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چکیده
یکی از انواع استراتژیها که سازمانها برای توسعه کسبوکار خود اتخاذ مینمایند ،استراتژی تنوعگرایی
ناهمگون است .انتخاب صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمانها توانایی مالی و مدیریتی باالیی دارند،
باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان میشود .بنابراین سازمانها باید انواع استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون
خود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی بهخوبی ارزیابی کنند .پژوهش حاضر با هدف اولویتبندی و
انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام باتوجه به تحلیل SWOT
انجام گرفته است .این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی باالی خود ،تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید
گرفته است .برای دستیابی به این هدف در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب
تکنیکهای فرآیند تحلیل شبکهای و تصمیمگیری گروهی در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی
شرکت ارائه شد که در آن از عوامل  SWOTبهعنوان عوامل تصمیمگیری استفاده شده است .در نهایت پس
از انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار
گرفت و این شرکت اقدام به پیادهسازی این استراتژی نمود.
کلیدواژهها :استراتژی تنوعگرایی ناهمگون؛ تحلیل SWOT؛ فرآیند تحلیل شبکهای؛ تکنیک
تصمیمگیری گروهی؛ اعداد فازی مثلثی.
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 .1مقدمه

یکی از انواع استراتژیها که سازمانها برای توسعه کسبوکار خود اتخاذ مینمایند ،استراتژی
تنوعگرایی ناهمگون است .این استراتژی ،بر استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری جدید ،ارائه
محصوالت و خدمات جدید و غیرمرتبط با محصوالت و خدمات فعلی و ورود سازمانها به بازارهای
جدید تمرکز میکند [ ]38و در شرایطی که سود و فروش شرکت کاهش مستمر دارد یا شرکت دارای
پتاسیل مالی و مدیریتی باال برای ورود به کسبوکار جدید است و یا بازار محصوالت و خدمات فعلی
اشباع شده است به عنوان راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی و سودبخشی سازمان مطرح میشود
[.]23
انتخاب صحیح استراتژی تنوعگرایی ناهمگون باعث همافزایی مالی بین کسبوکارها ،همکاری
متقابل مالی بین کسبوکار موجود و جدید ،استفاده از منابع مازاد سازمان و افزایش کارایی و
انعطافپذیری شرکت در مقابل عوامل محیطی میشود [.]22
بنابراین سازمانها باید استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون مطرح برای خود را بهخوبی ارزیابی و
مناسبترین استراتژی را با توجه به شرایط سازمان خود انتخاب نمایند [.]32
تحلیل  SWOTمعمولترین و موثرترین ابزار برای ارزیابی استراتژیهای سازمان است [ ]21که
بهوسیله آن سازمانها میبایست بهخوبی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل محیط خارجی (
فرصت ها و تهدیدات محیطی) شرکت را شناسایی و ارزیابی نمایند و با توجه به این عوامل ،به تبیین
استراتژی بپردازند [.]31
در این پژوهش به انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام
با توجه به نقاط قوت و ضعف آن و فرصتها و تهدیدات محیطی که بر انتخاب استراتژی تنوعگرایی
ناهمگون تاثیرگذارند ( تحلیل  )SWOTپرداخته شده است .برای این منظور از میان روشهای
مختلف تصمیمگیری ،از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPبهره گرفته شده است .این تکنیک
توسعه روش  AHPاست و توانایی تعیین ارتباطات پیچیده (وابستگیهای متقابل) بین نقاط قوت و
ضعف و فرصتها و تهدیدات محیطی را بااستفاده از نظرات خبرگان دارد و بهجای استفاده از ساختار
سلسله مراتبی از مدل شبکهای استفاده میکند [.]2،6،،،33
برای ایجاد شبکه  ANPو بهدست آوردن روابط علی و معلولی بین متغیرها ،در این تحقیق از
روش تصمیمگیری گروهی استفاده شده است .روش تصمیمگیری گروهی روشی جامع و مناسب برای
ساخت و تحلیل مدل علی بین عوامل در مسائل پیچیده است که به کمک آن میتوان اثرات متقابل
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تعداد زیادی از عوامل موثر بر یک مسئله خاص را سازماندهی کرد .این تکنیک همچنین معیار
مناسبی برای اندازه گیری میزان ارتباطات داخلی بین عوامل محسوب میشود [.]18
تکنیکهای فرآیند تحلیل شبکهای و تصمیمگیری گروهی تکنیکهایی موثر مبتنی بر قضاوتهای
متعدد انسانی هستند اما قادر به بررسی ابهاماتی که در قضاوتهای انسانی وجود دارد ،نمیباشند.
تئوری فازی که توسط زاده ( )1162ارائه شد ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوتهای انسانی را
تحت پوشش قرار میدهد [ ]22و در اکثر مسائلی که مبتنی بر قضاوتهای انسانی است از جمله در
انواع مسائل تصمیمگیری کاربرد وسیعی یافته است .مزیت استفاده از روش فازی سهولت در ارزیابی
نتایج آن است [.]13،2،
در ادامه این پژوهش در بخش 2پیشینه تحقیق آمده است .روش تحقیق در بخش 3تشریح شده
است .بخش 3به نتایج تحقیق اختصاص یافته و در نهایت بحث و نتیجهگیری در بخش 2آمده است.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

تحقیقات در مورد استراتژیهای تنوعگرایی .تحقیقات در زمینه استراتژیهای تنوعگرایی عمدتا
در زمینه روابط بین این استراتژیها و عواملی همچون عملکرد سازمان هستند .با این حال تحقیقات
اندکی نیز به ارزیابی این استراتژیها در شرکتها میپردازند.
لی و لی علل شکست استراتژی تنوعگرایی شرکت سامسونگ در ورود به تولید اتومبیل را در سال
 1112مورد ارزیابی قرار دادند .یافتههای این محققان حاکی از تاثیر بیشتر عوامل غیر اقتصادی (مانند
توجه زیاد به شایستگیهای هستهای شرکت) نسبت به عوامل اقتصادی بر عدم موفقیت این شرکت
بود [.]28
اوزکان در پژوهش خود تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانها بر میزان استراتژیهای تنوعگرایی را
مورد مطالعه قرار داد .این محقق  623شرکت از  13،گروه هولدینگ را بهعنوان جامعه آماری خود
بهعنوان شرکتهای دارای سرمایه اجتماعی انتخاب و دادههای آنها را از دفتر تجارت و صنایع
استانبول و وب سایتهای شرکتها استخراج کرد .نتایج تحلیل دادهها بااستفاده از نرمافزار SPSS
 15.1نشان داد که شرکتهای دارای سرمایه اجتماعی قوی انواع استراتژیهای تنوع (مربوط 1و
نامربوط )2را بهخوبی میپذیرند [.]23
1. Related
2. Unrelated
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آنیل و ایجیت رابطه بین انواع استراتژیهای تنوعگرایی و عملکرد سازمانی را بررسی نمودند.
جامعه آماری پژوهش آنها  321سازمان شرکتکننده در بازار بورس اوراق بهادار کشور ترکیه بود که
از این تعداد از  332شرکت اطالعات جمعآوری کردند .در تحقیق آنها برای طبقهبندی و اندازهگیری
استراتژی تنوعگرایی از طبقهبندی راملت 1و برای اندازهگیری عملکرد سازمان از شاخصهای ( ROA
سودبخشی نسبت به دارایی) و ( ROSسودبخشی نسبت به فروش) استفاده شد .بر طبق نتایج
تحقیق ،شرکتهای با هر دو نوع استراتژی تنوعگرایی ROA ،و  ROSبیشتری نسبت به شرکتهای
متمرکز بر یک حرفه داشتند [.]18
در تحقیق مشابهی رامیرز السون و اسکوئر رابطه بین استراتژی تنوعگرایی محصول و عملکرد
سازمانی را در  183شرکت بزرگ اسپانیا بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از عملکرد بهتر
شرکتهایی که یک سطح میانه از استراتژی تنوعگرایی محصول را داشتند ،بود [.]26
دوکاسی و پریووت در پژوهشی تاثیر ساختار مالکیت بر استراتژیهای تنوعگرایی شرکتها را
مورد مطالعه قرار دادند .این محققان ساختار مالکیت سازمانها را به دو دسته مالکیت خانوادگی و
غیرخانوادگی تقسیم کردند و پس از تجزیهوتحلیل روی برخی از سازمانهای فرانسه دریافتند که هیچ
تفاوت معناداری بین سازمانها در انتخاب انواع استراتژی تنوع وجود ندارد [.]11
تحقیقات در زمینه استفاده از تحلیل  SWOTو روشهای تصمیمگیری چند معیاره .گیل
عسگر و همکاران تدوین استراتژی پارک جنگلی صفارود را مورد مطالعه قرار دادند .این محققان ابتدا
بر اساس روش  AHPمناسبترین کاربری منطقه را انتخاب و سپس بااستفاده از تحلیل  SWOTو
روش  QSPMبه تدوین و رتبهبندی بین استراتژیهای منطقه مورد ارزیابی ،پرداختند [.]12
میرزایی و همکاران در تحقیق خود به کمک تحلیل  SWOTانواع استراتژیهای واحدهای
تولیدات شیر را شناسایی و به کمک روش  AHPفازی گروهی استراتژیهایی را که در اولویت اجرا
قرار داشتند ،تعیین نمودند [.]12
یوکسل و همکاران در پژوهشی ،به تدوین و اولویتبندی استراتژیهای یک شرکت منسوجات
بااستفاده از تحلیل  SWOTو تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای پرداختند .در تحقیق این محققان پس از
تعیین استراتژیهای شرکت منسوجات توسط تحلیل  SWOTاین استراتژیها به کمک تکنیک
فرآیند تحلیل شبکهای اولویتبندی شد .در مدل شبکه طراحیشده در تحقیق آنها ،یک سلسله
1. Rumelt
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مراتب چهار سطحی شامل هدف ،عوامل  ،SWOTفاکتورهای عوامل استراتژیک و استراتژیهای
استخراج شده تشکیل شد [.]33
صحت و پریزادی ،ملکی و همکاران و نخعی کمالآبادی و همکاران در تحقیقات مشابهی بهوسیله
تحلیل  SWOTو تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای به ترتیب استراتژیهای شرکت سهامی بیمه ایران،
یک شرکت ت ولیدکننده لوازم بهداشتی و پزشکی و شرکت پتروشیمی اراک را مورد مطالعه قرار دادند
[ .]1 ،13،1،سوکلی و همکاران ازتئوری مجموعههای فازی نیز بهعلت وجود ابهامات در قضاوتهای
انسانی در روش فرآیند تحلیل شبکهای استفاده کردند و با تحلیل  SWOTو تکنیک فرآیند تحلیل
شبکهای فازی به تدوین و ارزیابی استراتژیهای یک شرکت هواپیمایی کشور ترکیه پرداختند [.]21
خورشید و رنجبر تحلیل استراتژیک شرکت صنایع چراغ اتومبیل بهکمک تحلیل ،SWOT
تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای فازی و تکنیک تاپسیس فازی را مورد مطالعه قرار دادند .شبکه
طراحیشده در تحقیق این محققان مشابه تحقیق صحت و همکار بود و در این تحقیق پس از
بهدست آمدن اوزان عوامل استراتژیک بهوسیله فرآیند تحلیل شبکهای ،از تکنیک تاپسیس فازی برای
اولویتبندی استراتژیها استفاده شد [.]3
صحت و همکاران بااستفاده از تحلیل  SWOTو  ANPفازی و  Dematelفازی به تدوین و
ارزیابی استراتژیهای پارک علم وفناوری پرداختند .آنها برای تعیین وابستگیهای درونی عوامل
 SWOTدر شبکه تکنیک فرآیند تحلیل شبکه از تکنیک تصمیمگیری گروهی در حالت فازی استفاده
کردند [.]28
 .3روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر ماهیت آن تحقیقی از نوع پیمایشی بهشمار می-
رود که به منظور انتخاب مناسبترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام
مشهد با توجه به قوتها و ضعفهای شرکت و فرصتها و تهدیدات محیط عمومی که انتخاب
استراتژی را تحت تاثیر قرار می دهند ،انجام گرفته است .این شرکت که عمدتا در زمینه آموزش
نرمافزار فعالیت میکند به دنبال توانایی مدیریتی و مالی خود ،تصمیم به ایجاد کسبوکار جدید گرفت
و در پی این تصمیم ،به دنبال انتخاب مناسبترین استراتژی ایجاد کسبوکار جدید از بین چهار
استراتژی مطرح برای شرکت بود .استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون مطرح برای این شرکت عبارت
از استرتژیهای افتتاح کارواش ،افتتاح فستفود ،افتتاح دفتر بیمه و تولید قطعات کولر بود .با توجه به
این مساله شرکت ،محققان با مطالعه تحقیقات گذشته ،روش مقایسات زوجی فرآیند تحلیل شبکه
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( )ANPو ترکیب آن با روش تصمیمگیری گروهی در حالت فازی را برای انتخاب بهترین استراتژی
استفاده کردند .به علت اینکه استفاده از افراد غیرمرتبط در تصمیمگیری باعث تقلیل کارایی و
انحراف نتایج تحقیق میشود [ ]11:183مصاحبهای با رئیس هیئت مدیره شرکت به منظور تعیین
جامعه آماری پژوهش انجام گرفت .در نتیجه این مصاحبه ،سه سهامدار شرکت که بررسیهایی در
مورد استراتژیهای مطرح شرکت انجام داده بودند ،بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و با
توجه به کوچک بودن حجم جامعه آماری هر  3سهامدار شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب
گردیدند .مرحله اول جمعآوری اطالعات برای تعیین فاکتورهای عوامل استراتژیک (نقاط قوت و
ضعف شرکت و فرصتها و تهدیدات محیطی که شرکت برای انتخاب استراتژی با آنها مواجه بود) از
طریق مصاحبه با سهامداران انجام گرفت .پس از تعیین فاکتورهای عوامل استراتژیک ،این عوامل در
اختیار دو خبره دانشگاهی از دانشگاه یزد قرار گرفت و دو مورد به فاکتورهای تهدیدات محیطی وارده
به استراتژیهای مطرح شرکت پیشنهاد و پس از تایید سهامداران شرکت به فاکتورهای عوامل
استراتژیک اضافه شد .الزم به توضیح است که در این تحقیق عوامل استراتژیک به چهار مفهوم نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات محیطی اشاره دارد و منظور از فاکتورهای عوامل استراتژیک
فاکتورهای قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات محیطی است که توسط خبرگان شرکت تعیینشده
اند .مرحله دوم جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی در روش فرآیند تحلیل
شبکهای و پرسشنامه میزان تاثیرات متقابل عوامل تاثیرگذار بر هم و به روش تصمیمگیری گروهی،
انجام گرفت .همچنین برای پوشش ابهام موجود در قضاوتهای انسانی از منطق فازی استفاده شد.
مراحل انجام پژوهش حاضر که شکل 1نمای کلی آن را نشان میدهد به صورت زیر است.

شکل .1مراحل تحقیق
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مرحله :1همانطور که بیان شد در این مرحله توسط مصاحبه ،نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و
تهدیدات محیط عمومی که کسبوکارهای مطرح شرکت را تحت تاثیر قرار میداد توسط سهامداران
شرکت تعیین شدند .سپس فرصتها و تهدیدات محیط عمومی تعیینشده در اختیار دو خبره
دانشگاهی قرار گرفت و خبرگان دانشگاهی دو فاکتور برای تهدیدات محیطی پیشنهاد و در نهایت با
تایید آن ها توسط خبرگان شرکت این موارد به مجموعه فاکتورهای تعیین شده اضافه شدند.
مرحله :2در این مرحله با مطالعه کتابخانهای از تحقیقات در زمینه استفاده از تحلیل  SWOTو
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،سلسله مراتب مدل شبکهای تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای
ترسیم شد .سلسله مراتب مدل شبکهای تحقیق ،مشابه تحقیقات یوکسل و همکاران [ ]33صحت و
پریزادی [ ،]1ملکی و همکاران [ ،]13خورشید و همکاران [ ]3و نخعی کمالآبادی و همکاران []1،
است با این تفاوت که در سطح اول ،هدف این تحقیق ،انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی
ناهمگون با توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت و فرصتها و تهدیدات محیطی تاثیرگذار بر انتخاب
استراتژی قرار گرفت.
مرحله :3در روش فرآیند تحلیل شبکهای بر خالف روش  AHPوابستگیهای بین عوامل در نظر
گرفته میشوند و عناصر بهصورت مستقل از هم نمیباشند [ ]33بنابراین در مرحله 3تحقیق ،توسط
مصاحبه با سهامداران شرکت عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر یکدیگر بررسی شدند و بدینوسیله
شبکه تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای بهدست آمد .در نتیجه انجام این مصاحبه بین عوامل استراتژیک
در سطح دوم و فاکتورهای فرصتها و فاکتورهای تهدیدات وابستگی در نظر گرفته شد.
مرحله :3در این مرحله ماتریس مقایسات زوجی بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکهای ترسیم و
توضیحات الزم برای تکمیل آنها به سهامداران داده شد .از سهامداران شرکت خواسته شد که با
مقایسات زوجی ارجحیت عوامل استراتژیک را با توجه به هدف ،ارجحیت فاکتورهای تعیینشده را
نسبت به عوامل استراتژیک و ارجحیت استراتژیها را نسبت به هریک از فاکتورها با توجه به
متغیرهای زبانی جدول  1و بدون در نظر گرفتن وابستگیهای بین آنها مورد مقایسه قرار دهند .اعداد
فازی مثلثی نمایش داده شده در جدول 1بهعنوان اعداد متناظر با متغیرهای کالمی در نظر گرفته
شدهاند .یک عدد فازی مثلثی با نماد ) (l,m,uنمایش داده میشود .جمع ،تفریق و ضرب دو عدد
فازی مثلثی به صورت مولفه به مولفه محاسبه میشود اما تقسیم دو عدد فازی مثلثی مثبت
) (l1,m1,u1و ) (l2,m2,u2بهصورت زیر تعریف میشود [.]8:26
)(l1,m1,u1) / (l2,m2,u2)=(l1/u2,m1/m2,u1/l2
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در تمامی جداول مقایسات زوجی هر عنصر بر خودش ارجحیت برابر دارد .بنابراین تمامی عناصر
روی قطر اصلی برابر عدد فازی ( )1،1،1هستند .همچنین ترجیح عنصر  iبر jبرابر معکوس ترجیح
عنصر  jبر  iاست [.]11:12
جدول .1متغیرهای کالمی و اعداد فازی مثلثی متناظر با آنها برای ماتریسهای مقایسات زوجی
متغیرهای کالمی

امتیاز

عدد فازی مثلثی

معکوس عدد فازی مثلثی

ارجحیت خیلی زیاد
ارجحیت زیاد
ارجحیت متوسط
ارجحیت کم
ارجحیت برابر

1
،
2
3
1
8
6
3
2

((1 , 1 , 1
((6 , ، , 8
((3 , 2 , 6
((2 , 3 , 3
((1 , 1 , 1
((، , 8 , 1
((2 , 6 , ،
((3 , 3 , 2
((1 , 2 , 3

((1/1 , 1/1 , 1/1
((1/8 , 1/، , 1/6
((1/6 , 1/2 , 1/3
((1/3 , 1/3 , 1/2
((1 , 1 , 1
((1/1 , 1/8 , 1/،
((1/، , 1/6 , 1/2
((1/2 , 1/3 , 1/3
((1/3 , 1/2 , 1

ارجحیتهای مابین برای
عبارات کالمی

همچنین در این تحقیق بهمنظور تعیین وابستگیها و تاثیرات بین عوامل استراتژیک در سطح
دوم ،و فاکتورهای فرصت و تهدید در سطح سوم مدل شبکه تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای ،از روش
تصمیمگیری گروهی در حالت فازی استفاده شده است .برای این منظور ماتریسهایی که هر عامل
استراتژیک (یا فاکتور فرصت و تهدید) را در سطراول و ستون اول آن قرار داده بود در اختیار
سهامداران شرکت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا با توجه به متغیرهای کالمی جدول  2میزان
تاثیر هر عامل در سطر را بر هر عامل در ستون تعیین نمایند .به این ماتریس تکمیل شده توسط
سهامداران در تکنیک تصمیمگیری گروهی ماتریس رابطه مستقیم میگویند .جدول  2همچنین اعداد
فازی مثلثی متناظر متغیرهای کالمی ماتریسهای رابطه مستقیم که در این تحقیق استفاده شدهاند را
نشان میدهد.
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جدول .2متغیرهای کالمی و اعداد فازی مثلثی متناظر با آنها برای ماتریسهای ارتباط مستقیم
متغیرهای کالمی

امتیاز

عدد فازی مثلثی

تاثیر بسیار زیاد
تاثیر زیاد
تاثیر متوسط
تاثیر کم
بدون تاثیر

3
3
2
1
8

((3 , 3 , 3
((2 , 3 , 3
((1 , 2 , 3
((8 , 1 , 2
((8 , 8 , 1

پس از جمعآوری دادهها ،به تجزیهوتحلیل پرسشنامههای (ماتریسهای مقایسات زوجی و
ماتریسها روابط مستقیم) بهدستآمده ،پرداخته شد .برای تجزیهوتحلیل مراحل زیر انجام گردید:
 )1-3محاسبه نرخ ناسازگاری :در این مرحله ابتدا برای محاسبه نرخ ناسازگاری ،ماتریسهای
مقایسات زوجی فازی با روش مرکز ناحیه به ماتریسهای مقایسات زوجی قطعی تبدیل شدند .نرخ
ناسازگاری مقیاسی است به کمک آن میتوان در مورد قابل قبول یا مردود بودن قضاوتهای موجود
در یک ماتریس اظهارنظر کرد .توماس ساعتی مبدع روشهای  AHPو فرآیند تحلیل شبکهای
حداکثر مقدار قابل قبول برای نرخ ناسازگاری را برابر  8/1میداند و معتقد است چنان چه نرخ
ناسازگاری بیشتر از این مقدار باشد .بهتر است در قضاوتها تجدیدنظر شود [.]11:6،
در این پژوهش برای محاسبه نرخ ناسازگاری کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی قطعی وارد نرم-
افزار  Super decision8.2شد و نرخ ناسازگاری  1ماتریس مقایسه زوجی (از مجموع  68ماتریس
مقایسات زوجی که به هر سه سهامدار داده شده بود) بیشتر از  8/1بهدست آمد .بنابراین تمامی این 1
ماتریس برای بازنگری برگردانده شد و پس از بازنگری و وارد کردن مجدد دادهها نرخ ناسازگاری
برای کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی قابل قبول (کمتر از  )8/1گردید.
 )2-3تجزیهوتحلیل ماتریسهای مقایسات زوجی فازی به منظور تعیین وزن نسبی :پس از تایید نرخ
ناسازگاری به تجزیهوتحلیل فازی ماتریسهای مقایسات زوجی (که بدون در نظر گرفتن وابستگیها
تکمیل شده بودند) توسط نرمافزار اکسل  ،2818به منظور تعیین وزن نسبی هر عامل تصمیم در
ماتریسها پرداخته شد .ابتدا با روش میانگین هندسی سه پرسشنامه با هم تلفیق شدند .اکزل و
ساعتی نشان دادهاند که میانگین هندسی بهترین روش تلفیق قضاوتها در سلسله مراتب روشهای
 AHPو فرآیند تحلیل شبکهای میباشد [.]11:118
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اولین روش تحلیل سلسله مراتب فازی توسط الرهون و پدریک ( )1183ایجاد شد .اما به دلیل
پیچیدگی محاسباتی مورد استقبال قرار نگرفت .در سال  1116روش دیگری توسط یک محقق چینی
به نام یونگ چانگ ارائه شد که تاکنون این روش کاربردهای فراوانی داشته است [.]8:188
همچنین وانگ و همکاران در سال  2886برای دستهبندی و تعیین وزن عوامل تصمیم در
ماتریس مقایسات زوجی فازی معادلهای بهصورت زیر معرفی کردند [.]1

در رابطه CCi ،1وزن عامل تصمیم  iدر ماتریس مقایسات زوجی است و ) d(Wi,0و )d(Wi,1

به ترتیب فاصله عدد فازی  Wiاز اعداد فازی مثلثی ( )8،8،8و ( )1،1،1را نشان میدهد .برای دو عدد
فازی ) A=(l1,m1,u1و ) B=(l2,m2,u2مقدار ) d(A,Bبه صورت زیر تعریف میشود [.]1
)(2

d(A,B)=[((l1-l2)2+(m1-m2)2+(u1-u2)2)/3]1/2

پژوهش حاضر برای تجزیهوتحلیل ماتریس مقایسات زوجی فازی و بهدست آوردن وزن عوامل
تصمیم ماتریسها از تلفیق روش یونگ چانگ ( )1116و وانگ و همکاران ( )2886استفاده مینماید.
به این ترتیب که ابتدا برای هر سطر هر ماتریس مقایسه زوجی فازی از رابطه 3اعداد فازی مثلثی Si
را محاسبه میکند Si .بیانگر وزن فازی عامل iام در ماتریس مقایسه زوجی است .در مرحله بعد
بااستفاده از رابطه  1وزن هر عامل تصمیم در مقایسات زوجی بهدست میآید.

 )3-3روش تصمیمگیری گروهی فازی :پس از تجزیهوتحلیل ماتریسهای مقایسات زوجی به
تجزیهوتحلیل ماتریسهای روابط مستقیم در حالت فازی پرداخته شد .برای تجزیهوتحلیل مشابه
تحقیق افشارکاظمی و همکاران ( )2811عمل شد .مراحل تجزیهوتحلیل روش تصمیمگیری گروهی
فازی استفاده شده بهصورت زیر است:
 )1-3-3توسط میانگین حسابی سه ماتریس رابطه مستقیم فازی تکمیلشده توسط سهامداران ،تلفیق
شدند .بنابراین  3ماتریس رابطه مسقیم (ماتریس رابطه مسقیم عوامل استراتژیک ،ماتریس رابطه
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مستقیم فاکتورهای تعیینشده برای فرصتهای محیطی و ماتریس رابطه مسقیم فاکتورهای
تعیینشده برای تهدیدات محیطی) بهدست آمد.
 )2-3-3سه ماتریس بهدست آمده در مرحله  1-3-3به ماتریسهای نرمال تبدیل شدند .برای این
منظور مجموع حدود باالی اعداد فازی مثلثی هر سطر محاسبه و در کنار آن سطر قرار گرفت و به
همین ترتیب مجموع حدود باالی اعداد فازی هر ستون محاسبه و در زیر ستون قرار گرفت .سپس
بزرگترین عدد محاسبهشده ،انتخاب و ماتریس بر این عدد تقسیم شد.
 )3-3-3هر یک از سه ماتریس نرمال مرحله قبل ،به سه ماتریس حدود پایین اعداد فازی ( ،)Lحدود
متوسط اعداد فازی ( )Mو حدود باالی اعداد فازی ( )Hتبدیل شدند.
 )3-3-3برای هر یک از سه ماتریس  M ،Lو  Hماتریس رابطه کل بهوسیله رابطه 3بهدست آمد.
)(4

T3=H(I-H)-1

T2=M(I-M)-1

T1=L(I-L)-1

 )2-3-3ماتریس رابطه کل فازی  ،Uاز تلفیق سه ماتریس فوق حاصل شد و از دی فازی کردن
اعداد فازی مثلثی از روش مرکز ناحیه ،ماتریس رابطه کل قطعی  Dبهدست آمد .این ماتریس برای
بهدست آوردن وزن نسبی نهایی عوامل دارای وابستگی ،در ماتریس وزن نسبی بهدستآمده در مرحله
 2-3ضرب میشود.
 )6-3-3تکنیک تصمیمگیری گروهی عالوه بر در نظر گرفتن ارتباطات متقابل که در قالب ماتریس
ارتباط کل در مرحله قبل توضیح داده شد دارای کارکرد ساختار دهی به عوامل پیچیده در قالب
گروههای علت و معلولی است .این مورد یکی از کارکردهای مهم تکنیک تصمیمگیری گروهی است
که با تقسیمبندی مجموعه وسیعی از عوامل پیچیده در قالب گروههای علت و معلولی و رسم نمودار
علت و معلول ،تصمیمگیرنده را در شرایط مناسبتری برای درک روابط قرار میدهد [.]3
در این پژوهش به منظور دستیابی به این کارکرد دیماتل ،برای هر ماتریس ارتباط کل قطعی ()D
مجموع سطرها و ستونهای آن محاسبه و به ترتیب دو ماتریس ستونی فازی  Xو  Yبهدست آمد .در
نهایت دو ماتریس  X+Yو  X-Yمحاسبه و مولفههای آنها در یک دستگاه مختصات که محور افقی
آن مربوط به مولفههای مجموع تاثیرات عوامل ( )X+Yو محور عمودی میزان تاثیرگذاری ()X-Y
هر عامل را مشخص میکرد رسم شد .نمودار علت و معلول ،جایگاه مولفهها را بر اساس دو شاخص
اهمیت ( )X+Yو رابطه ( )X-Yمشخص میکند [.]3
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در واقع ( Xi+Yiمولفه iام  )X+Yمجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفه iام بر مولفههای دیگر
و ( Xi-Yiمولفه iام  )X-Yمیزان تاثیرگذاری (یا تاثیرپذیری) مولفه iام بر (از) مولفههای دیگر را
مشخص میکند Xi-Yi .مثبت ،نشان از تاثیرگذاری بیشتر مولفه iام بر دیگر مولفهها است .و Xi-Yi
منفی نشان از تاثیرپذیری بیشتر مولفه iام از دیگر مولفهها دارد.
 )3-3در این مرحله با تلفیق مراحل 2-3و  3-3وزن نهایی استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون
بهدست آمد .نکتهای که باید بدان توجه کرد این است که در تکنیک تحلیل شبکهای برای بهدست
آوردن اولویت نهایی گزینهها میتوان به دو طریق عملیات را انجام داد .رویه اول ،از طریق تشکیل
سوپر ماتریس و ارزیابی و نرمالسازی و محاسبه حد توانهای آن است .در واقع در این روش هر یک
از بردارهای اوزان بهدستآمده در مرحله 2-3و ماتریسهای ارتباط کل بهدستآمده در مرحله 3-3
قسمتی از سوپر ماتریس را تشکیل میدهد که پس از نرمالسازی و بهدست آوردن حد توانهای
سوپر ماتریس اوزان نهایی گزینهها بهدست میآید [.]1
روش دوم انجام مراحل بر مبنای عملیات ماتریسی است .در این تحقیق به دلیل مزیت روش دوم
در مشخص کردن جزئیات فرآیند ،این روش برای بهدست آوردن اوزان نهایی گزینهها بهکار گرفته
شده است [.]13
در این روش ماتریسهای ارتباط کل بهدستآمده بر بردار اوزان مربوط به خود ضرب میشوند و
به این ترتیب بردار اوزان نسبی نهایی بهدست میآید .در نهایت بااستفاده از عملیات ماتریسی و بر
اساس سلسله مراتب موجود در مدل شبکهای ،بردار وزن نهایی گزینهها تعیین میشود.
 .4تحلیل یافتهها

پس از بیان متدولوژی و روش تحقیق در این قسمت نتایج تحقیق به ترتیب بیان شده در بخش
قبل میآید.
مرحله :1در نتیجه مصاحبه با خبرگان شرکت ،پنج فاکتور برای نقاط قوت ،دو فاکتور برای نقاط
ضعف ،سه فاکتور برای فرصتهای محیطی و سه فاکتور برای تهدیدات محیطی تبیین شدند .سپس
فاکتورهای تعیینشده برای فرصتها و تهدیدات تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی ،در اختیار دو خبره
دانشگاهی قرار گرفت و دو فاکتور تهدید تنوع رقبا و وجود کاالی جایگزین که بهعنوان تهدیدهایی
برای ایجاد کسبوکار جدید محسوب میشد به این لیست اضافه و در نهایت مورد تایید خبرگان
شرکت نیز قرار گرفت .جدول 3لیست این فاکتورها را نشان میدهد.
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جدول .3عوامل استراتژیک سهامداران شرکت
نقاط قوت
s1
s2
s3
s3
s2

مدیریت تلفیقی
قوی
پرسنل با تجربه
تجهیزات مناسب
الکترونیکی
مکان جغرافیایی
شرکت
خوشنامی شرکت

نقاط ضعف

 w1کمبود نیروی
انسانی
 w2کمبود نقدینگی و
افزایش حساب
های دریافتنی

فرصت های محیطی
 o1امکان
توسعه
کسب و کار
 o2میزان
تقاضای
کسب و کار
 o3بازار مناسب
کسب وکار

تهدیدات محیطی
t1
t2
t3
t4
t5

کاهش قدرت خرید مردم
هزینه های راه اندازی
کسب و کار
تحریم
تنوع رقبا
وجود کاال یا خدمات
جایگزین

مرحله  :2در این مرحله با مطالعه ادبیات موجود سلسله مراتب مدل شبکهای تکنیک فرآیند تحلیل
شبکهای ترسیم شد .همانطور که در بخش قبل بیان شد سلسله مراتب تحقیق حاضر مشابه
تحقیقات یوکسل و همکاران [ ،]33صحت و پریزادی [ ،]1ملکی و همکاران [ ،]13خورشید و
همکاران [ ]3و نخعی کمالآبادی و همکاران [ ]1،است و تنها تفاوت آن در سطر هدف است .درسطر
هدف تحقیقات بیان شده انتخاب بهترین استراتژیهای تدوینشده  WO ،ST ،SOو  WTآمده است
که با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات تبیین شدهاند در حالی که در سطر هدف سلسله
مراتب این تحقیق انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون قرار گرفت که این استراتژیها به
وسیله مدیریت شرکت تعیین شدهاند .شکل 2مدل شبکه فرآیند تحلیل شبکهای که در نرمافزار
 Super decision8.2ترسیم شده است را نشان میدهد.
مرحله  :3در این مرحله از طریق مصاحبه ،از خبرگان شرکت خواسته شد تا در سطوح مختلف مدل
شبکه ،عوا مل تاثیرگذار بر یکدیگر را مشخص نمایند .در نتیجه انجام این مصاحبه برای عوامل
استراتژیک در سطح دوم و برای فاکتورهای فرصتهای محیطی و تهدیدات محیطی در سطح سوم
مدل شبکهای وابستگی درونی در نظر گرفته شد که در شکل 2کمانها نشاندهنده این وابستگیهای
درونی میباشند.
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شکل .2مدل شبکهای تحقیق در محیط نرمافزار Super Decision

مرحله :3در این مرحله با توجه به مدل شبکه بهدست آمده برای تحقیق تعداد بیست ماتریس مقایسه
زوجی و سه ماتریس رابطه مستقیم بهعنوان پرسشنامههای تحقیق در اختیار هر سهامدار قرار گرفت و
کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی فازی و ماتریسهای روابط مستقیم فازی بهدست آمد.
مرحله  :1-3در این مرحله برای تضمین نرخ ناسازگاری کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی فازی،
بهصورت ماتریسهای قطعی با حدود میانی اعداد فازی در نظر گرفته شدند .در واقع با توجه به
متقارن بودن اعداد فازی ماتریسهای مقایسات زوجی در ابتدای تحقیق روش مرکز ناحیه هر عدد
فازی را به حد متوسط آن عدد تبدیل میکند .سپس همه ماتریسها وارد نرمافزار Super
 decision8.2شدند و نرخ نسازگاری آنها محاسبه شد .نتایج نشان داد که تعداد نه ماتریس از
شصت ماتریس مقایسات زوجی نرخ ناسازگاری بیشتر از  8/1داشتند .بنابراین این ماتریسها برای
بازنگری مجدد در اختیار سهامداران قرار گرفتند و نرخ ناسازگاری آنها با تکمیل مجدد کمتر از 8/1
بهدست آمد .برای نمونه شکلهای 3و  3به ترتیب ماتریس مقایسات زوجی قطعی عوامل استراتژیک
نسبت به هدف و ماتریس مقایسات زوجی استراتژیها با توجه به فاکتور تحریم و همچنین میزان نرخ
ناسازگاری مقایسات و وزن نرمال عوامل استراتژیک نسبت به هدف و و وزن نرمال استراتژیها
نسبت به فاکتور تحریم را که توسط یکی از سهامداران تکمیل شده است در محیط نرمافزار نشان
میدهند .در هر دو شکل نرخ ناسازگاری با عبارت  Inconsistencyدر گوشه سمت راست و باال
مشخص شده است و همانطور که دیده میشود نرخ ناسازگاری در این دو شکل کمتر از  8/1است.
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شکل .3ماتریس مقایسات زوجی قطعی عوامل استراتژیک تکمیلشده توسط یکی از سهامداران در محیط نرمافزار

شکل .3ماتریس مقایسات زوجی قطعی استراتژیها نسبت به فاکتور تحریم در محیط نرمافزار

مرحله :2-3در مرحله  2-3بااستفاده از نرمافزار  Mirosoft Excel 2010به تجزیهوتحلیل فازی
ماتریسهای مقایسات زوجی فازی و تعیین وزن نسبی عوامل استراتژیک ،فاکتورهای عوامل
استراتژیک و استراتژیها ،بدون در نظر گرفتن وابستگیهای درونی پرداخته شد .ابتدا با روش
میانگین هندسی به تلفیق کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی قضاوتهای سه سهامدار شرکت پرداخته
شد .بهعنوان مثال ماتریس  ، A21تلفیق ماتریس مقایسه زوجی عوامل استراتژیک حاصل از هر سه
پرسشنامه را نشان میدهد.

همانطور که در بخش قبل بیان شد پس از تشکیل میانگین هندسی ماتریسهای مقایسات
زوجی فازی ،برای هر سطر آنها بااستفاده از روش چانگ ( )1116که رابطه  3آن را نمایش میدهد،
مقدار  Siکه وزن فازی هر یک از عوامل تصمیم در ماتریسها را مشخص میکند ،محاسبه شد .به-
عنوان مثال برای ماتریس  A21بردار فازی  Siبهصورت زیر بهدست آمد.
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در نهایت با فرمول معرفیشده توسط وانگ و همکاران ( )2886که رابطه 1آن را نمایش میدهد،
وزن نسبی هر عامل استراتژیک نسبت به هدف انتخاب بهترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون به-
دست آمد .بردار W21بردار وزن نسبی عوامل استراتژیک نسبت به هدف را نشان میدهد .همانطور
که در این ماتریس مشاهده میشود وزن نسبی عامل استراتژیک قوت از همه عوامل استراتژیک
بیشتر بهدست آمده است.

مشابه نحوه بهدست آمدن وزن نسبی عوامل استراتژیک نسبت به هدف ،وزن نسبی فاکتورهای
عوامل استراتژیک نسبت به عوامل استراتژیک و وزن نسبی استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون
نسبت به فاکتورهای عوامل استراتژیک بهدست آمد .در زیر بردار  O32 ،W32 ،S32و  T32به ترتیب
اوزان نسبی فاکتورهای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید را نشان میدهند .در این شکلها  s1تا s5
نمایانگر فاکتورهای قوتها w1 ،و  w2نمایانگر فاکتورهای ضعفها o1 ،تا  o3نمایانگر فاکتورهای
فرصتهای محیطی و  t1تا  t5نمایانگر فاکتورهای تهدیدات محیطی هستند (به جدول 3نگاه کنید).
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21

به همین ترتیب ،ماتریس  A43وزن نسبی هریک از استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون نسبت به
فاکتورهای عوامل استراتژیک را نشان میدهد .در این ماتریس ستونهای  s1تا  s5بردار اوزان نسبی
استراتژیها نسبت به فاکتورهای نقاط قوت ،ستونهای  w1و  w2بردارهای اوزان نسبی استراتژیها
نسبت به نقاط ضعف ،ستونهای  o1تا  o3بردارهای اوزان استراتژیها نسبت به فاکتورهای
فرصتهای محیطی و ستونهای  t1تا  t5بردارهای اوزان استراتژیها نسبت به فاکتورهای تهدیدات
محیطی هستند.

مرحله :3-3در این مرحله با توجه به توضیحات بخش 3و بااستفاده از نرمافزار Microsoft excel

 2010و  ،Matlab2011ماتریسهای ارتباط کل عوامل استراتژیک ،فاکتورهای فرصتهای محیطی
و فاکتورهای تهدیدات محیطی محاسبه شد .ابتدا بااستفاده از نرمافزار  Microsoft Excel 2010و با
میانگین حسابی به تلفیق قضاوتهای سهامداران پرداخته شد .سپس با روش بیانشده ماتریس نرمال
ارتباط مستقیم به دست آمد و پس از تفکیک ماتریس نرمال به سه ماتریس حدود پایین ،متوسط و باال
ماتریس ارتباط کل برای هر یک از آنها بااستفاده از رابطه 3حاصل و از تلفیق آنها ماتریس ارتباط
کل فازی بهدست آمد .در نهایت این ماتریسها با روش مرکز ناحیه به ماتریسهای ارتباط کل قطعی
مبدل شدند .در زیر نتایج محاسبات مربوط به وابستگیها و تاثیرات عوامل استراتژیک میآید.
مرحله :1-3-3با تلفیق سه ماتریس ارتباط مستقیم عوامل استراتژیک توسط میانگین حسابی ماتریس
 R1بهصورت زیر حاصل شد.
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مرحله  :2-3-3مقدار حداکثر مجموع حدود باالی سطری و ستونی ماتریس  R1برابر ( 8/6،مجموع
حدود باالی سطر اول) است که با تقسیم ماتریس بر این عدد ماتریس نرمال ارتباط مستقیم فازی
 N1بهدست آمد.

مرحله  :3-3-3ماتریس  N1به سه ماتریس حدود پایین ( ،)Lحدود میانی ( )Mو حدود باال ()H
تفکیک شد.
مرحله :3-3-3با انتقال دادهها از نرمافزار  Excel 2010به  Matlab2011ماتریس ارتباط کل این
حدود از معادالت شماره 3محاسبه شد .بهعنوان مثال ماتریس تشکیل شده توسط حدود پایین
ماتریس  U1ماتریس ارتباط کل ماتریس Lرا تشکیل میدهد.
مرحله :2-3-3سپس با تلفیق ماتریسهای حاصل از مرحله  ،3-3-3ماتریس ارتباط کل فازی عوامل
استراتژیک بهدست آمد .ماتریس  U1این ماتریس را نمایش میدهد.

در نهایت با دی فازی کردن ماتریس باال به روش مرکز ناحیه و سپس نرمالسازی آن ماتریس
قطعی ارتباط کل عوامل استراتژیک (ماتریس )D1حاصل شد.
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با محاسباتی مشابه ماتریسهای ارتباط کل فاکتورهای فرصتهای محیطی و تهدیدات محیطی
بهدست آمد .ماتریسهای  D2و  D3به ترتیب ماتریسهای ارتباط کل فاکتورهای فرصتهای
محیطی و فاکتورهای تهدیدات محیطی را نشان میدهند.

 :6-3-3در این مرحله بااستفاده از سه ماتریس  D2 ،D1و  D3نمودارهای علی و معلولی حاصل از
روش تصمیمگیری گروهی بهدست آمد .برای ماتریس  D1مجموع سطرها و ستونهای آن محاسبه
شد و این بردارها به ترتیب با  X1و  Y1نامگذاری شد .سپس مجموع  X1و  Y1و حاصل تفریق  Y1از
 X1محاسبه شد و در نهایت نمودار علی و معلولی رسم گردید

بههمین ترتیب محاسبات برای ماتریسهای  D2و  D3انجام گرفت .نمودارهای1و2و 3به ترتیب
نمودارهای علت و معلول عوامل استراتژیک ،عوامل فرصتهای محیطی و فاکتورهای تهدیدات
محیطی را نشان میدهد که در نرمافزار  Excel 2010ترسیم شدهاند.
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نمودار .1نمودر علت و معلول عوامل استراتژیک
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نمودار .2نمودار علت و معلول فاکتورهای فرصتهای محیطی
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نمودار .3نمودار علت و معلول فاکتورهای تهدیدات محیطی

 )3-3همانطور که بیان شد در این قسمت با عملیات ماتریسی وزن نهایی گزینهها (استراتژیهای
تنوعگرایی ناهمگون) حاصل شد .در ابتدا برای وارد کردن وابستگیهای درونی در نظر گرفتهشده در
این تحقیق ،سه ماتریس ارتباط کل عوامل استراتژیک ( ،)D1فاکتورهای فرصتها ( )D2و فاکتورهای
تهدیدات ( )D3به ترتیب بر ماتریسهای  O32 ،W21و  T32ضرب شد تا ماتریسهای حاصل وزن
نهایی نسبی عوامل استراتژیک ،فاکتورهای فرصتهای محیطی و فاکتورهای تهدیدات محیطی
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بهدست آید .بردارهای  O'32 ، W'21و  T '32به ترتیب وزن نسبی نهایی عوامل استراتژیک و
فاکتورهای فرصتها و تهدیدات را نشان میدهند.

وزن نسبی نهایی دیگر سطوح و خوشههای مدل شبکهای تحقیق با توجه به عدم وابستگی بین
آنها ،همان وزنهای بهدستآمده در مرحله  2-3است .پس از تعیین وزن نسبی نهایی همه عوامل
استراتژیک ،فاکتورها و گزینهها (استراتژیها) وزن نهایی هر یک از آنها بهدست آمد .با توجه به
سلسله مراتب موجود در شکل ،2وزن نهایی فاکتورهای عامل استراتژیک قوت از ضرب درایه اول
( W'21که بیانگر اهمیت عامل استراتژیک قوت میباشد)در بردار  S32حاصل شد.
به همین ترتیب با ضرب درایه دوم  W'21در بردار  W32اهمیت نهایی فاکتورهای عامل ضعف به-
دست میآیند .بهطور مشابه وزن نهایی فاکتورهای فرصتها و تهدیدات از ضرب درایه سوم و چهارم
 W'21در  O'32و  T'32بهدست میآیند .بردارهای  O''32 ،W'32 ،S'32و  T''32به ترتیب بردارهای وزان
نهایی فاکتورهای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات محیطی را نشان میدهند.

اکنون بردار  Vکه برداری ستونی است و وزن نهایی فاکتورهای استراتژیک را نمایش میدهد،
تشکیل داده و از ضرب ماتریس  A43در بردار  Vوزن نهایی استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون
بهدست میآید.

در نتیجه محاسبه حاصلضرب  A43در بردار  Vوزن نهایی استراتژیهای تنوعگرایی ناهمگون
بهصورت زیر بهدست میآید.
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بنابراین مناسبترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام افتتاح دفتر
بیمه است و پس از آن افتتاح کارواش و تولید قطعات کولر در اولویتهای بعد قرار میگیرند و در
نهایت افتتاح فستفود در اولویت چهارم قرار دارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش به اولویتبندی و انتخاب مناسبترین استراتژی تنوعگرایی ناهمگون با توجه به
تحلیل  SWOTپرداخته شد .روش پژوهش بر روش تحلیل شبکهای در حالت فازی استوار بود و
برای تعیین وابستگیهای درونی بین عوامل استراتژیک و فاکتورهای فرصتها و تهدیدات محیطی
در مدل شبکهای روش فرآیند تحلیل شبکهای از تکنیک تصمیمگیری گروهی فازی استفاده شد.
نتایج نشان داد که بردارهای وزن نسبی در حالتی که وابستگیهای درونی اعمال شد نسبت به زمان
عدم اعمال وابستگیهای درونی تفاوت زیادی دارد .بهعنوان نمونه در حالتی که وابستگیهای درونی
(ماتریس ارتباط کل) عوامل استراتژیک بر بردار اوزان نسبی عوامل استراتژیک بدون وابستگیهای
درونی ضرب شد وزنهای عوامل استراتژیک به هم نزدیکتر شدند (بردارهای  W21و  W'21را
مقایسه نمایید) .این موضوع به علت میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیاد بین عوامل استراتژیک است.
در واقع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیاد بین عوامل باعث نزدیکی اوزان بههم شده است .همچنین با
مشاهده  T'32نسبت به  T32دیده میشود که وزن نسبی فاکتور تحریم با در نظر گرفتن وابستگیهای
درونی از  8/16به  8/3،افزایش پیدا کرده است .این موضوع را نیز میتوان با تاثیرگذاری باالی این
فاکتور بر فاکتورهای دیگر و عدم تاثیرپذیری آن از فاکتورهای دیگر توجیه کرد (به مکان فاکتور
تحریم ( )t3در نمودار 3نگاه کنید) چرا که فاکتور تحریم با توجه به تاثیرگذاری باالی آن بر
فاکتورهای دیگر اهمیت بیشتری مییابد و بنابراین این افزایش وزن برای آن قابل توجیه میشود .به
همین ترتیب با تلفیق روش تصمیمگیری گروهی با فرآیند تحلیل شبکهای وزن عناصری که
تاثیرپذیری باال و تاثیرگذاری پایینی بر عناصر دیگر دارند کوچکتر میشوند چرا که در این حالت
مجموع مولفههای موجود در سطر مربوط به این عناصر در ماتریس رابطه کل کوچکتر از مجموع
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مولفههای دیگر سطرها میشود .بنابراین بااستفاده از تکنیک تصمیمگیری گروهی در فرآیند تحلیل
شبکهای به نتایج منطقیتری خواهیم رسید.
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