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 گروه مدیریت صنعتی ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران- 1

 گروه مدیریت صنعتی ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران- 2

 چکیده 

افزایش رقابت بین سازمان ها دلیلی بر بکار گیري روش هاي پیشرفته مدیریت عملیات می باشد. یکی از واحدهایی که در این    
زمینه رشد فراوانی داشته و اهمیت آن روز به روز بیشتر می گردد واحد نگهداري و تعمیرات است. یکی از راه هاي افزایش کارایی 

است که  (CMMS)تفاده از رویکرد ناب است که الزمه آن ایجاد سیستم مکانیزه نگهداري وتعمیرات مدیریت نگهداري و تعمیرات اس
، ذخیره ، تجزیه و تحلیل می گردد. با وجود تعدد نرم افزارهاي  و تعمیرات اطالعات فنی و اقتصادي فعالیتهاي نگهداري توسط آن 

نگهداري و تعمیرات ، انتخاب سیستم مناسب یکی از دغدغه هاي کنونی سازمانهاي پیشرفته می باشد. در این مقاله چارچوبی به 
د تحلیل سلسه مراتبی فازي معرفی شده منظور انتخاب برترین نرم افزار نگهداري و تعمیرات با بکارگیري از روش تصمیم گیري فرآین

است. با توجه به پیشینه تحقیق معیارهاي انتخاب نرم افزار نت مشخص و سپس توسط خبرگان حوزه نگهداري و تعمیرات ماتریس 
رم افزار از نبرترین گزینه که عبارت است ، روش تحلیل توسعه اي  یارها تعیین گردید. در نهایت با بکارگیريمقایسات زوجی بین مع
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  مقدمه  
       امروزه بدلیل محیط رقابتی موجود در صنایع ، مدیران ارشد سازمانها به دنبال کاهش قیمت تمام شده محصوالت   

خودکار نمودن سیستم هاي عملیاتی و کاهش موجودي هاي در ، می باشند. یکی از راهکارهاي کاهش قیمت تمام شده 
امر بدیهی می  ز سیستم نگهداري و تعمیرات کارا و اثر بخشگردش سازمان می باشد.جهت تحقق این اهداف استفاده ا

ي در حال توسعه همواره در تالش هستند که یک سیستم خودکار نگهداري و تعمیراتی پیاده سازي باشد.لذا سازمانها
  نمایند که پاسخگوي نیازهاي کنونی سازمان باشد.

است از به حداقل رساندن هزینه هاي نیروي انسانی ،مواد و  هدف از استقرار واحد نگهداري و تعمیرات در سازمان عبارت  
مدیریت نگهداري و تعمیرات یک وظیفه پیچیده و چند جنبه اي می باشد که به موازات عملیات  کاهش توقفات تولید.
ه می جهت نظارت و کنترل این وظایف معموال از سیستم هاي خودکار نگهداري و تعمیرات استفاد تولید اجرا می گردد.

 انتخاب نرم افزار مناسب بسیار دشوار می باشد. در صنایع ، CMMS1گردد.با توجه به تعداد بسیار زیاد نرم افزار هاي 
شواهد نشان می دهد که اغلب این سیستم ها پس از پیاده سازي راضی کننده نیستند و علت مهم آن عدم تجربه طراحان 

  ).1990(ھرباتی ،تنرم افزار از موضوع نگهداري و تعمیرات اس

) نت ناب را یک عمل 2004( 2اصطالح نگهداري و تعمیرات ناب در دهه هاي آخر قرن بیستم رواج پیدا کرد.اسمیت  
کنش گرایانه تعریف کرد که فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات را برنامه ریزي و زمانبندي می نماید. رویکرد ناب باعث کاهش 
توقفات برنامه ریزي نشده از طریق بهینه کردن فعالیتهاي پشتیبان نگهداري و تعمیرات و در نتیجه کاهش هزینه هاي 

را یکی از ابزارهاي نگهداري و تعمیرات ناب معرفی کرده است و  CMMS ) 2012و دیگران ( 3بلوچ سازمان می گردد.
تاکید کرده که عملکرد کارکنان نگهداري و تعمیرات از طریق بکار گیري سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات مکانیزه قابل 

  ارزیابی می باشد.

هداف سازمان و نیز محدودیت ها و معیارهایی که تصمیم گیرندگان در این پژوهش تالش خواهد شد تا با توجه به ا  
سازمان در فرآیند انتخاب باید در نظر بگیرند به این مسئله اساسی تحقیق که نرم افزار مناسب نگهداري و تعمیرات ناب در 

  ي می شود پاسخ داده شود.ام است و چگونه انتخاب و رتبه بندصنعت مورد مطالعه کد

یک  انتخاب در موثر گرفتن شش معیار اصلی و هشت زیر معیار نظر در با مشخص مراتبی سلسله ساختار یک مدل این  
CMM  ارزیابی خواهد  و امتیازدهی قابل صنایع تعمیرات و نگهداري مدیران با مصاحبه از استفاده با کهرا ارائه می دهد

ها در شرکتهاي تولیدي CMMS از  شرکت مختلف سه بین از گزینه یک انتخاب مراتبی، سلسله ساختار این هدف بود.
  گروه صنعتی انتخاب می باشد.

  
  
  
  

                                                 
1 Computerized Maintenance Management System   
2 Smith 
3 Baluch 
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  مبانی نظري 

  سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات مکانیزه

سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات مکانیزه یک نرم افزار مدیریتی است که جهت پشتیبانی از وظایف مدیریت و   
بکار  1976در سال  CMMS. اولین نرم افزار )2010،  1(او اند امپیگیري فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات بکار می رود

  .)1993، 2گرفته شده است(چپمن

در سازمان ها فواید زیادي دارد و باعث افزایش بهره وري برنامه هاي نگهداري و  CMMSعلی الرغم اینکه پیاده سازي   
گام در پیاده سازي این سیستم ، انتخاب درست شرکت سازنده  باید از مضرات آن غافل شد.مهمترینتعمیرات می گردد ن

CMMS افزارهاي پشتیبان تصمیم گیري در فرآیندهاي زنجیره تامین ،  است.پژوهش هاي زیادي در زمینه انتخاب نرم
و...... انجام شده است ولی در مورد انتخاب نرم افزار نگهداري و تعمیرات تحقیقات اندکی صورت گرفته  3ERPحمل و نقل ، 

  است.

املی که باعث این خیلی دشوار است و کار پیچیده اي می باشد. چهار ع CMMSانتخاب و ارزیابی یک نرم افزار   
  :)2009پیچیدگی می شود عبارت است از (رااو و راجش ،

  یاد نرم افزارهاي موجود در بازارتعداد ز -1

 (IT4)پیشرفت و توسعه مستمر فن آوري اطالعات  -2

  ناسازگاري بین سیستم هاي سخت افزار و نرم افزارهاي مختلف -3

  صمیم گیري انتخاب نرم افزار نقش دارند.عدم وجود دانش و تجربه کافی افرادي که در ت -4

  پیشینه تحقیق
بهترین نرم افزار نت را با  که توسط آن سازمانها قادر هستند نمود) مدلی را ارائه 1384کریم زادگان مقدم ، داود (  

جهت رتبه فازي  7پرامتیچارچوبی را با استفاده از روش  )2009( 6انتخاب کنند. رااو و راجش AHP5استفاده از روش 
 ) یک سیستم ارزیابی براي انتخاب نرم افزار 2016( 8بندي نرم افزارهاي سازمان هاي صنعتی معرفی نمود. کارنرو و ناوس

CMMS بر اساس فعالیت هاي 1992(9در صنایع با استفاده از روش تصمیم گیري چند معیاره ارائه کرد. رئوف و زالفیگر (

                                                 
1 O&M 
2 Chapman 
3 Enterprise resource planning  
4 Information technology 
5 Analytic hierarchy process 
6 R.V.Rao, T.S.Rajesh 
7 Promethee 
8 Carnero MC, Novés JL. 
9 Raouf, A., Zulfigar 
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) مدلی را 1963این سیستم را تعریف نمود و به روش دلفی (دالکی و هلمرت ،  همنرم افزار نت ، هفت شاخص ممهم یک 
  براي ارزیابی و در نهایت انتخاب نرم افزار برتر ارائه نمود.

برتر با استفاده از روش هاي تصمیم گیري چند معیاره   CMMS اکثریت پژوهش هاي قبلی جهت انتخاب نرم افزار  
این  AHPاست.یکی از اهداف روش  AHPقطعی صورت گرفته است. یکی از این تکنیک ها  عادي و با استفاده از اعداد

ساده نمی تواند این تاثیر را بطور صحیح ایجاد  AHPاست که دانش خبرگان بر انتخاب گزینه برتر تاثیر داشته باشد ولی 
، این روش غالبا مورد انتقاد قرار می گیرد.یکی از انتقاداتی که به این روش می  AHPنماید.علی الرغم محبوبیت روش 

 شود این است که در واقعیت مدل ترجیحات افراد قطعی نیست و تصمیم گیران ممکن است قادر به تعیین مقادیر عددي 
فازي استفاده شده AHP ش از رو CMMSقطعی براي قضاوت نباشد لذا در این مقاله جهت انتخاب برترین نرم افزار 

  است.
 
  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي 
روشی بر اساس تحلیل مغز انسان براي مسائل فرایند تحلیل سلسله مراتبی، کند که هر چند روش  بیان می 1ساعتی  

ن بطور غیر مستقیم از شود، بلکه فازي بود باشد، اما در این روش مستقیماًََ از اعداد فازي استفاده نمی پیچیده و فازي می
بنابراین جهت بکارگیري فرایند  ).1377شود (اصغرپور، اي استفاده می ها نسبت به هم، با یک ساختار رده ترجیحات گزینه

ها، رویکردهاي سیستماتیکی براي مسألۀ  هایی پیشنهاد شده است. این روش صورت فازي، روش تحلیل سلسله مراتبی به
هاي فازي و تحلیل ساختار سلسله مراتبی هستند.  وري مجموعهئي مختلف با استفاده از مفاهیم تها ترجیح و انتخاب گزینه

اي بدهند تا اینکه قضاوتهایی با ارزش  کنند که قضاوتهاي بازه گیرندگان، معموالّ اطمینان بیشتري حاصل می البته تصمیم
نیستند ترجیحاتشان را از طریق طبیعت فازي فرایند  گیرندگان معموالّ قادر ثابت بدهند. این بدان علت است که تصمیم
  ). 2003و دیگران، 2مقایسه، بیان و شفاف سازي کنند (کارامان

دو محقق هلندي به نامهاي الرهوون و شده توسط  ائهتوان به روش ار می AHPکردن  براي فازياز اولین تالشها   
بنا شده بود. اما تعداد محاسبات و پیچیدگی  4ات لگاریتمیکه بر اساس روش حداقل مجذور اشاره کرد) 1983( 3پدریک

 AHPتري جهت بکار بردن  هاي ساده . بنابراین روشردمراحل این روش باعث شده است که چندان مورد استفاده قرار نگی
فازي  اشاره کرد. در این روش از اعداد) 1985( 5توان به روش باکلی صورت فازي توسعه یافت که از آن جمله می به

) 1996و دیگران ( 7استمشود.  گردد و جهت محاسبۀ اوزان نیز از میانگین هندسی استفاده می استفاده می 6اي ذوزنقه
بررسی کردند. آنها نتیجه AHP بندي ترجیحات در  چگونگی توسعۀ تکنیک هوش مصنوعی را جهت تعیین یا تقریب رتبه

گیري چند معیاره با  ل تصمیمائابزار قدرتمندي جهت تحلیل مسهاي عصبی پیش رو،  گرفتند که فرموله بندي شبکه
  .هاي گسسته و قضاوتهاي ترجیحی مبهم یا نامعین هستند گزینه
رائه ا(EA)9اي تحت عنوان روش تحلیل توسعه صورت فازي به AHPبکارگیري جهت ) روش جدیدي را 1996( 8چانگ
 .بودند 10اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد فازي مثلثی کرد که

                                                 
1 Saaty 
2Kahraman 
3Laarhoven&Pedrycz 
4 Logarithmic Least Squre 
5Buckley_method 
6 Trapezoidal Fuzzy Numbers 
7Stam 
8Chang 
9 Extent Analysis Method 
10 Triangular Fuzzy Numbers 
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 اي روش تحلیل توسعهمروري بر 

با اعداد مثلثی ~Aابتدا جداول مقایسات زوجی فازي  ) ارائه گردید،1996( 1که توسط چانگ اي در روش تحلیل توسعه  
  شوند:  صورت زیر تشکیل می به
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  مدل مفهومی پژوهش

) است 2001( 1یکی از جدیدترین مدل هایی که جهت شناسایی برترین نرم افزار نت ارائه شده است مدل اورالندو دوران  
نشان داده شده است. ایشان طی تحقیقات خود دو عامل اصلی سیستم و فروشنده را به عنوان مولفه هاي  2که در شکل 

  اصلی در نظر گرفته و براي هر کدام از عوامل ، معیارها و زیر معیارهاي مرتبط را معرفی نموده است.

  

  

  

  

  

  

  

  ) 2011: مدل دوران ( 2شکل 

  

در زمینه انتخاب نرم افزار برتر پس از مطالعه و انتخاب مدل اولیه تحقیق و نیز استفاده از معیارهاي تعیین شده در   
) و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران حوزه نگهداري و تعمیرات صنایع 1395پژوهش اسحاقیان ، رامین (

ی و.....  تعدیالت و تغییراتی در مدل اولیه صورت پذیرفت و مدل نهایی بر مختلف مانند نفت و گاز ، خودرو ، پتروشیم
ارائه گردید. در سطح اول هدف مسئله که عبارت است از  3اساس ساختارسلسله مراتبی سه سطحی  مطابق با شکل 

عیارها بشرح  زیر انتخاب مناسب ترین نرم افزار برتر نت قرار گرفته است.در سطح دوم و سوم معیارهاي اصلی و زیر م
  تعیین شده اند.

  

                                                 
1 Durán 

برترین نرم انتخاب 
 افزار نت

معیارهاي 
 سیستم

 معیارهاي
 فروشنده

CMMS 1 

CMMS 3 

CMMS 2 

CMMS n 
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 مدل مفهومی انتخاب شرکت برتر -3شکل 

 

  

  کاربرپسند: -1

در حقیقت ، این معیار با توجه به دیدگاههاي مختلف ممکن  مفهوم کاربرپسند بسیار مشکل است. توضیح شفاف و دقیق  
استفاده از نرم افزار براي کلیه رده هاي سازمان اعم از پرسنل است متفاوت باشد ولی بطور کلی عبارت است از سهولت 

  تولید و تعمیرات.

  خدمات : -2

در صورت پیاده سازي نرم افزار نگهداري و تعمیرات در سازمان کلیه فعالیتهاي واحد نت تحت کنترل این سیستم قرار   
می گیرد و در صورت بروز نقص در نرم افزار فرآیندهاي سازمان مختل می گردد.لذا خدمات رسانی توسط فروشنده نرم 

یت این موضوع دو زیر معیار خدمات مشاوره اي و خدمات آموزشی در افزار از اهمیت ویژه اي برخوردار است.به جهت اهم
  نظر گرفته شده است.

  قابلیت هاي فنی : -3

امروز سازمانها جهت افزایش بهره وري ناگزیر به استفاده از تکنولوژي هاي جدید هستند .بدین جهت نرم افزارهاي نت   
اري و تعمیرات برآورده کنند.بدین منظور دو زیر معیار فناوریهاي باید بتوانند  نیاز سازمان را به روش هاي جدید نگهد

و ........) در   CBM,RCMجدید( بکارگیري موبایل ، تبلت ، تجهیزات بی سیم و.....) و استراتژیهاي جدید (پیاده سازي 
  مدل پیش بینی شده است.
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  اعتبار : -4

اند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیري مدیران ارشد سازمان داشته شهرت و سابقه کاري تولید کنندگان نرم افزار  می تو  
باشد. از آنجایی که هم شهرت داخل کشور و هم اعتبار خارج کشور شرکت تولید کننده نرم افزار می تواند معیاري براي 

  .سنجش میزان اعتبار شرکتها باشد ، این دو معیار نیز در زیر مجموعه عامل اعتبار قرار داده شده است

  دشواري پیاده سازي : -5

سازمان ها همواره در پی پیاده سازي سیستم هایی هستند که با کمترین سرمایه گذاري و کوتاه ترین زمان قادر باشند به   
نتایج مطلوب برسند. لذا بدین منظور دو زیر معیار مدت زمان پیاده سازي و هزینه پیاده سازي در مدل این پژوهش در نظر 

  است.گرفته شده 

  انعطاف پذیري : -6

مدیران ارشد سازمانهاي امروزي به جهت تغییرات سریع محیط خارجی به ابزارهایی احتیاج دارند که بتوانند خود را با   
نیازهاي متغییر محیط هماهنگ نمایند بدین منظور معیار انعطاف پذیري به مدل این پژوهش اضافه شده است که نشان 

  رم افزار با تغییرات استراتژي سازمان می باشد.دهنده میزان هماهنگی ن

  

  روش شناسی 
این تحقیق از آنجا که به دنبال طراحی مدلی جهت انتخاب برترین نرم افزار نت در یک سازمان است از نظر هدف ،     

کاربردي و از نظر ماهیت و روش ، توصیفی موردي است. براي گرد آوري داده ها از تلفیق مطالعه اسنادي و میدانی استفاده 
ي موجود و مرتبط با پژوهش و مطالعه میدانی با نظر سنجی از خبرگان حوزه شد. مطالعه اسنادي با یهره گیري از داده ها

  مربوطه به انجام رسید.

جامعه آماري پژوهش چهار نفر از خبرگان حوزه نگهداري و تعمیرات گروه صنعتی انتخاب می باشد.قلمرو زمانی این 
  در زمان انجام پژوهش می باشد. 1396و  1395پژوهش سال 

در روش کتابخانه اي با  براي شناسایی عوامل موثر بر انتخاب نرم افزار نت از روش کتابخانه اي استفاده شد.در این پژوهش 
. در سطح دوم معیارهاي مراجعه به کتب و مطالعه مقاالت مختلف و مرتبط با موضوع پژوهش کلیه عوامل استخراج شد

واري پیاده سازي ، انعطاف پذیري و در سطح سوم زیر اصلی کاربر پسند ، خدمات ، قابلیت هاي فنی ، اعتبار ، دش
  معیارهاي مشاوره اي ، آموزشی ، فناوري ، استراتژي ، خارجی ، داخلی ، هزینه و زمان مورد بررسی قرار گرفتند.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي مناسب ترین روش روش با توجه به موضوع و هدفی که این پژوهش دنبال می کند، 
 بود ، در ابتدا نرخ ناسازگاري  AHPه و تحلیل داده ها شناخته شد.با توجه به اینکه روش تحلیل داده ها بر اساس تجزی
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) ، 0.1مقایسات زوجی هر پاسخگو مورد کنترل قرار گرفت و پس از اطمینان از وجود نرخ ناسازگاري قابل قبول (کمتر از 
اي زوجی استخراج شد. و در نهایت با بکار گیري روش تحلیل توسعه اي نظرات پاسخ دهندگان ترکیب گردید و ماتریس ه

  می باشد: 4وزن گزینه ها مشخص گردد. خالصه فرآیند پژوهش مطابق شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 فرآیند روش تحقیق   -4شکل                

  

 

  

 

شناخت و معیارها                     
      

مشخص کردن امتیاز معیار ها و 
 زیر معیارها

تعیین وزن معیارها و زیر معیارها  
   

تعیین وزن گزینه ها                  
       

تعیین نرم افرار نت برتر              
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  یافته ها
در شرکتهاي گروه صنعتی انتخاب استفاد شد.این  CMMSاز مدل مفهومی ارائه شده به منظور انتخاب برترین نرم افزار   

  سازمان  به منظور افزایش بهره وري واحد نگهداري و تعمیرات قصد تعیین برترین نرم افزار نت را داشت.

  متغییرهاي کالمی
) به عنوان مثال کلمات راضی ، 1975متغییر کالمی متغیري است که بصورت چند لغت یا جمله بیان می شود. زاده (  

خوب ، ناراضی متغییرهاي کالمی نامیده می شود. به هر متغییر کالمی می توان یک یا چند مقدار کالمی اختصاص  "نسبتا
) پنج متغییر کالمی 1956ار عضویت بدست می آید.در تحقیق میلر (داد که بر گرفته از عددي است که از طریق ساز و ک

 اعداد فازي متناظر این پنج متغییر کالمی را مشخص کرده است. 1فازي بوسیله اعداد فازي بیان شده است.جدول 

  

 عبارتهاي کالمی مرتبط با تاثیر گذاري معیارها -1جدول

  خیلی بد
  بد

  متوسط
  خوب

  خیلی خوب

)1و 1و 1(  
  )1و 3و 5(
  )3و 5و 7(
  )5و 7و 9(
  )7و 9و 9(

  

ابتدا با جمع آوري نظرهاي گروه تصمیم گیرنده و تخصیص عدد فازي مثلثی به نظرخبره،با توجه به واژة  دراین روش،  
  زبانی انتخاب شده توسط خبره ، معیار مورد نظر را ایجاد می نماییم.

  زیر مشخص شده اند:به شرح  11الی  2داده هاي اولیه هر معیار در جدول 

 کاربرپسند -2جدول 

3 2 1  
 کاربر پسند خیلی خوب متوسط خیلی بد

 

  

  خدمات مشاوره اي -3جدول 

3 2 1  
 مشاوره اي  خوب خوب متوسط
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 خدمات آموزشی -4جدول 

3 2 1  
 آموزشی  متوسط خیلی خوب خوب

  

 فناوري جدید -5جدول 

3 2 1  
 فناوري جدید  خیلی خوب خوب  بد

  

  

 استراتژي جدید -6جدول 

3 2 1  
 استراتژي جدید  خوب  متوسط  بد

  

 حضور بین المللی -7جدول 

3 2 1  
 بین المللی  3  1  2

 

 سابقه در صنعت -8جدول 

3 2 1  

11 23  10 
سابقه در  

 صنعت
  

  هزینه پیاده سازي -9جدول 

3  2  1   

900  700  400  
هزینه پیاده ساز 

  (میلیون ریال)
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  مدت زمان پیاده سازي -10جدول 

3 2 1  
 زمان (ماه) 12 6 3

  

  انعطاف پذیري -11جدول 

3 2 1  
 انعطاف پذیري  خیلی خوب متوسط  خیلی بد

  

 

ماتریس هاي مقایسات  و 12ماتریس مقایسات زوجی بین معیار ها در جدول شماره  ا استفاده از داده هاي جداول فوقب
  مشخص شده اند:  22الی  13زوجی بین گزینه ها در جداول 

  ماتریس مقایسات زوجی معیارهاي اصلی -12جدول 

 UF SE TE RE IM FL 

UF (1,1,1) (1/4,1/3,1/2) (1/4,1/3,1/2) (2,3,4) (4,5,6) (4,5,6) 

SE (2,3,4) (1,1,1) (1/3,1/2,1) (1/4,1/3,1/2) (6,7,8) (1/5,1/4,1/3) 

TE (2,3,4) (1,2,3) (1,1,1) (1/5,1/4,1/3) (8,9,9) (1/4,1/3,1/2) 

RE (1/4,1/3,1/2) (2,3,4) (3,4,5) (1,1,1) (4,5,6) (4,5,6) 

IM (1/6,1/5,1/4) (1/8,1/7,1/6) (1/9,1/9,1/8) (1/6,1/5,1/4) (1,1,1) (1/4,1/3,1/2) 

FL (1/6,1/5,1/4) (3,4,5) (2,3,4) (1/6,1/5,1/4) (2,3,4) (1,1,1) 

 

  ماتریس مقایسات گزینه ها نسبت به کاربرپسند -13جدول 

 3 2 1 کاربرپسند

1 (1,1,1) (7/7,9/5,9/3) (7/3,9/1,9/1) 

2 (3/9,5/9,7/7) (1,1,1) (3/3,5/1,7/1) 

3 (1/9,1/9,3/7) (1/7,1/5,3/3) (1,1,1) 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به خدمات مشاوره اي -14جدول 
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 3 2 1 خدمات مشاوره ای

1 (1,1,1) (5/9,1,9/5) (5/7,7/5,9/3) 

2 (5/9,1,9/5) (1,1,1) (5/7,7/5,9/3) 

3 (3/9,5/7,7/5) (3/9,5/7,7/5) (1,1,1) 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به خدمات آموزشی -15جدول 

 3 2 1 آموزشیخدمات 

1 (1,1,1) (3/7,5/9,7/9) (3/9,5/7,7/5) 

2 (1,9/5,9/3) (1,1,1) (7/9,9/7,9/5) 

3 (5/7,7/5,9/3) (5/9,7/9,9/7) (1,1,1) 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به فناوري جدید -16جدول 

 3 2 1 فناوری جدید

1 (1,1,1) (7/9,9/7,9/5) (7/5,9/3,9/1) 

2 (5/9,7/9,9/7) (1,1,1) (5/5,7/3,9/1) 

3 (1/9,3/9,5/9) (1/9,3/7,5/5) (1,1,1) 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به استراتژیهاي جدید -17جدول 

 3 2 1 استراتژی جدید

1 (1,1,1) (5/7,7/5,9/3) (5/5,7/3,9/1) 

2 (3/9,5/7,7/5) (1,1,1) (3/5,5/3,7/1) 

3 (1/9,3/7,5/5) (1/7,3/5,5/3) (1,1,1) 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به حضور بین المللی -18جدول 
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 3 2 1 حضور بین المللی

1 1 3 3/2 

2 1/3 1 1/2 

3 2/3 2 1 

 

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به سابقه در صنعت -19جدول 

 3 2 1 سابقھ داخلی(سال)

1 1 10/23 10/11 

2 23/10 1 23/11 

3 11/10 11/23 1 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به هزینه پیاده سازي -20جدول 

ھزینھ پیاده سازی (میلیون 
 3 2 1 تومان)

1 1 7/4 9/4 

2 4/7 1 9/7 

3 4/9 7/9 1 

 

 ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به مدت زمان پیاده سازي -21جدول 

 3 2 1 (ماه)مدت زمان پیاده سازی 

1 1 1/2 1/4 

2 2 1 1/2 

3 4 2 1 

  

  ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به انعطاف پذیري -22جدول 
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 3 2 1 انعطاف پذیری

1 (1,1,1) (7/7,9/5,9/3) (7/3,9/1,9/1) 

2 (3/9,5/9,7/7) (1,1,1) (3/3,5/1,7/1) 

3 (1/9,1/9,3/7) (1/7,1/5,3/3) (1,1,1) 

  

  تحلیل توسعه اينتایج روش 

 5-2و انجام مراحل پنج گانه روش تحلیل توسعه اي ، درجه بزرگی اعداد فازي از فرمول  مطابق با توضیحات باال   
 .قرار گرفت 23نتایج در جدول  محاسبه و خالصه 6-2استخراج شده است و بردار وزن ارجحیت توسط فرمول 

 

  محاسبه وزن نسبی و نهایی گزینه ها -23جدول 

 گزینھ ھا زیر معیارھا و وزن آنھا معیارھا و وزن آنھا 

 3 2 1 وزن زیر معیارھا  وزن معیار 

UF 0.2202  -----------  ---------- 0.505051 0.393939 0.10101 

SE 0.1071 
 0.193548 0.403226 0.403226 0.3068  خدمات مشاوره ای

 0.352941 0.420168 0.226891 0.6932  خدمات آموزشی

TE 0.2351 
 0.188285 0.393305 0.41841 0.0000  فناوری جدید

 0.248031 0.358268 0.393701 1.0000  استراتژی جدید

RE 0.2976 
 0.333636 0.166364 0.5 0.0000  حضور بین المللی 

 0.250242 0.522793 0.226964 1.0000  سابقھ داخلی

IM 0.0000 
 0.220238 0.28373 0.496032 0.0000  ھزینھ پیاده سازی
مدت زمان پیاده 

 0.571429 0.285714 0.142857 1.0000  سازی

FL 0.1399 0.10101 0.393939 0.505051 ----------  انعطاف پذیری 

 0.2017 0.4262 0.3721 وزن نھایی گزینھ ھا          
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در گروه صنعتی  CMMSبه عنوان برترین شرکت سازنده نرم افزار  2، شرکت 23با توجه به نتیجه بدست آمده از جدول   
 خالصه شده است. 24انتخاب در الویت می باشد.رتبه بندي نهایی در جدول 

  رتبه بندي گزینه ها -24جدول 

  وزن نهایی  گزینه ها 

2 4262.  

1  3721.  

3  2017 .  

  
  

  

   گیري نتیجه

فازي براي انتخاب سیستم مکانیزه نگهداري و تعمیرات ارائه شده است. به منظور  AHPدر این مقاله چارچوبی مبتنی بر   
در این مقاله با   رتبه بندي معیارهاي نرم افزار در شرایط عدم قطعیت ، از اعداد مثلثی فازي در این مدل استفاده شده است.

وزن گزینه ها شخص شد. بر اساس مدل ارائه شده از بین سه شرکت تولید   (EA)از روش تحلیل توسعه اي  استفاده 
استناد است که شرکت شماره دو در  این انتخاب از آن جهت قابلکننده نرم افزار نت شرکت شماره دوم انتخاب گردید.

شماره یک که با اختالف اندکی رتبه دو را به خود  سابقه دار ترین شرکتهاي متخصص در این حوزه می باشد. شرکت زمره
 بدنبال یکاست و براي سازمانهایی که مینه نوآوري و قیمت مناسب امتیاز قابل قبولی کسب کرده اختصاص داده است در ز

ته پیشنهاد می گردد. شرکت سوم که با اختالف زیادي در رتبه سوم قرار گرف ،سیستم بروز و مقرون به صرفه اي هستند
نمی تواند گزینه مناسبی باشد چرا که هزینه زیاد آن به همراه عدم انعطاف پذیري دالیل منطقی براي رد این گزینه  است

   می باشد. لذا با توجه به نتایج این مطالعه موردي میتوان از مدل ارائه شده جهت دیگر صنایع استفاده نمود. 

و میخایلوف براي رتبه  حداقل مجذورات لگاریتمیتصمیم گیري فازي مانند در تحقیقات آینده می توان از روشهاي دیگر   
بندي سیستم مکانیزه نگهداري و تعمیرات استفاده نمود و یک متدولوژي جدیدي جهت وزن دهی به گزینه ها ایجاد نمود. 

در سازمان هاي دیگر همچنین می توان به منظور مشخص شدن میزان کارایی و اثر بخشی این روش ، مدل ارائه شده را 
 نیز اجرا نمود.
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