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چکيده
عوامل درونی و بیرونی سازمانها و در نتیجه چالشهای کسبوکاار در مواجهاه باا رارایت رحاریمهاای
اقتصادی به سرعت رغییر نموده و برنامههای راهبردی را کماثر مینمایند .رحلیل  SWOTمایرواناد در زماان
بروز اینگونه بحرانها ،به سازمانها در ارزیابی ،بازنگری و اررقای برنامههای راهبردی کمک نماید؛ اما رحلیال
 SWOTقادر به ارزیابی جامع عوامل راهبردی نبوده و اولویتبندی دقیقی از راهبردها براساس اهمیت آنهاا
ارائه نمیدهد .هدف این مطالعه ،بهنگام سازی و اررقای برنامه راهبردی سازمان در ررایت رحریمهای اقتصادی
با بهکارگیری یکپارچه رحلیل  SWOTو روشهای رصمیمگیری چندمعیاره رحت عدم قطعیت فاازی اسات.
این هدف در قالب یک مدل ریاضی ررکیبی ،برای اررقای کیفیتِ رحلیل  ،SWOTصاور

گرفتاه و در یاک

سازمان صنعتی فعال در رولید ررانسفورمارور بهکارگیری و آزمون رده است .در این فرایند ،با اساتفاده از روش
دلفی و رحلیل  ،SWOTعوامل محیطی استخراج و راهبردهای سازمانی بازنگری گردیده است .سپس فرایناد
رحلیل ربکه جهت وزندهی عوامل و روشهاای راپسایس ،ویکاور و کااپراس رحات رارایت فاازی جهات
رربهبندی راهبردها و اعتبارسنجی آنها استفاده رده است .همچنین ساازگاری نتاای و همبساتگی باین آنهاا
بررسی رده است .نتای حاصل از مطالعه موردی این رحقیق (براساس فرایند اعتبارسنجی) ،حاکی از کارایی و
کاربردی بودن مدل ارائه رده است .مدل پیشنهادی میرواند برای بهنگامسازی و اررقای راهبردهاای ساازمانی
در ررایت رحریم در سایر ررکتهای صنعتی کشور نیز به کار گرفته رود.
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کليد واژهها :مدیریت راهبردی ،چالشهای کسبوکار ،رحاریم اقتصاادی ،رصامیمگیاری چندراخصاه فاازی،
رحلیل .SWOT
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مقدمه
مدیریت کسب وکار در مواجهه با چالشهای ناری از رحریمهای اقتصادی اسات کاه رارثیر
مثبتی بر رقابت پذیری و عملکرد رجاری سازمان و در نهایت بقاای کسابوکاار دارد .ایان
رویکرد که در چارچوب مدیریت راهبردی قرار میگیرد با رغییرا

عوامل درونی و بیرونی

سازمان در این ررایت اررباط دارد و موجب عملکرد موفق سازمانی میگردد؛ زیرا عملکارد
صحیح کسب وکار نتیجه رعامل مناسب با محیت درونی و بیرونی ساازمان اسات .رعاام
درونی به نقاط قو

بیرونی به فرصتها و رهدیدا

و ضعف و رعام

رعبیر مایراوند.

این چهار عامل در رحلیل  1SWOTدر نظر گرفته میراوند؛ باه ایان صاور
 SWOTبا بررسی عوامل داخلی (نقاط قاو

کاه رویکارد

و ضاعف) و عوامال خاارجیر (فرصاتهاا و

رهدیدها) ررثیرگذار بر عملکرد سازمان ،بهصور

سامانمند به رصمیمگیرنده کمک میکناد،

راهبرد خود را با رکیه بر نقاط قوری رعیین نماید کاه ضاعفهاایش را کااهش دهاد یاا از
فرصت هاایش بارای احتاراز از رهدیادها اساتفاده نمایاد (دیساون .)2114 ،2هادف نهاایی
برنامهریزی راهبردی ،روسعه راهبرد هاایی اسات کاه از رطبیاق رارایت ساازمان باا عوامال
محیطی نتیجه میروند و مبنای مناسبی را بارای فرماول بنادی یاا باروز رساانی و اررقاای
راهبردها بهویژه در زمان بروز بحرانهای اقتصاادی مانناد رارایت نارای از رحاریم فاراهم
مینمایند.

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

بهنگام سازی و اررقای راهبردهاای کورااهماد

و بلندماد

ساازمان از الزاماا

مهام

با این حال رحلیل  SWOTعاری از نقطه ضعف نیست .این رحلیل قادر به ارزیابی جاامع
عوامل راهبردی سازمانی نیست و صرفاً این عوامل را مشخص کرده و اولویتبندی دقیق و
معنیداری از راهبردها بر اساس اهمیت آنها ارائه نمیدهد .همچنین به دلیال کمای نباودن
اهمیت عوامل ،نمی رواند ررثیر هر عامل بر راهبرد را مشخص نماید .از سوی دیگار عوامال
 SWOTاز یکدیگر مستقل نیستند؛ درنتیجه رغییار در یاک عامال مایرواناد اولویاتبنادی
راهبردها را رغییر دهد که این رحلیل ،آنها را در نظر نمایگیارد .عا وه بار ایان ،رعریاف
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis.
2. Dyson.
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عوامل در رحلیل  SWOTبهصور

عمومی انجام میرود که از سطح کیفی کامل برخاوردار

نیست (یوکسل و داگدِویرن .)2112 ،1از این رو اررقای کارایی رحلیل  ،SWOTجهت کمایساازی
نتای این رحلیل از طریق ررکیب با روشهای رصمیمگیری چندمعیاره 2مورد روجه محققین
بوده است.
با روجه به اینکه انتخاب راهکارهای مناسب در برنامهریزی راهباردی دارای رویاههاای
فصلنامه علمی مطالعا

پیچیده و دربرگیرنده عوامل متعارض است؛ این مطالعه به دنبال روسعه یاک روش ارزیاابیر
مناسب ،در بهنگامسازی و اررقای برنامه راهبردی در ررایت رحاریم اقتصاادی اسات .ایان
هدف با بررسی دقیق راهبردهای منت از رحلیل  SWOTو بهکاارگیری روشهاای
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انجام رده است .در این رویکرد ،اثرا

MCDM

متقابل عوامل در نظر گرفته راده و اولویاتبنادی

قابل اعتمادی از راهبرد ها مشخص گردیده اسات .ضامن اینکاه عادم قطعیات و ابهاام در
قضاو های رصمیم گیرندگان با رویکرد فازی در نظر گرفته رده است .بر ایان اسااس ،در
این مقاله یک مدل ریاضی ررکیبی برای بهنگاامساازی و اررقاای راهباردهاای ساازمانی در
ررایت رحریم اقتصادی پیشنهاد رده است که رحلیال  SWOTو روشهاای رصامیمگیاری
چندمعیاره را طی چهار مرحله به کار گرفته است .در مرحله اول عوامال درونای و بیرونای
مؤثر در رحقق اهداف سازمانی ،در قالاب رحلیال  SWOTباا نظار خبرگاان و روش دلفای
رناسایی رده و راهبردهاای ممکان رعیاین مایگردناد .در مرحلاه دوم باا فرایناد رحلیال
ربکهای 3اهمیت نسبی عوامل رعیاین و ساپس در مرحلاه ساوم ارزیاابی و اولویاتبنادی
راهبردها با رویکرد فازی و با روشهای راپسیس فازی 4و ویکور فازی 5و کااپراس فاازی

6

انجام می گردد .در نهایت در فاز چهارم نتای رربه بندی مقایسه و اعتبارسنجی رده و آزمون
سازگاری نتای انجام میگردد و یک رربهبندی واحد از راهبردهاا ارائاه مایگاردد .مطالعاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Yüksel, & Dagdeviren.
2. Multi-Criteria Decision Making (MCDM).
3. Analytical Network Process ( ANP).
4. Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (FTOPSIS ).
5. Fuzzy VIsekriterijumska optimizacija i KOmpromisno Resenje (FVIKOR ).
6. Fuzzy COmplex PRoportional Assessment (FCOPRAS ).


موردی رحقیق در یک کارخانه رولید ررانسفورمارور بارای بهنگاامساازی و اررقاای برناماه

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه پژوهش در زمينه تحريمهاي اقتصادي
رحریم اقتصادی در روابت بینالملال پیشاینهای طاوننی دارد .نخساتین ماورد اساتفاده از
رحریم ،به محدودیت واردا

کان از مگارا به بازار آرن در  432ق.م .برمیگردد (فینلِای.)1122 ،1

مطابق این رویه ،رحریم اقتصادی ،ابزار قدر ها برای رحمیل اراده خود به ساایرین اسات.
چنان کاه در 1111م .وودرو ویلساون رئایسجمهاور وقات ایاان

متحاده ،رحاریمهاای

اقتصااادی را بااهعنااوان راهبااردی اقتصااادی و مهلااک باارای اداره جامعااه جهااانی پیشاانهاد
کرد(هافبائر 2و همکاران .)1111 ،با پایان دوران جنگ سرد و رکقطبی ردن جهاان ،قادر هاای
جهانی ،از رحریم اقتصادی برای پیگیری سیاستهای خود و اجتناب از هزینههاای دخالات
نظامی استفاده کردند؛ بهگونهای که رورای امنیت ملل متحد که در  45سال نخست ررسیس
خود؛ رنها دو بار به وضع رحریم رأی داده بود؛ در دهه  1111می دی ،رانزده بار رحریم بر
ضد کشورهای مختلف را رصویب کرد و در قرن حاضر ،رحریمهاای یاکجانباه از ساوی
قدر های جهان به ویژه ایان

متحده ،ارحادیه اروپا و روسیه بهصور

گساتردهای اعماال

گردیده است.

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

راهبردی در ررایت رحریمهای اقتصادی انجام گردیده است.

اصط ح رحریم اقتصادی ،روست نیچیچ و والنستین ،)1113( 3بهعنوان وارد کاردن رنا
اقتصادی از سوی یک دولت به دولت دیگر برای مقاصد سیاسی رعریف رده است؛ اماا در
بیانی جامعرر ،رحریم اقتصادی بهعنوان مجموعهای از اقاداما

بارای ممانعات از مباادن

معمول اقتصادی (در فضای ملی ،منطقهای و یا بینالمللی) اط ق میرود که از سوی یاک
سازمان ،کشور یا مجموعهای از کشورها برای رنبیه ،رغییر در سیاستها یا بیاان موضاع باه
مخاطبان در قبال سیاستهای کشور هدف اعمال میرود (نیکوگفتار و ردادی.)1314 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
131 1. Finley.
2. Hufbauer.
3. Nincic, M., & Wallensteen.




نخستین دور رحریم های اقتصادی ایران ،در خردادماه  ،1351از سوی ایان
واکنش به ماجرای گروگان گیری در سفار
رحریمهای ایان

متحاده در

این کشور در رهران اعمال گردیاد .پاس از آن،

متحده با عنوان قانون دامارو-کندی ( ،)1116رحریمهای راورای امنیات
متحده در پی خروج این کشور از

در جریان پرونده هستهای و رحریمهای یکجانبه ایان

برجام (مارس  )2111از نقاط عطف در اعماال رحاریمهاای اقتصاادی بار ضاد جمهاوری
فصلنامه علمی مطالعا

اس می ایران است .این رحریم ها رامل رحریم رجاری (مشتمل بر مبادله و انعقااد قارارداد،
انتقال وجوه ،حملونقل کان و بهره برداری و خدما

بعد از فروش) ،رحریم حوزه ماالی و

بانکی ،رحریمهای حوزه حملونقل است (پیغامی و همکاران.)1314 ،

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

مطالعا

گستردهای روست محققان در زمینه رحریمهای اقتصادی و اثرا

آن بر اقتصااد

ایران بهویژه در سالهای اخیر انجام رده است .جدول رماره  ،1بهطور خ صه منتخبای از
مطالعا

انجام رده در این زمینه طی پن ساال گذراته ( 1313 -1311و  )2115-2121را

نشان میدهد.

جدول شماره  :0مرور مقاالت منتخب در زمينه اثرات تحريمهاي اقتصادي بر اقتصاد ايران
( 0010 -0011و )2101 -2121
نویسنده

شرح

نخلی 1و همکاران

در این مطالعه ررثیر رحریمهای نفتی و مالی بینالمللی بر متغیرهای اقتصااد کا ن ایاران باا

()2121

روش رعادل پویای رصادفی رحت رویکرد نیوکینزی بررسی رده است.
در این مطالعه ،رحریمهای اقتصاادی براسااس ناو و ماهیات آنهاا طبقاهبنادی و ساپس

مهدیلو و همکاران
()1311

براساس مخاطراری که بر اقتصاد ایران برجای میگذارناد ،ررباهبنادی رادهاناد .مخااطرا
رحریم ها ،با روش رحلیل سلسله مراربی فازی و با دو معیار «هزینههای رحمیلی بر اقتصااد»
و «قابلیت دور زدن رحریمها» برآورد رده است.
در این مطالعه ،اثر رحریم های اقتصادی بر رکاف رولید بررسی رده است .باه ایان منظاور

کیومرثی و
همکاران ()1311

رحریمهای انرژی و مالی بهصور

روک در مدلسازی در نظر گرفته رده است و ررثیر آن

بر رفتار خانوارها در بخش مصرف ،انبارت سرمایه و مخارج سارمایهگاذاری و نیاز رفتاار
رولیدکننده در بخش رابع رولید و هزینه نهایی ارزیابی رده است.
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شرح

نویسنده
بولگاریَن و مایلی

1

()2111

برابر رحریمهای مالی میپردازد .نتای این رحقیق نشان میدهد بانکهایی با سرمایه بانرر و
همچنین مالکیت بانرر دولتی نسبت به رحریمهای اقتصادی و مالی آسیبپذیررر هستند .در
این مطالعه ،از دادههای ایران بهعنوان رواهد مطالعاری استفاده رده است.

آقایی و همکاران
()1312
قربانی دستجردی

در این مطالعه ،اثرا

رجاری با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی و مبتنی بر دادههاای آمااری ارزش صاادرا
واردا

2

و همکاران
()2111

رحریم اقتصادی بر روابت رجاری ایاران و کشاورهای عماده راریک

بررسی رده است.

در این مطالعه ررثیر رحریمهای اقتصادی بر نرخ رورم در ایران بررسی راده اسات .در ایان
مقاله راخص رجاری-مالی رحریمها 3معرفی رده است که ررکیبی از چند راخص است .با
استفاده از این راخص و نرخ ارز ،ررثیر رحریمهاای اقتصاادی بار راورم در ساه مرحلاه از
رحریمها رحلیل رده است.
در این مطالعه ،ررثیر رحریم واردا

مهرگان و کردبچه
()1316

و

کانهاای سارمایه ای بار رولیاد ناخاالص داخلای

ارزیابی رده است و پیش بینی می کند که به صور

میانگین چه مد

طول می کشد که

راهد حداکثر اثرگذاری رحریم کانهای سرمایه ای بر رولید بود .به ایان منظاور ،ایان
مطالعه از یک مدل رگرسیونی مبتنی بر روزیع وقفاه چندجملاه ای درجاه دو اساتفاده
کرده است.
5

این مطالعه از روش گروه کنترل ررکیبی برای رخمین ررثیر رحریمهای بینالمللی بار رولیاد
قرهقزلی)2112( 4

ناخالص داخلی ایران استفاده کرده است و نتیجه گرفته که ایان رحاریمهاا در باازه -2114
 12 ،2111درصد بر کاهش رولید ناخالص داخلی ایران ررثیر دارته است.

آذربایجانی و
همکاران ()1314

این مطالعه به ارزیابی ررثیر و رد

اعمال رحاریم هاای اقتصاادی بار رجاار

فیرنفتای و

ررکای عمدهی رجاری ایران پرداخته است.
این مطالعه به بررسی اثرا

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

این مطالعه به بررسی ررثیر ویژگیهای بانکها و همچنین مالکیت دولت بر آسیبپذیری در

منفی رحریم های اقتصاادی ایاران و ساوریه بار اقاداما

بشردوستانه پرداخته است .به این منظور مجموعه ای از مصاحبه های نیمه ساختاریافته
مُور )2115( 6

و مطالعا

موردی ر ا استفاده نموده و گازارش هاای مرباوط باه رارثیرا

منفای ایان

رحریم ها بر س مت رهروندان عادی در ایاران و ساوریه را ماورد بررسای قارار داده
است.
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1. Bolgorian & Mayeli.
2. Ghorbani Dastgerdi.
3. Trade-Financial Sanctions index (TF ).
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شرح

نویسنده

این مطالعه به بررسی ررثیر رحریمهای اقتصادی بر کشور و ارائه راهکارهاای اولویاتبنادی
طغیانی و درخشان

رده برای مقابله با این رحریم ها پرداخته است و در نهایت هشت راهکار عملی بارای ایان

()1313

منظور ارائه داده و با استفاده از روش رحلیل سلسله مراربای آنهاا را اولویاتبنادی نماوده
است.

باقری و همکاران
فصلنامه علمی مطالعا

()1313

این مطالعه به بررسی اثر رحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلایر صانایع متوسات و
کوچک در استان لرستان طی  1311-1311پرداخته است .باه ایان منظاور پان فرضایه باا
رویکرد آماری بررسی رده است.

با روجه به مطالعا

پیشین در زمینه رحریمهای اقتصادی و اثرا

آن بار اقتصااد ایاران،
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باید گفت که صرفنظر از موفقیت و رکست رحریمهای اقتصادی ،این رحریمها بار طیاف
متنوعی از فعالیتهای رجااری ،صانعتی ،سارمایه گاذاری ،اراتغال ،رراد اقتصاادی .و ...
ررثیرگذار هستند و در اثر اعمال آنها ،عوامال اقتصاادی و راهباردی کسابوکارهاا (نقااط
قو  ،نقاط ضعف ،فرصتها و رهدیدها) جابجا رده یا دستخوش رغییر
یوسفی1315 ،؛ عسگری و همکاران .)1311 ،بهع وه راهبردهای کورااهماد

میروند(گرراسابی و

و بلندماد

در برناماه

راهبردی کسبوکارها نیز ،کم اثر رده و در نتیجه نیااز باه باازنگری در رطبیاق باا رارایت
اقتصادی ناری از رحریم دارند.
پيشينه نظري پژوهش در برنامهريزي راهبردي با SWOT-MCDM
مطالعا

گساتردهای در راساتای رعمیاق برناماهریازی راهباردی باا کماک روشهاای

رصمیم گیری چندمعیاره در ادبیا

رحقیق قابل اراره است .سِاوکلی 1و همکااران (،)2112

رویکردی مبتنی بر رحلیل  SWOTو فرایند رحلیل سلسله مراربی فازی 2را روساعه داده و در
صنعت هوایی ررکیه به کار گرفتند .آنها با روجه به روانمنادی روش  ANPدر مادلساازی
وابستگی های میان عوامل ،نتیجه گرفتند که روش ررکیبی  SWOT-FANPقادر اسات بیانش
ارزرمندی در رابطه با رصمیما
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راهبردی ارائه نمایاد .بابااساماعیلی و همکااران (،)2112
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Sevkli.
2. Fuzzy Analytical Network Process (FANP).


بهمنظور رناسایی بهترین راهبرد ها در یک رارکت رولیاد کارای ،رویکارد یکپارچاهای از
همکاران ( ،) 2113روری مبتنی بر نسبت مصالحه بین راهبردها در محیت فاازی و بار پایاه
رصمیم گیری گروهی با رویکرد  MCDMو رحلیل  SWOTروسعه دادند که در آن با اساتفاده
از یک مقیاس فاصلهای و قضاو هاای فاازی رصامیمگیرنادگان ،اهمیات نسابی معیارهاا
بهصور

اوزان فازی محاسبه میروند .آنها این روش را در یک رارکت کاناادایی رولیاد

پنل های خورریدی به کار گرفتند .رهابی و همکاران ( ،)2114جهات رناساایی و اجارای
راهبردهای کارآمد در زمینهی بازیافت ضایعا

فلزی ،یک مدل مبتنی بر رحلیال  SWOTرا

طراحاای و اجاارا نمودنااد و در طاای آن از فراینااد رحلیاال سلسااله مرارباای 1و  ANPباارای
اولویتبندی راهبردها و نیز بررسی ررثیر وابساتگیهاای متقابال عوامال بار اولویاتبنادی
راهبرد ها استفاده کردند .راکریان و همکاران ( ،)2116جهت ارزیابی راهبردهای کسبوکار
در یک سازمان روسعه رهری از مدل ررکیبای  SWOT-TOPSISباا رویکارد فاازی اساتفاده
نمودند .ماررونن 2و همکاران ( ،)2112در یک مقاله مروری به بررسای ررکیاب روشهاای
 MCDMبا رویکردهای ساختاردهی مسائل 3در ادبیاا
رعداد مطالعاری که از این رویکرد بهصور

رحقیاق پرداختناد و دریافتناد کاه

ررکیب با روشهای  MCDMاستفاده نمودهاناد،

ررد معناداری دارته است .آنها  333مقاله منتشررده در ایان حاوزه را از ساال  2111راا
 2115می دی بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که در این مقاان

روشهاای

MCDM

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

رحلیل  SWOTو روش  ANPمبتنی بار رارایت فاازی را روساعه دادناد .حاارمی مَربینای و

بیشتر با رحلیل  SWOTررکیب ردهاند .آرسیک 4و همکاران ( ،)2112نیز یک مادل ررکیبای
مشتمل بر  SWOT-FANPجهت اولویتبندی راهبرد های روسعه پایدار اکوروریسم در پارک
ملاای صربسااتان را روسااعه دادنااد .رااهبا 5و همکاااران ( ،)2112باار پایااه رحلیاال ،SWOT
راهبرد های مرربت با مدیریت ضایعا

در یکی از معادن ایاران را رناساایی و راهباردهاای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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2. Marttunen.
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مستخرج از رحلیل  SWOTرا باا روشهاای  MCDMاولویات بنادی کردناد .ساوننگی 1و
همکاران ( )2111از یک رویکرد یکپارچه مبتنای بار روشهاای  SWOT-AHPو

FTOPSIS

برای ارزیابی و رربهبندی راهبردهای روسعه انرژی های پایدار اساتفاده نمودناد .مظلاومی و
همکاران ( )2111بهمنظور پیکربندی راهبردهای سازمانی جهت رطبیق با رعهدا

ساازمانی،

از رویکردی مبتنی بار روش  ANPو  MULTIMOORAبار مبناای رحلیال  SWOTاساتفاده
فصلنامه علمی مطالعا

نمودند .سرفراز و همکاران ( )1311برای ردوین راهبردهای سازمانی در یک ررکت رولیاد
مواد اولیه دارویی ،رویکردی مبتنی بر رحلیل  SWOTو  FANPاستفاده نمودند .راهینپور و
همکاران ( )2121با معیار گسترش خ قیت در بین کارکنان ،راهبردهاای مناابع انساانی در
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سازمانهای اداری و خدماری را با روش  SWOT-ANPرناسایی و اولویتبندی نمودهاند .از
این رو ،مطالعا
مطالعا

حوزه رحقیاق نشاان مایدهاد کاه روش  SWOT-MCDMدر بسایاری از

برنامه ریزی راهبردی استفاده رده است .به ویژه در این حاوزه ،رحلیال  SWOTباا

روشهای  AHPیا  ANPبیشتر مورد استفاده بوده است.
ويژگيهاي اين مطالعه در تکامل پيشينه پژوهش
با روجه به مرور ادبیا

صور

گرفته ،ویژگی های مطالعه حاضار در رکمیال مطالعاا

پیشین از چند جنبه قابل ذکر است )1( :نظارا

رصامیم گیرنادگان ،در مطالعاه ماوردی از

طریق سازوکار رصمیم گیری گروهی در نظر گرفته رده اسات )2( .وابساتگیهاای عوامال
رحلیل  SWOTاز طریق روش  ANPدر نظر گرفته رده اسات کاه باعاف افازایش دقات و
واقعی ردن نتای گردیده است )3( .در نظر گرفتن رویکرد فازی در اولویتبندی راهبردها
با روشهای  FVIKOR ،FTOPSISو  ،FCOPRASباعف فلبه بر ررایت عدم اطمینان نارای
از ابهام در ریوه اساتدنل رصامیمگیرنادگان راده اسات )4( .کاارایی روش پیشانهادی از
دیدگاه رصمیمگیرندگان در سازمان انجام رده است .ع وه بر این ،براسااس مارور ادبیاا
صور

گرفته ،موضو این رحقیق ،پیش از این از طریق ارائه یاک مادل ریاضای ررکیبای

مورد بررسی قرار نگرفته است.
136

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Solangi.




روششناسي تحقيق
عملای از

اولویت بندی راهبردهای سازمانی در مواجهه با رحریمهای اقتصاادی باهصاور

سوی ررکتهای رولیادی و صانعتی اساتفاده مایگاردد .همچناین ایان رحقیاق از لحاا
گردآوری اط عا  ،روصیفی -پیمایشی است .بارای گاردآوری دادههاا در زمیناهی مباانی
نظری اثرگذاری رحریمهای اقتصادی ،از مطالعا
و خارج از صنعت مورد مطالعه) در جلسا

کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان (داخال

هماندیشی استفاده رده است و نظارا

آناان

در زمینهی رناسایی عناصر رحلیل راهبردی ( SWOTنقاط ضعف ،قو  ،فرصت و رهدیاد)،
رناسایی راهبردها و نیز رشکیل مارریسهای مقایسا

زوجی در فرایند انجام رحقیق ،احصا

گردیاده اسات .جامعاهی آماااری خبرگاان در ایان رحقیااق راامل  41نفار از کاررناسااان،
سرپرستان بخش های مختلف با حداقل مدرک کاررناسی ،مدیران میانی و اررد در صانعت
مورد مطالعه و نیز اسارید دانشگاه صنعتی رایراز و دانشاگاه رایراز و کاررناساان خباره از
ررکت رهرکهای صنعتی استان فارس است.
در این مطالعه یک مدل ررکیبی برای رناسایی و ردوین راهبردهای سازمانی در رارایت
رحریم و اولویت بندی راهبردهای ماؤثر پیشانهاد راده اسات کاه در آن رحلیال  SWOTو
روشهای  MCDMطی چهار مرحلهی ( )1انجام رحلیل  ،SWOTررسایم ماارریس ارزیاابی
موقعیت و اقدام راهبردی 1و رعیین راهبردها )2( ،بهکارگیری روش  ANPبارای رعیاین وزن
عوامل )3( ،رربهبندی راهبردها بر مبنای نتای  ANPو باا روشهاای  FTOPSISو

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

ایاان مطالعااه از لحااا هاادف ،رحقیقاای کاااربردی اساات کااه نتااای آن در راادوین و

FVIKOR

و ( )4اعتبارسنجی و آزمون سازگاری نتاای ررباهبنادی و رعیاین ررباهبنادی واحاد بارای
راهبردها ،بهکارگیری میروند.
این رویکارد ،مزیاتهاای متعاددی را بارای رناساایی و ارزیاابی دقیاق راهباردهاا و
بااهروزرسااانی آنهااا در بااردارد کااه برخاای از آنهااا عبااار انااد از( :الااف) ایاان رویکاارد
وابستگیهای متقابل عوامل  SWOTدر رحقق راهبردها را در نظر میگیرد (مرحلاه ( .)2ب)
در رخصیص وزن به عوامل ،ررثیرا

متقابل آنهاا را در نظار گرفتاه و نظارا

خبرگاان را

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Strategic Position and Action Evaluation (SPACE).




منعکس مینمایند (مرحله ( .)2ج) هرکدام از رربهبندیهای بهدستآماده باا ایان رویکارد،
برای اعتباربخشی به رربهبندیهای حاصل از دیگر روشها و اطمینان از ثبا

جوابهاا باه

کار گرفته ردهاند (مرحله  3و ( .)4د) با روجاه باه رمایال افلاب رصامیمگیرنادگان بارای
رسیدن به یک رربه بندی واحد ،این رویکرد ادفام نتای همه روشهاا را (باهعناوان برآیناد
نتای ) در انتهای فرایند ارائه مینماید (مرحلاه ( .)4و) اجارای ایان روش مشاکل نباوده و
فصلنامه علمی مطالعا

انجام محاسبا  ،با نرمافزارهای در دسترس میرواند انجام رود .از این رو چهار مرحله این
فرایند ،رویکردی را در بهنگامسازی و اررقای راهبردهای سازمانی در ررایت رحریم فاراهم
می نمایند که از دقت نزم در رناسایی عوامل مؤثر بر راهبردها و وابستگیهای متقابل آنها
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و نیز انعکاس مؤثر نظرا

خبرگان برای ررباهبنادی راهبردهاا برخاوردار اسات .در اینجاا

روشهای مورد استفاده در این مقاله معرفی میروند.
تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
در رحلیل  ،SWOTنقاط قو  ،ضعف ،فرصتها و رهدیدها ،جهت رناسایی راهبردهای
( SO1استفاده از نقاط قو

بهمنظور بهره بردن از فرصتها)( ST2 ،اساتفاده از نقااط قاو

بهمنظور احتراز از رهدیدها)،

WO3

(استفاده از فرصتها بهمنظاور بهباود نقااط ضاعف) و

( WT4راهبردهای دفاعی بهمنظور اجتناب از رهدیدها بهرفم نقاط ضعف) به کار میروند.
ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي

5

مارریس  SPACEابزاری رناختهرده در برنامه ریزی راهباردی اسات کاه بارای نماایش
وضعیت ،دانش و ادراکا

بر مبنای عوامال خاارجی و داخلای هار صانعت روساعه یافتاه

است(رُوز 6و همکاران .)1112 ،این مارریس موقعیت راهبردی کلای یاک ساازمان را در یکای از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Strengths, Opportunities.
2. Strengths, Threats.
3. Weaknesses, Opportunities.
4. Weaknesses, Threats.
5.SPACE.
6. Rowe.


چهار بخش راهبردهای رهاجمی ،محافظهکارانه ،رقاابتی و رادافعی -متناساب باا اهاداف و
رقابتی( 2بهعنوان عوامل داخلی) و ثبا

(جاذابیت) صانعت( 4باهعناوان

محیطی 3و قدر

عوامل خارجی) متمرکز است .هر یک از متغیرها در ابعاد  ISو  ،FSاز ( +1بادررین) راا +6
(بهترین) و در ابعاد  ESو  ،CAاز ( -1بهترین) را ( -6بدررین) بر اسااس نظارا
ارزیابی می روند .در نهایت باا روجاه باه میاانگین امتیاازا

خبرگاان

در هار یاک از ابعااد ،جهات

راهبردی سازمان در یکی از چهار بخش مارریس  SPACEرعیین میرود (دیوید.)2113 ،5
فرايند تحليل شبکهاي
در بسیاری از مسائل رصمیم گیری ،به دلیل وجود وابستگی بین عوامال ،فرایناد رحلیال
سلسله مراربی 6قابل اجرا نیست .ساعتی 2و همکاران ( )1116پیشنهاد میکنند در ایان ناو
مسائل از  ANPاستفاده رود .این فرایند رامل چهار مرحله است:
مرحله  -1ایجاد ساختار ربکهای مس له (رامل هدف ،عوامل ،زیر عوامل و گزینهها).
مرحله  -2رشکیل مارریسهای مقایسه زوجی با استفاده از مقیااس یاک راا ن(اه (راامل
مقایسه زوجی عوامل ( ،)W21مقایسه زوجی وابستگیهاای درونای عوامال ( ،)W22مقایساه
زوجی زیر عوامل هر یک از عوامل ( )W32و مقایساه زوجای وابساتگیهاای درونای زیار
عوامل ( ))W33و در نهایت کنترل نرخ ناسازگاری و رعیین بردار وزن هر مارریس.
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ویژگیهای صنعت مورد مطالعه -مشخص میکند .مارریس  SPACEبر قو

مالی 1و مزیت

مرحلااه  -3رشااکیل سااوپرمارریس ناااموزون (رابطااه  )1بااا اسااتفاده از بردارهااای وزن
مارریس ها و رشکیل سوپرمارریس ماوزون باا ضارب ساوپرمارریس نااموزون در ماارریس
خورهای.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Financial Strength (FS).
2. Competitive Advantage (CA).
3. Environment Stability (ES).
4. Industry Strength (IS).
131 5. David.
6. AHP.
7. Saaty.




()1
مرحله  -4محاسبه سوپرمارریس حد با به روان رساندن عناصر سوپرمارریس ماوزون راا
رسیدن به همگرایی و رعیین بردار وزن زیر عوامل بهصور

).w=(w1,w2,...,wn

روش FTOPSIS
فصلنامه علمی مطالعا

کاربرد روش  TOPSISدر محیت فازی نخستین بار روست چن )2111( 1مطرح گردید
که در آن وزن معیارها و مارریس رصمیم با اعاداد فاازی رعریاف راده و همانناد روش
 TOPSISبر اساس کوراه رارین فاصاله از راه حال ایادهآل و دوررارین فاصاله از راه حال
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ضد ایدهآل ،رربه بندی را انجام می دهد .فرض کنید مسا له رصامیم مشاتمل بار  mگزیناه
(i=1,2,...,m) Ai

و  nمعیار  (i=1,2,...,n)Cjاست .قضاو های فازی براساس نظر  sنفار از

مدیران سازمان ( )s=1,2,…,Sصور
قضاو

مای گیارد ،باهنحاوی کاه

فازی مربوط به  iامین گزینه بر اساس  jاماین معیاار اسات کاه روسات  sاماین

رصمیم گیرنده با اعاداد فاازی مثلثای مطاابق جادول  2رعیاین مای گاردد .مراحال روش
 ، FTOPSISبه ررریب زیر است (چن:)2111 ،
مرحله  -1نظرا

رصمیمگیرندگان (

) با رابطه  2به قضاو های فازی رجمیع راده

ربدیل و مارریس رصمیم فازی ( ) رشکیل میگردد (رابطه .)3
()2

()3
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).

مرحله  -2ربدیل مارریس رصمیم فازی به مارریس رصمیم فازی نرمال (

()5
 J1و  J2به ررریب مجموعه اندیسهای معیارهای مثبت و منفی میبارند.
مرحله  -3محاسبه مارریس رصمیم فازی نرمال وزندار (

).

()6
مرحله  -4رعیین حل ایدهآل فاازی (
فازی (

) و حال ضاد ایادهآل

).

مرحله  -5محاسبه مجمو فواصل هر یک از گزینهها از راهحل ایدهآل فازی (
راهحل ضدایدهآل فازی (

)و

).

()2
()1
که
فازی

فاصله اعاداد فاازی
و

و

و

فاصاله اعاداد
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()4

است که با اساتفاده از روش  vertexمحاسابه مایگاردد (باه پیوسات

رجو رود).
مرحله  -6محاسبه ضریب نزدیکی (

) برای هر گزینه.

()1
مرحله  -2رربهبندی گزینهها بر اساس ررریب نزولی

و انتخاب بهترین گزینه.
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جدول شماره  :0متغيرهاي زباني براي گزينهها
اعداد فازی مثلثي

متغير زباني

فصلنامه علمی مطالعا

()1/15 ،1/15 ،1

خیلی خوب

()1/2 ،1/1 ،1/1

خوب

()1/5 ،1/65 ،1/1

نسبتاً خوب

()1/3 ،1/5 ،1/2

متوست

()1/2 ،1/35 ،1/5

نسبتاً ضعیف

()1/1 ،1/2 ،1/3

ضعیف

()1/1 ،1/15 ،1/15

خیلی ضعیف

خوب

متوست

ضعیف
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روش FVIKOR
روش  FVIKORروست اپریکویچ )2111( 1روسعه داده رد .در این روش ،وزن معیارهاا
و مارریس رصمیم با اعداد فازی رعریف و مانند روش راپسیس ،رربهبندی و انتخاب بهترین
گزینه از طریق راهکار سازری در بین معیارهای متناقض انجام میگاردد .رعریاف مسا له و
نیز مرحله یک از حل  ،FVIKORمشابه فرایند حل روش  FTOPSISاسات؛ بناابراین ساایر
مراحل روش  ،FVIKORبه ررریب زیر ارائه میگردند (اپریکویچ:)2111 ،
مرحله  -2رعیین بهترین مقادار فاازی (
فازی (

) و بادررین مقادار

) به ازای رمام معیارها (

).

()11
()11
مرحله  -3محاسبه رفاضل فازی نرمال رده

.

()12
()13
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مرحله  -4رعیین مقادیر مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینهها با محاسبه مقادار ساودمندی
) و مقدار راسف (
()14
()15
مرحله  -5رعیین بیشترین سودمندی (
(

) و کمترین سودمندی
) و کمترین ررسف (

) و بیشترین ررسف (

).

()16
()12
استرارژی حداکثرسازی سودمندی بوده

مرحله  -6محاسبه

که بین صفر و یک است و در اینجا برابر با  1/5در نظر گرفته میرود).
()11
مرحله  -2مقاادیر دفاازی
ببینید) .سپس در صور

باا روش  COAمحاسابه مایراود (پیوسات را

برقراری دو ررط زیر ،رربهبندی بر اساس مقادیر نزولیر  Qخواهد
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(

).

بود:
رارط ( :)1اگار

و

باه ررریاب دارای جایگااه اول و دوم در ررباهبنادی

گزینهها با راخص  Qبارند ،رابطه ( )11برقرار بارد:
()11
ررط ( :)2گزینه
رربه بررر رناخته رود.

باید حداقل در یکی از رربهبندیهای حاصل از  Rو ،Sبهعنوان
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و

در صورری که ررط  2برقرار نبارد ،دو گزینه

انتخااب مایراوند و

اگر در صورری که ررط  1برقرار نبارد ،مجموعهای از گزیناههاای
انتخاب میروند که در آن

برای بیشترین مقدار  Mبا رابطه ( )21رعیین میگردد.

()21

فصلنامه علمی مطالعا

روش FCOPRAS
روش  COPRASدر محیت فازی روسات زاوادساکاس و آنتوچاوینس )2112( 1روساعه
یافت که در آن وزن معیارها و مارریس رصمیم با اعداد فازی بیان میرود .رعریف مسا له و

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

مرحله یک از حل روش  ،FCOPRASمشابه فرایند ارائهرده بارای روش  FTOPSISاسات؛
بنابراین سایر مراحل روش  ،FCOPRASبه ررریب زیر ارائه میگردد:
مرحله  -2ربدیل مارریس رصمیم فاازی (

) باه ماارریس رصامیم دفاازی باا روش

.COA
مرحله  -3محاسبه مارریس رصمیم نرمال (

).

()21

مرحله  -4محاسبه مارریس رصمیم نرمال وزندار (

).

()22

مرحلااااااه  -5محاساااااابه

و

و محاساااااابه

.
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) و در نهایت اولویتبندی گزینهها برحسب مقادیر صعودی .K
.

مرحله  -2محاسبه درجه مطلوبیت هر گزینه
اجرا و پيادهسازي

مطالعه موردی این رحقیق ،در یک کارخانهی رولید ررانسهای انادازهگیاری در ساطوح
ولتاژی را  551کیلووا

صور

گرفته است .این کارخانه همچناین بوراینگهاای خاازنی

 22/5را  421کیلوولت را رولید مینماید .بخش مهمی از ماواد اولیاه و نیاز قطعاا

یادکی

مورد نیاز این کارخانه از منابع خارج از کشور ررمین میرود و رارمینکنناده داخال کشاور
برای آنها وجود ندارد .بهع وه با روجه به اینکه مشتریان اصلی محصون

ایان کارخاناه،

صنایع داخل کشور هستند؛ محدودیت های پولی و ارزی در ررایت رحریم بر عوامل رولیاد
کارخانه (مواد اولیه ،سرمایه ،دستمزد ،بازار و  )...ررثیر معناداری دارد .در این مطالعه ،برنامه
راهبردی کارخاناه بار مبناای مادل پیشانهادی (در رارایت رحاریم اقتصاادی) باازنگری و
راهبردهای استخراجرده در فرایند بهنگامسازی ،اولویتبنادی گردیادهاناد .در ایان بخاش
نتای پیادهسازی ارائه میروند.
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مرحله  -6محاسبه وزن نسبی هار گزیناه
بهینگی(

و رعیاین معیاار

تحليل SWOT
در ردوین برنامه راهبردی ،رعداد کثیری از عوامل داخلی و خارجیر ررثیرگذار بر روساعه
راهبردهای کارخانه در ررایت رحریم (نقاط ضعف ،قاو  ،فرصات و رهدیاد) در صانعت
مورد مطالعه طی جلسا

هماندیشی رناسایی رد؛ بنابراین بارای ارائاه مناسابرار عوامال

رناسایی رده ،سعی گردید عناصر در هر یک از عوامل بهصور

نسبتاً دستهبندیرده ارائاه

روند .جدول  ،3عوامل استخراجرده در رحلیل  SWOTرا باهصاور
مبسوط نشان میدهد .بهع وه بهمنظور مقابله با اثرا

دساتهبنادیراده و

منفی یا استفاده از اثرا

متقابال ایان
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عوامل ،راهبردهای ممکن رعیین گردید .جدول  ،4نتای رحلیل  SWOTمشاتمل بار رئاوس
نقاط قو  ،ضعف ،فرصتها و رهدیدا

را که بهصور

خ صهرده از عوامال جادول 3

به دست آمدهاند و نیز راهبردهای مورد نظر در نواحی چهارگانه را نشان میدهد.
ماتريس SPACE
فصلنامه علمی مطالعا

در این بخش ،ابتدا با در نظر گرفتن ررایت صنعت مورد مطالعه و نیز محایت صانعتی و
اقتصادی موجود در ررایت رحریم اقتصادی ،متغیرها در هر یک از ابعاد مارریس  SPACEبا
اجما نظرا

خبرگان ،مطابق جدول  5رعیین رد .سپس ،خبرگان متغیرهای مشاخصراده
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را براساس طیف امتیازی از ( +1بدررین) را ( +6بهترین) برای هر یک از متغیرهاا در ابعااد
 ISو  FSو طیف امتیازی از ( -1بهترین) را ( -6بدررین) برای هر یاک از متغیرهاا در ابعااد
 ESو  CAامتیازدهی نمودند که میانگین امتیازا

خبرگان در هار متغیار و نیاز در هار بُعاد

مارریس  SPACEدر جدول  5آمده است .جمع کل امتیازا
از جمع جبری میانگین امتیازا

روی محور افقی در جادول ،5

در ابعاد  ISو CAبه دست آمده است که نقطهی Xدر رکل

 1را مشخص می نماید .باه هماین ررریاب ،جماع کال امتیاازا
جدول ،5از جمع جباری میاانگین امتیاازا

روی محاور عماودی در

در ابعااد  ESو FCباه دسات آماده اسات کاه

نقطهی Yدر رکل 1را مشخص مینماید.
نتای این مارریس نشان میدهد که جهاتگیاری کلای راهبردهاای رارکت در رارایت
رحریم اقتصادی راهبردهای ردافعی است .با این حال ،این به معنای عادم اساتفاده از ساایر
راهبردها نیست (رُوز و همکاران .)1112 ،همانطور که در رکل  1دیاده مایراود امتیاازا
محور  ESبیشتر از سایر محورها است که ثبا
میسازد .همچنین امتیازا
نزدیک به امتیازا
قدر
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در

محیطی پایین در ررایت رحاریم را مانعکس

در محورهای  CAو ISنسبت به محور  FCبیشتر و راا حادودی

محور  ESهستند که نشان می دهد این ررکت از نظار مزیات رقاابتی و

(جذابیت) صنعتی در موقعیت نسبتاً مناسبی است؛ بنابراین براسااس اجماا نظارا

خبرگان ،راهبردهای جدول  4مبتنی بر جهتگیاریهاای رادافعی-رقاابتی ،مشاخص راده
است.


جدول شماره  .0نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهاي شناساييشده
کیفیت.
مالی.

نیروهای جوان ،رحصیلکرده و مجرب.

مشوقهای صادراری.

برخورداری از ربکه روانمند ررمینکنندگان.

وجود سیاستهای بانکی حمایتی.

سیستم مدیریتی روانمند و ریسکپذیر.

امکان پیشفروش محصون .

روابت حسنه با مشتریان و پیمانکاران.

فشار متوست.

فرصتها

بازار بزرگ رجهیزا

S2

وجود بازارهای منطقهای پررونق.
رقابتی بودن قیمت رمامرده نسبت به رقبا.

رحویل سریع سفارشها به مشتری.
ارائه خدما

پس از فروش سریع.

حس مس ولیتپذیری در قبال مشتری.

سیاستهای حمایتی از صادرا .

قیمت رقابتی و رخفیف در فروش محصول.

ررد مصرف انرژی صنعتی و خانگی.

برآوردهسازی نیازهای خاص مشتریان.

S3

نقاط قو

رمایل بانکها به ارائه رسهی

گروه پشتیبانی قوی.

سیستم مناسب برنامهریزی و کنترل رولید.
انجام کارآمد فعالیتهای رحقیق و روسعه.
امکان رولید رجهیزا

نیروی متخصص و ارزان.

مارینآن

فشارقوی.

و رجهیزا

S4

نو و پیشرفته.

انعطافپذیری در روشهای رولید محصول.
رغییرا

مکرر سیاستهای پولی و ارزی.

قطع/کاااهش کانااالهااای اررباطااا

بااانکی

ضعف در بازاریابی و رحقیقا

T1

ضعف در ربادن

بینالمللی.

سهم درآمدی زیادِ رجهیزا

فشار متوست.

روسعه رقابت و ررثیر آن بر قیمتها.
عرضه محصون

با ررایت فنی ،کیفی و قیمتی

رقابتی روست رقبای داخلی.

فشار متوست.

ررخیر در ررمین مواد اولیه.

T3

W2

ضعف در سیستم آموزری.
کاهش انگیزه در انجام وظایف.

رنو کم مشتریان (مشتریان خاص).
اررقای کمی و کیفی رقبای داخلی در بازار.

پولی و مالی بینالمللی.

دیرکرد در رحویل محصون

رهدیدها

رغییرا

فناوری مربوط به روشهای رولید.

T2

بازار.

W1

ضرور

نقاط ضعف

ررثیرپذیری صادرا

از ررایت سیاسی.

نارناخته بودن در بازار بینالمللی.
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روسعه استانداردهای کیفی و سیستم مادیریت

سودآور بودن فعالیتهای ررکت.

S1

W3

حضور بیش از حد در محیت کار.

روند رو به کاهش حاریه سود.
طوننی بودن دوره وصول مطالبا .

W4

خواب سرمایه بان در مواد اولیه و محصول.
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جدول شماره  :4ماتريس تحليل SWOT

رمرکز بر نظار
(.)A5
اعمال مدیریت یکپارچه بار عوامال
ررمین ،رولید ،روزیع و فروش (.)A6
روسعه ربکه ررمین کنندگان (به ویاژه
ررمینکنندگان داخلی) (.)A7

FS

راهبردهای محافظهکارانه

راهبردهای رهاجمی

2/5

=81/0-X

CA

IS
-3/4

3/22
=83/1-Y

راهبردهای رقابتی
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-3/88

راهبردهای ردافعی

ES

شکل شماره  :0وضعيت صنعت مورد مطالعه از منظر ماتريس SPACE

نقاط ضعف

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

و مادیریت هزیناه

روسعه منابع ررمین مالی (.)A8
رمرکز بر اررقای درآمد با روسعه
فعالیتهاای بازاریاابی منطقاهای
(.)A1

عوامل داخلی

رمرکز بر سبدی متنو از محصون
رولیدی (.)A1
رمرکااز باار اررقااای سیسااتمهااای
اجرایاای-ماادیریتی و منااابع انسااانی
(.)A2

روساااعه سااارمایهگاااذاری در
فنّاوریهای رولید (.)A3
سااارمایهگاااذاری در سااااخت
قطعااا داخاال کشااور مطااابق
استاندارد (.)A4

 -1مکانیسم مالی کارا ()S1
 -2مدیریت قوی و نیروی کاار
مجرب ()S2
-3ارائااه خاادما مناسااب بااه
مشتریان ()S3
 -4رولید کارا با طراحی مناسب
()S4
 -1ضااااعف در بازاریااااابی و
ربلیغا ()W1
-2رارخیر در اجارای فراینادها
()W2
-3کاهش انگیزه نیروی انساانی
()W3
ررایت مالی ناپایدار ()W4

نقاط قو

فصلنامه علمی مطالعا

عوامل خارجي
فرصتها
تهدیدها
 -1کیفیسازی فرایندها (.)O1
 -1ررایت ناپایدار در اقتصاد کا ن
باانکی
 -2استفاده از رساهی
()T1
(.)O2
 -2قطع دسترسی به مباادن ماالی
 -3بااااازار مناسااااب ملاااای و
بینالمللی ()T2
بینالمللی (.)O3
 -3ررثیرگذاری رقبا بر بازار ()T3
 -4نیروی انسانی ارزان (.)O4


جدول شماره  :1متغيرها در ابعاد ماتريس SPACE
ميانگين
امتيازهای
خبرگان

مزیت رقابتي ()CA

ميانگين
امتيازهای
خبرگان

ثبات محيطي ()ES

میانگین امتیازا

در بُعد ثبا

محیطی

-3/11

سهولت وصول مطالباسودآوری و بازده سرمایهریسک در فرایند مالیریسک موجود در کسبوکاردوره گردش موجودیقدر نقدینگینسبتهای اهرمی-سهولت خروج از بازار

میانگین امتیازا
مالی

در بُعد نقاط قاو

جمع کل امتيازات روي محور عمودي-0/01 :

3/4-

ميانگين
امتيازهای
خبرگان
3
4
2
3
2
1

محور عمودی

رغییرا فناوریرغییرپذیری رقاضاموانع (سختی) ورود به بازارنوسان قیمتی محصول در بازاردرجه فضای رقابتینرخ رورمثبا اقتصادیثبا قانونی و حقوقی-ثبا سیاسی

-4
-3
-4
-4
-4
-6
-5
-3
-2

نقاط قوت مالي ()FC

-2
-2
-3
-4
-4
-4
-2
-4
-5
-4

محور افقی

 سهم بازار کیفیت محصون5
پتانسیل ررد بازار
 چرخه حیا محصون5
 پتانسیل سودآوری وفاداری مشتریان2
 ثبا مالی بهکارگیری ظرفیتهای رقابتی2
 بهکارگیری منابع سرعت معرفی محصول جدید2
 سهولت ورود به بازارمیزان کنتارل بار رارمینکننادگان و4
 دانش فنیروزیعکنندگان
2
 بهرهوری و بهکارگیری ظرفیتهاکیفیت بازاریابی در برابر رقبا3
قدر چانهزنی رولیدکنندهربلیغا و اط رسانی مؤثر4
انعطاف در برابر محصول جایگزینبرند ررکت و ررثیرگذاری آنمیااانگین امتیااازا در بُعااد مزیاات
میااانگین امتیااازا در بُعااد جااذابیت
3/22
رقابتی
صنعت
جمع کل امتیازا روی محور افقی-1/11 :

ميانگين
امتيازهای
خبرگان

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

عوامل خارجي
جذابيت صنعت ()IS

عوامل داخلي

4
1
2/5
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نتايج ANP
ساختار ربکهای مس له در رکل -2الف نشان داده رده است .در ایان سااختار ،هادف
(انتخاب راهبرد بهینه) در سطح اولر ساختار رابکه قارار مایگیارد .عوامال و زیار عوامال
 SWOTبه ررریب در سطح دوم و سوم جای میگیرناد .راهباردهاای ممکان نیاز در ساطح
چهارم قرار می گیرند .بهع وه براساس نظارا

کاررناساان و رحلیال روابات باین عوامال

فصلنامه علمی مطالعا

 ،SWOTوابستگی عوامل مطابق رکل -2ب رناسایی رد .سپس ماارریس مقایساه زوجای،
رشکیل و پس از کنترل نرخ ناساازگاری W21 ،محاسابه راد .براسااس وابساتگی دوجانباه
عوامل نیز مارریس های مقایسه زوجی رشکیل و  W22محاسبه گردید .عا وه W32 ،براسااس

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

مارریس های مقایسه زوجی مربوطه محاسبه رد .در نهایات باا نظار متخصصاان وابساتگی
متقابل زیر عوامل رعیین و  W33محاسبه و در سوپرمارریس وارد راد (جادول  .)6در اداماه
سوپرمارریس موزون و سوپرمارریس حد محاسبه و وزن نهایی زیر عوامل بهصور

جدول

 2مشخص رد.
رتبهبندي راهبردها
راهبااردهااای مشااخصرااده در رحلیاال ( SWOTجاادول  )4بااا دو روش  FTOPSISو
 ،FVIKORاولویت بندی ردند .به این منظور مارریس رصمیم با نظر متخصصان باهصاور
فازی رشکیل و بر اساس روش  ،FTOPSISمجمو فواصل گزینههاا از حال ایادهآل فاازی
(

) و حل ضدایدهآل فازی (

) و نیز ضریب نزدیکی (

) محاسبه و گزینهها

رربهبندی گردید .همچنین بر اساس روش  ،FVIKORمقاادیر  R ،Sو  Qمحاسابه و پاس از
اعمال رروط  1و  ،2گزینههای  A4و  A6به ررریب بهعنوان گزینههای بررر رعیاین گردیدناد
(جدول .)1
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S1
S2

S3
S4

W1
A1
W2
A2

W
W3

A3

W4

T

A4

O

W

S

A5
O1
A6

O2
O

A7
O3
A8
O4
A9

T1

T

T2
T3

الف -ساختار شبکهاي مسئله

ب -وابستگي متقابل عوامل SWOT

شکل شماره  :2ساختار شبکهاي مسئله و وابستگي متقابل عوامل SWOT

اعتبارسنجي و مقايسه نتايج
در این مرحله ،اعتبارسنجی و آزمون سازگاری نتای رربهبندیها انجام راد .از آنجاایی
که در مسائل مبتنی بر  ،MCDMمقایسه نتای چند روش با یک روش میانجی مرسوم اسات

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

S

(اقتصااادیفاارد و همکاااران2121 ،؛ روانااا و همکاااران)2112 ،؛ در ایاان مطالعااه از روش
 ،FCOPRASبهعنوان روش میانجی استفاده و همبستگی بین رربهبنادیهاا بررسای گردیاد.
سپس رربه بندی نهایی با روش ادفامی کپ لند انجام و یاک ررباهبنادی واحاد ارائاه راد.
درنهایت ،رربه بندی بهدست آمده با متخصصین مطرح و نقطه نظرا
گردید .جدول  ،1مقادیر

و

آنها در نتاای اعماال

و نتای رربهبنادی باا  FCOPRASرا نشاان مایدهاد.

همچنین رکل  ،3نتای سه روش را بهصور

روأم نمایش میدهد.
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جدول شماره  :6سوپر ماتريس ناموزون

فصلنامه علمی مطالعا
بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411
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هدف

W1
1
1
1
1
1
1/16
1
1/15
1
1
1
1
1/42
1
1
1/16
1
1
1
1/12

S4
1
1
1
1
1
1
1
1/16
1
1
1/11
1
1
1/51
1
1
1
1
1
1/25

S3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/55
1
1
1
1
1
1/32
1
1
1
1/11

S2
1
1
1
1
1
1
1
1/16
1/2
1/14
1/14
1/1
1
1
1
1/16
1/14
1
1
1/16

S1
1
1
1
1
1
1
1
1/1
1/14
1/11
1/11
1
1/23
1
1/11
1
1
1
1/15
1/14

T
1
1
1/2
1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/25
1/16
1/51

O
1
1/25
1
1
1/25
1
1
1
1
1
1
1
1
1/11
1/46
1/22
1/11
1
1
1

W
1
1/12
1
1
1/13
1
1
1
1
1/14
1/23
1/11
1/44
1
1
1
1
1
1
1

S
1
1
1/12
1/13
1
1/11
1/23
1/11
1/5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1/21
1/14
1/2
1/31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

T3
1
1
1
1
1
1
1
1/61
1
1
1
1
1/12
1
1
1/22
1
1
1
1

T2
1
1
1
1
1
1
1
1/53
1
1
1/14
1
1
1/33
1
1
1
1
1
1

T1
1
1
1
1
1
1/32
1
1
1
1
1/12
1
1/12
1
1/11
1
1
1
1/14
1/12

O4
1
1
1
1
1
1
1/62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/33

O3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/33
1
1
1
1
1
1
1/62

O2
1
1
1
1
1
1/23
1
1/11
1/12
1
1/16
1
1/21
1
1
1/16
1
1
1/11
1/1

O1
1
1
1
1
1
1
1
1/41
1/22
1/11
1/13
1
1
1
1
1
1
1
1
1/11

W4
1
1
1
1
1
1/13
1
1/12
1/11
1/16
1/13
1
1
1
1/11
111
1
1
1/16
1/11

W3
1
1
1
1
1
1
1/31
1/11
1/22
1/1
1/11
1
1
1
1
1/16
1
1
1
1/15

W2
1
1
1
1
1
1/13
1
1/15
1/23
1/15
1
1
1/15
1/16
1/1
1/16
1
1
1
1/12

هدف
S
W
O
T
S1
S2
S3
S4
W1
W2
W3
W4
O1
O2
O3
O4
T1
T2
T3
هدف
S
W
O
T
S1
S2
S3
S4
W1
W2
W3
W4
O1
O2
O3
O4
T1
T2
T3


جدول شماره  :1اوزان زيرمعيارها
1/115

1/116

1/144

1/153

1/115

1/114

1/131

1/153

وزن

T3

T2

T1

O4

O3

O2

O1

زیر عوامل

1/151

1/135

1/134

1/114

1/112

1/113

1/16

وزن

جدول شماره  :1نتايج رتبهبندي گزينهها با روشهاي  FVIKOR ،FTOPSISو FCOPRAS
FCOPRAS
رربه

رربه

FVIKOR
R
Q

FTOPSIS
S

رربه

3

26/11

1/135

3

1/112

1/161

1/163

1

1/131

1/564

14/441

A1

2

51/41

1/111

1

1/412

1/11

1/531

2

1/116

1/231

14/222

A2

4

65/13

1/116

5

1/313

1/114

1/363

4

1/13

1/441

14/552

A3

1

111

1/126

1

1/132

1/164

1/116

2

1/135

1/524

14/412

A4

6

52/52

1/112

6

1/314

1/111

1/412

6

1/111

1/21

14/23

A5

2

21/24

1/131

2

1/11

1/163

1/111

3

1/133

1/415

14/511

A6

5

64/26

1/113

4

1/232

1/112

1/341

5

1/125

1/323

14/634

A2

1

34/21

1/161

1

1/413

1/114

1/611

1

1/111

1/111

14/115

A1

1

45/25

1/11

2

1/312

1/111

1/511

1

1/115

1/221

14/21

A1
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W4

W3

W2

W1

S4

S3

S2

S1

زیر عوامل
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شکل شماره  :0نتايج رتبهبندي با روشهاي  FVIKOR ،FTOPSISو FCOPRAS




برای بررسی ساز گاری نتای از ضریب همبستگی اساپیرمن اساتفاده گردیاد کاه میازان
همبستگی دو متغیر ررریبی را نشاان مای دهاد .باه ایان منظاور ضاریب همبساتگی نتاای ،
بهصور

دوبهدو محاسبه و همبستگی قوی بین رربهبندیها (رباهت نتاای ) ررییاد گردیاد

(جدول .)1
جدول رماره  :1ضریب همبستگی اسپیرمن از نتای رربهبندی
فصلنامه علمی مطالعا

VIKOR-F,
COPRAS-F

TOPSIS-F,
COPRAS –F

TOPSIS-F,
VIKOR-F

1/162

1/15

1/116

همبستگی
اسپیرمن

اگرچه رربهبندیهای بهدستآمده ،دارای رباهت معنادار با یکدیگر هستند و از هرکادام

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

از این رربهبندیها میروان استفاده نمود ولی افلب رصمیمگیرندگان رمایال دارناد باا یاک
رربه بندی واحد که حاصل همه نتای است ،روبرو روند .به این منظور از روش ادفام کاپ
لند برای ررکیب نتای رربهبندی ها استفاده گردید .روش کپ لند بر اسااس قاعاده اکثریات
استوار است که در آن رعداد ارجحیتها (بردها) و عدم ارجحیتها (باخاتهاا) بارای هار
گزینه در نظر گرفته میرود .به طور مثال در دو روش از سه روش A4 ،بر  A1رارجیح دارد.
براساس معیار اولویتبندی در روش کپ لند ابتدا رعداد دفعا
(رعداد بردها) و رعداد دفعا

عدم ارجحیت های هار گزیناه (رعاداد باخاتهاا) مشاخص

میراود .ساپس رفاضال رعاداد باخاتهاا (
رربه بندی بر اساس نتای این رفاضل صور
رربهبندی بهصور

ارجحیاتهاای هار گزیناه

) از رعاداد بردهاا (

میگیرد (منی .)1316 ،با اعماال روش کاپ لناد

 A4>A6>A1>A3>A7>A5>A2>A9>A8است (جدول .)11
جدول شماره  :01نتايج رتبهبندي با روش کپ لند
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بر مبنای نتای این مطالعه ،در ررایت رحریم دو عامل بیرونیر ررثیرگذاری رقبا بار باازار
( )T3و ررایت ناپایدار اقتصادی ( )W4و دو عامل درونیر ارائه خدما

مناساب باه مشاتریان

( )S3و بازار مناسب ملی و بینالمللی ( )O3دارای بیشترین اهمیت نسبی هساتند .از ایان رو،
کارکرد اعمال رحریمهای اقتصادی ،بهطور عمده ناامنی بستر فعالیتهای اقتصادی است کاه
رحت این ررایت رقابتپذیری ررکتهای رولیدی (صنعتی) باا چاالش روباهرو مایراود.
بهع وه ،این وضعیت ،کاهش احتمالی نرخ رسعیر ارز را در پی دارد که علیرفم جنباههاای
منفی آن بر اقتصاد ،باعف ایجاد مزیت رقابتی (از نظر قیمات) در صاادرا
موضو در صور

مایراود .ایان

رحقق ،منابع ارزی رولیدکنندهها را رقویت مینماید .در این راستا عامال

مهم کمککننده در بالفعلسازی این فرصت ،اررقاء کمی و کیفی خدما

به مشتریان است.

راهبردهای سازمانی ردوینرده در این مطالعه ،در مجموعهی راهبردهای (الاف) خنثای
یا کماثرسازی رحریمها یا راهبردهای (ب) اررقاء قابلیتهاای عملیااری و اجرایای صانعت
مورد مطالعه (در ررایت رحریم) قرار میگیرند که در جهتدهی به برناماههاای عملیااری و
اجرایی در رفع رنگناهای ناری از رحریمها راهگشا هستند .راهبردهای خنثی و کماثرساازی
رحریمها بهطور عمده ناظر بر سیاستهای خودکفایی و خودارکایی است کاه جهاتگیاری
سازمان را به «ساخت قطعا

در داخل کشور» (راهبرد  ،)A4سرمایهگذاری در فناوریهاای

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

بحث و تحليل نتايج

حیاری «(راهبرد « ،)A3روسعه فعالیتهای اقتصادی (باه ویاژه صاادرا ) و اررقاای درآماد»
(راهبرد  A1و راهبرد  )A9و «رقویت نظاام رارمین و مادیریت ماالی» (راهبارد  )A8معطاوف
مینماید .همچنین راهبردهای اررقای قابلیت های عملیاری و اجرایی صنعت مورد مطالعه در
ررایت رحریم عمدراً ناظر بر سیاستهای اصا ح ساازوکارهای اداری و اررقاای کیفیات و
بهرهوری است که جهتگیریهای سازمان را به «روانمندسازی عوامل رولید و منابع انسانی»
(راهبرد « ،)A2رقویت ،روانمندسازی و اررقای کیفیات و بهارهوری هماهی عوامال زنجیاره
ررمین بهصور

یکپارچه» (راهبرد  A6و راهبارد )A7و «رقویات نظاار

رقابتپذیری» (راهبرد  )A5معطوف مینماید.

در جهات اررقاای
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مؤثرررین راهبردهای ردوین رده در صنعت رحت مطالعه در ررایت رحریم ،در مجموعه
راهبردهای  WT ،SOو  STقرار دارند .به این صور
قطعا

در داخل کشور ( ،)A4راهبرد نظار

و راهبرد ایجاد رنو در سبد محصاون

که راهبرد اخذ استانداردهای سااخت

بر عوامل ررمین ،رولید و روزیع و فاروش

()A6

( )A1باه ررریاب ماؤثرررین راهبردهاا در رارایت

رحریم اقتصادی هستند .راهبردهای گزینش رده نشان میدهد بهصور
فصلنامه علمی مطالعا

با رحریم ،راهبرد مؤثر استفاده از نقاط قو

طبیعی در مواجهاه

است.

نتيجهگيری و پيشنهاد

بینررتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،رماره  ،44پاییز 1411

ررایت اقتصادی ناری از رحریم ،ساختارهای ماالی و پاولی و الزاماا

رولیاد را رحات

ررثیر قرار داده و میرواند بقای کسبوکار را با درواری و حتی اضمح ل مواجه نمایاد .در
این ررایت بازنگری و اررقای مداوم راهبردهاای کورااهماد

و بلندماد

ساازمان ،بارای

مواجهه با چالشهای کسبوکار حائز اهمیت است .هدف از انجام این مطالعه ،ارائاه مادلی
برای واکنش سریع به رغییرا

محیت اقتصاادی و باازنگری ،رنظایم و اررقاای راهبردهاای

سازمانی با استفاده از رحلیل  SWOTو روشهای رصمیمگیاری چنادمعیاره اسات .باه ایان
منظور یک مدل ریاضی ررکیبی برای بهبود نتای رحلیال  ،SWOTدر بررسای راهباردهاا و
اولویتبندی آنها بهکارگیری رد که در طی آن ،در کنار رحلیل  SWOTاز روشهای ،ANP
 FVIKOR ،FTOPSISو  FCOPRASنیز استفاده گردید .در این بررسی برای ارزیابی کاارایی
مدل پیشنهادی ،این مدل در یک کارخانه رولید ررانس پیادهسازی گردید .بر ایان اسااس در
هر یک از عوامل رحلیل ( SWOTقاو  ،ضاعف ،فرصات و رهدیاد) ،چهاار عامال اصالی
مشخص و در مواجهه با این عوامل ،نه راهبرد اساسی رعیین ردند .وزن عوامل نیز با
محاسبه و مشخص رد که عوامل نقاط قو

ANP

با وزن  1/31بانررین اهمیت نسابی (وزن) را

دارند .برای رربهبندی راهبردها و نیز مقایساه و اعتبارسانجی نتاای  ،روشهاای ،FTOPSIS
 FVIKORو  FCOPRASاستفاده رد .همچناین ساازگاری نتاای ررباهبنادیهاا باا ضاریب
همبستگی اسپیرمن بررسی و همبستگی قوی بین نتای ررباهبنادی (راباهت نتاای ) ررییاد
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گردید .در نهایت با رویکرد ادفامی کپ لند ،رربه بندی واحد از راهبردها مشاخص گردیاد


که بر این اساس راهبرد اخذ استانداردهای سااخت قطعاا

در داخال کشاور ،نظاار

بار

بانررین اولویت انتخاب ردند.
در مطالعا

آری پیشنهاد می گردد که امکاان ارائاه راهبردهاای مقااوم در رارایت عادم

قطعیت (ررایت ناپایدار اقتصادی) و همچنین کارایی سایر روشهای  MCDMبرای اررقاای
رحلیل  SWOTرحت این ررایت بررسی گردد .ع وه بر این ،مدل رحت ررایت احتماالی و
یا روابت خاکستری بهکارگیری و نتای مورد مقایسه قرار گیرد.
پيوست
و

و عدد

برای هر دو عدد فازی مثلثی مثبت

حقیقی مثبت  ،rعملگرهای جبری اعداد فازی مثلثای باهصاور

زیار رعریاف مایراوند

(اپریکویچ:)2111 ،
()23
()24
()25
()26
()22
فاصله دو عدد فازی مثلثی با روش  Vertexبهصور

مقاله پژوهشی :ردوین و اولویتبندی راهبردهای سازمانی در ررایت رحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی :ررکت رولید ررانسفورمارور)

عوامل ررمین ،رولید ،روزیع و فروش و رناو در محصاون  ،باهعناوان راهبردهاای دارای

زیر محاسبه میگردد:

()21
در این مقاله برای ربدیل مقادیر فازی به مقادیر قطعای از روش

COA

اساتفاده گردیاده

است .در این روش بهترین عملکرد فیر فازی ( )BNPاز رابطه ( )21به دست میآید.
()21
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