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چكيده
٘یشٚی ا ٘ؼب٘ی اسصؿٕٙذتشیٗ ٔٙجغ ٞش ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ و ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔضیت سلبثتی ٔ ، ٟٓپیچیذ ٚ ٜخبف ٕٛٞاسٛٔ ٜسد
تٛخٔ ٝحممبٖ  ٚپظٞٚـٍشاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت .پیچیذٌی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٘بؿی اص خٛاػتٞ ٝب  ٚا٘تظبسات ٔتمبثُ وبسوٙبٖ ٚ
ٔذیشاٖ ث ٝدِیُ تغییش اسصؽ ٞب دس خٛأغ ثـشی ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ایٗ ٔٙجغ  ٚثبٌزؿت صٔبٖ ٚ ٚلٛع پذیذٞ ٜبیی چٖٛ
خٟب٘ی ػبصی  ،ثشٚص ثحشاٖ ٞبی التلبدی  ،ػیبػی  ٚاختٕبػی ثغٛس سٚصافض ٖٚدس حبَ تغییش اػت .تغییش ٘ٛع لشاسدادٞبی
تبٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ،وبٞؾ أٙیت ؿغّی  ،تؼذیُ ٘یش٘ ٚ ٚظبیش آٖ ٔ ،ؼضالتی سا ثشای وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٞب فشا ٓٞآٚسدٚ ٜ
وبسوٙبٖ سا ثب ػذْ لغؼیت ٞب  ٚػذْ اعٕیٙبٖ ٞبی فشاٚاٖ دس ٔحیظ حشف ٝوبسی آ٘بٖ سٚثش ٚػبخت ٝاػتِ .زا ایدبد اٍ٘یضؽ
 ٚتؼٟذ ٚالؼی دس وبسوٙبٖ ثذ ٖٚتدذیذ ٘ظش دس عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ٔشػٙٔ ْٛبثغ ا٘ؼب٘ی أىبٖ پزیش ٕ٘ی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ
ٔغبثك تحمیمبت ا٘دبْ ؿذ ، ٜاسصیبثی كحیح ػّٕىشد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٙغجك ثب ػذاِت ػبصٔب٘ی ٘یض یىی اص ٕٟٔتشیٗ
ٔحٛسٞبی ایدبد تؼٟذ دس وبسوٙبٖ ٔی ثبؿذ و ٝاثشثخـی آٖ دس ثٟشٚ ٜسی ػبصٔبٖ ٞب  ،دأٚ ٝٙػیؼی اص آثبس ثٟجٛد ٍ٘شؽ
ػبصٔب٘ی  ،سفتبس  ،ػالٔت  ٚثٟضیؼتی وبسوٙبٖ سا ؿبُٔ ٔی ٌشدد .ایٗ ٔمبِ ٝدس تالؽ اػت وبسثشد ٔٙغك فبصی دس اسصیبثی
ػّٕىشد وبسوٙبٖ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞذ تب ثتٛا٘ذ ثب ٘تبیح حبكُ اص آٖ ث ٝعشاحی ٔذَ ثٟیٔ ٝٙذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی
ثپشداصدٙٔ .غك فبصی اِٚیٗ ثبس دس ػبَ  1965تٛػظ پشٚفؼٛس ِغفی صادٔ ٜغشح ؿذ  ٚثذِیُ تٛا٘بیی دس ٔذِؼبصی ٔؼبئُ
تٛاْ ثب ػذْ لغؼیت  ٚپیچیذٌی ثبال  ،وبسثشدآٖ ث ٝػشػت افضایؾ یبفتٔ .مبِ ٝحبضش ثیبٍ٘ش وبسثشد ٔٛثش ایٗ تىٙیه دس
ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ثٛد ٚ ٜأیذ اػت ٔٛسد اػتفبد ٜدا٘ؾ پظٞٚبٖ ٔ ،حممبٖ لشاس ٌیشد.
ٍاشگاى کلیدیٔ :ذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی  ،اسصیبثی ػّٕىشد ػبصٔبٖ  ،تؼبِی ػبصٔب٘ی ٙٔ ،غك فبصی
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 -1هقدهِ
ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس حمیمت ػٛٙا٘ی اػت و ٝعی دٔ 1970 ٝٞیالدی ٔغشح ؿذ ٜاػت .اٌش چ ٝثؼیبسی اص كبحجٙظشاٖ
ٛٙٞص  ، ٓٞػٙبٚیٗ لجّی  ٚلذیٕی آٖ سا ػٕٔٛب ث ٝكٛست ٔتشادف ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی دٙٞذ أب ثؼیبسی اص آٟ٘ب ٔؼتمذ٘ذ ؤ ٝذیشیت
ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔفٟٔٛی فشاتش اص ٔذیشیت پشػّٙی داسد  ٚتٕبٔی ایٗ ػٛٙاٖ ٞب سا دس ثش ٔی ٌیشد ٔ .ذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی أشٚص ٜتخلق
ٚیظ ٜای اص ٔذیشیت ث ٝؿٕبس ٔی سٚدِ .یىٗ پیؾ اص ایٙى ٝایٗ ٔم ِٝٛث ٝكٛست تخللی ٚیظٟ٘ ٜبدی ٝٙؿٛد  ،وٓ  ٚثیؾ دس ٌٛؿٚ ٝ
وٙبس د٘یب وؼب٘ی دس حٕبیت اص وبسوٙبٖ ٔغبِجی سا ٔغشح ٔی ػبختٙذ  .ثشای ٔثبَ دس حذٚد ػبَ ٔ 1800یالدی یىی اص وبسخب٘ٝ
داساٖ اٍّ٘یؼی ث٘ ٝبْ  Aساثشت آ @ ٖٚثشای اِٚیٗ ثبس ث ٝثشسػی ٘یبص ٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی پشداخت  ٚاص ثٟجٛد ؿشایظ ٔحیظ وبس ػخٗ
ٌفت .آ ٖٚلشیت ثٞ ٝفتبد ػبَ اص ص٘ذٌی خٛد سا كشف تبٔیٗ ػؼبدت عجم ٝوبسٌش دس فشآیٙذ ػبصٔبٖ ٞبی كٙؼتی ٕ٘ٛد  ٚدس ایٗ ساٜ
اص ثزَ ػشٔبیٔ ٝبدی ٔ ٚؼٛٙی فشٌٚزاس ٘ىشد  ٚثٕٞ ٝیٗ ػجت ٘بٔؾ دس تبسیخچ ٝدا٘ؾ ٔذیشیت ث ٝػٛٙاٖ ثٙیبٍ٘زاس ٔذیشیت ٔٙبثغ
ا٘ؼب٘ی خبٚدا٘ٔ ٝب٘ذ ٜاػت  .ا ٚفّؼف ٝلذیٕی ثٟش ٜوـی اص ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی سا ٔٛسد تدذیذ ٘ظش لشاس داد  ٚا٘تظبٔی دس ٔذیشیت كٙؼتی
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ایدبد ٕ٘ٛد <1=.یىی اص ٘تبیح ٔؼتمیٓ ا٘مالة كٙؼتی و ٝتمشیجبً ٕٞضٔبٖ ثب ػبیش تحٛالت ػظیٓ ػّٕی  ،فّؼفی ٚ
ػیبػی لشٞ ٖٚفذٞ ٚ ٓٞدذ ٓٞدس اسٚپب ثٚ ٝلٛع پیٛػت ،پیذایؾ وبسخب٘ٞ ٝبی ثضسي دس خٛأغ كٙؼتی ثٛد و ٝثشای اِٚیٗ ثبس
اػتخذاْ  ٚتٕشوض ػذ ٜوثیشی وبسٌش سا دس یه ٔىبٖ  ٚصیش یه ػمف ایدبة ٕ٘ٛد  .دیٍش ٘ظبْ كٙؼتی خذیذ  ،ثی اػتٙبیی ث ٝخٙجٝ
ٞبی ػبعفی  ٚػذْ سػبیت اك َٛا٘ؼب٘ی دس وبسخب٘ٞ ٝب ثٛد  .ثیـتش وبسوٙبٖ ث ٝاصای دػتٕضد ٘بچیض دس ٚضؼیتی ثؼیبس عبلت فشػب ٚ
غیش ا٘ؼب٘ی دس ػشٔب ٌ ٚشٔبی ؿذیذ ٔ ،حیغی آِٛد ، ٜپش ػش  ٚكذا  ٚغجبس آِٛد ػبػبت عٛال٘ی وبس ٔی وشد٘ذ  .ثب احدبف  ٚػتٕی
و ٝدس حك وبسٌبٖ ٔی ؿذ  ،عجیؼی ثٛد و ٝآٟ٘ب دیش یب صٚد ثشای دفبع اص خٛد ث ٝتـىیُ كٙف  ٚاتحبدی ٝپشداخت ، ٝث ٝػٛٙاٖ یه
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚتحذ ثب كبحجبٖ كٙبیغ سٚثش ٚؿ٘ٛذ تب ثٚ ٝضغ آؿفت ٝص٘ذٌی خٛد ػش  ٚػبصٔبٖ دٙٞذ  .ثٙبثشایٗ تـىیُ اتحبدی، ٝ
دیٍش خشْ ٔحؼٛة ٕ٘ی ٌشدیذ  ٚػذْ ػضٛیت وبسٌش دس اتحبدیٕ٘ ٝی تٛا٘ؼت ؿشط اػتخذاْ لشاس ٌیشد .ثب ظٟٛس ٟ٘ضت سٚاثظ
ا٘ؼب٘ی  ٚتبثیشاتی و ٝػّ ْٛسفتبسی اص اٚاخش د 1940 ٝٞثش ٌؼتشٔ ٜذیشیت ثش خبی ٌزاؿت ؿشایظ خذیذ ثشای غٙی ػبصی ٘ؼجی
ثشخی اص وبسوشد ٞبی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی فشا ٓٞؿذ  .عی دٔ 1950 ٚ 1940 ٝٞذیشیت وبسوٙبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝفضایٙذ ٜای ث ٝػٛی
تٛػؼ ٝف ٖٛٙآصٔ ٖٛػبصی ثشای ثٟی ٝٙػبصی تٙبػت ثیٗ افشاد ٔ ٚـبغُ تح َٛیبفت  .ثب ایٗ  ، ٕٝٞدس ایٗ ػبَ ٞب ٔذیشیت ٔٙبثغ
ا٘ؼب٘ی ػٕٔٛبً ث ٝػٛٙاٖ وبسوشد حٕبیتی ٔ ،حذٚد  ٚػبدی دس ػبصٔبٖ ٞب ِحبػ ٔی ؿذ <2=.اص د 1960 ٝٞحدٓ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات
دِٚتی دس ػبصٔبٖ ٞب افضایؾ یبفت ٔ ٚفٔ ْٟٛذیشیت وبسوٙبٖ خبیٍضیٗ ٔذیشیت أٛس سفبٞی ؿذ  .عی د 1970 ٚ 1960 ٝٞػبصٔبٖ
ٞب ثتذسیح ثشای ٘یُ ث ٝثٟشٚ ٜسی  ٚسلبثت ثب افضایؾ إٞیت اػتشاتظیه وبسوشد ٞبی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی اثش ثخؾ ٔٛاخ ٝؿذ٘ذ  .اص
ایٗ صٔبٖ وبسوشد ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ثٔ ٝؼٙی ػبخت ٘یشٚی وبس ثش اٍ٘یختٔ ٚ ٝتؼٟذ ثشای سػیذٖ ث ٝحذاوثش اثش ثخـی ٔغشح ؿذ  .عی
دٔ 1990 ٚ 1980 ٝٞؼبئّی ٘ظیش ادغبْ ػبصٔبٖ ٞب  ،تلذی ٌشی ٞب  ٚخشیذ  ٚتّٕه ػبیش ؿشوت ٞب  ٚخٟب٘ی ؿذٖ ٔٛلؼیت ثبصاس ثٝ
وٛچه ػبصی ٙٔ ٚبػت ػبصی ثب ٟٔٙذػی ٔدذد ػبصٔبٖ ٞب ٔٙدش ؿذ  ٚحٛص ٜوٛچه ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی اثؼبد خذیذی سا تحت
پٛؿؾ لشاس داد <3=.پیچیذٌی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٘بؿی اص خٛاػتٞ ٝب  ٚا٘تظبسات ٔتمبثُ وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ ث ٝدِیُ تغییش اسصؽ ٞب دس
خٛأغ ثـشی ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ایٗ ٔٙجغ  ٚثبٌزؿت صٔبٖ ٚ ٚلٛع پذیذٞ ٜبیی چ ٖٛخٟب٘ی ػبصی  ،ثشٚص ثحشاٖ ٞبی التلبدی ،
ػیبػی  ٚاختٕبػی ثغٛس سٚصافض ٖٚدس حبَ تغییش اػت .تغییش ٘ٛع لشاسدادٞبی تبٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ،وبٞؾ أٙیت ؿغّی  ،تؼذیُ
٘یش٘ ٚ ٚظبیش آٖ ٔ ،ؼضالتی سا ثشای وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٞب فشا ٓٞآٚسد ٚ ٜوبسوٙبٖ سا ثب ػذْ لغؼیت ٞب  ٚػذْ اعٕیٙبٖ ٞبی فشاٚاٖ دس
ٔحیظ حشف ٝوبسی آ٘بٖ سٚثش ٚػبخت ٝاػت <4=.ثذِیُ تٛا٘بیی ثبالی ٔٙغك فبصی دس ٔذِؼبصی ٔؼبئُ تٛاْ ثب ػذْ لغؼیت  ٚپیچیذٌی
٘ ٚیض ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت پیچ یذٙٔ ٜبثغ ا٘ؼب٘ی  ،اػتفبد ٜاص ٔٙغك فبصی ثٟتشیٗ سا ٜحُ ثشای اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ دس ساػتبی
دػتیبثی ثٔ ٝذَ ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ساػتبی دػتیبثی ث ٝتؼبِی ػبصٔب٘ی ٔی ثبؿذ .دس ادأ ٝاثتذا ػیش تىبّٔی ٔٙغك فبصی سا ٔٛسد
ٔغبِؼ ٝلشاس داد ٚ ٜػپغ ث ٝثشسػی وبسثشد آٖ دس ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔی پشداصیٓ.
 -2سیر تکاهلی کاربرد هٌطق فازی در بْیٌِ سازی سیستن ّای تَام با عدم قطعیت
ثشای ػیؼتٓ ٞبیی و ٝپیچیذٌی آٟ٘ب وٓ  ٚػذْ لغؼیت ٘بچیض اػت ٔی تٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص ٔؼبدالت سیبضی ٔبٞیت  ٚسفتبس
ػیؼتٓ سا ثغٛس دلیك ٔذِؼبصی  ٚتحّیُ ٕ٘ٛدِ .یىٗ ثشای ػیؼتٓ ٞبیی و ٝپیچیذٌی آٟ٘ب وٕی ثیـتش اػت  ٚػذْ لغؼیت ٘یض
٘ؼجتب صیبد اػت دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ تحّیُ لغؼی  ٚدلیمی اص ػیؼتٓ داؿت <5=.دس ایٗ ػیؼتٓ ٞب أىبٖ اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی اثتىبسی
ٔذسٖ ٔب٘ٙذ ٛٞؽ ٔلٛٙػی  ٚؿجى ٝػلجی ٚخٛد داسد .دس ؿجىٞ ٝبی ػلجی ث ٝدِیُ لبثّیت یبدٌیشی ػیؼتٓ  ،ػذْ لغؼیت ثٝ
ٔشٚس وبٞؾ یبفت ٚ ٝلبثّیت تحّیُ ٔٛثش ػیؼتٓ افضایؾ ٔی یبثذِ ،زا ثشای ػیؼتٓ ٞبی ثب پیچیذٌی ثبال  ٚػذْ لغؼیت صیبد وٝ
اعالػبت وبفی  ٚدلیمی ٘یض دس دػتشع ٘یؼت سٚیىشد اػتذالَ تمشیجی فبصی ٔغشح ٔی ؿٛدٚ <6=.سٚدی ػیؼتٓ فبصی ٔی تٛا٘ذ
اعالػبت ٘بدلیك ثبؿذ  ٚپشداصؽ ٞبی ػیؼتٓ ٘یض ثب ثٟشٌ ٜیشی اص اػتذالَ تمشیجی ا٘دبْ ٔی ؿ٘ٛذ .دس ایٙدب ثبیذ ث٘ ٝىت ٝظشیفی
اؿبسٕٛ٘ ٜد  ٚآٖ ایٙىٙٔ ٝغك فبصی ثب ػّٓ احتٕبَ تفبٚت داسد .سٚؽ ٞبی آٔبسی ٔشتجظ ثب احتٕبَ دس خلٛف ٚلٛع یب ػذْ ٚلٛع یه
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سٚیذاد اػت دس حبِی وٙٔ ٝغك فبصی دس ٔٛسد ٘بٔـخق ٘ ٚبدلیك ثٛدٖ دأ ٚ ٝٙسٚاثظ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼتٔ ٝی
ثبؿذ<7=.پشفؼٛس ِغفی صاد ٜدس ػبَ ٔ 1965یالدی اِٚیٗ ٔمبِٙٔ ٝغك فبصی سا ثش ٔجٙبی سیبضیبت ٔذسٖ اسائٕٛ٘ ٝد .ا ٚػپغ دس ػبَ
 1972وبسثشد ٔٙغك فبصی سا دس ػیؼتٓ ٞبی وٙتشِی تٛػؼ ٝداد .دس ػبَ  1974ثٛٔ ٝاصات ثشسػی ٞبی ٚی ؿٛالً٘  ٚتبئٛف ٛدس
ٕٞیٗ صٔی ٝٙتحمیمبتی سا دس وـٛس طاپٗ ا٘دبْ داد٘ذ .دس ػبَ 1977پشفؼٛس ٕٔذا٘ی دس ثشیتب٘یب تحمیمبتی ٔـبث ٝا٘دبْ داد .دس ػبَ
 1982پشفؼٛس تبً٘ اص وـٛس چیٗ ػیؼتٓ تفىش خبوؼتشی ثش ٔجٙبی ٔٙغك فبصی سا تٛػؼ ٝداد <8=.دس ػبَ  1984ا٘دٕٗ ثیٗ
إِّّی ػیؼتٓ فبصی دس وـٛس إِٓبٖ تٛػظ پشفؼٛس صیٕشٔٗ تبػیغ ٌشدیذ  ٚاِٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ٔٙغك فبصی دس اػپب٘یب
( )1985ثشٌضاس ٌشدیذ ٚدس ػبَ  1986ا٘دٕٗ ػیؼتٓ ٞبی فبصی دس وـٛس طاپٗ تبػیغ ؿذ .دٔٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ٔٙغك فبصی
٘یض دس طاپٗ( )1989ثشٌضاس ؿذ .دس ایٗ وٍٙشٔ 250 ٜمبِ ٝو ٝػٕذ ٜآٟ٘ب ٔشثٛط ث ٝوبسثشدٞبی ػّٕی ٔٙغك فبصی دس كٙؼت ثٛد ،اسائٝ
ٌشدیذ .اِٚیٗ وٙفشا٘غ ؿجىٞ ٝبی ػلجی ٙٔ ٚغك فبصی ٔ ٚتؼبلت آٖ ػٔٛیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ٔٙغك فبصی ٘یض دس ایبالت ٔتحذٜ
( )1989ثشٌضاس ؿذ٘ذ .چٟبسٔیٗ وٍٙش ٜدس وـٛس ثّظیه( )1991ثشٌضاس ؿذ  ٚدس ػبَ  1993اِٚیٗ ٔدّ ٝتخللی ػیؼتٓ ٞبی
فبصی دس ایبالت ٔتحذ ٜا٘تـبس یبفت .پٙدٕیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ٔٙغك فبصی دس وش ٜخٛٙثی ٘ ٚیض اِٚیٗ وٙفشا٘غ ٔٙغك فبصی ٚ
وبسثشدٞبی آٖ دس ػٍٙبپٛس ٘یض دس ٕٞیٗ ػبَ ثشٌضاس ؿذ٘ذ .دس ادأ ٝوٍٙشٞ ٜبی ثیٗ إِّّی ٔٙغك فبصی ٞش د ٚػبَ یىجبس تذاْٚ
یبفتٙذ ثغٛسی و ٝؿـٕیٗ دٚس ٜدس ایبالت ٔتحذٞ ، )1993( ٜفتٕیٗ دٚس ٜدس خٕٟٛسی چه (ٞ ، )1995ـتٕیٗ دٚس ٜدس اػپب٘یب
(ٕٟ٘ ،)1997یٗ دٚس ٜدس اٍّ٘ؼتبٖ( ، )1999دٕٞیٗ دٚس ٜدس تشوی ،)2001(ٝیبصدٕٞیٗ دٚس ٜدسچیٗ ( ،)2005دٚاصدٕٞیٗ دٚس ٜدس
ٔىضیه ( ،)2007ػیضدٕٞیٗ دٚس ٜدس پشتغبَ( ،)2009چٟبسدٕٞیٗ دٚس ٜدس ا٘ذ٘ٚضی ( ،)2011پب٘ضدٕٞیٗ دٚس ٜدس وب٘بدا (ٚ )2013
ؿب٘ضدٕٞیٗ دٚس٘ ٜیض دس اػپب٘یب( )2015ثشٌضاس خٛاٞذ ٌشدیذٔ .غبثك ثشسػی ٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜثغٛسوّی وبسثشد ٔٙغك فبصی دس ثٟیٝٙ
ػبصی ػیؼتٓ ٞبی ثشخٛسداس اص ػذْ لغؼیت ث ٝچٟبس حٛص ٜتلٕیٓ ٌیشی  ،اخشا  ،ػٙدؾ  ٚاسصیبثی ٔ ٚذِؼبصی تمؼیٓ ثٙذی ٔی
ٌشدد <9=.دس حٛصٔ ٜذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی وٛٔ ٝسد تٕشوض ٘ٛیؼٙذٌبٖ ایٗ ٔمبِ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت ٙٔ ،غك فبصی دس حٛصٔ ٜذِؼبصی ٚ
ػٙدؾ  ٚاسصیبثی تٛػؼ ٝثیـتشی یبفت ٝاػت .اِجت ٝدس حٛص ٜتلٕی ٓ ٌیشی ٘یض اػتفبد ٜاص ایٗ تىٙیه دس ٔجحث تلٕیٓ ٌیشی دس
خلٛف ا٘تخبة ٔذیشاٖ ؿبیؼت ٚ ٝؿٙبػبیی وبسوٙبٖ ٔؼتؼذ ػبصٔبٖ ٔٛسد ثشسػی ٚالغ ٌشدیذ ٜاػت=ِ <10یىٗ تٕشوض اكّی ٔمبِٝ
ثش ػٙدؾ  ٚاسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثٙٔ ٝظٛس دػتیبثی ثٔ ٝذَ ثٟی ٝٙػیؼتٓ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ.
 -3ضاخص ّای ارزیابی ٍ سٌجص عولکرد
ؿبخق ٞبی ػّٕىشد دس ٞش فؼبِیت  ٚػبصٔب٘ی ثب دیٍشی ٔتفبٚت ٔی ثبؿذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ثب تٛخ ٝثٞ ٝذف ػبصٔبٖ ٚ
خشٚخی ٞبی آٖ لبثُ تغییش ٔی ثبؿذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس فؼبِیت ٞبی تِٛیذی ؿبخق ٞبی ػّٕىشد ػٕذتب ثش اػبع ٔؼیبسٞبی وٕی
لبث ُ ػٙدؾ  ،تؼییٗ ٔی ؿ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ دس ایٗ فؼبِیتٟب اسصیبثی  ٚػٙدؾ ػّٕىشد ساحت تش  ٚػبد ٜتش ٔی ثبؿذ .أب ٞش چ ٝفؼبِیتٟب
ث ٝػٕت فؼبِیتٟبی خذٔبتی  ٚویفی تغییش یبثذ  ،تؼییٗ ؿبخق ٞبی ػّٕىشد ٔـىُ تش  ٚثب دسخ ٝای اص اثٟبْ ٔٛاخٔ ٝی ثبؿذ .ثشای
تؼییٗ ؿبخق ٞبی ػّٕىشد د س ٞش ػبصٔبٖ اثتذا ثبیذ ثب تٛخ ٝث ٝاٞذاف تؼییٗ ؿذ ٜثشای آٖ ،ؿغُ ٞب  ٚثخؾ ٞبی ٔٛخٛد دس آٖ
ػبصٔبٖ سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد ػپغ ثب تدضی ٚ ٝتحّیُ ؿغُ  ٚوؼت اعالع اص وّی ٝفؼبِیت ٞبیی و ٝدس آٖ ا٘دبْ ٔی ٌیشد ٞ ،ذف اص
ا٘دبْ وبس  ٚخٛاػتٞ ٝبی ٔٛسد ٘ظش سا تؼییٗ ٕ٘ٛد تب ثش آٖ ا ػبع ثتٛاٖ ؿبخق ٞب ٔ ٚؼیبسٞبی ػٙدؾ ػّٕىشد سا تؼییٗ ٕ٘ٛد<11=.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثشای تؼییٗ ؿبخق ٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد یه وبسٌش تِٛیذی ٔ ،ؼیبسٞبیی چ ٖٛتؼذاد تِٛیذ دس ؿیفت  ،تؼذاد
لغؼبت ػبِٓ  ٚیب ٔؼیٛة تِٛیذی  ،وبسوشد كحیح ثب دػتٍبٞ ٜب  ٚاثضاسآالت دس دػتشع ٘ ٚظبیش آٖ سا ٔی تٛاٖ دس ٘ظش ٌشفت .یب دس
خلٛف یه ٟٔٙذع ٘بظش سؿت ٝػٕشاٖ ٔ ،ی تٛاٖ ٔیضاٖ سضبیت وبسفشٔب اص ویفیت وبس دس حبَ ا٘دبْ ٘ ،ح ٜٛتٙظیٓ ٌضاسؿبت وبس
ٔشثٛط وبسٌبٕٞ ، ٜبٍٙٞی ثب آصٔبیـٍبٔ ٜمبٔٚت ٔلبِح ٔ ٚىب٘یه خبن  ،وٙتشَ ویفیت ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٔ ،یضاٖ دلت دس ٘حٜٛ
اخشا وبس تٛػظ پیٕب٘ىبس  ،ػشوـی ٔذا ْٚث ٝوبس دس حبَ اخشا  ،وٙتشَ دلیك ا٘دبْ ٔٛاسد ٔشثٛط ث ٝایٕٙی ،ا٘دبْ ٔحبػجبت ٔدذد
خٟت ٔؼبدَ ٕ٘ٛدٖ ٔمبعغ  ٚپشٚفیُ ٞبی ػبختٕب٘ی ٘ ٚظبیش آٖ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝالحظٔ ٝی ؿٛد  ،دس ٞش
وذاْ اص ٔـبغُ فٛق لؼٕتی اص ؿبخق ٞب ث ٝساحتی لبثُ ػٙدؾ  ٚثشآٚسد ثٛد ٚ ٜلؼٕت دیٍش ثب دسخ ٝای اص اثٟبْ  ٚػذْ اعٕیٙبٖ
لبثُ ثشآٚسد ٔی ثبؿذ .ثش ایٗ اػبع وّی ٝؿبخق ٞبی ػٙدؾ ػّٕىشد وبسوٙبٖ دس ٞش ػبصٔبٖ سا ٔی تٛاٖ ث ٝد ٚلؼٕت اػبػی
ؿبخق ٞبی وٕی  ٚؿبخق ٞبی ویفی تمؼیٓ ٕ٘ٛد.
 -1 -3ضاخص ّای کوی ارزیابی عولکرد کارکٌاى
دس ؿبخق ٞبی وٕی  ،وٕیت ػبُٔ اكّی ػٙدؾ ػّٕىشد افشاد ٔی ثبؿذ .دس ایٗ سٚؽ ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت فؼبِیت  ،صٔبٖ
ا٘دبْ وبس تٛػظ سٚؽ تدضی ٚ ٝتحّیُ ؿغُ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی وبس  ،تؼییٗ ٔی ؿٛد  ٚث ٝػٛٙاٖ ػّٕىشد
اػتب٘ذاسد ٔٛسد تٛخٚ ٝالغ ٔی ٌشدد .ػپغ ثب ٔمبیؼ ٝػّٕىشد ٚالؼی فشد ثب اػتب٘ذاسد تؼییٗ ؿذ ، ٜػّٕىشد ٚی ٔٛسد ػٙدؾ لشاس
ٔی ٌیشد .ثذیٟی اػت ػٙدؾ  ٚثشآٚسد ٔؼیبسٞبی وٕی ٘ؼجت ث ٝؿبخق ٞبی ویفی ثذالیُ ٔبٛٞی ػبد ٜتش ٔی ثبؿذ.
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 -2-3ضاخص ّای کیفی ارزیابی عولکرد کارکٌاى
ؿبخق ٞبی ویفی ث ٝػٙدؾ ثخـی اص ػّٕىشد وبسوٙبٖ ٔی پشداص٘ذ و ٝاص ػذْ لغؼیت  ٚاثٟبْ ثشخٛسداس اػت .ػٕذ ٜایٗ
ػذْ لغؼیت ٔشثٛط ثٔ ٝؼیبسٞبی صثب٘ی  ٚث ٝػجبست دیٍش والٔی ٔی ثبؿذٚ .اطٞ ٜبیی چ ٖٛثؼیبس خٛة  ،خٛة  ،ػبِی ٔ ،تٛػظ ٚ
ضؼیف ث ٝتٛكیف ػّٕىشد ٔی پشداص٘ذ ِیىٗ ث ٝكٛست یه ٔؼیبس ػذدی ل بثُ اسصؽ ٌزاسی ٘یؼتٙذ .دس ایٗ حبِت ثبیذ اثتذا ثٚ ٝػیّٝ
تىٙیه ٞبیی ػجبسات والٔی سا ثٔ ٝمبدیش ػذدی تجذیُ ٕ٘بئیٓ  ٚدس ادأ ٝاص ٘تبیح ػذدی حبكُ دس تحّیُ ػٙدٞ ٝبی خٛد اػتفبدٜ
ٕ٘بئیٓ.
 -4استفادُ از هٌطق فازی در اًدازُ گیری ضاخص ّای کیفی
ٕٞب٘غٛس و ٝپیؾ تش روش ؿذ ،ثخـی اص ػّٕىشد وبسوٙبٖ ٚخٛد داسد و ٝاثتذا ث ٝػبوٗ ثب ث ٝكٛست یه ٔؼیبس ػذدی لبثُ
اسصؽ ٌزاسی ٘یؼت .ػّٕىشدٞبیی و ٝا٘ذاصٌ ٜیشی آٟ٘ب اص ػذْ لغؼیت  ٚاثٟبْ ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜثٚ ٝػیّٔ ٝؼیبسٞبی صثب٘ی  ٚػجبست
والٔی ثیبٖ ٌشدیذ ٚ ٜثب ؿبخق ٞبی ویفی ػٙدؾ ٔی ٌشد٘ذ .ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿبخق ٞبی ویفی ثٚ ٝػیّٙٔ ٝغك فبصی و ٝدس ایٗ
ٔمبِٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد داسای ػٔ ٝشحّ ٝاػت ٔ ٚىب٘یضْ آٖ ث ٝایٗ كٛست اػت و ٝاثتذا ٔٙغك فبصی دادٞ ٜبی ٚسٚدی سا
دسیبفت  ٚػپغ ثب اػتفبد ٜاص لٛا٘یٗ تؼشیف ؿذ ٚ ٜدأ ٝٙػضٛیت ٔتٙبظش تؼییٗ ؿذ ٜآٟ٘ب سا تجذیُ ث ٝخشٚخی ٔی ٕ٘بیذ .ثشای ٞش
دأٚ ٝٙسٚدی  ،اسصؽ دادٞ ٜب (دسخ )ٝثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع تبثغ آٔبسی ٔٛسد اػتفبد ٜتؼشیف ٔی ؿٛد .دس ٔٛسد پبییٗ یب ثبال ثٛدٖ دسخٞ ٝش
ٔتغیش  ،تٛا٘بیی ٞبی ٔٙغك فبصی دسخبت ٔختّفی ثشای وُ دأٔ ٝٙتغیش ٔی دٞذٔ .شاحُ ػٌ ٝب٘ ٝایٗ سٚؽ ٔغبثك تٛضیحبت ریُ
ٔی ثبؿذ.
 -1-4هرحلِ اٍل  :فازی سازی ٍرٍدی ّا
سٚؽ ٔٙغك فبصی دادٞ ٜبی ٚسٚدی سا دسیبفت  ٚث ٝكٛست یه اسصؽ فبصی تجذیُ ٔی ٕ٘بیذ ،ایٗ فشایٙذ سا فبصی ػبصی ٔی
ٌٛیٙذ .فشایٙذ فبصی ػبصی ؿبُٔ تفؼیش  ٚتجذیُ دادٚ ٜسٚدی ثٚ ٝػیّ ٝتٛاثغ فبصی ٔی ثبؿذ .ایٗ ٔشحّ ٝؿبُٔ د ٚثخؾ تجذیُ
تٛػظ تٛاثغ ػضٛیت فبصی  ٚعجم ٝثٙذی ٔی ثبؿذ .دس عجم ٝثٙذی تٛاثغ ػضٛیت  ،دادٞ ٜبی ٚسٚدی ث ٝكٛست ػضٛی اص یه
ٔدٕٛػ ٝفبصی ٔثُ ثبال ٔ ،تٛػظ  ،پبییٗ ٘ ٚظبیش آٖ تجذیُ ٔی ؿٛد .تٛاثغ ػضٛیت دس ٔٙغك فبصی ثب تٛخ ٝث ٝسفتبس ٔتغیشٞبی
ٚسٚدی ٔٛسد ٘ظش ٔی تٛا٘ذ اؿىبَ ٔتفبٚتی داؿت ٝثبؿذ  ،أب ثغٛس ػٕذ ٜدس ثیـتش وبسثشدٞب ثشای تؼییٗ سفتبس ٚسٚدی ٞب اص تبثغ
ػضٛیت ٌٛػی اػتفبدٔ ٜی ؿٛدٔ .دٕٛػٞ ٝبی فبصی اػبع وبس ٔٙغك فبصی اػت .تئٛسی ٔدٕٛػ ٝفبصی یه حبِت وّی اص تئٛسی
ٔدٕٛػٞ ٝب اػت ثب ایٗ ٚیظٌی و ٝدأ ٝٙآٖ اص ٔدٕٛػ٘ ٝبپیٛػت >1ٚ0? ٝث ٝفبكّ ٝپیٛػت [1ٚ0] ٝتغییش ٔی وٙذ.دس ٔدٕٛػٞ ٝبی
ٔؼِٕٛی ثشای ٞش ٔتغیش غیش ػض ٚ ٛػض ،ٛػذدی ث ٝتشتیت اص دأ > 1ٚ0? ٝٙتؼّك ٔی ٌیشد ِٚی دس ٔدٕٛػٞ ٝبی فبصی ثشای تٕبیض
ثیٗ ػٙبكش غیشػض ٚ ٛػضٔ ، ٛمبدیش تخلیلی ثغٛس پیٛػت ٝاص] [1ٚ0ثب وبٞؾ دسخ ٝػضٛیت تؼّك ٔی ٌیشدٔ .مبدیش ثضسٌتش دسخٝ
ػضٛیت ثیـتش سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
 -2-4هرحلِ دٍم  :اًجام فرایٌد استٌتاج فازی
پغ اص تؼشیف ٚسٚدی ٞب  ،فشایٙذ اػتٙتبج فبصی آغبص ٔی ٌشدد .ثذیٗ كٛست و ٝتىٙیه فبصی اص عشیك اسصیبثی اعالػبت
ٚسٚدی ثش اػبع لٛاػذ فبصی" اٌش  ، ...آٍ٘ب " ... ٜكٛست ٔی ٌیشد .دس فشایٙذ فبصی ،خشٚخی ثب تٛخ ٝث ٝتبثغ ػضٛیت فبصی  ٚفشایٙذ
اػتٙتبج كٛست ٔی ٌیشد .ثشای اػتذالَ  ٚاػتٙتبج تشویت ٔٙغمی ،اص خشٚخی ٞبی لٛاػذ " اٌش  ، ...آٍ٘ب " ... ٜاػتفبدٔ ٜی ٌشدد ٚ
ٔتٙبظش ثب ؿشایظ لؼٕت "اٌش"ٔ ،ی تٛاٖ لبػذٙٔ ٜغك خشٚخی سا ٘ٛؿت.
 -3-4هرحلِ سَم  :تبدیل ٍرٍدی ّای فازی بِ ًتایج غیرفازی
پغ اص اتٕبْ ٔشاحُ فٛق  ٚتؼییٗ خشٚخی ثٛػیّ ٝتٛاثغ ػضٛیت فبصی  ،فشایٙذ غیشفبصی ػبصی آغبص ٔی ؿٛد  ٚخٛاة ٟ٘بیی ثٝ
كٛست یه ٔمذاس ػذدی  ٚغیشفبصی تغییش پیذا ٔی وٙذ.
 -5کاربرد هٌطق فازی در ارزیابی ًیرٍی اًساًی
ثب تٛخ ٝث ٝخلٛكیبت ؿبخق ٞبی ویفی ػٙدؾ ػّٕىشد  ٚسٚؽ ٔٙغك فبصی  ،ایٗ لبثّیت دس ٔدٕٛػٞ ٝبی فبصی ٚخٛد
داسد ؤ ٝتغیشٞبی والٔی سا ثب تؼشیف دسخ ٝػضٛیت آٟ٘ب ثٔ ٝتغیشٞبی وٕی تجذیُ ٕ٘ٛد  ٚػپ اػتٙتبج سیبضیبتی سا ثش سٚی آٟ٘ب
ا٘دبْ داد .ػال ٜٚثش ایٗ ٔ ،یضاٖ ػضٛیت ٞش وذاْ اص ٔتغی شٞبی ویفی سا ٔی تٛاٖ دس ٔدٕٛػ ٝاكّی ثب یه دسخ ٝػضٛیت وٕی تؼییٗ
ٕ٘ٛد .ایٗ أش دس ػٙدؾ ؿبخق ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد ثؼیبس ٔفیذ ٔی ثبؿذ  ٚثش آٖ اػبع ٔی تٛاٖ ػّٕىشد افشاد سا ٔٛسد اسصیبثی
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لشاس داد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ٔذیش اص ػّٕىشد وبسوٙبٖ سا ٔی تٛاٖ ثش اػبع ٔدٕٛػ ٝفبصی ث ٝكٛست ساثغ )1( ٝتؼشیف
ٕ٘ٛد:
(/0.95? )1خیّی خٛة  /0.8 ,خٛة ٔ /0.5 ,تٛػظ  /0.2 ,ضؼیف  /0.1 ,خیّی ضؼیف>; ٔدٕٛػ ٝفبصی ٔیضاٖ
سضبیتٕٙذی
ایٗ ٔدٕٛػ٘ ٝـبٖ ٔی دد ؤ ٝثال ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ٔذیش اص ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثب دسخ ٝػضٛیت  0.8خٛة اػت  ٚیب ٔیضاٖ
سضبیتٕٙذی ٔذیش اص ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثب دسخ ٝػضٛیت  0.1خیّی ضؼیف اػت  .دس حبِی و ٝاٌش ثشای ثیبٖ ٔف ْٟٛسضبیتٕٙذی ٔذیش
اص دسخ ٝػضٛیت اػتفبدٕ٘ ٜی ٌشدیذ ٔ ،ؼّ٘ ْٛجٛد و ٝسضبیتٕٙذی خیّی خٛة وذاْ دسخ ٝاص ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی سا ؿبُٔ ٔی ؿذ
صیشا ایٗ تؼشیف داسای اثٟبْ ث ٛد ٚ ٜثغٛس دلیك ثیبٖ ٕ٘ی ؿذ .أب ثب ثیبٖ تؼشیف دسخ ٝػضٛیت ٔـخق ٔی ٌشدد وٞ ٝشوذاْ اص
ٔتغیشٞب سا ٔی تٛاٖ ثش اػبع ٔؼیبسٞبی وٕی تؼشیف ٕ٘ٛد  ٚػپغ اػتٙتبج تحّیّی سا ثش اػبع ایٗ ٔؼیبسٞب ثیبٖ ٕ٘ٛد .ثذیٟی اػت
دس ایٗ ٔدٕٛػ ٝدسخ ٝػضٛیت  1ثٔ ٝف ْٟٛػضٛیت وبُٔ  ٚدسخ ٝػض ٛیت كفش ثٔ ٝف ْٟٛضؼیف تشیٗ ػضٛیت ایٗ صیشٔدٕٛػٞ ٝب
دس ٔدٕٛػ ٝاكّی اػت .ػال ٜٚثش تؼییٗ دسخ ٝػضٛیت ٞش صیش ٔدٕٛػ ،ٝثشای وٕی ٕ٘ٛدٖ خشٚخی ٔدٕٛػٞ ٝبی فبصی ٔ ،ی تٛاٖ
خشٚخی ٞب سا ٘یض ثش اػبع ٔؼیبسٞبی صثب٘ی تؼشیف ٕ٘ٛد  ٚػپغ آٟ٘ب سا داخُ ٔدٕٛػٞ ٝبی فبصی خبی داد  ٚثش ایٗ اػبع ثٝ
ٔؼیبسٞبی ػٙدؾ ػّٕىشد ویفی ٔ ،میبع ػذدی ٘ؼجت داد .ثب اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ ٔی تٛاٖ ٔؼیبسٞبی ویفی و ٝلبثُ ػٙدؾ ٕ٘ی
ثبؿٙذ سا ثٔ ٝؼیبسٞبی وٕی ثب دسخ ٝػضٛیت ٔٙبػت تؼشیف ٕ٘ٛد  ٚایٗ ؿبخق ٞب سا ا٘ذاصٌ ٜیشی وشد .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثشای اسصیبثی
ػّٕىشد ٘یشٚی ا٘ ؼب٘ی دس ٞش ػبصٔب٘ی فبوتٛسٞب  ٚػٛأُ ٔتؼذدی ثبیذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ٘ ٚ ٜتبیح ایٗ ؿبخق ٞب سا دس اسصیبثی
ػّٕىشد ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ثىبسٌشفت ،ایٗ لبثّیت دس تىٙیه ٔٙغك فبصی ٚخٛد داسد و ٝثتٛاٖ فبوتٛسٞب  ٚػٛأُ ٚسٚدی ٔتؼذد سا ثب تٛخٝ
ث ٝدسخ ٝػضٛیت ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ثب یىذیٍ ش تشویت ٕ٘ٛد  ٚػپغ ػّٕىشد ٟ٘بیی سا و ٝثشآٚسدی اص ایٗ ٔدٕٛػ ٝؿبخق ٞب ثب تٛخ ٝثٝ
ٔؼیبس ٞش وذاْ ٔی ثبؿذ اص ایٗ خشٚخی اػتٙتبج ٕ٘ٛد.
دس ادأ ٝثٙٔ ٝظٛس ؿشٚع فشایٙذ اسصیبثی وبسوٙبٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اص ؿبخق ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد وبسٔٙذ یه ؿشوت سا ٔٛسد ثشسػی لشاس
ٔی دٞیٓ .ایٗ ٔؼیبسٞب ػجبستٙذ اص:
ٔ -1یضاٖ سضبیت ٔذیش ٔ ٚشاخؼ ٝوٙٙذٌبٖ اص ٘ح ٜٛػّٕىشد وبسٔٙذ
 -2ا٘دبْ وبس ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة  ٚثبالثشدٖ ویفیت ا٘دبْ وبس
٘ -3ذاؿتٗ غیجت دس ع َٛدٚس( ٜػبَ)
 -4سػبیت ؿئ٘ٛبت  ٚاحتشاْ ٌزاؿتٗ ث ٝلٛا٘یٗ ٔحیظ وبس
 -5داؿتٗ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست وبفی ثشای ا٘دبْ ٚظیفٝ
ٔالحظٔ ٝی ٌشدد ؤ ٝجٙبی ػٙدؾ تٕبٔی ؿبخق ٞبی فٛق ث ٝاػتثٙبء ؿبخق ػٔ ، ْٛؼیبسٞبی ویفی اػتٔ .ثال ؿبخق
سضبیتٕٙذی ٔشاخؼ ٝوٙٙذٌبٖ اص ٘ح ٜٛػّٕىشد وبسٔٙذ  ،داسای دسخ ٝای اص اثٟبْ اػت ٕ٘ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝتب چ ٝحذ اص سضبیتٕٙذی
سا ٔی تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ سضبیتٕٙذی ثب ال  ٚخٛة تّمی ٕ٘ٛد .أب دس ٔٙغك فبصی ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٔفبٞیٓ ٘ؼجت ػذدی داد  ٚثب تجذیُ
آٟ٘ب ثٔ ٝؼیبسٞبی وٕی آٟ٘ب سا اسصیبثی ٕ٘ٛد .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی دػتی ثشای ٔحبػجبت ٔٙغك فبصی وبسی دؿٛاس ٚ
پیچیذ ٜاػت .ایٗ ػُٕ سا ث ٝوٕه ٘شْ افضاسٞب ا٘دبْ ٔی د ٞیٓ .ثٟتشیٗ ٘شْ افضاس ٔٛخٛد دس ایٗ صٔی٘ ٝٙشْ افضاس ٔ Matlabی ثبؿذ.
ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ٘شْ افضاس دس ٔذِؼبصی  ٚتحّیُ ٔثبَ فٛق  ،ثبیذ ٔشاحُ ریُ سا ا٘دبْ دٞیٓ.
 -1-5فازی سازی ٍرٍدی ّا ٍ تعییي درجات عضَیت
ثشای تؼشیف ٚسٚدی ٞب دس سٚؽ ٔٙغك فبصی ٔ ،ی تٛاٖ دأٚ ٝٙسٚدی ٞب سا تٛػظ تٛاثغ ٔثّثی  ٚیب رٚص٘م ٝای تؼشیف ٕ٘ٛد وٝ
ثش ایٗ اػبع دأٔ ٝٙتغیشٞب ٔی تٛا٘ذ ث ٝچٙذیٗ دأ ٝٙتمؼیٓ ؿٛدٔ .ثال دأ ٝٙتٛاثغ ٚسٚدی سا ث ٝكٛست ػ ٝػضٛی  ،پٙح ػضٛی ٚ
یب حتی ٘ ٝػضٛی ٔی تٛاٖ تؼشیف ٕ٘ٛد <12=.ثذیٟی اػت وٞ ٝش چمذس دأ ٝٙػضٛیت ٚسٚدی ٞب ٌؼتشد ٜتش ثبؿذ  ،ستج ٝدٞی ثٝ
آٟ٘ب تٛػظ افشاد ساحت تش خٛاٞذ ثٛد .أب ایٗ لبثّیت دس ایٗ سٚؽ ٘یض ٚخٛد داسد و ٝثب تؼشیف دأٞ ٝٙبی وّی  ،اػذاد  ٚیب ستجٞ ٝبی
تؼییٗ ؿذ ٜسا دس دأٞ ٝٙبی خشٚخی و ٝثش اػبع لٛا٘یٗ فبصی تؼشیف ٔی ٌشد٘ذ  ،سا ٔـخق ٕ٘ٛد .ثب تٛخ ٝث ٝؿبخق ٞبی دس ٘ظش
ٌشفت ٝؿذ ٜثشای اسصیبثی ػّٕىشد وبسٔٙذاٖ دس ٔثبَ فٛق ،اٌش دأٚ ٝٙسٚدی سا ث ٝكٛست ٔدٕٛػ 5 ٝػضٛی ثب اػضبی ،خیّی ضؼیف
) ، (Very Weakضؼیف )ٔ ، (Weakتٛػظ) ، (Mediunخٛة) ٚ (Goodخیّی خٛة) (Very Goodتمؼیٓ ٕ٘بئیٓ ٔی
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تٛا٘یٓ ثش ایٗ اػبع  ،تبثغ ػضٛیت ٔثّثی ٚسٚدی سا ٔغبثك ؿىُ ( )1تؼشیف ٕ٘بئیٕٓٞ .ب٘غٛس و ٝدس ایٗ ؿىُ لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت
ثشای ٞشوذاْ اص ؿبخق ٞب  ،دأٚ ٝٙسٚدی تؼشیف ؿذ ٜاػت.

ضکل ( )1فازی سازی ٍرٍدی ّا ٍ تعییي درجات عضَیت ارزیابی عولکرد کارهٌد یک
ضرکت
 -2-5تعریف قَاعد فازی جْت استٌتاج
پغ اص تؼشیف دأٚ ٝٙسٚدی ٞب دس ٔدٕٛػ ٝفبصیٔ ،شحّ ٝثؼذ ٘ٛؿتٗ لٛاػذ فبصی اػت  ،تب ثش اػبع ایٗ لٛاػذ ٘تبیح فبصی
اػتٙتبج ٌشدد .دس سٚؽ فبصی ثشای اػتخشاج ٘تبیح ثب ٘ٛؿتٗ لٛاػذ" اٌش  ، ...آٍ٘بٔ " ... ٜدٕٛػ ٝای اص ٔتغیشٞبی ٚسٚدی ثٛػیّٝ
ػٍّٕشٞبی فبصی ثب یىذیٍش تشویت ؿذ ٚ ٜسٚاثظ ٔ ٙغمی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ثشلشاس ٔی ؿٛد تب اص ایٗ عشیك ٘ح ٜٛتبثیشٌزاسی ٔتغیشٞبی
ٔؼتمُ ٚسٚدی سٚی ؿبخق ٚاثؼت ٝخشٚخی تؼییٗ ؿذ٘ ٚ ٜتبیح خشٚخی اػتخشاج ٌشدد .الصْ ث ٝروش اػت وٙٔ ٝغك فبصی ٘تبیح
خشٚخی سا ثب تٛخ ٝث ٝدس٘ظش ٌشفتٗ وّی ٝسٚاثظ  ٚدادٞ ٜبی خشٚخی ٔـخق ٔی ٕ٘بیذ  ٚخشٚخی ٞب اص تٕبٔی لٛا٘یٗ ٕٔىٗ و ٝثش
اػبع ٘یبص آٟ٘ب فؼبَ ٔی ؿ٘ٛذ  ،تؼییٗ ٔی ٌشد٘ذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝثبَ خٟت ثذػت آٚسدٖ ؿبخق اسصیبثی ػّٕىشد وبسٔٙذ ،ثبیذ ثشای
ٞش ٔتغیش ٚسٚدی تؼییٗ ؿذ ٜیه لبػذ ٜخبف آٖ ث ٝكٛست " اٌش  ، ...آٍ٘ب " ... ٜتؼشیف ؿٛد و ٝایٗ لبػذ ٜاستجبط ثیٗ ٚسٚدی ٞب ٚ
خشٚخی ٞب سا ٔـخق ٔی ٕ٘بیذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ لٛاػذ ریُ سا ثشسػی ٔی وٙیٓ:
قاعدُ اٍل  :اٌش سضبیت ٔذیش اص وبسٔٙذ ثؼیبس خٛة  ،ویفیت وبس ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػظ وبسٔٙذ ثؼیبس خٛة  ،غیجت وبسی
وبسٔٙذ ثؼیبس وٓ  ،سػبیت ؿئ٘ٛبت  ٚاحتشاْ ث ٝلٛا٘یٗ وبسی ثؼیبس خٛة  ٚدا٘ؾ ٟٔ ٚبست وبسٔٙذ ثؼیبس خٛة ثبؿذ  ،آٍ٘ب ٜػّٕىشد
وبسٔٙذ ٔٛسد ٘ظش ثب دسخ ٝػضٛیت  ٚ 0.95ث ٝكٛست ثؼیبس خٛة اسصیبثی ٔی ٌشدد.
قاعدُ دٍم  :اٌش سضبیت ٔذیش اص وبسٔٙذ ثؼیبس ضؼیف  ،ویفیت وبس ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػظ وبسٔٙذ ثؼیبس ضؼیف  ،غیجت وبسی
وبسٔٙذ ثؼیبس صیبد  ،سػبیت ؿئ٘ٛب ت  ٚاحتشاْ ث ٝلٛا٘یٗ وبسی ثؼیبس ضؼیف  ٚدا٘ؾ ٟٔ ٚبست وبسٔٙذ ثؼیبس ضؼیف ثبؿذ  ،آٍ٘بٜ
ػّٕىشد وبسٔٙذ ٔٛسد ٘ظش ثب دسخ ٝػضٛیت  ٚ 0.1ث ٝكٛست ثؼیبس ضؼیف اسصیبثی ٔی ٌشدد.
قاعدُ سَم  :اٌش سضبیت ٔذیش اص وبسٔٙذ ثؼیبس خٛة  ،ویفیت وبس ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػظ وبسٔٙذ ثؼیبس ضؼیف  ،غیجت وبسی
وبسٔٙذ ٔتٛػظ  ،سػبیت ؿئ٘ٛبت  ٚاحتشاْ ث ٝلٛا٘یٗ وبسی ثؼیبس خٛة  ٚدا٘ؾ ٟٔ ٚبست وبسٔٙذ ثؼیبس خٛة ثبؿذ  ،آٍ٘ب ٜػّٕىشد
وبسٔٙذ ٔٛسد ٘ظش ثب دسخ ٝػضٛیت  ٚ 0.58ث ٝكٛست ثؼیبس خٛة اسصیبثی ٔی ٌشدد.
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 -3-5استٌتاج ًتایج از هٌطق فازی
پغ اص تؼشیف ٚسٚدی ٞب  ٚل ٛا٘یٗ ٔٙغمی  ،ثبیذ خشٚخی ٞبی فبصی سا ٘یض تؼشیف ٕ٘ٛد تب ثش اػبع ایٗ خشٚخی ٞب  ،اسصیبثی
ػّٕىشد ٘یض ا٘دبْ ٌیشد .خشٚخی ٞبی فبصی سا ٔی تٛاٖ ث ٝكٛست یه خشٚخی  ٚیب ث ٝكٛست چٙذیٗ خشٚخی تؼشیف ٕ٘ٛد .دس ایٗ
ٔثبَ ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝذف  ،اسصیبثی  ٚستج ٝثٙذی ػّٕىشد وبسی یه وبسٔٙذ ٔی ثبؿذ  ،ثٙبثشایٗ خشٚخی سا ثش اػبع یه ٔؼیبس ٔی
تٛاٖ تؼشیف ٕ٘ٛد تب ثش ایٗ اػبع تٕبٔی ٚسٚدی ٞب ث ٝایٗ خشٚخی ٘ؼجت داد ٜؿ٘ٛذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌش دادٞ ٜبی ٚسٚدی اسصیبثی
ػّٕىشد یه وبسٔٙذ ثش اػبع ؿبخق ٞبی روش ؿذ ٜدس ساثغ )2( ٝثبؿذ ،آٍ٘ب ٜعجك لٛا٘یٗ تؼشیف ؿذ ٜستج ٝاسصیبثی ایٗ وبسٔٙذ ثشاثش
ٔ 0.67ی ثبؿذ.
(? )2خیّی خٛة ٔ ,تٛػظ  ,خٛة  ,ضؼیف  ,خٛة>; ستجٞ ٝبی وؼت ؿذ ٜتٛػظ وبسٔٙذ
الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس ٔٙغك فبصی ایٗ لبثّیت ٚخٛد داسد تب ثٞ ٝش وذاْ اص ٚسٚدی ٞب ٚ ،صٖ ٔٛسد ٘ظش خٛد سا اختلبف دٞیٓ  ٚثش
ایٗ اػبع ؿب خق ٞبیی وٚ ٝصٖ ثیـتشی داس٘ذ دس اسصیبثی ٘تبیح خشٚخی ثب ٚصٖ ثیـتش دخبِت داد ٜؿ٘ٛذ .دس ؿىُ ( )2دادٞ ٜبی
ٚسٚدی  ،ػّٕیبت پشداصؽ ٘ ٚتبیح خشٚخی ثش اػبع تىٙیه فبصی ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد  ،دس ایٗ
ؿىُ ،پٙح ؿبخق ٚسٚدی ث ٝیه ؿبخق خشٚخی ٘ؼجت داد ٜؿذ ٜا٘ذ و٘ ٝتبیح ؿبخق خشٚخی ث ٝكٛست وٕی لبثُ ثیبٖ ٌشدیذٜ
و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜاسصیبثی ػّٕىشد وبسٔٙذ ٔٛسد ٘ظش ٔی ثبؿذ.

ضکل (ٍ )2رٍدی ّا  ،رٍابط ٍ خرٍجی ّای رٍش هٌطق فازی جْت ارزیابی عولکرد هٌابع
اًساًی
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ٌشدد ثب اتخبر ایٗ سٚؽ تٕبٔی ؿبخق ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ ث ٝخلٛف ؿبخق ٞبی اسصیبثی
ویفی و ٝثب سٚؽ ٞبی ػٙتی ٔشػ ْٛلبثُ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘یؼتٙذ ،ث ٝكٛست ثٟی ٝٙلبثُ اسصیبثی  ٚػٙدؾ ثٛد ٚ ٜاػتفبد ٜاص ثبصخٛسد
حبكُ اص ٘تبیح ایٗ سٚؽ أىبٖ دػتیبثی ث ٝیه ٔذَ ثٟی ٝٙخٟت ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیذ ٔ ٚذیشاٖ ػبصٔبٖ ٔی
تٛا٘ٙذ ثب تىی ٝثش ایٗ ٘تبیح دلیك ث ٝثبصٍ٘شی خٟت ثٟی ٝٙػبصی وُ ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی حٛصٔ ٜذیشیت خٛد ثپشداص٘ذ.
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت پیچیذ ٚ ٜتٛاْ ثب ػذْ لغؼیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٘ ٚمؾ ثی ثذیُ آٖ دس ٔٛفمیت ػّٕىشد ٞش ػبصٔبٖ ٔذیشاٖ ٞش
ػبصٔبٖ ثبیذ تٛخٚ ٝیظ ٜای ث ٝپبیؾ ػّٕىشد ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی داؿت ٝثبؿٙذٌ .زؿت صٔبٖ ٚ ٚلٛع پذیذٞ ٜبی سٚصافض٘ٚی چٖٛ
خٟب٘ی ػبصی  ،ثشٚص ثحشاٖ ٞبی التلبدی  ،ػیبػی  ٚاختٕبػی ثش ضشٚست ایٗ ٍ٘بٚ ٜیظٔ ٜی افضایذ .تغییش ٘ٛع لشاسدادٞبی تبٔیٗ
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ،وبٞؾ أٙیت ؿغّی  ،تؼذیُ ٘یش٘ ٚ ٚظبیش آٖ ٔ ،ؼضالتی سا ثشای وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٞب فشا ٓٞآٚسد ٚ ٜوبسوٙبٖ سا ثب
ػذْ لغؼیت ٞب  ٚػذْ اعٕیٙبٖ ٞبی فشاٚاٖ دس ٔحیظ حشف ٝوبسی آ٘بٖ سٚثش ٚػبخت ٝاػت .دس ایٗ ؿشایظ ٔذیشاٖ ٞش ػبصٔبٖ ثبیذ ثب
عشاحی یه ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی پٛیب  ٚوبسآٔذ  ،ضٕٗ پبیؾ ػّٕىشد وبسوٙبٖ ث ٝآػیت پزیشی ٘ح ٜٛػّٕىشد ٔغّٛة
ایـبٖ ثپشداص٘ذ تب دسػبی ٝفشا ٓٞآٚسدٖ ػبصٔب٘ی پٛیب تٛاْ ثب سضبیت ٘ؼجی وبسوٙبٖ ث ٝاٞذاف ػبصٔبٖ ٘یض دػت یبثٙذ .اػتفبد ٜاص
تىٙیه فبصی و ٝدس ایٗ ٔمبِٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٌشفت یىی اص ثٟتشیٗ ٛٔ ٚثشتشیٗ سٚؿٟبی اسصیبثی ػّٕىشد ٘ؼجتب دلیك تش وبسوٙبٖ
اػت و ٝثب پیبد ٜػبصی ایٗ تىٙیه دس ػبصٔبٖ ػال ٜٚثش اسصیبثی ثٟی ٝٙػّٕىشد وبسوٙبٖ ٔی تٛاٖ ثٔ ٝذَ ثٟیٔ ٝٙذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی
دس ساػتبی تؼبِی ػبصٔب٘ی دػت یبفت.
هٌابع ٍ هراجع
= <1سٚصثٟی ،فٔ" )1387( .شٚسی ثش ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس یه ػبصٔبٖ پشٚطٔ ٜحٛس"  ،فلّٙبٔٔ ٝذیشیت پشٚط ، ٜؿٕبس.9 ٜ
= <2وشیٕی ،س٘ .مٛی .ْ ،ػجبػی " )1390( .ْ ،ؿٙبػبیی ٔ ٚمبیؼٚ ٝیظٌی ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖ ٞبی
پشٚطٔ ٜحٛس " ،دٚفلّٙبٔ ٝپظٞٚـی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دا٘ـٍب ٜخبٔغ أبْ حؼیٗ (ع)  ،ػبَ ػ ،ْٛؿٕبس.2 ٜ
= <3اػشاثی .ْ ،ایضدی ،دٔ " )1381( .ذیشیت اػتشاتظیه ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی " ،دفتش پظٞٚؾ ٞبی فشٍٙٞی ،تٟشاٖ.
= <4پبسػبئیبٖ ،ع .اػشاثیٔ" )1387( .ْ ،جب٘ی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دػّش" ،دفتش پظٞٚؾ ٞبی فشٍٙٞی ،تٟشاٖ.
= <5ؿ٘ٛذی  ،ح٘ " )1385( .ظ شیٔ ٝدٕٛػٞ ٝبی فبصی  ٚوبسثشد آٖ دس ٟٔٙذػی كٙبیغ ٔ ٚذیشیت"ٌ ،ؼتشؽ ػّ ْٛپبی ،ٝتٟشاٖ.
=٘ <6بدسپٛس،ع ٔ ،فیذٔ ، ْ،دشٚحی ػشدسٚد ج" )1393(.ثىبسٌیشی ٔٙغك فبصی دس ٔحبػجبت سٚؽ ٔؼیش ثحشا٘ی ثب ِحبػ ػذْ
لغؼیتِ غیشتلبدفی خٟت ثٟی ٝٙػبصی صٔبٖ ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی پشٚط ، "ٜوٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی ٟٔٙذػی كٙبیغ ٔ ٚذیشیت ،تٟشاٖ.
= <7وـبٚسصٟٔش ،)1391( .ْ،ؿجىٞ ٝبی ػلجی ٙٔ ،غك فبصی  ٚاٍِٛسیتٓ ط٘تیهٛ٘ ،پشداصاٖ ،تٟشاٖ.
=ٚ <8حیذیبٖ وبٔیبد،ع .عبسلیبٖ ،حٔ " ،)1392( .مذٔ ٝای ثش ٔٙغك فبصی ثشای وبسثشدٞبی ػّٕی" ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔ ،ـٟذ.
=٘ <9بدسپٛس،ع ٔ ،فیذٔ ، ْ،دشٚحی ػشدسٚد جٔ " )1394(.شٚسی خبٔغ ثش تحمیمبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس خلٛف وبسثشد ٔٙغك فبصی دس
حٛصٔ ٜذیشیت پشٚط ٚ ٜػبخت اص ػبَ  1965تب ٔ 2015یالدی" ٕٞ ،بیؾ ثیٗ إِّّی ٔؼٕبسی،ػٕشاٖ  ٚؿٟشػبصی دس ٞضاس ٜػ،ْٛ
تٟشاٖ.
=٘ <10بدسی خٛسؿیذی ،ع٘ .یىٛوبس ،ؽ .وشٔی " )1388( .ْ،عشاحی اٍِٛی ا٘تلبة ٔذیشاٖ" ،دٚفلّٙبٔ ٝپظٞٚـی ٔذیشیت ٔٙبثغ
ا٘ؼب٘ی دا٘ـٍب ٜخبٔغ أبْ حؼیٗ (ع)  ،ػبَ ا ،َٚؿٕبس.1 ٜ
= <11سخجی،ا " )1382( .تخلیق ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ٔبِی ٚصاست ثٟذاؿت ث ٝاػتبٖ ٞبی وـٛس ثب اػتفبد ٜاص تشویت سٚؽ ثش٘بٔ ٝسیضی
آسٔب٘یٙٔ ،غك فبصی  ٚسٚؽ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی"ٚ ،صاست ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی وـٛس  ،تٟشاٖ.
= <12حٕیذیبٖ پٛس ،خ .ػیبٚؿی ،س .وجٍب٘ی ،ح " )1393( .اسصیبثی تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٔذیشاٖ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی اص ٔٙظش ؿبخق
ٞبی ػّٕىشدی ٔذیشیت :سٚیىشد ٔمبیؼ ٝای ثب وبسثشد ف ٖٛٙتلٕیٓ ٌیشی چٙذ ؿبخلٌ ٝشٞٚی فبصی"  ،وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی اثضاس ٚ
تىٙیه ٞبی ٔذیشیت ٔ ،شوض ٕٞبیؾ ٞبی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
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