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صفحات 44 :ـ 99

تدوین و ارزیابی راهبرد با رویکرد ترکیبی  SWOTو  ANPفازی
)مطالعه موردی صنعت خدمات ارتباطات(
(تاریخ دریافت ،6976/69/99 :تاریخ پذیرش)6979/68/69 :

مسعود کسائی ،6مجید عادلی ،9علیرضا

احمدی9

چکیده
تحلیل  ،SWOTیكی از مهمترین ابزارهای تصـمیمگیران در فرآیند مدیریت راهبردی اسـت .این ابزار ،مدیران را قادر به کشف و
شـناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر راهبرد سازمان میکند .در نتیجه ،این تحلیل ابزار خوبی برای تدوین راهبرد است .تحلیل
 SWOTدارای کاسـتیهایی نیز هسـت .این تحلیل توانایی ارزیابی وابسـتگیهای موجود در بین عوامل شـناسـاییشده را ندارد و
تنهافهرستی از عوامل و راهبردها را بهصورت کیفی بیان میکند .محققین روشهای گوناگونی را برای کمّی کردن  SWOTتوسعه
دادهانـد اما این روشها جامع نبوده و کمبودهایی دارند .در این تحقیق ،یک فن فازی برای وزندهی کمّی راهبردهای SWOT
تدوین و توسـعه داده اسـت .با این روش ،ابهام موجود در نظرات تصـمیمگیران در الگو در نظرگرفته میشـود .برای در نظر گرفتن
وابستگی میان عوامل و وابستگیهای درونی عوامل ،از فن  ANPفازی استفاده شد زیرا این فن وابستگیهای درونی عوامل را نیز
درنظر میگیرد ،درحالیکه فنهای رایج فعلی از جمله  AHPعوامل را مســتقل در نظر میگیرند .نتایج حاصــل از فن ارایه شــده
بهدلیل در نظر گرفتن ابهام نظرات تصمیمگیران و روابط درونی عوامل ،دقیقتر و واقعیتر از سایر روشهای رایج است .نهایتاً الگو
ارایه شده با یک مطالعه موردی در صنعت خدمات ارتباطی مورد آزمون قرار گرفت و راهبردهای برتر استخراج و رتبهبندی شدند.
واژگان کلیدی:

 ،SWOTروش تحلیل شبكه فازی ،صنعت ارتباطات.

 -6استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی:
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسؤول)majidadeli@gmail.com :
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتیahmadi_alireza698@yahoo.com :
M_kassaee@sbu.ac.ir
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 )1مقدمه

فرآیند مدیریت راهبردی شامل سه مرحله است :تدوین راهبرد ،اجرای راهبرد و ارزیابی راهبرد [ .]1بنابراین
مدیریت راهبردی شامل همه تصمیمات سازمانی داخلی و بیرونی است.
مدیریت راهبردی را میتوان طراحی ،اجرا و ارزیابی تصمیمهای چند وظیفهای دانست که سازمان را قادر
میسازد تا به اهداف بلندمدت خود دست یابد [ .]9فنون بسیاری برای تحلیل فرآیند مدیریت راهبردی وجود
دارند [ .]61تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها پرطرفدارترین نوعِ تحلیل است [ .]7تحلیل SWOT
بهصورت سیستماتیک بر محیط داخلی و خارجی تمرکز میکند .سازمانی که قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهایش را شناسایی کند میتواند راهبردهایش را بر اساس قوتهایش ایجاد کند ،ضعفهایش را از بین
ببرد و از فرصتهایش برای مواجهشدن با تهدیدها استفاده کند .قوتها و ضعفها با ارزیابی محیط داخلی
تعیین میشوند ،درحالیکه فرصتها و تهدیدها با ارزیابی محیط بیرونی تعیین میشوند.
اگر تحلیل  SWOTدرست انجام شود میتواند پایهی خوبی برای تدوین راهبرد باشد ولی این الگو بیعیب
نیست .این تحلیل فاقد امكان ارزیابی جامع وضعیت راهبردی تصمیم است؛ تعداد عوامل موجود در گروه
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها را دقیقاً تعیین نمیکند و مهمترین گروه را نیز تعیین نمیکند .عالوه بر
این ،شامل هیچ ابزاری برای تعیین تحلیلی اهمیت عوامل یا ارزیابی تناسب بین عوامل  SWOTو گزینههای
تصمیم نیست .بنابراین کاربرد  SWOTبیشتر براساس تحلیل کیفی ،قابلیتها و تخصص افراد مشارکتکننده
است ، .با توجه به اینکه به دلیل وجود معیارهای متنوع و وابستگی بین آنها ،فرآیند برنامهریزی  ،پیچیده
است ،ممكن است در این فرآیند ،استفاده از تحلیل  SWOTبه تنهایی کافی نباشد [ .]90عالوه بر این ،بیان
عوامل مجزا در تحلیل  SWOTمختصر و کلی است و فقط شامل فهرستی از بررسیهای ناقص کیفی ،عوامل
داخلی و خارجی است .بنابراین ،تحلیل  SWOTنمیتواند فرآیند تصمیمگیری راهبردی را بهطور کامل ارزیابی
کند [.]90
محققان بسیاری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPبرای کمّی کردن تحلیل  SWOTاستفاده کردهاند.
کورتیال ،پسونن ،کانگاس و کاجانوس ( ،)9888فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را با روش  SWOTترکیب کردهاند
تا روش ترکیبی جدیدی برای بهبود امكان استفاده از تحلیل  SWOTایجاد کنند .آنها از روش ترکیبی خود
در یک مطالعه موردی در فنالند استفاده کردند و آن را با موفقیت مورد آزمون قراردادند [ .]66استوارت ،محمد،
و دئت ( ، )9889کاجانوس ،کانگاس ،و کورتیال ( ، )9884شرستا ،آالواالپاتی ،و کالمباچر ( ، )9884لسكینن،
لسكینن ،کورتیال ،کانگاس ،و کاجانوس ( )9881نیز از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای کمی کردن تحلیل
 SWOTاستفاده کردهاند [.]69 ،99 ،7 ،99
اگرچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مشكل فقدان هدف را برطرف میکند و میتواند دادهها را در تحلیل
 SWOTکمّی سازد ،فرض آن بر این است که همه عوامل باید مستقل باشند و اولویت گزینهها را براساس
این فرض تعیین میکند ،درحالی که این فرض همیشه درست نیست .در بین عوامل تحلیل SWOT
وابستگیهایی وجود دارند که میتوانند اولویت نهایی گزینهها را تیییر دهند .برای مثال ،سازمانی میتواند از
فرصتهایش بهخوبی استفاده کند که دارای قابلیتها و داراییهایی باشد که با آنها برتری خود را اثبات کند،
در غیر اینصورت یا فرصتها را قبل از هر استفادهای از دست میدهد و یا رقبا از آنها استفاده میکنند .رابطهی
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مشابهی بین تهدیدها و قوتها وجود دارد .توانایی غلبه یا مقاومت در برابر اثرات تهدیدها به نقاط قوت بستگی
دارد؛ یک سازمان قوی می تواند از نقاط قوت خود برای حذف یا حداقل ساختن اثرات تهدیدها استفاده کند.
رابطهی بین ضعفها و قوتهای یک سازمان اینطور است که هرقدر سازمان دارای قوتهای بیشتری باشد،
احتماالً ضعفهای کمتری دارد و بنابراین قادر خواهد بود با وضعیتهایی که از این ضعفها ناشی میشوند،
روبرو شود .در بین عوامل راهبردی ،ترکیبهای دو متییره دیگر با وابستگیهای احتمالی عبارتاند از :تهدید-
ضعف و فرصت -ضعف .میتوان ادّعا کرد که سازمانهایی که نسبت به رقیبان خود ،دارای ضعفهای بیشتری
هستند ،در مقابل تهدیدها ،آسیبپذیرتر هستند .بنابراین ،سازمانها باید رابطه بین تهدیدها و ضعفها را در
هنگام تدوین راهبردهایشان در نظر بگیرند .بهصورت مشابه ،استفاده از فرصتها برای سازمانی ممكن خواهد
بود که قابلیتها و داراییهای کافی داشته باشد [.]90
بهمنظور در نظر گرفتن وابستگی بین عوامل ،در این مقاله از فرایند تحلیل شبكهای ( )ANPبهجای فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین اولویت راهبردها استفاده شده است .فرآیند تحلیل شبكهای برای برطرف
کردن دغدغه وابستگی بین خوشهها یا عوامل انتخاب قابل استفاده است .روش  ANPتعمیم فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی است .این روش ،عالوه بر این که برای تصمیمگیری نتایج دقیقتری را ارایه میدهد ،با استفاده
از رویكردی سوپرماتریسی AHP،را به مسایلی با وابستگیهای متقابل و بازخور بین معیارها گسترش میدهد
[.]67
در دنیای واقعی ،گرفتن اطالعات دقیق از تصمیمگیرندگان غیرممكن است و اطالعات معموالًبهصورت نسبی
و تقریبی بیان میشود .روش  ANPرایج فقط نسبتهای "خشک" 6مقایسهای را شناسایی میکند .برای رفع
این مشكل ،ما در الگو خود از منطق فازی استفاده میکنیم .اگرچه  ANPبرای فرآیندهای متنوعی در
تصمیمگیری استفادهشده است اما  ANPفازی توجه کمتری را در تحقیقات به خود جلب نموده است [.]9
هدف این مقاله ارایه یک روش جامع تصمیمگیری برای شناسایی و رتبهبندی راهبردهای برتر با در نظر گرفتن
آثار وابستگیهای بین عوامل بهعالوه استفاده از اعداد فازی مثلثی بهمنظور گنجاندن ابهام و عدم اطمینان در
قضاوتهای تصمیمگیرندگان است .عالوه بر این ،یک مثال واقعی برای توضیح رویكرد پیشنهادی برای تعیین
ترتیب اولویت راهبردها بیان شده است.
 )2پیشینه تحقیق

یوکسل و داگدویرن ( ،)9887از یک فرآیند تحلیل شبكهای برای اولویتبندی راهبردها استفاده نمودند و آنرا
در یک شرکت نساجی مورد آزمون قراردادند .آنها یک روش ابتكاری برای حل الگو خود توسعه دادند .اگرچه
آنها در الگو خود از فرآیند تحلیل شبكهای استفاده کردند ،اما ساختار شبكهای را به ساختار سلسله مراتبی
تبدیل کردند تا مساله  ANPرا حل کنند و الگو را با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی حل کردند ].[90
شیو و لین ( ،)9869الگوی برای ارزیابی راهبردهای مختلف بازیافت برای بهدست آوردن مجموعه بهینه
راهبردها در باالدست صنعت انرژی خورشیدی ) (SEIارایه کردند .آنها نخست الگوی که شامل شبكهای با
چهار چشمانداز ،بیست شاخص و چهار راهبرد بود را برای ارزیابی تشكیل دادند و سپس از فرآیند تحلیل شبكه
1crisp

26

سال هفتم ،شماره  ،22زمستان 2932

) ،(ANPبرای تعیین وزن نسبی معیارهای ارزیابی در الگو استفاده کردند .در نهایت ،محققان با استفاده از
تصمیمگیری چند معیاره ،راهبردها را در این الگو رتبهبندی نمودند [.]96
کیم ،لی ،سئول و لی ( ،)9866بر اساس اطالعات طبقهبندی مشترک الگوها با توجه به روابط درونی کلی در
میان فنآوریها ،رویكردی جدید را برای شناسایی فناوری اصلی از منظر اثرات متقابل ارایه نمودند .رویكرد
پیشنهادی شامل دو روش استخراج قانون انجمنی ( )ARM6و فرآیند تحلیل شبكه ) (ANPاست .آنها ابتدا
استخراج قانون انجمنی برای محاسبه شاخصهای اثرگذاری متقابل فناوریها را بهکار گرفتند .سپس از آنجا
که مقیاس اعتماد در  ARMبهعنوان یک احتمال شرطی بین دو فنآوری تعریف میشود آن را بهعنوان یک
شاخص برای ارزیابی اثرات متقابل فنآوری پذیرفتند .پس از آن با تمام شاخصهای محاسبهشده تاثیر متقابل،
ماتریس تاثیر متقابل فنآوری ساخته شد .در مرحله بعد نیز روش  ANPکه تعمیمی از روش تحلیل سلسله
مراتبی ) (AHPاست ،بهمنظور تولید اولویتهای فناوری با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها
بهکار رفت .روش پیشنهادی آنها برای نظارت بر فنآوری برای برنامهریزی فنآوری شرکتها و ایجاد
سیاست نوآوری در دولت ،مورد استفاده قرار میگیرد [.]68
توانا ،پیردشتی ،کندی ،بالود ،و بهزادیان ( ،)9869الگوی ترکیبی را که تلفیقی از تجزیهوتحلیل قوت ،ضعف،
فرصت ،تهدید ) (SWOTبا روش دلفی میباشد ارایه کردند [.]94
محمدپور و عالم تبریز ( ،)9869وزن نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها را با استفاده از گسترش عملكرد
کیفیت فازی9بهدست آورده و راهبرد مناسب برای شرکت فیلم پتروکاران را با استفاده از خانه کیفیت ()HOQ
تعیین کردند .در این تحقیق به دلیل عدم اطمینان موجود در عوامل تصمیم ،محاسبات در یک محیط فازی
انجام شده است [.]64
قربانی ،بهرامی و عرب زاد ( ،)9869الگوی دو مرحلهای را برای انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش ارایه
نمودند .در ابتدا ،تامینکنندگان با توجه به هر دو دسته معیارهای کمی و کیفی ناشی از تجزیهوتحلیل SWOT
(نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها) ارزیابی شدند .پس از تعریف معیارها ،روش آنتروپی شانون برای
محاسبه وزن معیارها مورد استفاده قرار گرفت .سپس نتایج بهدست آمده بهعنوان یک ورودی برای برنامهریزی
خطی عدد صحیح ( (ILPتخصیص سفارش به تامین کنندگان استفاده شد [.]1
یک تحقیق کیفی توسط ارسالن و دهائر ( ،)9880با استفاده از تجزیهوتحلیل  SWOTبرای کشتیهای حمل
مواد شیمیایی مایع اجرا شد .نوآوری این مطالعه در استفاده از تجزیهوتحلیل  SWOTبهعنوان ابزار مدیریت
در تدوین برنامه اقدام راهبردی برای شرکتهای کشتیرانی ،ناخداها و افسران کشتیها برای حمل کاالهای
خطرناک بهصورت فله است .با استفاده از تجزیهوتحلیل  SWOTمبتنی بر حملونقل ،تالشی برای کشف راه
و روش تبدیل تهدیدها به فرصت و نقاط ضعف به نقاط قوت صورت گرفت و برنامهها و اقدامات راهبردی
برای عملیات امن تر تانكر توسعه داده شدند [.]6
مینالی ،انگو ،فم و جانستون ( ،)9866در مطالعهای با موفقیت از تجزیهوتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها ) (SWOTبهعنوان ابزار تحقیق بهمنظور بررسی امكان استفاده از آب بازیافت شده در برنامههای
1
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دستگاههای شستشو دهنده استفاده کردند .از طریق شناسایی نقاط قوت طرح استفاده مجدد (عناصر اهرمی و
سازنده) و نقاط ضعف (مناطق نیازمند به کمک و پشتیبانی) بهعالوه فرصتهای جامعه (مناطق تقویتکننده
مزایای برنامه) و تهدیدات (عناصری که میتوانند مانع این طرح شوند) جنبههای مثبت استفاده از آب بازیافت
شده در ماشین های لباسشویی مورد بررسی قرار گرفت [.]69
یوان ( )9869در پژوهشی با انجام یک تجزیهوتحلیل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ) (SWOTدر پی تالش
برای کمک به درک وضعیت موجود مدیریت زبالههای ساختوساز بر اساس بافت خاص شهر شنژن در جنوب
چین بود..دادههای پشتیبان تجزیهوتحلیل ،از کانال های متعددی از جمله گزارشهای دولتی ،قوانین و مقررات
مرتبط با مدیریت مواد زائد ،بررسی ادبیات و جلسات گروهی حاصل شده بود .در نهایت هفت راهبرد مهم با
انجام تحلیل  SWOTشناسایی و ارایه شدند که میتوانند برای کمک به توسعه و ترویج مدیریت زباله
ساختوساز شنژن در سطح راهبردی در آینده مفید باشند [.]97
در مطالعه صورت گرفته توسط ترادوس ،آلموناسید و هونتاریا ( ،)9887این نتیجه حاصل شد که اگر چه
فنآوریهای تصمیمگیری چند معیاره ) ،(MCDMبهطور گسترده در برنامهریزی انرژی استفاده میشوند،
میتوان از رویكردی متفاوت برای ادغام فنهای تجزیه و تحلیل راهبردی استفاده کرد .عالوه بر این،
سودمندی تجزیه و تحلیل  ،SWOTبهعنوان یک ابزار مؤثر به اثبات رسیده است و یک منشأ مناسب برای
تشخیص مشكالت موجود و طرح خطوط عمل در آینده است [.]91
در تحقیق صورت گرفته توسط نیكالئو و اوانجلینس ( ،)9868بهمنظور تجزیه و تحلیل چالشهای موجود در
صنعت معدن کاری و مواد معدنی یونان ) ،(GMMIتجزیهوتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
انجام شده است که در آن به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای صنعت در هنگام اتخاذ شیوههای
مدیریت زیستمحیطی پرداخته است .در پی تجزیهوتحلیل صورت گرفته ،محققان توصیههای سیاسی را برای
دولت و توصیههایی را نیز برای صنعت مطرح کردهاند که اگر پذیرفته شوند ،بهبود عملكرد زیستمحیطی را
تسهیل خواهند کرد [.]61
 )3روششناسی

این پژوهش از حیث هدف کاربردی است .به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه مقایسات زوجی فازی و
مصاحبه استفاده شد .قلمرو این تحقیق صنعت خدمات ارتباطی است .در این مطالعه پس از تدوین  SWOTبا
کمک تلفیق منطق فازی و تحلیل شبكه ،راهبرد های ماتریس  SWOTرتبه بندی شدند.
منطق فازی

در بیشتر موارد ،مساله تصمیم بسیار پیچیدهتر از آن است که با قطعیت درک شود و بهندرت اتفاق میافتد که
همه اطالعات ضـروری در دسـترس باشـد .ایده اصلی نظریه مجموعه فازی این است که یک عنصر دارای
درجهای از عضـویت در یک مجموعه فازی اسـت 6 FST .یک نظریهی ریاضـی است که توسط لطفی زاده
( ،)6711برای الگوسازی عدم اطمینان نسبت دادهشده به ابهام و نادقیق بودن نسبت دادهشده به سیستمهای
واقعی معرفی شــد [ .]97هر روشــی که به اجرای تعاریف "صــلب" میپردازد مانند :نظریه کالســیک ،علم

Fuzzy Sets Theory

1
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حساب و برنامهنویسی می تواند با تعمیم مفهوم یک مجموعه خشک به یک مجموعه فازی با مرزهای مبهم،
"فازیســازی" شــود .یک مجموعهی فازی با یک تابع عضــویت تعریف میشــود .تابع عضــویت ،عناصــر
(دروندادهای خشک) در دنیای گفت و شنود (فاصلهای که تمام ارزشهای ممكن ورودی را در بر میگیرد) را
به عن اصـر (درجات عضـویت) در یک بازه معین که دارای بیشـترین اسـتفاده برای بیان درجه عضویت است
ترسـیم میکند .این بازه واحد اسـت [ .]6،8اگر ارزش تخصـیص دادهشده صفر باشد عنصر بهمجموعه تعلق
ال به مجموعه تعلق دارد
ندارد (هیچ عضـویتی ندارد) .اگر ارزش تخصـیص دادهشـده مقدار  6شد عنصر کام ً
(عضویت کامل دارد) .در نهایت اگر ارزش در داخل بازه [ ]6،8قرار گیرد عنصر دارای درجه معینی از عضویت
اســت (بهصــورت ناقص به مجموعه فازی تعلق دارد) .در این مطالعه اعداد فازی مثلثی  1تا  9برای بیان
مقایسـات زوجی ذهنی فرآیند انتخاب (از مساوی تا ترجیح بسیار زیاد) برای درک ابهام بهکار رفتهاند (جدول
 .)6یک عدد فازی مثلثی با نشـانه ) M=(l,m,uدر شـرایطی که  l≤ m≤ uباشـد دارای تابع عضویت از
نوع مثلثی به شرح رابطهی ( )6است.

0; x  1

 x 1

;1  x  m
 m 1
 A ( x)  
 x u ;m  x  u
m  u

0; x  u


رابطهی()6

جدول  -1مقیاسهای زبانی و اعداد فازی متناظر با آنها

مقیاس فازی
( )6،6،6
()4،9،9
()1،1،4
()7،7،1
()7،7،0

مقیاس زبانی
ترجیح برابر
ترجیح متوسط
ترجیح زیاد
ترجیح خیلی زیاد
ترجیح مطلق

ارزیابی عددی
6
9
1
7
7

نشریه بهبود مدیریت
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اعداد فازی مثلثی  1تا  9برای بهبود طرح مقیاس  7نقطهای مرسوم بهکار می روند .برای در نظر گرفتن
عدم دقت ارزیابی های کیفی انسانی  1عدد فازی مثلثی  7 ، 5 ، 3 ، 1و  9با تابع عضویت متناظر تعریف
میشوند .همه ویژگیها و گزینهها در شكل  6نشان داده شدهاند .شكل و جایگاه اصطالحات زبانی برای
توضیح توسعه فازی این روش انتخابشدهاند.

شکل  -1نمودار تابع عضویت فازی

 -2 – 3تحلیل شبکه فازی

 ANPجامعترین چهارچوب تحلیل تصمیمهای جمعی است .این روش اجازه تعامل و ارایه بازخور در داخل و
بین خوشههای عناصر را میدهد .چهارچوب  ،ANPسه ویژگی اساسی دارد که در مسایل تصمیمگیری چند
معیاره مفید هستند:
 )6الگوسازی پیچیدگی سیستم
 )9سنجش با یک مقیاس نسبی
 )9ترکیب کردن
اولویتهای محلی در  ANPبه همان شكلی که در  AHPانجام میشد با استفاده از قضاوتها و مقایسات
زوجی تعیین میشوند .بعد از ایجاد سلسله مراتب انعطافپذیر ،از تصمیمگیرنده خواسته میشود که عناصر را
بهصورت زوجی در یک سطح معین برای برآورد اهمیت نسبی آنها در رابطه با عنصر موجود در سطح باالتر،
مقایسه کند .در  ANPعادی ،مقایسه زوجی با استفاده از یک مقیاس  6تا  7که بیانکننده اهمیت برابر تا
اهمیت بسیار زیاد است انجام میشود .اگرچه مقیاس گسسته  6تا  ،7دارای امتیاز ساده بودن و آسانی کاربرد
است ولی عدم اطمینان مرتبط با تبیین ادراک یا قضاوت یک فرد با یک عدد را به حساب نمیآورد .رویكرد
سوپرماتریس که بهعنوان رویكرد  ANPشناخته میشود در حال تبدیل به ابزاری جذاب برای درک بیشتر
مسئله پیچیده تصمیم میباشد چرا که بر محدودیت ساختار خطی در  AHPغلبه میکند [.]67
 ANPدارای  4گام اصلی است:
گام  .6ساختن الگو و ساختاردهی به مساله :توسعه الگو تصمیم ،نیازمند شناسایی ابعاد و توانمندسازهای هر
سطح و تعریف روابط متقابل آنها است.
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گام  .9ساختن ماتریسهای مقایسات زوجی بین سطوح اجزا با استفاده از اعداد فازی مثلثی :از تصمیمگیرندگان
خواسته میشود که با توجه به معیار "کنترل" در سطح باالتر به مجموعهای از سؤاالت مقایسات زوجی پاسخ
دهند .اعداد فازی مثلثی برای نشان دادن قدرت نسبی هر جفت از عناصر در هر سطح بهکار می روند .سپس
ماتریس قضاوت فازی از طریق مقایسه زوجی بهصورت رابطهی  9ساخته میشود:

. a1n 

. a2 n 
. . 

. . 
. ann 

رابطهی ()9

.
.
.
.
.

 a11 a12

 a21 a22
 .
.

.
 .
a
 n 1 an 2

با توجه به هر یک از موجودیتها یک عدد فازی مثلثی موجود است و بنابراین داریم:
رابطهی ()9

a
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, a1mm , a1um  

l
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u
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, anm2 , anu 2 

a
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u
  a11l , a11m , a11


l
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  a21
, a21
, a21



.
A 
.


.
 l m u
  an 1 , an 1 , an 1 


مانند  ،AHPمقایسات زوجی در  ANPفازی در چهارچوب یک ماتریس انجام میشود و یک بردار اولویت
محلی میتواند بهعنوان برآوردی از اهمیت نسبی مرتبط با عناصر (یا خوشهها) با حل کردن معادله رابطهی 4
بهدست میآید:
 A W  max Wرابطهی ()4
در رابطه  A ،4ماتریس مقایسه زوجی w ،بردارویژه ،و  maxبزرگترین ارزش ویژه  ،Aاست.
گام  .9تشكیل سوپرماتریس :مفهوم سوپرماتریس ،مشابه فرآیند زنجیره مارکوف است [ .]67سوپر ماتریس
برای استفاده بهعنوان چهارچوب یكپارچهساز برای مطالعه اولویتها در سلسلهمراتب و در "سیستم بازخور"
معرفی شد [ .]60برای بهدست آوردن اولویتها در نظام مند با تاثیرات متقابل ،بردارهای اولویت محلی در
ستونهای مناسب در یک ماتریس وارد میشوند .بهعنوان مثال ،نمونه سوپرماتریس برای سلسله مراتبی با
سه سطح ،چنان که در شكل  9نشان دادهشده بهصورت رابطه  1است:

نشریه بهبود مدیریت

رابطهی () 1

0

0
0

I

0
0
0
w43

0
0
0
w42

31

 0

w
Wh   21
 w31

 0

در این ماتریس  w21و  w31دو بردار هستند که اثر هدف را بر خوشههای واقع بر سطح  9نشان میدهند.
 w42و  w43دو ماتریس هستند که اثر معیارها را بر هر گزینه نشان میدهند ،در شرایطی که  Iماتریس
همانی 6است .درایههای صفر متناظر عناصری هستند که هیچ تاثیری ندارند .اگر عناصر به هم وابسته باشند
سلسلهمراتب با شبكهای که در شكل  9نشان دادهشده جایگزین میشود .بنابراین رابطه عناصر باید در نظر
گرفته شود .در این مورد ،سوپر ماتریس در اصل یک ماتریس بخشبندی شده است که هر بخش ماتریس
نشاندهنده رابطهای در بین دو خوشه در یک سیستم است .سوپرماتریس یک ماتریس بخشبندی شده است
که هر ماتریس فرعی متشكل از مجموعهای از روابط بین دو سطح در الگو ترسیمی است .سه نوع رابطه
ممكن است در این الگو پدیدار شود.:
استقالل از اجزای بعدی
.I
وابستگی متقابل بین اجزا
.II
وابستگی متقابل بین سطوح اجزا
.III
بنابراین سوپرماتریس  Wnتولید میشود(.رابطه )1

رابطهی ()1

eT 

w24 
w34 

w43 

eT
w23
w33
w43

eT
w22
w32
w42

 1

w
Wn   21
 w31

 0

درایههای ماتریسهای بلوکی )  ( wijدر سوپرماتریس ابتدایی اولویتهای برآورد شده هستند که قدرت نسبی
غلبه یک عنصر بر عنصر دیگر را در خوشه با توجه به یک عنصر مشترک 9که منحنی 9از آن نشات میگیرد
نشان میدهند .سپس سوپرماتریس وزندار حاضر در وزنهای اولویتها ،در خوشهها ضرب میشود تا
سوپرماتریس وزندار را تولید کند.

6.

Identity
common element
9. arc
9.
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در نهایت ،چنان که در رابطهی  7نشان داده شده ،سوپرماتریس با ضرب سوپرماتریس وزندار در خودش تا
جایی که ارزش های سطری سوپرماتریس برای هر ستون ماتریس به همان ارزش همگرا شوند ،به -حالتی
پایدار میرسد .ماتریس جدید ،سوپرماتریس حدی نامیده میشود [.]98
رابطهی ()7

 

lim W k

k 

W 

گام  . 4انتخاب بهترین گزینه :سوپرماتریس حدی که در گام سوم حاصل شد در شرایطی که تمام تعامالت
ممكن در فرآیند همگرایی درک شدهاند وزن معنیداری برای تاثیر هر عامل بر هر یک از عوامل دیگر در الگو
تصمیم فراهم میکند .سپس ،این بردارهای ستونی از ماتریس حدی گفتهشده بر طبق خوشهها نرمالیزه
میشوند تا اولویت های کلی بهدست آیند.
 -3 – 3الگوریتم پیشنهادی SWOT-FANP

گام اول ،ایجاد الگو و ساختاردهی مساله است ،بنابراین تشكیل سلسلهمراتب و الگو شبكهای برای تحلیل
 SWOTاز  4سطح تشكیل میشود .همانگونه که در شكل  9نشان داده شده است هدف ،که همان بهترین
راهبرد است ،در سطح اول قرار دارد .معیارها (عوامل  )SWOTو زیر معیارها (زیرعاملهای  )SWOTبه ترتیب
در سطوح دوم و سوم هستند و آخرین سطح متشكل از گزینهها (راهبردهای قابل انتخاب) است .پس ماتریس
قضاوت فازی )  A  (aijاز طریق مقایسه زوجی توسط تصمیمگیرنده ساخته میشود (رابطه .)9
در گام بعدی ،وزن هر ماتریس قضاوت فازی ،محاسبه میشود .در جایی که برای هر ماتریس
 ، W   wl , wm , wu باشد برای کسب برآوردهایی برای اولویت های فازی ،چندین روش وجود دارد.

یكی از این روشها ،روش حداقل مربعات لگاریتمیک [ ]4،67بوده ،که منطقی و اثربخش است .بنابراین،
وزنهای فازی مثلثی بیانکننده اهمیت نسبی معیارها ،بازخورد معیارها ،و گزینهها بر اساس معیارهای مجزا،
محاسبه میشوند .روش حداقل مربعات لگاریتمیک برای محاسبه اوزان فازی مثلثی میتواند به شكل زیر
باشد:
رابطهی ()0

W   wl , wm , wu 
1

رابطهی ()7

n

(a sj ) n

, s  l , m, u

j 1

n
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سپس سوپرماتریس سلسلهمراتب  SWOTساخته میشود ،بهطوریکه در شكل  9برای  AHPنشان داده
شده است در  4سطح همراه با  Wکه با استفاده از معادالت  0و  7بهصورت رابطه  68محاسبه میشود:

رابطهی ()68

0

0
0

I

0
0
0
w43

0
0
w32
0

 0

w
Wh   21
 0

 0

در شرایطی که  w21یک زیرماتریس فازی بیانکننده اثر هدف بر معیارها w32 ،یک زیر ماتریس فازی
بیانکننده اثر معیارها بر هریک از زیرمعیارها w43 ،یک زیرماتریس فازی بیانکننده اثر زیرمعیارها بر هر یک
از گزینهها است .اهمیت ،در هریک از زیرماتریس های فوق ،با عدد مثلثی بیانشده و  Iماتریس همسانی
است که اجزای آن اعداد مثلثی هستند.
در ، Whاین فرض درنظرگرفتهشده که خوشهها و عناصر مستقل هستند ولی وقتی وابستگی در بین خوشهها
یا عناصر وجود داشته باشد  ، Whتیییر میکند .ا گر معیارها به خود وابسته باشند چنانکه در شكل  9برای
 ANPنشان دادهشده است ،آنگاه درایه ( )9،9دادهشده توسط  w22غیر صفر خواهد بود .وابستگی متقابل با
ارایه عنصر ماتریس نشان داده شده است w22 ،در سوپرماتریس شبكه  SWOTبا  4سطح بهصورت زیر
است:

رابطهی ()66

0

0
0

I

0
0
0
w43

0
w22
w32
0

 0

w
Wn   21
 0

 0
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ANP

AHP

بهترین
راهبرد

بهترین
راهبرد

فاکتورهای
SWOT

فاکتورهای
SWOT

زیرفاکتورهای

زیرفاکتورهای

SWOT

SWOT

گزینههای

گزینههای
راهبرد

راهبرد

سطح :1
هدف

سطح :2
معیار

سطح :3
زیرمعیار

سطح :4
راهبردها

شکل  -2نمودار ساختار الگوهای  AHPو  ANPبرای تحلیل SWOT

هر ستون سوپرماتریس  Wnوزندار شده است ،و نتیجهای که بهعنوان سوپرماتریس وزندار شناخته میشود
احتمالی 6است .به دلیل اینکه  Wnیک ماتریس احتمالی ستونی است میتوان فهمید که ترکیب همه تعامالت
بین عناصر این سیستم با  Wn مشخص شده است.
به توان رساندن های  Wnاثر نسبی بلندمدت عناصر بر یكدیگر را میدهد .سوپر ماتریس وزندار (احتمالی)
به توان رسیده است .این ماتریس سوپرماتریس حدی نامیده میشود (رابطه  .)7در این وضعیت حد بیهمتا
است و یک بردار ستونی وجود دارد W  ،برای  . W اگر ریشههای دیگری برای یكتایی وجود داشته باشد
و سوپرماتریس دارای اثر چرخه تكرار باشد ،سوپرماتریس محدود ،تنها مورد موجود نیست .در این وضعیت دو

6stochastic
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یا بیش از دو سوپرماتریس محدود موجود است و مجموع سزارو 6برای بهدست آوردن میانگین اولویت به شرح
رابطهی  69محاسبه میشود [:]91

1 N
lim( )  wkj
k  N j 1

رابطهی () 69

W 

مجموع سزارو در اصل برای گرفتن حدود در زمانی که آن ها یكتا نباشند استفاده میشود .در غیر این صورت،
سوپرماتریس برای بهدست آوردن اوزان اولویتها به توانهای باال رسانده خواهد شد [ .]91بهعبارت دیگر
اولویتهای سوپرماتریس محدودشده احتمالی باید بنا بر اینکه آیا تقلیلناپذیر است یا اینکه قابل تقلیل به
یک ماتریس دارای ریشه یگانه یا چندگانه است یا اینکه آیا سیستم تناوبی/چرخهای است محاسبه شوند .اگر
ماتریس تقلیلپذیر باشد ،آنگاه چندگانگی ریشههای ارزش ویژه اصلی (  ) m iباید مورد توجه قرار گیرد تا
اولویتهای حدی یک ماتریس تقلیلپذیر احتمالی با وجود ارزش ویژه اصلی دارای ریشه چندگانه بهدست آید.
به عنوان توضیح وقتی  mi  1باشد برای سلسله مراتبی با  4سطح  wiبه شرح رابطهی  69تعیین میشود
[:]98
رابطهی ()69
0

0
0

I

0
0
0
w43

0
0
0
w43 w32 ( I  W22 ) 1

0


0
W n  

0

1
 Z  w43 w32 ( I  W22 ) w21

در اینجا  ،zبردار اولویت وزنهای گزینهها است w22 ، w21 .و  w32چنان8که قبالً گفته شد بخشهایی
از سوپر ماتریس هستند و  Iماتریس واحد است .بنابراین بردار  zمیتواند برای ارزیابی و رتبهبندی گزینهها
بهکار رود .بهعبارت دیگر اگر سوپر ماتریس تشكیل شده ستونی احتمالی باشد صرفا بهتوان مناسب رساندن،
یک پاسخ را تولید میکند .به صورت متناوب ،سوپرماتریس وزندار باید ابتدا تولید شده و سپس به توانهای
محدود کننده رسانده شود تا بردار کلی اولویت ایجاد شود .چون سوپرماتریس ،ستونی احتمالی نیست بهصورت
کلی ،ماتریس محدود کننده وجود ندارد .بنابراین ،احتمالی بودن سوپرماتریس میتواند با نرمالسازی اضافی
ستونهای متعلق به زیرماتریسها حفظ شود .به این دلیل این رویكرد نرمالسازی میتواند برای بهدست
آوردن زیر ماتریسهای جدید مانند آنچه در معادالت  1تا  0بیان شد بهکار رود و ارزیابی فازی گزینهها
میتواند به ویژه با بردار  zبهصورت موثر اعمال شود [.]67،67،98
گام آخر ،رتبه بندی نتایج فازی است .روشهای مختلف زیادی برای غیرفازی سازی موجودند .در این مقاله
از فرمول زیر برای غیرفازی کردن استفاده شده است.
Sum

6Cesaro
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رابطهی () 64

l  2m  u
4

d

بر اساس نتایج نرمال شده معادله  ،64اولویت گزینههای راهبردی رتبهبندی میشوند.
 – 4تجزیه و تحلیل دادهها

در این مرحله با روش پیشنهادی  ،SWOT-FANPراهبردها ،برای سازمان مورد مطالعه استخراج و رتبهبندی
میشود .برای تدوین ماتریس  ،SWOTابتدا یک تیم متخصص از تعدادی از خبرگان بخشهای مختلف
شرکت و نویسندگان این مقاله برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی تشكیل شد .سپس ماتریس SWOT
همانند جدول  9تهیه شد.
گام  :6در این گام ،ساخت الگو و ساختاردهی به مساله بر اساس عوامل داخلی و خارجی و تعیین مهمترین
عوامل فرعی  SWOTکه اثر قابل مالحظهای بر موفقیت سازمان دارند ،همانند جدول  9صورت گرفت.
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فرصتها (:)O

ماتریس SWOT

.6
.9
.9

امكان محیطی و قانونی
برای توسعه خدمات
وجود بازارهای جدید با
تقاضای باال
عدم وجود رقبای قوی

37

تهدیدها (:)T
.6
.9
.9

تحریم قطعات و تجهیزات
افزایش دانش مشتری
ورود رقبای جدید به عرصه

قوتها (:)S
 .6انحصاری بودن
برخی ازخدمات
 .9نیروی انسانی
ماهر
 .9قیمت مناسب
خدمات
ضعفها (:)W
.6
.9
.9
.4

ارتباط ضعیف با
سایر شرکت ها
ضعف مالی
تبلییات ضعیف
عدم کیفیت الزم
در بعضی خدمات

ارائه خدمات به مناطق و شهرهای

تدوین راهكارهای مقابله با تحریم

جدید ()SO

تجهیزات و قطعات ()ST

ادغام افقی و عمودی با سایر شرکت
تمرکز بیشتر روی بازاریابی و جذب
مشتریان جدید ()WO

ها ()WT6
افزایش کیفیت تحویل و خدمات
()WT9

جدول  -2ماتریس SWOT

بعد از ساخت ماتریس  ،SWOTمساله به ساختار شبكهای شامل چهار سطح ،تبدیل شد .در این ساختار ،یافتن
بهترین راهبرد واقع در سطح اول شبكه است .عوامل ماتریس  SWOT،در سطح دوم هستند .سطح سوم،
عوامل فرعی  SWOTهستند و سطح چهارم راهبردهای حاصل از  SWOTمی باشند .این ساختار در شكل9
نشان داده شده است.
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بهترین
راهبرد
قوتها

ضعفها

()W

W
4

W
3

W
2

WT2

W
1

S
3

WT1

S
2

O
3

S
1

ST

فرصتها

تهدیدات

()O

()T

O
2

O
1

WO

T
2

T
3

T
1

SO

شکل  - 3سطوح ماتریس  FANPدر صنعت مورد مطالعه

گام  :9در ابتدا با فرض استقالل عوامل ،ماتریس مقایسه زوجی عوامل  SWOTتشكیل شد .هر درایه این
ماتریس اهمیت هر یک از عوامل را در موفقیت سازمان با یک عدد فازی ،بهصورتی که شرح داده شد ،نشان
میدهد .وزن نسبی فازی معیارهای اصلی  SWOTبا توجه به هدف ،بهصورتی که در جدول  9نشان داده
شده است ،با نظر خبرگان تعیین شده است.
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جدول  -3مقایسه زوجی عوامل  SWOTبدون روابط درونی

T

O

W

S

51

51

31

1

S

31

51

1

3

W

31

1

5

5

O

1

3

3

5

T

از طرف دیگر ،عوامل  SWOTمعموالً مستقل نیستند ،بنابراین برای در نظر گرفتن وابستگی بین عوامل،
وابستگی درونی بین عوامل  ،SWOTبا تحلیل اثر هر عامل بر هر عامل دیگر تعیین و هر ماتریس ،با استفاده
از مقایسات زوجی ایجاد شده است .همچنین با استفاده از تحلیل محیطهای داخلی و بیرونی سازمان توسط
متخصصان ،وابستگیهای بین عوامل  SWOTتعیین شدهاند
بر اساس وابستگی های نشان داده شده در شكل  ،4ماتریسهای مقایسات زوجی برای عوامل تشكیل شدهاند.
برای مثال ،چنانکه در شكل  4دیده میشود ،قوتها و تهدیدها بر ضعفها تاثیر میگذارند .بنابراین ،برای
تشكیل ماتریس مقایسات زوجی آن ،ضعفها ،عامل کنترل به حساب آمده و اهمیت نسبی تهدیدها و قوتها،
بر کنترل ضعفها تعیین شده است (جدول .)4

W
S

O

T
شکل  - 4روابط درونی بین عوامل SWOT
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جدول  -4مقایسه زوجی روابط درونی
 Wبا عامل کنترلی  Tو S

T

S

W

3

1

S

1

3

T

برای سایر عوامل نیز بهطور مشابه اقدام شد و سپس با استفاده از اوزان اهمیت نسبی ،ماتریس وابستگی درونی
عوامل  ) w22 ( SWOTتشكیل شد.
برای تشكیل  ، w32اهمیت نسبی هر عامل فرعی  ،برای عوامل  SWOTبا استفاده از اعداد فازی تعیین شده
است .برای نمونه جدول مربوط به اهمیت نسبی فازی فرصتها ،در جدول  1آمده است.
جدول  -5مقایسه زوجی فرصتها

w

O3

O2

O1

O

71

31

1

O1

51

1

3

O2

1

5

7

O3

آخرین ماتریس  43است .این ماتریس ،اهمیت نسبی هر گزینه راهبردی ()SO, ST, WO, WT1,WT2
را با توجه به زیرعاملهای متناظر نشان میدهد .برای مثال ،جدول  1که اهمیت نسبی گزینهها را با توجه به
عامل  W1نشان میدهد ،در ادامه آمده است.
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جدول  -6مقایسه زوجی راهبردها با عامل کنترلی W1

WT2

WT1

ST

WO

SO

W1

31

91

3

51

1

SO

31

91

5

1

5

WO

7

71

1

51

31

ST

5

1

7

9

9

WT1

1

51

71

3

3

WT2

گام  :9با استفاده از ماتریسهای حاصل شده )  ،( w21 , w22 , w32 , w43سوپرماتریس ،تشكیل شده است.
این ماتریس نرمال نشده است؛ بنابراین الزم است که نرمالیزه شود و وزن هر گزینه راهبردی با استفاده از
سوپرماتریس نرمالیزه شده ،محاسبه شود.همانگونه که قبالً بیان شد ،برای محاسبه وزن نهایی هر گزینه
راهبردی ،نیاز است که سوپرماتریس به توان برسد تا جایی که ثبات پیدا کند .اگر نُرم ماتریس نرمال شده
کمتر از یک باشد ،آنگاه شرطهای تعریف شده را برآورده میکند و در نتیجه میتوان از درایه ( )4 ،6از w n
در معادله  69استفاده کرد .بنابراین وزن هر گزینه راهبردی در جدول  7حساب شده است.
گام  :4برای رتبهبندی گزینههای راهبردی ،وزن نهایی بهدست آمده از گام قبل مورد استفاده قرار گرفته
است .این وزن ها اعداد فازی هستند و در نتیجه نیاز است که اعداد فازی ،رتبهبندی شوند .بنابراین آنها به
اعداد خشک تبدیل و با توجه به وزنهای خشک بهدست آمده رتبهبندی شدهاند .در نتیجه ،با استفاده از معادله
 ،64وزنهای فازی هر یک از گزینهای راهبردی ،به یک عدد خشک تبدیل شده است.
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جدول  -7وزن و رتبهبندی نهایی راهبردها
رتبه

وزن غیرفازی شده

وزن فازی

راهبرد

5

0/131

0/141 ,0/131,0/111

SO

3

0/114

0/111 ,0/115,0/151

WO

2

0/241

0/253,0/250,0/241

ST

1

0/211

0/322,0/211,0/211

WT6

4

0/151

0/111,0/151,0/141

WT9

 )5بحث و نتیجهگیری

در این تحقیق ،نخست با فن  SWOTراهبرد های ممكن برای یک سازمان فعال در صنعت خدمات ارتباطی
شناسایی شدند .سپس با کمک تحلیل شبكه فازی ،راهبردهای بهدست آمده ،رتبهبندی شدهاند .همانطور که
بیان شد ،در این تحقیق فرض شده که تصمیمگیرندگان ،مقایسات زوجی را بهصورت غیر دقیق و با عبارات
مبهم بیان میکنند ،در نتیجه از اعداد فازی ،برای وارد کردن این عبارات به الگو استفاده شده است .از طرف
دیگر ،به دلیل وجود روابط درونی در عوامل ماتریس  ،SWOTاز فن  ANPاستفاده شد .در نظرگرفتن موارد
فوق موجب کسب نتایج دقیقتر در این تحقیق ،نسبت به مطالعات قبلی است .در نهایت ،با به توان رساندن
سوپر ماتریس اولیه ،سوپرماتریس محدود شده به دست آمد و وزنهای فازی بهدست آمده ،غیرفازی شدند .بر
اساس نتایج راهبرد  WT1یا “ادغام افقی و عمودی با سایر شرکتها “،بیشترین وزن را دارد و بهعنوان
بهترین راهبرد انتخاب میشود ،بر این اساس ،با توجه به وضع موجود ،شرکت باید فعالیتها و برنامههایی را
بهمنظورادغام افقی و عمودی با سایر شرکتها انجام دهد .اینگونه ادغامها به شرکت کمک میکند تا بر
ضعف مالی و کمبود منابع غلبه کند ،از تجارب سایر شرکتها بهرهمند شود ،بر عدم اطمینان محیطی غلبه
کند و از رقبای خود بكاهد .راهبردهای  WT2 ،WO ،STو  SOبه ترتیب رتبههای بعدی را کسب کردند.
برای کارهای آتی میتوان روابط درونی را برای عوامل فرعی نیز در نظر گرفت .همچنین میتوان فن ارایه
شده را در صنایع مختلف اجرا نمود .از دیگر تحقیقات پیشنهادی برای کارهای آتی تلفیق این فن با سایر
فنها ،بهمنظور حصول نتایج جامعتر و دقیقتر است .ازجمله محدودیتهای این تحقیق ،محرمانه بودن برخی
دادهها و راهبردها برای سازمان است6.

 -6ضمائم مقاله در دفتر نشریه موجود است.
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