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چکیده
دنبال کردن آینده پایدار برای محیط زیست ،یک چالش مهم برای تصمیمگیری در تمام سطوح مدیریت است .تصمیمگیری برای ایجاد،
کنترل یا هدایت سیستمها ،نیازمند مدلهایی است که بتوانند همهی عوامل اثرگذار ،ذینفعان و محیط پذیرنده را در نظر بگیرند .هدف این
مطالعه کمک به مدیران و فعاالن در حوزه محیطزیست برای انتخاب بهترین مدل تصمیمگیری چندشاخصه ،با توجه به ویژگیهای منحصر
به فرد هر روش ،برای پروژه مورد نظر است .تنوع تکنیکی گسترده مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه سبب سردرگمی کاربران و
تحلیلگران در انتخاب و بکارگیری مدل مناسب در مواجهه با مسائل دنیای واقعی شده است .در مسایل مشابه ،مدلهای مختلف
تصمیمگیری چندشاخصه حداقل در  01درصد مواقع رتبهبندی و نتیجهای متفاوت با یگدیگر ارایه میکنند .بنابراین ،شناسایی نقاط ضعف و
قوت هر یک از روشهای تصمیمگیری ضروری است ،تا هنگام مواجهه با مسائل مختلف بتوانند مناسبترین روش را بیابند .در این مقاله
پرکاربردترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه از جمله ،ELECTRE ،VIKOR ،SAW ،TOPSIS ،ANP ،AHP
 PROMETHEEو  Greyمعرفی و مقایسه شدهاند .همچنین چند مطالعه مقایسهای میان این روشها و برخی مطالعات محیطزیستی
که با این روشها انجام شده ،مرور شدهاند.
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سرآغاز
در سالهای اخیر پایداری محیطزیست بهعنوان یک عامل
کلیدی برای حفظ رفاه آینده انسان معرفی میشود .دنبال کردن
آینده پایدار برای یک سیستم ،یک چالش مهم برای
تصمیمگیری در تمام سطوح مدیریت است .تصمیمگیری برای
ایجاد ،کنترل یا هدایت سیستم نیازمند مدلهایی است که بتواند
همهی عوامل اثرگذار بر سیستم ،ذینفعان و محیط پذیرنده
سیستم را در نظر گیرد .محققان و شاغلین در عرصه مدیریت
محیطزیست از انواع مختلفی از مدلهای پشتیبان تصمیمگیری
استفاده میکنند ،و این موضوع انتخاب مدل مناسب برای هدف
مدیریت مورد نظر را تبدیل به یک کار پیچیده کرده است.
در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از میان
راههای موجود یا اولویتبندی راهکارها مطرح است ،چند سالی
است که روشهای تصمیمگیری چندمعیاره جای خود را باز
کردهاند ) .(Montis, et al., 2002تصمیمگیری چند معیاره یا
 )1(MCDMبیانگر شرایطی است که معیارهای چندگانه اما اغلب
متعارض در تصمیمگیری وجود دارند ) .(Cho, 2003هدف از

این مطالعه کمک به مدیران و فعاالن عرصه محیطزیست برای
انتخاب بهترین مدل تصمیمگیری با توجه به ویژگیهای منحصر
به فرد هر تکنیک برای پروژه مورد نظرشان است .در این مقاله
رایجترین مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره به اختصار شرح داده
و در مورد جوانب مثبت منفی آنها بحث میشود ،همچنین
کاربردهای آنها در تصمیمگیریهای محیطزیستی و مطالعات
مقایسهای میان آنها ،مرور میشود.
اولویت اول در تصمیمگیری این است که تعیین شود
تصمیمگیرندگان ،ذینفعها و مخاطبهای تصمیمگیری چه
کسانی هستند .تعیین تصمیمگیرنده (یا تصمیمگیرندگان) در
ابتدای فرایند تصمیمگیری ،اختالف نظرها در مورد تعریف مساله،
الزامات مورد نیاز ،اهداف و معیارها را کاهش میدهد .شکل ()1
به اختصار مراحل تصمیمگیری را نشان میدهد .روند جریان از
باال به پایین است ،اما در هر نقطه از فرایند ،هنگامی که
اطالعات جدیدی کشف شود ،امکان برگشت به مرحله قبل وجود
دارد ).(Baker et al., 2001

گام اول :تعریف مسئله
گام دوم :تعیین الزاماتی که راه حل برای مشکل باید برآورده کند.
گام سوم :تعیین اهدافی که حل مشکل باید به انجام برساند.
گام چهارم :شناسایی گزینههایی که مشکل را حل میکنند.
گام پنجم :توسعه معیارهای ارزیابی بر اساس اهداف
گام ششم :انتخاب یک ابزار تصمیمگیری
گام هفتم :اعمال ابزار برای انتخاب یگ گزینهی ارجح
گام هشتم :بررسی پاسخ برای اطمینان از حل مشکل
شکل ( :)1مراحل تصمیمگیری )(Baker et al., 2001

مواد و روشها

 دستهبندی کلی مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره

دستهبندیهای مختلفـی برای مدلهای تصمیمگیری چند معیاره

وجود دارد که سه تقسیمبندی مهم آن عبارتند از (قدسیپور،
:)1313
مدلهای فردی و گروهی :مدلهای فردی بر اساس نظرات
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یک نفر ساخته میشود ،در حالیکه مدلهای گروهی بر نظرات
جمع استوار است.
مدلهای جبرانی و غیرجبرانی :در مدلهای جبرانی ضعف
یک معیار با قوت معیار دیگر جبران میشود .برای مثال ،در
انتخاب یک روش برای مدیریت محیطزیست اگر یک فناوری
هزینه زیاد ولی کیفیت و کارایی مناسب داشته باشد ،در این
حالت هزینه زیاد با کیفیت خوب جبران میشود .اما در مدلهای
غیرجبرانی چنانچه یکی از معیارها در رابطه با گزینه مورد نظر
امتیاز الزم را کسب نکند ،هیچ یک از معیارهای دیگر باعث
جبران ضعف این معیار نشده و موجب مردود شدن آن گزینه
میشود.
مدلهای گسسته و پیوسته :انتخاب گزینه از میان گزینه های
موجود ،مانند انتخاب یک فناوری مناسب از بین چند فناوری
موجود برای جمعآوری و دفع فاضالب ،از مسائل چند معیاره
گسسته هستند .برخی مولفین مانند هوانگ و یون و زیمرمن این
نوع مسایل را به اختصار  )2(MADMنامگذاری کردهاند
).(Hwang & Yoon, 1981; Zimmermann, 1996

همچنین کورهنن و همکاران اظهار میدارند که در مدلهای
گسسته گزینهها بهطور صریح تعریف میشوند ( Korhonen et
 .(al., 1992مدلهای چند معیاره پیوسته اغلب برای طراحی
استفاده میشوند .برای مثال تعیین عمر بهینه یک قطعه برای
تعویض ،بهطوری که هزینهها کمینه و قابلیت اطمینان بیشینه
شود ،یک مساله تصمیمگیری پیوسته است .هوانگ و مسعود و
زیمرمن این نوع مسایل را با برخی استثناها ) )3((MODMنامیدهاند
).(Hwang & Masud, 1979; Zimmermann, 1996
در یک تعریف کلی تصمیمگیری چند شاخصه به تصمیمهای
خاصی (از نوع ترجیحی) مانند ارزیابی ،اولویتگذاری یا انتخاب از
بین گزینههای موجود که گاه باید با استفاده از چند شاخص
متضاد انجام شود ،اطالق میگردد .انواع مختلفی از
مسائل  MADMوجود دارد که تمامی آنها در چهار ویژگی
 .1گزینهها .2 ،شاخصهای چندگانه .3 ،واحدهای بیمقیاس و
 .0وزن شاخصها مشترک هستند (آذر و رجبزاده.)1311 ،
از آنجا که در این مقاله هدف طراحی سیستم نیست و تنها
روشهای مناسب جهت انتخاب گزینههای موجود برای مدیریت
محیطزیست بررسی میشوند ،از معرفی روشهای چند هدفه
چشم پوشی کرده و تنها تکنیکهای چندشاخصه یا MADM
معرفی میشوند.
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دستهبندی مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه براساس
رویکرد مدلها در پردازش اطالعات

یک دیدگاه برای دستهبندی مدلهای  MADMرویکرد فنون
مختلف به کار گرفته شده برای پردازش اطالعات بر مبنای
شاخصهای ارایه شده توسط تصمیمگیرنده است .در این زمینه
مدلهای  MADMبه دو دسته کلی مدلهای جبرانی و
مدلهای غیرجبرانی تقسیم میشوند (شکل  .)2مزیت مهم
مدلهای غیرجبرانی سادگی آنها است که با رفتار تصمیمگیرنده و
محدود بودن اطالعات او مطابقت دارد (آذر و رجبزاده.)1311 ،
معرفی مدل های  MADMبرای حل مسائل
تصمیمگیری
مدل تصمیمگیری چند شاخصه که یکی از شناخته شدهترین
شاخههای تصمیمگیری است ،تنوع روشهای بسیار گستردهای
دارد .در ادامه ،به اختصار هشت روش پرکاربرد معرفی می شوند.
 تحلیل سلسله مراتبی

)4(AHP

فرآیند تحلیل سلسه مراتبی یک روش سیستماتیک برای نمایش
عناصر مساله بهصورت سلسله مراتبی است ) Baker et al.,
 .(2001شرط اصلی این روش استقالل معیارها از یکدیگر است
( .(Hwang & Tzeng, 2011این روش سه مرحله مجزا دارد
که از سه اصل مشتق شدهاند .1 :اصل ساخت سلسله مراتب،
 .2اصل تعیین اولویت و  .3اصل ثبات منطقی ( & Saaty
 .(Alexander, 1989این روش بحث در مورد اهمیت معیارها و
توانایی هر یک از گزینهها برای مواجه شدن با معیارها را تسهیل
میکند ( .(Baker et al., 2001چهار روش برای به دست
آوردن وزن با استفاده از  AHPوجود دارد .1 :مقدار ویژه،
 .2میانگین هندسی .3 ،برنامهریزی خطی و Lambada- .0
 .(Hwang & Tzeng, 2011( Maxاین تکنیک از یک طرف
وابسته به تصورات شخصی و تجربه جهت شکل دادن و
طرحریزی سلسله مراتبی یک مساله است و از طرف دیگر به
منطق ،درک و تجربه جهت تصمیمگیری و قضاوت نهایی مربوط
میشود .امتیاز دیگر فرآیند این است که ساختار و چهارچوبی را
جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیمگیریها یا حل
مشکالت مهیا میکند (قدسیپور .)1301 ،تحلیل سلسله مراتبی
فازی در ارزیابیهای بازاری رایج استفاده میشود و مانند AHP
چند گزینه با استفاده از مقایسههای زوجی ارزیابی
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میشوند ) .(Rigoglioso, 2005در  AHPفازی وزن از طریق
اندازه ضروری یا اندازه امکانپذیر تعیین میشود ( Aruldoss

 .(et al., 2013این روش توسط یک برنامه نرمافزاری بهنام
 Expert Choiceاجرا میشود ).(Montis et al., 2002

مدلهای تصمیمگیری MADM

مدلهای جبرانی

مدلهای غیرجبرانی

Compensatory Methods

Non Compensatory Method

زیر گروه
سازشی

زیر گروه
هماهنگ

زیرگروه
نمرهگذاری

تسلط
لکسیکو گراف

تخصیص خطی

TOPSIS

ELECTRE

MRS

SAW
Elimination

ساده وزین با کنش متقابل

MaxiMin

LINMAP

مجمع وزین ردهای
MDS

رضایتبخش خاص
رضایتبخش شمول
Permutation

شکل ( :(2طبقهبندی مدلهای  MADMجبرانی و غیرجبرانی (آذر و رجبزاده)1811 ،
 تحلیل شبکهای ANP

()5

این تکنیک توسط ساتی برای گسترش  AHPو بهمنظور رهایی
از محدودیت ساختار سلسله مراتبی در زمینه استقالل معیارها از
یکدیگر ،پیشنهاد شد .با ایجاد سوپر ماتریس در میان سلسله
محدود کننده ،بردار سراسری پیشین را میتوان با ساختار
شبکهای ویژهای برای تعیین وابستگی و بازخورد مشکالت در
میان معیارها به دست آورد .گام اول  ANPمقایسه معیارها در
کل سیستم به شکل سوپر ماتریس است .این کار از طریق
مقایسه زوجی با پرسیدن این سوال «با توجه به منافع و
ترجیحات ما ،یک معیار در مقایسه با معیار دیگر چه مقدار اهمیت
دارد؟» انجام میشود .ارزش اهمیت نسبی میتواند با استفاده از
یک مقیاس  1تا ( 1برای نمایش اهمیت برابر تا اهمیت

فوقالعاده بیشتر) تعیین شود .مزیت استفاده از  ANPاین است
که نه تنها برای هر دو نوع دادههای کمی و کیفی مناسب است،
بلکه میتواند بر مساله وابستگی و بازخورد میان ویژگیها و
معیارها غلبه کند .اگرچه  ANPبه طور گسترده بهمنظور انتخاب
گزینه ،تصمیمهای راهبردی و برنامهریزی بهینه استفاده میشود،
اما بهنظر میرسد مشکل عدم قطعیت در آن نادیده گرفته شده
است (.(Hwang & Tzeng, 2011
 وزندهی افزاینده ساده SAW

()6

این روش را میتوان قابل درکترین و راهی ساده برای مقابله با
مشکالت تصمیمگیری با معیارهای چندگانه دانست ،به این دلیل
که تابع افزاینده خطی میتواند ترجیحات تصمیمگیرنده را نشان

متداولترین تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه در مسایل محیط زیستی

دهد .با اینحال این روش تنها زمانی درست است که فرض
تفکیک اولویتها را در نظر گرفت .چرچمن و آکوف در 1190
برای اولین بار برای مقابله با مساله انتخاب گزینه ها روش
 SAWرا استفاده کردند ( .(Hwang & Tzeng, 2011در این
روش پس از تعیین ضریب اهمیت شاخصها بر اساس نظر
تصمیمگیرنده یا استفاده از روشهای تعیین وزن مانند آنتروپی
شانون ،با استفاده از میانگین موزون ضریب اهمیت هر یک از
گزینهها به دست میآید (آذر و رجبزادهSAW .)1311 ،
گزینهای را انتخاب میکند که بیشینه نتیجه میانگین وزنی را
داشته باشد ) .(Hwang & Yoon, 1981به بیان دیگر در
 SAWگزینهای انتخاب میشود که حاصل جمع مقادیر
بیمقیاس شدهی وزنی آن بیش از دیگر گزینهها باشد (مومنی،
 .)1319اختالف زیاد گزینهها میتواند به ساخت یک جایگزین
برای دستیابی به سطح مطلوب موردنظر در هر معیار منجر شود
( .(Hwang & Tzeng, 2011هنگامیکه در واقعیت بتوان
ویژگیها را مستقل از یکدیگر در نظر گرفت (برای مثال
هنگامیکه رابطه متممیت مهمی وجود نداشته باشد) ،روش
میانگین وزنی ساده میتواند یک روش بسیار قدرتمند در
 MADMباشد.
TOPSIS 

()7

این روش توسط هوانگ و یون در  1111ارایه شد و در آن m

گزینه بهوسیله  nشاخص ارزیابی میشوند و هر مساله را میتوان
بهصورت یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک فضای n
بعدی در نظر گرفت .این روش برای مرتبسازی اولویتها از
طریق تشابه به راهحل ایدهآل ارایه شده است .ایده اصلی از
مفهوم راهحل توافقی برای انتخاب بهترین گزینه آمده است و بر
این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید نزدیکترین
گزینه به راه حل ایده آل مثبت (راه حل بهینه) و دورترین از راه
حل ایده آل منفی (راه حل تحتانی) باشد .فرض بر این است که
مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است
(آذر و رجبزاده .)1311 ،راه حل توافقی (سازشی) میتواند
بهعنوان انتخاب بهترین راه حل با کوتاهترین فاصله اقلیدسی از
راه حل ایدهآل و دورترین فاصله اقلیدسی از راه حل ایدهآل منفی
در نظر گرفته شود ( .(Hwang & Tzeng, 2011این روش ز
نرمالسازی برداری استفاده میکند و یکی از ابزارهای بسیار

10

فراگیر و محبوب  MADMدر میان جوامع علمی است
(.(Chauhan & Vaish, 2014
VIKOR 

()1

روش  VIKORبرای بهینهسازی سیستمهای پیچیده چند معیاره
توسعه داده شده است .این روش فهرست ردهبندی توافقی ،راه
حل توافقی و فاصلههای ثبات وزن برای ثبات اولویتهای راه
حل توافقی به دست آمده با وزن اولیه را تعیین میکند .این
روش بر روی رتبهبندی و انتخاب مجموعهای از گزینهها در
حضور معیارهای متناقض تمرکز دارد ( .(Opricovic, 1998این
روش از نرمالسازی خطی و یک وزن توافقی (سودمندی) برای
انتخاب سیاست تصمیمگیرنده که میتواند خوشبینانه ،بدبینانه یا
خنثی باشد ،استفاده میکند (.(Chauhan & Vaish, 2014
روش  VIKORشاخص رتبهبندی چند معیاره بر اساس
اندازهگیریهای مخصوصی از «نزدیکی» به راه حل «ایده آل»
را معرفی میکند ( (Hwang & Tzeng, 2011و گزینههای Ai
) (i=1,2,…nرا مطابق با مقادیر  3کمیت ( (Si, Ri, Qiکه باید
برای هر گزینه محاسبه شوند ،رتبهبندی میکند ( Caterino et
.(al., 2008
ELECTRE 

()9

روی و همکاران در  1161ابتدا مفهوم روابط غیررتبهای را معرفی
کردند .پس از آن مدلهای مختلف  ELECTREبر اساس بیان
ماهیت مساله (یعنی یافتن یک شالوده یا رتبهبندی نظاممند
گزینهها) توسعه یافت که درجه اهمیت معیارها (درست یا کذب)
به حساب آورده و اطالعات امتیازی (وزن ،شاخص تطابق،
شاخص عدم تطابق ،مفهوم حق وتو) در نظر گرفته شد
( .(Hwang & Tzeng, 2011این تکنیک بر اساس تعیین
روابط غیررتبهای میان گزینهها استوار است ( Caterino et al.,
 )2008و از مهمترین فنون جبرانی است .جواب به دست آمده از
این روش بر اساس مجموعهای از رتبهها است (آذر و رجبزاده،
 .)1311در روش غیر رتبهای ،فرض بر این است که
تصمیمگیرنده هنگام مقایسه یک گزینه با گزینه دیگر میتواند
برای هر معیار یک اولویت سختگیرانه یا سهلگیرانه یا یک
اولویت ضعیف مشخص کند ( .(Kalbar et al., 2012رابطه
غیررتیهای  Ap → Aqمیگوید که حتی اگر بین دو گزینه  Pو
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 qهیچ برتری ریاضی وجود نداشته باشد ،تصمیمگیرنده ریسک
مربوط به  APرا هنگامیکه تقریبا بهتر از  Aqباشد ،میپذیرد.
این روش هر دو طبقه یعنی طبقهای که وزن اولویتها در توافق
با روابط غالبیت زوجی و طبقهای که ارزیابیهای وزنی با بقیه
متفاوت هستند ،امتحان میکند .این مراحل بر اساس یک
مجموعه «هماهنگ و ناهماهنگ» استوار هستند ،از این رو این
روش تحلیل هماهنگی نیز نامیده میشود ) Hwang & Yoon,
.(1981



PROMETHEE

()11

برانس و همکاران طی سالهای  1110تا  1119خانواده جدیدی
از روشهای غیررتبهای به نام ( PROMETHEEروشهای
رتبهبندی ترجیحی سازمان یافته برای ارزیابیهای غنی) را برای
حل مشکالت  MADMمطرح کردند .این روشها بر اساس
یک مفهوم کلی از معیار هستند .در این دوره ،یک مفهوم اساسی
از رابطه غیررتبهای فازی برای اولین بار نسبت به هر معیار
توسط مقایسات زوجی برای گزینهها بر حسب روابط درجات
اختالف در بین هر یک از معیارهای دیگر در نظر گرفته و ساخته
شد .روابط درجات اختالف سپس برای راهاندازی یک پیش
ترتیب جزئی ( ،(PROMETHEE Iیک پیش ترتیب کامل
( ،(PROMETHEE IIیا یک ترتیب فاصلهای
( (PROMETHEE IIIدر یک مجموعهی متناهی از راههای
عملی استفاده شد .روش دیگری که PROMETHEE IV
نامیده شد ،برای موردی که مجموعهای از راه حلهای عملی
پیوسته است ،معرفی شد .این نتایج بهراحتی میتواند توسط
تصمیمگیرنده درک شوند (.(Hwang & Tzeng, 2011
 PROMETHEE Iبر اصولی مشابه  ELECTREاستوار است
و شش تابع برای توصیف اولویتهای تصمیمگیری در راستای
هر معیار معرفی میکند .این روش کار یک ترتیب جزئی از
گزینهها را با استفاده از روند وارد و خارج کردن فراهم میکند.
 PROMETHEE IIبر اصولی مشابه  PROMETHEE Iبنا

شده است و روش کارش نیز مانند  PROMETHEE Iیک
پیش ترتیب کلی از گزینهها با استفاده از تجمع جریانهای وارد
و خارج کردن را مهیا میکند ).(Guitouni & Martel, 1998
Grey 

تئوری  Greyتوسط  Dengدر سال  1112ارایه شد و بر این
فرض استوار است که یک سیستم نامشخص وجود دارد و
اطالعات در مورد آن برای ساخت یک تحلیل رابطهای یا مدل
برای توصیف کافی است .تئوری  Greyیک فضای ارتباط
خاکستری و یک سری از مدلهای غیرکاربردی را ارایه میکند
( .(Hwang & Tzeng, 2011در واقع تئوری گری یک آنالیز
ریاضی عالی از سیستمهایی است که تا حدی شناخته شده و
تاحدی ناشناختهاند و باعنوان «داده ناکافی» و «شناخت ضعیف»
تعریف میشوند (.(Aruldoss et al., 2013
انتخاب مدل مناسب
تنوع گسترده روشهای  MADMسبب سردرگمی کاربران و
تحلیلگران در انتخاب و بکارگیری مدلهای مناسب در مواجهه با
مسائل دنیای واقعی شده است .هر روش  MADMحداقل در
 01درصد مواقع رتبهبندی و نتیجهای متفاوت از سایر روشها را
ارایه میکند ( .(Voogd et al., 1984این تفاوت از به کارگیری
وزنهای متفاوت ،تفاوت در الگوریتمها ،کمی کردن شاخصهای
کیفی و در نهایت به کارگیری پارامترهایی توسط برخی از
روشها ناشی میشود ( .(Zanakis et al., 1998برای
تصمیمگیرندگان حیاتی است که آگاهانه نقاط ضعف و قوت هر
یک از روشهای تصمیمگیری را بدانند و هنگام مواجهه با
مسائل دنیای واقعی مناسبترین روش را انتخاب کنند ((Al-
) .(Shemmeri et al., 1997برای سهولت انتخاب مدل
تصمیمگیری  MADMمناسب در جدول ( )1به اختصار مزایا و
معایب هریک از روشها بیان شده است.
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جدول ( :)1مقایسه روشهای تصمیمگیری MADM
روش
تصمیمگیری

AHP

مزایا

معایب

 برای تصمیمگیری با هر دو نوع معیار کمی و کیفی مناسب  -شرط اصلی عدم وابستگی معیارها است ((Hwang & Tzeng, 2011 برای رسیدن به ثبات در اولویتها ،تعداد گزینهها باید کمتر از هفت گزینهاست ((Baker et al., 2001
 تنها مدلی که میتواند ناسازگاری قضاوت تصمیمگیرندگان را نگه داشته شود.اندازه گیرد ((Mahmoodzadeh et al., 2007
 هنگامیکه اطالعات درباره ویژگیها در مقیاس کاردینال (اعداد اصلی) افراد متخصص و غیر متخصص میتوانند از آن استفاده کنند.موجود است ،قابل استفاده نیست )(Kalbar et al., 2012
 قابلیت در نظرگرفتن تعداد زیادی معیار قابلیت وارد کردن جنبههای بحرانی یک مساله به داخلساختار سلسله مراتبی
 اندازهگیری ناسازگاری قضاوتهای تصمیمگیرندگان((Mahmoodzadeh et al., 2007

 اهمیت اهداف محیطزیستی و اجتماعی را بهاندازه اهدافاقتصادی در نظر میگیرد )(Ellis & Tang, 1991
 مناسب برای هر دو نوع داده کمی و کیفی مشکل عدم قطعیت در آن نادیده گرفته شده (برای رفع این مشکل از غلبه بر مساله وابستگی و بازخورد میان ویژگیها و معیارها FANPاستفاده میشود) ((Hwang & Tzeng, 2011
 طراحی شبکه بسیار پیچیده تر از طراحی سلسله مراتب در  AHPاست،چرا که روابط داخلی و گاهی دوطرفه میان معیارها و گزینهها باید به
ANP
دقت شناسایی و لحاظ شود.
 مشکل اساسی این مدل در انجام مقایسات زوجی است .به این دلیل کهتصمیمگیرنده همواره با حالتهای دقیق نظردهی مواجه نیست و در
بسیاری موارد تصمیمگیرندگان نمیتوانند با قطعیت در مورد مقایسات
زوجی تصمیمگیری کنند.
 نقطه ضعف این روش استفاده از مقادیر آستانه  cو  dاست .این مقادیر با از تکنیکهای جبرانی استاینکه اثرشان روی راه حل نهایی قابل توجه است ،اما اختیاری هستند
 منطق آن ساده است((Hwang & Yoon, 1981
 بکارگیری تمام اطالعات موجود در ماتریس تصمیمگیری زمانبر است ((Aruldoss, 2013 استفاده از رابطه برتری ((Aruldoss, 2013 - ELECTRدر تصمیمگیری از تصمیمگیرنده کمک گرفته و پس از آن به  -ضعف در انجام تحلیل حساسیت (آذر و وفایی)1311 ،
قضاوت و حل مشکل مورد نظر میپردازد (عموشاهی و  -دارای روابط ریاضی دشوار و غیرقابل فهم
E
 عدم ارایه یک رتبهبندی کامل از گزینههاهمکاران)1310 ،
 توانایی جمعآوری و تحلیل تعداد زیادی از معیارهای ارزیابی  -اغلب برای مسائل تصمیمگیری که توسط معیارهای زیاد و گزینههایمختلفی توصیف میشوند مناسب نیست )(Caterino et al., 2008
 توانایی مقابله با عدم قطعیت و دقت کم دادههای ورودی  PROMETHEE Iبرای برخی گزینهها هیچ رتبهبندی پیشنهاد از تکنیکهای جبرانی است بزرگترین مزیت سادگی آن است؛ در هر مورد از این روش نمیکند (اصغریزاده و نصراللهی)1319 ،بیش از  2پارامتر وجود ندارد که هرکدام از آنها اهمیت و  -نسخه  IIآن یک رتبهبندی کامل از گزینهها فراهم میکند ،اما نیاز به
دستکاری اطالعات وجود دارد که همیشه دارای یک معنی منطقی
صرفه آشکار دارند
نیست )(Caterino et al., 2008
 - PROMETبهدلیل همراه بودن با تکنیک گرافیکی  GAIAقدرت نمایش
HEE
بسیار عالی دارد
 انعطاف پذیر است و همه دادههای کمی و کیفی را پوششمیدهد
 -فهم آن بسیار ساده است (عموشاهی و همکاران)1310 ،
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ادامه جدول ( :)1مقایسه روشهای تصمیمگیری MADM
روش
تصمیمگیری

مزایا

معایب

 دارای ضعف در تحلیل حساسیت (آذر و وفایی)1311 ، تکنیک جبرانی است به میزان فاصله از راه حل مثبت اهمیتی نمیدهد ارزیابی همزمان معیارهای کمی و کیفی تنها هنگامیکه تعداد شاخصها و اطالعات در دسترس محدود است، میتوان تعداد قابل توجهی معیار در نظر گرفتاستفاده از این روش توصیه میشود )(Naumann, 1998
 نتایج حاصل از این مدل کامال مطابق با روشهای جبرانی ریسک گریز بودن آن در برخی مواقع میتواند محدودکننده باشداست
(میانآبادی و افشار)1310 ،
 ضرایب وزنی اولیه را میپذیرد تضاد و تطابق بین شاخصها را در نظر میگیردTOPSIS
 ترتیب اولویت گزینهها را مشخص و بهصورت کمی بیانمیکند
 از نظر قابلیت اعتماد نتایج ،ایدهآل است (آذر و وفایی)1311 ، روابط مورد استفاده برای نرمال کردن اطالعات ،محاسبهفواصل و روش تعیین وزن شاخصها اختیاری بوده و قابل
تطبیق با نوع اطالعات موجود در مساله است (طاهرخانی،
)1316
 با اطالعات کامل یک راه حل منحصربهفرد بهدست میآورد  -بر این فرض استوار است که یک سیستم نامشخص وجود دارد ،اما()Aruldoss et al., 2013
اطالعات در مورد سیستم برای ساخت یک تحلیل رابطهای یا مدل برای
Grey
توصیف کافی است
 راه حل بهینه را فراهم نمیکند ()Aruldoss et al., 2013 یافتن نزدیکترین نقطه به ایدهآل (آریش و شاکریروش،)1312
 ابزاری مفید در تصمیمگیری چندمعیاره ،بهویژه در شرایطی کهتصمیمگیرنده قادر نیست اولویتهای خود را در آغاز طراحی
ROKIV
سیستم بیان کند .راهحل توافقی به دست آمده میتواند برای
تصمیمگیرنده مقبول باشد زیرا که بیشینه بهرهوری گروه
«اکثریت» و کمینه تاسف فردی «مخالف» را فراهم میکند
()Nooy & Gnawh, 1981

 -تنها زمانی درست است که فرض استقالل معیارها را در نظر بگیریم

 از تکنیکهای جبرانی است. بهدلیل نمایش ترجیحات تصمیمگیرنده از طریق تابع افزایندهخطی بهعنوان قابل درکترین و محبوبترین روش در  -در مواردی که نرخ تبادل بین شاخصها ثابت و برابر با واحد باشد،
استفاده میشود (اصغرپور)1313 ،
مسائل  MDAMاست (میانآبادی و افشار)1310 ،
 فقط هنگامیکه تعداد شاخصها و اطالعات در دسترس محدود است،استفاده از این روش توصیه میشود ((Naamawn, 1998
 فقط خود معیار را وزندهی میکند ،اما از اهمیت موقعیت رتبهبندی معیارچشم پوشی میکند (میانآبادی و افشار)1310 ،
))Nooy & Gnaw,h 1981

WAS

مقایسه روشها
در جدول ( )2نکات کلیدی برگرفته از نتایج مطالعات مقایسهای

که میتواند به انتخاب روش مناسب کمک کند ،بیان شدهاند.
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جدول ( :)2مطالعات مقایسهای انجام شده میان روشهای تصمیمگیری
عنوان مقاله

نتایج

"Selection of an appropriate
wastewater treatment technology:
A scenario-based multiple-attribute
decision-making approach" (Kalbar
)et al., 2012
"A Survey On Multi Criteria
Decision Making Methods and Its
Applications, American Journal of
Information Systems" (Aruldoss et
)al., 2013

در بیشتر موارد  AHPو  TOPSISرقیب یکدیگر هستند AHP .در مواقعی که اطالعات درباره ویژگی
ها در مقیاس کاردینال (اعداد اصلی) موجود است قابل استفاده نیست .اگر اطالعات در مقیاس ساعتی
موجود باشد  AHPارجحیت دارد و اگر تعداد گزینهها زیاد باشد  TOPSISترجیح داده میشود.
در مقایسه  ELECTREبا  TOPSISو  ،Greyروشهای )ELECTERE (I, IS, II, III, IV, A

در مقایسه با سایر روشها به مقدار بیشتری در حل مسائل کنونی در ارزیابی محیطزیستی و مدیریت
محیطزیستی به کار برده میشوند .روش  TOPSISنه تنها در عرصههایی مانند برآورد کارایی ،کاربرد
دارد بلکه در مسایلی مانند انتخاب فرآیند تولید و سیستمهای تولید انعطافپذیر و مدیریت بهرهبرداری نیز
استفاده میشود .تکنیک  Greyاغلب در مسایل تصمیمگیری همچون ارزیابی کارایی مالی ،انتخاب تهیه
کننده ،انتخاب چیدمان سازهها ،پیشبینی تقاضا و انتخاب مواد اولیه بهگونهای موفقیت آمیز استفاده شده
است.
«بررسی روشهای فرارتبهای  PROMETHEE PROMETHEEنسبت به  ELECTREدارای قابلیت فهم بیشتر و فرمولهای ریاضی سادهتری
و  ELECTREدر تصمیمگیری محیطزیستی است .بهعالوه دارای محاسبات دقیقتر و جزئیات بیشتر و استفاده آسان است .همچنین توانایی بالقوهای
صنعت نفت و پتروشیمی» (عموشاهی و برای انجام تصمیمگیریهای محیطزیستی دارد.
همکاران)1310 ،
«مقایسه سه روش  DEA ،VIKORو راه حل ارایه شده توسط  TOPSISهمیشه نزدیکترین نقطه به راه حل ایدهآل نیست .در حالیکه
 TOPSISدر کارایی مدل مدیریت پاسخ  VIKORنزدیکترین نقطه به ایدهآل را نشان میدهد.
ریسک ( »A2R2Pآریش و شاکریروش،
)1312
"Multiple
Attribute
decision
Making Method And Applications:
A sate of The Art Survey" (Hwang
)& Yoon, 1981

در مقایسه روش  TOPSISو  ،VIKORروش  TOPSISدو نقطه مرجع مشخص میکند ،اما اهمیت
نسبی فاصله از این نقاط را در نظر نمیگیرد .اما  VIKORرتبهبندیها را بر اساس اندازهگیریهای
ویژهای از «نزدیکی» به راه حل ایدهآل معرفی میکند .مقدار نرمال شده در روش  VIKORبه واحد
سنجش معیار وابسته نیست .این در حالی است که مقادیر نرمال شده توسط  TOPSISممکن است به
واحد سنجش معیار وابسته باشند VIKOR .از نرمالسازی خطی و  TOPSISاز نرمالسازی برداری
استفاده میکند.
روش  SAWدر مقایسه با  TOPSISدارای خطای یکسانی است .در این مطالعه هر دو تکنیک
اولویتهای یکسانی ارایه دادند.

"A Comparative Analysis of
Decision Making Methods for The
"Seismic Retrofit of RC Buildings
)(Caterino et al., 2008

 PROMETHEE Iاغلب منجر به رتبهبندی کامل گزینهها نمیشود ،در واقع مساله داده شده را حل
نمیکند .نسخه  IIاین تکنیک همیشه یک رتبهبندی کامل از گزینهها فراهم میکند ،اما نیاز به
دستکاری در اطالعات وجود دارد ELECTRE .اغلب قادر به رتبهبندی کامل گزینهها نیست ،بلکه
یک زیرمجموعه از گزینههایی که نسبت به سایرین برتری دارند را انتخاب میکند .دو روش TOPSIS
و  VIKORجنبههای مشترک زیادی در رویکرد عمومی خود دارند ،با این تفاوت که  VIKORبه
صراحت گزارشی در رابطه با میزان رضایت از یک معیار واحد در کنار عملکرد سراسری نسبت به تمامی
معیارها میدهد .در نتیجه روشهای  VIKORو  TOPSISباتوجه به تواناییشان برای سروکار داشتن
با هر نوع از معیارهای داوری و متغیرها ،وضوح نتایج و کاهش تاثیر هدف مورد نظر ذهن تصمیمگیرنده،
مناسبترین روشها هستند.

«کاربرد روشهای تصمیمگیری چند معیاره در
برنامهریزی شهری و منطقهای با تاکید بر
روشهای  TOPSISو ( » SAWنوجوان و
همکاران)1311 ،
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جدول ( :)2مطالعات مقایسهای انجام شده میان روشهای تصمیمگیری
عنوان مقاله

نتایج

«به کارگیری و مقایسه روشهای
 TOPSIS ،ELECTREو  AHPدر
انتقال تکنولوژی تولید ترنسفورماتورهای
خشک رزینی» (باقری مقدم و زارعی)1316 ،

پاسخهای به دست آمده از روش  AHPتطابق بیشتری با نظر تصمیم گیرندگان دارد ،به این دلیل که
ضرایب اهمیت در روش  AHPاز مقایسات زوجی آنها و محاسبه بردار ویژه ماتریس این مقایسات و ضرب
سلسله مراتبی شاخصها در سطوح قبلی خود به دست میآید .در صورتیکه ضرایب در دو روش
 TOPSISو  ELECTREبا روش آنتروپی شانون محاسبه میشوند .همچنین مشخص شد که اگر
ضرایب اهمیت به دست آمده از روش  AHPدر دو روش  TOPSISو  ELECTREاستفاده شود،
رتبهبندی نهایی گزینهها با تقریب بسیار زیادی مانند رتبهبندی روش  AHPخواهد شد .بنابراین ،به نظر
میرسد همگرایی معنیداری بین هر سه روش ایجاد خواهد شد ،بهشرطی که روش تعیین اوزان نسبی
اهمیت شاخصها از روش بردار ویژه و با استفاده از مقایسات زوجی به دست آید .بدینترتیب نتایج روش
 AHPبهعنوان روش برتر انتخاب و میتواند مورد استفاده تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
هر دو روش  TOPSISو  VIKORبر اساس توابع تجمعی هستند و نزیکی به ایدهآل را ارایه میکنند.
تکنیک  VIKORشاخص رتبهبندی بر اساس اندازهگیری ویژهای از «نزدیکی» به راهحل ایدهآل را معرفی
میکند .در مقابل ،اصل اساسی روش  TOPSISاین است که گزینه انتخابی باید «کوتاهترین فاصله» را از
راهحل ایدهآل و «کوتاهترین فاصله» را از راهحل ایدهآل منفی داشته باشد .روش  TOPSISدو نقطه مرجع
را معرفی میکند ،اما اهمیت نسبی فاصله از این نقاط را در نظر نمیگیرد .تحلیل مقایسهای نشان میدهد
که این دو تکنیک  MCDMاز انواع مختلف نرمالسازی برای رفع واحد توابع معیارها استفاده میکنند و
توابع تجمعی متفاوتی را برای رتبهبندی ارایه میکنند .روش  VIKORاز نرمالسازی خطی و روش
 TOPSISاز نرمالسازی برداری استفاده میکند .مقادیر نرمال شده در تکنیک  VIKORبه واحد
سنجش تابع معیار بستگی ندارد ،اما مقادیر نرمال شده از طریق نرمالسازی برداری در  TOPSISممکن
است به واحد سنجش وابسته باشند.
 21روش  MADMجبرانی انتخاب و  13شاخص موثر در انتخاب مدل مناسب برای ازیابی آنها استفاده
شد .معیارهای توانایی حل مسائل دنیای واقعی و توانایی حل مسائلی با دادههای غیرکمی بهعنوان
موثرترین شاخصهای انتخاب یک روش تصمیمگیری شناخته شدند .روشهای ترکیبی بهکار رفته نشان
دادند که از میان روشهای مورد بررسی ،روشهای  ،Fuzzy TOPSIS ،Fuzzy AHP ،AHPمدل
یاگر و روش های مبتنی بر منطق فازی بهترین و روشهای Median Ranking ،Permutation
و  MRSضعیفترین روشها بهشمار میآیند .بر اساس روش  DEAنیز روشهای Fuzzy ،AHP
 Fuzzy TOPSIS ،TOPSIS ،AHPکاراترین روشها و  MRSو  Median Rankingناکاراترین
روشها هستند .از نتایج روشهای برتر میتوان نتیجه گرفت که اغلب آنها روشهای مبتنی بر رویکرد
فازی هستند.

"Compromise solution by MCDM
methods: A comparative analysis
of
VIKOR
and
"TOPSIS
((Opricovic & Tzeng, 2004

«رتبهبندی فنون تصمیمگیری چندشاخصه
 MADMبا استفاده از برخی روشهای
تصمیمگیری چند معیاره در محیط فازی و
مقایسه آن با رتبهبندی به روش ( »DEAآذر
و وفایی)1311 ،

بحث و نتیجهگیری
مقایسه تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره به این دلیل که هر
یک از روش منحصر به خود برای تصمیمگیری استفاده میکنند
و روابط ریاضی متفاوتی با یکدیگر دارند تقریبا امری نشدنی
است ،اما در این مقاله رایجترین مدلهای تصمیمگیری
چندمعیاره بهطور اختصار شرح داده شد و جوانب مثبت منفی آنها
بررسی گردید ،تا پژوهشگران بتوانند به کمک آن تکنیک
متناسب با کار خود را برگزینند .به عالوه در این پژوهش به
نکات مهمی که در مطالعات مقایسهای میان تکنیکها بیان شده
بود ،اشاره شد .طبق نتایج این بررسی ،بزرگترین محدودیت دو

روش  AHPو  ANPکه اصولی کامال مشابه دارند ،این است که
برای صحت نتایج تعداد گزینهها باید محدود باشد .روشهای
 ELECTREو  PROMETHEEنیز اصول مشابهی دارند و در
مسائل محیطزیستی بسیار کارآمد هستند ،اما پاسخ این روشها
اغلب بیش از یک گزینه است .دو روش  TOPSISو VIKOR
با اصول راهحل سازشی محدودیتهای کمتری نسبت به سایر
روشها دارند .روش  SAWیکی از قابل فهمترن روشهای
تصمیمگیری میباشد که تنها در مواردی که معیارها دارای
ارتباط مفهومی باشند ،محدودیت دارند .همچنین تئوری Grey
بـرای سیستمهای تصمیمگیـری دارای محـدودیت در اطالعات

متداولترین تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه در مسایل محیط زیستی

یک گزینه بسیار مناسب است.
یادداشتها
1. Multiple Criteria Decision Making
2. Multiple Attribute Decision Making
3. Multiple Objective Decision Making
4. Analytic Hierarchy Process
5. Analytic Network Process
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6. Simple Additive Weighting
7. The Technique for Order of Preference by
Similarity to Ideal Solution
8. Multicriteria Optimization and Compromise
Solution
9. The Elimination and Choice Translating Eeality
10. The Preference Ranking Organization Method
for Enrichment of Evaluations
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