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 گرایی ناهمگون استراتژی تنوع

 
 1**، سید محمدرضا رزمی*محمدحسین ابویی

 
 چکیده

گرایی نمایند، استراتژی تنوعکار خود اتخاذ میوها برای توسعه کسبها که سازمانیکی از انواع استراتژی     
ها توانایی مالی و مدیریتی باالیی دارند، صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمان ناهمگون است. انتخاب

گرایی ناهمگون های تنوعها باید انواع استراتژیشود. بنابراین سازمانباعث افزایش مزیت رقابتی سازمان می
بندی و با هدف اولویت خوبی ارزیابی کنند. پژوهش حاضرخود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی به

 SWOTتوجه به تحلیل گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام باانتخاب بهترین استراتژی تنوع
انجام گرفته است. این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی باالی خود، تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید 

هش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب گرفته است. برای دستیابی به این هدف در این پژو

در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی  گیری گروهیتصمیمو  ای فرآیند تحلیل شبکههای تکنیک

گیری استفاده شده است. در نهایت پس عنوان عوامل تصمیمبه SWOTآن از عوامل  شرکت ارائه شد که در
برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار گرایی ناهمگون از انتخاب بهترین استراتژی تنوع
 سازی این استراتژی نمود.گرفت و این شرکت اقدام به پیاده

 

تکنیک ؛ ایفرآیند تحلیل شبکه ؛SWOTتحلیل  ؛گرایی ناهمگون: استراتژی تنوعهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

نمایند، استراتژی کار خود اتخاذ میوها برای توسعه کسبها که سازمانستراتژییکی از انواع ا     
گذاری جدید، ارائه های سرمایهاین استراتژی، بر استفاده از فرصت گرایی ناهمگون است.تنوع

ها به بازارهای محصوالت و خدمات جدید و غیرمرتبط با محصوالت و خدمات فعلی و ورود سازمان
و در شرایطی که سود و فروش شرکت کاهش مستمر دارد یا شرکت دارای  [38] کندمی جدید تمرکز

کار جدید است و یا بازار محصوالت و خدمات فعلی وپتاسیل مالی و مدیریتی باال برای ورود به کسب
 شودعنوان راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی و سودبخشی سازمان مطرح میاشباع شده است به

[23]. 
کارها، همکاری وافزایی مالی بین کسبگرایی ناهمگون باعث همانتخاب صحیح استراتژی تنوع     

کار موجود و جدید، استفاده از منابع مازاد سازمان و افزایش کارایی و ومتقابل مالی بین کسب
 .[22] شودپذیری شرکت در مقابل عوامل محیطی می انعطاف

خوبی ارزیابی و گرایی ناهمگون مطرح برای خود را بههای تنوعد استراتژیها بایبنابراین سازمان     
 .[32] ترین استراتژی را با توجه به شرایط سازمان خود انتخاب نمایندمناسب

که  [21] های سازمان استترین و موثرترین ابزار برای ارزیابی استراتژیمعمول SWOTتحلیل      
)  )نقاط قوت و ضعف( و عوامل محیط خارجی خوبی عوامل داخلییست بهباها میوسیله آن سازمانبه

ها و تهدیدات محیطی( شرکت را شناسایی و ارزیابی نمایند و با توجه به این عوامل، به تبیین فرصت
 .[31] استراتژی بپردازند

گستر خیام  گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشهدر این پژوهش به انتخاب بهترین استراتژی تنوع     
گرایی ها و تهدیدات محیطی که بر انتخاب استراتژی تنوعبا توجه به نقاط قوت و ضعف آن و فرصت

های ( پرداخته شده است. برای این منظور از میان روشSWOT) تحلیل  ناهمگون تاثیرگذارند
ین تکنیک ( بهره گرفته شده است. اANPای )گیری، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهمختلف تصمیم
متقابل( بین نقاط قوت و  یها)وابستگی است و توانایی تعیین ارتباطات پیچیده AHPتوسعه روش 

جای استفاده از ساختار استفاده از نظرات خبرگان دارد و بهها و تهدیدات محیطی را باضعف و فرصت
 .[33،،،2،6] کندای استفاده میسلسله مراتبی از مدل شبکه

دست آوردن روابط علی و معلولی بین متغیرها، در این تحقیق از و به ANPد شبکه برای ایجا     
روشی جامع و مناسب برای  گیری گروهیتصمیماستفاده شده است. روش  گیری گروهیتصمیمروش 

توان اثرات متقابل ساخت و تحلیل مدل علی بین عوامل در مسائل پیچیده است که به کمک آن می
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دهی کرد. این تکنیک همچنین معیار عوامل موثر بر یک مسئله خاص را سازمانتعداد زیادی از 
 . [18] شودگیری میزان ارتباطات داخلی بین عوامل محسوب میمناسبی برای اندازه 

های هایی موثر مبتنی بر قضاوتتکنیک گیری گروهیتصمیمو  ایفرآیند تحلیل شبکههای تکنیک
باشند. های انسانی وجود دارد، نمیر به بررسی ابهاماتی که در قضاوتمتعدد انسانی هستند اما قاد

های انسانی را ( ارائه شد ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت1162تئوری  فازی که توسط زاده )
های انسانی است از جمله در و در اکثر مسائلی که مبتنی بر قضاوت [22] دهد تحت پوشش قرار می

گیری کاربرد وسیعی یافته است. مزیت استفاده از روش فازی سهولت در ارزیابی مانواع مسائل تصمی
 . [،13،2] نتایج آن است

تشریح شده  3پیشینه تحقیق آمده است. روش تحقیق در بخش 2در ادامه این پژوهش در بخش     
 ه است.آمد 2گیری در بخشبه نتایج تحقیق اختصاص یافته و در نهایت بحث و نتیجه 3است. بخش

 
 مبانی و چارچوب نظری تحقیق .2

گرایی عمدتا های تنوعتحقیقات در زمینه استراتژی .گراییهای تنوعتحقیقات در مورد استراتژی
ها و عواملی همچون عملکرد سازمان هستند. با این حال تحقیقات در زمینه روابط بین این استراتژی
 پردازند. ها میرکتها در شاندکی نیز به ارزیابی این استراتژی

گرایی شرکت سامسونگ در ورود به تولید اتومبیل را در سال  علل شکست استراتژی تنوع و لیلی      
های این محققان حاکی از تاثیر بیشتر عوامل غیر اقتصادی )مانند مورد ارزیابی قرار دادند. یافته 1112

مل اقتصادی بر عدم موفقیت این شرکت ای شرکت( نسبت به عواهای هستهتوجه زیاد به شایستگی
 . [28] بود

گرایی را های تنوعها بر میزان استراتژیدر پژوهش خود تاثیر سرمایه اجتماعی سازمان اوزکان     
عنوان جامعه آماری خود گروه هولدینگ را به ،13شرکت از  623مورد مطالعه قرار داد. این محقق 

ها را از دفتر تجارت و صنایع های آناجتماعی انتخاب و دادههای دارای سرمایه عنوان شرکت به
 SPSSافزار استفاده از نرمها بانتایج تحلیل دادهها استخراج کرد. های شرکتاستانبول و وب سایت

و  1مربوط) های تنوعهای دارای سرمایه اجتماعی قوی انواع استراتژینشان داد که شرکت 15.1
 . [23] پذیرندمیخوبی ( را به2نامربوط
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گرایی و عملکرد سازمانی را بررسی نمودند. های تنوعرابطه بین انواع استراتژی  آنیل و ایجیت     
کننده در بازار بورس اوراق بهادار کشور ترکیه بود که سازمان شرکت 321ها جامعه آماری پژوهش آن

گیری بندی و اندازهها برای طبقهیق آنآوری کردند. در تحقشرکت اطالعات جمع 332از این تعداد از 
)  ROAهای گیری عملکرد سازمان از شاخصو برای اندازه 1بندی راملتگرایی از طبقهاستراتژی تنوع

)سودبخشی نسبت به فروش( استفاده شد. بر طبق نتایج  ROSو  سودبخشی نسبت به دارایی(
های بیشتری نسبت به شرکت ROSو  ROA گرایی،های با هر دو نوع استراتژی تنوعتحقیق، شرکت

 . [18] متمرکز بر یک حرفه داشتند
گرایی محصول و عملکرد رابطه بین استراتژی تنوع  در تحقیق مشابهی رامیرز السون و اسکوئر     

ها حاکی از عملکرد بهتر شرکت بزرگ اسپانیا بررسی کردند. نتایج تحقیق آن 183سازمانی را در 
 .[26] بودگرایی محصول را داشتند، یک سطح میانه از استراتژی تنوعهایی که شرکت

ها را گرایی شرکتهای تنوعدر پژوهشی تاثیر ساختار مالکیت بر استراتژیدوکاسی و پریووت      
ها را به دو دسته مالکیت خانوادگی و مورد مطالعه قرار دادند. این محققان ساختار مالکیت سازمان

های فرانسه دریافتند که هیچ تحلیل روی برخی از سازمانوقسیم کردند و پس از تجزیهغیرخانوادگی ت
 .[11] ها در انتخاب انواع استراتژی تنوع وجود نداردتفاوت معناداری بین سازمان

 
گیل  .گیری چند معیارههای تصمیمو روش SWOTتحقیقات در زمینه استفاده از تحلیل 

تراتژی پارک جنگلی صفارود را مورد مطالعه قرار دادند. این محققان ابتدا تدوین اس  عسگر و همکاران
و  SWOTاستفاده از تحلیل ترین کاربری منطقه را انتخاب و سپس بامناسب AHPبر اساس روش 

 .[12] های منطقه مورد ارزیابی، پرداختندبندی بین استراتژیبه تدوین و رتبه QSPMروش 

های های واحدانواع استراتژی SWOTدر تحقیق خود به کمک تحلیل   میرزایی و همکاران     
هایی را که در اولویت اجرا فازی گروهی استراتژی AHPتولیدات شیر را شناسایی و به کمک روش 

 . [12] قرار داشتند، تعیین نمودند

منسوجات  های یک شرکت بندی استراتژیدر پژوهشی، به تدوین و اولویت  یوکسل و همکاران     
پرداختند. در تحقیق این محققان پس از  ایفرآیند تحلیل شبکهو تکنیک  SWOTاستفاده از تحلیل با

ها به کمک تکنیک این استراتژی SWOTهای شرکت منسوجات توسط تحلیل تعیین استراتژی
ها، یک سلسله شده در تحقیق آنبندی شد. در مدل شبکه طراحیای اولویتفرآیند تحلیل شبکه
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های ، فاکتورهای عوامل استراتژیک و استراتژیSWOTحی شامل هدف، عوامل مراتب چهار سط
 .[33] استخراج شده تشکیل شد

وسیله آبادی و همکاران در تحقیقات مشابهی بهصحت و پریزادی، ملکی و همکاران و نخعی کمال 
های شرکت سهامی بیمه ایران، به ترتیب استراتژی ایفرآیند تحلیل شبکهو تکنیک  SWOTتحلیل 

 ولیدکننده لوازم بهداشتی و پزشکی و شرکت پتروشیمی اراک را مورد مطالعه قرار دادندیک شرکت ت
های علت وجود ابهامات در قضاوتهای فازی نیز بهتئوری مجموعهاز. سوکلی و همکاران [1، ،13،1]

فرآیند تحلیل و تکنیک  SWOTو با تحلیل  استفاده کردند ایبکهفرآیند تحلیل ش در روشانسانی 
 .[21] های یک شرکت هواپیمایی کشور ترکیه پرداختنداتژیفازی به تدوین و ارزیابی استر ایشبکه

، SWOTکمک تحلیل تحلیل استراتژیک شرکت صنایع چراغ اتومبیل به  خورشید و رنجبر     
تاپسیس فازی را مورد مطالعه قرار دادند. شبکه  فازی و تکنیک ایفرآیند تحلیل شبکهتکنیک 
د و در این تحقیق پس از بو همکارشده در تحقیق این محققان مشابه تحقیق صحت و طراحی

ای، از تکنیک تاپسیس فازی برای وسیله فرآیند تحلیل شبکههدست آمدن اوزان عوامل استراتژیک ب هب
 .[3] ها استفاده شدبندی استراتژیاولویت

فازی به تدوین و  Dematelفازی و  ANPو  SWOTاستفاده از تحلیل صحت و همکاران با     
های درونی عوامل ها برای تعیین وابستگیپارک علم وفناوری پرداختند. آنهای ارزیابی استراتژی

SWOT  در حالت فازی استفاده  گیری گروهیتصمیم از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهدر شبکه تکنیک
 .[28] کردند

 
 تحقیق شناسیروش. 3

-شمار میمایشی بهپژوهش حاضر پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر ماهیت آن تحقیقی از نوع پی     

گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام ترین استراتژی تنوعرود که به منظور انتخاب مناسب
ها و تهدیدات محیط عمومی که انتخاب های شرکت و فرصتها و ضعفمشهد با توجه به قوت

در زمینه آموزش استراتژی را تحت تاثیر قرار می دهند، انجام گرفته است. این شرکت که عمدتا 
کار جدید گرفت وکند به دنبال توانایی مدیریتی و مالی خود، تصمیم به ایجاد کسبافزار فعالیت می نرم

کار جدید از بین چهار وترین استراتژی ایجاد کسبو در پی این تصمیم، به دنبال انتخاب مناسب
گون مطرح برای این شرکت عبارت گرایی ناهمهای تنوعاستراتژی مطرح برای شرکت بود. استراتژی

فود، افتتاح دفتر بیمه و تولید قطعات کولر بود. با توجه به های افتتاح کارواش، افتتاح فستاز استرتژی
 این مساله شرکت، محققان با مطالعه تحقیقات گذشته، روش مقایسات زوجی فرآیند تحلیل شبکه
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(ANP و ترکیب آن با روش )لت فازی را برای انتخاب بهترین استراتژی در حا گیری گروهیتصمیم
گیری باعث تقلیل کارایی و که استفاده از افراد غیرمرتبط در تصمیماینعلت ه ب استفاده کردند.

ای با رئیس هیئت مدیره شرکت به منظور تعیین مصاحبه [11:183] شودانحراف نتایج تحقیق می
هایی در این مصاحبه، سه سهامدار شرکت که بررسیجامعه آماری پژوهش انجام گرفت. در نتیجه 

عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و با های مطرح شرکت انجام داده بودند، به مورد استراتژی
عنوان نمونه آماری انتخاب سهامدار شرکت به 3توجه به کوچک بودن حجم جامعه آماری هر 

)نقاط قوت و  تعیین فاکتورهای عوامل استراتژیکآوری اطالعات برای گردیدند. مرحله اول جمع
ها مواجه بود( از ها و تهدیدات محیطی که شرکت برای انتخاب استراتژی با آنضعف شرکت و فرصت

طریق مصاحبه با سهامداران انجام گرفت. پس از تعیین فاکتورهای عوامل استراتژیک، این عوامل در 
زد قرار گرفت و دو مورد به فاکتورهای تهدیدات محیطی وارده اختیار دو خبره دانشگاهی از دانشگاه ی

های مطرح شرکت پیشنهاد و پس از تایید سهامداران شرکت به فاکتورهای عوامل به استراتژی
استراتژیک اضافه شد. الزم به توضیح است که در این تحقیق عوامل استراتژیک به چهار مفهوم نقاط 

حیطی اشاره دارد و منظور از فاکتورهای عوامل استراتژیک ها و تهدیدات مقوت، ضعف، فرصت
شده ها و تهدیدات محیطی است که توسط خبرگان شرکت تعیینفاکتورهای قوت و ضعف و فرصت

فرآیند تحلیل آوری اطالعات از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی در روش اند. مرحله دوم جمع
، گیری گروهیتصمیمهم و به روش  و پرسشنامه میزان تاثیرات متقابل عوامل تاثیرگذار بر ای شبکه

های انسانی از منطق فازی استفاده شد. انجام گرفت. همچنین برای پوشش ابهام موجود در قضاوت
 دهد به صورت زیر است.نمای کلی آن را نشان می 1مراحل انجام پژوهش حاضر که شکل

 

 
 مراحل تحقیق .1شکل
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ها و نقاط قوت، ضعف و فرصت طور که بیان شد در این مرحله توسط مصاحبه،همان :1مرحله
داد توسط سهامداران کارهای مطرح شرکت را تحت تاثیر قرار میوتهدیدات محیط عمومی که کسب

شده در اختیار دو خبره ها و تهدیدات محیط عمومی تعیینشرکت تعیین شدند. سپس فرصت
پیشنهاد و در نهایت با دانشگاهی قرار گرفت و خبرگان دانشگاهی دو فاکتور برای تهدیدات محیطی 

 ها توسط خبرگان شرکت این موارد به مجموعه فاکتورهای تعیین شده اضافه شدند. تایید آن
و  SWOTای از تحقیقات در زمینه استفاده از تحلیل در این مرحله با مطالعه کتابخانه :2مرحله
 ای فرآیند تحلیل شبکه ای تکنیکگیری چندمعیاره، سلسله مراتب مدل شبکههای تصمیم روش

صحت و  [33] ای تحقیق، مشابه تحقیقات یوکسل و همکارانرسیم شد. سلسله مراتب مدل شبکهت
 [،1] آبادی و همکارانو نخعی کمال [3] ، خورشید و همکاران[13] ، ملکی و همکاران[1]پریزادی 

گرایی است با این تفاوت که در سطح  اول، هدف این تحقیق، انتخاب بهترین استراتژی تنوع
ها و تهدیدات محیطی تاثیرگذار بر انتخاب ون با توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت و فرصتناهمگ

 استراتژی قرار گرفت. 
های بین عوامل در نظر وابستگی AHPبر خالف روش ای فرآیند تحلیل شبکهدر روش  :3مرحله

تحقیق،  توسط  3بنابراین در مرحله [33] باشندصورت مستقل از هم نمیشوند و عناصر بهگرفته می
وسیله احبه با سهامداران شرکت عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر یکدیگر بررسی شدند و بدینمص

دست آمد. در نتیجه انجام این مصاحبه بین عوامل استراتژیک به ایفرآیند تحلیل شبکهشبکه تکنیک 
 ها و فاکتورهای تهدیدات وابستگی در نظر گرفته شد.در سطح دوم و فاکتورهای فرصت

ترسیم و  ایفرآیند تحلیل شبکهاتریس مقایسات زوجی بر اساس روش در این مرحله م :3مرحله
ن شرکت خواسته شد که با اها به سهامداران داده شد. از سهامدارتوضیحات الزم برای تکمیل آن

شده را مقایسات زوجی ارجحیت عوامل استراتژیک را با توجه به هدف، ارجحیت فاکتورهای تعیین
ها را نسبت به هریک از فاکتورها با توجه به نسبت به عوامل استراتژیک و ارجحیت استراتژی

ها مورد مقایسه قرار دهند. اعداد های بین آنو بدون در نظر گرفتن وابستگی 1 متغیرهای زبانی جدول
عنوان اعداد متناظر با متغیرهای کالمی در نظر گرفته به 1فازی مثلثی نمایش داده شده در  جدول

شود. جمع، تفریق و ضرب دو عدد نمایش داده می (l,m,u)اد اند. یک عدد فازی مثلثی با نمشده
شود اما تقسیم دو عدد فازی مثلثی مثبت فازی مثلثی به صورت مولفه به مولفه محاسبه می

(l1,m1,u1)  و(l2,m2,u2) [8:26] شودصورت زیر تعریف میبه. 
 

 / (l2,m2,u2)=(l1/u2,m1/m2,u1/l2)                                                     (l1,m1,u1) 
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در تمامی جداول مقایسات زوجی هر عنصر بر خودش ارجحیت برابر دارد. بنابراین تمامی عناصر      

برابر معکوس ترجیح  j بر iهستند. همچنین ترجیح عنصر  (1،1،1)روی قطر اصلی برابر عدد فازی 
 . [11:12] است iبر  jعنصر 

 
 های مقایسات زوجیها برای ماتریسمی و اعداد فازی مثلثی متناظر با آنمتغیرهای کال. 1جدول

 معکوس عدد فازی مثلثی عدد فازی مثلثی امتیاز متغیرهای کالمی

 )1/1 , 1/1,  1/1) )1,  1,  1) 1 ارجحیت خیلی زیاد

 )8/1 , 1/،,  6/1) )6 , ، , 8) ، ارجحیت زیاد

 )6/1 , 2/1,  3/1) )3 , 2 , 6) 2 ارجحیت متوسط

 )3/1 , 3/1,  2/1) )2 , 3 , 3) 3 ارجحیت کم

 )1 , 1 , 1) )1 , 1 , 1) 1 ارجحیت برابر

های مابین برای ارجحیت
 عبارات کالمی

8 (1 , 8 , ،( (،/1  ,8/1 , 1/1( 

6 (، , 6 , 2( (2/1  ,6/1 , ،/1( 

3 (2 , 3 , 3( (3/1  ,3/1 , 2/1( 

2 (3 , 2 , 1( (1  ,2/1 , 3/1( 

 

ها و تاثیرات بین عوامل استراتژیک در سطح منظور تعیین وابستگیهمچنین در این تحقیق به     
، از روش ایفرآیند تحلیل شبکهدوم، و فاکتورهای فرصت و تهدید در سطح سوم مدل شبکه تکنیک 

هایی که هر عامل در حالت فازی استفاده شده است. برای این منظور ماتریس گیری گروهیتصمیم
)یا فاکتور فرصت و تهدید( را در سطراول و ستون اول آن قرار داده بود در اختیار  کاستراتژی

میزان  2 ها خواسته شد تا با توجه به متغیرهای کالمی جدولسهامداران شرکت قرار گرفت و از آن
تاثیر هر عامل در سطر را بر هر عامل در ستون تعیین نمایند. به این ماتریس تکمیل شده توسط 

همچنین اعداد  2 گویند. جدولماتریس رابطه مستقیم می گیری گروهیتصمیمداران در تکنیک سهام
اند را های رابطه مستقیم که در این تحقیق استفاده شدهفازی مثلثی متناظر متغیرهای کالمی ماتریس

 دهد.نشان می
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 اط مستقیمهای ارتبها برای ماتریسمتغیرهای کالمی و اعداد فازی مثلثی متناظر با آن .2جدول

 عدد فازی مثلثی امتیاز متغیرهای کالمی

 )3,  3,  3) 3 تاثیر بسیار زیاد

 )2,  3,  3) 3 تاثیر زیاد

 )1,  2,  3) 2 تاثیر متوسط

 )8,  1,  2) 1 تاثیر کم

 )8,  8,  1) 8 بدون تاثیر

 
ایسات زوجی و های مق)ماتریس هایتحلیل پرسشنامهوها، به تجزیهآوری دادهپس از جمع     

 تحلیل مراحل زیر انجام گردید:وآمده، پرداخته شد. برای تجزیهدستها روابط مستقیم( بهماتریس
های ( محاسبه نرخ ناسازگاری: در این مرحله ابتدا برای محاسبه نرخ ناسازگاری، ماتریس3-1

تبدیل شدند. نرخ های مقایسات زوجی قطعی با روش مرکز ناحیه به ماتریس مقایسات زوجی فازی
های موجود توان در مورد قابل قبول یا مردود بودن قضاوتناسازگاری مقیاسی است به کمک آن می

 ای فرآیند تحلیل شبکهو  AHPهای در یک ماتریس اظهارنظر کرد. توماس ساعتی مبدع روش
داند و معتقد است چنان چه نرخ می 1/8ول برای نرخ ناسازگاری را برابر حداکثر مقدار قابل قب

 .[،11:6] ها تجدیدنظر شودزگاری بیشتر از این مقدار باشد. بهتر است در قضاوتناسا
-های مقایسات زوجی قطعی وارد نرمدر این پژوهش برای محاسبه نرخ ناسازگاری کلیه ماتریس     

ماتریس  68)از مجموع  ماتریس مقایسه زوجی 1شد و نرخ ناسازگاری  Super decision8.2افزار 
 1دست آمد. بنابراین تمامی این به 1/8 سهامدار داده شده بود( بیشتر از ی که به هر سهمقایسات زوج

ها نرخ ناسازگاری ماتریس برای بازنگری برگردانده شد و پس از بازنگری و وارد کردن مجدد داده
 ( گردید.1/8)کمتر از  های مقایسات زوجی قابل قبولبرای کلیه ماتریس

های مقایسات زوجی فازی به منظور تعیین وزن نسبی: پس از تایید نرخ تریستحلیل ماو( تجزیه3-2
ها های مقایسات زوجی )که بدون در نظر گرفتن وابستگیتحلیل فازی ماتریسوناسازگاری به تجزیه

، به منظور تعیین وزن نسبی هر عامل تصمیم در 2818اکسل افزار تکمیل شده بودند( توسط نرم
ته شد. ابتدا با روش میانگین هندسی سه پرسشنامه با هم تلفیق شدند. اکزل و ها پرداخماتریس

های ها در سلسله مراتب روشاند که میانگین هندسی بهترین روش تلفیق قضاوتساعتی نشان داده
AHP  [11:118] باشدمی ایفرآیند تحلیل شبکهو.  
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شد. اما به دلیل  ( ایجاد1183) اولین روش تحلیل سلسله مراتب فازی توسط الرهون و پدریک     
روش دیگری توسط یک محقق چینی  1116پیچیدگی محاسباتی مورد استقبال قرار نگرفت. در سال 

 .[8:188] داشته است فراوانیبه نام یونگ چانگ ارائه شد که تاکنون این روش کاربردهای 
م در عوامل تصمیو تعیین وزن بندی برای دسته 2886همچنین وانگ و همکاران در سال      

 .[1] صورت زیر معرفی کردندای بهماتریس مقایسات زوجی فازی معادله
 

  
 

 d(Wi,1)و   d(Wi,0)در ماتریس مقایسات زوجی است و iوزن عامل تصمیم  CCi، 1در رابطه     
دهد. برای دو عدد را نشان می (1،1،1)و  (8،8،8)از اعداد فازی مثلثی  Wiبه ترتیب فاصله عدد فازی 

 .[1] شودبه صورت زیر تعریف می d(A,B)مقدار  B=(l2,m2,u2)و  A=(l1,m1,u1)فازی 

 
 d(A,B)=[((l1-l2)

2
+(m1-m2)

2
+(u1-u2)

2
)/3]

1/2
                                              (2) 

      
دست آوردن وزن عوامل تحلیل ماتریس مقایسات زوجی فازی و بهوپژوهش حاضر برای تجزیه     

نماید. ( استفاده می2886) ( و وانگ و همکاران1116) ها از تلفیق روش یونگ چانگصمیم ماتریست
 Siاعداد فازی مثلثی  3به این ترتیب که ابتدا برای هر سطر هر ماتریس مقایسه زوجی فازی از رابطه

حله بعد ام در ماتریس مقایسه زوجی است. در مرiبیانگر وزن فازی عامل  Siکند. را محاسبه می
 آید.دست میوزن هر عامل تصمیم در مقایسات زوجی به 1 استفاده از رابطه با
 

 

های مقایسات زوجی به تحلیل ماتریسوفازی: پس از تجزیه گیری گروهیتصمیم( روش 3-3
تحلیل مشابه وهای روابط مستقیم در حالت فازی پرداخته شد. برای تجزیهوتحلیل ماتریستجزیه

 گیری گروهیتصمیمتحلیل روش و( عمل شد. مراحل تجزیه2811) شارکاظمی و همکارانتحقیق اف
 صورت زیر است:فازی استفاده شده به

شده توسط سهامداران، تلفیق توسط میانگین حسابی سه ماتریس رابطه مستقیم فازی تکمیل (3-3-1
ک، ماتریس رابطه )ماتریس رابطه مسقیم عوامل استراتژی ماتریس رابطه مسقیم 3شدند. بنابراین 
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های محیطی و ماتریس رابطه مسقیم فاکتورهای شده برای فرصتمستقیم فاکتورهای تعیین
 دست آمد.شده برای تهدیدات محیطی( به تعیین

های نرمال تبدیل شدند. برای این به ماتریس 1-3-3مرحله دست آمده در سه ماتریس به (3-3-2
ثلثی هر سطر محاسبه و در کنار آن سطر قرار گرفت و به منظور مجموع حدود باالی اعداد فازی م

همین ترتیب مجموع حدود باالی اعداد فازی هر ستون محاسبه و در زیر ستون قرار گرفت. سپس 
 شده، انتخاب و ماتریس بر این عدد تقسیم شد.بزرگترین عدد محاسبه

(، حدود L) پایین اعداد فازی به سه ماتریس حدود مرحله قبل،هر یک از سه ماتریس نرمال  (3-3-3
 ( تبدیل شدند. H) ( و حدود باالی اعداد فازیM) متوسط اعداد فازی

 دست آمد. به 3وسیله رابطهماتریس رابطه کل به Hو  L ،Mبرای هر یک از سه ماتریس  (3-3-3
 

T1=L(I-L)
-1

 T2=M(I-M)
-1

 T3=H(I-H)
-1

                                     (4) 
 
، از تلفیق سه ماتریس فوق حاصل شد و از دی فازی کردن Uماتریس رابطه کل فازی  (3-3-2

دست آمد. این ماتریس برای به Dاعداد فازی مثلثی از روش مرکز ناحیه، ماتریس رابطه کل قطعی 
آمده در مرحله دستدست آوردن وزن نسبی نهایی عوامل دارای وابستگی، در ماتریس وزن نسبی بهبه
 شود. ضرب می 3-2

عالوه بر در نظر گرفتن ارتباطات متقابل که در قالب ماتریس  گیری گروهیتصمیمتکنیک  (3-3-6
ارتباط کل در مرحله قبل توضیح داده شد دارای کارکرد ساختار دهی به عوامل پیچیده در قالب 

است  گیری گروهیتصمیمهای علت و معلولی است. این مورد یکی از کارکردهای مهم تکنیک  گروه
های علت و معلولی و رسم نمودار بندی مجموعه وسیعی از عوامل پیچیده در قالب گروه قسیمکه با ت
 .[3] دهدتری برای درک روابط قرار میگیرنده را در شرایط مناسب معلول، تصمیم علت و

( D) در این پژوهش به منظور دستیابی به این کارکرد دیماتل، برای هر ماتریس ارتباط کل قطعی     
دست آمد. در به Yو  Xهای آن محاسبه و به ترتیب دو ماتریس ستونی فازی وع سطرها و ستونمجم

ها در یک دستگاه مختصات که محور افقی های آنمحاسبه و مولفه X-Yو  X+Yنهایت دو ماتریس 
( X-Y) ( و محور عمودی میزان تاثیرگذاریX+Y) های مجموع تاثیرات عواملآن مربوط به مولفه

ها را بر اساس دو شاخص جایگاه مولفه ،کرد رسم شد. نمودار علت و معلولمل را مشخص میهر عا
 .[3] کند( مشخص میX-Y) ( و رابطهX+Y) اهمیت
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های دیگر  ام بر مولفهi( مجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفه X+Yام i)مولفه  Xi+Yiدر واقع      
های دیگر را  م بر )از( مولفهاi( میزان تاثیرگذاری )یا تاثیرپذیری( مولفه X-Yام i)مولفه  Xi-Yiو 

 Xi-Yiها است. و  ام بر دیگر مولفهiمثبت، نشان از تاثیرگذاری بیشتر مولفه  Xi-Yiکند. مشخص می

 ها دارد.ام از دیگر مولفهiمنفی نشان از تاثیرپذیری بیشتر مولفه 
گرایی ناهمگون های تنوعوزن نهایی استراتژی  3-3و  2-3( در این مرحله با تلفیق مراحل3-3
دست ای برای بهای که باید بدان توجه کرد این است که در تکنیک تحلیل شبکهدست آمد. نکته به

توان به دو طریق عملیات را انجام داد. رویه اول، از طریق تشکیل ها میآوردن اولویت نهایی گزینه
این روش هر یک  های آن است. در واقع درسازی و محاسبه حد تواننرمال سوپر ماتریس و ارزیابی و

  3-3آمده در مرحله دستهای ارتباط کل بهو ماتریس 2-3آمده در مرحلهدستاز بردارهای اوزان به
های دست آوردن حد توانسازی و بهدهد که پس از نرمالقسمتی از سوپر ماتریس را تشکیل می

 .[1] آیددست میها بهان نهایی گزینهسوپر ماتریس اوز
روش دوم انجام مراحل بر مبنای عملیات ماتریسی است. در این تحقیق به دلیل مزیت روش دوم      

کار گرفته ها بهدست آوردن اوزان نهایی گزینهدر مشخص کردن جزئیات فرآیند، این روش برای به
 . [13] شده است

شوند و آمده بر بردار اوزان مربوط به خود ضرب میدسترتباط کل بههای ادر این روش ماتریس     
استفاده از عملیات ماتریسی و بر آید. در نهایت بادست میبه این ترتیب بردار اوزان نسبی نهایی به
 شود.ها تعیین میای، بردار وزن نهایی گزینهاساس سلسله مراتب موجود در مدل شبکه

  
 ها. تحلیل یافته4

پس از بیان متدولوژی و روش تحقیق در این قسمت نتایج تحقیق به ترتیب بیان شده در بخش      
 آید.قبل می

در نتیجه مصاحبه با خبرگان شرکت، پنج فاکتور برای نقاط قوت، دو فاکتور برای نقاط  :1مرحله
دند. سپس های محیطی و سه فاکتور برای تهدیدات محیطی تبیین شضعف، سه فاکتور برای فرصت

ها و تهدیدات تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی، در اختیار دو خبره شده برای فرصتفاکتورهای تعیین
عنوان تهدیدهایی دانشگاهی قرار گرفت و دو فاکتور تهدید تنوع رقبا و وجود کاالی جایگزین که به

مورد تایید خبرگان شد به این لیست اضافه و در نهایت وکار جدید محسوب میبرای ایجاد کسب
 دهد.لیست این فاکتورها را نشان می 3شرکت نیز قرار گرفت. جدول
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 عوامل استراتژیک سهامداران شرکت .3جدول

 تهدیدات محیطی فرصت های محیطی نقاط ضعف نقاط قوت

1s  مدیریت تلفیقی
 قوی

2s پرسنل با تجربه 

3s  تجهیزات مناسب
 الکترونیکی

3s  مکان جغرافیایی
 شرکت

2s خوشنامی شرکت 

1w  کمبود نیروی
 انسانی

2w  کمبود نقدینگی و
افزایش حساب 
 های دریافتنی

1o  امکان
توسعه 

 کسب و کار

2o  میزان
تقاضای 

 کسب و کار

3o  بازار مناسب
 کسب وکار

1t کاهش قدرت خرید مردم 

2t  هزینه های راه اندازی
 کسب و کار

3t تحریم 

4t تنوع رقبا 

5t  وجود کاال یا خدمات
 جایگزین

 

فرآیند تحلیل ای تکنیک بیات موجود سلسله مراتب مدل شبکهدر این مرحله با مطالعه اد :2مرحله 
طور که در بخش قبل بیان شد سلسله مراتب تحقیق حاضر مشابه ترسیم شد. همان ایشبکه

، خورشید و [13] ، ملکی و همکاران[1] ، صحت و پریزادی[33] تحقیقات یوکسل و همکاران
آن در سطر هدف است. درسطر است و تنها تفاوت  [،1] آبادی و همکاران و نخعی کمال [3] همکاران

آمده است  WT و SO ،ST ،WOشده های تدوینهدف تحقیقات بیان شده انتخاب بهترین استراتژی
اند در حالی که در سطر هدف سلسله ها و تهدیدات تبیین شدهکه با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها به رار گرفت که این استراتژیگرایی ناهمگون قمراتب این تحقیق انتخاب بهترین استراتژی تنوع
افزار ای که در نرممدل شبکه فرآیند تحلیل شبکه 2اند. شکلوسیله مدیریت شرکت تعیین شده

Super decision8.2 دهد.ترسیم شده است را نشان می 
در این مرحله از طریق مصاحبه، از خبرگان شرکت خواسته شد تا در سطوح مختلف مدل  :3مرحله 

مل تاثیرگذار بر یکدیگر را مشخص نمایند. در نتیجه انجام این مصاحبه برای عوامل شبکه، عوا
های محیطی و تهدیدات محیطی در سطح سوم  استراتژیک در سطح دوم و برای فاکتورهای فرصت

های  دهنده این وابستگیها نشانکمان 2ای وابستگی درونی در نظر گرفته شد که در شکلمدل شبکه
 شند.بادرونی می
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 Super Decisionافزار ای تحقیق در محیط نرممدل شبکه .2شکل

 
دست آمده برای تحقیق تعداد بیست ماتریس مقایسه در این مرحله با توجه به مدل شبکه به :3مرحله

های تحقیق در اختیار هر سهامدار قرار گرفت و عنوان پرسشنامهزوجی و سه ماتریس رابطه مستقیم به
 دست آمد.های روابط مستقیم فازی بههای مقایسات زوجی فازی و ماتریسسکلیه ماتری

های مقایسات زوجی فازی، : در این مرحله برای تضمین نرخ ناسازگاری کلیه ماتریس1-3مرحله 
های قطعی با حدود میانی اعداد فازی در نظر گرفته شدند. در واقع با توجه به صورت ماتریس به

های مقایسات زوجی در ابتدای تحقیق روش مرکز ناحیه هر عدد فازی ماتریسمتقارن بودن اعداد 
 Superافزار ها وارد نرمکند. سپس همه ماتریسفازی را به حد متوسط آن عدد تبدیل می

decision8.2 ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که تعداد نه ماتریس از شدند و نرخ نسازگاری آن
ها برای داشتند. بنابراین این ماتریس 1/8نرخ ناسازگاری بیشتر از  شصت ماتریس مقایسات زوجی

 1/8ها با تکمیل مجدد کمتر از بازنگری مجدد در اختیار سهامداران قرار گرفتند و نرخ ناسازگاری آن
به ترتیب ماتریس مقایسات زوجی قطعی عوامل استراتژیک  3و  3هایدست آمد. برای نمونه شکلبه

ها با توجه به فاکتور تحریم و همچنین میزان نرخ ماتریس مقایسات زوجی استراتژی نسبت به هدف و
ها  ناسازگاری مقایسات و وزن نرمال عوامل استراتژیک نسبت به هدف و و وزن نرمال استراتژی

افزار نشان نسبت به فاکتور تحریم را که توسط یکی از سهامداران تکمیل شده است در محیط نرم
 در گوشه سمت راست و باال Inconsistencyدر هر دو شکل نرخ ناسازگاری با عبارت دهند.  می

 است. 1/8شود نرخ ناسازگاری در این دو شکل کمتر از طور که دیده میمشخص شده است و همان
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 رافزاشده توسط یکی از سهامداران در محیط نرم. ماتریس مقایسات زوجی قطعی عوامل استراتژیک تکمیل3شکل

 

 
 افزارها نسبت به فاکتور تحریم در محیط نرم. ماتریس مقایسات زوجی قطعی استراتژی3شکل

 

تحلیل فازی وبه تجزیه Mirosoft Excel 2010افزار استفاده از نرمبا 2-3: در مرحله 2-3مرحله
های مقایسات زوجی فازی و تعیین وزن نسبی عوامل استراتژیک، فاکتورهای عوامل ماتریس

های درونی پرداخته شد. ابتدا با روش ها، بدون در نظر گرفتن وابستگیاستراتژیک و استراتژی
های سه سهامدار شرکت پرداخته های مقایسات زوجی قضاوتمیانگین هندسی به تلفیق کلیه ماتریس

 ، تلفیق ماتریس مقایسه زوجی عوامل استراتژیک حاصل از هر سهA21عنوان مثال ماتریس شد. به
 دهد.پرسشنامه را نشان می

 

 
 

های مقایسات طور که در بخش قبل بیان شد پس از تشکیل میانگین هندسی ماتریسهمان     
دهد، آن را نمایش می 3 ( که رابطه1116) استفاده از روش چانگها بازوجی فازی، برای هر سطر آن

-کند، محاسبه شد. بهرا مشخص میها که وزن فازی هر یک از عوامل تصمیم در ماتریس Siمقدار 

 دست آمد.صورت زیر بهبه  Siبردار فازی  A21عنوان مثال برای ماتریس 
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دهد، آن را نمایش می 1( که رابطه2886) شده توسط وانگ و همکاراندر نهایت با فرمول معرفی     
-گرایی ناهمگون بهوزن نسبی هر عامل استراتژیک نسبت به هدف انتخاب بهترین استراتژی تنوع

طور دهد. همانبردار وزن نسبی عوامل استراتژیک نسبت به هدف را نشان میW21دست آمد. بردار 
شود وزن نسبی عامل استراتژیک قوت از همه عوامل استراتژیک که در این ماتریس مشاهده می

 دست آمده است. بیشتر به

 
 

ستراتژیک نسبت به هدف، وزن نسبی فاکتورهای دست آمدن وزن نسبی عوامل امشابه نحوه به     
گرایی ناهمگون های تنوععوامل استراتژیک نسبت به عوامل استراتژیک و وزن نسبی استراتژی

به ترتیب  T32 و S32 ،W32 ،O32دست آمد. در زیر بردار نسبت به فاکتورهای عوامل استراتژیک به
 s5تا  s1ها دهند. در این شکلرا نشان میاوزان نسبی فاکتورهای قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

نمایانگر فاکتورهای  o3تا  o1ها، نمایانگر فاکتورهای ضعف w2و  w1ها، نمایانگر فاکتورهای قوت
 نگاه کنید(. 3)به جدول نمایانگر فاکتورهای تهدیدات محیطی هستند t5تا  t1های محیطی و فرصت
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گرایی ناهمگون نسبت به های تنوعنسبی هریک از استراتژیوزن  A43ماتریس  ،به همین ترتیب     
بردار اوزان نسبی  s5تا   s1هایدهد. در این ماتریس ستونفاکتورهای عوامل استراتژیک را نشان می

ها بردارهای اوزان نسبی استراتژی w2و  w1های ها نسبت به فاکتورهای نقاط قوت، ستوناستراتژی
ها نسبت به فاکتورهای بردارهای اوزان استراتژی o3تا  o1های نسبت به نقاط ضعف، ستون

ها نسبت به فاکتورهای تهدیدات بردارهای اوزان استراتژی t5تا  t1های های محیطی و ستون فرصت
 محیطی هستند.

 

 
 

 Microsoft excelافزار استفاده از نرمو با 3: در این مرحله با توجه به توضیحات بخش3-3مرحله

های محیطی های ارتباط کل عوامل استراتژیک، فاکتورهای فرصت، ماتریسMatlab2011و  2010
و با  Microsoft Excel 2010افزار استفاده از نرمو فاکتورهای تهدیدات محیطی محاسبه شد. ابتدا با

ال شده ماتریس نرمهای سهامداران پرداخته شد. سپس با روش بیانمیانگین حسابی به تلفیق قضاوت
دست آمد و پس از تفکیک ماتریس نرمال به سه ماتریس حدود پایین، متوسط و باال ارتباط مستقیم به

ها ماتریس ارتباط حاصل و از تلفیق آن 3استفاده از رابطهها باماتریس ارتباط کل برای هر یک از آن
های ارتباط کل قطعی سها با روش مرکز ناحیه به ماتریدست آمد. در نهایت این ماتریسکل فازی به

 آید. ها و تاثیرات عوامل استراتژیک میمبدل شدند. در زیر نتایج محاسبات مربوط به وابستگی

: با تلفیق سه ماتریس ارتباط مستقیم عوامل استراتژیک توسط میانگین حسابی ماتریس 1-3-3مرحله
R1 صورت زیر حاصل شد.به 
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)مجموع  8/،6برابر  R1باالی سطری و ستونی ماتریس  مجموع حدود مقدار حداکثر: 2-3-3مرحله 
حدود باالی سطر اول( است که با تقسیم ماتریس بر این عدد ماتریس نرمال ارتباط مستقیم فازی 

N1 دست آمد.  به 
 

 
 

( H) ( و حدود باالM) (، حدود میانیL) به سه ماتریس حدود پایین N1: ماتریس 3-3-3مرحله 
 تفکیک شد.

ماتریس ارتباط کل این  Matlab2011به  Excel 2010افزار ها از نرم: با انتقال داده3-3-3مرحله
عنوان مثال ماتریس تشکیل شده توسط حدود پایین محاسبه شد. به 3حدود از معادالت شماره

 دهد.کیل میرا تش Lماتریس ارتباط کل ماتریس U1ماتریس 
، ماتریس ارتباط کل فازی عوامل 3-3-3مرحله  های حاصل از: سپس با تلفیق ماتریس2-3-3مرحله

 دهد.این ماتریس را نمایش می U1دست آمد. ماتریس استراتژیک به
 

 
 

سازی آن ماتریس در نهایت با دی فازی کردن ماتریس باال به روش مرکز ناحیه و سپس نرمال     
 ( حاصل شد.D1)ماتریس قطعی ارتباط کل عوامل استراتژیک
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های محیطی و تهدیدات محیطی های ارتباط کل فاکتورهای فرصتمحاسباتی مشابه ماتریسبا      

های های ارتباط کل فاکتورهای فرصتبه ترتیب ماتریس D3و  D2های دست آمد. ماتریس به
 دهند.محیطی و فاکتورهای تهدیدات محیطی را نشان می

 

 
 

نمودارهای علی و معلولی حاصل از  D3و  D1 ،D2استفاده از سه ماتریس : در این مرحله با3-3-6
های آن محاسبه مجموع سطرها و ستون D1دست آمد. برای ماتریس به گیری گروهیروش تصمیم

از  Y1و حاصل تفریق  Y1و  X1نامگذاری شد. سپس مجموع  Y1و  X1شد و این بردارها به ترتیب با 
X1 محاسبه شد و در نهایت نمودار علی و معلولی رسم گردید 
 

 
 

به ترتیب  3و2و1انجام گرفت. نمودارهای D3 و D2های همین ترتیب محاسبات برای ماتریسبه     
تهدیدات  فاکتورهای های محیطی وفرصت عواملنمودارهای علت و معلول عوامل استراتژیک، 

 اند.ترسیم شده Excel 2010افزار دهد که در نرممحیطی را نشان می
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 نمودر علت و معلول عوامل استراتژیک. 1نمودار

-1

-0.5

0

0.5

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

o1

o2

o3

 
 های محیطینمودار علت و معلول فاکتورهای فرصت .2نمودار
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 نمودار علت و معلول فاکتورهای تهدیدات محیطی .3نمودار

 

های )استراتژی هاا عملیات ماتریسی وزن نهایی گزینهطور که بیان شد در این قسمت ب( همان3-3
شده در های درونی در نظر گرفتهگرایی ناهمگون( حاصل شد. در ابتدا برای وارد کردن وابستگیتنوع

( و فاکتورهای D2) ها(، فاکتورهای فرصتD1) این تحقیق، سه ماتریس ارتباط کل عوامل استراتژیک
های حاصل وزن ضرب شد تا ماتریس T32و  W21 ،O32های تریس( به ترتیب بر ماD3) تهدیدات

های محیطی و فاکتورهای تهدیدات محیطی نهایی نسبی عوامل استراتژیک، فاکتورهای فرصت
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Wدست آید. بردارهای  به
'
21  ،O

'
Tو  32

 '
به ترتیب وزن نسبی نهایی عوامل استراتژیک و  32

 هند. دها و تهدیدات را نشان میفاکتورهای فرصت
 

 
 

ای تحقیق با توجه به عدم وابستگی بین های مدل شبکهوزن نسبی نهایی دیگر سطوح و خوشه     
است. پس از تعیین وزن نسبی نهایی همه عوامل  2-3آمده در مرحله دستهای بهها، همان وزن آن

دست آمد. با توجه به ها بهها( وزن نهایی هر یک از آن)استراتژی هااستراتژیک، فاکتورها و گزینه
، وزن نهایی فاکتورهای عامل استراتژیک قوت از ضرب درایه اول 2سلسله مراتب موجود در شکل

W
'
 حاصل شد. S32باشد(در بردار )که بیانگر اهمیت عامل استراتژیک قوت می 21

Wبه همین ترتیب با ضرب درایه دوم      
'
-عف بهاهمیت نهایی فاکتورهای عامل ض W32در بردار  21

ها و تهدیدات از ضرب درایه سوم و چهارم طور مشابه وزن نهایی فاکتورهای فرصتآیند. بهدست می
W

'
Oدر  21

'
Tو  32

'
Sآیند. بردارهای دست میبه 32

'
32 ،W

'
32 ،O

''
Tو  32

''
به ترتیب بردارهای وزان  32

 دهند. ها و تهدیدات محیطی را نشان میها، فرصتها، ضعف نهایی فاکتورهای قوت
 

 
دهد، که برداری ستونی است و وزن نهایی فاکتورهای استراتژیک را نمایش می Vاکنون بردار      

گرایی ناهمگون های تنوعوزن نهایی استراتژی Vدر بردار  A43تشکیل داده و از ضرب ماتریس 
 آید.دست می به

 
گرایی ناهمگون های تنوعتراتژیوزن نهایی اس Vدر بردار  A43در نتیجه محاسبه حاصلضرب      

 آید.دست میبه صورت زیر به
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گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام افتتاح دفتر ترین استراتژی تنوعبنابراین مناسب     
گیرند و در های بعد قرار میبیمه است و پس از آن افتتاح کارواش و تولید قطعات کولر در اولویت

 فود در اولویت چهارم قرار دارد.فستنهایت افتتاح 
 

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

گرایی ناهمگون با توجه به ترین استراتژی تنوعبندی و انتخاب مناسبدر این پژوهش به اولویت     
ای در حالت فازی استوار بود و پرداخته شد. روش پژوهش بر روش تحلیل شبکه SWOTتحلیل 

ها و تهدیدات محیطی رونی بین عوامل استراتژیک و فاکتورهای فرصتهای دبرای تعیین وابستگی
فازی استفاده شد.  گیری گروهیمیمتصاز تکنیک  ایفرآیند تحلیل شبکهای روش در مدل شبکه

های درونی اعمال شد نسبت به زمان های وزن نسبی در حالتی که وابستگینتایج نشان داد که بردار
 های درونینوان نمونه در حالتی که وابستگیعهای درونی تفاوت زیادی دارد. بهعدم اعمال وابستگی

های )ماتریس ارتباط کل( عوامل استراتژیک بر بردار اوزان نسبی عوامل استراتژیک بدون وابستگی
را  W'21و  W21)بردارهای  تر شدندهای عوامل استراتژیک به هم نزدیکدرونی ضرب شد وزن

اری و تاثیرپذیری زیاد بین عوامل استراتژیک است. مقایسه نمایید(. این موضوع به علت میزان تاثیرگذ
هم شده است. همچنین با در واقع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیاد بین عوامل باعث نزدیکی اوزان به

Tمشاهده 
'
های شود که وزن نسبی فاکتور تحریم با در نظر گرفتن وابستگیدیده می T32نسبت به  32
توان با تاثیرگذاری باالی این یدا کرده است. این موضوع را نیز میافزایش پ 8/،3به  16/8درونی از 

)به مکان فاکتور  فاکتور بر فاکتورهای دیگر و عدم تاثیرپذیری آن از فاکتورهای دیگر توجیه کرد
نگاه کنید( چرا که فاکتور تحریم با توجه به تاثیرگذاری باالی آن بر  3( در نمودارt3) تحریم

شود. به یابد و بنابراین این افزایش وزن برای آن قابل توجیه میمیت بیشتری میفاکتورهای دیگر اه
وزن عناصری که  ایفرآیند تحلیل شبکهبا  گیری گروهیتصمیمهمین ترتیب با تلفیق روش 

شوند چرا که در این حالت تر میتاثیرپذیری باال و تاثیرگذاری پایینی بر عناصر دیگر دارند کوچک
تر از مجموع این عناصر در ماتریس رابطه کل کوچکهای موجود در سطر مربوط به مجموع مولفه
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در فرآیند تحلیل  گیری گروهیتصمیماستفاده از تکنیک شود. بنابراین باهای دیگر سطرها میمولفه
 تری خواهیم رسید. ای به نتایج منطقیشبکه
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