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 چكیده     

 

مدیران را قادر به کشف و این رویكرد باشد. می SWOTابزارها در فرایند مدیریت استراتژیک ماتریس  ترینمهمیكی از 

. به منظور در نظرگیری وابستگی بین سازدمیفاکتورهای مستخرج از بررسی عوامل داخلی و خارجی  ترینمهمآوری جمع

به  AHP. در این پژوهش از فرایند بهره گرفته شده استاز فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی  SWOTعوامل در ماتریس

بهره گرفته شده است. این فرایند در یک مورد مطالعاتی  SWOTهای مستخرج از ماتریس راتژیسازی وزن استمنظور کمی

  باشد.کارخانه تولید کاشی و سرامیک می اجرا و بكارگرفته شده است. مورد مطالعاتی در این پژوهش

 کلمات کلیدی 

 استراتژیک.ریزی ، برنامه AHP، فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی  SWOT ماتریس

 
 

A case study  : to prioritize the strategies rocessPierarchy Hnalytic A

for tile manufacturing firm 

Zahra Mohseni , Seyyed Reza Hejazi 

Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 

 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 

ABSTRACT 

SWOT analysis is the most important tool for decision makers in strategic management process, because 

it enables the managers to discover and collect the facts that resulted from the internal and external analysis. 

This analysis can be a good base for strategy formulation but it is not non-defect. It includes no means of 

analytically determining the importance of factors or assessing the fit between SWOTs factors and decision 

alternatives and is mainly based on the qualitative analysis. Many researchers develop different techniques to 

quality the SWOT analysis but these methods are not comprehensive. In this study, we develop a model for 

quantitative weighting of SWOT strategies. We demonstrate our model with a case study example. 
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هداف بلند تواند سازمان را به سمت امدیریت استراتژیک می

[. فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله 1مدت هدایت کند]

.  [2باشد]استراتژی میزیابی تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ار

مل و فاکتورهای دهی عواین مدیریت استراتژیک شامل سازمانبنابرا

های زیادی به منظور آنالیز فرایند باشد. تکنیکداخلی و خارجی می

 نقاط قوت و ضعف[ اما ماتریس 3مدیریت استراتژیک وجود دارد]

. این [4باشد]لیزها میآنا ترینمهم SWOT1 اتهدیدهها و فرصت

که مدیران  گیری است، چراابزارهای تصمیم ترینمهمتکنیک یکی از 

از بررسی عوامل داخلی آوری فاکتورهای حاصل را قادر به کشف و جمع

کند. بررسی جامع عوامل محیطی در شناخت عوامل و خارجی می

داخلی و خارجی موثر بر سازمان بسیار مهم است. سازمانی که فرصت 

تواند ت و ضعف خود را شناسایی نموده میو نقاط قوها و تهدیدها 

ط ضعف خود ی نقاط قوت، نقاهایی را تدوین نماید که بر پایهاستراتژی

در مقابل تهدیدهای بیرون از  ها،ی فرصترا کاهش دهد و بر پایه

سازمان مقابله کند. نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی و فرصت 

ماتریس  شوند.عوامل خارجی شناخته میبه عنوان  ها و تهدیدها

SWOT کند، که نقش عوامل داخلی و خارجی را تعیین می ترینمهم

 اگر به SWOTمهم و قابل توجهی در آینده سازمان دارند. ماتریس 

اما  ای برای تدوین استراتژی باشد.تواند پایهدرستی تعیین شود می

هم چنین اهمیت  اهمیت معیارها نبست به یکدیگر و SWOTماتریس 

ریزی کند. در فرایند برنامهها نسبت به یکدیگر را تعیین نمیگزینه

ریزی با دادهای عددی همراه است، ماتریس زمانی که فرایند برنامه

SWOT [از طرفی فاکتورهای ذکر شده د5به تنهایی کافی نیست .] ر

ابراین برای ارزیابی جامع و اند، بندهماتریس به طور خالصه تعیین ش

این ماتریس به تنهایی کافی نیست. محققان بسیار زیادی از کامل، 

سازی این ماتریس جزیه تحلیل سلسه مراتبی برای کمیفرایند ت

تکنیکی برای فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی . استفاده می کنند

توسط ساعتی  1980گیری چند معیاره است که در سال مسائل تصمیم

این تکنیک برای  .به منظور حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح شد

 .[6]گیردمیمورد استفاده قرار  گیریتصمیممسائل متنوع 

 ادبیات موضوع-2
آندسته از عوامل داخلی و خارجی را که  SWOTماتریس 

. هدف از نمایدمیبیشترین تاثیر در آینده سازمان را دارد مشخص 

باشد که بین فاکتورها و استخراج استراتژی می SWOTماتریس 

معیارهای داخلی و خارجی تناسب خوبی برقرار نماید. اگر ماتریس 

SWOT  به درستی تهیه و تدوین گردد می تواند پایه و اساس مهمی

وب گردد. از آنجایی که در های سازمان محسبرای تدوین استراتژی

                                                           
1strengths, weaknesses, opportunities, threat  

 SWOTاز غلب معیارهای عددی مطرح است، استفاده ریزی ها ابرنامه

واند در ارزیابی [. این ماتریس به تنهایی نمی ت7به تنهایی کافی نیست]

رار استراتژیک به طور کامل مورد استفاده ق گیریفرایندهای تصمیم

تجزیه  از فرایند SWOT[. به منظور کمی سازی ماتریس 8گیرد]

این فرایند یکی از . [9]ه گرفتمی توان بهر تحلیل سلسله مراتبی

با معیارهای چندگانه می باشد که توسط  گیریتصمیمفرایندهای 

اقتصادی و  گیریتصمیم لائبه منظور حل مس 1980ساعتی در سال 

تجزیه تحلیل سلسله فرایند  [.10]اجتماعی توسعه داده شده است

موجود در . این فرایند معیارهای سازدمینبود هدف را جبران  مراتبی

هر سطح بدون وابستگی بوده و تمام وابستگی ها از باال به پایین می 

باشد. این فرایند امکان انجام مقایسات زوجی برای هر یک از عوامل 

در  .سازدمیرا فراهم  سطوح مختلف و با توجه به معیار سطح باالتر

ان که در اینجا هم هاگزینهبه کمک این فرایند وزن هر یک از  نهایت

 [11].گرددمیمی باشد حاصل  هااستراتژی
 

 تعریف مسئله-3
ی کارخانه هااستراتژی بندیاولویتدر این پژوهش به منظور 

 تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.فرایند کاشی از 

های مربوط به ماتریس مقایسات زوجی توسط مدیران کارخانه داده

 expertافزار بندی از نرمانجام این اولویتو به منظور اند تعیین شده

choice .استفاده شده است 

 SWOT  ماتریس -3-1

 اجزای این مورد مطالعاتی به شرح زیر است. در SWOTماتریس        

 عوامل داخلی )نقاط قوت و نقاط ضعف(و ترینمهماین ماتریس شامل 

. در [12]عوامل خارجی )فرصتتت ها و تهدیدها( می باشتتد ترینمهم

می تما تعیین می گردند. هااستتتراتژییا همان  هاگزینهپایان ماتریس 

 اجزای ماتریس توسط مدیران کارخانه کاشی تعیین گردیده اند.

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 مربوط به مسئله SWOT : ماتریس(1)جدول
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 فرصت ها تهدیدها

ی اقتصادی متغیر هاسیاست-1

 (T1)ایران

کمبود انگیزه برای -2

 (T2در ایران) گذاریسرمایه

افزایش دانش مصرف -3

 (T3کنندگان)

وجود بازارهای فروش اطراف -1

 (O1کارخانه)

 (O2افزایش تقاضا)-2

دردسترس بودن مواد -3

 (O3اولیه)

 عوامل داخلی

 نقاط قوت

 (S1سرمایه فکری کارخانه)-1

 (S2)هاهزینهمدیریت -2

 کنندگان قابلتامین-3

 (S3اعتماد)

 (S4)هاکارخانهارتباط با سایر  -4

 نقاط ضعف

 (W1ضعف تبلیغات)-1

 (W2پایین بودن تنوع تولید)-2

 هااستراتژی

(STتولید بر اساس نیاز مشتری) 

(WT ادغام با)ی هاکارخانه

 خارجی

(SOافزایش تولید) 

(WOافزایش تنوع محصول) 

 

 SWOTپیشنهادی برای ماتریس  AHPالگوریتم  -3-2

 به شرح زیر می باشد. 2AHPگام های الگوریتم 

و تشکیل ساختار سلسله  گیریتصمیمتعریف مسئله  قدم اول :

 .مراتبی

اول بایستی مسأله به صورت کامل تعریف شود و  یمرحلهدر 

اجزای آن در ساختار منطقی تشکیل و کلیه ارتباطات به صورت 

یستی هدف، معیارهای عمودی تعیین گردد. در این مرحله ابتدا با

. [10]رنددر ساختار سلسله مراتبی قرار گی هاگزینهاصلی، زیر معیارها و 

 .اندشدهحاصل  SWOTاین اجزا از ماتریس 

 

                                                           
2analytic hierarchy process  

 
 

 

تعیین وزن معیارها و  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی:  قدم دوم

 .هاگزینه

و تاثیر شاخص  شودمیدر این قسمت ماتریس مقایسات زوجی تشکیل 

ها و زیر شاخص ها با در نظر گرفتن ارتباطات از باال به پایین تعیین 

شده و به کمک آن ها وزن عناصر به دست می آید. بدین منظور بایستی 

ماتریس مقایسات زوجی را برای هر یک از معیارها با توجه به هدف، و 

 هاگزینهیک از زیر معیارها با توجه به معیارها، و برای هر یک از برای هر 

 معیارهای سطح باالتر انجام داد. با توجه به زیر

 قدم سوم: بررسی میزان ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی 

در فرایند سلسله مراتبی به بررسی ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی 

در صورتی که شاخص ناسازگاری ماتریس های  شودمیپرداخته 

باشد مقایسه زوجی ناسازگار می  0.1مقایسه زوجی مقداری بیشتر از 

 باشد و بایستی در اوزان تجدید نظر صورت گرفته شود.

 هاگزینهقدم چهارم: محاسبه وزن های مربوط به هر یک از  

قایسات در این مرحله با توجه به سازگار بودن تمام ماتریس های م

و به این  شودمیاستخراج  هاگزینهزوجی، وزن مربوط به هریک از 

نسبت به سایر استراتژها تعیین  هااستراتژیترتیب اولویت هر یک از 

 .گرددمی

به شکل  EXPERT CHOICEنمایش این ساختار در نرم افزار 

با توجه م اختصاری مربوط به هر مورد عالئزیر می باشد، که در آن از 

 .استفاده شده است SWOTماتریس  به

 ساختار سلسله مراتبی مسئله مورد بررسی :(1شكل)
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به شکل زیر با انجام تمامی مراحل ذکر شده خروجی نرم افزار 

 خواهد بود.

 

 
 
 

 هااستراتژیبا توجه به امتیاز نهایی محاسبه شده برای هر یک از 

با توجه به امتیاز نهایی  به شکل زیر خواهد بود. هااستراتژیاولویت 

)افزایش تبلیغات( دارای  WO، استراتژی هااستراتژیهر یک از 

)تولید بر اساس نیاز و  STبیشترین امتیاز بوده و در رتبه اول، 

)اتحاد و مشارکت با سایر  WTتقاضای مشتری( در رتبه دوم،

ی سوم هارتبه)افزایش تولید( نیز به ترتیب در   SO(و اهکارخانه

 .گیرندمیو چهارم قرار 

 تحلیل حساسیت مدل-4
. این شودمیدر این بخش به تحلیل حساسیت دینامیکی پرداخته 

. سازدمیتحلیل در واقع تحلیل اهمیت دینامیک معیارها را مشخص 

اگر تصمیم گیرنده تصور کند که اهمیت معیارها نسبت به حالت اولیه 

کردن نوار معیارها و افزایش یا  DRAGتغییر یافته است می تواند با 

کاهش میزان اهمیت معیارها، تاثیر تغییر آن معیار را روی آلترناتیو 

 .مشاهده کند

 

 

 
 

 

 

دارای بیشترین  WOاز روی شکل مشخص است که استراتژی 

 وزن می باشد.

انجام  معیارهااین نوع آنالیز حساسیت را می توان برای هر یک از 

 را مشاهده نمود. هااستراتژیداد و تغییر وزن و اهمیت 

 

 گیرینتیجه-5
کارخانه های استراتژی بندیاولویتبه  AHPدر این مقاله از روش 

کاشی و سرامیک استفاده شده است. اطالعات مربوط به ماتریس 

. در هر گام مقایسات زوجی توسط مدیران کارخانه تعیین گردیده است

است،  0.1که میزان ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی بیش تر از 

به کمک نرم  محاسباتاصالح داده ها توسط مدیران انجام گرفته است. 

انجام شده است. با توجه به امتیاز نهایی  EXPERT CHOICEافزار 

)افزایش تبلیغات( دارای  WO، استراتژی هااستراتژیهر یک از 

)تولید بر اساس نیاز و تقاضای STبیشترین امتیاز بوده و در رتبه اول، 

 SO( وهاکارخانه)اتحاد و مشارکت با سایر WTمشتری( در رتبه دوم،

 .گیرندمیی سوم و چهارم قرار هارتبهیب در )افزایش تولید( نیز به ترت
پیشنهادات آتی استفاده از اعداد فازی در ماتریس مقایسات زوجی و  

 باشد.یرویکرد فرایند تجزیه تحلیل شبکه ای م

 آنالیز حساسیت دینامیک حالت اولیه اهمیت( 4شكل )

 معیارها

 نمایش ساختار سلسله مراتبی در نرم افزار :(2شكل )

 هااستراتژیمحاسبه وزن نهایی هر یک از  (3)شكل
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 ضمائم-6 
کار ه بمقایسات زوجی ماتریس های مورد نیاز مورد مطالعاتی داده

 زیر قابل مشاهده است.اشکال قالب در  ،گرفته شده در حل مسئله

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

( ماتریس مقایسات زوجی معیارها با توجه به 1شكل)

 هدف

زیرمعیارها با توجه ماتریس مقایسات زوجی  (2)شكل 

 فرصت ها به 

 
 

( ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارها با توجه  3)شكل 

 به تهدیدها

 ماتریس مقایسات زوجی با توجه به نقاط ضعف (4)شكل 

 ماتریس مقایسات زوجی با توجه به فرصت ها (5)شكل 

 ماتریس مقایسات زوجی با توجه به نقاط قوت (6)شكل 

 T1 به ها با توجهماتریس مقایسات زوجی گزینه( 7)شكل

  T2با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (8شكل)

 T3با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی ( 9)شكل 

 W1با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (10)شكل 

 W2با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (11)شكل 
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با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (12)شكل 
O1 

 

 O2با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (13)شكل 

 

 

 O3با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (14)شكل 

 

 

 S1با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (15)شكل 

 

 

 S2با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (16)شكل 

 

 

 

 S3با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (17)شكل 

 

 

 

 S4با توجه به  هاگزینهماتریس مقایسات زوجی  (18)شكل 
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