.33,3,5) (4.33,6.33,8.33) (3,5,7) (3.67,5.67,7.67)
 2پروژه  (3.67,5.67,7.67) (7,9,10) (7.67,9.33,10) (5.67,7.67,9.33) (7.67,9.33,10) (6.33,8.33,9.67) (5.67,7.67,9.33)
 3پروژه  (7.67,9.33,10) (7,8.67,9.67) (7.67,9.33,10) (7.67,9.33,10) (7.67,9.33,10) (7,8.67,9.67) (8.33,9.67,10)

 4پروژه  (6.33,8.33,9.67) (4.33,6.33,8.33) (5.67,7.67,9.33) (3,5,7) (5.67,7.67,9.33) (5,7,8.67) (1.67,3.67,5.67)
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در  �−𝑅𝑅و   �∗𝑆𝑆و  �−𝑆𝑆و �∗𝑅𝑅 ) محاسبه شدند. و ارزش هاي فازي�𝑅𝑅𝚤𝚤و مقدار فاصله از بدترین عدد فازي () �𝑆𝑆𝚤𝚤( مقدار فاصله از بهترین عدد فازي در مرحله بعد،
 دول زیر خالصه گردید.ج

 �−𝑅𝑅و   �∗𝑆𝑆و �−𝑆𝑆و  �∗𝑅𝑅. ارزش هاي فازي 8جدول
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 �∗𝑆𝑆 )-2.584و0.013و0.501(
�−𝑆𝑆 )-0.179و0.958و2(  

 �∗𝑅𝑅 )-0.564و0.013و0.422(
�−𝑅𝑅 )0.064و0.207و0.672(  

 

با روش میانگین مدرج فازي زدایی  �𝑄𝑄𝚤𝚤و  �𝑅𝑅𝚤𝚤و  �𝑆𝑆𝚤𝚤براي گزینه هاي مختلف محاسبه شد. سرانجام مقادیر  �𝑄𝑄𝚤𝚤مقدارهاي  در انتها
 رتبه بندي شده اند.  𝑄𝑄𝑖𝑖و  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖شده است و گزینه ها براساس مقادیر نزولی شاخص هاي 

 
 Qو  S  ،R. رتبه بندي نهایی پروژه ها براساس 9 جدول

 پروژه Q R S رتبه
 1پروژه  0.541 0.261 0.462 4
 2پروژه  0.277 0.162 0.238- 2
 3پروژه  0.002- 0.002- 0.794- 1
 4پروژه  0.349 0.197 0.189 3

 
اسـت. یـک صـورت  به 𝑄𝑄𝑖𝑖و  𝑅𝑅𝑖𝑖و  𝑆𝑆𝑖𝑖 همانطور که در جدول باال مشاهده می کنید، رتبه بندي پروژه ها براساس هریک از مقادیر

 را کسب کرده است.  4، رتبه  1؛ و پروژه  3، رتبه  4؛ پروژه  2، رتبه  2؛ پروژه  1، رتبه  3پروژه 
 
 

 بحث و نتیجه گیري .6

 

ها نفعان، و تنوع باالي پروژهشرایط پر نوسان کسب و کار، تنوع نیازهاي مشتریان سازمان، محدودیت منابع، تضاد منافع ذي
از این رو در سال هـاي اخیـر پـژوهش  مدیران و مسئوالن سازمان هاي پروژه محور مشکل ساخته است.گیري را براي امر تصمیم

هاي زیادي در این زمینه جهت کمک به مدیران و مسئوالن سازمان ها به تصمیم گیـري صـحیح صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن 
بیشترین ارزش آفرینـی را بـراي آن سـازمان بـه  تحقیق نیز تالش شده است با بهره گیري از فنون و تکنیک هاي تصمیم گیري

معیار اصـلی اعـم از: سـودآوري پـروژه،  7 ترین مطالعات پیشینبراساس مهم در مقاله حاضر، ، تحقق این مهمارمغان آورد. براي 
کی سـازمان، رضایت مندي ذي نفعان پروژه، تجربه پروژه هاي پیشین، برخورداري از نیروي انسانی مجرب، قابلیت هاي تکنولـوژی

پروژه کاندید مدنظر قرار گرفت. و براي تشخیص اهمیت هریک از این عوامـل  4موقعیت مکانی پروژه، و ریسک جهت رتبه بندي 
از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و در نهایت باتوجه به یافته هاي بدست آمده و به کمک تکنیـک ویکـور رتبـه بنـدي نهـایی 

به کاستی هاي موجود در روش هاي قطعی و همچنین به منظور تصمیم گیري صحیح در شـرایط  صورت گرفت. همچنین باتوجه
عدم قطعیت، در این مقاله از رویکرد فازي جهت وزن دهی به معیارها و اولویت بندي پـروژه هـا اسـتفاده شـد. نتـایج حاصـل از 
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ه ها از باالترین اولویت برخوردار است. ترتیب اولویـت در مقایسه با سایر پروژ 3حاکی از آن است که پروژه  9محاسبات در جدول 
 پروژه ها در این شرکت به شرح زیر می باشد. 

 
 اگونی چـون :اولویت بندي فوق تبیین کننده این موضوع است که اجراي پروژه هاي سازمان براین اساس می توانـد مزایـاي گونـ

ینـه منـابع مان ، افزایش کارایی و بهره وري سـازمان، تخصـیص بهافزایش سودآوري و کاهش هزینه هاي مشهود و نامشهود ساز
پـروژه، و  کاري و غیرکاري به پروژه هاي منتخب، کاهش ریسک شکست و اتمام دیرهنگام پروژه، افـزایش رضـایتمندي ذینفعـان

 افزایش اعتبار و شهرت را براي سازمان به ارمغان آورد. 
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