


روش وزن دهی ساده 

saw



جهتروشنایدراستشدهارائهیونوهوانگتوسطکهباشدمیشاخصهچندگیریتصمیمهایروشترینسادهازیکی
:استزیرحشرروبهمراحل.باشدمینیازارزیابیهایشاخصوزنبرداروگیریتصمیمماتریسبهتنهاگیریتصمیم

هاشاخصکردنکمیوگیریتصمیمماتریستشکیل:اولقدم
ndمقیاسبیماتریستشکیلوخطیروشبهگیریتصمیمماتریسکردنمقیاسبی:دومقدم

ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده را در بردار ستونی وزن ها ضرب کنید تا یک بردار ستونی: قدم سوم
بردار ستونی ایجاد شده ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را نشان می دهد و هر چه . جدید بدست آید

.ضریب اهمیت هرگزینه بیشتر باشد رتبه ی باالتری کسب می کند



. بایستی در این مرحله، همه ی شاخص ها به شاخص هایی با ماهیت مثبت تبدیل شوند: نکته

انتخابمکانافرداین.داردرامناسبشغلیکانتخابقصدالتحصیلیفارغازپسصنایعمهندسیدانشجوییک:مثال
خودارزیابیمعیارهایعنوانبهراشاخصپنجمناسب،شغلانتخابجهتوی.داردراخودتخصصبامتبطشغل4

بهگزینهچهاروشاخصپنجبرایگیریتصمیمماتریسوکردهارزیابیشاخصهردرراشغلهرمیزانواستبرگزیده
اننشنظرموردفردبرایشاخصهراهمیتبهتوجهبانیزهاشاخصازیکهروزن.استشدهتشکیلجدولصورت

.استشدهداده



ماتریس تصمیم گیری انتخاب شغل :1جدول

امنیت  شغلی  

)+(
مسافت    

(- )
سختی کار 

(- )
وجهه اجتماعی 

)+(
درآمد

)+(

شاخص

زیاد 10 کم زیاد  15 A1

خیلی زیاد  3 متوسط متوسط  12 A2

متوسط  30 زیاد خیلی زیاد  20 A3

کم 1 خیلی زیاد  کم  20 A4

گزینه



وزن شاخص ها بر مبنای نظر فرد:2جدول 

امنیت شغلی 

)+(
مسافت 

(-)
سختی کار 

(-)
وجه اجتماعی 

)+(
درآمد

)+(

معیارها 

0/2 0/12 0/25 0/18 0/25 وزن        



. بدین منظور از طیف ساعتی استفاده می شود. بایستی شاخص های کیفی به کمی تبدیل شود: قدم اول برای حل  مساله
. نشان داده شده است3مقادیر کمی هریک از معیارها 

درصورتی که در تبدیل شاخص ها از حالت کیفی به کمی، به منفی بودن شاخص ها توجه شود، شاخص های منفی : توجه
. پس از تبدیل از حالت کیفی به کمی، به شاخص مثبت تبدیل می گردد

امنیت شغلی

)+(
مسافت 

)+(
سختی کار 

)+(
وجهه اجتماعی 

)+(
در آمد 

)+(

ها شاخص

7 10 7 7 15 A1

9 3 5 5 12 A2

5 30 3 9 20 A3

3 1 1 3 30 A4

گزینه ها 



: نشان داده شده است4دراین مرحله به روش خطی ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس می شود که در جدول : قدم دوم

ماتریس  تصمیم گیری بی مقیاس 

امنیت  شغلی  

      )+(

مسافت       

        )+(

سختی کار    

)+(

وجهه اجتماعی 

      )+(

درآمد 

       )+(

شاخص ها

0/778 0/100 1 0/778 0/500 A1

1 0/333 0/714 0/556 0/400 A2

0/556 0/033 0/429 1 0/667 A3

0/333 1 0/143 0/333 1 A4

گزینه ها 



:  روش بی مقیاس سازی خطی 
در شاخص مثبت بیشتر مقدار عنصر در آن ستون تقسیم بر خود عنصر

𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑎𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗کمترین مقدار عنصر در یک ستون تقسیم بر هر عنصر        : و برای شاخص منفی  =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑗

𝑥=   0/5:                                      شاخص مثبت  =
15

30



.آیدبدستدجدیستونیبرداریکتامیشودضربمعیارهاوزنستونیبرداردرشدهمقیاسبیگیریتصمیمماتریسمرحلهایندر:سومقدم
.کندمیکسبیباالتریرتبهباشدبیشترگزینههراهمیتضریبهرچهودهدمینشانراهاگزینهازیکهراهمیتضریبشدهایجادستونیبردار

0/500 0/778 1/00 0/100 0/778

0/400 0/556 0/714 0/333 1/00

0/667 1/00 0/429 0/033 0/556

1/00 0/333 0/143 1/00 0/33

*

0/25

0/18

0/25

0/12

0/20

=

0/683

0/619

0/569

0/532



به عنوان  )راه حل 
(:                                                                                                                           نمونه

(0/5,0/778,1/00,0/100,0/778  )(0/25,0/18,0/25,0/12,0/20)=(0/5*0/25)+(0/778*0/18)+(1/00*0/25)+(0/1*0/12)+(0/778*0/20)=

0/683 

. ودبا توجه به ماتریس ستونی حاصل، می توان بیان داشت که گزینه ی اول رتبه اول را کسب کرده و به عنوان مناسبترین شغل انتخاب می ش



:مثال

انتخابرانوعیکSAWروشبا،کامپیوتریسیستمنوعسهبینازخواهدمیفردیکنیدفرض
،فروشازپسخدماتکیفیت،مفیدعمر،هزینهازعبارتندکهشاخصپنجبا،سیستمنوعهر.کند

.شودمیارزیابیافزارنرمکیفیتوافزارسختکیفیت

وAiباهاگزینه.باشدمیجدولصورتبه،مسالهاینگیریتصمیمماتریس

.اندشدهدادهنشانCjباهاشاخص
=w:ازاستعباتهاشاخصوزن 0.239,0189,0.076,0263,0234



تصمیمماتریسجدول

هزینه عمرمفید
کیفیت 

خدمات

کیفیت سخت 

افزار

کیفیت نرم 

افزار

A1 30 20 متوسط خیلی زیاد کم

A2 10 30 زیاد متوسط زیاد

A3 20 50 خیلی زیاد کم خیلی زیاد



گام اول  

.کرداستفادهساعتیازطیفتوانمیکاراینبرای.کمیشاخصبهکیفیشاخصتبدیل•

C1 C2 C3 C4 C5

A1 30 20 5 9 3

A2 10 30 7 5 7

A3 20 50 9 3 9

دهشکمیتصمیمماتریس



: گام دوم

.شودمقیاسبی،کمیتصمیمماتریساینبایداکنون
باشدمی«خطیسازیمقیاسبی»چندشاخصهگیریتصمیمروشاینسازیمقیاسبینوع
(.استبودهمنفیاولشاخص:توجه)

هزینه
عمر 

مفید

کیفیت 

خدمات
کیفیت نرم 

افزار

کیفیت 

سخت 
افزار

A1 0.333 0.4 0.555 1 0.333

A2 1 0.6 0.777 0.555 0.777

A3 0.5 1 1 0.333 1

شدهمقیاسبیماتریس

کوچکترین خود عنصر تقسیم بر بیشترین مقدارآن ستون و زمانی که شاخص منفی است: بی مقیاس سازی خطی برای شاحص مثبت 

مقدار عنصر در آن ستون تقسیم بر خود عنصر 



: گام چهارم
به،حاصل.کنیممیضربهاشاخصوزندرراشدهمقیاسبیماتریس،مرحلهایندر

.شودمیستونیماتریسیکصورت

C1 C2 C3 C4 C5

A1 0.333 0.4 0.555 1 0.333

A2 1 0.6 0.777 0.555 0.777

A3 0.5 1 1 0.333 1

×

0.239
0.189
0.076
0.263
0.234

=
0.624
0.698
0.291

+0.239*0/555+0/239*0.4+0.239*0.333+0.239*1=0239*0.6240/333:                                                                نمونه حل مساله



:گام پنجم

.باشدمیدارارامقداربزرگترین،استراتژیبهترین،زیرمعیارطبق

:استزیرصورتبهSAWمدلطبقهاگزینهبندیاولویت،بنابراین

A2 > A1 > A3

.داردارجحیتA1برنیزA3وداردترجیحA3برA2یعنی


