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چکیده
بازار بی رقیب  ارائه روشی جدید برای ایجاد  از این پژوهش،  هدف 

و  پورتر  رقابتی  نیروهای  آبی،  اقیانوس  استراتژی  تلفیق  از  استفاده  با 

گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای  روش تاپسیس 

شامل »تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر 

با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر«، »معرفی راه کارهای خروج 

اقیانوس  استراتژی  از شش مسیر  استفاده  با  رقبا  با  رقابت  از فضای 

روش  طریق  از  راه کارها  رتبه بندی  و  شاخص ها  »وزن دهی  و  آبی« 

پیشنهادی،  روش  همچنین  است.  شده  ارائه  گروهی«  تاپسیس 

ایرافا پیاده سازی شده  است. در این  گروه صنعت و مدیریت  برای 

ارشد  کارشناسان  از  نفر   12 شامل  ایرافا  خبرگان  تیم  ابتدا  خصوص 

روش  پیاده سازی  از  حاصل  نتایج  است.  شده   تشکیل  سازمان 

که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت  پیشنهادی نشان می دهد 

بوده   ایرافا  تهدید  اصلی  عامل  موجود  سازمان های  بین  مستقیم 

استراتژی  مرزهای  ساختار  تجدید  مسیر  شش  تمام  همچنین  است. 

 با استفاده 
ً
اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتا

ُبردا،  روش  و  وزین  میانگین  استراتژی  گروهی،  تاپسیس  روش  از 

ایرافا  برای  راه کار  بهترین  به عنوان  مکمل«  خدمات  و  »محصوالت 

تعریف شده است.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
می تواند  مستقیم  رقابت  به جای  بی رقیب  بازار  ایجاد 

با  برساند.  بازار  رقبایشان در  از  فراتر  به موفقیتی  را  سازمان ها 

شرکت ها  فناوری،  سریع  تغییرات  و  شدن  جهانی  به  توجه 

بین المللی  شرکت های  با  بلکه  ملی  رقبای  با  نه تنها  باید 

تغییر  بر  همچنان  جهانی  عظیم  فشار  این  کنند.  رقابت 

تأثیرگذارند.  می کنند،  کار  آن  در  شرکت ها  که  محیطی 

کیفیت،  شیوه های  اجرای  طریق  از  باید  بقا  برای  شرکت ها 

اینترنتی،  یابی  بازار  ،]1[ رقابتی  قیمت گذاری  سیاست های 

پیش بینی  و  محصول  نوآوری  صحیح،  استراتژی  پایه ریزی 

برای رضایت مشتری »شایستگی های اصلی«  رفتار خریدار 

در  استفاده  مورد  استراتژی های  که  زمان  هر  کنند.  ایجاد 

احتمااًل  شرکت  باشد،  موفق  شرکت  عملکرد  توانمندسازی 

نسبت به رقبای خود در بازار مزیت بیشتری به دست آورده و 

با تمرکز  کسب می کند]2[. صنعت  درنتیجه درآمد بیشتری 

بر فرصت های موجود در بازار رقابتی می تواند رشد بلندمدت 

در  را  خود  توانایی  می تواند  همچنین  کند.  تضمین  را  خود 

 .]3[ دهد  افزایش  اقتصادی  رکودهای  و  بازار  تغییرات  برابر 

مانند  صنایعی  در  مختلف  کسب وکارهای  به  پورتر  مدل 

همچنین  و  غذایی  صنایع  هتلداری،  خرده فروشی،  تولید، 

استراتژیست های  است.  کرده  کمک  خدمات  بخش 

راه هایی  تعیین  برای  تحلیلی  ابزارهای  به  نیاز  کسب وکار 

برای حفظ تغییر در یک صنعت دارند. مدل پورتر نشان داده 

کسب وکار در بسیاری  که ابزاری مؤثر برای تحلیل گران  است 

یابی محیط   از فرهنگ ها است]4[. استراتژی ها بر اساس ارز

سازمان استوار است ]5[. یکی از مهم ترین تحوالت در حوزه 

نوآوری که منجر به پیدایش انقالبی در حوزه استراتژیک شده، 

استراتژیک  تفکر  یکرد  رو با  که  است  آبی  اقیانوس  استراتژی 

یکردهای  همراه با نوآوری، مجموعه ای از ابزارها، اقدامات و رو

 .]6[ می کند  ارائه  را  سودمند  تحوالتی  تحقق  جهت  خاص 

سازمان برای رسیدن به خواسته هایش باید حدودی را تنظیم 

که با محیط اطرافش ارتباط داشته باشد ]۷[  کند، به گونه ای 

گیرد  که قرار است انجام  کاری  گر  که ا و باید در نظر داشت 

همانند رقبا باشد، بعید است بتواند به موفقیتی دست یابد. 

و در پی آن،  کمتر  بازار  رقبا بیشتر شود، سهم  ازدحام  هرچه 

سوددهی و رشد نیز محدودتر می گردد. از طرف دیگر در عصر 

حاضر، دوره حمایت های دولتی، بهره گیری از ذخیره ارزی، 

انرژی ارزان قیمت و راه کارهای تکراری و از پیش تعیین شده 

و  ایرانی  رقبای  با  رقابت  ازاین رو  یافتن است.  پایان  در حال 

حتی رقبای جهانی در تمام عرصه های صنعت و خدمات، 

که با دوره  کشورمان جدی تر شده است. در عصر حاضر  در 

باید  سازمان ها  می شود،  معرفی  دانش«  بر  مبتنی  »اقتصاد 

تحقیق  این  در   .]۸[ بیندیشند  رقابت  از  فراتر  موضوعاتی  به 

از  استفاده  با  ابتدا  که  شده  پیشنهاد  مرحله ای  سه  روشی 

کرده  نیروهای رقابتی پورتر، جایگاه رقابتی صنعت را تحلیل 

ارائه  در  سعی  آبی،  اقیانوس  استراتژی  کمک  به  سپس  و 

راه کارهایی برای خروج از محیط رقابتی دارد. سرانجام روش 

پیشنهادی با اولویت بندی و انتخاب راه کارهای مناسب به 

گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش ُبردا،  کمک تاپسیس 

آینده  که در  را به سمت سازمانی پیشرو و بی رقیب  سازمان 

کرد.  دیگران نیز به دنبال او خواهند بود تبدیل خواهد 

2.مبانی نظری تحقیق
1-2.مدل نیروهای رقابتی پورتر

شناسایی  و  صنعت  تحلیل  به  پورتر،  رقابتی  نیروهای  مدل 

مفهومی  رقابت پذیری  می پردازد.  سازمان  رقابتی  جایگاه 

فراتر از معامالت اقتصادی در تولید ناخالص داخلی است. 

اقتصادی  ثروت و عملکرد  ایجاد  به  که  رقابت چیزی است 

کشورها  با بهره وری مرتبط و تفاوت  پایبند و به طور مستقیم 

یا  کسب وکار  مدل  یک  می کند]9[.  مشخص  را  رفاه  در 

سیستم عملکردی، مجموعه ای از فرایندها و فعالیت هایی 

ارزش  و  موردنظر  درآمد  طریق  از  را  مناسبی  سود  که  است 

کسب وکار نقش و روابط بین  مشتری به دست می دهد. مدل 

برمی گیرد  در  را  شرکت  تأمین کنندگان  و  متحدان  مشتریان، 
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یافتن  سازمان،  یک  برای  رقابتی  استراتژی  از  هدف   .]10[

رقابتی  نیروهای  مقابل  در  بتواند  سازمان  که  است  موقعیتی 

خریداران،  گذارد]11[.  تأثیر  آن ها  ی  رو یا  کرده  دفاع  خود  از 

تازه وارد،  شرکت های  و  جایگزین ها  اصلی،  تأمین کنندگان 

صنعت  یک  در  موجود  بنگاه های  برای  رقبایی  همگی 

شرایط،  به  بسته  است  ممکن  که  می شوند  محسوب 

گسترده  رقابت  یک  این  و  باشند؛  کم اهمیت  یا  بااهمیت 

که یک شرکت  کمک می کند  یابی این نیروها  است ]12[. ارز

این  از  یک  هر  قدرت  بخشد.  بهبود  را  خود  رقابتی  موقعیت 

برای  به طوری که  دارد  شرکت  سود  با  معکوس  رابطه  نیروها 

سازمان، نیروهای رقابتی ضعیف، فرصت و نیروهای رقابتی 

قوی، تهدید محسوب می شوند ]13[.

در ادامه به تشریح مختصر هر یک از نیروهای رقابتی پورتر 

پرداخته می شود.

الف( رقابت در بین رقبای موجود: رقابت بین رقبای موجود، 

وجود  شرکت هایی  میان  و  بوده  رقابتی  ی  نیرو قوی ترین 

تولید  یکدیگر  به  نزدیک  جایگزین  محصوالت  که  دارد 

ازجمله  روش هایی  ایجاد  با  شرکت ها  این  می کنند. 

کمپین های  جدید،  محصوالت  معرفی  ویژه،  تخفیف 

که  می کنند  سعی  بهبوددهنده،  خدمات  و  تبلیغاتی 

رقبای  وجود  چون  مواردی  شوند ]14[.  پیروز  رقابت  در 

هزینه های  بودن  باال  صنعت،  آهسته  رشد  هم سطح، 

ثابت، باال بودن هزینه های خروج از یک صنعت رقابت 

را شدت می بخشند ]15[.

ب( تهدید ورود رقبای تازه وارد: تازه واردان صنعت، ظرفیت 

بازار  سهم  که  دارند  تمایل  و  کرده  اضافه  بازار  به  جدید 

قیمت ها،  بر  تازه وارد  رقبای  دهند.  افزایش  را  خود 

پورتر   .]16[ می گذارند  اثر  سرمایه گذاری  میزان  و  هزینه ها 

هزینه  محصول،  تمایز  مقیاس،  مزیت  نظیر  عواملی 

یع، هزینه های مستقل  توز کانال های  تغییر، دسترسی به 

به  ورود  موانع  به عنوان  را  دولت  سیاست  و  مقیاس  از 

صنعت مطرح می نماید.

ج( قدرت چانه زنی تأمین کنندگان: تأمین کنندگان می توانند 

کیفیت  کاهش  یا  قیمت  افزایش  طریق  از  را  صنعت 

کاالها و خدمات تحت فشار قرار دهند. تأمین کنندگان 

نحوی  به  را  صنعت  یک  سودآوری  می توانند  قدرتمند 

که شرکت ها نتوانند افزایش هزینه  تحت فشار قرار دهند 

تعداد  گر  ا پورتر،  نظر  از  کنند.  جبران  قیمت  طریق  از  را 

روبه جلو  ادغام  بتوانند  و  باشد  محدود  تأمین کنندگان 

باالیی  قدرت  از  تأمین کنندگان  گروه  دهند،  انجام 

برخوردارند ]13[.

پورتر  مدل  در  )مشتریان(:  خریداران  چانه زنی  قدرت  د( 

گرفته  به کار  سازمان  مشتریان  برای  خریداران  اصطالح 

و  بوده  کم  تعدادشان  که  زمانی  خریداران  می شود]1۷[. 

همچنین محصوالت شرکت تمایز و تنوع نداشته باشند، 

روبه  عقب  ادغام  امکان  گر  ا همچنین  هستند.  قدرتمند 

واقعی  قیمت های  مورد  در  خریدار  و  باشد  داشته  وجود 

داشته  کافی  اطالعات  تأمین کننده  هزینه های  و  بازار 

باشد، قدرت چانه زنی بیشتری خواهد داشت ]15[.

از  دیگری  انواع  جانشین ها،  جایگزین:  خدمات  تهدید  ه( 

کار یکسانی انجام می دهند.  که اساسًا  محصول هستند 

کاالهای جانشین  گر برای محصول یا خدمات تولیدی،  ا

بازار  قسمت  آن  باشد،  داشته  وجود  بالقوه ای  یا  واقعی 

بیشتر  بالقوه  ندارد ]14[. هر چه جایگزین های  جذابیت 

جایگزین  محصوالت  به  خریدار  آوردن  رو  هزینه های  و 

خدمات  یا  محصوالت  به  قیمت،  و  کارکرد  نظر  از  و  کم 

جایگزین ها  این  از  ناشی  تهدید  باشد،  نزدیک تر  شرکت 

بیشتر خواهد بود ]1۸[.

2-2.استراتژی اقیانوس آبی

اقیانوس آبی راه گشا  از رقابت، اجرای استراتژی   برای خروج 

است. اساس و پایه اصلی استراتژی اقیانوس آبی نوآوری در 

کید یکسانی بر ارزش  ارزش است ]19[. نوآوری در ارزش، تأ

خلق  بر  تمرکز  به  نوآوری،  بدون  ارزش   .]20[ دارد  نوآوری  و 
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مبتنی  یا  ارزش،  بدون  نوآوری  و  نشان می دهد  تمایل  ارزش 

کرد. مهم  بر فناوری است یا بر پیشتازی در بازار تکیه خواهد 

که بین نوآوری در ارزش و نوآوری در فناوری تمایز  قائل  است 

اقیانوس آبی جدا  بازندگان در خلق  از  را  برندگان  آنچه  شد. 

می کند، نه فناوری کاماًل جدید است و نه »موقع شناسی برای 

کاهش  ورود به بازار«. خلق اقیانوس های آبی، تحقق هم زمان 

است  خریداران  برای  ارزش  و  مطلوبیت  افزایش  و  هزینه ها 

برای شرکت و خریداران محصول  ارزش  ]21[؛که جهشی در 

وجود  یکپارچه ای  یکرد  رو چنین  گر  ا می کند.  ایجاد  شرکت 

می شود.  جدا  استراتژی  هسته  از  نوآوری  باشد،  نداشته 

توسعه  به  منجر  موفقیت آمیز  نوآوری  موارد  از  بسیاری  در 

اقیانوس آبی شده  محصوالت و خدمات جدید و پیشرفت 

شرکت ها  برای  یکردی  رو آبی،  اقیانوس  استراتژی  است. 

بدون  بازارهای  شناسایی  و  تحقیق  می کند  ثابت  که  است 

رقابت، پیش شرط یک رقابت متفاوت و بی نظیر در بازارهای 

یکردی سامان مند است  موجود است]22[. این استراتژی رو

برای  جدید  فضایی  کشف  به  رقابت،  کردن  بی معنی  با  که 

و  بازار  نیست  الزم  استراتژی  این  در  می پردازد.  کسب وکار 

نوآوری  یک  ایجاد  بر  تمرکز  بلکه  شوند؛  محدود  مشتریان 

ارزش آفرین و ورود به عرصه های جدید است ]23[. اقیانوس 

آبی و قرمز  استعاره هایی از بازار کلی هستند. اقیانوس قرمز آن 

گاهی دارند.  که مردم به آن آ بخش شناخته شده بازار است 

برای  بازی  قواعد  و  بوده  مشخص  صنعت  مرز  بازار  این  در 

بیشتر،  بازار  گرفتن سهم  برای  کس  و هر  رقابت روشن است 

اقیانوس  ایجاد  باعث  و  پرداخته  صنایع  دیگر  با  رقابت  به 

بازار،  نوع  این  در  می شود.  قرمز  اقیانوس  همان  یا  خونین 

اقیانوس های  کاهش می یابد ]24[. در مقابل  نرخ رشد سود 

وجود  حاضر  حال  در  که  هستند  صنایعی  کلیه  شامل  آبی، 

بهره برداری  هیچ  هنوز  آبی  اقیانوس های  از  ندارند.  خارجی 

و  رشد  برای  باالیی  پتانسیل  بنابراین  است،  نگرفته  صورت 

و  قوانین  می تواند  آبی  اقیانوس  خالق  دارد.  وجود  سودآوری 

کند ]23[. حدومرزها و محدودیت های صنعت را مشخص 

نیز  دیگری  به گونه  افراد  یا  سازمان  یک  استراتژی 

تقسیم بندی می شوند. به جز استراتژی های رقابتی یا اقیانوس 

یا  پایدار  استراتژی  آبی،  اقیانوس  یا  انحصار  استراتژی  و  قرمز 

اقیانوس سبز و یا ترکیبی از آبی و سبز به نام استراتژی اقیانوس 

و نوع سازمان،  که بسته به هدف  نیز تعریف شده اند  بنفش 

کرد ]10[. می توان آن ها را انتخاب 

ساختار  تجدید  آبی  اقیانوس  استراتژی  اصل  اولین 

این  است.  رقابت  دایره  از  شدن  خارج  برای  بازار  مرزهای 
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برای  اصلی  مسیر  شش  هستند.  روبه رو  آن  با  شرکت ها  از 

گرفته  نظر  در  خدماتی  و  کاری  حوزه های  مرزهای  بازسازی 

عمومی  کاربرد  صنعت،  بخش های  کلیه  در  که  شده اند 

و  تجاری  فن های  از  مجموعه ای  به  را  سازمان  و  داشته 

چشم انداز  نیازمند  راه کار  این  می کند.  هدایت  دوام پذیر 

مسیرها  تمام  پیش  نیاز  نیست.  آینده  پیش بینی  یا  خاص 

یه  زاو از  که  است  سازمان  موجود  و  قبلی  داده های  همان 

دیگری بررسی خواهند شد. در ادامه به توضیح هریک از این 

مسیرهای شش گانه پرداخته شده است ]23[.

یک مفهوم وسیع،  مسیر 1 )دیدن فراتر از صنایع جایگزین(: در

یک سازمان عالوه بر رقابت با سایر سازمان ها و بنگاه های 

فعال  سازمان های  با  صنعت،  در  موجود  اقتصادی 

خدمات  و  محصوالت  تولید  به  که  دیگری  صنایع  در 

نظر  در  باید  دارد.  رقابت  نیز  هستند  مشغول  جایگزین 

گسترده تر  که جایگزین ها از جانشین ها وسیع تر و  داشت 

متفاوتی  شکل های  که  خدماتی  و  محصوالت  هستند. 

داشته اما قابلیت عملکردی مشابه دارند، جانشین های 

خدماتی  و  محصوالت  جایگزین ها  هستند.  یکدیگر 

کارکردها و شکل های متفاوتی دارند، اما برای  که  هستند 

گرفته می شوند. یک منظور و هدف به کار 

گروه های استراتژیک در صنایع(: عبارت  گرفتن  مسیر 2 )در نظر 

شرکت های  از  گروهی  معنی  به  استراتژیک  گروه های 

که از یک استراتژی مشابه و همسان  یک صنعت است 
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گروه های  کلی،  سلسله مراتب  یک  در  می کنند.  ی  پیرو

عملکرد  و  قیمت  بعد  دو  در  می توان  را  استراتژیک 

کرد. هر جهش در قیمت، به جهش متناظر در  رتبه بندی 

بعدی از عملکرد منجر می شود.

به  رقیبان  معمواًل  مشتریان(:  زنجیره  گرفتن  نظر  )در   3 مسیر 
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مستقیم و یا غیرمستقیم به تصمیمات خرید می پردازند. 
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برگشت پذیر و دارای مسیر روشن باشند.

گروهی 3-2. روش تاپسیس 

از  می توان  )راه کارها(  استراتژی  مسیرهای  اولویت بندی  برای 
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 m با  تصمیم  ماتریس  یک  تصمیم گیرنده،  هر  برای  اول:  گام 

گزینه ها( و n ستون )به اندازه تعداد  سطر )به اندازه تعداد 

استفاده  با  سپس   .]31[ می شود  تشکیل  شاخص ها( 

هر  تصمیم  گیری  ماتریس   ،)1 )رابطه  برداری  روش  از 

تشکیل   )2( ماتریس  و  شده  بی  مقیاس  تصمیم  گیرنده 

می  شود ]31[:
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که  یدارانیخر. پردازند یم یدخر یماتتصم به یرمستقیمغ
، ممکن است با کاربران کنند یممحصول پول پرداخت  یبرا

 .متفاوت باشند کاالآن  یواقع
: (در نظر گرفتن محصوالت و خدمات مکمل) 4 یرمس

 نگرفتهقرار  استفاده مورد خألخدمات و محصوالت در اکثر 
 ها آنارزش  یرو یگریمحصوالت و خدمات دمعموالً و 
 یمرزها درونرقبا در  یع،صنا یشترگذارند. در باثر

 گردهممحصوالت و خدمات ارائه شونده صنعت خود 
. معموالً در پشت سر محصوالت و خدمات مکمل، آیند یم

 یروش آسان برا یکپنهان است.  یا نشده یبردار بهرهارزش 
است که قرار است اتفاق  یزیچ یبررس، ارزش این یافتن

پس از استفاده از محصول  یاکه قبل، در طول  یاتفاق ؛یفتدب
 .[13]دادرخ خواهد 

 یا یکارکرد های یتجذابدر نظر گرفتن ) 5 یرمس
و  یمتق یرو اساساً یعصنا یبعض :(یانمشتر یبرا یاحساس

 کردهرقابت  یتکارکرد محصول و بر اساس محاسبات مطلوب
تا  یگرد یعاست. صنا یحالت منطق یندر ا ها آن یتجذاب که

 ها آن یتو جذاب کردهاحساسات رقابت  یرو یادیحد ز
که محصوالت  افتد یماتفاق  کم، وجود ینباااست.  یاحساس

 یاحساس یا یکارکرد یتخدمات در ذات خود خصوص یا
آموزش  یانهستند که به مشتر یعصنا این. داشته باشندمطلق 

 که یوقتداشته باشند.  محصوالتاز  یکه چه انتظار دهند یم
از  یبازتاب ها آن، نگرش گیرند یمقرار  یمایشمورد پ یانمشتر
 .[13]است «با پول کمتر یشترارائه ب» یعنیگذشته  یاتواقع

 یرتأثتحت  یعتمام صنا: (در نظر گرفتن زمان) 6 یرمس
در  ها آن وکار کسب یقرار دارند که رو یرونیب یروندها

، ینترنتا یعمثال رشد سر طور بهطول زمان اثرگذار است. 
توجه به با . [11] زیست یطمح با سازگار یها سازهاستفاده از 

 یبرا ییها فرصت توان یمدرست  ای یهزاوروندها از  ینا
درباره  یرمس ینا .به وجود آورد یآب های یانوساقخلق 

، بلکه کند ینمبحث  است یرممکنغ عمالًکه  یندهآ بینی یشپ
در حال و درک  مشاهده قابل یشناخت روندها آنهدف 
روندها در طول زمان  یابیسه اصل در ارز است.حاضر 

 وکار کسبدر  روندهاخصوص  ینا در ؛دارد یاتیح یتاهم
 روشن باشند. یرمس دارایو  یرپذ برگشت، کننده یینتع بایستی
 

 گروهی تاپسیسروش  .3-2

از  توان یم)راهکارها(  یاستراتژ یرهایمس یبند تیاولو یبرا
 TOPSIS34 روشاستفاده کرد.  یریگ میتصم یها روش

است که در سال  یجبران یها مدل نیاز پرکاربردتر یکی
 3893در سال  و ارائه ونیبار توسط  نیاول یبرا 3891

 یها جوابروش  نیا در. داده شدو وانگ توسعه  ونیتوسط 
در  13یمنف آل دهیاو  16مثبت آل دهیابه دو صورت  15آل دهیا

 یکه فاصله کمتر ییها نهیگز. شوند یم جادیا یدسیاقل یفضا
 یمنف آل دهیااز نقطه  یشتریثبت و فاصله بم آل دهیااز نقطه 

 سیتاپس روش. خواهند بود یشتریب تیارجح یرند، دارادا
است  یطیشرا در یفرد سیروش تاپس افتهی میتعم ،یگروه
 مراحل. باشد داشته وجود رندهیگ میتصم کیاز  شیبکه 

 :[19]است ریز شرح به یگروه سیانجام روش تاپس
با  میتصم سیماتر کی ،رندهیگ میهر تصم یبراگام اول: 

m ( و ها نهیاندازه تعداد گز سطر )بهn اندازه تعداد  ستون )به
با استفاده از روش  سپس. [18] شود یم لیها( تشکشاخص

 رندهیگ  میتصم هر یریگ  میتصم سیماتر ،(3 رابطه) یبردار
 [:18] شود  یم لیتشک( 3) سیماتر و شده اسیمق  یب

(3) 
    ( )   

   ( )

√∑    ( )  
   

       

{ 
 
  
     ، ،            ( نهیگز )

(شاخص)            ، ،     
    ، ،    ( رندهیگ  میتصم )

  

(3) 

   ( )  [
         
   

         
]   

 ام هر عضو  میتصم سیمفروض بودن ماتر گام دوم: با
 از استفاده با عضو هر نیوز سیماتر ،آن یدسیاقل لیو تبد
 شود:  یم محاسبه (1) رابطه
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 یها جوابروش  نیا در. داده شدو وانگ توسعه  ونیتوسط 
در  13یمنف آل دهیاو  16مثبت آل دهیابه دو صورت  15آل دهیا

 یکه فاصله کمتر ییها نهیگز. شوند یم جادیا یدسیاقل یفضا
 یمنف آل دهیااز نقطه  یشتریثبت و فاصله بم آل دهیااز نقطه 

 سیتاپس روش. خواهند بود یشتریب تیارجح یرند، دارادا
است  یطیشرا در یفرد سیروش تاپس افتهی میتعم ،یگروه
 مراحل. باشد داشته وجود رندهیگ میتصم کیاز  شیبکه 

 :[19]است ریز شرح به یگروه سیانجام روش تاپس
با  میتصم سیماتر کی ،رندهیگ میهر تصم یبراگام اول: 

m ( و ها نهیاندازه تعداد گز سطر )بهn اندازه تعداد  ستون )به
با استفاده از روش  سپس. [18] شود یم لیها( تشکشاخص

 رندهیگ  میتصم هر یریگ  میتصم سیماتر ،(3 رابطه) یبردار
 [:18] شود  یم لیتشک( 3) سیماتر و شده اسیمق  یب

(3) 
    ( )   

   ( )

√∑    ( )  
   

       

{ 
 
  
     ، ،            ( نهیگز )

(شاخص)            ، ،     
    ، ،    ( رندهیگ  میتصم )

  

(3) 

   ( )  [
         
   

         
]   

 ام هر عضو  میتصم سیمفروض بودن ماتر گام دوم: با
 از استفاده با عضو هر نیوز سیماتر ،آن یدسیاقل لیو تبد
 شود:  یم محاسبه (1) رابطه

  )2(

و  ام   p  عضو هر  تصمیم  ماتریس  بودن  مفروض  با  دوم:  گام 

تبدیل اقلیدسی آن، ماتریس وزین هر عضو با استفاده از 

رابطه )3( محاسبه می  شود:
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        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

  )3(

)w)p نشان دهنده بردار اوزان برای شاخص  های مربوطه 

از عضو  p ام از k عضو تصمیم  گیرنده است. وزن هر شاخص 

در ستون مربوط به آن شاخص، در ماتریس بی  مقیاس شده 

ضرب می  شود تا ماتریس v حاصل شود )رابطه 4(.
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        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

  )4(

که )W=)w1, w2, …, wj, …, wn ماتریس  فرض می  شود 

هر  تصمیم  ماتریس  در  نظر  مورد  شاخص های  برای  وزن 

وزین،  ماتریس  آوردن  به دست  برای  است.  تصمیم  گیرنده 

گزینه  ها ضرب می  شود  بردار وزن در هریک از سطور مربوط به 

تا ماتریس )5( به دست آید.
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        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 
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 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ
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 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

  )5(

Ai(، با 
Ai( و ایده  آل منفی )-

گام سوم: نقاط ایده  آل مثبت )+

استفاده از روابط )6( و )۷( )با توجه به ماتریس تصمیم 

هر تصمیم  گیرنده( تعیین می  شود:

7 

 

        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 
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      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

  )6(

7 

 

        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

  )۷(

از نوع  'J: شاخص های  و   از نوع مثبت  J : شاخص های 

منفی

تمام  هندسی  فاصله  ی  اقلیدسی  فضای  در  چهارم:  گام 

Si فاصله 
-A به دست می  آید. + و   A+ گزینه  ها نسبت به

 i  گزینه Si فاصله 
گزینه i از +A با استفاده از رابطه )۸( و -

از -A با استفاده از رابطه )9( محاسبه می شود:

7 

 

        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

 )۸(

7 

 

        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
 .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

 )9(

گام پنجم: نسبت نزدیکی برای هر یک از تصمیم  گیرندگان با 

استفاده از رابطه )10( محاسبه می  شود.

7 

 

        ( ) ‖ ( )‖          ( ) 
 یها  شاخص ینشان دهنده بردار اوزان برا ( ) 

. وزن است رندهیگ  میعضو تصم  ام از  از عضو  مربوطه
 سیدر ماتر ،شاخصدر ستون مربوط به آن  شاخصهر 

 حاصل شود v سیتا ماتر شود  یشده ضرب م اسیمق  یب
 .(4)رابطه 

                      ( ) 
 (                )  که  شود  یمفرض 

 میتصم سیماتر در نظر مورد یهاشاخص یبرا وزن سیماتر
 ن،یوز سیبدست آوردن ماتر یبرا .است رندهیگ  میهر تصم

ها ضرب   نهیاز سطور مربوط به گز کیبردار وزن در هر
 .دی( بدست آ5) سیتا ماتر شود  یم

  [
       
   
       

]           ( ) 
 یمنف آل  دهیا( و    ) آل مثبت  دهیا نقاط گام سوم:

 سیتوجه به ماتر با) (7) و (6)روابط  ازاستفاده  با ،(   )
 :شود  یم نییتع (رندهیگ  میتصم هر میتصم

   {(        |   ) (         |     )          ( ) 
     و و   و       و و و    
   {(        |   )  (         |     )        ( )  
      و و   و       و و و    

از نوع  یهاشاخص:    و  مثبت نوع از یهاشاخص:   
 یمنف

 مامت یهندس ی  فاصله یدسیاقل یدر فضا: گام چهارم
فاصله     . دیآ  یبدست م   و    ها نسبت به   نهیگز
   نهیفاصله گز    و  (8)استفاده از رابطه  با   از    نهیگز
 :شود یمحاسبه م (9)استفاده از رابطه  با   از 

    √∑(         )
 

   
                           ( ) 

    √∑(         )
 

   
                            ( ) 

از  کی هر یبرا یکیگام پنجم: نسبت نزد
 .شود  یم محاسبه (01)استفاده از رابطه  با رندگانیگ  میتصم

   
   

(          )
                      (  ) 

که نسبت  یا  نهیگز ها،  نهیگز ینسبت دوربا مرتب کردن 
 انتخاب یبرا یشتریب تیارجح از باشد داشته یشتریب یدور

 یبند  تیاولو رندگانیگ  میتصمتمام  یبرا. است برخوردار
 .شود  یانجام م ها  نهیگز

 ماتیتصم درها   نهیگز یینها یبند تیاولوگام ششم: 
 شامل ،یازدهیامت اسیمق از استفاده با یگروه شاخصه چند

توافق " و "یازدهیامت از استفاده با یتوافق گروه" یها روش
روش  در. شود  یم انجام "یازدهیبا استفاده از امت یفرد

قدرت  یدارا رندگانیگ  میتصم شود یم فرض یگروه توافق
. دارند کسانی تیآنان اهم جهیدرنتو  بوده کسانی یسازمان

اگر  ؛خود شامل دو روش است یروش توافق فرد
ارزش مورد انتظار در "مستقل باشند از روش  ها شاخص

در  TOPSISاستفاده از " نصورتیا ریدر غ و "یروش فرد
 منظور  به. ردیگ  یمورد استفاده قرار م "یروش فرد

در  TOPSISاده از استف"در  ها  نهیگز یینها یبند  تیاولو
 نیوز نیانگیم یاستراتژاز دو  یکیاز  توان  یم "یروش فرد

در  بُردااعداد به اعداد  لیتبد یراب. استفاده نمود بُردا ای
 یاراد کمیرتبه  نهیگز ،ام  رندهیگ  میتصم توسطخصوص 
 یارزش نسب یرتبه دوم دارا نهیگز ،    یارزش نسب
 تصفر اس یارزش نسب یام دارا رتبه  نهیو گز    

[39.] 
 به توان می ها،  شاخص وزن تعیین های روش جمله از
 تکنیک خبرگان، پاسخ از استفاده مجذورات، کمترین روش
 یبرا یقتحق ینا در. کرد اشاره شانون آنتروپی و ویژه، بردار

 .است  شدهاستفاده  یاز روش آنتروپ ها  شاخص به یوزن ده
مورد انتظار  یموجود از محتوا نانیمقدار عدم اطم یآنتروپ

  .دهد یرا نشان م یاطالعات
 
 تحقیق پیشینه.3

 ،پورتر یرقابت یروهایمرتبط با سه موضوع ن یقتحق موضوع
 رو ینا ازباشد.  یم یگروه یسو تاپس یآب یانوساق یاستراتژ

 مورد یها موضوعاز  یکیکه به  یقاتیتحق مختصراًدر ادامه 
)10(   .شود یمآورده  ،اند پرداختهنظر 

که  گزینه  ای  گزینه  ها،  دوری  نسبت  کردن  مرتب  با 

بیشتری  ارجحیت  از  باشد  داشته  بیشتری  دوری  نسبت 

تصمیم  گیرندگان  تمام  برای  است.  برخوردار  انتخاب  برای 

گزینه  ها انجام می  شود. اولویت  بندی 

تصمیمات  در  گزینه  ها  نهایی  اولویت بندی  ششم:  گام 

امتیازدهی،  مقیاس  از  استفاده  با  گروهی  چندشاخصه 

امتیازدهی«  از  استفاده  با  گروهی  »توافق  روش های  شامل 

و »توافق فردی با استفاده از امتیازدهی« انجام می  شود. در 

گروهی فرض می شود تصمیم  گیرندگان دارای  توافق  روش 

اهمیت  آنان  نتیجه  در  و  بوده  یکسان  سازمانی  قدرت 

یکسان دارند. روش توافق فردی خود شامل دو روش است؛ 

انتظار  مورد  »ارزش  روش  از  باشند  مستقل  شاخص ها  گر  ا

 TOPSIS در روش فردی« و در غیر این صورت »استفاده از
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به  منظور  می  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فردی«  روش  در 

در   TOPSIS از  »استفاده  در  گزینه  ها  نهایی  اولویت  بندی 

روش فردی« می  توان از یکی از دو استراتژی میانگین وزین 

در  ُبردا  اعداد  به  اعداد  تبدیل  برای  نمود.  استفاده  ُبردا  یا 

گزینه رتبه یکم دارای  خصوص توسط تصمیم  گیرنده  p ام، 

 m-2 گزینه رتبه دوم دارای ارزش نسبی  ،m-1 ارزش نسبی

گزینه رتبه  mام دارای ارزش نسبی صفر است ]31[. و 

به  می توان  شاخص  ها،  وزن  تعیین  روش های  جمله  از 

روش کمترین مجذورات، استفاده از پاسخ خبرگان، تکنیک 

برای  کرد. در این تحقیق  آنتروپی شانون اشاره  و  بردار ویژه، 

وزن دهی به شاخص  ها از روش آنتروپی استفاده شده  است. 

انتظار  مورد  محتوای  از  موجود  اطمینان  عدم  مقدار  آنتروپی 

اطالعاتی را نشان می دهد. 

3.پیشینه تحقیق
پورتر،  رقابتی  نیروهای  موضوع  سه  با  مرتبط  تحقیق  موضوع 

از این رو  گروهی می باشد.  اقیانوس آبی و تاپسیس  استراتژی 

از موضوع های مورد  که به یکی  در ادامه مختصرًا تحقیقاتی 

نظر پرداخته اند، آورده می شود.

مختصرًا  پورتر  رقابتی  ی  نیرو پنج  با  مرتبط  سوابق  ابتدا 

تشریح می شوند.

از تحلیل صنعت  )2011(]16[، پس  و هویسمن  پرینجل 

کانادا  آنتاریو  دانشگاه  در  پورتر  رقابتی  نیروهای  کمک  به 

ی پورتر می تواند به  گاهی از پنج نیرو که آ ]32[، بیان می کنند 

مؤسسات در درک ساختار صنعت و موقعیت گیری مناسب 

عالی  آموزش  صنعت  در  که  پژوهش،  این  کند.  کمک 

برای  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  گرفته،  صورت  آنتاریو 

که در محیط  گرفت  جهانی شدن باید از سیاست هایی بهره 

)201۷( مایتی  نکند.  کم  را  سازمان  سودآوری  امروز  رقابتی 

کمک  ]1[، در پژوهش خود به تجزیه وتحلیل صنعت قهوه به 

رسیده  است  نتیجه  این  به  و  پرداخته  پورتر  رقابتی  نیروهای 

دبس  برخوردارند.  باالیی  چانه زنی  قدرت  از  خریداران  که 

ی پورتر را مجموعه ای جامع  )201۷(]3[، چارچوب پنج نیرو

برای تحلیل و بررسی صنعت در مطالعه خود معرفی می کند. 

اسنیدر و دیویس )201۸(]4[، راهبردهای موفقیت آمیز برای 

نیروهای  کمک  به  مالی  برنامه ریز   کوچک  شرکت های 

درصد   20 که  می کند  بیان  ی  و می کند.  بیان  پورتر  رقابتی 

در  درصد   50 و  اول  سال  دو  در  کوچک  کسب وکارهای  از 

آورده  تحقیق  این  در  خورده اند.  شکست   سال  پنج  عرض 

که آموزش فنی ضروری است، اما برای موفقیت  شده است 

ایجاد  زمینه  در  آموزش  به  نیاز  ریزان  برنامه  نیست؛  کافی 

بیان شده  یابی دارند. همچنین  بازار و  کسب وکار، عملیات 

می آید.  به دست  تخصص  با  و  است  مهم  تمایز  که  است 

که مؤثرترین روش برای جذب  نتیجه مطالعه نشان می دهد 

مشتری جدید ایجاد و توسعه وب سایت است. 

در ادامه سوابق مرتبط با استراتژی اقیانوس آبی مختصرًا 

تشریح می شوند.

آبی  اقیانوس  استراتژی   ،]22[)201۸( هامان  و  موستون 

و  متوسط  کسب وکارهای  کارآمد  عملکرد  برای  پیشگامی  را 

بزرگ می دانند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی 

از انگیزه های استفاده از استراتژی اقیانوس آبی اغلب مرتبط 

افزایش  برای  است.  هزینه ها  کاهش  به  نیاز  و  بازار  اشباع  با 

مدیران  که  است  شده  توصیه  آبی،  اقیانوس  از  مؤثر  استفاده 

شناسایی  نوآوری،  و  تحقیق  فرهنگ  پرورش  و  توسعه  به 

یا و ویرا )201۷( شکاف ها و فرصت های سازمان بپردازند. فرر

کودک،  خدمات  ازجمله:  مکمل  خدمات  ارائه  با   ،]20[

کافه تریا و برنامه هایی برای خانواده در باشگاه های  خدمات 

لی  پرداخته  اند.  جدید  بازار  خلق  به  پرتغال  تناسب اندام 

گردشگری  )201۸(]24[، استراتژی اقیانوس آبی را در صنعت 

استراتژی  کرده  است.  پیاده سازی  ژوشان ]33[ چین  جزیره 

یج اقتصادی جزیره، توسعه فرهنگی  اقیانوس آبی موجب ترو

گردیده  است. هویی یاپ و  یست  و حفاظت بیشتر از محیط ز

لینگچوآ )201۸(]19[ در مطالعه خود استراتژی اقیانوس آبی را 

که ایجاد سیستم  کردند  ک مالزی پیاده سازی  در صنعت امال
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رزرو الکترونیکی موجب افزایش مزیت رقابتی در این صنعت 

استراتژی  مسیر  شش   ،]25[)201۸( توکر  و  آیو  است.  گردیده  

بیان  و  کرده  بررسی  کوچک  شرکت های  در  را  آبی  اقیانوس 

که این شرکت ها می بایست به جای ارائه محصوالت  می کند 

ی  رو تمرکز  و  جدید  بازار  خلق  به  بزرگ،  شرکت های  مشابه 

مشتریان اصلی خود به ایجاد ارزش برای سازمان بپردازند.

گروهی مختصرًا تشریح  در پایان سوابق مرتبط با تاپسیس 

می شوند.

تعیین  برای   ،]34[)1396( ایوبی  و  ابوالحسنی  طیبی 

میان  در  کسب وکار  به  نگرش  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین 

گروهی فازی استفاده  از روش تاپسیس  دانشجویان بسیجی 

میان  از  که  می دهد  نشان  موردنظر  تحقیق  نتایج  کرده  اند. 

کارآفرینی مهم ترین عامل  عوامل موردنظر، حمایت از فرهنگ 

 ،]35[)139۷( همکاران  و  بهشتی  نیا  است.  شده  شناخته 

یک مدل ترکیبی جهت شناسایی عوامل مؤثر در مخاطرات 

محور  در  حادثه  خیز  نقاط  اولویت  بندی  و  زمینی  حمل  و  نقل 

کردند. در این تحقیق نقاط حادثه  خیز  ارائه  نیشابور-سبزوار 

و  طبیعی  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  مختلف  مسیرهای 

گروهی اولویت  بندی شده  اند. محیطی به روش تاپسیس 

طبق بررسی های انجام شده توسط نویسندگان، تحقیقی 

که همزمان به هر سه موضوع نیروهای رقابتی پورتر، استراتژی 

نشد.  یافت  باشد،  پرداخته  گروهی  تاپسیس  و  آبی  اقیانوس 

شده  ذکر  موضوع  سه  از  موضوع  دو  به  که  تحقیقی  حتی 

شکاف  دیگر،  به عبارت  نشد.  یافت  نیز  باشد  پرداخته 

و  آبی  اقیانوس  استراتژی  از  توام  استفاده  تحقیق،  اصلی 

نیروهای رقابتی پورتر به منظور ایجاد بازار بی رقیب می باشد. 

یابی  ارز از  که  با شناختی  این خصوص سازمان می تواند  در 

پورتر  رقابتی  نیروهای  کمک  به  صنعت  در  خود  جایگاه 

راه کارهای  معرفی  و  آبی  اقیانوس  خلق  به  می  آورد،  به دست 

و  اولویت  بندی  از  پس  و  پرداخته  سازمان  به  مربوط  نوآورانه 

ارائه  برسد.  بازار  در  رقبا  از  فراتر  موفقیتی  به  راه کارها،  اجرای 

آبی  اقیانوس  استراتژی  و  پورتر  رقابتی  نیروهای  تلفیقی  روش 

کسب وکار  جهت استخراج راه کارهای مناسب جهت ایجاد 

بی رقیب و اولویت بندی راه کارها با استفاده از روش تاپسیس 

گروهی، نوآوری اصلی این پژوهش است.

4. روش پژوهش و یافته های پژوهش
روش  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  تحقیق  این  در  که  روشی 

کیفی  داده های  بر  کید  تأ با  کتشافی  ا نوع  از  آمیخته  تحقیق 

بررسی  در  اطالعات  و  داده ها  جمع آوری  به منظور  است. 

واحدهای  در  شاغل  مدیران  و  کارشناسان  نظرات  میدانی، 

پژوهش  این  آماری  جامعه  شده   است.  جمع آوری  مربوطه 

است.  ایرافا  مدیریت  و  صنعت  گروه  کارشناسان  و  مدیران 

تکمیل  به  نسبت  می بایست  که  خبره ای  افراد  تعداد 

گرفته  شده است  پرسشنامه ها اقدام نمایند دوازده نفر در نظر 

تمام  روش  از  جامعه  افراد  تعداد  بودن  محدود  علت  به  که 

گاهی و  شماری استفاده شده است. همچنین به علت عدم آ

کارمندان رده  های پایین تر در زمینه استراتژی  کمبود اطالعات 

ماهیت  همچنین  و  پورتر  رقابتی  نیروهای  و  آبی  اقیانوس 

و  از میان مدیران  باید  مدیریتی این تحقیق، جامعه مورد نظر 

که تعداد  کارشناسان خبره سازمان مورد مطالعه انتخاب شود 

 ۷5 میان،  این  از  کند.  توجیه  را  پژوهش  این  آماری  جامعه 

کارشناسی ارشد و دکترا هستند  درصد تیم خبره دارای مدرک 

به منظور  شده   است.  پژوهش  نتایج  اعتبار  افزایش  باعث  که 

از پرسشنامه محقق ساخته  جمع آوری داده ها در هر مرحله، 

نقطه نظرات  اخذ  و  مشورت  از  پس  که  است  استفاده  شده 

افراد خبره، پرسشنامه های مربوطه تهیه و تنظیم  شده اند. برای 

استفاده  محتوا  روایی  از  پرسشنامه،  سؤاالت  روایی  بررسی 

پرسشنامه  سؤاالت  تمام  در   ،]36[  CVR مقدار  است.   شده 

سؤاالت  تمام  در  نیز   CVR مقدار  و   0/۷۸ از  پورتر  نیروهای 

پرسشنامه استراتژی اقیانوس آبی از 0/۷9 بیشتر بوده   است و 

این موضوع روایی محتوایی را تأیید می کند. همچنین مقدار 

استراتژی  به  مربوط  پرسشنامه  برای  سؤاالت  کل   ،]3۷[  CVI

پورتر  رقابتی  نیروهای  پرسشنامه  برای  و   0/949 آبی  اقیانوس 



ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از ...        49

 ]3۸[ کرونباخ  آلفای  از  پایایی  اندازه گیری  برای  است.   0/۸

محاسبه شده  کرونباخ  آلفای  مقدار  است.  استفاده  شده 

پرسشنامه استراتژی اقیانوس آبی 0/913 و پرسشنامه نیروهای 

رقابتی پورتر 0/936 بوده و از پایایی باالیی برخوردار است.

مطالعه  مورد  متغیرهای  اندازه  گیری  که  است  ذکر  به  الزم 

دقت  با  داده  ها  تا  می  شود  باعث  آماری  آزمون  های  کمک  به 

برای  مناسب تری  تفسیرهای  و  شده  سنجیده  بیشتری 

آزمون  های  از  خصوص،  این  در  شود.  بیان  علمی  یافته  های 

استفاده  چندمعیاره  تصمیم  گیری  روش  های  کنار  در  آماری 

برای  سازمان،  رقابتی  جایگاه  تعیین  مرحله  در  است.  شده 

از نیروهای رقابتی پورتر بر شدت  مشخص شدن تأثیر هر یک 

گروه  که برای مقایسه بیش از دو  رقابت از آزمون فریدمن ]39[، 

کاربرد دارد، بهره گرفته شده   است. در مرحله معرفی راه کارهای 

کمک استراتژی اقیانوس آبی، به علت تأثیر  نوآورانه سازمان به 

اولویت  بندی  بر  آبی  اقیانوس  استراتژی  شاخص  های  دادن 

برای  فریدمن  آزمون  از  استفاده  امکان  دیگر،  راه کارهای 

رتبه  بندی راه کارها وجود نداشت و از این رو برای اینکه نتایج 

گزینه  ها بر حسب شاخص  ها  قابل اطمینان  تری حاصل شود و 

تصمیم  گیری  روش  های  از  شوند،  اولویت  بندی  و  سنجیده 

به علت  تاپسیس  روش  شده   است.  استفاده  چندشاخصه 

فضای  در  منفی  ایده  آل  و  مثبت  ایده  آل  جواب  های  ایجاد 

اقلیدسی مورد پذیرش محققان رشته  های مختلف است. در 

پژوهش حاضر نیز از همین روش استفاده شده است. 

یافته های پژوهش

ایرافا  مدیریت  و  صنعت  گروه  پژوهش  این  مکانی  قلمرو 

یتم پیشنهادی تحقیق برای رسیدن  واحد شیراز است. الگور

به هدف پژوهش، طبق نمودار )1( معرفی  شده است.

01 

 

 و مثبت آل  ایده های  جواب یجادا علتبه  یسروش تاپس
 محققان پذیرش مورد اقلیدسی فضای در منفی آل  ایده

 یناز هم یزن حاضرپژوهش  در. استمختلف  های  رشته
  .استروش استفاده شده 

پژوهشیهایافته.5
 یرافاا یریتپژوهش گروه صنعت و مد ینا یقلمرو مکان

به  یدنرس یبرا یقتحق یشنهادیپ یتمالگور .است یرازواحد ش
 .است شده یمعرف (0) نمودارطبق  ،پژوهش هدف

 
 




 پژوهشیشنهادیروشپ-1نمودار

 


جا برگانخ میت.1-5 یرقابتگاهیو باموردنظرسازمان
 پورتریرقابتیروهایمدلنبهتوجه

  یارشد و روسا یرانمد یخبره پژوهش شامل تمام یمت
 
 
 

 یآور جمع ی. برانفر( 01) ستامختلف سازمان  یها بخش
ان، از دانش موجود در نزد کارشناسان و خبرگ یبند طبقهو 
افراد و  ینساخته در بمحقق  یها پرسشنامه یعتوز یقطر

 یلبه تحل یافتیو نظرات در ها پاسخ، شده کنترلبازخور 
اطالعات حاصل  ازآنجاکهپرداخت.  یماهداف پژوهش خواه

 ینیع یلبا وسا یریگ اندازه یتپورتر قابل یرقابت یروهایاز ن
صفات  صورت بهسازمان  یها فرصتو  یداترا ندارند و تهد

خبره است،  یمت یر ذهن اعضانهفته و پنهان د های یژگیوو 

 یاساز مق موردنظر های یژگیوسنجش صفات و  یبرا
در  است. شده استفاده یکرتل یقسمت پنج یفنگرش سنج با ط

مستخرج از پرسشنامه، قبل از انجام هر  یها داده یلتحل
، 85یرنوفاسم -با استفاده از آزمون کلموگروف ی،آزمون

 یجاست. با توجه به نتا هشد یبررس ها داده یعنرمال بودن توز
 18/1از  یشترب سؤاالتتمام گروه  داری یمعنحاصله، سطح 

.نرمال است ها داده یعتوز یجهدرنتبوده و 
و به کمک  یا نمونهتک  tآزمون  یجسپس با توجه به نتا

. اند شده استخراج (0)طبق جدول  یج، نتاspss افزار نرم
 یانگینم یسهقاتا با م کند یمکمک  یا نمونهتک  tآزمون 

 یزاندر م یروهااز ن هرکدام یرتأثثابت  یبا مقدار یرهامتغ
 .یردقرار گ یبررس موردرقابت 

 

(پژوهشافتهی)یانمونهتکtآزمونجینتا-1جدول

 پورتر یرقابت یروهایعوامل ن
سطح 
 یمعنادار

 نیانگیم
اختالف 

 ها نیانگیم
 tمقدار 

انحراف 
 استاندارد

 12912/1 351/4 93153/1 9313/9 1110/1 موجود یها انسازم نیرقابت در ب
 12130/1 391/1 11302/1 1131/9 104/1 وارد تازه یرقبا دیتهد
 905/1 -142/0 -1402/0 5385/1 905/1 کنندگان نیتأم یزن چانهقدرت 

تعیینجایگاهرقابتیوتشکیلتیمخبرگان
سازمانموردنظربااستفادهازمدلنیروهای

 رقابتیپورتر

ازطریقمعرفیراهکارهایخروجازفضایرقابتی
 ششمسیراستراتژیاقیانوسآبی

بندیراهکارهاازهاورتبهدهیشاخصوزن
گروهیتاپسیسطریقروش  

نمودار ۱- روش پیشنهادی پژوهش

مدل  به  توجه  با  نظر  مورد  سازمان  رقابتی  جایگاه  و  خبرگان  تیم 

نیروهای رقابتی پورتر

رؤسای  و  ارشد  مدیران  تمامی  شامل  پژوهش  خبره  تیم   

برای  نفر(.  )دوازده  است  سازمان  مختلف  بخش های 

و  کارشناسان  نزد  در  موجود  دانش  طبقه بندی  و  جمع آوری 

در  ساخته  محقق  پرسشنامه های  یع  توز طریق  از  خبرگان، 

یافتی به  کنترل شده، پاسخ ها و نظرات در بین افراد و بازخور 

که اطالعات  تحلیل اهداف پژوهش خواهیم پرداخت. ازآنجا

حاصل از نیروهای رقابتی پورتر قابلیت اندازه گیری با وسایل 

عینی را ندارند و تهدیدات و فرصت های سازمان به صورت 

صفات و ویژگی های نهفته و پنهان در ذهن اعضای تیم خبره 

است، برای سنجش صفات و ویژگی های موردنظر از مقیاس 

شده  استفاده   لیکرت  پنج قسمتی  طیف  با  نگرش سنج 

از  قبل  پرسشنامه،  از  مستخرج  داده های  تحلیل  در  است. 

کلموگروف- اسمیرنوف  انجام هر آزمونی، با استفاده از آزمون 

یع داده ها بررسی  شده است. با توجه به  ]40[، نرمال بودن توز

گروه سؤاالت بیشتر از  نتایج حاصله، سطح معنی داری تمام 

یع داده ها نرمال است. 0/05 بوده و درنتیجه توز

کمک  t تک نمونه ای و به  با توجه به نتایج آزمون  سپس 

نرم افزار spss، نتایج طبق جدول )1( استخراج  شده اند. آزمون 

با مقایسه میانگین متغیرها  تا  کمک می کند  t تک نمونه ای 

از نیروها در میزان رقابت مورد  تأثیر هرکدام  با مقداری ثابت 

گیرد. بررسی قرار 



وردین و اردیبهشت 1400  50      شماره 106، فر

جدول۱- نتایج آزمون t تک نمونه ای )یافته پژوهش(

انحراف استانداردمقدار tاختالف میانگین هامیانگینسطح معنی داریعوامل نیروهای رقابتی پورتر

0/00013/39290/392۸64/9۸00/2۷32۷رقابت در بین سازمان های موجود

0/0143/22920/2291۷2/9300/2۷091تهدید رقبای تازه وارد

1/04۷0/31۸-1/041۷-0/31۸2/۸95۸قدرت چانه زنی تأمین کنندگان

0/00013/5000/50005/52۸0/31334قدرت چانه زنی خریداران

2/01۷0/32201-0/1۸۷50-0/0692/۸9125تهدید خدمات جایگزین

با توجه به اینکه سطح معنی داری ]41[ عوامل »رقابت در 

بین رقبا موجود«، »تهدید رقبای تازه وارد« و »قدرت چانه زنی 

معنی داری  به طور  میانگین  است،   0/05 از  کمتر  خریداران« 

اختالف  بودن  مثبت  به  توجه  با  و  داشته  تفاوت   3 عدد  با 

حاصل  نتیجه  این  فرضی،  میانگین  با  واقعی  میانگین  بین 

ازاین رو  است.   3 عدد  از  بیشتر  واقعی  میانگین  که  می شود 

است.  اثرگذار  ایرافا  شرکت  رقابت  شدت  ی  رو عوامل  این 

موجود«،  رقبای  بین  در  »رقابت  عوامل   t مقدار  به بیان دیگر، 

»تهدید رقبای تازه وارد« و »قدرت چانه زنی خریداران« از 1/96 

که  گفت  باالتر است؛ از این رو با اطمینان 95 درصد می توان 

این نشان  باالتر است.  از عدد فرضی 3  ما  میانگین جامعه 

که سازمان در این مورد از جذابیت خوبی برخوردار  می دهد 

در  است.  تهدید  یک  سازمان  برای  موردنظر  عامل  و  نبوده 

خصوص عامل »قدرت چانه زنی تأمین کنندگان«، با توجه به 

با اطمینان  t بین 1/96 و 1/96-، می توان  گرفتن مقدار  قرار 

 3 فرضی  عدد  با  ما  جامعه  میانگین  که  گفت  درصد   95

نبودن  تأثیرگذار  و  خنثی  نشان دهنده  این  و  بوده  ی  مساو

نه  و  نه فرصت است  رقابتی است )عامل  نیرو  یا  این عامل 

تهدید(. همچنین مقدار t عامل »تهدید خدمات جایگزین« 

گفت  با اطمینان 95درصد  و می توان  از 1/96- است  کمتر 

کمتر است. این  که میانگین جامعه موردنظر از عدد فرضی 3 

و  است  فرصت  رقابتی  نیرو  یا  عامل  این  که  می دهد  نشان 

سازمان از جذابیت خوبی برخوردار است.

که تأثیر هر نیرو بر شدت رقابت  حال می خواهیم بدانیم 

در چه حد بوده و رتبه هر یک از نیروهای رقابتی پورتر چگونه 

مقایسه  برای  که  فریدمن  آزمون  از  منظور  این  برای  است. 

نتایج  طبق  می گیریم.  بهره  دارد،  کاربرد  گروه  دو  از  بیش 

»قدرت  تأثیر  میان  تفاوت  معنی داری  سطح  فریدمن  آزمون 

تازه وارد،  رقبای  تهدید  موجود،  سازمان های  بین  رقابت 

خریداران  چانه زنی  قدرت  تأمین کنندگان،  چانه زنی  قدرت 

بوده   0/0001 برابر  جایگزین«  خدمات  تهدید  و  )مشتریان( 

درباره  آزمون  نتایج  بنابراین  است؛  کمتر   0/05 مقدار  از  و 

میزان  بین  یعنی  است.  معنی دار  عوامل  این  میان  تفاوت 

برای  دارد.  تفاوت وجود  رقابت  ی شدت  این عوامل رو تأثیر 

بررسی  به  رقابت،  شدت  ی  رو بر  عامل  مؤثرترین  کشف 

)جدول  می شود  پرداخته  پورتر  رقابتی  نیروهای  رتبه های 

در  رقابت  شدت  که  درمی یابیم   )2( جدول  به  توجه  با   .)2

نسبت   )4/33 رتبه  میانگین  )با  موجود  سازمان های  بین 

تهدید  یک  و  است  میانگین  بیشترین  دارای  نیروها  دیگر  به 

دیگر  عوامل  به  نسبت  عامل  این  یعنی  می شود؛  محسوب 

ی شدت رقابت سازمان  طبق نظرسنجی بیشترین تأثیر را رو

قدرت  گرفت،  نتیجه  می توان  عکس  به طور  است.  داشته 

کم اثرترین عوامل  چانه زنی تأمین کننده و خدمات جایگزین 

محسوب  فرصت  یک  درواقع  و  هستند  رقابت  شدت  ی  رو

می شوند.
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جدول 2- نتایج آزمون فریدمن به تفکیک نیروها )یافته پژوهش(

رتبه نهایی میانگین رتبه ای نیروهای رقابتی پورتر

1 4/33 رقابت در بین سازمان های موجود

3 3/29 تهدید رقبای تازه وارد

5 1/۷9 قدرت چانه زنی تأمین کنندگان

2 3/6۷ قدرت چانه زنی خریداران )مشتریان(

4 1/92 تهدید خدمات جایگزین

مسیر  شش  طریق  از  رقابتی  فضای  از  خروج  راه کارهای  معرفی 

استراتژی اقیانوس آبی

بررسی  به  نمونه ای  تک   t آزمون  از  استفاده  با  بخش  این  در 

که نرمال  و تحلیل داده های تحقیق پرداخته  می شود. ازآنجا

بودن مقادیر میانگین در هر دسته، از پیش فرض های استفاده 

از  استفاده  با  آزمون  انجام  از  قبل  باید  است،  آزمون  این  از 

را  داده ها  یع  توز بودن  نرمال  اسمیرنوف،  کلموگروف  آزمون 

که سطح معنی داری متغیرهای تحقیق بزرگ تر  کنیم.  بررسی 

نمونه  این  در  داده ها  یع  توز بنابراین  از 0/05 هست؛  ی  مساو

آماری نرمال است. 

برای اینکه نشان داده شود مسیرهای استراتژی اقیانوس 

استفاده  شده   t آزمون  از  هستند،  مؤثر  ارزش  نوآوری  بر  آبی 

مقایسه  برای  که  است  پارامتریک  آزمون  یک   t آزمون  است. 

میانگین ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ با توجه به نرمال بودن 

شده  گرفته   بهره  متغیرها  تحلیل  برای  آزمون  این  از  داده ها 

آورده شده  آزمون در جدول )3(  این  به  مربوط  نتایج  است. 

است.

کمتر  موارد  تمام  معنی داری  سطح   ،)3( جدول  مطابق 

 3 عدد  با  معنی داری  به طور  میانگین  پس  است،   0/05 از 

بین  بودن اختالف  به مثبت  توجه  با  تفاوت دارد. همچنین 

بیشتر  واقعی  میانگین  فرضی،  میانگین  با  واقعی  میانگین 

با  مؤثر هستند.  ارزش  نوآوری  بر  این عوامل  و  بوده  از عدد 3 

توجه به بیشتر از 1/96 بودن مقدار t در تمام موارد، می توان با 

که میانگین جامعه در شش مسیر  گفت  اطمینان 95 درصد 

تجدید ساختار مرزهای بازار از عدد فرضی 3 باالتر  بوده و هر 

شش مسیر بر نوآوری ارزش مؤثر هستند.

جدول ۳ - آزمون t تک نمونه ای متغیرهای استراتژی اقیانوس 
آبی )یافته پژوهش(

میانگینمتغیر
انحراف 
استاندارد

t مقدار
سطح 

معنی داری
اختالف 
میانگین ها

دیدن، فراتر از صنایع 
جایگزین

4/00/4923۷۷/0360/00011/0

گروه های استراتژیک 
در صنایع

3/94440/616۸25/3040/00010/944

زنجیره خریداران و 
مشتریان

4/00/۷106۷4/4۸۷40/00011/0

محصوالت و 
خدمات مکمل

4/1110/53۸11۷/1530/00011/111

جذابیت های 
کارکردی یا احساسی 

برای مشتریان
3/۷500/۷12553/64۷0/00040/۷50

3/02۷۸0/5016۸۷/09۷0/00011/02۷زمان

کید بر نوآوری ارزش  کردن راه کار ها با تأ مشخص 

کلی و جزیی  راه کار های مورد بررسی در جدول )4( به صورت 

به صورت  راه کار موردنظر  کلی،  بیان  شده است. در قسمت 

کلی و عمومی معرفی  شده و در قسمت جزیی، اقدام مربوط 

گروه صنعت و مدیریت ایرافا بیان  شده است. به 
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کید بر نوآوری ارزش)یافته پژوهش( جدول۴-راه کار های نوآورانه طبق استراتژی اقیانوس آبی با تأ

تجزیه وتحلیلراه کار هانماد

A1دیدن، فراتر از صنایع جایگزین

کلی
کیفیت باالتر به مشتریان به جای از صحنه بیرون راندن رقبا. ارائه خدمات با

استفاده از مشتری یابی از روش های غیررقابتی به جای رقابت با سازمان های مشابه.
تالش جهت تمرکز روی بهترین و شناخته شده ترین نام در بازار.

جزیی

که به علت مدیریت سنتی برای سازمان ها پیش می آید، لزوم توجه به روش های  تی  امروزه با توجه به مشکال
گروه صنعت و  نوین مدیریت سازمان و پروژه ضروری است. در این راستا می توان خدمات بخش مشاوره در 

کرد: گروه زیر ارائه  مدیریت ایرافا را در چهار 
- مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع

- مشاوره فناوری اطالعات
کارآفرینی و کسب وکار - مشاوره 

کارخانه ها - مشاوره، تأسیس و تجهیز و راه اندازی 

A2گروه های استراتژیک در صنایع
کلی

گرفته شده توسط رقیبان موفق. کار  گاهی و استفاده از استراتژی های به  آ
استفاده از همکاری های استراتژیک با سایر ارائه دهندگان مانند برگزاری دوره های مشترک.

کنار گذاشتن مدیرانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند.

کانون های ارزیابی و توسعه مدیران در داخل سازمانجزیی استقرار 

A3زنجیره خریداران و مشتریان

کلی
گروه ثابتی از مشتریان. تمرکز روی 

گروه هدف. به چالش کشیدن افراد سازمان درباره چگونگی انتخاب 
بازتعریف کردن گروه مشتریان.

جزیی
گروه صنعت و مدیریت ایرافا به شرکت های خصوصی و دولتی برای مشاوره معرفی 

تمرکز بر روی دانشجوها طبق رشته های تحصیلی و دوره های آموزشی موردنیاز.

A4محصوالت و خدمات مکمل

انجام خدمات مشاوره و آموزش در زمینه طراحی، پیاده سازی و ممیزی استانداردهای زیر به صورت همزمان:کلی

جزیی

ISO 18001:2007
ISO 9001:2008
ISO 1002:2004

ISO 14001:2004
IMS

ISO 22000:2005
ISO 1705:2005

ISO 50001:2012
HACCP

HSE

کتاب ها، بسته های نرم افزاری و ... موردنیاز طبق دوره های ارائه شده. امکان خرید 

A5
جذابیت های کارکردی یا احساسی 

برای مشتریان

کلی
کارکردی تر شدن خدمات. حذف بعضی از جذابیت های احساسی برای 

کردن روش ارائه خدمات. افزودن بعضی از عناصر برای احساسی 
کارکردی-احساسی. تالش برای افزایش رضایت مشتری با بازبینی تمایل 

جزیی
استقرار نظام مدیریت بازخورد کارکنان )سیستم های نظرسنجی، پیگیری شکایات و ...(

10015 ISO طراحی سیستم های آموزشی بر مبنای استانداردهای مختلف

A6زمان

کلی
اندیشیدن فراتر از زمان حال و برگشت ناپذیری، تغییر و اصالح استراتژی های شرکت با گذشت زمان، شکل 

دادن به روندهای بیرونی.

جزیی
صادرات خدمات مهندسی، پژوهشی و مشاوره مدیریت کسب وکار به کشورهای منطقه.

کسب وکار ایران. کسب سهم 50 درصدی از بازار مشاوره مدیریت و 
طرح ریزی عملیاتی استراتژی ها بر اساس الگوی روز دنیا برای سازمان های دیگر.
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شاخص های رتبه بندی ایده های اقیانوس آبی

بهتر است شرکت ها استراتژی اقیانوس آبی خود را در قالب 

و  هزینه  قیمت،  مطلوبیت،  شامل  اقدامات،  از  دنباله ای 

گروهی یکپارچه  پذیرفتن بسازند، این شاخص های متوالی، 

تجاری  موفقیت  تضمین کننده  که  می دهند  تشکیل  را 

 BOI شاخص  یا  آبی  اقیانوس  ایده  شاخص  است.  شرکت 

نگاه  این  برای  محکم  اما  ساده  آزمونی   )5 )جدول   ]42[

سیستمی است. ]23[

کید بر نوآوری  جدول 5- شاخص های استراتژی اقیانوس آبی با تأ
ارزش 

توضیحاتشاخصنماد

C1مطلوبیت
آیا مطلوبیت استثنایی دارد؟ آیا دلیل قانع کننده ای برای 

استفاده از خدمات و محصوالت جدید وجود دارد؟

C2قیمت
آیا قیمت پیشنهادی برای انبوه مشتریان به سادگی قابل قبول 

است؟

C3آیا ساختار هزینه با سطح هزینه هدف مطابقت دارد؟هزینه

C4پذیرفتن
گرفته شده  موانع پذیرفتن محصول یا خدمت جدید در نظر 

است؟

شانون  آنتروپی  روش  به  آبی  اقیانوس  شاخص های  وزن  تعیین 

)داده های مورد مطالعه(

 در تحقیق حاضر برای تعیین وزن شاخص ها از طریق روش 

آورده  نظری  بخش  در  که  توضیحاتی  طبق  شانون،  آنتروپی 

هر  تفکیک  به  شاخص  هر  وزن  است.  شده  استفاده   شده، 

تصمیم گیرنده در جدول )6( آمده است. فقط خبره دوازدهم 

وزن شاخص ها را طبق قضاوت ذهنی خود آورده است.

روش  به  ایرافا  مدیریت  و  صنعت  گروه  راه کارهای  اولویت بندی 

گروهی تاپسیس 

مجموع ردیفی از ماتریس ُبردا )جدول۷( مشخص کننده رتبه 

به طوری که  است  راه کار ها  برای  گروهی،  توافق  مورد  نهایی، 

کمترین آن ها  ُبردا مشخص کننده رتبه یکم و  بیشترین عدد 

مشخص کننده رتبه آخر خواهد بود.

قابل  فوق جدول )۸( است.  به ترتیب  گروهی  رتبه بندی 

استراتژی  از  استفاده  با  نهایی  رتبه بندی  نتایج  آنکه  توجه 

میانگین وزین و ُبردا یکسان بوده   است.

جدول 6- وزن هر شاخص به تفکیک هر تصمیم گیرنده )یافته پژوهش(

C4C3C2C1تصمیم گیرندهنمادC4C3C2C1تصمیم گیرندهنماد

0/1۸40/3500/1430/324W7۷0/51۷0/0۸10/1۸90/214W11

0/2۸10/2۷30/2110/235W8۸0/2540/3620/31۷0/06۷9W22

0/2۸10/2۷۷0/3300/113W990/2160/1۷50/1۷۷0/432W33

0/1۷۸0/30۷0/3660/149W10100/0۸20/6440/1420/132W44

0/1930/1۸۸0/31۷0/301W11110/2990/1۷10/3920/13۸W55

/04350/2150/3۷90/362W12120/3400/4210/1550/0۸5W66
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جدول7- ماتریس ُبردا به ازای ۱2 خبره )یافته پژوهش(

121110987654321مجموع ردیفی
  خبره 

راه کار ها 

5001010201000A1

2۸353302412122A2

31115431134341A3بردا S =

50244553345555A4

41422225553434A5

25530144020213A6

گروه صنعت و مدیریت ایرافا  جدول8- رتبه نهایی راه کار ها برای 
)یافته پژوهش(

رتبه یکمرتبه دومرتبه سومرتبه چهارمرتبه پنجمرتبه ششم

A1A6A2A3A5A4

5. نتیجه  گیری و توصیه های سیاستی
جدید  روشی  ارائه  که  پژوهش  هدف  به  رسیدن  راستای  در 

تلفیق  از  استفاده  با  بی رقیب  کسب وکار  فضای  ایجاد  برای 

می  باشد،  پورتر  رقابتی  نیروهای  و  آبی  اقیانوس  استراتژی 

ساخته  محقق  پرسشنامه  سه  از  داده ها  جمع آوری  جهت 

پرسشنامه  سؤاالت  پاسخ  گزینه های  است.  استفاده  شده 

که  طراحی شده  لیکرت  قسمتی  پنج  طیف  به صورت  اول 

نیروهای  اثر  جمعیت شناختی،  به  مربوط  سؤاالت  از  بعد 

رقابتی پورتر بر رقابت و جذابیت سازمان بررسی  شده است. 

می دهد  نشان  ایرافا  شرکت  به  مربوط  داده های  آزمون  نتایج 

سازمان های  بین  در  رقابت  پورتر،  رقابتی  ی  نیرو پنج  از  که 

ی  نیرو سه  دیگر  طرف  از  است.  افزایش  حال  در  موجود 

تهدید  تازه وارد،  رقبای  و  مشتریان  موجود،  سازمان های 

و  سازمان  جذابیت  رقابت  افزایش  با  و  می شوند  محسوب 

تهدید  همچنین  می دهند.  کاهش  را  آن  سودآوری  بالطبع 

تأمین کنندگان  و  است  کم  جایگزین  خدمات  از  ناشی 

دو  این  برخوردارند.  پایینی  چانه زنی  قدرت  از  نیز  اصلی 

می گردند  تلقی  سازمان  برای  فرصت ساز  نیروهای  جزو  نیرو 

کم و موجب افزایش جذابیت  که شدت رقابت در آن ها  چرا

متغیر  مؤلفه های  اثر  دوم،  پرسشنامه  در  می شود.  سازمان 

استراتژی اقیانوس آبی بر نوآوری در ارزش را مورد سنجش قرار 

یع داده ها،  داده  است. بعد از مشخص شدن نرمال بودن توز

که با توجه به اینکه مقدار  طبق آزمون t اثر مؤلفه ها بررسی شد 

که با  t در تمام موارد از 1/96 باالتر بود، چنین استنباط شد 

تجدید  مسیر  شش  در  جامعه  میانگین  درصد   95 اطمینان 

بوده و هر شش  باالتر  از عدد فرضی 3  بازار  ساختار مرزهای 

مسیر بر نوآوری در ارزش مؤثر هستند. در مرحله بعد، جهت 

توسط خبرگان، پرسشنامه ای  ماتریس تصمیم  گیری  تشکیل 

طراحی شده است. در ابتدای پرسشنامه توضیح مختصری 

استراتژی  طبق  مرزها  ساختار  تجدید  مسیرهای  به  راجع 

اقیانوس آبی آورده شده و شاخص ها معرفی شده اند. در این 

شاخص ها  اهمیت  به  راجع  پاسخ دهندگان  نظر  پرسشنامه 

طبق طیف لیکرت پرسیده شدند و بعد از آن میزان اهمیت 

موردنظر  شاخص  به  توجه  با  )راه کارها(  مسیرها  از  هرکدام 

تصمیم  گیری  ماتریس  تا  شد  پرسیده  پاسخ دهندگان  از 

طبق  مرزها  ساختار  تجدید  مسیرهای  اولویت بندی  جهت 

امکان  این  همچنین  گردد.  تشکیل  آبی  اقیانوس  استراتژی 

مهمی  شاخص  گر  ا که  بود  فراهم  شده  پاسخ دهندگان  برای 

شود.  ذکر  مزبور  شاخص  است،  نشده  لحاظ  که  دارد  وجود 
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از شش مسیر معرفی  شده، در  نتایج حاصل شده  به  با توجه 

بهترین  به عنوان  مکمل  خدمات  و  محصوالت  گرفتن  نظر 

نیازهای  به  توجه  با  مسیر  این  است.  انتخاب  شده  راه کار 

که در حین استفاده از خدمات  بعدی یا قبلی و یا نیازهایی 

سازمان مشتریان با آن مواجه می شوند، به خلق اقیانوس آبی 

و مدیریت  گروه صنعت  مرزها می پردازد.  و تجدید ساختار 

طراحی،  زمینه  در  آموزش  و  مشاوره  خدمات  انجام  با  ایرافا 

کنار هم به خلق  پیاده سازی و ممیزی استانداردهای زیر در 

اقیانوس آبی می پردازد.

ISO 22000:2005
ISO 1705:2005

ISO 50001:2012
HACCP

HSE

ISO 18001:2007
ISO 9001:2008
ISO 1002:2004

ISO 14001:2004
IMS

نرم افزاری  کتاب ها، بسته های  امکان خرید  با  همچنین 

سازمان  این  در  ارائه شده  دوره های  طبق  موردنیاز   ... و 

از  استفاده  حین  در  و  بعدی  قبلی،  نیازهای  به  می توان 

بازار  مرز  ساختار  تجدید  به  و  کرد  توجه  مشتریان  خدمات 

در  پژوهش  نتایج  پرداخت.  آبی  اقیانوس  استراتژی  طبق 

تأیید  و مورد  گرفت  قرار  ایرافا  اختیار صاحب نظران سازمان 

نهایی  اولویت  بندی  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  واقع  آن ها 

راه کار  ها از طریق استراتژی میانگین وزین و روش ُبردا صورت 

که نتیجه در هر دو روش یکسان بوده  است.  گرفته  است 

یکی از پیشنهادهای محققان برای انجام تحقیقات آتی، 

تحقیق و بررسی نیازهای متفاوت و متمایز مشتریان و تدوین 

مکمل  خدمات  و  محصول  ارائه  و  تولید  برای  چهارچوبی 

کاالها و خدمات  که سبب ایجاد تمایز در برابر  موردنیاز آنان 

سایر سازمان ها می باشد. همچنین می توان در پژوهش های 

)مثل  کشور  در  مؤثر  زمینه ای  و  محیطی  عوامل  سایر  آتی 

تورم، تحریم و یا نرخ ارز( بر استراتژی اقیانوس آبی شرکت ها 

با  که  صنایعی  سایر  در  حاضر  تحقیق  انجام  کرد.  بررسی  را 

یادی در تماس بوده و هدفشان حفظ و نگهداری  مشتریان ز

آتی  تحقیقات  انجام  پیشنهادهای  دیگر  از  است،  مشتریان 

می باشد.
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