اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله7-721 :

بررسي کاربرد تصميم گيري چند معياره) (MCDMدر مهندسي ارزش)(VE
غالمرضا هوائي ،7اميرحسين کارآموزيان ،2يزدان حياتي

3

 -1عضو هیأت علمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرhavai@aut.ac.ir ،

 -2دانشجوي دکتري مديريت ساخت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -3دانشجوي دکتري سازه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چكيده
مهندسی ارزش را بازنگري خالق و سازمان يافته ارزشها تعريف نموده اند .برنامه کاري مهندسی ارزش مجموعه اي از رويکردها وعملکرد الزم
براي بدست اوردن جواب بهتر و موثرتر براي مساله می باشد .برنامه مهندسی ارزش شامل هفت فاز به شرح ذيل می باشد-1:فاز عمومی-2 ،فاز
اطالعات-3 ،فازعملکرد-۴ ،فازخالقیت-۵ ،فازارزيابی-۶ ،فاز بررسی وتوسعه-۷،فاز اجرا  ،درفاز اطالعات مساله به اشکال خاص تجزيه می شود.
ازکلی گويی پرهیز می گردد .اطالعات مربوط بطور دقیق ومعنی دار جمع اوري می شودتا در تصمیم گیري کمک نمايد .فاز عملکرد مشتمل بر
کلیه تالش هايی است که براي ارزش صورت می گیرد .عملکردهاي اصلی و فرعی تعريف می شوند .درفاز خالقیت ،روشهاي خلق ايده هاي
جديد بکارگرفته می شود .اين روش براي خلق انبوهی از ايده ها دررابطه با محصوالت ،فرآيندها ،روش ها و غیره براي رسیدن به عملکرد و يا
عملکردهاي تعريف شده بکار می رود هدف فاز خالقیت در مهندسی ارزش گسترش و بسط بهینه ترين راه حلها براي حل مسائل مورد بررسی
براي خلق ارزش است .حل خالقانه مسئله در فاز خالقیت پايه نگرش سیستمی در اجراي متدولوژي مهندسی ارزش است .در فاز ارزيابی ،ذهن
قضاوت گرا به فعالیت وادار می سود .عقايد و ايده هايی که که در فاز خالقیت ايجاد گرديد تصفیه ،اصالح وترکیب می گردد تا پیشنهاد مورد
نظرحاصل شود .ايده هاي خالقی که در باال تصفیه ،ارزيابی و مقايسه شد ،درفاز تحقیق وبررسی در معرض تجديد نظر قرارمی گیرند .با کمک
گرفتن از مشاورين صنعتی استفاده از استانداردهاي ملی که مورد استفاده قرار می گیرد منجر به راه حل هاي منطقی ،عملی با هزينه پائین می گردد.
درفاز اجرا جنبه هايی از قبیل چه چیز احتیاج است؟)منابع ،بودجه ،زمان ،افراد ،کمک وغیره( موردنظر قرارگرفته و پس از تايید تصمیم گیرنده
مراحل اجرايی شروع می شود.
کلمات کليدي :مهندسی ارزش ،تصمیم گیري چند معیاره ،ارزش گذاري ،فازي

 -7مقدمه
فرآيند مهندسی ارزش  ،روشی است سازماندهی شده بر پايۀ تحلیل کارکردهاي يک فعالیت که با ديدي خالق ،پويا و جامع در جهت بهینه سازي
کارکردهاي يک فعالیت حرکت می کند .ساختار اين روش بر پايۀ تکنیکهايی گام به گام و مرحله به مرحله براي شناسايی قسمتهايی با کارايی کم

وحذف هزينه هاي غیر ضروري و بطور کلی افزايش ارزش کارکردها استوار می باشد .برنامه کاري مهندسی ارزش رويه اي سیستماتیک و
چهارچوبی براي به انجام رساندن وظايف تعیین شده در مهندسی ارزش می باشد .نکات برجستۀ اين برنامه کاري تحلیل کارکردها ،بکارگیري
خالقیت براي توسعه گزينه هاي مختلف و اصل بهبود کیفیت مطابق با نیازهاي مشتري می باشد .به منظور بهبود تصمیم گیري افراد درگیر در
کارگاه مهندسی ارزش اين مراحل را می توان در نه مرحله بصورت زير نشان داد:
 .1فاز انتخاب )(Selection phase
.2

فاز بررسی )(Investigation phase

.3

فاز انديشیدن )(Speculation phase

.۴

فاز ارزيابی )(Evaluation phase

.۵

فاز پروراندن )(Development phase

.۶

فاز ارائه )(Presentation phase

.۷

فاز اجرا )(Implementation phase

.8

فاز وارسی )(Audit phase

.9

گزارش تغییرات مهندسی ارزش )(VE change report

ارزيابی گزينه هاي پیشنهاد شده در فاز انديشیدن و پیشنهاد گزينه هاي بهتر و در انتها انتخاب بهترين گزينه قابل اجرا در فاز پروراندن را می توان
از مهمترين اهداف فاز ارزيابی درمهندسی ارزش برشمرد.
مهندسی ارزش يکی از ابزارهايی که امروزه به نحو مطلوبی در خدمت مديران پروژه ها قرار دارد و تجربه نشان داده است که می تواند به وسیله
ي تولید ايده هاي خالقانه عملکرد و کارايی پروژهها را افزايش دهد ،مهندسی ارزش است  .کاربرد مهندسی ارزش در دهه 19۶1میالدي توسط
ارتش امريکا به حوزه ي مديريت پروژه هاي عمرانی توسعه يافت و امروزه در پروژ ههاي ساخت وساز در بسیاري از کشورها به طور وسیع به
کار گرفته می شود].[1
با تقسیم فرآيند طراحی هر محصول به چهار مرحله اصلی شناختن  ،مشخصات کلی محصول ،طراحی مفهومی  ،طراحی تجسمی و طراحی
تفصیلی (طراحی اجزاء) و با توجه به اينکه مهمترين فعالیت در طراحی مفهومی  ،ايجاد روشهاي مختلف ،ارزيابی و انتخاب بهترين گزينه براي
طراحی می باشد ،می توان انتخاب را يکی از مسائل مهم طراحی دانست و از آنجا که معیارهاي گوناگونی براي اين انتخابها مطرح می باشد،
تصمیم گیريهاي چند معیاره را می توان يکی از فرآيندهاي مهم در طراحیها  ,انتخابها و تصمیم گیريها برشمرد .به همین جهت محققین رشته هاي
مختلف توجهی دوچندان نسبت به گونه هاي مختلف مدلهاي تصمیم گیريهاي چندمعیاره ) (MCDMمعطوف داشته اند .در اينگونه مدلها به
جاي استفاده از يک معیار براي سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می شود .اين گونه مدلهاي تصمیم گیري به دو دسته عمده که هر دو
دسته بر تصمیم گیري با تعدادي معیار تمرکز دارند تقسیم می شوند .مدلهاي تصمیم گیري چند هدفه ) (MODMو مدلهاي چند شاخصه تصمیم
گیري ) .(MADMعمدة تفاوت اين دو دسته در اين است که اولی ) (MODMبیشتر بر محیطهاي تصمیم گیري پیوسته تمرکز داشته
(مخصوصاً برنامه ريزيهاي رياضی با تابع هدفهاي متعدد) و دومی ) (MADMبیشتر بر محیطهائی با فضاهاي تصمیم گیري گسسته متمرکز می
باشد (هر چند درمواردي مانند برنامه ريزيهاي صفر و يکی با اهداف چندگانه نیز از ) (MODMاستفاده می شود) به عبارت ديگر می توان گفت

مدلهاي چند هدفه بیشتر به منظور طراحی بکارگرفته می شوند در حالیکه مدلهاي چند شاخصه اغلب به منظورانتخاب گزينه برتر بکار گرفته می
شوند.

 -2هدف از مرحله ارزيابي
از آنجا که بسیاري از ايده هاي ارائه شده از پتانسیل مهندسی الزم برخوردار نیستند و نمی توان آنها را راهکارهائی مناسب تلقی کرد ،لذا الزم
است با ارزيابی مقايسه اي ت مامی ايده ها ،بهترين و قوي ترين آنها را شناسائی کرد .بنابراين طی مرحله ارزيابی در مطالعات مهندسی ارزش ،يافته
هاي مرحله انديشیدن مورد تجزيه و تحلیل هاي دقیق کارشناسی قرار گرفته و با بهره گیري از روشهاي مقايسه اي ،بهترين ايده ها براي پرورش
دادن هاي بعدي ،انت خاب می شوند .در اين مرحله با بکارگیري روش هاي امتیاز دهی عددي (همچون روش متداول در کارهاي آموزشی براي
تعیین رتبه شرکت کنندگان در هر کالس مفروضی) ،لیستی از ترتیب توالی  /اولويت بندي تمامی ايده هاي نوري ارائه شده تهیه می شود .بايستی
نهايت دقت در ارزيابی هاي مورد بحث بعمل آيد که يک ايده ضعیف رتبه باالئی را کسب نکرده و ايده اي قوي از قلم نیافتد].[3,6

 -3اندازه گيري ارزش
اندازه گیري ارزش فرآيندي است که براي تعیین ارزش عناصر موجود در سیستم استفاده می گردد ،از آن می توان براي اندازه گیري ارزش
تعدادي از آيتم هاي مختلف همانند کاالهاي يک فروشگاه ،دپارتمان هاي يک سازمان و قطعات يک محصول استفاده کرد.
اين فرآيند شامل گام هاي زير است:
 -1شناخت سیستم و اجزاي تشکیل دهنده آن
 -2آنالیز نیازها و تعیین عملکرد اجزا
 -3تعیین ارزش اجزاي سیستم
 -۴انتخاب مرجع براي بهبود

 -4تكنيک هاي اندازه گيري ارزش:
از تکنیک هاي معمول اندازه گیري ارزش مقايسات دودويی می باشد .در فرآيند مقايسه دودويی ،وظیفه يا عنصري از بین ي ک جفت وظیفه يا
عنصر انتخاب می گردد که از نظر برخی مشخصات ويژه از سطح بااليی برخوردار باشد ،با تکرار فرآيند در مورد تمام جفت هاي ممکن تعیین
مقدار ارزش عناصر امکا نپذير می گردد.
تخمین مستقیم اهمیت  (Direct Measurement Estimate) DMEنیز يکی از روش هاي ساده اندازه گیري ارزش می باشد  .در روش
 DMEافراد ،ارقامی را به طور مستقیم و متناسب با اهمیت مشخصه اي که اقالم دارند تخمین می زنند ،استفاده از خطکش هاي استاندارد اندازه
گیري موجود می تواند جهت تخصیص درست اهمیت ها به ما کمک کند .در روش  DMEجهت تعیین متوسط اهمیت يک عنصر از میانگین
هندسی نظر افراد ،استفاده می کنیم.

روشی که می تواند جامع تر باشد و اهمیت هاي مناسبتر به ما بدهد استفاده از روش هاي  MCDMاست ،که در اين قسمت ما سعی می کنیم
بیشتر روي اين موضوع مانور دهیم و روش هاي ديگر اندازه گیري را کنار بگذاريم .از آن جايی که اندازه گیري اهمیت هاي اجزا ماهیتا " می
تواند به عنوان يک مساله تصمیم گیري
مطرح گردد لذا می توان در قالب چارچوب هاي مدل هاي تصمیم گیري آن را بررسی کرد.
در مدل هاي چند معیاره  (Multiple Criteria Decision Making) MCDMبه جاي استفاده از يک معیار سنجش بهینه گی از چندين
معیار سنجش استفاده می کند و اين خود باعث دقیق تر شدن جواب هاي حاصله می گردد .اين مدل هاي تصمیم گیري به دسته عمده تقسیم می
گردند :مدل هاي چند هدفه  (Multiple Objective Decision Making) MODMو مدل هاي چند شاخصه MADM
) (Multiple Attribute Decision Makingبه گونه اي که مدل هاي چند هدفه به منظور طراحی به کار گرفته می شوند در حالی که مدل
هاي چند شاخصه به منظور انتخاب گزينه برتر استفاده می گردند .از آنجايی که خروجی مدل هاي  MADMاولويت هر يک از گزينه هاست لذا
میتوان ماهیت مساله اندازه گیري ارزش را به اين نوع از مدل هاي  MCDMنسبت داد.
براي شروع فرآيند اندازه گیري ارزش از طريق روش  MADMالزم است که ارتباط هر جزء با ساير اجزا در ساختار رده اي و در سطوح
مختلف مشخص گردد و ارتباط هدف اصلی موجود از مساله با پائین ترين سطح موجود از سلسله مراتب تشکیل شده دقیقا " روش نشده باشد.
هر جزء در اين گونه ساختار ،تحت تسلط برخی يا کلیه عناصر موجود در سطح بالفاصله باالتر از آن می باشد .عوامل و زير فاکتورهاي موثر در
تصمیم گیري را می توان به صورت سطوح مختلف نشان داد به طوري که هر سطح شامل زيرفاکتورهاي متاثر از متغیر يا متغیرهاي موجود در
سطح بالفاصله ماقبل می باشد[4,5].
الزم است در مورد هر سطح اوزان مطلوبیت مثبت و مطلوبیت منفی محاسبه گردد تا در نهايت بتوانیم اوزان کلی اجزا يا وظايف نسبت به هدف
کلی محاسبه گردد  .به اين منظور براي هر سطح ،ماتريس تصمیم در مورد مطلوبیت هاي مثبت و منفی تشکیل می دهیم ،آرايه هاي اين ماتريس
ها بیانگر اثر بهبود بخشی و هزينه بري عناصر موجود در آن سطح در رابطه با عنصر از سطح بالفاصله باالتر است  .براي تشکیل ماتريس هاي
تصمیم عناصر موجود در هر سطح را از نظر اهمیت هزينه بري(يک بار هم از نظر بهبود بخشی) آنها نسبت به يکديگر در رابطه با تاثیر آنها بر
هزينه(يک بار هم برسود) هر يک از عناصر باالتر مقايسه می کنیم ،که به اين کار انجام مقايسه زوجی می گويند .براي باالرفتن دقت تعداد تصمیم
گیرنده ها ) (DMرا زياد می کنیم و همانند روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPگروهی از میانگین هندسی نظر افراد براي تعیین آرايه هاي
ماتريس تصمیم استفاده می کنیم[2,7].
بعد از ايجاد ماتريس هاي تصمیم بايد براي هر ماتريس بردار اوزان محاسبه گردد معمولی ترين روش براي تعیین بردار اوزان استفاده از روش
میانگین هندسی است ،بدين صورت که از ماتريس میانگین هندسی سطري گرف ته سپس اعداد بدست آمده از میانگین ها را نرمالیزه می کنیم،
اعداد به دست آمده بیانگر اوزان هر جزء نسبت به هدف ماقبل می باشد  .براي محاسبه اوزان کلی وظايف يا اجزا بايد اوزان نهايی هر سطح را
مشخص کرد ،براي اين منظور از مفهوم" وزن نهايی هر گزينه از مجموع حاصلضرب وزن معیار در وزن گزينه مربوطه از آن معیار به دست می
آيد " استفاده کرده و در هر سطح اوزان نهايی را مشخص کرده و بعد از گذر از سطوح مختلف نهايتا " اوزان نهايی مطلوبیت هاي مثبت و منفی
از فرمول = Value Indexاستفاده کرده و شاخص ارزش هر يک از وظايف (عملکرد ها ) اجزا را به دست می آوريم  .البته الزم به توضیح
است که می توان براي دقت بیشتر در پروسه ساختن ماتريس هاي تصمیم و محاسبه اوزان از روش هاي پیچیده و دقیق تر MADMمثل روش
مارکوف ،روش کمترين مج ذورات وزين شده و … و تست هاي موجود سازگاري نیز استفاده نمود.

 -5اندازه گيري ارزش با تصميم گيرى چند معياره ) )MCDMدر مرحله ى ارزيابى
ارزيابی گزينه هاي پیشنهاد شده در فاز انديشیدن و پیشنهاد گزينه هاي بهتر و در انتها انتخاب بهترين گزينه قابل اجرا در فاز پروراندن را می توان
از مهمترين اهداف فاز ارزيابی درمهندسی ارزش برشمرد.
با تقسیم فرآيند طراحی هر محصول به چهار مرحله اصلی شناختن  ،مشخصات کلی محصول ،طراحی مفهومی  ،طراحی تجسمی و طراحی
تفصیلی (طراحی اجزاء) و با توجه به اينکه مهمترين فعالیت در طراحی مفهومی  ،ايجاد روشهاي مختلف ،ارزيابی و انتخاب بهترين گزينه براي
طراحی می باشد ،می توان انتخاب را يکی از مسائل مهم طراحی دانست و از آنجا که معیارهاي گوناگونی براي اين انتخابها مطرح می باشد،
تصمیم گیريهاي چند معیاره را می توان يکی از فرآيندهاي مهم در طراحیها  ,انتخابها و تصمیم گیريها برشمرد .به همین جهت محققین رشته هاي
مختلف توجهی دوچندان نسبت به گونه هاي مختلف مدلهاي تصمیم گیريهاي چندمعیاره ) (MCDMمعطوف داشته اند .در اينگونه مدلها به
جاي استفاده از يک معیار براي سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می شود .اين گونه مدلهاي تصمیم گیري به دو دسته عمده که هر دو
دسته بر تصمیم گیري با تعدادي معیار تمرکز دارند تقسیم می شوند .مدلهاي تصمیم گیري چند هدفه ) (MODMو مدلهاي چند شاخصه تصمیم
گیري ) .(MADMعمدة تفاوت اين دو دسته در اين است که اولی ) (MODMبیشتر بر محیطهاي تصمیم گیري پیوسته تمرکز داشته
(مخصوصاً برنامه ريزيهاي رياضی با تابع هدفهاي متعدد) و دومی ) (MADMبیشتر بر محیطهائی با فضاهاي تصمیم گیري گسسته متمرکز می
باشد (هر چند درمواردي مانند برنامه ريزيهاي صفر و يکی با اهداف چندگانه نیز از ) (MODMاستفاده می شود) به عبارت ديگر می توان گفت
مدلهاي چند هدفه بیشتر به منظور طراحی بکارگرفته می شوند در حالیکه مدلهاي چند شاخصه اغلب به منظورانتخاب گزينه برتر بکار گرفته می
شوند].[1,8
بدلیل اهمیتی که براي تصمیم گیريهاي چند معیاره برشمرديم توجهی چشمگیر به بکارگیري اين مدلها در امور مختلف از جمله مهندسی ارزش
معطوف گشته و روشهاي گوناگونی براي اينگونه تصمیم گیريها ارائه گرديده است  ،که تعدادي از آنها نیز در مهندسی ارزش بکار گرفته شده
است مانند روش  AHPکه توسط آقاي محمد دهیم حسین در رسالۀ دکتراي شان بکار گرفته شده است .ولی با توجه به اينکه مهندسی ارزش
درمراحل اولیه طراحی انجام می پذيرد ،ارزيابی دقیق بسیاري از معیارها مشکل است و نمی توان گزينه هاي مختلف را درمقابل هرمعیار ارزيابی
کرد .روشی که در اين قبیل مسائل می تواند راهگشاي مشکل باشد نظريۀ مجموعه هاي فازي است .بدلیل اينکه با استفاده از نظريۀ مجموعه هاي
فازي دقت عددي داده هاي ورودي مورد نیاز نمی باشد ،اين روش کمک شايانی به گروه مهندسی ارزش در جهت انجام ارزيابی دقیق در اين
مقطع خواهد بود .ارزش اين روش بخصوص در مواردي که ارزيابی معیارها وابسته به طرز تفکر اشخاص باشد ،بیشتر تجلی پیدا خواهد کرد .با
توجه به اينکه انتخاب گزينۀ برتر از میان ايده هاي ارائه شده با در نظر گرفتن معیارهاي گوناگون فنی و مالی و زمان اجراء هر ايده صورت می
پذيرد ،ارزيابی ايده هاي ارائه شده يک مسئلۀ تصمیم گیري چند معیاره می باشد و با توجه به اينکه مهندسی ارزش اغلب درمراحل اولیۀ طراحی
يا اجراء صورت می پذيرد و در اين مراحل هنوز بسیاري از عوامل بصورت تقريبی هستند ،در بررسی و ارزيابی به منظور انتخاب گزينه هاي برتر
با عدم قطعیت روبرو هستیم .براي آنالیز اين عدم قطعیت می توان روشهاي مختلفی را بکار گرفت مانند :استفاده از شبیه سازي مونت کارلو براي
توسعۀ توزيع احتماالت در نتايج ارزيابی ،استفاده از متغیرهاي آماري(مانند میانگین يا انحراف معیار) براي بدست آوردن میانگین و انحراف معیار
نتايج ارزيابی يا بکارگیري فواصل (حدود) براي متغیرها به منظور تخمین محدودة محتمل داده ها .بدلیل اينکه بسیاري از متغیرهاي ورودي ما
مبناي آماري ندارند روشهاي اول و دوم که روشهاي معمول آماري هستند روشهاي مناسبی نیستند .همچنین تحلیل بازه ها انتخاب گزينۀ برتر را

در موارديکه گزينه ها همپوشانی داشته باشند مشکل می نمايد .به اين ترتیب در اين مطالعه نظريۀ مجموعه هاي فازي براي توصیف عدم قطعیت
در ارزيابی گزينه ها و نتايج آنها به کار گرفته شده و پیشنهاد شده است.

-7-5تحليل داده ها با در نظر گرفتن مقادير فازي
همانطور که اشاره شد هدف ما ارزيابی ايده هاي ارائه شده در کارگاه مهندسی ارزش با استفاده از نظريه فازي می باشد و بنابراين هر فرد امتیازي
را براي هر کدام از ايده هاي ارائه شده در برابر هر معیار در نظر می گیرد .بطورکلی می توان روش رتبه بندي پیشنهاد شده را به دو قسمت عمده
تقسیم کرد .در ابتدا با توجه به وزن هر معیار و مقداري که ايدة مورد نظر در برابر آن معیار دريافت کرده ،امتیازات مربوط به هر ايده جمع بندي
شده و به يک امتیاز تبديل می شوند .سپس با تبديل شدن مسئله به يک مسئلۀ يک معیاري ،رتبه بندي ايده ها صورت می پذيرد .بنابراين دو
مرحله کار به اين شرح می باشند:
 -1جمع بندي امتیازات هر ايده و ارائه آنها با يک مقدار
 -2رتبه بندي ايده ها با توجه به مقدار بدست آمده از مرحله قبل
اين روش همانگونه که گفته شد روش مناسبی براي استفاده درمواردي است که اهداف ناسازگار بوده ،درجه اهمیتی نامساوي داشته باشند (وزن
دهی) جهت امتیازدهی براي هر معیار متفاوت باشد و مقدار ارائه شده براي هر ايده درمقابل معیارها نامطمئن باشد .پس از رتبه بندي ايده ها با در
نظر گرفتن همه معیارها و با به انجام رساندن اين دو مرحله براي معیار هزينه به تنهائی و ارائۀ شاخصها براي اين معیار ،می توان براحتی فاز
توسعه را با مقايسه و سبک و سنگین کردن شاخص ارائه شده براي معیارهاي ديگر و شاخص ارائه شده براي هزينه پیاده کرد .به دلیل اينکه می
خواهیم معیارهايی با خصوصیات مختلف را با يکديگر جمع کرده و نظرنهايی را با توجه به تمامی معیارها (که خصوصیات مختلفی مثل واحدهاي
اندازه گیري متفاوت دارند) ارائه کنیم می بايست ) Zi,h (xکه همانطور که اشاره شد امتیاز ايده در مقابل معیار می باشد را براي هرمعیار به نمايه
اي تبديل کنیم ،زيرا مقايسه مستقیم معیارهايی که داراي خصوصیات (و بنابراين مقدار) متفاوت هستند مشکل می باشد .با درنظر گرفتن مقادير
) (BES Ziو )  (WOR Ziبه عنوان بهترين و بدترين میزان براي ) Zi,h (xنمايۀ ) Si,h (xرا می توان بصورت زير محاسبه کرد:
-

اگر  BES Zi ˃WOR Ziآنگاه:

-

اگر  BES Zi ˂WOR Ziآنگاه:

بدين ترتیب تابع ) Zi,h (xبه نمايۀ ) Si,h (xتبديل می شود و شکل آن از حالت ذوزنقه اي  ،به حالت نشان داده شده در نمودارهاي و  3تبديل
می شود .دو حالت در نظر گرفته شده در باال بدلیل جهت هاي مختلف امتیازدهی در معیارهاي مختلف می باشند .بعنوان مثال براي معیار هزينه
هرچقدر مقدار بیشتر باشد به سمت عدم مطلوبیت پیش می رويم ولی براي معیار ديگري مثل دوام عکس اين قضیه صادق است .با بکارگیري اين
دو حالت جهت معیارها تأثیري درمحاسبات نخواهد گذاشت .بنابراين با توجه به خصوصیت هر معیار يکی از دو حالت پیشنهاد شده انتخاب می
گردد.

نمودار :1تابع نمايه در حالتی که BES Zi ˃WOR Zi

نمودار : 2تابع نمايه در حالتی که BES Zi ˂WOR Zi

براي جمع بندي امتیاز تمام معیارها و ارائۀ مقداري براي هر ايده با در نظر گرفتن امتیازي که براي هر ايده در مقابل هرر کردام ازمعیارهرا در نظرر
گرفته شده از فرمول زير استفاده می شود:

براي وزن دهی هر معیار می بايست ضريب وزنی معیارها را به منظور مقايسۀ اهمیت آنها درمقابل يکديگر محاسبه نمود .براي اين منظور می توان
روشهايی مانند  AHPرا به کار گرفت .فاکتور متعادل کننده (P ≥1)Pبه گروهی از معیارها تعلق می گیرد تا اهمیت انحراف از مقدار مطلوب را
بیان کند .اهمیت وابسته به حداکثر انحرافها به معنی بیشترين اختالف بین مقدار نمايه و بهترين مقداري است که به معیار تعلق می گیرد .به عبارت
ديگر می توان گفت اين فاکتور تأثیر انحرافات و اختالفها را مشخص می کند .بدين ترتیب اگر P=1باشد همه اختالفات بصورت يکسان و برابر
وزن می گیرند و در صورتیکه P=2باشد هر انحرافی به نسبت بزرگی خود اهمیت می يابد .بنابراين هر چه  Pبزرگتر می شود اهمیت انحرافها
بیشتر و بیشتر می شود .بطور کلی  P≥3براي محدود کردن معیارها تعیین می گردد يعنی معیارهايی که در آنها خروجیهاي نامطلوب ممکن است
ايده پیشنهاد شده را خدشه دار نمايد.
نکته اي که دربارة اين روش می توان گفت اين است که در صورتیکه معیارها به خودي خود نیز به چند عامل ديگر بستگی داشته باشند ,می توان
با محاسبه نمايه( طبق فرمول ارائه شده براي نمايۀ نهايی ) اين کار را در سطح پائین تري براي معیارها انجام داده  ،سپس با استفاده از روش گفتره
شده نمايۀ نهائی را براي ايده محاسبه نمود .به عبارت ديگر می توان مسئله را سطح بندي کرده و سپس همین روال را از سطح پائینتر دنبال کنیم تا
در نهايت نمايۀ نهايی براي ايده مورد نظر محاسبه گردد .بدين ترتیب مسئله قابلیت گسترش در سطوح مختلف
تصمیم گیري را خواهد داشت.

 -2-5آماده سازي گزينه هاي مختلف ايده ها براي رتبه بندي:
پس از بدست آوردن مقدار نمايۀ نهايی براي هر ايده با در نظر گرفتن اين نمايه به عنوان عددي فازي که متعلق به يک مجموعۀ فازي است تابع
عضويت آن تعیین می شود .فرض کنید ) I (xعضوي از يک مجموعه فازي است که امتیاز نهائی ايده را (براي ايده ) xمشخص می کند .با
محاسبه ( Ih(x)=0درسطح باور صفر) و  Ih(x)=1در سطح باور يک می توان تابع عضويت ]) µ [Ii (nرا که يک تابع تکه اي خطی می
باشد ،بصورت تقريبی محاسبه کرد.

 =rminکمترين مقدار  Ih(x)=1براي انديس نهائی
 =rmaxبیشترين مقدار Ih(x)=1براي انديس نهائی
 =Rminکمترين مقدار  Ih(x)=0براي انديس نهائی
 =Rmaxبیشترين مقدار Ih(x)=0براي انديس نهائی
همانطور که در روابط قبلی مشخص می باشد  Ih(x)=0از  Zi,h(x)=0بدست آمده و  Ih(x)=1از ) Zi,h(x)=1 (xحاصرل مری گرردد.در
صورتیکه  nايده براي رتبه بندي وجود داشته باشد n ،مجموعۀ فازي بصورت نمودار  ۴حاصل خواهد شد ،که توابع عضويت آنها از رابطره زيرر
بدست می آيند.

نمودار  :3مجموعه فازي امتیازات هر ايده

 -3-5رتبه بندي ايده ها:
براي رتبه بندي اين  nمجموعۀ فازي ،می توان از روشهاي گوناگونی که براي رتبه بندي اعداد فازي پیشنهاد شده است استفاده نمود .طبق نظر
آقايان چن و هوانگ اين روشها در چهار گروه مختلف دسته بندي می شوند:
 -1براي گروه اول نسبت تقدم بکار گرفته می شود .اين تکنیکها درجه بهینگی  ،برش  αو توابع مقايسه را در بر می گیرند.
 -2استفاده از میانگین فازي وبسط آن که توزيعات احتمالی را بکار می گیرند.

 -3امتیاز دهی فازي براي مقايسه که تکنیکهائی مانند گزاره هاي بهینه  ،امتیازات چپ و راست نمايه مرکز ثقل  ،اندازه گیري مساحت و
مجموعه هاي کمینه و پیشینه را بکار می گیرند.
 -4اصطالحات زبانشناسی و بکارگیري واژه ها مهمترين ابزار در گروه چهارم می باشند.
روشی که در اينجا براي رتبه بندي ايده ها که امتیاز آنها بصورت يک عدد فازي مطرح شده در نظر گرفته شده ،روشی است که توسط آقاي چن
توسعه يافته است .در اين روش براي رتبه بندي اعداد فازي از مجموعه هاي بیشینه ساز و کمینه ساز استفاده می شود.
مجموعۀ بیشینۀ  Mکه زير مجموعه اي فازي می باشد ،داراي تابع عضويت  µMاست که بصورت زير تعريف شده است:

در اين صورت مقدار مطلوبیت سمت راست ) UR (xبراي گزينۀ  xام بصورت زير تعريف می شود:
)max(min (µM (I (x) , µ (I (x)))= UR (x
و مجموعۀ کمینۀ  Gرا که زير مجموعه اي فازي با تابع عضويت  µ Gمی باشد بصورت زير تعريف می شود:

و مقدار مطلوبیت سمت چپ ) UL (xرا براي گزينه  xبصورت زير تعريف می شود:
)))UL (x) = max(min(µG (L) , µ (I (x
بدين ترتیب مطلوبیت کلی براي گزينۀ ) xايده شمارة( به صورت رابطه زيرقابل تعريف است:

گزينه اي که بیشترين مقدار مطلوبیت را داشته باشد بعنوان برترين گزينه ارائه می گردد و بدين ترتیب با داشتن مقدار مطلوبیت براي تمام گزينه
ها ،رتبه بندي انجام می پذيرد.

نمودار :۴توابع امتیاز نهايی ايده ها به همراه توابع مطلوبیت

مهندسی ارزش در مراحل ابتدايی پروژه بیشترين تاثیرگذاري و قابلیت صرفه جويی را خواهد داشت .به همین دلیل در بسیاري از موارد مهندسی
ارزش در مراحل اولیه طراحی بکار گرفته می شود که در اين صورت فازي بودن و غیرقطعی بودن روش پیشنهادي در اين مقاله کمک شايانی
براي رتبه بندي ايده ها نموده و بدلیل اينکه شرايط کامالً واقعی در سیستم پیاده می شود  ،نتايج نیز به واقعیت نزديکتر خواهند بود .ضمن اينکه
بدلیل خصوصیات اين روش و قابلیت بکارگیري آن در مواردي که اهداف در تضاد بوده و درجۀ اهمیت معیارها متفاوت است می توان اين روش
را انتخابی مناسب براي مهندسی ارزش دانست .با بکارگیري اين روش در فاز ارزيابی مهندسی ارزش و با در (منظور همۀ معیارها به غیر از هزينه
می باشد) رتبه بندي ايده ها ارائه می گردد و سپس با بکارگیري نظر گرفتن معیارهاي غیر اقتصادي فاز توسعه درمهندسی ارزش آغاز می گردد.
پس از آن با تقسیم مقدار مطلوبیت نهائی مجدد اين روش تنها با در نظر گرفتن معیار هزينه بدست آمده در فاز ارزيابی به مقدار مطلوبیت نهائی
بدست آمده در فاز توسعه (تنها براي معیار هزينه) رتبه بندي ايده ها به سهولت و با دقت
قابل قبول انجام می پذيرد .بدين ترتیب با داشتن سه رتبه بندي  ،يکی براساس معیارهاي غیراقتصادي  ،ديگري براساس معیار هزينه و در نهايت
براساس نمايۀ ارائه شده (حاصل از تقسیم مقدار مطلوبیت غیراقتصادي به مقدار مطلوبیت معیار هزينه) وتحلیل اين رتبه بنديها وگزينۀ برتر (ايدة
برتر) انتخاب می گردد.
بسیاري از مخالفان نظريۀ فازي دشواري تعیین دقیق درجه عضويت را از عوامل برتري ديگر روشها بر استفاده از نظريه فازي بیان می کنند و اين
موضوع را نقطه ضعف اين نظريه می پندارند .طبق نظر پروفسور زاده چندان مناسب نیست که تعیین درجه عضويت را مسئله اي مهم و واجب
درنظريه فازي پنداريم .بنابراين پرداختن به اين موضوع ( تعیین دقیق درجه عضويت هر عضو ) خارج از روح نظريه فازي بوده و نمی توان
مشکل بودن تعیین دقیق درجه عضويت را بهانه اي براي استفاده نکردن از اين روش قرار داد.
بدين ترتیب به نظر می رسد که استفاده از منطق فازي به منظور تحلیل عدم قطعیت موجود در فاز ارزيابی و بررسی ايده ها بسیار مفید باشد .دلیل
عمدة اين مسئله ابهاماتی است که هنوز در مورد ايده هاي پیشنهادي وجود دارند و ما را از رسیدن به تصمیم قطعی در مورد انتخاب آنها باز می
دارند .ضمن اينکه به دلیل خصوصیت اين روش در تحلیل عدم قطعیت ،برخالف نظر سطحی که اين روش را پیچیده می انگارد ،اين روش باعث
ساده سازي بکارگیري مهندسی ارزش به دلیل ساده سازي در ارزيابی و ارزش گذاري ايده ها می گردد[1,4].
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با توجه به اينکه يکی از معايب عمده مهندسی ارزش مربوط به وجود عدم قطعیت ها در محاسبه و تعیین شاخص هاي ارزش و بهاي عملکرد
هاست وارد نمودن اصول تصمیم گیري چند معیاره بر مبناي تئوري فازي در فرآيندهاي تصمیم گیري و ارزش گذاري مهندسی ارزش اين نقیصه
را برطرف نموده و اثربخشی مهندسی ارزش را از طريق نزديک نمودن تصمیمات به واقعیت هاي موجود افزايش می دهد.
مهندسی ارزش در مراحل ابتدايی پروژه بیشترين تاثیرگذاري و قابلیت صرفه جويی را خواهد داشت .به همین دلیل در بسیاري از موارد مهندسی
ارزش در مراحل اولیه طراحی بکار گرفته می شود که در اين صورت فازي بودن و غیرقطعی بودن روش مناسبی براي رتبه بندي ايده ها بوده و
بدلیل اينکه شرايط کامالً واقعی در سیستم پیاده می شود  ،نتايج نیز به واقعیت نزديکتر خواهند بود .ضمن اينکه بدلیل خصوصیات اين روش و
قابلیت بکارگیري آن در مواردي که اهداف در تضاد بوده و درجۀ اهمیت معیارها متفاوت است می توان اين روش را انتخابی مناسب براي
مهندسی ارزش دانست .با بکارگیري اين روش در فاز ارزيابی مهندسی ارزش و با درنظر گرفتن معیارهاي غیر اقتصادي (منظور همۀ معیارها به
غیر از هزينه می باشد) رتبه بندي ايده ها ارائه می گردد و سپس با بکارگیري مجدد اين روش تنها با در نظر گرفتن معیارهاي هزينه فاز توسعه در

مهندسی ارزش آغاز می گردد .پس از آن با تقسیم مقدار مطلوبیت نهائی مجدد اين روش تنها با در نظر گرفتن معیار هزينه بدست آمده در فاز
ارزيابی به مقدار مطلوبیت نهائی بدست آمده در فاز توسعه (تنها براي معیار هزينه) رتبه بندي ايده ها به سهولت و با دقت قابل قبول انجام می
پذيرد .بدين ترتیب با داشتن سه رتبه بندي  ،يکی براساس معیارهاي غیراقتصادي  ،ديگري براساس معیار هزينه و در نهايت براساس نمايۀ ارائه
شده (حاصل از تقسیم مقدار مطلوبیت غیراقتصادي به مقدار مطلوبیت معیار هزينه) و تحلیل اين رتبه بنديها ،گزينۀ برتر (ايدة برتر) انتخاب می
گردد .بدين ترتیب به نظر می رسد که استفاده از منطق فازي به منظور تحلیل عدم قطعیت موجود در فاز ارزيابی و بررسی ايده ها بسیار مفید
باشد .دلیل عمدة اين مسئله ابهاماتی است که هنوز در مورد ايده هاي پیشنهادي وجود دارند و ما را از رسیدن به تصمیم قطعی در مورد انتخاب
آنها باز می دارند .ضمن اينکه به دلیل خصوصیت اين روش در تحلیل عدم قطعیت ،برخالف نظر سطحی که اين روش را پیچیده می انگارد ،اين
روش باعث ساده سازي بکارگیري مهندسی ارزش به دلیل ساده سازي در ارزيابی و ارزش گذاري ايده ها می گردد.
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