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چکیده
امروزه اکثر سازمانها برای تعیین برنامههای رشد و توسعه خود راهبردهای کالن را تدوین میکنند.
تدوین درست راهبردها به سازمانها در رسیدن به جایگاه مناسب و جذب سهم بازار بیشتر کمک شایانی
مینماید .هدف از انجام این پژوهش ،تدوین راهبردهای راهبردی شرکت بهداشتی و دارویی مینو با استفاده از
سیستمهای قاعده بنیاد فازی است .برای این منظور ابتدا با طی گامهای الزم ،برنامههای راهبردی شرکت و
ازجمله ماتریس سوات و راهبردهای حاصل از آن استخراج شد .در گامهای بعدی ماتریس ارزیابی موقعیت و
اقدام راهبردی شرکت بهداشتی و دارویی مینو به روش کالسیک و معمول استخراج شد که حاصل آن راهبرد
محافظهکاری بهعنوان راهبرد راهبردی شرکت تعیین شد .در نهایت ،با استفاده از پایگاه دانش در سیستم
قاعده بنیاد منطق فازی اقدام به طراحی قواعد تصمیمگیری شد که خروجی آن تعیین امکان موفقیت برای
راهبردهای چهارگانه راهبردی شرکت (تهاجمی ،محافظهکاری ،رقابتی و تدافعی) با استفاده از منطق فازی
است .نتایج نشان میدهد که راهبردهای محافظهکاری و رقابتی به یک میزان امکان موفقیت دارند .همچنین
نتایج سیستم قاعده بنیاد فازی ،طبق نظر کارشناسان مربوط ،نشاندهنده همخوانی بهتر آن با تفکر انسانی و
با واقعیات موجود شرکت است.
کلیدواژهها :راهبردهای راهبردی -سیستمهای قاعده بنیاد فازی -ماتریس ارزیابی موقعیت
و اقدام راهبردی  -شرکت بهداشتی و دارویی مینو.
تاریخ دریافت مقاله ،1395/01/17 :تاریخ پذیرش مقاله1395/02/27 :
* دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان (نویسنده مسئول).
E-mail: mo928hem@yahoo.com
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 .1مقدمه

استفاده از برنامهریزی راهبردی دارای سابقه طوالنی است .برنامهریزی راهبردی بهعنوان هنر
عمومی آغاز شده است؛ اما در حال حاضر بهعنوان هنر مدیریت ارشد شناخته میشود .برنامهریزی
راهبردی تصمیمگیری با آگاهی از مشکالت حال و آینده است [.]39
برنامهریزی راهبردی یک تعامل مسئوالنه و معقوالنه تمام ارکان و اجزا یک سازمان با یکدیگر
است و هر نوع عامل چه محیطی و چه غیرمحیطی اگر با یکی از ارکان سازمان تعامل نداشته باشد
بهطور حتم ضربه جبرانناپذیری را به سازمان خواهد زد و طبیعی است که بحران را در پی خواهد
داشت [.]2
برنامهریزی راهبردی تالشی است نظامیافته بهمنظور اخذ تصمیمات و فعالیتهای اساسی با
تمرکز بر آینده در زمینه اینکه چه سازمانی هستیم؟ چه کاری انجام میدهیم و اینکه آیا آن را به
درستی انجام میدهیم یا خیر؟ [.]36
برنامهریزی راهبردی در راس مسئولیتهای مدیریتی عالی هر سازمان جایگاه ویژهای دارد،
بهگونهای که بدون برنامهریزی راهبردی ،اداره یک سازمان به نحو مطلوب و منطقی در شرایط
رقابتی میسر نیست [.]5
شرکتها در کسبوکار خود با توجه به توان فنی ،مالی و یا بازاریابی خود انواع راهبردها از قبیل:
راهبرد تهاجمی ،محافظهکاری ،تحلیلگری و تدافعی را انتخاب میکنند [.]6
همچنین این شرکتها بهمنظور غلبه بر رقبای خود ،راهبردهایی از قبیل :رهبری هزینه و یا
تمرکز را بر میگزینند [.]49
سیستمهای فازی امروزه در محدوده وسیعی از علوم و فنون کاربرد دارند .از کنترل ،پردازش
سیگنال ،ارتباطات ،ساخت مدارهای مجتمع و سیستمهای خبره و همچنین بازرگانی ،پزشکی و دانش
اجتماعی بهکار گرفته شدهاند [.]11
زاده ( ،)1965منطق فازی را معرفی کرد که عدم اطمینان انسان در مدلسازی را منسجم کرد.
بیشترین کمک مجموعه فازی در قابلیت شناسایی دادههای مبهم است .مجموعههای فازی بهعنوان
مجموعهای از دادههای مبهم تعریف شده است که درجه عضویت و کارکرد آنها در دامنه صفر و یک
تعریف شده است [.]56
راهبردهای سازمانی در سطح عالی سازمان طراحی و تدوین میشوند و بیـان و تصـمیمگیـری در
خصوص آنها قبل از آنکه در چارچوب اعداد قطعی بیان شوند ،بیشتر به زبان و هوش انسانی نزدیک
است؛ لذا با توجه به اهمیت تعیین نوع راهبردهـا در مـاتریس ارزیـابی موقعیـت و اقـدام راهبـردی در
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شرکت بهداشتی و دارویی مینو تصمیم گرفته شد که از سیستم قاعده بنیاد فازی استفاده شود .این امر
عالوه بر منطبق بودن با سیستم تفکر انسانی ،یک نوع نوآوری در خصوص بـهکـارگیری راهبردهـای
راهبردی نیز محسوب میشود.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

راهبرد ،شناخت آینده و برنامهریزی برای آن است .راهبرد ابزاری است کـه اهـداف درازمـدت بـه
واسطه آن قابل تحقیق است و در مفهوم تجاری ،فرمولی گسترده است کـه سـازمان بـرای نیـل بـه
موفقیت آن را بهکار میگیرد [.]32
جهان کنونی در حال تغییر است و فرصتها و مشکالت جدید روزانه در حال رخ دادن هستند و
راهبردهای قدیمی نمیتوانند با شرایط و محیط وفق پیدا کنند .مدیریت برای انطباق با شرایط و
محیط جدید باید راهبردها و سیاستهایخود را تغییر دهد .اینجا است که مدیریت راهبردی مطرح
میشود [.]31
مدیریت راهبردی فرآیندی است که از طریق آن سازمان محیط داخلی و خارجی خود را بررسی و
تحلیل و مقاصد مورد نظر را طرحریزی میکند ،راهبردهایی را برای دستیابی به اهداف راهبردی
تدوین میکند و درنهایت آنها را برای رضایت ذینفعان کلیدی شرکت به مرحله اجرا میگذارد [.]12
مدیریت راهبردی علم تدوین ،اجرا و ارزیابی آندسته از تصمیماتی است که سازمانها را در رسیدن به
اهداف بلندمدت خود یاری میکند و دربرگیرنده سه مرحله ،تدوین راهبردها ،اجرای راهبردها و
ارزیابی راهبردها است .مهمترین مرحله در این فرایند به تدوین راهبرد میپردازد .در این مرحله،
ماموریت سازمان تعیین شده است و تهدیدها و فرصتها شناسایی میشوند .نقاط قوت و ضعف،
اهداف بلندمدت تعیینشده ،راهبردهای مختلف ارائهشده و راهبردهای خاص انتخاب میشوند [.]24
اجرای راهبرد ایجاب میکند که سازمان اهداف ساالنه را در نظر بگیرد ،سیاستها را تعیین کند ،در
کارکنان ایجاد انگیزه کند و منابع را بهگونهای تخصیص دهد که راهبردهای تدوینشده به اجرا در آید
[.]7
بازاریابی یک تابع مهم است که به شرکتهای بزرگی که در بحران هستند ،کمک میکنـد .ایـن
موضوع که عملکرد بازاریابی باید به فرآیندهای مدیریتی در مراحل اولیه وارد شـود ،بـهطـور گسـترده
پذیرفته شده است [.]55
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انواع راهبردها از نظر مایلز و اسنو .مایلز و اسنو ( ،)1986 ،1978سازمانها را با توجه به
کارآفرینی ،مهندسی و عملکرد اجرایی ارزیابی کردند .آنها چهار رویکرد راهبردی برای فعالیتهای
معمول که در سطح کسبوکار دیده میشود ،پیشنهاد کردند .این راهبردها شامل :پیشگامان،1
تحلیلگران ،2مدافعان 3و منفعلها 4را در چارچوب عدم قطعیت محیطی مربوط به بازارها ،رقابت و
فنآوری شرح میدهند [.]42،41
پیشگامان بسیار فعال و نوآور هستند و آنها اهمیت زیادی برای انعطافپذیری دارند .پیچیدگی
درونی بسیار باال است و ساختار غیر متمرکز رایج میباشد [ .]41،26،30،20،45پیشگامان پرتکاپو
هستند و در یک بازار جامع محصول رقابت میکنند .آنها به واکنش سریع ،نظارت مداوم بر محیط
خود و انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه گسترده تاکید دارند .آیندهنگرها اغلب در پی تغییر اهرم در
محیط فنآوری هستند؛ در حالیکه انتقال از طریق تغییر درونی ثابت است [ .]14،53 ،19از اینرو،
محیط فنآوری بهعلّت تغییرات سریع فنآورانه دارای عدم قطعیت است.
تحلیلگرها را میتوان بهعنوان ترکیبی از مدافعان و پیشگامان توصیف کرد .آنها در پی
محصول باثبات و دامنه محدودی از خدمات هستند؛ اما آنها محصوالت آیندهدار و فرصتهای
خدماتی را دنبال میکنند .وقتیکه یک محصول جدید یا خدماتی معرفی میشود ،تحلیلگرها معموال
در خطمقدم قرار ندارند؛ اما آنها بر فعالیتهای پیشگامان از نزدیک نظارت میکنند و آماده به عمل
تحت شرایط مناسب هستند .آنها در این زمینه بسیار محتاط و تحلیلکننده هستند
[.]18،41،52،30،45
بر خالف پیشگامان ،تحلیلکنندهها برای بهدست آوردن اطالعات از دیگر رقبا و فنآوری از
تحلیل بازار و احتیاط در این زمینه تالش میکنند .آنها اعتماد به نفس کمتری را در مورد بازار نشان
میدهند و تمایل به جدیدها را تنها بعد از اینکه پیشگامان بعضی از ظرفیتها و موفقیتها را نشان
دادند را دارند [.]17،18
مدافعان با تولید تعداد محدودی از محصوالت برای بخش کوچکی از کل بازار بالقوه ،ثبات را
جستوجو میکنند .در این جایگاه و قلمرو محدود ،برای ممانعت از ورود رقبا به حوزه کاری خود
بهشدت مقاومت میکنند .آنها امنیت در یک محصول یا خدمات پایدار منطقه را ترجیح میدهند و به
مبارزه برای محافظت از مواضع خود میپردازند .وسعت خطوط تولید آنها بسیار محدود است و
1. Prospectors
2. Analyses
3. Defenders
4. Reactors
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مدافعان گاهی اوقات در پی حفاظت از قلمرو خود با ارائه با کیفیت باالتر و خدمات بهتر هستند؛
بهطور کلی آنها رهبران توسعه بازار و محصول نیستند و از خطرات در هر زمان اجتناب میکنند و
ترجیح میدهند که رقبای موفق را دنبال کنند [ .]18مدافعان بهطور معمول یک ساختار متمرکز دارند
و برای حفظ محیط پایدار برای حداکثر بهرهوری تالش میکنند [.]41،52،30،45
منفعلها فاقد جهتگیری ثابت در بازار محصول هستند .آنها در پی سازش با فشارهای محیطی
هستند و معموال ناموفق هستند [.]52،45،47
بسیاری از بررسیهای منتشرشده از روش مایلز و اسنو بر عملکرد مالی بهعنوان شناختهشدهترین
ارتباط بین راهبرد واکنشی و عملکرد مالی تاکید شده است .شاخصهای غیرمالی کمتر استفاده شده
است؛ اما استفاده از آنها غیرمعمول نیست [.]23
روش راهبرد عمومی پورتر .پورتر ( ،)1980رویکرد موقعیتی را برای توضیح اینکه چگونه سازمان-
ها میتوانند برتری رقابتی را بهدست آورند و بر رقبای خود غلبه کنند را مورد استفاده قرار داد .بنابر
نظر پورتر ،سازمانها میتوانند یک رهبری هزینه و یا یک راهبرد متمایز را انتخاب کنند .هر دو روش
را میتوان برای کل بازار و یا با تاکید بر یک بخش مجزای یکپارچه (یعنی تمرکز) بهکار برد .پورتر
اصرار داشت که در کسبوکار یا باید رهبری هزینه را و یا تمایز را به دلیل طبیعت تجارت انتخاب
کرد .ترکیب این دو برگ در یک سازماندهی در وسط قرار میگیرد [.]49
اگرچه بسیاری از کارهای منتشرشده هر دو روش مایلز و اسنو و روش پورتر را خطاب قرار داده
است؛ اما در تعدادی از مقاالت سعی شده است که آنها را ادغام کنند و یا آنها را توسعه دهند
[ .]51،26بسیاری از محققان به شباهتها و تفاوتها بین روشها اشاره کردهاند [ .]54پیشگامان
همترازکردنها را با رویکرد تمرکزی فرض کردهاند؛ در حالیکه مدافعان با رهبری هزینه حداقل در
بعضی از حوزهها موافقاند .واکنشگراها قرار گرفتن در موقعیت وسط را نشان میدهند [.]16،26،43
سگو ( ،)1989اشاره کرد که در حالت ثبات باال مدافعان رهبری هزینه یا راهبرد تمرکز هزینه را بهکار
میبرند .در حالیکه در جاییکه سازگاری باال وجود دارد ،تمایز و راهبرد تمرکز تمایز را بهکار میبرند
[.]51
هم ساختار بازار و هم محیط اقتصادی بر انتخاب راهبرد تاثیر میگذارد [ .]49به عبارت دیگر،
یک ارتباط نزدیک بین محیطی که در آن یک سازمان عمل میکند و انتخاب راهبرد شرکت وجود
دارد []27؛ در حالیکه راهبرد مدیریت هزینه تمایل به همراهی با محیط پایدار ،تمایز و راهبردهای
تمرکز مربوط به بازار پویا دارد [.]35،34،38
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روش پورتر در انواع صنایع را مورد آزمایش قرار دادهاند []15؛ در حالیکه راهبرد مدیریت هزینه
منجر به عملکرد مالی در محیطهای پویا است .راهبرد تمایز اغلب برای افزایش عملکرد مالی در
محیطهای نسبتا کمتر پویا مناسبتر است [.]46
پورتر اظهار داشت که شرکت میتواند با انتخاب و تمرکز کردن بر یکی از راهبردهـا بـه بهتـرین
عملکرد دست یابد؛ اما سایر محققان از قبیل آلن هلمز وکیم معتقدند که ترکیبی از راهبردهـا شـانس
بیشتری برای دستیابی به مزیت رقابتی ایجاد میکنند [.]37
منطق فازی .عسگر لطفیزاده ( ،)1965اساس ریاضیات کالسیک را با بیـان نظریـه مجموعـههـای
فازی متحول ساخت [ .]3منطق فازی یک مورفولـویی اسـتنباط اسـت کـه امکـان کـاربرد تقریـب
قابلیتهای استداللی انسان را در سیستمهای مبتنی بر دانش فراهم میسازد .نظریه مجموعـه فـازی
یک روش ریاضی برای تسخیر عدم اطمینانهای مربوط به فرآیندهای شناختی انسان ماننـد تفکـر و
استدالل را فراهم میکند [.]6،56
اعداد فازی بر مجموعه جهانی  Rبهعنوان یک مجموعه فازی محدب و نرمال تعریف مـیشـوند
[ .]56 ،9اعداد فازی در بسیاری از اشکال هستند؛ اما اعداد فازی مثلثـی و ذوزنقـهای بیشـتر اسـتفاده
میشوند [ .]44:324یکی از اقدامات نهایی در فازی ،فازیزدایـی اسـت کـه در ایـن فراینـد عملیـات
کنترل فازی (خروجی فازی) به عملیات کنترل غیرفازی تبدیل میشود [.]48
سیستمهای فازی ،سیستمهای مبتنی بر دانش یا قواعد هستند .قلب یک سیستم فازی یک
پایگاه دانش است که از قواعد اگر -آنگاه فازی تشکیل شده است [.]11
در مـدلســازی مســائل فــازی ،دســتههــای بزرگــی از فرآینــدها بــهصــورت سیســتمهــای چنــد
ورودی چند خروجی 1هستند که بهطـور طبیعـی بـرای متغیرهـای بـهشـدت تعـاملی غیرخطـی مـی
باشند .این مـدل مـیتوانـد بـا مجموعـهای از مـدلهـای چنـد ورودی تـک خروجـی 2نیـز بـرآورده
شود [.]29
نظریه فازی با تعریف درجه عضویت در فاصله {1و ،}0به بیدقتی مربوط به اکثر متغیرها
میپردازد .این مجموعه «تابع عضویت» نام دارد .برای درک تعریف ریاضی شرایط فازی ،مجموعه
متناهی اشیا  xرا در نظر میگیریمX  x1 , x2 , x3 ,..., xn :
1. Multiple Input Multiple Output=MIMO
2. Multiple Input Single Output=MISO
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در اینجا X i ،مؤلفههای مجموعه هستند .هر مؤلفه  X iیک تابع عضویت  u iدارد .میتوان
مجموعه فازی  Aرا بهصورت ترکیب خطی شکل زیر نوشت:
) A  u1 ( x1 ), u 2 ( x2 ), u3 ( x3 ),...u n ( xn

اساس قانون فازی شامل قوانین فازی اگر -آنگاه است .این قوانین براساس مفهوم قانون دامنه
نمونه دادهها هستند .برای مثال ،از قانون زیر استفاده میشود:
اگر  X 1برابر  Aو  X 2برابر  Bباشد ،آنگاه  Yبرابر  Cاست.
در اینجا X 1 ،و  X 2متغیر Y ،متغیر حل و  Aو  Bو  Cجمالت فازی هستند.
خالصهای از تحقیقاات انااام شاده .حسـن مهـرمنش و همکـاران ( ،)2012ابتـدا بـه تـدوین
راهبــرد پرداختنــد (بررســی و تحلیــل عوامــل داخلــی و خــارجی ،مــاتریس بررســی و تحلیــل نقــاط
قــوت ،ضــعف ،فرصــتهــا و تهدیــدها) ،ســپس راهبردهــا را بــا اســتفاده از مــاتریس برنامــهریــزی
راهبرد کمی 1و بعد از آن با استفاده از تاپسیس 2فازی اولویتبندی کردند [.]40
نیکزاد منطقی و اباذر زهرابی ( ،)2011بهبررسی رویکرد مبتنی بر راهبردهای عمـومی پـورتر بـه-
عنوان معیار برای انتخاب راهبردهای رقابتی پرداختند .در این روش ،ابتدا ،آنها پنج نیروهـای رقـابتی
پورتر برای تعیین ماهیت رقابت در این صنعت مطالعه نمودند .سپس ،با اسـتفاده از مـاتریس سـوآت،
3
راهبردهای اولیه سازمان را فرمولبندی کردند و راهبردها را به چهار منظـر کـارت امتیـازی متـوازن
اختصاص دادند .در نهایت ،غربالگری و انتخاب راهبردهای اولیه را با اسـتفاده از روش فـازی انجـام
دادند [.]37
قاضینوری و اسماعیلزاده و خیرخواه ( ،)2010با یک روش پیشنهادی ،عوامل داخلی و خارجی هم از
لحاظ زبانی و هم بهصورت اعداد فازی مثلثی را ارزیابی کردند .نوآوری روش پیشنهاد شده در فراینـد
اعداد فازی بدون استفاده از روشهای کالسیک میباشد کـه امکـان رتبـهبنـدی کـردن راهبردهـا را
فراهم میسازد [.]24

1. QSPM
2. TOPSIS
3. Balanced Score Card=BSC
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ابویی و رزمی ( ،)1392در پژوهشی به اولویتبندی و انتخاب مناسبترین راهبرد تنوعگرایی
ناهمگون با توجه به ماتریس سوآت اقدام کردند .روش پژوهش بر روش تحلیل شبکهای در حالت
فازی استوار بود و برای تعیین وابستگیهای درونی بین عوامل راهبردی و عوامل فرصتها و
تهدیدات محیطی در مدل شبکهای از روش تصمیمگیری گروهی فازی استفاده شد [.]1
همتی و آسیان ( ،)1387در کارخانه لوله نورد سمنان با استفاده از تاپسیس فازی و کارت امتیـازی
متوازن اقدام به اولویتبندی راهبردهای شرکت در چهـار بعـد مـالی ،مشـتریان ،رشـد و یـادگیری و
فرایندهای داخلی کردند [.]13
آسیان ،همتی و سمندیزاده ( ،)1388اقدام بـه ارائـه چـارچوبی جهـت اولویـتبنـدی راهبردهـای
شرکتهای تولیدی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی کردند [.]4
مالدار ( ،)1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود راهبردهای تولیدی را با استفاده از منطق فـازی
اولویتبندی کرد [.]10
1
گورنر و همکارانش ( ،)2012در مطالعهای ،بهمنظور ارتقای بررسی و تحلیل سوآت تصمیمگیـری
چندمعیاره را با نام «روش فرآیند تحلیل سلسـله مراتبـی» 2پیشـنهاد کردنـد .هـدف اسـتفاده از روش
ترکیبی پیشنهادی ،بهبود برنامهریزی راهبردی از دیدگاه کمی بود [.]25
سو و همکارانش ( ،)2010در تحقیقی ،در مرحله اول با بهرهگیری از روش دلفی فازی عوامل
مهم فنآوری را از طریق مصاحبه با کارشناسان بهدست آوردند .در مرحله دوم فرایند تحلیل سلسله
مراتبی فازی را برای پیدا کردن درجه اهمیت هر معیار بهعنوان شاخصهای قابل اندازهگیری فن-
آوریهای را محاسبه نمودند [.]28
پریستی و همکارانش ( ،)2010یک الگوریتم مبتنی بر منطق فازی را پیشنهاد کردند تا با اسـتفاده
از امکانسنجی ،به روابط ساختاری بین عناصر سلسـله مراتبـی اعتبـار ببخشـند .روش پیشـنهادی در
برنامهریزی راهبردی برای صنعت میگوی هند بهکار گرفته شد [.]50
کوزگولو و همکاران ( ،)2013در مطالعهای بهبررسی ارتباط بـین راهبـرد تجـارت ،عـدم اطمینـان
محیطی و عملکرد سازمانی در هتلهای ترکیه ،بهکارگیری گونهشناسی راهبرد عمومی پورتر و مایلز و
اسنو اقدام نمودند .نتایج این مطالعه نشان داد که پیشگامان ،آنالیزرها و مدافعان عملکرد بهتری نسبت
به منفعلها در هر دو عملکرد مالی و غیرمالی داشتهاند [.]33
1. SWOT
2. Analytical Hierarchy Process=AHP

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با ...

211

فرامبچ و همکاران ( ،)2016در مطالعهای دیگر بااستفاده از نظریه فازی به بررسی و تحلیل انواع
راهبردهای شرکتها از نظر نگرشها ،نوع راهبرد و شرایط بازار اقدام کردند .نتایج نشان میدهد که
هیچ نوع راهبردی بدون توجه به عالئق و گرایشهای مشتریان موفق نبوده است [.]22
فیتری و همکاران ( ،)2015اقدام به طراحی راهبردهای حمل بار کانتینرها با استفاده از
سیستمهای فازی بیزینی کردند [.]21
مدل مفهومی تحقیق

شکل  .1سیستم استنتاج فازی (مدل مفهومی تحقیق)

 .3روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر در کارخانه دارویی آرایشی و بهداشتی مینو انجام شده است .در این تحقیق ،ابتدا
اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری و سپس بهصورت میدانی اطالعات تکمیل شده
است .ابزار جمعآوری اطالعات شامل :کتب ،مقاالت موجود ،مصاحبه و پرسشنامه است.
این تحقیق در گروه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .روش تحقیق نیز با توجه به گردآوری دادهها
روش توصیفی پیمایشی است.
جامعه آماری :به دلیل پایین بودن تعداد افراد دارای صالحیت جهت مشارکت در این تحقیق ،کلیه
افراد صاحبنظر شرکت یعنی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت که شامل 11نفر میباشند ،جامعه
آماری این تحقیق را تشکیل دادهاند.

212

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  29ـ بهار 1396

ابزارها و روشهای استفاده شده در تحقیق .در این تحقیق از روشهای مدیریت راهبردی مانند
ماتریس سوآت ،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ،مراحل اجرای راهبردی دیوید و برای
بررسی و تحلیل دادهها از منطق فازی و از نرمافزار مطلب استفاده شده است.
مراحل اجرایی تحقیق

گامهای اجرایی تحقیق به شرح زیر است:
مرحله اول :شناخت وضع موجود و تدوین ارکان جهتساز
مرحله دوم :بیانیه چشمانداز
مرحله سوم :تنظیم و تدوین بیانیه ماموریت
مرحله چهارم :بیانیه ارزشهای بنیادی
مرحله پنجم :فرآیند تعیین راهبردها (طراحی ماتریس سوات)
مرحله ششم :تعیین راهبردهای  WO ،ST ،SOو WT
مرحله هفتم :بهکارگیری ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در حالت کالسیک (معمول)
مرحله هشتم :بهکارگیری سیستمهای قاعده بنیاد فازی (استفاده از قوانین استنتاج فازی) در ماتریس
ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی
 .4تحلیل یافتهها

با توجه به بند مراحل اجرایی تحقیق ،نتایج هر مرحله در شرکت بهداشتی و دارویی مینو به شـرح
زیر تدوین میشود:
مرحله اول :شناخت وضع موجود و تدوین ارکان جهتساز

کارخانه دارویی و آرایشی مینو در سال  1341بهعنوان بخشی از شرکت صنعتی پارس مینو که در
سال  1336تاسیس شده بود ،در زمینی به مساحت  26500متر مربع مشتمل بر ساختمان تولید،
آزمایشگاه کنترل کیفیت ،دپارتمان تحقیقات ،فرموالسیون و انبارها در شهر تهران به بهرهبرداری
رسید .از سال  1381شرکت داروئی و آرایشی بهعنوان یک کارخانه مستقل به ثبت رسید و در دو
سایت قدیمی و جدید خود (سایت ساخت یالتین) به فعالیت تولیدی مشغول است .این شرکت یکی از
شرکتهای گروه مینو است که از شرکتهای بنام و با سابقه در کشور ایران است.
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ارکان جهتساز سازمانی به شرح زیر است:
ـ مشتریمداری
ـ نوآوری و خالقیت
ـ توجه به کیفیت محصوالت
ـ نتیجهگرایی
ـ انعطافپذیری
ـ حفظ بهداشت محیط زیست
ـ توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص
ـ ایجاد انگیزه بین کارکنان و افزایش روحیه کار تیمی
ـ وقتشناس بودن ،دقت و جدیت.
مرحله دوم :بیانیه چشمانداز

این شرکت بهعنوان یکی از تولیدکنندههای خوشنام و با سابقه فرآوردههای دارویی ،آرایشی و
بهداشتی با کیفیت مطلوب در ایران ،گامهای بلندی را در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم مدیریت
کیفیت برداشته است .چشمانداز شرکت را میتوان در یک جمله « :برترین تولیدکننده مکملهای
غذایی» بیان کرد.
مرحله سوم :تنظیم و تدوین بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو عبارت است از« :ما در شرکت دارویی
آرایشی و بهداشتی مینو اعتقاد داریم که یکی از پایههای اصلی رضایت مشتری کیفیت محصول
است .در نتیجه باالترین اولویت ما حفظ و ارتقای کیفیت است و این مهم نهتنها از طریق تجهیزات،
فضای مدرن و استانداردهای برتر بلکه از طریق بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد که
دانش و مهارت را با سالها تجربه کاری همراه کرده است ،دنبال میشود.
مرحله چهارم :بیانیه ارزشهای بنیادی

تعهد به رعایت قوانین و مقررات ملّی و بینالمللی در راستای تضمین کیفیت محصوالت دارویی،
آرایشی و بهداشتی از طریق بهبود مستمر در شاخصهای عملکردی.
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ـ تعهد به بهبود مستمر فعالیتها ،فرآیندها و روشها از طریق طرحریزی ،استقرار ،اجرا و بهسازی
روشهای عملیاتی و کنترلی بهروز ،مناسب و اثربخش در راستای ارتقای کیفیت محصوالت.
ـ ارتقای سطح رضایت کلیه ذینفعها (مشتریان ،شاغلین ،سهامداران و )..
ـ بهکارگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص دارای صالحیت ،بهعنوان سرمایه اصلی شرکت بـرای
اطمینان از انجام صحیح و دقیق فرآیندها و فعالیتها.
ـ بهروز نگهداشتن کارکنان و ارتقای سطح مهارت و کارایی ایشان از طریق آموزشهای سیستماتیک،
مدون و مستمر و ایجاد انگیزش با مشارکت داشتن در امور جاری شرکت.
مراحل پنام و ششم :تعیین راهبرد (طراحی ماتریس سوات) و راهبردهای SO ،WT،WO
و ST

در این مرحله با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان و همچنین با بهرهگیری از نظر خبرگان
شرکت ماتریس سوآت شرکت طراحی شده است .در جدول  1ماتریس سوآت در شرکت بهداشتی و
دارویی مینو نشان داده شده است.
جدول  .1ماتریس سوآت در شرکت بهداشتی و دارویی مینو
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مرحله هفتم :بهکارگیری ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در حالت کالسیک (معمول)
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی دارای  4خانه است که عبارتاند از :توان مالی ،مزیت
رقابتی ،ثبات محیط و توان صنعت .خروجی این ماتریس یکی از چهار راهبرد ،تهاجمی،1
محافظهکاری ،2رقابتی 3و تدافعی 4است .متغیرهای ورودی این ماتریس به همراه نمرات اعمال شده
توسط خبرگان در شرکت مینو در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2ماتریس برنامهریزی و اقدام راهبردی در شرکت بهداشتی و دارویی مینو

توضیح اینکه اعداد حاصل در سطر آخر از تقسیم جمع نمرات از سطر ماقبل بر تعداد شاخصها
حاصل شده است.

1. Aggressive
2. Conservative
3. Competitive
4. Defensive
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مقدار محور افقی عبارت است از 3/33-2/51=0/82و مقدار محور عمودی عبارت است از -1/28
= .-2/28 +1بهطوریکه از ترسیم نمودار (شکل  )2مشخص است ،راهبرد مشخصشده برای شرکت
مینو مطابق با روش کالسیک ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی راهبرد محافظهکاری است.

شکل  . 2موقعیت شرکت بهداشتی و دارویی مینو در روش کالسیک ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی

مرحله هشتم :بهکارگیری سیستمهای قاعده بنیاد فازی(استفاده از قوانین استنتاج فازی)
در ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی

اگر دقت به عمل آید ،عدد  0/82در محور افقی عدد باالیی نیست و حتی اگر اعداد بسیار کوچکی
مانند  0/005و  -0/005حاصل میشد باز همین راهبرد نتیجه میشد و این از اشکاالت روش
کالسیک است؛ لذا تصمیم گرفته شد از سیستم قاعده بنیاد فازی برای این منظور استفاده شود.
روابط فازی زیادی توسط محققان پیشنهاد شده و بهکار رفته اسـت و تحقیقـات بسـیاری دربـار
رفتار روابط فازی در شرایط مختلف انجام شده است چند رابطه استلزام فـازی معـروف و متـداول بـه
شرح زیر است [:]8
رابطه استلزام ممدانی

)𝑣(𝐵 𝑅𝑒 : 𝑅(𝑢. 𝑣) = (𝑚𝑖𝑛[𝐴(𝑢).

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با ...

رابطه استلزام الرسن
رابطه استلزام لوکاسیویچ
رابطه استلزام احتمال
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)R p : R(u. v) = A(u). B(v
)𝑢(𝐵 𝑅𝑙 : 𝑅(𝑢. 𝑣) = 𝑚𝑖𝑛[1،1 − 𝐴(𝑢) +

)𝑢(𝐵 𝑅𝑘 : 𝑅(𝑢. 𝑣) = 1 − 𝐴(𝑢) + 𝐴(𝑢).

در عمل بیشتر از رابطه استلزام ممدانی یا الرسن که بهترتیب بر اساس عملگرهای  minو
حاصلضرب هستند ،استفاده میشود.
مراحل پیشنهادی بهمنظور تعمیم روش استنتاجات قواعد ترکیبی

1

گام اول :قانون  Pبهصورت چند ورودی-چند خروجی ( )MIMOنوشته میشود .در عمل میتوان از
قانون دو ورودی -یک خروجی ( )MIMOاستفاده کرد .طبق روش تجزیه کاسکو P ،را به دو قانون
ساده با مقدم و تالی یک گزارهای و مشاهده  P1را نیز به دو مشاهده تجزیه میکند .چهار قانون فازی
 P4 ،P3 ،P2 ،P1و مشاهده  P5به شرح زیر داده شده است.
سعی میشود دو استنتاج فازی جداگانه انجام شود .قواعد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
راهبردی راهبرد را میتوان بهصورت زیر نوشت:
 .1اگر توان مالی باال و توان صنعت باال باشند ،آنگاه راهبرد منتخب ،راهبرد تهاجمی است.
 .2اگر توان مالی باال و مزیت رقابتی پایین باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،راهبرد محافظهکاری است.
 .3اگر ثبات محیط پایین و توان صنعت باال باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،رقابتی است.
 .4اگر مزیت رقابتی پایین و ثبات محیط نیز پایین باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،تدافعی است.
با زبان ریاضیات موارد باال را میتوان به شرح زیر نوشت:
then Y1 is B1
then Y2 is B2
then Y3 is B3
then Y4 is B4

P1: If X1 is A11 and X2 is A12
P1: If X1 is A21 and X2 is A22
P1: If X1 is A31 and X2 is A32
P1: If X1 is A41 and X2 is A42
P5: X1 is B*1 and X2 is B*2
?=Y5
1. Compositional Rules of Inference-CRI
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گام دوم :مجموعههای مرجع با توجه به گام اول تعیین میشوند.
{توان مالی باال ،توان مالی نسبتا باال ،توان مالی متوسط ،توان مالی پایین ،فاقد توان مالی{ = Uتوان مالی
{توان صنعت باال ،توان صنعت نسبتا باال ،توان صنعت متوسط ،توان صنعت پایین ،فاقد توان صنعت{ = Vتوان صنعت
{مزیت رقابتی باال ،مزیت رقابتی نسبتا باال ،مزیت رقابتی متوسط ،مزیت رقابتی پایین ،فاقد مزیت رقابتی{ = Mمزیت رقابتی
{ثبات محیط باال ،ثبات محیط نسبتا باال ،ثبات محیط متوسط ،ثبات محیط پایین ،فاقد ثبات محیط{ = Nثبات محیط

با توجه به اینکه در حالت معمول (کالسیک) از نمرات  1تا  6و  -1تا  ،-6جهت ارزشگذاری در
ماتریس ارزیابی و موقعیت راهبردی استفاده میشود []6؛ لذا از همین نمرات بهعنوان اعداد مرجع در
فازی استفاده شده است که به شرح زیر است:
} V={1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6توان صنعت  U={1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6} ,توان مالی
{ N={ -1 ،-2 ،-3 ،-4 ،-5 ،-6ثبات محیط } M={-1 ،-2 ،-3 ،-4 ،-5 ،-6مزیت رقابتی
} تدافعی  ،رقابتی ،محافظه کاری  ،تهاجمی{= Sراهبردهای چهارگانه
} S={1 ،2 ،3 ،4مجموعه مرجع راهبردهای چهارگانه

 :P1اگر توان مالی باال و توان صنعت باال باشند ،آنگاه راهبرد منتخب ،راهبرد تهاجمی است.
0 0 0 0 0/5 1
} ،
5 6

A12={1 ، 2 ، 3 ، 4 ،

0 0 0 0 0/5 1
} ،
5 6
1 0/75 0/50 0/25
} Y1={1 ، 2 ، 3 ، 4

A11={1 ، 2 ، 3 ، 4 ،

 :P2اگر توان مالی باال و مزیت رقابتی پایین باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،راهبرد محافظهکاری است.
}

0

،

0

،

/5

،

1

−3 −4 −5 −6

،

0/5
−2

،

0
−1

0 0 0 0 0/5 1

2

} ،

{= A2

6

5

1

A2 = { ، ، ، ،
1 2 3 4

0/75 1 0/75 0/50
} Y2={ 1 ، 2 ، 3 ، 4

 :P3اگر ثبات محیط پایین و توان صنعت باال باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،رقابتی است.
0 0 0 0 0/5 1

} ،
6

5

2

} A3 ={ ، ، ، ،
1 2 3 4

0

،

0

،

/5

،

1

−3 −4 −5 −6

،

0/5
−2

،

0
−1

1

{= A3

0/50 0/75 1 0/75
} Y3={ 1 ، 2 ، 3 ، 4
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 :P4اگر مزیت رقابتی پایین و ثبات محیط نیز پایین باشد ،آنگاه راهبرد منتخب ،تدافعی است.
}

0

،

0

،

/5

،

1

−3 −4 −5 −6

،

0/5
−2

،

0

2

−1

}

{= A4

0

،

0

،

/5

،

1

−3 −4 −5 −6

،

0/5
−2

،

0
−1

1

{= = A4

0/25 0/50 0/75 1
}Y4={ 1 ، 2 ، 3 ، 4

 :P5مشاهده شده :از نظر توان مالی نسبتا پایین ،از نظر توان صنعت باال ،از نظر مزیت رقابتی نزدیک
به باال و از نظر ثبات محیط نسبتا باال است.
*2
0/5 0/75 /5 0/25 0
0 0 0 0 0/5 1
A51*== {0/25
،
،
، ،
، } A5 = { ، ، ، ،
} ،
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
*3
4* 0 0 0/5 1 0/5 0
0 0/25 0/5 0/75 1 0/75
}A5 ={−1 ، −2 ، −3 ، −4 ، −5 ، −6 } A5 ={−1 ، −2 ، −3 ، −4 ، −5 ، −6
?=*Y5

گام سوم :محاسبه  Ri jها .از رابطه استلزام ممدانی (  ) minبرای تعیین
) Ri j (i  1,2,3,4 j  1,2,3,4و از عملگر  max-minبرای عملگر  استفاده میشود.
0/25
0

0/50
0

0/75
0

1
0

0
0
0
0/25

0
0
0
0 /5

0
0
0
0 /5

0
0
0
0 /5

0/25

0/50

0/75

1

0/50
0

0/75
0

1
0

0/75
0

0

0 /5
0 /5
0 /5
0
0

0 /5
0/75
0 /5
0
0

0 /5
1
0 /5
0
0

0 /5
0/75
0 /5
0
0

0 /5
1
0 /5
0
0

0/75

1

0/75

0/50

0

0

0

0

0
0
0
0 /5
/75

0
0
0
0 /5
1

0
0
0
0 /5
0/75

0
0
0
0 /5
0 /5

1

0/75

0/50

0/25

0
0
0
0
0 /5
1

=R12

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0/25

0/50

0
0
0
0 /5
1

0/50

0/75

1

0/75

0

0

0

0

0
0
0
0 /5
0 /5

0
0
0
0 /5
0/75

0
0
0
0 /5
1

0
0
0
0 /5
0/75

0
0
0
0 /5
1

0/75
0

1
0

0/75
0

0/50
0

0

0 /5
0/75

0 /5
1

0 /5
0/75

0 /5

0/75

0/75

0/50

1

0/75

0/50

0/25

=R22

0
0
0
0
0 /5
1

0/25
0

0/50
0

0/75
0

1
0

=R32

0
0

0 /5

0
0

0/5

0/75

0
0

0/50
0/50

0
0

0/25

0
0
0
0
0 /5

=R11

1

0

0 /5
1
0 /5
0
0

=R21

=R31
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0

0

0

0

0/5

0 /5
0/75
0/5

0/5
0/50
0/5
0

0/25
0/25
0/25
0

1

0/5
0

0

0

0

0

0

0
0 /5
1
0 /5
0
0

2

= R4

0

0

0

0

0 /5
1
0 /5
0
0

0 /5
0/75
0 /5
0
0

0 /5
0 /5
0 /5
0
0

0/25
0/25
0/25
0
0

0
0 /5
1
0 /5
0
0

1

= R4

گام چهارم :محاسبه ) Bij (i  1,2,3,4 j  1,2,3,4با اسـتفاده از عمـلگـر ترکیـب ،Max-Min

 B *i  A *1 A *2 .....A *n Riعمل ترکیب از آخر به اول انجام میشود.
با ترکیب  P5مشاهدهشده زیر
*2
0/5 0/75 /5 0/25 0
0 0 0 0 0/5 1
A51*== {0/25
،
،
، ،
، } A5 = { ، ، ، ،
} ،
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
*3
4* 0 0 0/5 1 0/5 0
0 0/25 0/5 0/75 1 0/75
}A5 ={−1 ، −2 ، −3 ، −4 ، −5 ، −6 } A5 ={−1 ، −2 ، −3 ، −4 ، −5 ، −6

با نتایج حاصلشده در گام سوم (  ) Ri jنتایج زیر حاصل شده است:
}B *11  A*11 R1  }0/25 ،0/0،25/0،25/25
{B*12  A*12 R*12  }1 ،0/75 ،0/5 ،0/25
1

}B * 21  A* 2 R 2  {،/25 ،0/25 ،0/25 ،0/25
1

1

}B * 22  A* 2 2 R * 2 2  {0/5 ،0/5 ،0/5 ،0/5
}B*31  A*31 R31  {0/5 ،0/5 ،0/5 ،0/5

}B *32  A*32 R *32  {0/5 ،0/75 ،1 ،0/75
}B * 41  A* 41 R41  {0/25 ،0/5 ،0/5 ،0/5
}B* 42  A* 42 R* 42  {25 ،0/5 ،0/5 ،0/5

221

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با ...

گام پنجم :محاسبه ) B * m (m  1,2,3,4با استفاده از )B*m  Bij  Bij (m  1,2,3,4 j  1,2
}

{ ،
*
*
*
{ B 2  B 21  B 22 
*
*
*
{ B 3  B 31  B 32 
*
*
*
{ B 4  B 41  B 42 

1 0/75 0/50 0/25
4

،

3

،

2

1

*

12

B

*

11

B

*

1

B

0/50 0/5 0/50 0/5
} ، 2 ، 3 ، 4
1

0/50 0/75 1 0/75
،
، ،
}
1
2
3
4
0/25 0/50 0/50 0/50
} ، 2 ، 3 ، 4
1

گام ششم (گام نهایی):ترکیب  mنتیجه جداگانه با استفاده از قاعده میانگین
 B1 ave B2 ave B3 ave B4

*

 Bانجام شده است که در نهایت نتیجه زیر حاصل شده است:
0/5625 0/625 0/625 0/5
،
،
،
}
1
2
3
4

{

در مجموعه باال در مخرج کسرها ،راهبردهای چهارگانه پیشنهاد شده و در صورت کسرها عدد
فازی امکان وقوع است.
مفهوم نتایج به این شرح است که برای راهبرد تهاجمی  ،%56/25راهبرد محافظهکاری،%62/5 ،
راهبرد رقابتی  %62/5و راهبرد تدافعی  %50امکان وقوع را دارند.
 .5نتیاهگیری و پیشنهاد

با توجه به نتایج ،از روش کالسیک ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ( 0/82و ،)-1/28
راهبرد محافظهکاری ،بهعنوان راهبرد اصلی شرکت پیشنهاد شد؛ ولی اعداد حاصل شده از  6+و -6
فاصله زیادی دارند و فقط به خاطر  0/82راهبرد محافظهکاری پیشنهاد شده است.
به دلیل مسائل ذکر شده تصمیم گرفته شد که عالوه بر روش کالسیک ذکر شده ،از سیستم
قاعده بنیاد فازی استفاده شود .نتایج منطق فازی برای هریک از چهار راهبرد به شرح زیر است:
برای راهبرد تهاجمی ،0/5625 ،راهبرد محافظهکاری ،0/625 ،راهبرد رقابتی  0/625و راهبرد
تدافعی  0/50امکان وقوع را دارند.
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راهبردهای محافظهکاری و رقابتی دارای امکان وقوع مساوی  0/625هستند ،بعد از آن راهبرد
تهاجمی با  0/5625و در نهایت راهبرد تدافعی با  0/50امکان وقوع نتایج حاصلشده از سیستم قاعده
بنیاد فازی میباشند.
مجموعه راهبردهای عملیاتی جهت انتخاب راهبرد محافظهکاری عبارتاند از :توسعه بازار ،رسوخ
در بازار ،توسعه محصول ،یکپارچگی افقی ،و واگذاری.
مجموعه راهبردهای عملیاتی پیشنهادی جهت انتخاب راهبرد رقابتی عبارتاند از :تنوع همگون،
تنوع افقی ،تنوع نا همگون و مشارکت.
همانطور که مالحظه میشود مجموعه اقدامات راهبردی عملیاتی در دو گروه راهبردهای
محافظهکاری و رقابتی نیز در عمل نزدیکی قابل مالحظهای را نشان میدهند.
با نظرسنجی از مدیران شرکت ،مشخص شد که آنها نتایج حاصل از منطق فازی را با وضعیت
واقعی شرکت بیشتر نزدیک میدانند.
هر چند که در هر دو روش کالسیک و فازی ،راهبرد محافظهکاری ،گزینه پیشنهادی هستند؛ اما
نتایج روش پیشنهادی از منطق فازی نشانگر این امر است که راهبرد پیشنهادشده محافظهکاری
دارای  0/625امکان وقوع دارد و در همان حال راهبرد رقابتی نیز به همین میزان دارای امکان وقوع
است .بهعبارت دیگر ،از مطلقگویی که در حالت کالسیک (معمول) ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
راهبردی پیشنهاد شده است دوری میجوید و نشان میدهد که اجرای راهبردهای دیگر هریک
میزانی از امکان موفقیت را دارند و در زمانهای خاصی میتوان از راهبردهای ترکیبی بر حسب
موقعیتهای پیشآمده در میدان عمل استفاده کرد.
در خصوص انتخاب راهبردهای راهبردی شرکتها و موسسهها ،روشهای زیادی از قبیل :سوآت،
ماتریس ارزیابی و موقعیت راهبردی ،ماتریس گروه مشاوران بوستون پیشنهاد شده است؛ اما استفاده از
سیستم قاعده بنیاد فازی بیشتر با سیستم تصمیمگیری انسانی نزدیکتر است و امکان وقوع گزینهها
و همچنین رو آوردن به راهبردهای جایگزین و یا ترکیبی از راهبردها بهعنوان گزینههای پیشرو در
اختیار تصمیمگیران سازمانی قرار میدهد.
موضوع راهبرد یکی از مباحث اساسی و کلیدی مدیریت است و روش پیشنهاد شده با استفاده از
سیستم قاعده بنیاد فازی بهعنوان راهکار پیشنهادی جدید میتواند بهخوبی در تحقیقات مکمل بسط و
توسعه یابد.
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