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 فازي AHPبر مبناي فرآیند تحلیل  SWOTالویت دهی به استراتژي هاي 

 (شرکت صنایع بسته بندی شادمهر)

  رضا مظلومی کیاسرایی

 :چکیده 

ریزی هستند از این رو الزم است جهت هرگونه تصمیم  گیری و برنامه سازمانها پیوسته در حال تصمیم

شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط  ریزی راهبردی در سازمان نسبت به گیری و برنامه

این وظیفه بر عهدۀ تحلیلگران محیطی است که جهت شناسایی فرصتها و . درونی و بیرونی اقدام شود

ها را بررسی  ها و ستاده تهدیدات بدقت اثر متغیرهای محیطی برتمام بخشها و ارکان سازمان اعم از نهاده

ل محیطی است که فرصتهاد و تهدیدات محیط مشخص شده و بر آن کنندبه عبارت دیگر از طریق تحلی

اساس و با توجه به شناسایی ای که قبل از آن از نقاط قوت و ضعف درونی سازمان باید بدست آمده 

این امر به مدیریت یاری . کند ها و سیاستهای سازمانی را مشخص می باشد هدفها را تعیین کرده و رویه

ای هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کند و به  ا فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی رویهرساند در مقابله ب می

 .ای دست یابد خود به نحو شایستهاهداف 

 

  - SWOTتحلیل –فازی  AHP –استراتژی : واژه های کلیدی 

 

 

 

 

                                                 
 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 
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 :پیشینه تحقیق 

 با درونی قوت و ها تطابق ضعف استراتژیک برای مدیریت ابزارهای از یکی  SWOTتجزیه و تحلیل 

 برای را ای یافته نظام تحلیلی روش  SWOTتحلیل  و تجزیه .است بیرونی تهدیدهای و ها فرصت

با .کند ایجاد آنها بین را تطابق بهترین که کند می ارائه  راهبردی انتخاب و عوامل این شناسایی

های داخلی و خارجی  حیطشود که اوالً به تجزیه تحلیل م استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می

پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن 

 (,.Kotler,  811: 18 Kurttila et. al., 0222: 34, 0220: 413., Stewart et al). .سازد

 قوت درونی و ضعف نقاط ابقتط برای راهبردی مدیریت مهم ابزارهای از یکی SWOTتحلیل  و تجزیه

 شناسایی برای ای یافته نظام تحلیلی روش ، تحلیل و تجزیه این .است بیرونی تهدیدات و ها فرصت با

 ,C.Fisher .ارائه می نماید  کند، ایجاد ها آن بین را تطابق بهترین که یای استراتژ انتخاب و عوامل این

 818),) 

 روی است ممکن که عواملی سازمان، تهدیدهای و ها فرصت ا،ه ضعف ها، توانایی تحلیل و تجزیه با

 ها، ضعف ، ها توانایی الگوی . شوند می شناسایی بگذارند، اثر مؤسسه یا سازمان آیندۀ پیامدهای

 موفقیت اساسی عوامل از سازمان فرد به منحصر های شایستگی شناخت برای تهدیدها، و ها فرصت

 بین تعادل که است راهبردهایی ارائة ، عوامل این تحلیل و تجزیه از هدف و آیند می ب حسا به سازمان

 (Lerner, Alexandra, L.  888.)کند می تضمین را درونی وضعیت و بیرونی محیط
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 شایستگی عینی، صورت به و دقت به تا کند می قادر را سازمان محیطی، و داخلی های تحلیل و تجزیه

 آن، از حاصل اطالعات و تحلیل این طریق از .کند شناسایی ار خود رقابتی ضعف نقاط و ویژه های

 به را تهدیدها و موانع و کرده گذاری سرمایه رقابتی، های فرصت تکمیل جهت در توانند می مدیران

 ن امکا سازمان به ضعف نقاط و ها ی شایستگ شناسایی ضمن، در .بکاهند آن اثرات از و کاهش نحوی

 هاشم و پور،طهمورث قلي حسن .)کند انتخاب را محیطی نیروهای با اروییروی دهای راهبر تا دهد می

 (413  ،آقازاده

 به را تهدیدها و ها ضعف و حداکثر به را ها فرصت و ها مناسب قوت راهبرد مذکور، الگوی دیدگاه از

 نیتهدیدهای بیرو و ها فرصت و درونی های ضعف و ها قوت منظور، این برای .رساند می ممکن حداقل

 انتخاب و خلق های راهبرد گزینه و یابد می پیوند هم با SO ،WO ،ST ،WTکلی  وضعیت چهار در

 (831  کارون، و هریسون) شود می

 ها، فرصت ماتریس تهدیدها، تهیه های بخش ترین مشکل از خارجی، و داخلی اصلی عوامل مقایسه

 عوامل مجموعه بهترین نام به چیزی گرو دی دارد نیاز خوبی های قضاوت به و است ها قوت و ها ضعف

 از کوشد می داخلی قوت از استفاده با SOراهبردهای  در اجرای سازمان .ندارد وجود پذیر مقایسه

 گیرد قرار موقعیتی در سازمانشان دهند می ترجیح مدیران همه .کند برداری خارجی بهره های فرصت

 .فردآر)برداری کنند بهره خارجی روندهای و یدادهارو از داخلی، های قوت از استفاده با که بتوانند

 (488 دیوید،

 خارج، محیط در های موجود فرصت از برداری بهره با سازمان که است این WOراهبردهای  هدف

 وجود مناسبی بسیار های فرصت سازمان، خارج از در گاهی .بخشد بهبود را داخلی های ضعف بکوشد

 .فردآر) .کند برداری بهره ها فرصت این از تواند نمی داخلی ن ضعفداشت دلیل به سازمان ولی دارد،

 (488 دیوید،
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 از ناشی خود آثار های قوت از استفاده با کنند می تالش STراهبردهای  اجرای در ها شرکت

 یک که نیست معنی بدان این .بین ببرند از را آنها یا دهند کاهش خارج محیط در را موجود تهدیدهای

راهبردهای  که هایی سازمان .شد خواهد روبرو با تهدیدهایی خارجی محیط در ناگزیر به قوی شرکت

WT  از پرهیز و داخلی ضعف کاهش هدف و گیرد می خود به تدافعی کنند، حالت می اجرا را 

 (488 دیوید، .فردآر)است خارجی محیط از تهدیدهای ناشی

 مربوط خدماتی و های تولیدی سازمان راهبردی زیری برنامه به اساساً الگو، این رایج کاربرد هرچند

 های تحلیل و تجزیه در تا کند می را فراهم امکان این آن، فرد به منحصر های ویژگی اما است،

 :شود می شامل را زیر موارد ها ویژگی این .گردد استفاده فراسازمانی نیز سطوح در مختلف موضوعات

 خلق به با کمک آنها مقایسه و درونی و محیطی عوامل گرفتن نظر در با الگو این :جامعیت  -

 آن فاقد راهبردی مدیریت سایر ابزارهای که است برخوردار جامعیتی از آنها، با متناسب راهبردهای

 .است

 و غیرانتفاعی های خدماتی، سازمان های شرکت تولیدی، های شرکت در الگو این :پذیری انعطاف 1-

 8-دارد کاربرد مختلف موضوعات تحلیل تجزیه و و کشور، و جامعه یک کالن مسائل تحلیل دولتی،

 بر راهبرد اصلی کند مقصود می کمک راهبرد انتخاب در بنیادی پرسشی حل به  SWOTالگوی 

 ، 484 رابينسون، و پيرس ). است ضعیف موقعیتی بر غلبه یا قوی موقعیتی از استفاده الگو، این اساس

4   ) 

 و عوامل تعداد با افزایش و دارد را مختلف عوامل بین ارتباط نمایش اییتوان  SWOTالگوی  -4

 احمدی،) پرداخت ارتباطات تحلیل و تجزیه به آن، از استفاده با توان می ارتباطات، شدن پیچیده

.( 54 : 811 
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 امکان سرعت، با و به سهولت آن از استفاده و است ساده بسیار مفهومی لحاظ به  SWOTالگوی   -5

 (   4 ، 484 رابينسون، و پيرس )است سودمند بسیار و ذیرپ

 

AHP  فازي: 

AHPاین . است آمده وجود به چندگانه معیارهای دارای و مشکل مسائل در دهی وزن منظور به 

 هر به را ذهنی وزنهای که است قادر AHP. است شده گرفتهبکار  بسیاری های زمینه در متدولوژی

 . دهد  یصتخص کیفی معیارهای از یک

 و میدهد افزایش را آلترناتیوها بندی اولویت اطمینان عدم ترجیحی، قضاوتهای در موجود اطمینان عدم

 های جنبه از زیادی مطالعات سازد می مشکل را اولویتها (منطقی ثبات) توافق تعیین همان نسبت، به

 ارایه به منجر نهایت در و  تیاف توسعه عملکردی مخاطرات این از اجتناب برای شد فازی انجام مختلف

 (Leung, L. C., Chao, D, 0222)کند حل را ابهام دارای مراتبی سلسله مسایل تا . شد فازی AHPروش 

 مثلثی فازی، مقادیر دهند، می سئواالت به تصمیم گیرندگان که جوابهایی اساس بر روش این در

 زوجی مقایسات ماتریس ه مراتب،سلسل خاص سطح یک برای و می شوند مبهم های جایگزین داده

 مقدار سپس و پیدا میشود تقاطع نقطه زوجی، مقایسه هر برای منطق فازی، در رویکرد .میشود تشکیل

 سطوح میشود تا تهیه پرسشنامه یک معیارها، تعریف از بعد .شود برابر می آن وزن با نقطه عضویت

 انتخاب را مربوطه توصیفی متغیر تنها افراد ،ارزیابی سئواالت برای  .شود تعیین معیارها این اهمیت

 میشوند تبدیل است، مثلثی فازی اعداد شامل زیر که مقیاسهای به منتخب، های گزینه سپس میکنند،

 (Chang, D. Y., 6991)   شوند می تعمیم داده نتایج، تحلیل و محاسبات انجام برای و

مراتبی  مسئله با توجه به روابط بین شاخص  در قدم اول رسم نمودار سلسله : فازی  AHPروش کار 

 ها و گزینه  
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 ,Erdal ÇAKIR)تعریف اعداد فازی برای مقایسه زوجی روابط بین شاخص ها و گزینه ها : قدم دوم 

Hakan TOZAN) 

 

     
                

          5 و  8 و   
   

 با بکارگیری اعداد فازی   تشکیل ماتریس مقایسه زوجی: قدم سوم 

     
     1
   
      

   

 برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی    محاسبه : قدم چهارم 

 بیانگر شماره سطر  iیک عدد فازی مثلثی است که در این رابطه =    

       
 
      

  
   

 
    

  
 
     

   
 

در این رابطه اعداد فازی مثلثی ماتریس های زوجی هستند این روابط به صورت زیر محاسبه :  

 می شوند 

    
 
              

    

 
  

   
 
   

 
     

     
 
   

   
 
                

    

 
  

   
 
     

      
  

   
 
    

  
  

 

   
 
   

,
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 (5): نسبت به یکدیگر   محاسبه درجه بزرگی: قدم پنجم 

     1         1        

                 1    
0                   1

     1

   1   1            

   

وجی قازی باال را انجام با توجه به شکل زیر و اعداد فازی که در آن نمایش داده شده است مقایسات ز

 :می دهیم 

 

 

 

 

 

 : عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر بدست می آید  Kاز طرف دیگر میزان بزرگی عدد فازی مثلثی از 

                                             

                 1 8       

 : ه وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس های مقایسه زوجی محاسب: قدم شش 

                          

 : بردار وزن نرماالیز نشده به صورت زیر خواهد بود 

             
    1      

       
   

 قدم هفتم محاسبه وزن نهایی

 Önüt et al, 0221)) یل به اعداد فازی بر اساس طیف انوتمقیاس تبد
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  جدول 

( بهترین استراتژی)هدف .ه می شود سطح که در شکل زیر نمایش داد 4مدل سلسله مراتبی تحقیق در 

در سطح سوم و گزینه ها  SWOTزیر عوامل  ،در سطح دوم  SWOTشرایط  ،به عنوان سطح اول 

و استراتژی ها به ترتیب جای معیارها و گزینه ها  SWOTاینجا عوامل در .در سطح چهارم قرار دارند

 .با یکدیگر وابستگی ندارند  SWOTبه کار برده می شوند که عوامل 

مراحل انجام کار به این ترتیب است که برای تعیین الویت کلی گزینه های استراتژیک که با آنالیز 

SWOT م شناسایی می شود به این صورت عمل می کنی : 

 SWOTو تعیین استراتژی ها با توجه به زیر عوامل  SWOTشناسایی زیر عوامل  - 

 را با مقیاس ساتی تعیین می کنیم  SWOTدرجه اهمیت عوامل  -1

 .زیر عوانل را تعیین می کنیم  انوتبا مقیاس  -8

  SWOTتعیین الویت های ماتریس عوامل  -4

  SWOTتعیین درجه اهمیت زیر عوامل  -5

 SWOTلی زیر عوامل تعیین درجه امیت ک -6

 SWOTتعیین درجه اهمتی استراتژی های جایگزین با توجه به زیر عامل  -1

 تعیین الویت کلی استراتژی -3
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 شرکت صنایع بسته بندي شادمهر  :مطالعه موردي 

ساله در تولید دستگاههای بسته بندی در صنعت بسته 80شرکت صنایع بسته بندی شادمهر با قدمت 

شرایط بی ثبات  ،بندی جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است ولی با توجه به ورود رقبای جدید 

به اهداف و  و با توجه تازه متنوع امروزهنیازمندی های جدید برای محصوالت  ،اقتصاد چند ساله کشور 

به . چشم انداز های شرکت نیازمند مسیرهای جدید برای پیشرو بودن در مسیر خود خواهد داشت 

می تواند در این زمینه کمک بسیاری به شرکت هایی با این  SWOTهمین دلیل روش تحلیل 

نقاط  تهدیدها و فرصت ها شناسایی شوند که با کمک ،ضعف ،در ابتدا باید نقاط قوت .وضعیت بکند 

مشکل .قوت و فرصت ها بتواند به مقابله با تهدید ها برود و نقاط ضعف خود را تا حد ممکن از بین ببرد 

و تعیین اهمیت  SWOTکمی بودن و میزن اهمیت این معیارها می باشد که با کمی نمودن عوامل 

 .وزنی آنها می توان تحلیل کاملی ارایه کرد

 مهراستراتژی های شرکت شاد SWOTجدول 

 (S)نقاط قوت  

 (S )ـ نوآوری مستمر در تولید
ـ عملکرد برتر تولید در مقایسه با 

 (1S)رقبا

 (8S)ـ ظرفیت تولید مازاد

 

 (W)نقاط ضعف
ـ عدم توانایی در زمینه عرضه محصوالت به 

 (W )مصرف کنندگان نهایی برون مرزی

 (1W)ـ نیاز به فروشنده های بیشتر

 (8W)کنان کلیدیـ بحران ناشی از استعفاء کار

 ( O )فرصت 

 ( O  )ـ توانایی تحویل مستقیم به مشتری

 ( O 1)ـ مکان و جغرافیا

 ( O 8)ـ آسیب پذیری رقبا

 

 SOاستراتژی

 

 توسعه تولید 

 WOاستراتژی

 

جذب بازاریابان موثرتر و ایجاد انگیزه در 

 کارکنان
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 (T )تهدید 

 (T  )ـ تاثیرات محیطی

 (T 1)یـ اقتصاد داخلی و برون مرز

 8)ـ وضع قوانین می تواند تاثیر گذار باشد

T) 

 STاستراتژی

 

 ایجاد ارتباطات فرا سازمانی 

 WTاستراتژی

 

 تجدید نظر در ساختار سازمان

 : تعیین اهمیت وزنی هریک از عوامل 

ترین برای تعیین الویت استراتژی و یافتن به. در این مرحله باید الویت های استراتژی ها را تعیین کنیم 

 :استراتژی به ترتیب زیر عمل می کنیم 

همانطور که قبال  گفته شده ابتدا باید ساختار سلسله مراتبی مربوطه را رسم کنیم که زیر عوامل و 

 .فازی سنجید به شکل زیر می باشد  AHPاستراتژی ها که بتوان با 

با .ه به صورت زیر است سپس ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به همدیگر را تعیین می کنیم ک

وزن هریک از این عوامل بدست آمده که این عوامل و تاثیری که زیر  SWOTاستفاده از تحلیل عوامل 

 .عوامل بر آنها دارند الویت معیار اصلی و بهترین انتخاب برای استراتژی را می توان بدست آورد

  SWOTمقایسه زوجی عوامل :جدول 

  قاط قوتن نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

 نقاط قوت ( ، ، )   5   1   9 )       8    1 5 8 

 نقاط ضعف  9 1 5  ( ، ، )  1 5 8   9 1 5 

 فرصت ها  8        8   5   1   ( ، ، )   8   5   1  

 تهدیدها   8   5   1     5   1   9    1 5 8  ( ، ، )

CR = 0.0  

 
 انتخاب بهترین استراتژي
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 ساختار سلسله مراتبی

 

 : جمع سطری 

C  : (  1  /91 /111/8,  1 /11 15، 1 /51 11) = ( 1.19 ,   1. 4 ,   9.1) 

C1 : ( 51  1815, 11 1519،91 1119) = ( 4 ,  11 , 16) 

C8 : (  1 /11 1 /1 , 1 /51 1 /5 , 81 /81 1 /8) = ( 1.19 ,  1.4 , 4.61) 

C4: ( /11 /9181  ,  /51 /1151  , /81 /5111 ) = ( 4.15 ,   6.84 ,   3.54) 

     
  

 
 
 =(11.38  ,   81.33   ,  43.4 ) 

      
  

   
 
    

  
 = ( 

 

43 4 
  

 

 81 33
  

 

11 38
     0 01       0 016     0 048  

 

 نقاط ضعف فرصت تهدید نقاط قوت

SO WO ST WT 

T 

 …………T 

4 

W  

…………W4 

S ……….. 

S4 

O  ……O4 
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   : برای هر یک از سطر های ماتریس مقایسه زوجی  Sمحاسبه 

S : ( 1.19 ,   1. 4 ,   9.1)    0 01       0 016     0 048 = ( 0.045 , 0. 35 , 0.895)  

S1 : ( 4 ,  11 , 16)    0 01       0 016     0 048 =(0.13 , 0.515,  .  3) 

S8: ( 1.19 ,  1.4 , 4.61)    0 01       0 016     0 048 =(0.045 , 0. 41 , 0.1 )  

S4: ( 4.15 ,   6.84 ,   3.54)    0 01       0 016     0 048 =(0.035 , 0. 64 , 0.861 )  

که طبق آن وزن هریک از عوامل را .را با هم مقایسه کرده تا وزن آنها را بدست آوریم  Sسپس هریک از 

  =Wfactor  :                                                                     م در جدول زیر داری

0  
0 44
0  9
0 11

          

 :حاال هریک از عوامل و زیر عوامل و روابط آنها را مقایسه کرده تا وزن هریک را بدست آوریم 

W نرماالیز S8 S1 S   نقاط قوت 

0. 6   5   8     ( 9   1   5   ( ، ، ) S  

0.54      8  ( ، ، )  5 1 9  S1 

0.8 ( ، ، )   8          8 5  S8 

 

 

W نرماالیز w8 w1 W   نقاط ضعف 

0.55    8 5  (8 5 1  ( ، ، ) w  

0.18   8    8  ( ، ، )   1   5   8   w1 
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0.11 ( ، ، )   8         5   8     w8 

 

W نرماالیز O8 O1 O  فرصت 

0.8    9   1   5   ( 8       ( ، ، ) O  

0. 6   8       ( ، ، )      8  O1 

0.58 ( ، ، )      8   5 1 9  O8 

 

W نرماالیز T8 T1 T  تهدید 

0.11   1   5   8   ( 8       ( ، ، ) T  

0.88         ( ، ، )      8  T1 

0.45 ( ، ، )          8 5 1  T8 

W (opportunitie)=  
0 8 
0  6
0 58

       W (threats)=  
0 11
0 88
0 45

    W (strengths)=  
0  6
0 54
0 8

     W (weaknesses)=  
0 55
0 18
0 11

  

 

 اوزان نهایی حاصل از اهمیت عوامل و زیر عامل ها

 

   .0:عامل نقاط قوت  0.44:عامل نقاط ضعف 9 .0:عامل فرصت  0.11:عامل تهدید 

0.45 0.88 0.11 0.58 0. 6 0.8  0.11 0.18 0.55 0.8 0.54 0. 6  

0. 1  0.09 0.06 0.  0.08 0.059 0.091 0.  0.141 0.08 0.054 0.0 6 W( sub-factor) 
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ا توجه به هریک از زیر عامل ها در مرحله بعدی ماتریس مقایسات زوجی هریک از استراتژی ها را ب

جدول مقایسه زوجی در .) می نامیم تا درجه اهمیت آن را محاسبه کرده  Wبدست می آوریم و آن را 

 (ادامه همین مطلب 

W  = 

 

0  44 0 108 0 163 0  89 0  8 0   3 0 8 6 0 86 0 853 0  14 0   1 0  19
0  65 0   8 0 186 0 1 0 145 0 15 0 133 0 144 0 1 5 0 1 0 189 0 1 4
0 4 4 0 811 0 196 0 81 0 8 9 0 811 0 118 0 111 0 1 6 0 806 0 818 0 131
0 111 0 198 0 1 0 88 0 806 0 8  0  18 0  18 0 1  0 81 0 81 0 814

  

W( sub-factor)  

است را  SWOTدر مرحله آخر الویت کلی استراتژی ها که منعکس کننده رابطه درونی فاکتورهای 

 :محاسبه میکنیم به این ترتیب که 

Walternatives =W * W( sub-factor) = 

  
  
  
  

   

0 9
0 84 
0 106
0 168

  

 :نتیجه گیری 

تهدید ها و فرصت ها برای مورد مطالعه شناسایی و بررسی ٬در این مقاله سعی شد نقاط ضعف و قوت 

فازی بدست آورد تا بهترین استراتژی برای انتخاب و  AHPا را با روش شوند و سپس وزن و اهمیت آنه

پس از مراحل مختلف نتایج زیر بدست آمد به این .استفاده در مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرد 

 :صورت که 

دومین الویت  0.168با وزن  WTالویت اول را میگیرد سپس استراتژی   0.84با وزن  WOاستراتژی 

الویت های سوم و چهارم  9 .0و  0.106به ترتیب با   SOو   STگیرد و سپس الویت های  را می

 :بنابراین به شرکت پیشنهاد می شود تا .استراتژی های مناسب شرکت می باشند 
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شرکت در صدد جذب و نگهداری نیروهای متخصص باشد و وفاداری کارکنان را نسبت به  - 

 شرکت را افزایش دهد 

رصت های موجود در صنعت که برای شرکت وجود دارد شرکت باید در صدد جذب با توجه به ف -1

نیروهای متخصص بازاریاب و تبلیغات متمرکز روی أورد تا بتواند سهم بیشتری را به دست 

 .آورد 

با توجه به آنکه ساختار سازمان نیز می تواند دستخوش تغیرات مثبت در جهت افزایش قدرت  -8

همگرایی ایجاد ( با توجه به پیشنهاد اول )ن اهداف خود و کارکنان پس باید میا ٬شرکت شود 

شرکت می .کند تا یک سینرژی در سازمان به وجود آید و موفقیت سازمان را پشتیبانی کند 

تواند با ایجاد و رشد فرهنگ هم افزایی و رعایت اصول و مبانی موجود در ساختارهای بین 

 .دم بردارد المللی برای شرکت در صدد رشد خود ق

به دلیل وجود تغیرات موجود در محیط کسب و کار و وضعیت متشنج فضای اقتصادی باید  -4

بنابراین باید مدیریت استراتژیک را به عنوان یک برنامه دراز مدت و برنامه ریزی بلند مدت 

 .برای شرایط گوناگون در نظر گرفته شود
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 لویت استراتژي هاجدول مقایسات زوجی براي تعیین ا-

 O1جدول مقایسه زوجی     O1جدول مقایسه زوجی                  

  

 

  O8جدول مقایسه زوجی      Wجدول مقایسه زوجی               

                  

 

  W8جدول مقایسه زوجی     W1جدول مقایسه زوجی               
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 S1جدول مقایسه زوجی     S8ایسه زوجی جدول مق      
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  Tجدول مقایسه زوجی     S8جدول مقایسه زوجی               

          

 

 T1جدول مقایسه زوجی     T8جدول مقایسه زوجی               
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