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  چکیده:

ای برای تخمین تابع مط وبیت انتخاب پروژه براسههاا الههوس توسهه م هدف از این پژوهش طراحی یک رویکرد موثر سههم مرح م

رویکرد  السههیک و پاسههخ وی    م نوع توسهه م یاهتم  (SBSC)پایدار اسههتد در مرح م اوس با اسههت اده از  ارت امتیازی متوازی پایدار  

با رویکرد هرآیند تح یل  های   یدی انتخاب پروژه شههناسههایی شههده و سهه  شهها  حیطی و اجتماعی نیز اسههت  های زیسههت مجنبم

گرددد در پایای نیز تخمین تابع ها اقدام میبندی گزینمبم شهناسهایی روابش شها ، ا  ت یین اوزای اهمیت آن ا و رتبم    (ANP)ای شهبکم 

پذیردد مورد لورت می  (UTASTAR)نتایج ایجاد شده و با است اده از روش یوتا استار های مرجع با توجم بم مط وبیت انتخاب پروژه

 داستمطال اتی این پژوهش شهر ت سهای ا بوده و ابزار گردآوری اطالعات م،هاحبم  پرسهه نامم و اسناد و مدارم سازمای مربوطم    

 بندی آن ا در قالب وجوه  ارت امتیازی متوازی پایدار نتایج این پژوهش عالوه بر شههناسههایی م یارهای   یدی توسهه م پایدار و طب م  

 داستهای ه  ی و آتی بندی و انتخاب پروژه ب ینم برای پروژهدستیابی بم یک ال وی اولویت

 

 

 یوتا استار، اییند تحلیل شبکهآفر، کارت امتیازی متوازن پایدارپورتفولیوی پروژه، توسعه پایدار،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1

سازمانها و شرکتهای پروژه از اسااسی ترین مباح  پیش رو در  

هاساات. شاااید در نگاه اول محور، مساائله انتباس ساابد پروژه

فرآیند انتباس پروژه ساااده  ه ن ر  رسااد ولی  ا در ن ر نرفتن 

های ارزیا ی و هاا، پیییادنی معیارها و شاااا    تعادد پروژه 

د پروژه و ساابتصاامیم نیری ، یافتن یر روش کارآمد انتباس 

پروژه کاه در اد یاات مادیریات پروژه از آن  ه عنوان مدیریت     

اس رسد. انتبشاود، راروری  ه ن ر می  پورتفولیو پروژه یاد می

پروژه مناسب و داشتن یر روش  هینه جهت انتباس پروژه را 

های  اید  مثا ه یر هنر نگریست که  راساس شرایط  و ورعیت

 .i and Makouei, 2013][Salat نیردپیش رو صورت می

رآیند تری از فاز این رو  رای دستیا ی  ه نتایج جامع و دقیق

انتباس پروژه  هینه، الزم اساات تا اوال فضای تحلیل و پارادایم 

مورااوب  ه درسااتی انتباس نردد، اانیا ا مار مورد اسااتفاده که  

ار وس منساااجم جهاات هاا تنوانااد عهوه  ر دارا  ودن یاار  

ها، متناساااب  ا اهداس اساااتراتژیر ساااازمان و  ارزیا ی معیار

های مشهود و نا مشهود،  تواند روا ط  رقراری توازن  ین سرمایه

 ین معیارها و شا صها را نیم تشبی  داده و ارزیا ی صحیحی 

 Ravanshadnia and] را ارائه نماید،  ه درسااتی انتباس شااود

] Abbasian Jahromi, 2012 . 

ر سو  ا توجه  ه وسعت حوزه توسعه لذا در این راستا از ی

پایدار و جامع االطراس  ودن این دیدناه هم از لحاظ فاکتورهای 

زیست محیطی و هم شا صهای اقتصادی و اجتماعی و ترکیب 

آن  اا روش کارت امتیازی متوازن  ا در ن ر نرفتن وجوه مالی،  

مشااتری، فرآیندهای دا لی و رشد و یادنیری مرتبط  ا اهداس 

ای و اتژیر سااازمان  ه همراه تکنیر فرآیند تحلیل شاابکهاسااتر

تاا ع مطلو یت ا ماری مناساااب جهت شاااناساااایی معیارها و   

شا صهای موار ارزیا ی و دستیا ی  ه مدل پیش  ینی مطلو یت 

 .استهای آتی پروژه

 بش اصلی و  ه شرح زیر سا تاردهی شده  8این مقاله در 

است و در  مسئلههمیت ا یان و  مقدمهاسات   بش اول شاامل   

مرور شده است. نتایج تحلیل اد یات  پیشینه پژوهش  بش دوم

 در  بش سوم آورده تحلیل شکاس تحقیقاتی موراوب در قالب 

های یافته نردد.می روش تحقیق شاااده و  بش  هارم شاااامل

دی ن ها و نتایج رتبهشاناسایی و رر ال شا   شاامل   پژوهش

تا ع مطلو یت  ه روش یوتا  تبمین هاا در  بش پنجم و نمیناه 

آن در  بش ششم اورده شده است. مدل ریاری همراه  ا  استار

 و پیشنهادات آتی اشاره می نردد. نیریدر پایان نیم  ه نتیجه

 پیشینۀ پژوهش .5

 مدیریت پورتفولیوی پروژه و اهمیت آن 5-1

ای کاه  توان از پورتفولیو  یان کرد همان تعریف  تعریف سااااده

 انتباس»ست که هری مارکویتم در مقاله  ود  ا عنوان ای ااولیه

ارائه کرده اسااات. از ن ر مارکویتم  9191در ساااال « پورتفولیو

ارائه یر سابد  هینه در یر سط   »پورتفولیو عبارت اسات از    

ای که سبد مذکور دارای  یشترین عایدی معین ریساار  ه نونه

 .[ Ravanshadnia and Abbasian Jahromi, 2012]«  اشد

 ایساات  ه مدیریت پروژه نگریسااات، یکی  از دو من ر می

ها و اهداس  اص آن و تمرکم روی مادیریات مساااتقل پروژه  

اهداس مشاااتر   دیگری  عنوان یر نهاد واحد که  ایساااتی  ا

های پروژه محور  ه  یان دیگر در سازمان .سازمان مدیریت شود

داد ش از اسااتعهای روی میم  یفرض که تعداد پروژه ا این پیش

 اشااند و پیش از آن که  رای تر و توان سااازمان مورد ن ر می

تار آنهااا وارد فاااض ماادیریات  رنااامااه ریمی و اجرا نردیم،   

ز  ین امدیریت پورتفولیوی پروژه را انجام داد یعنی  ایساات می

هایی که  یشااتر   ا اهداس استراتژیر سازمان همسو آنها، پروژه

باس نمود و سااابدی را متشاااکل از هساااتند را ارزیا ی و انت

های  یشینه کننده اهداس مشتر  سازمانی  رنمید و نهایتا پروژه

 مدیریت پروژه شویم مرحلهسابد انتبا ی، وارد    ا  هینه ساازی 

[Goldoust, Yazdanpanah and Mohammadi, 2009 ] .

ها و مدیریت انر مادیریت پروژه را انجام دادن درسااات پروژه 

انجام پروژه درسااات  دانیم ، اهمیت مدیریت سااابد پروژه را 
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 et al.[Ghoreishi and نردد پورتفولیوی پروژه آشاااکار می

] 2010. 

 

 روشهای انتخاب سبد پروژه5-5

هاد پیشاان روشااهای مبتلف و متنوعی  رای انتباس ساابد پروژه

 ر روی انواب  9119در ساااال  کوپراند . در  ررسااای که شاااده

تب و مقاالت مبتلف انجام داده روشاااهای انتباس پروژه در ک

 یکصد روش مبتلف  رای اسات، شااید  توان نفت  ه  یش از  

توان آنها را  ه و می ها  ح  شده استارزیا ی و انتباس پروژه

 Archer and] ناادی نمود روشاااهااای ماباتالف دساااتااه    

Ghasemzadeh, 1996] .ندی صااورت نرفته و در یر دسااته 

 ششدر توان میپروژه را  های انتباس ساابدروشنساابتا جامع 

    شامل کلی طبقه

ریمی هاای  رنامه روش .1 نیری منفعات هاای انادازه  . روش9

های شبیه سازی و . روش7های تقلید آناهانه . روش9ریارای  

هااای  اااص، . روش6هااای ا تیااار واقعی . روش9ا تکاااری 

 Iamratanakul, Patanakul and]  ااناادی ناامااود طاابااقااه

Milosevic, 2008]  . 

 ایساات  راساااس رویکرد اصاالی و اهداس هر سااازمان می

کهن  ود  ا در ن ر نرفتن شاارایط درونی و محیطی و الممات 

ها و توجه  ه معیارهای موار و جامع، مدل مناسب و محدودیت

را  رای انتبااس پروژه  رنمیناد.  اه عباارت دیگر اساااتراتژی     

قق همساااو و در راساااتای تح ،هامناساااب  رای انتباس پروژه

شود و تصمیم اساتراتژی تجاری و اسااسای سازمان تعریف می   

فتن نیری  ا در ن ر نرنیران فراوانی در فرآیند پیییده تصااامیم

 پردازندمعیارهای  عضااا متضاااد و متنوب  ه اتبام تصاامیم می  

[Ravanshadnia and Abbasian Jahromi, 2012 ] که این ،

ی، قا لیت، انعطاس هایی همیون واقعیت نرایمعیارها از ویژنی

پذیری، سااهولت اسااتفاده، همینه مناسااب و سااهولت در رایانه  

 Goldoust, Yazdanpanah] ایسات  ر وردار  اشند کردن می

and Mohammadi, 2009 ]. 

 های ترکیبی انتخاب سبد پروژهمدل  5-9

ها وجود های متعددی جهت تبمین و ارزیا ی سبد پروژهروش

در ن ر نرفتن تمامی جوانب انتباس دارد، ولی نااتوانی جهات   

ده ها سبب شسبد پروژه و سبتی استفاده از  ر ی از این روش

اسااات تا دانشااامندان این حوزه  ه اجماب ن ری در صاااوص 

ترین مدل انتباس سبد پروژه دست نیا ند و حتی  رترین و  هینه

معتقدند که علم مدیریت در مورد « 9119هس، »کساااانی مانند 

ای کار ردی  رای انتباس سبد پروژه شکست  ورده هارائه مدل

های های مدلاسااات، ولی علیررم این موراااوب انر نااکاامی  

 مبتلف ارزیا ی و انتباس سبد پروژه را مسائلی از قبیل 

    ماد ن ر قرار نگرفتن قضااااوت، تجر ه و در

 تصمیم نیران

 های مالی و عدم توجه  ه ترکیب تمرکم  ر روش

 هاروش

 عیارهای متناساااب  ا اساااتراتژی عدم انتباس م

 شرکت

 های ریر مالیرعف در  ر ورد  ا جنبه 

 های ترکیبی که  توان  ا اسااتفاده ازنیری از مدل دانیم،  هره

آنها مشاکهت  یان شااده را مرتفع سا ت، منجر  ه دستیا ی  ه  

روشی  هینه و کارآمد جهت مدیریت پورتفولیوی پروژه  واهد 

و   [ Nouri, Mahmoudi and Shahriari, 2003]شااااد )

[Ravanshadnia and Abbasian Jahromi, 2012 ].) 
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 . مطالعات پیشین 1جدول 

 انتخاب پروژه پایدار

 /نویسندگاننویسنده موضوع  سال
مبنای شناسایی 

 معیارها 
 مدل و روش حل 

9919 
انتباس سبد پروژه  ر اساس اصول توسعه  ی را یارائه مدل

  داریپا
[Haghshenas and 

Soleimanpour, (2015)] 
 MCDMترکیبی  مرور اد یات

9919 
ا،  ا هموار  ر انتباس پروژه داریتوسعه پا یارهایمع ییشناسا

 [Jalili Ball and et al. (2016)] آنها انیتوجه  ه ارتباطات م
و  مرور اد یات

 ن ریات  برنان

ترکیبی ن ریه داده  نیاد  

 MCDMو 

1118 
های پایدار  رای  ازسازی مسیل رود انه و انتباس پروژه

 مدیریت فارهس شهری در رود انه  و وت آرژانتین
[Ares and Serra, (2008)] ن ریات  برنان MCDM 

1111 
 ه مدیریت سید پروژه  رای  ANP یر رویکرد  ر پایه

 پایداری سازمانی
[Turan and et al. (2009)] مرور اد یات MCDM 

1199 
میم نیری  ند معیاره نروهی فازی ترکیبی  رای رویکرد تص

 انتباس پروژه پایدار 
[Khalili-Damghani and Sadi-

Nezha, (2013)] 

مرور اد یات و 

 ن ریات  برنان
MCDM ترکیبی 

1199 
سیستم پشتیبانی تصمیم  ند هدفه فازی  رای انتباس پروژه 

 ای پایدار   ند دوره
[Khalili-Damghani and Sadi-

Nezha, (2013)] 

مرور اد یات و 

 ن ریات  برنان
 ترکیبی

DSS MOPS MPPH 

1199 
یر  هار وس ترکیبی فازی مبتنی  ر قانون  ند معیار  رای 

   انتباس سبد پروژه پایدار
[Khalili-Damghani and et al. 

(2013)] 

مرور اد یات و 

 ن ریات  برنان

 Fuzzy ruleترکیبی 

DEA 

NSGA-II  

1194 
یدی پایداری یروژه   یر ن ر سنجی  راساس دیدنان عوامل کل

 مدییران پروژه
[Martens  and Carvalho, 

(2017)] 

مرور اد یات و 

 ن ریات  برنان

 ن ر سنجی 

 از مدیران پروژه

 ANPانتخاب پروژه به روش 

 هدف / نتایج حوزه مطالعاتی نویسنده موضوع  سال

9911 
 نهی ه سریانتباس سبد پروژه  ا ر

 یاشبکه لیتحل ندی ر فرآ یتنمب
[Najafi, (2011)] 

مدیریت سبد 

 پروژه

 هایی  ا ریسر  هینهژههدس   انتباس پرو

های سبد  راساس سه نروه معیارهای  ندی پروژهنتایج   اولویت

 ریسر

9911 
 ه  ارهی ند مع یبیمدل ترک یطراح

  ماگیشش س یهامن ور انتباس پروژه
[Raeisi, Hamzeh and  

Makouei, (2011)] 

مدیریت سبد 

 پروژه

سازی های شش سیگما  ا   یشینههدس   تعریف  هترین پروژه

 استفاده از منا ع در دسترس

ما های شش سیگترین نمینه اجرای پروژهنتایج  انتباس مناسب

 ها، ریسر و همینه راساس معیارهای اصلی سود، فرصت

1111 
 تحقیق و توسعه  اهای انتباس پروژه

  ANPاستفاده از 
[Meade and Presley, 

(2002)] 
 تحقیق و توسعه

 هدس   ارائه یر مدل تحقیق و توسعه

ها  ا سه معیار تکنیر،  ازاریا ی و  ندی پروژهنتایج  اولویت

 سازمانی

 ,Cheng and Li]  در انتباس پروژه ANPکار رد  1119

(2005)] 

سا ت و ساز 

 صنعتی

 سازوسا تهایپروژه ندیاولویتمدلیر ههدس   دستیا ی

 دستیا ی  ه یر مدل پیشنهادیوهاپروژه ندینتایج  اولویت
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 ارزیا ی و انتباس پروژه  ا استفاده از 1114
ANP  

[Dikmen and 

Ozorhon, (2007)] 

های پروژه

وسازسا ت  

 های سا ت و سازهدس  اولویت  ندی پروژه

مورد مطالعه  راساس معیارهای  ندی  هار پروژه نتایج   رتبه

 ها، همینه و ریسرمنفعت،فرصت

1199 

انتباس پروژه های سرمایه نذاری 

 AHPنیروناه  ورشیدی  ا استفاده از 

مبتنی  ر تصمیم نیری  ند  ANPو 

 معیاره

[Aragonés-Beltrán 

and et al. (2013)] 

انتباس پروژه 

نذاری سرمایه  

نذاری در یر پروژه سرمایههدس  تصمیم نیری در مورد  هار 

 نیروناه  ورشیدی

ها  ا استفاده از معیارهای ریسر،  ندی پروژهنتایج  اولویت

و مقایسه  ANPو  AHPهای همینه و فرصتها و  راساس روش

 آنها

 تئوری مطلوبیت

 هدف / نتایج مدل ارزیابی نویسنده موضوع  سال

9989 

 تی راساس تا ع مطلو  یارائه مدل

 نیتام یینتع ی صه  را ند شا

  کنندنان

[Javadian, Sanaiei 

and Mousavi, 

(2006)] 

مطلو یت 

  ندشا صه 

هدس  دستیا ی  ه مدلی  راساس تئوری مطلو یت نروهی  رای انتباس 

 تامین کنندنان

 نتایج  دستیا ی  ه تا ع مطلو یت نهایی تامین کنندنان

9919 

انتباس پیمانکار پروژههای 

استفاده از تلفیق  سا تمانی  ا

 ند شا صه و  یتتئوری مطلو 

  در شرکت مپنا یرروش الکتره 

[Mohaghar, Kashi, 

and Salami, 

(2012)] 

MAUT 

ELECTRE I 

های هدس   دستیا ی  ه مدلی مناسب جهت انتباس پیمانکار پروژه

 سا تمانی

 راساس  های سا تمانیترین پیمانکار پروژهنتایج  انتباس شایسته

 های جامع و ارائه یر مدل تلفیقی شا 

9919 

ند   یتمطلو  یتئور یری کارن

عملکرد  یا یارز یشا صه  را

 یرالکترون یکسب و کارها

[Shafiei and 

Jafarian, (2012)] 

مطلو یت 

  ندشا صه 

های های کامل ارزیا ی عملکرد کسب کارهدس   ارائه مجموعه شا  

فعال در زمینه کسب و کارهای های  ندی شرکتالکترونیر و رتبه

 الکترونیر

 شرکت مورد ن ر 8 ندی رتبهوجامعهایشا  نتایج  تدوین

9911 

( یتارائه تا ع ارزش )مطلو 

 تییقاتحق یهاپروژه  ندییتاولو

و توسعه  ا  یقدر مراکم تحق

 UTAاستفاده از روش 

[Salati and 

Makouei, (2013)] UTASTAR 

 یقاتی ندی  رای پروژه های تحقیتاولوشارزتا عارائههدس  

های تحقیقاتی و محاسبه تا ع مطلو یت ارزیا ی نتایج  اولویت  ندی پروژه

 های آتیپروژه

9919 

ارائه ی یر رویکرد تلفیقی از 

کارت امتیازی متوازن و آنالیم 

  تصمیم نیری  ند معیاره

(Fuzzy UTASTAR ) در ارزیا ی

  هاعملکرد  یمارستان

[Mohammadian 

and Ghasemi, 

(2015)] 

SBSC 
Fuzzy 

UTASTAR 

شامل  SBSCهدس   ارزیا ی عملکرد  راساس معیارهای 

 محیطی و مدیریت منا ع کارکنانزیستوجوهواصلیوجه7

نتایج  ارزیا ی عملکرد  یمارستان امام  مینی )ره( در  ازه زمانی سه ماهه 

 هبود روند عملکردی و   و و ا ذ نتایج مفید جهت اصهح 19دوم 

 استراتژیر مدیریت آتی زمانی  ازه  رای نذاریهدس
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1119 
های  ند تحلیل تطبیقی روش

 UTAشا صه 

[Beuthe and 

Scannella, (2001)] 

های روش

  انواده
UTA 

 UTAهای هدس    ررسی و تحلیل سیستماتیر روش
ملکرد وجود نتایج  اول، آنکه در مواردی  طایی در ا مارهای ارزیا ی ع

یر روش مناسب و قا ل اطمینان است. دوم، آنکه  UTAنداشته  اشد 
نیم روش « Beuthe and Scannella ,1996» هینه شده توسط  UTAروش 

در صورت وجود  طاهای  UTASTARرسد. سوم،  مناسبی  ه ن ر می
احتمالی در ارزیا ی عملکرد شامل ا مارها و تصمیم نیران  یشتر قا ل 

های مرجع  اید  ا دقت انتباس شوند تا است.  هارم، پروژه اعتماد
اطهعات  یشتری  ه تصمیم نیرنده ارائه شود. پنجم، پارامترهای اا ت 
 . رنامه  طی نیم کیفیت پیش  ینی مدل را تحت تأایر قرار می دهند

1199 

کار رد تئوری مطلو یت  ند 

های مبتلف شا صه در نسبه

 نرم افمار

[Kapur, Singh and 

Singh, (2015)] MAUT 

 هدس  ارائه یر مدل جدید  رای تعیین زمان توقف آزمایش نرم افمار

نتایج   دستیا ی  ه  ه مدل تصمیم  راساس معیارهای همینه و تا ع شدت 

 افمارهای شکست جهت  ا استفاده از مدل رشد قا لیت اطمینان نرم

 MUSRGMای  ند نسبه

1196 

نگهداری  ا   هینه سازی تعمیر و

تئوری مطلو یت  ند  استفاده از

 شا صه

[Garmabaki, 

Ahmadi and 

Ahmad, (2016)] 

MAUT 

هدس   توسعه یر روش  ا ا مارهای پشتیبانی  رای تعیین  ازرسی مطلوس 

در  رنامه ریمی تعمیر و نگهداری  رای اطمینان و حفظ یر سط  مطلوس 

 دسترس  ودن و همینه از سنجش عملکرد مانند قا لیت اطمینان، در

 رای  MAUTنتایج   دستیا ی  ه مطلو یت مورد ن ر و شنا ت اهمیت 

 های نگهداری و قا لیت اطمینان سیستم

1199 

های ارزیا ی پایداری نمینه

مدیریت کیفیت آس سطحی در 

توسعه کشورها    ا استفاده از 

 Fuzzyتحلیل  ند معیاره روش 

UTASTAR  

[Haider and et al. 

(2015) 

Fuzzy 

UTASTAR 

هدس   دستیا ی  ه مدلی  ر پایه تئوری مطلو یت  رای ارزیا ی پایداری 

مدیریت کیفیت آس  ا استفاده از پنج معیار همینه )سرمایه، زمین و 

عملیاتی(، نیازهای زمین، مسائل مر وط  ه عملیات و نگهداری، اارات 

 زیست محیطی و تأایرات اجتماعی و اقتصادی

مدل پیشنهادی قا لیت قا ل قبولی  رای مدیریت کیفیت آس ارائه  نتایج 

 دهد می

 
 ا مد ن ر قرار دادن یر مدل ترکیبی انتباس پروژه، انتباس 

ای  رای تصااامیم نیری نروهی پروژه پایدار  ه عنوان مسااائله

تواند ورعیتی  اشد که در آن ا عاد  زیست محیطی، اقتصادی می

ها توساااط دافی  رای ارزیاا ی نمینه و اجتمااعی  اه عنوان اها   

یرنده نشود. در این رویکرد هر تصمیمتصامیم نیران تعیین می 

ترجیهات و نگرش  ود را دارد که ممکن اسااات  ا دیگران در 

 Heravi, Fathi] و [Heravi and Faeghi, 2014]تضاد  اشد 

and Faeghi, 2017]. 

ادنی نذاری، آمتواند ریسااار سااارمایهالگوی پایداری می

ذاری نسازمانی  رای سرمایه نذاری  و اتحاد استراتژیر سرمایه

را در یر  هار وس منحصاار  ه فرد در کنار هم مورد  ررسی 

 [Khalili-Damghani and Sadi-Nezhad, 2013]قرار دهد 

و پیامد پردا تن  ه مفهوم توسعه پایدار تبیین مفهوم سیستمهای 

 ,Shi, Wu and Tseng]پایداری در فضای کسب و کار است 

پیشااینه پژوهش در حوزه انتباس ساابد پروژه پایدار  ه  .[2016

نسابت وسعت پارادایم توسعه پایدار و ا عاد نونانون آن  سیار  

حاوی  هصاااه اطهعات تحقیقات  9. جدول اساااتمحدود 

پیشااین مرتبط  ا انتباس پروژه پایدار، اسااتفاده از فرآیند تحلیل 

 .استژه و تئوری مطلو یت ای در انتباس پروشبکه

 . تحلیل شکاف تحقیقاتی9

های پیرو مطاالعات صاااورت نرفته موارد زیر  عنوان شاااکاس 

  اشند تحقیقاتی موروب مورد  ررسی می
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  عدم وجود تحقیقات کافی  ا رویکرد توساااعه پایدار در

 حوزه صنعت  ودرویی  صوصا در ایران

  یت  در مطالعات  ررسای شده موروب تبمین تا ع مطلو

رای  انتباس پروژه مورد اسااتفاده قرار نرفته است ولی 

جلونیری از محاساابات پیییده، معیارها رالبا مسااتقل از 

هم فرض می شااوند که در واقعیت  ه این صورت نمی 

در این تحقیق تصاامیم  ر آن شااد تا مورااوب     اشااد.

 ایوا ساااتگی معیاارها در مرحله فرآیند تحلیل شااابکه 

تا اسااتار مسااتقل در ن ر نرفته   ررساای و در مرحله یو

 شوند.

     مادل کااارت امتیااازی متوازن و کاارت امتیاازی متوازن

های ریر مالی  ه پاایدار علیررم توجه مناساااب  ه جنبه 

صاورت  ند  عدی و ممایای  القوه، در صورت مواجهه  

ها آنها وپیش داوری اا حجم  ااالی اطهعات و پردازش  

 لمکرد  واهد شدموجب پیییده شدن فرآیند ارزیا ی ع

[Chan, 2006]   لاذا الزم اسااات تا  رای رلبه  ر این ،

هااای پیییاادنی کااارت امتیااازی متوازن را  ااا روش

 .Bentes et al] نیری  ند معیاره تلفیق نمودتصااامیم

در مطالعات  ررساای شااده استفاده از یر روش .[2012

ترکیبی از کاارت امتیاازی متوازن پایدار و فرآیند تحلیل   

 ینی ی،  صوصا تبدیل ارزیا ی  ه یر مدل پیشاشابکه 

رفتاار  اا اساااتفاده از تئوری مطلو یت در هیه پژوهش   

کارت  ازلذا ه اساات. دا لی و  ارجی مشاااهده نشااد 

امتیازی متوازن پایدار جهت شااناسایی و فیلترینا اولیه 

توساااعه پایدار  معیارها همساااو  ا اهداس اساااتراتژیر

ی ای  رای  ررسل شابکه فرآیند تحلیاز و  اساتفاده شاده  

ها ، میمان اارنذاری آنها و تعیین و اوزان روا ط شا  

 ندی و اساتبرا  یر جواس اولیه  سایار مناسب   و رتبه

  هره نرفته شده است رای تبمین تا ع مطلو یت 

  مدل پیشاانهادی این تحقیق در مسائل مر وط  ه انتباس

 قرارکمتر مورد توجه   اا رویکرد توساااعه پایدار  پروژه

و در صنعت  ودروسازی کشور و  اال   نروه نرفته 

تولیدی ساایپا مورد اسااتفاده قرار نگرفته است و  ه ن ر  

نیری از روش معرفی شده  توان  ه نتایج رسد  ا  هرهمی

   مفید و جامعی دست یافت.

 

 روش تحقیق .4

های  راساااس مطالعات صااورت نرفته و سااا تار مدل و روش

ساااا تااار روش اجرایی این تحقیق  انجااام پژوهش حااارااار

 دان اشاره شده است در پنج نام کلی  9همانگونه که در شکل 

 نردد.سازی میطراحی و پیاده
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 مرور ادبیات و مفاهیم توسعه پایدار

 های شناسایی شدهبندی شاخصدسته

 ایساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار شبکه

 ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای اولویت  تشکیل

 تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد 

 UTASTAR تخمین تابع مطلوبیت انتخاب پروژه پایدار با استفاده از روش

 های پیشنهادیارائه نتایج و راهکار

 گام اول

 مرور ادبیات

 گام دوم

 هااخصشغربال اولیه 

 گام سوم

SBSC 
 

 گام چهارم

 
ANP 
 

 پنجمگام

 
UTASTAR 

 

 جواب اولیه
 UTASTAR 

 مصاحبه با خبرگان

 مصاحبه با خبرگان

 مصاحبه با خبرگان

 پرسشنامه اول

 پرسشنامه دوم

 پرسشنامه سوم

 انتخاب گزینه برتر

 تحلیل پایداری

 های توسعه پایدارشناسایی و استخراج مجموعه جامعی از شاخص

 های توسعه پایدار با استفاده از نظرات خبرگانل اولیه شاخصغربا

 سایپاهمسو با اهداف استراتژیککلیدیهایهای اولیه جهت شناسایی شاخصغربال ثانویه شاخص

 با استفاده از نظرات خبرگان SBSC های اولیه توسعه پایدار در وجوهبندی شاخصطبقه

. ساختار روش اجرایی تحقیق1شکل   
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 کارت امتیازی متوازن پایدار 4-1

کاارت امتیازی متوازن پایدار که توساااط فیگه، هان،  التگر و  

های ریر  ازاری شااامل در رنیرنده جنبه 1111واننر، طی سااال 

زیسااات محیطی و اجتماعی  افمون  ر وجوه  هار نانه کارت 

(،  هبود یافته روش 1امتیازی متوازن ارائه شااده اساات)شااکل  

 کارت امتیازی متوازن اساات که توسط نورتون و کاپهن درسال

 ریمیدر فرآیند  رنامه هل تحقیقاات آنها  و در  میهدی 9111

ها ارایه شده است. روش  ر ی شرکتکنترل عملکرد مناسب و

کاارت امتیاازی متوازن  عنوان یار مادل  ناد  عادی ارزیا ی       

مامی تواند تعملکرد و  ر پایه نگرش مدیریت استراتژیر ، نمی

 ا عاد و جوانب کسب و کار را تحت پوشش قرار دهد، لذا الزم

 هایی که قصد استفاده از کارت امتیازی متوازناسات تا ساازمان  

 ارنااد، آنرا  ااا شااارایط و محیط  اااص ساااازمااان  ود و را د

های ارزیا ی را  ه و شاااا   های درونی هماهنا کنندفرآیند

ای انتباااس کننااده تااا عهوه  ر وجوه مااالی، مشاااتری، نونااه

های جنبه فرآیندهای دا لی و یادنیری و رشاااد، پاسااابگوی 

محققان جهت زیسات محیطی و اجتماعی نیم  اشند، از این رو  

رس نمودن نواق  کااارت امتیااازی متوازن و جااامعیاات  رط

 بشاایدن  ه آن کارت امتیازی متوازن پایدار را پیشاانهاد نمودند 

([Fallah, Raji and Khajepour, 2013 ] و [Figge et al. 

 ([Danesh Asgari et al. 2018]و  .[2002

 

 وجهی  SBSC 2. فرآیند فرموله سازی 5شکل 

[Figge et al. 2002] 

 

 ا تااوجااه  ااه تااوانااایاای کااارت امااتاایااازی مااتااوازن    اا

در همسویی میان راهبردها و معیارها و فراهم نمودن یکپار گی 

 هااای ماابااتاالااف     در هااماااهاانااگاای  اارنااامااه       

ریر مرتبط همیون کیفیت، مهندسااای مجدد، طراحی فرآیند و 

های ارائاه  دمات  ه مشاااتریان  صاااورت یکجا دارای ممیت 

هت موارد صاانعتی موار واقع نیری از آن جو  هرهای اسات ویژه

 Malek Akhlagh, Noepasand Asil and]   واهاادشاااد

Jamali Abbasali, 2013] نیری  ه من ور  هرهدر این پژوهش

های تاایر نذار توساااعه پایدار  ندی شاااا  از ممایای دساااته

 ا توجه  ه جامعیت نگاه در توسط کارت امتیازی متوازن پایدار 

مامی جوانب یر مسااائله انتباس تحات پوشاااش قرار دادن ت 

 .شوداز آن استفاده میپروژه، 

 

 ایفرآیند تحلیل شبکه 4-5

ای روش فرآیند تحلیل شبکه 9116توماس ال سااعتی در ساال   

نیری  ند معیاره جهت حل مسائل را که  عنوان روش تصاامیم

پیییده و دارای معیارهای وا سااطه معرفی نمود، تا  واسااطه آن 

عناصاار در سااطوح مبتلف  ا یکدیگر،  راامن کشااف روا ط  

نتایجی قا ل قبول و منطبق  ا دنیای واقعی ارائه شود. این روش 

ای از روش تحلیل  اه تعبیری مادل  هیناه شاااده و ارتقاه یافته   

 ندی شااا صااها و که عهوه  ر اولویت اسااتساالسااله مراتبی 

 ها وها، قدرت شاااناساااایی روا ط  ین نمینه نادی نمینه رتباه 

را نیم دارد و  هه روش تحلیل ساالسااله مراتبی را پر   معیارها

ن رات  برنان  صورت نروهی نیم در آن توان از کند و میمی

 ,Afandizadeh, Rahim-of and Niktash] اساااتفاااده کرد

2012 ] . 

 های آنها ،تعدد پارامترها و عناصر اندازه نیری و پیییدنی

د هشگر را نیازمنما ین و دشاواری تحلیل درست، پژو روا ط فی

قضاااوتهای مهنی و کیفی  واهد کرد و اینجاساات که جایگاه  

  شاااودنیری  ناد معیااره آشاااکار می  روشاااهاای تصااامیم 

 انتخاب استراتژی کسب و کار

های زیست محیطی و اجتماعیتعریف جنبه  

های زیست محیطی و اجتماعیتعیین استراتژی مرتبط با جنبه  

 منظر مالی
منظر  منظر مشتری

فرآیندهای 

داخلی

منظر یادگیری 

 منظر  و رشد
 غیر بازاری
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[Büyüközkan and Güleryüz, 2016] و[Gumusa , 

Kucukvarc and Tataria,      2016].  

کارت امتیازی متوازن لذا الزم است تا عهوه  ر استفاده از  

نیری  ند معیاره  صااوصااا جهت روشااهای تصاامیماز  پایدار

 کشف روا ط عناصر  هره  رد.

ای جهت شااانا ت در این پژوهش فرآیند تحلیل شااابکه

های تصمیم نیرندنان ارجحیتروا ط عناصاار تصمیم و کشف 

ند روش فرآی نیرد.ها، مورد اساااتفاده قرار می ندی نمینهو رتبه

ق ترین ترین و دقیمعای یکی از پیشرفته ترین، جاتحلیل شابکه 

 Mirkatouli, Mahdavi and] اشدنیری میهای تصمیمروش

Ahmadi, 2013 ].  سااا تار تفاوت این دو روش  9در شااکل

در سا تار و روا ط نشان داده شده ای و سالساله مراتبی   شابکه 

 است.

 
 

 ایساختار شبکه (b)ساختار سلسله مراتبی و  (a)مقایسه  .9شکل 

[Wey and Wu, 2008] 
 

 مطلوبیت افزایشی یوتا استار 4-9

ر د سیسکوس و یاناکوپولوس»مبنای روش یوتا استار که توسط 

ارائه شده است ، روش مطلو یت افموده معروس «  9189 ساال 

ئوری  ر پایه ت« النرز و سیسکوس-جاکوئت» ه یوتا که توساط  

ها را در  اشااد. آنها این مدلمطلو یت پیشاانهاد شااده اساات، می

اند. در تفکیکی تصمیم نیری توسعه داده-ر پارادایم تجمعی ست

ها از پیش معلوم است  دون اینکه  ندیپارادایم تجمعی، اولویت

ترجیحات عمومی تصامیم نیرنده مشاب   اشد در صورتیکه   

در فلسااافاه پاارادایم تفکیکی ترجیحاات نهاایی از ترجیحات     

 ,Siskos]نردد عاماومای تصااامیم نیرنااده اساااتنتااا  می    

Grigoroudis and Matsatsinis, 2005]. 
های  رنرفته شده از یوتا در یوتا اساتار از  ین دیگر روش  

دهد و تفاوت  سااایاری از موارد نتایج  هتری را  ه دسااات می

اصالی آن  ا یوتا در  طای محاسابه شده است،  را که در یوتا   

محاسااابه  σ(𝑎)این  طا  رای هر نمینه  صاااورت یر مقدار 

تواند  ه طور کامل پراکندنی نقاط لی  علت آنکه نمیشااود ومی

ا ر«  سیسکوس و یاناکوپولوس»دهد،  اطراس منحنی را پوشش 

 ه سمت اصهح روش سوق داد و  ا یوتا استار این نقیصه  هبود 

 شود تا درشااد،  صااورتی که  هبود حاصاال شده سبب میداده 

محاسبه  σ-( 𝑎)و  σ+( 𝑎)یوتا استار  صورت دو  طای مثبت 

 شاااود کاه منجر  اه افمایش دقات محااساااباتی  واهد شاااد     

[Mohammadian and Ghasemi, 2016 ]. 
علت  های آتی ینی مطلو یت پروژهدساااتیاا ی  ه مدل پیش 

 اشااد تا اصاالی انتباس روش یوتا اسااتار در این پژوهش می 

  واسطه آن  توان 

   های دو یا  ند پروژه مورد ن ر را  ا توجه  ه شاااا

لیادی انتبااس پروژه مورد ارزیا ی قرار داده و پس از   ک

های کسب تبمین مطلو یت آنها،  ا وارد کردن قضاااوت

 .ودشناسایی شترین پروژه شده از  برنان  ه مدل،  هینه

    های کلیدیمیمان مطلو یت یر پروژه  راسااس شا 

 را محاسبه کرد.

ا و هدر این مرحلاه  اه من ور تبمین تاا ع مطلو یت نمینه   

های آینده جهت ارزیا ی دیگر نمینه-حالدسااتیا ی  ه یر مدل 

 ر اتبام تصمیم در صوص همسان و متجانس در آینده عهوه 

 شود.های مورد مطالعه، از روش یوتا استار استفاده مینمینه

محاسبه تابع مطلوبیت انتخاب پروژه  با استفاده   4-9-1

 از روش یوتا استار

ط ریاری محاسبه تا ع مطلو یت انتباس پروژه ارائه روا پیش از 

 ا استفاده از روش یوتا استار الزم است تا نمادهای استفاده شده 

 .گردند ه ا تصار معرفی  1مطا ق جدول 



 ...پایدار با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تخمین تابع مطلوبیت انتخاب پروژه
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 . تعریف نمادهای ریاضی5ول جدد

 تعریف نماد
𝐴𝑅 هامجموعه مرجع اقدامات/نمینه 

𝑢′[g(𝑎)]  تا ع ارزش نمینه𝑎 

𝑢𝑖[𝑔𝑖(𝑎)] ای نمینه تا ع ارزش حاشیه𝑎 

𝜎+(𝑎) ینتبم یمنحن یرز ی طا 

𝜎−(𝑎) ینتبم یمنحن ی اال ی طا 

𝑔𝑖
𝑗
 ام 𝑖نقطه پایانی  ازه معیار  

g𝑖
 ام 𝑖 دترین سط  معیار  ∗

𝑔𝑖∗  ام 𝑖 هترین سط  معیار  

𝛼𝑖 −  ام 𝑖معیار های روی  ازه فاصله  رش 1

𝑎𝑘  نمینهk ام 
wij های یکنوامتغیر محدودیت 

δ یر عدد مثبت  سیار کو ر 

Z*  قدم سوم»ارزش  هینه  رنامه ریمی  طی از» 

𝜖 یر عدد مثبت  سیار کو ر 

 

𝑎ارزش هر نمینه  ∈ AR ا احتسااااس دو  طای مثبت از   

 Siskos, Grigoroudis and] آیااد اادساااات می 9را طااه 

Matsatsinis, 2005]: 

 (9) 𝑢′[g(𝑎)] = ∑𝑢𝑖[𝑔𝑖(𝑎)] − 𝜎
+(𝑎)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜎−(𝑎)         , ∀𝑎 ∈ 𝐴𝑅 

iu که  ه من ور  رآورد آن از  اسااتای تا ع ارزش حاشاایه

ای منقطع از میانه یا ی  طی اساااتفاده یار قاالاب  طی تکاه    

∗gi]صاورت که هر  ازه  شاود،  دین می , gi
فاصله  (α-1) ه  [∗

که نقاط پایانی هر  ازه از شااود  ه صااورتیمساااوی تقساایم می

 شود محاسبه می 1را طه 

 (1) 𝑔𝑖
𝑗
= 𝑔𝑖∗ +

𝑗 − 1

𝛼𝑖 − 1
(g𝑖

∗ − 𝑔𝑖∗)       , ∀𝑗

= 1,2, … , 𝛼𝑖  

یا ی  طی ای هر نمینه توساااط یر میانهارزش حااشااایه 

gi(a)شااود، در نتیجه  رای هر تقریب زده می ∈ [gi
j
, gi
j+1
] 

 داریم 

 (9) 
𝑢𝑖[g𝑖(𝑎)] = 𝑢𝑖(𝑔𝑖

𝑗
) +

g𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖
𝑗

𝑔𝑖
𝑗+1

− 𝑔𝑖
𝑗
[𝑢𝑖(𝑔𝑖

𝑗+1
)

− 𝑢𝑖(𝑔𝑖
𝑗
)] 

عااهوه  اار ایاان یااکی از اصاااهحااات مهم مر وط  ااه 

از  7ز معیارهاست که  ا استفاده از را طه های یکنوا امحدودیت

 طریق تبدیل معیارها قا ل قبول  واهند  ود.

 (7) 𝑊𝑖𝑗 = 𝑈𝑖(𝑔𝑖
𝑗+1
) − 𝑈𝑖(𝑔𝑖

𝑗
) ≤ 0            ,  

∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑛       , ∀ 𝑗 = 1,2, … , 𝛼1 − 1  

 ,Siskos]شاااودمیه الگوریتم روش یوتا اساااتار ارائه می

Grigoroudis and Matsatsinis, 2005]  

 

 « های مجموعه مرجع  یان ارزش کلی نمینه«  قادم اول

𝑢[𝑔(𝑎𝑘)], 𝑘 = 1,2, … , 𝑛   ا ااتاادا  اارحسااااب

و پس از آن  ر حسااب  𝑢𝑖(𝑔𝑖)ای های حاشاایهارزش

صاااورت  7)محاسااابه از طریق را طه  ijWهای متغیر

𝑢1(𝑔𝑖 نیرد(،  طوریکااهمای 
1) = این  9ه . را طاا0

 دهد موروب را نشان می

(9) 

{
 
 

 
 
𝑢𝑖(𝑔𝑖

1) = 0                 , ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                             

𝑢𝑖(𝑔𝑖
𝑗
) = ∑𝑊𝑖𝑡

𝑗−1

𝑡=1

     , ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                              

    ∀𝑗 = 2,3, … , 𝛼𝑖 − 1

 

 «مااحاااسااابااه«  قاادم دومΔ(ak, ak+1)  ااا درن ر 

  6مطا ق را طه   RA روی σ-و +σ طاهای نرفتن

 (6) 

Δ(𝑎𝑘 , 𝑎𝑘+1) = 

                         𝑈[𝑔(𝑎𝑘)] − σ(𝑎𝑘)
+ + σ(𝑎𝑘)

−  

                     −𝑈[𝑔(𝑎𝑘+1)] − σ(𝑎𝑘+1)
+ + σ(𝑎𝑘+1)

−  
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 «حل مدل نهایی  رنامه ریمی  طی مطا ق «  قدم سااوم

  4را طه 

 

 انجام تحلیل پایداری/حساسیت     4-9-5

ریمی  طی  ه دلیل آنکه ممکن پس از حال مادل نهاایی  رنامه   

اسات جواس منحصر  ه فرد نباشد الزم است تا تحلیل پایداری  

های نمدیر  ه مقدار حلهای  ندنانه یا راهحل رای یاافتن راه 

ی صااورت که  ایساات ریمی  طی انجام پذیرد،  دین هینه  رنامه

های  هینه جهت  ه حلهتا ع ارزش افمایشااای که میانگینی از را

تعیین  8 اشااند،  ا اسااتفاده از را طه حداکثر رساااندن هدس می

 ه عنوان یر  4نردد و ساپس تا ع هدس محاسبه شده از را طه  

است را وارد مسئله کرده و تا ع هدس  ε+0محدودیت که  را ر 

 ,Siskos]محاااسااابااه شاااود 1جاادیااد را  ااا مطااا ق را طااه 

Grigoroudis and Matsatsinis, 2005]. 

 (8) 𝑢𝑖(𝑔𝑖
∗) = ∑𝑊𝑖𝑗              , ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝛼−1

𝑗=1

 

 (1) 𝑍∗ =∑(𝜎(𝑎𝑘)
+ − 𝜎(𝑎𝑘)

− ) = 0 + 𝜖

𝑚

𝑘−1

 

 های پژوهشیافته .2

 سااازی سااایپا  ه عنوان مورد مطالعاتی این پژوهشنروه  ودرو

کل این تحقیق )ش تعیین نردید که مطا ق سا تار روش اجرایی 

های های الزم جهت شااناسااایی و جایا ی شااا  ( مصاااحبه9

توساااعه پایدار در وجوه کارت امتیازی متوازن پایدار صاااورت 

های نرفت و ساه پرساشنامه  ه ترتیب جهت شناسایی شا    

کلیدی، انجام مقایسااات زوجی جهت ارزیا ی عناصاار تصاامیم 

ها( و تعیین نمینه)شاامل هدس، معیارهای اصلی، زیرمعیارها و  

آوری و میمان اارنذاری معیارهای اصااالی و فرعی توزیع، جمع

نتیجه مورد اساااتفاده قرار نرفت. هاای پژوهش   اه عنوان داده 

ارزیا ی پس از محاساابه روایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای 

زیر معیار  97منجر  ه تعیین  19/1کرونباخ  ا  دست آمدن عدد 

وار توساااعاه پاایدار جهت ارزیا ی و   و شاااا   کلیادی و م 

 هااای مااورد  ااررساااای  ااه شاااارح  ااناادی پااروژهرتاابااه

 

این معیارها و  ، نردید.9و اوزان اهمیت مطا ق جدول  7شااکل 

در  شناسایی شده پروژه 9زیرمعیارها  رای رتبه  ندی و ارزیا ی 

استفاده ای روش فرآیند تحلیل شبکه شارکت سایپا  ا استفاده از 

 9ای و نحوه تعامهت آنها در شکل  تار شبکهشااوند که سامی

  7در جدول نهایی حاصل از آن نیم  ندی رتبهنشان داده شده و 

الزم  ه مکر است که نحوه تعامل زیرمعیارها  ه  ارائه شده است.

اری شااناسااایی و در  اارنذهای طور کامل و  راساااس ماتریس

 .ای مورد استفاده قرار نرفته استروش تحلیل شبکه

 

 

 

(4) 

Min Z =∑(σ(𝑎k)
+ + σ(𝑎k)

− )

m

k−1

 

s.t 

{
Δ(𝑎𝑘, 𝑎𝑘+1) ≥ 𝛿          𝑖𝑓𝑓 𝑎𝑘 > 𝑎𝑘+1 

Δ(𝑎𝑘, 𝑎𝑘+1) ≥ 0          𝑖𝑓𝑓  𝑎𝑘 ≈ 𝑎𝑘+1
       , ∀ 𝑘 

∑∑wij = 1         wij ≥ 0       , ∀ i, j

α−1

j−1

n

i−1

 

wij ≥ 0   , σ(𝑎k)
+ ≥ 0  , σ(𝑎k)

− ≥ 0   , ∀ i, j, k 
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 کارت امتیازی متوازن پایدارزیر معیارهای کلیدی و موثر توسعه پایدار به تفکیک معیارهای  .4شکل 

 

 

 
 

 کارت امتیازی متوازن پایدار. زیر معیارهای کلیدی و موثر توسعه پایدار به تفکیک معیارهای 2شکل 
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 نهایی زیرمعیارها با توجه به هدفاوزان اهمیت . 9جدول 

  نشان زیر معیار هدف همیترتبه ا

 A52 محیطیزیست راستایی  ا قوانین و مقررات حاکم هم 9791/1 9

WANP  

 A13 هماهنگی اجرای طرح  ا استراتژیهای سازمانی 9991/1 1

 A21 ررایتمندی مشتریان 1881/1 9

 A12 احتمال موفقیت 1867/1 7

 A63 ایمنی و سهمت 1486/1 9

 A41 نش منا ع انسانی درنیر در  پروژهمیمان دا 1491/1 6

 A31 ظرفیت تولید 1679/1 4

 A61 واکنش سهامداران 1946/1 8

 A51 تامین راهبردهای توسعه پایدار 1949/1 1

 A22 کیفیت محصوالت 1961/1 91

 A32 های تولید هبود فرآیند 1719/1 99

 A42 ررایتمندی کارکنان 1761/1 91

 A62 یر مثبت اجتماعی اجرای پروژهتاا 1777/1 99

 A11 نرخ  ازنشت دا لی 1991/1 97

 

 های شناسایی شده(ها )پروژهبندی گزینه. رتبه4جدول 

 هاپروژه امتیاز کسب شده رتبه

9 1114/1 P3 

1 1196/1 P1 

9 9861/1 P5 

7 9899/1 P2 

9 9419/1 P4 

 تخمین تابع مطلوبیت به روش یوتا استار .1

راسااس نتایج  دست آمده از ارزیا ی انجام شده توسط فرآیند   

های مورد  ررساای  ا توجه  ه معیارها و ای نمینهتحلیل شاابکه

زیرمعیاارهاا و از من ر هادس )انتباس پروژه  هینه(، ارزیا ی و    

ها را  ا  ندی نمینه هصااه رتبه 9 ندی شاادند که جدول رتبه

 د.دهتوجه  ه معیارهای اصلی نشان می

یوتا اساااتار  عنوان روشااای  رای تعیین تا ع مطلو یت، یر 

ت معنی که اوزان اهمی  ه این اشد، نیری پسین میروش تصمیم

ها نه ندی نمیرتبه)قبل  مرحله  از ها  ندی نمینهمعیارها و رتبه

 نردد.  وارد مدل می( ای ه روش فرآیند تحلیل شبکه

های مر وط ،  ازه9  اتوجه  ه مقادیر  دست آمده در جدول

 های اه کمترین و  یشاااترین مقاادیر  رای هر معیار و فاصاااله  

نردد. پس محاسااابه می 6ها در  ازه مر وطه مطا ق جدول نروه

روش یوتا اسااتار تا ع هدس های سااه نانه الگوریتم از طی نام

.آیدمی دست  (91شماره ) صورت را طه  مدل
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 ها با توجه به معیارهای اصلیگزینهبندی خالصه رتبه. 2 جدول

C6 C5 C4 C3 C2 C1 نشان 

 اجتماعی
زیست 

 محیطی

رشد و 

 یادنیری

فرآیندهای 

 دا لی
 معیار مالی مشتری

 

 رتبه        وزن  9999/1 9917/1 9999/1 9799/1 1187/1 9199/1

191/1 111/1 199/1 191/1 111/1 191/1 9 P3 
119/1 197/1 117/1 117/1 119/1 119/1 1 P1 
989/1 917/1 989/1 989/1 988/1 986/1 9 P5 
987/1 989/1 981/1 989/1 981/1 987/1 7 P2 
981/1 989/1 948/1 946/1 989/1 941/1 9 P4 

 
 

 

 

 

∗𝐠𝐢]مقادیر  .1جدول  , 𝐠𝐢
 های تعیین شدهو فاصله [∗

 [𝒈𝒊∗ , 𝐠𝒊
∗] MAX MIN Δ(MAX,MIN) α-1 

[𝑔1∗ , g1
∗] 07173 07135 07135 07502 07502 07517 07517 0759 0759 07173 07021 4 

 - - - - 07019 07015 07019 07019 فاصله 

[𝑔2∗ , g2
∗] 0710 07135 07135 07502 07502 07517 07517 07553 07553 0710 07043 4 

 - - - - 07015 07015 07019 07015 فاصله 

[𝑔3∗ , g3
∗] 07171 0713 0713 07504 07504 07510 07510 07595 07595 07171 07021 4 

 - - - - 07014 07014 07014 07014 فاصله 

[𝑔4∗ , g4
∗] 07170 07135 07135 07501 07501 07513 07513 07599 07599 07170 07022 4 

 - - - - 07014 07019 07014 07014 فاصله 

[𝑔5∗ , g5
∗] 07102 07137 07137 0751 0751 07555 - - 07599 07102 07040 9 

 - - - - - 07015 07019 07015 فاصله 

[𝑔6∗ , g6
∗] 0710 07139 07139 07502 07502 07510 07510 0759 0759 0710 0702 4 

 - - - - 0715 0719 0715 0719 فاصله 

 

 

 

 

(91) Min Z = ∑(σ(ak)
+ + σ(ak)

− )

m

k−1
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s.t 

0.692w14 + 0.666w24 + 0.571w34 + 0.642w44 + 0.666w53 + 0.583w64 − σ
+(P3) + σ−(P3) + σ+(P1)

− σ−(P1) ≥ δ 
0.539w11 + w12 + w13 + 0.308w14 + 0.334w21 + w22 + w23 + 0.334w24 + 0.5w31 + w32 + w33 + 0.429w34

+ 0.5w41 + w42 + w43 + 0.358w44 + 0.25w51 + w52 + 0.334w53 + 0.75w61 + w62 + w63

+ 0.417w64 − σ
+(P1) + σ−(P1) + σ+(P5) − σ−(P5) ≥ δ 

0.103w11 + 0.667w21 − 0.143w31 + 0.357w41 + 0.75w51 − 0.084w61 − σ
+(P5) +  σ−(P5) + σ+(P2)

+  σ−(P2) ≥ δ 
0.358w11 − 0.083w21 + 0.643w31 + 0.143w41 + 0.334w61 − σ

+(P2) + σ−(P2) +  σ+(P4) − σ−(P4)  ≥ δ  

∑∑wij = 1         wij ≥ 0       , ∀ i, j

α−1

j−1

n

i−1

 

wij ≥ 0   , σ(ak)
+ ≥ 0  , σ(ak)

− ≥ 0   , ∀ i, j, k 

ل ح« نمم»مدل  دست آمده را  ا استفاده از نرم افمار  مرحلهدر این 

 آید نتایج زیر   دست می δ=19/1کنیم که  ا در ن ر نرفتن می

Z*=1 W14=1/1418      W31=1/41        W51=1/111 

های همانطور که اشاااره شااد  رای پیدا کردن دیگر جواس 

 واس صاااورت ریر منحصااار  ه فرد  ودن جاحتمالی در  هیناه 

 دهاایاام اادساااات آمااده، مااحاااساااابااات را ادامااه ماای   

های  هینه )نمدیر( ، که جواس)تحلیل پایداری/حسااااسااایت(

مرحله تحلیل حاصاال از هر های  راساااس را طه دساات آمده ه

  است 4مطا ق جدول 

 

 های بهینه بدست آمده از هر مرحله تحلیل پایداری/حساسیت. جواب7جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 جمع کل سطری میانگین 

w11 199/1 1 1 1 1 1 1719/1 9664/1 
w12 1 1 1 1 1 1 1  
w13 1 1 1 1 1 1 1 C1 

w14 479/1 1 1 1 1 1 9171/1  
w21 1 1118/1 1 1 1 1 1999/1 9979/1 
w22 1 1 1 1 1 1 1  
w23 1 1 1 1 1 1 1 C2 

w24 1 899/1 1 1 1 1 9988/1  
w31 1 147/1 1448/1 1 1611/1 1 1994/1 9444/1 
w32 1 1 1 1 1 1 1  
w33 1 1 1 1 1 1 1 C3 

w34 1 1 891/1 1 1 1 971/1  
w41 1 1 1 191/1 1 1 9969/1 9664/1 
w42 1 1 1 1 1 1 1  
w43 1 1 1 1 1 1 1 C4 

w44 1 1 1 1699/1 1 1 1911/1  
w51 1 1 14/1 1 869/1 1491/1 9641/1 98/1 
w52 1 1 1 1 1 1 1 

C5 
w53 1 1 1 1 1449/1 1 1911/1 
w61 1 1 1 1 1 996/1 116/1 9974/1 
w62 1 1 1 1 1 1 1  
w63 1 1 1 1 1 1 1 C6 

w64 1 1 1 1 1 441/1 9184/1  

 ها و تابع مطلوبیت نهاییمطلوبیت پروژه. 0جدول 
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 هامطلوبیت پروژه

 گزینه مطلوبیت رتبه

9 R=1.0 P3 

1 R=0.653 P1 

9 R=0.259 P5 

7 R=0.071 P2 

9 R=0.001 P4 

 تابع مطلوبیت نهایی

(99)  u(g)= 0/1667u1(g1) + 0/1543u2(g2) +0/1777u3(g3) + 0/1667u4(g4) + 0/18u5(g5) + 0/1547u6(g6) 
 

نهاایتا مطلو یت پروژه ها و تا ع مطلو یت نهایی  ه شااارح  

 ر  عهوه 99را طه آید.  ه صااورت فوق  دساات می  8جدول 

هااای مورد  ررسااای این تحقیق، تعیین میمان مطلو یاات پروژه

ن را تعییها سااابدی از پروژهو یا تر پروژه تواند مطلو یت می

 ها توسطشااا   اوزان اهمیتصااورت که  ا تعیین کند،  دین

 ای اهمیت ا توجه  ه تا ع ارزش حاشیههای  برنان و قضاوت

ه از را طه  دست هر شاا   تعیین شاده و سارانجام  ا استفاد   

آید که نتیجه آن در یر آمده میمان مطلو یت پروژه  دسااات می

  ندی آنها  واهد  ود.سبد پروژه، اولویت

 نیرینتیجه. 4

 ها و فرضارائاه شاااده این تحقیق  اا وجود پیش   مادل اجرای 

 هااا و شااارایط حاااکم  ر اجرای ماادل پژوهش، محاادودیاات

 ه است سبب کسب نتایج میل در هر مرحله نردید

    شا   توسعه پایدار موار و مرتبط  ا  914شاناساایی

انتبااس پروژه در صااانعت  ودروساااازی و جایا ی  

متناسااب  ا وجوه کارت امتیازی متوازن پایدار ) عنوان 

معیارهای اصااالی شاااامل مالی، مشاااتری، فرآیندهای 

دا لی، رشااد و یادنیری، زیست محیطی و اجتماعی( 

های شناسایی شده پروژه که  واسااطه آنها توان ارزیا ی

 .مورد مطالعاتی فراهم نردد

   زیر معیار  97های موار و انتباس رر الگری شاااا

کلیدی توسااعه پایدار  ه تفکیر معیارها اصاالی که در  

 نشان داده شده است. 7 شکل

 ل  ا نتایج حاصکه  ایاجرای روش فرآیند تحلیل شبکه

  ه شرح میل 

o   کسب امتیاز ا « زیسات محیطی » شاناساایی معیار 

 ه عنوان اارنذارترین وجه   1187/1نرمال شااده 

 از کارت امتیازی متوازن پایدار

o راساااتایی  ا قوانین و هم»زیرمعیار  شاااناساااایی

 ا کسااب امتیاز « محیطیزیساات مقررات حاکم 

 ه عنوان اارنذارترین شا    9791/1نرمال شده 

 توسعه پایدار

o ناادی   رتر کااه نتیجااه آن رتبااه انتباااس نمینااه

هاای مورد ارزیاا ی و تعیین رتبه اول  رای   نمیناه 

پروژه ساااوم  ا محاسااابه  ردار ویژه )وزن( آن  ه 

و رتباه آ ر  رای پروژه  هاارم  ا    1114/1میمان 

 9419/1محاسااابه  ردار ویژه )وزن( آن  ه میمان 

 .است

  تبمین تا ع مطلو یت انتباس پروژه پایدار که نتیجه آن

ها هایی و تعیین مطلو یت نمینتبمین تا ع مطلو یت نه

 (  صورت   8)جدول 

 7پروژه  < 1پروژه  < 9پروژه  < 9پروژه  < 9پروژه 

 ندی صااورت نرفته در این و تطا ق کامل  ین رتبه اساات

 ای نیم روشن شد. روش  ا فرآیند تحلیل شبکه

مکر این نکتاه راااروری اسااات که در این پژوهش اوزان  

ها از مرحله یوتا اساااتار وزن اهمیت  دسااات آمده  رای معیار
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 ای داشاااته و مه  یشاااتری نسااابت  ه فرآیند تحلیل شااابکه

 .  استنیری نهایی  رای مطالعه موردی تصمیم

های صاااورت نرفته در این پژوهش در صاااوص نوآوری

توان مقاایساااه  اا دیگر مطالعات این حوزه  ه موارد میل می  در

 اشاره کرد 

   در حوزه ه موردی( انجاام یار مطالعه کار ردی )مطالع

توساااعه پایدار و  ا تمرکم  ر موراااوب انتباس پروژه 

  رای اولین  ار در صنعت  ودروی کشور

 نیری از یر روش ترکیبی شاااامل کارت امتیازی  هره

ای و مطلو یت متوازن پاایادار، فرآیناد تحلیل شااابکه   

جهت فراهم آوردن امکان تبمین  افمایشای یوتا استار  

ر ها و مطلو یت هانتباس پروژهمنطقی تاا ع مطلو یت  

. در مطاالعات نذشاااته ارلب  رای جلونیری از  پروژه

محاساابات پیییده تر، استقهل معیارها در تبمین تا ع 

مطلو یت فرض نرفته می شود و این درحالی است که 

در این تحقیق تصاامیم  ر آن شااد تا موروب وا ستگی 

ود. ش ای  ررسیمعیارها در مرحله فرآیند تحلیل شابکه 

های نسااابی آن  صاااوصاااا در این امر علیررم  رتری

تشابی  روا ط دا لی و عدم اساتقهل شااا صها در   

 اد یات موروب کمتردیده  شده است

    های ناس توسعه شاا   حجم وسایعی از  شاناساایی

های مراجعه  ه شاااا  و  SBSCرویکرد پاایدار  ا  

معرفی شاده کنفرانس توسااعه و محیط زیست سازمان  

های شناسایی (، عهوه  ر شا  19ر کار ملل )دسااتو

 .شده از طریق مطالعات پیشین

   های انجام دو مرحله رر ال جهت دسااتیا ی  ه شا

موار در مبحاا  انتباااس پروژه پااایاادار و انتباااس 

 ترین آنها در راستای دستیا ی  ه اهداس پژوهشکلیدی

 

 پیشنهادها. 0

ژه  بش پرو اساسی این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی  رای هدس

محور نروه  ودروساااازی ساااایپا جهت پیاده ساااازی مفاهیم 

توسعه پایدار و ارزیا ی متوازن تمامی وجوه توسعه در کنار هم 

که  ا عنایت  ه نسااتردنی و جدید  ودن حوزه توسااعه   اساات

های  سااایاری جهت  ررسااای دقیق پایدار، مطالعات و پژوهش

سااترش این مفاهیم ا عاد آن مورد نیاز اساات، لذا در راسااتای ن

پیشاانهادات زیر  راساااس نتایج حاصاال از این پژوهش و نگاه  

 نردد مولف ارائه می

  جهت اجرای رویکرد پیشنهادی این پژوهش در مراحل

 مبتلف  صاااوصاااا در ناام مر وط  ه فرآیند تحلیل 

های از نرم افمار ای و تبمین تاا ع مطلو یات  شااابکاه 

مارهای مشا ه و نرم افنمم  ی مانند ساوپردسیژن، متعدد

استفاده شده جهت افمایش سارعت و دقت محاسابات   

ها و نتایج عدم ارتباط ورودی و  روجی داده اسااات.

هر نرم افمار  ااا نرم افمار دیگر فرآینااد اجرای روش 

از اینرو  ساااا ته اسااات.تحقیق را  ا پیییدنی مواجه 

افماری جهت اجرای سازی یر  سته نرمطراحی و پیاده

د در تواندی و کسب نتایج مورد ن ر میرویکرد پیشنها

تسااهیل اجرای رویکرد این پژوهش  ساایار موار واقع  

شاااده و  ود  عنوان یر پروژه قا ل قبول مورد توجه 

 واقع شود.

 های همراه عدم قطعیت و تحلیل نتایج استفاده قضاوت

 و  ررسی کارایی آن در مقایسه  ا رویکرد پیشنهادی.

 مطلو یت  ند شا صه  رای  استفاده از رویکرد تئوری

در رنیری فرراایات عدم اسااتقهل معیارها و تبمین  

مطلو یت نهایی راامن تاایرات متقا ل معیارها و روا ط 

  ین آنها.

  استفاده از مدل پیشنهادی این تحقیق جهت دستیا ی  ه

ها  ا اهداس توساااعه پایدار در دیگر صااانایع و حوزه

ی موار و های کلیدشااا  توجه  ه لموم شااناسااایی 

 مرتبط  ه حوزه مورد ن ر.
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  جهت  سااط و نسااترش مفاهیم توسعه پایدار و ایجاد

های ملی و  ومی از آن انجام مطالعات  نیادی، نسااابه

ها  ا ای و کاار ردی و موردی در کلیه حوزه توساااعاه 

 نردد.رویکرد توسعه پایدار پیشنهاد می

 مراجع. 3

ارائه "( 9919ح. ) ،نیکتاش و،  . رحیم اسده، ش.، افندی زا -

الگوی تصامیم نیری جهت افمایش پایداری شبکه حمل و نقل  

، "(ANP) شاهری  ا استفاده از تکنیر فرایند تحلیل شبکه ای 

، ین کنفرانس مهنادسااای حمال و نقل و ترافیر ایران  دوازدهم

 تهران.

، س.،  مرنی امیری، ب. و حاااجی یبیااالی، ز.، جلیلی  ااال -

شاناسایی معیارهای توسعه پایدار موار  ر  "( 9919، س. )ایمانی

فصااالنامه " هاا،  اا توجاه  ه ارتباطات میان آنها   انتبااس پروژه 

ل ششم، شماره ، سانامه علم و فناوریترویجی سایاسات  -علمی

 . 18-99سوم، ص 
ارائه "( 9989، س.س. )موسااوی، ا. و صاانایعی، ن.، جوادیان -

مدلی  راساااس تا ع مطلو یت  ند شااا صااه  رای تعیین تامین 

 .تهران، کنفرانس لجستیر و زنجیره تامین دومین، "کنندنان

ارائه مدلی  رای "( 9919شاااناس، م. و سااالیمانپور، م. )حق -

، دهمین "ژه  ر اساااس اصااول توسااعه پایدارانتباس ساابد پرو

   .9کنفرانس  ین المللی مدیریت پروژه، تهران ص 

از مدیریت "( 9919، ح. )عباساایان جهرمی و، م. روانشااادنیا -

. فد  ایساتیس، ناشر تهران، "هاپروژه تا مدیریت سبد پروژه

طراحی مدل "( 9911، ا. )ماکوئی ، ا. و حممه، ص.، رئیساای -

، "های شااش سیگما ند معیاره  ه من ور انتباس پروژهترکیبی 

، سااال هشااتم، شماره های آنمجله تحقیق در عملیات و کار رد

 . 11-49 هارم، ص 

 (مطلو یت)ارائه تا ع ارزش"( 9911، ا. )ماکویی و ، س.سهطی

های تحقیقاتی در مراکم تحقیق و توساااعه  ا  ندی پروژهاولویت

پژوهشاای مطالعات -لنامه علیصاا، ف"UTAاسااتفاده از روش 

 .  99-91یکم، ص  و، سال یازدهم ،شماره سیمدیریت صنعتی

 کارنیری "( 9919شااافیعی نیار آ ادی، م. و جعفریان، ا. )  -

تئوری مطلو یت  ندشااا صااه  رای ارزیا ی عملکرد کسااب و 

،  نشااریه پژوهشااگر )مدیریت(، سال نهم، "کارهای الکترونیر

 .68-94شماره  یست و ششم، ص 

( 9911پور، م. )فهح شمس لیالستانی، م.، راجی، م. و  واجه -

و  AHP ،BSCارزیا ی عملکرد ساااازمان  ا رویکرد ترکیبی "

TOPSIS" ،نشااریه مدیریت صنعتی، سال پنجم، شماره یکم ،

 . 911-89ص 

س.م.، ایرانمنش، س.ح.، شااااامبی امیری، ب. و  قریشااای، -

فولیوی پروژه ها )راهنمای مدیریت پورت"( 9981دمندانی، س. )

های ، تهران، موسااسااه مطالعات و پژوهش"جامع پیاده سااازی(

  ازرنانی.

انتباس پیمانکار "( 9919محقر، ب.، کاشی،  . و سهمی، ه. ) -

پروژه های ساا تمانی  ا استفاده از تلفیق تئوری مطلو یت  ند  

، نشااریه مدیریت "شااا صااه و روش الکتریر در شاارکت مپنا

 . 918-89سال  هارم، شماره هشتم، ص صنعتی، 

پشتیبان "( 9919، پ. )قاسمی و ، س.ا. باز کاظمی محمدیان -

، "(یوتا، یوتا استار و یوتا استار فازی)تصمیم نیری  ند معیاره 

 . نشر آرنا، تهران

،  . جماالی فیروزآ اادی  ، س.ا.، محمادیااان  باااز کااظمی   -

ت امتیازی متوازن ارائاه ی یر رویکرد تلفیقی از کار "( 9919)

در   (Fuzzy UTASTAR)و آنالیم تصاامیم نیری  ند معیاره 

 ین المللی مدیریت و  کنفرانس، "ها یمارسااتانارزیا ی عملکرد 

 ، تهران.مهندسی صنایع
 ، خ.الی عباسعلی، س.م.، جمنوب پسند اصیل، ا.، ملر ا هق -

هاای صااانعت  تبیین و تحلیال ارزیاا ی اساااتراتژی  "( 9911)

دو فصلنامه ، "سازی ایران در ورود  ه  ازارهای  ارجی ودرو

https://www.civilica.com/Papers-TTC12=%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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، ساااال پنجم، های مدیریت  ازرنانیپژوهشااای کااوش -علمی

 . 917-89شماره نهم، ص 
تحلیل و "( 9911،  .، مهدوی، ش.، احمدی، م. )میر کتولی -

های  ررساای توسااعه پایدار نواحی شااهری  ا اسااتفاده از روش 

طالعه موردی شااهر  م( MADM) تصاامیم نیری  ند معیاره

مطالعات و پژوهش های شااهری و منطقه ای، سااال   "کاشااان

 . 916-89پنجم، شماره نوزدهم، ص 
انتباس ساابد پروژه  ا ریساار  هینه مبتنی "( 9988، ا. )نجفی -

کنفرانس  ین المللی مدیریت پنجمین " ای ر فرآیند تحلیل شبکه

 ، تهران.پروژه

اصول و "( 9981س. ) و شاهریاری،  ، ا.محمودیس.،  نوری، -

مرکم انتشاااارات  ، تهران،"مفاهیم  رنامه ریمی و مدیریت پروژه

 دانشگاه علم و صنعت ایران.  

 ،محمدی  لبان آ اد و ، ی.نلدوسااات جویباری، ا.، یمدانپناه -

راهنمااای عملی ) :ماادیریاات پورتفولیوی پروژه"( 9919ص. )

ر ، ناشااهرانت" ( رای ارزیا ی، انتباس و اولویت  ندی پروژه ها
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 9989سید فرید قنادپور، درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی را در سال 

موفق  ه کسب درجه دکتری در رشته   9911ت ایران ا ذ نمود. در سال از دانشگاه علم و صنع 9984و 

مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران نردید. زمینه های پژوهشی مورد عهقه ایشان  مسیریا ی 

وسایل نقلیه، شبکه های حمل و نقل، الگوریتم های  هینه سازی دقیق و ا تکاری، مدیریت پروژه و کار رد 

ازی در ارزیا ی عملکرد سازمانها و پروژه ها  وده و در حال حارر عضو هیات علمی  ا مرتبه  هینه س

 استادیاری در دانشگاه  علم و صنعت ایران است.

 

 

از دانشگاه آزاد اسهمی و در سال   9911رامین مرادی منش، درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر را در سال 

اه  وری از دانشگرشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع نرایش مدیریت سیستم و  هرهدرجه کا 9916

 علم و صنعت ایران ا ذ نمود. 

نیری زمینه های پژوهشی مورد عهقه ایشان توسعه پایدار، انتباس پروژه و سبد پروژه و تئوری تصمیم

  وده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


