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یاریخ
ادضای دانشجو 

مالکیت نتایج و حق نشر


کلی حقوق دعنوی این اثت و دحصوالا آن (دقاالا دس ختج ،ک اب ،رتناد های
رایان ای ،نتم افزار ها و یجهیزاا ساخ



شده اس

) د علق ر دانشگاه شاهتود

دی راشد  .این دطلب راید ر نحو دق ضی در یولیداا علمی دتروط ذکت شود.
اس فاده از اطالعاا و ن ایج دواود در پایان ناد ردون ذکت دتا


ج

دجاز ن می راشد .

تقدیم به :
پدددددددددددددددو
کدده و تدد
پش یب

هدد
حکم

دددددددددددددد و

یدددددددددددددد

هربدددددددددددددد م

ادد ویهدد ی د دددم ههدد وی یدد وی دادد د
طهئن بر یم ب ی د

.

ددد ک و

خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم
تحقیق خود را به پایان برسانم و بتوانم سهمی هر چند اندک ،در راه توسعه
علمی ایران عزیز بردارم .
همچنین از زحمات استاد دلسوزم دکتر رضا شیخ که برادرانه مرا در به
پایان رساندن این تحقیق یاری کردند .
و در پایان از همیاری خانواده خوبم و دوستان عزیزم و سایر کسانی که
دلگرمی من برای انجام این پژوهش بودند ،سپاسگزارم .از خداوند منان

سالمت و سعادت ایشان را خواستارم.


خ



چدیده
یهاا،رشادوبقاایبلنادمادتوکااهشریسا 
سازمانهابرایافزایشتوانمند 

امروزهبیشتر
عملیاتخودنیازمندتادوینبرناماههاایاساتراتژی مایباشاند.اغلابمساایلیکاهمهندساانو
دانشمندانباآنهاروبرومیشوندنیازبهتصمیمگیریدرشرایطعدم طعیتدارند.ازایانرودرایان
پژوهششرایطعدماطمیناندرنظرگرفتهشدهاست.همچنیندراینپژوهشاطالعاتباتوجاهباه
نظرخبرگانوکارشناساندرصنعتگردآوریگردیدندوباتکیهباراصاولمادیریتاساتراتژی در
محیطعدماطمینان،بوسیلهروشتصمیمگیریخاکستری،نقاط وتوضعف،وهمچنینفرصتها
وتهدیدهابرایشرکتنصرنیروییزدرتبه بندیشادند.مهمتاریننقطاه اوتشارکتنصارنیارو،
مدیریتهزینهمناسب،مهمتریننقطهضعفشرکتراکمبودنقدینگی،همچنینانعقاد ردادهاای

بزرگدرآیندهمهمترینفرصتپیشرویشرکت،ومهمترینتهدیدپیشرویشرکتوجودر بای
جدیددرصنعتنفتوگازمعرفیشدند .
کلماتکلیادی برناماهریازیاساتراتژی ،تحلیال،SWOTسیساتمهاایخاکساتری،عادد
خاکستری،عدماطمینان .






ذ



فهتس

دطالب

چدیده  ..................................................................................................................................ذ
فصل اول:کلیاا پژوهش 1 ...........................................................................................................
1-1

دقدد 2 ................................................................................................

2-1

ریان دسال 3 .........................................................................................

3-1

ضتورا و یوای انجام پژوهش 4................................................................

4-1

سواالا و فتضیاا پژوهش 4....................................................................

5-1

روش پژوهش و ددل دفهودی پژوهش 5 ......................................................

6-1

نوآوری یحقیق 8 .................................................................................

7-1

یوصیف اصطالحاا و واژگان کلیدی 8 .........................................................

فصددددددددددل دوم :دددددددددددتور ادریدددددددددداا و پیشددددددددددین پددددددددددژوهش
9...........................................................................................................................................
1-2

دقدد 11 ...............................................................................................

2-2

ددیتی اس تایژیک 11 .............................................................................

1-2-2

فتآیند ددیتی

2-2-2

یدوین اس تایژی 12 ...................................................................................

3-2-2

ااتای اس تایژی 12 ....................................................................................

4-2-2

ارزیاری اس تایژی 13 ..................................................................................

3-2
1-3-2

اس تایژیک 11 ......................................................................

عدم اطمینان در دحیط یصمیمگیتی 13 .......................................................
یعتیف عدم اطمینان 15 ..............................................................................

2-3-2

دفهوم عدم اطمینان 16 ..............................................................................

3-3-2

دنار عدم اطمینان16 ................................................................................

4-3-2

رازیگتان سازدانی یح

یأثیت عدم اطمینان 19.................................................

5-3-2

پیاددهای رالقوه عدم اطمینان21 ..................................................................

6-3-2

یعتیف عدم اطمینان در یک چارچوب کن تلی 21..............................................

7-3-2

شناخ

عدم اطمینان در سازدانها 23..........................................................

1-7-3-2روای

عملی 23..................................

4-2
1-4-2
5-2
1-5-2
6-2

ذهنی از عدم اطمینان در دقارل روای

یحلیل 24 ............................................................................... : SWOT
دزایای یحلیل 25 .......................................................................... SWOT
اطالعاا خاکس تی 26 ............................................................................
دفاهیم سیس مهای خاکس تی 27................................................................
پیشین یجتری 31 ..................................................................................

1-6-2

دطالعاا خارای 31 ...................................................................................

2-6-2

دطالعاا داخلی 32....................................................................................

فصددددددددددددددل سددددددددددددددوم :د دددددددددددددددولوژی پددددددددددددددژوهش
35 ........................................................................................................................................
1-3

دقدد 36 .............................................................................................

2-3

ددیتی عدم اطمینان 37.........................................................................

1-2-3

حداقل کتدن عدم اطمینان در رتارت دقارل را عدم اطمینان37 ...........................:

2-2-3

عدم اطمینان ( گتوا 38 . ) 2114

طتاحی سازدان رت اسار اصول اساسی ددیتی

عدم اطمینان 39..................................................

3-2-3

شتایط اق ضایی در ددیتی

4-2-3

د عادل کتدن پایداری و انعطاف پذیتی ( دفهوم ایصال آزاد) 41 ..........................

5-2-3

ددانیسمهای سازدانی رتای رتقتاری یعادل دیان پایداری و انعطاف پذیتی 42 ........

ز

 1-5-2-3د عادل کتدن پایداری و انعطاف پذیتی 43 .................................................
6-2-3

پوشش اس تایژیک و عملیایی فتایندها 49......................................................

7-2-3

عدم اطمینان 51 .......................................

8-2-3

قدرا و کن تل در اریباط را ددیتی
ددیتی

عدم قطعی

از طتیق رتناد ریزی دشارک ی 51 .....................................

 1-8-2-3رویدتدها ر رتناد ریزی در سازدانها 51 ....................................................
 1-8-2-3کن تل پسنگت در دقارل کن تل پیشنگت 52 ...............................................
 3-8-2-3افزایش وارس گیها در دقارل رها کتدن وارس گیها 52 ................................
9-2-3

ددل رتناد ریزی دشارک ی 53 .....................................................................
یحلیل 55 .................................................................................. SWOT

3-3
1-3-3

دشخص کتدن و سنجش فتص ها و یهدیدها 55 .............................................

1-1-3-3

دسال قارلی

59 ..........................................................................

سیس مهای خاکس تی 61 ........................................................................

4-3
1-4-3

انواع اعداد خاکس تی 61 ............................................................................

2-4-3

عملیاا های اعداد خاکس تی فاصل ای 63 ....................................................

3-4-3

سفید سازی اعداد خاکس تی و درا خاکس تی 71 ........................................
یصمیمگیتی خاکس تی 71 .......................................................................

5-3
1-5-3

ددل خاکس تی پیشنهادی 71 ......................................................................

1-1-5-3

یعیین دعیارها و وزن آن ها 72 ......................................

2-1-5-3

ارزیاری و ریب رندی گزین ها 74 .................................

فصدددددددددددل چهدددددددددددارم :یجزیددددددددددد و یحلیدددددددددددل دادههدددددددددددا
77 ........................................................................................................................................
1-4

دقدد 78 .............................................................................................

2-4

دعتفی نمون دورد دطالع 78 ....................................................................

دهندسی نصت نیتوی یزد78 ...............................................

1-2-4

چشم انداز شتک

2-2-4

خط دشی 79 ............................................................................................

3-2-4

ددل خاکس تی پیشنهادی 81 ......................................................................

3-4

ر کارگیتی ددل پیشنهادی در شتک نصت نیتوی یزد 81 ...............................

1-3-4

شناسایی وزن دعیارها 81 ...........................................................................

2-3-4

شناسایی و ریب رندی نقاط قوا 81 ..............................................................

3-3-4

شناسایی و ریب رندی نقاط ضعف 85 ............................................................

4-3-4

شناسایی و ریب رندی فتص های پیش رو 86.................................................

5-3-4

شناسایی و ریب رندی یهدیدها 87 ...............................................................

فصددددددددددل پددددددددددنجم :ن یجدددددددددد گیددددددددددتی و پیشددددددددددنهاداا
89.........................................................................................................................................
1-5

دقدد 91..............................................................................................

2-5

ن یج گیتی 91.......................................................................................

3-5

یفسیت ن ایج92 ......................................................................................

4-5

پیشنهاداا کاررتدی 93 ...........................................................................

5-5

پیشنهاداا یحقیقاا آیی 93 ....................................................................

6-5

های پژوهش 94 .......................................................................

دحدودی

دنار و دآخذ 95 ........................................................................................................................




ش

فهتس

شدلها

شدل  :1-3دایتیس اهمی

عملدتد 57 ...........................................................................................

شدل  : 2-3دایتیس اهمی

 -عملدتد در دقایس را رقبا 58 ...............................................................

فهتس

اداول

ادول  :1-3ادول د غیتهای زرانی 72 ...........................................................................................
ادول  :1-4شاخصها و وزن دعیارها 81 ...........................................................................................
ادول  :2-4ادول ارزیاری و ریب رندی نقاط قوا 82 ........................................................................
ادول  :3-4دایتیس خاکس تی 83 ................................................................................................
ادول  :4-4ارزیاری خبتگان از 84 ............................................................................................. S1
84
.........…………………..…………………………………….S
ادول
ERROR
خبتگانازاز! BOOKMARK NOT DEFINED............................................ S22
ارزیاری خبتگان
ادول  :5--44ارزیاری
















ض

1

فصل اول:

کلیات پژوهش
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 1-1دقدد
یهاا،رشادوبقاایبلنادمادتوکااهشریسا 
سازمانهابرایافزایشتوانمند 

امروزهبیشتر
یباشاند.ایانبرناماههااارتبااطمساتقیمیباا
برنامههایاساتراتژی ما 
عملیاتخودنیازمندتدوین 
یتها،اندازه،پویاایی،درجاهپیچیادگیوسااختارساازمانداردازایانرو
یاستها،اهدافومأمور 

س
یچیدهیپایشروی

یبایستبانگاهبهآنعواملتعیینگردد.وضعیتپ
یزیهایاستراتژی م 
برنامهر 

یکندکهازاندیشهورویکردسیستمیبرایشناخت،تجزیهو
وبرنامهریزانسازمانراناگزیرم 

مدیران
وجنبههایمثبتومنفی(نقااط

یتهایمحیطبیرونی
یدهاومحدود 
یتها،تهد 
تحلیلفرصتها،مو ع 
یتهایسازمانرابااطالعاتیکهاز
ییهاوظرف 
وتوضعف)درونیسازماناستفادهنموده،آنگاهتوانا 
برنامههادرساازمانبوجاودآیاد.
یلهابدستآمدهوتقویتنمودهتاشرایطبرایاجرای 
تجزیهوتحل 
یبایستباشناختمفاهیم،بسترها،استراتژیوچگونگیفرایندبرناماهریازیاساتراتژی 
سازمانهام 

چشماندازهایآتیخودراترسیمنمودهتابتوانندبااشارایطآینادهیپایشرویخاودساازگاریو
انطباقداشتهباشندوبهعملیاتوبقایخودادامهدهند .
فرایندیاستکهاکثرشرکتهایموفقوصاحبنامدنیااازآنبارای

برنامهریزیاستراتژی ،

هاوفعالیتهایخودباافقدیدبلندمدتودرجهاتدساتیابیباهاهادافو

هدایتوپیشبرد 
برنامه
مانهای
گیرند.ایننوعبرنامهریزیکهتاکنوناغلبمورداستفادهساز 


یبهرهمی
تحققماموریتسازمان
هاییمنجرمیشودکهدرصورت


یتدوینشود،بهانتخاباستراتژی
بزرگوا عشدهاست،اگربهدرست
تازیسازمانرابهارمغانمیآورد .

اجرایصحیحوبهمو ع،تعالیو 
پیش
برنامهریزیاستراتژی بابررسیمحیطخارجیوداخلسازمان،فرصتهاوتهدیدهایمحیطی

اخلیراشناساییمیکندوبادرنظرداشتنماموریتسازمان،اهدافبلندمدت

هاوضعفهاید

و وت

2

یابیبهایناهداف،ازبینگزینههاایاساتراتژی ا ادامباه


کندوبرایدست

تنظیممی
برایسازمان
ها،ضعفهاراازبینبارده


گیریازفرصت

هاوبابهره
هاییمیکندکهباتکیهبر وت


انتخاباستراتژی
وازتهدیدهاپرهیزکندتادرصورتاجرایصحیحباعثموفقیتسازماندرمیدانر ابتشود .
هرسازمانیباهراندازهای،باتغییراتوتحوالتسریعیروبروستوبایادفعالیاتهاای

امروزه،
خودراطوریبرنامهریزیومدیریتکندکهدرمحیطمتالطموبازاربهشدتر ابتی،موفقیتکسب

بهرهگیاری
توجهبهمفهومبرنامهریزیاستراتژی ،اینامرمستلزم 

کردهوتداومحیاتداشتهباشد.با
ازایننوعبرنامهریزیاست.چراکهازی طرفآیندهنگربودهوازطریاقپایشبینایتحاوالتآتای

ا داماتمناسبراتنظیممیکند.ازطرفدیگرگرایشبهمحیطداشتهوارتباطتنگاتنگبااآندارد
وازاینلحاظمیتواندبهسرعتازتغییراتمحیطباخبرشدهوواکنشمناسبوسریعنشاندهد .

درهرسازمانیپسازآنکهرسالتواهدافمرتبطباآنمشخصگردیدباتوجهبهایانهادف
فرصتهای

کلیکهشرکتهابهدنبالیافتنراههاییهستندتاازنقاط وتخودبرایبهرهبرداریاز
جذاببازار،استفادهنمایند،عمالًبهشناساییفعالیتهایکلیدیو ابلیتهایاصلیخودپرداختاهوباا
تجزیهوتحلیلمحیط،فرصتهایجذاببازارراشناساییمیکنند.شرکتهابستهبهماهیتوشارایط
خودوبازار،مدلهایمختلفیرابرایسنجشوتطبیقفعالیتهاوشارایطخاوددرمحایطانتخااب

میکنند .

 2-1ریان دسال
امروزهسازمانهابرایموفقیاتمایبایساتاساتراتژیبلنادمادتساازمانراتبیاینکنناد.
برنامهریزیدرسازمانهابهمنظورتعییناهدافآیندهسازمانواراشهراهکارمناسببرایرسایدنباه
گیرد.ودرتعریفیازبرنامهریزیراهبردیآمدهاستکهبرنامهریازیراهباردی

ایناهدافصورتمی
ترسیمشماییازگذشتهاستجهتتصمیمگیریدرزمانحال،برایانجامآنچهکهدرآیندهبایستی

3

برنامهریزیراهبردیپیشبینایآیناده
وبهبیانسادهتر 

صورتبگیرد(زاوادکاسوهمکاران. )2111
برایهماهنگیباتغییرات،غلبهبرمشکالتوتضمینیبرایعملکردبهترسازمانمایباشد(هسوسای
چنگ.)2112برنامهریزیاستراتژی ی فرایندسیستماتی استکهراهرابارایتضامینموفقیات
داشمشرکتمشخصمیکند .استراتژیدستورالعملبلندمدتمدیریتیاستکهاجرایداشمیاهداف
مهمشرکتراتضمینمیکند.رویکردسیستمیبهبرنامهریزیاستراتژی توسطبسیاریازرهباران
شرکتموردتوجه رارگرفتهاستومحققانمدیریتباهعناوانیا نیاازضاروریبارایموفقیات
بلندمدتشرکتبهحسابمیآیند.شرکتامروزبهبرنامهریازیاساتراتژی باهعناوانیا وظیفاه
.متاسفانه،باوجودبهترینتالشهایمادیران

میکنند(زاوادکاسوهمکاران)2111
مدیرانارشدنگاه 
ومحققاناغلبنتایجرضایتبخشنیست .
 3-1ضتورا و یوای انجام پژوهش
ازآنجاییکهبرنامهریزیبلندمدتمربوطبهآیندهاستواطالعاتکافیازآیندهدردساترس
مدیراننیستپسمدیراندرشرایطعدماطمینانبایدتصمیمگیریکنند.دراینتحقیقباتوجهبه
اینکهشرایطاطمینانبرایبرنامهریزیبلندمدتوجودداردسعیبارآناساتباااساتفادهازروش
ترجیحاتزبانیواطالعاتخاکستری،اطالعاتمبهمرابهصورت ابلفهمتبدیلکردوباراسااس
اطالعاتجدیدبرنامهریزیکرد.تاکنوندانشمندانبرنامهریزیبلندمدترایااباااساتفادهازاعاداد
طعیانجامدادهاندویاباروشهایفازی،ولیتاکنونباااساتفادهازروشاطالعااتخاکساتریو
ترجیحاتزبانیبرایبرنامهراهبردیپژوهشیصورتنگرفتهاست .
 4-1سواالا و فتضیاا پژوهش
یباشد 
پاسخپرسشهایزیرم 

یهایدربرنداشتهوبهدنبالیافتن
اینپژوهشفرض 
مهمتریننقاط وتسازمان،براساسترجیحااتزباانیواطالعااتخاکساتریهیااتمادیره
(کارشناسانشرکت)،کدامند؟ 
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مهمتریننقاطضعفسازمان،براساسترجیحاتزباانیواطالعااتخاکساتریهیااتمادیره
(کارشناسانشرکت)،کدامند؟ 

مهمترینتهدیدهایسازمان،براساسترجیحاتزباانیواطالعااتخاکساتریهیااتمادیره
(کارشناسانشرکت)،کدامند؟ 
مهمترینفرصتهایسازمان،براساسترجیحاتزبانیواطالعااتخاکساتریهیااتمادیره
(کارشناسانشرکت)،کدامند؟ 
 5-1روش پژوهش و ددل دفهودی پژوهش
بهگفتهدیااس SWOT،واژهمخفافکلمااتنقااط اوت،نقااطضاعف،فرصاتوته دیاد
است(دامیان.)2114تجزیهوتحلیلSWOTازفرصتهایخارجیوتهدیاداتوهمچنایننقااط
وتوضعفداخلیازشرکتبرایتدوینراهبردوتوسعهمهماست.هدفازتجزیهتحلیلفرصتها
وتهدیدهایخارجیارزیابیایناستکهآیاشرکتبههنگاممواجههباامحایطخاارجیغیار ابال
فرصتهااستفاده

میتوانداز
کنترل،ازجملهنوسان یمت،بیثباتیسیاسی،تغییردر وانینوغیره ،
کندویاازتهدیدهاپرهیزکند(همان).هدفازتجزیهوتحلیالداخلایبررساینقااط اوتوضاعف
شرکتبرایانجامفعالیتهایداخلیشرکت،مانندمدیریت،بازدهفعالیت،تحقیقوتوسعه،وغیره،
استراتژیهایموفقاراشهدهد .

میتواندمبنایخوبیبرایتدوین
میباشد؛بنابراینمدل SWOT

روشهایمتنوعیبرایمطالعهعدم طعیتبرپایهمدلهایریاضیوجودداردکهمیتواناز
آنهاتئوریفازیاراشهشدهتوسطعسکرزاده،برنامهریزیتصادفی(سنگوپتا)،وتئوریخاکستریاراشاه
شدهتوسطدنگرانامبرد .
تجزیهتحلیلهایراهبردیاغلبباشرایطیدربرگیرندهاطالعاتنا صمواجاهاسات.اولاین
موردتحقیقدرسیستمهایخاکستری،باعنوانمشکالتکنترلسیساتمهاایخاکساتریتوساط
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استاددنگازچیندرمجلهمقاالتسیستمهاوکنترل()1892منتشارشاد(جیاووووی.)2111
جااداازسیسااتمهااایساافید(سیسااتمیبااااطالعاااتکااامالشااناختهشااده)وسیسااتمهایسایاه
سیستمهایخاکسترینیزبا سمتیمشخصههایشناخته

(سیستمهاییبااطالعاتکامالناشناخته)
شدهو سمتیمشخصههایناشناختهتعریفمیشوند.درحقیقتبهعلتوجوداطالعاتناکاافیو
فازیبیشترفرآیندهادرمدیریتعواملمحیطیدرطبقهخاکستریمیگنجند.عاددخاکساتری،
عددیاستکهمقدارد یقآننامشخصاستاماطیفیکهعدددرآن راردارد،شناختهشدهاست.
مزیتاستفادهازسیستمهایخاکستریدرشرایطفازیایناساتکاهتئاوریخاکساتریمایتواناد
شرایطفازیرادربربگیرد،دروا عتئوریخاکستریدرشرایطفازیبهصورتانعطافپذیربرخورد
میکند.روشفازینیزبهطورمشابهنیازبهبرآوردکردندرجهعضویتدرمجموعههایفاازیدارد.
ارزشروشفازیدربسیاریازبرنامههایکاربردیموفقنشاندادهشدهاست .
برایمدلسازیعدم طعیتبهصورتپارامترهایعضویتسادهترینروشازلحاظمحاسبات
ریاضیبهینهسازیفازیخاکستریمیباشد.دراینروش،پارامترهایعضویتبهعنواناعدادفاصله
ایخاکستریدرنظرگرفتهمیشوند.دراینروشمجموعهایازمتغیرهایتصامیمبهیناه(باه
صورتبازهای)درحلبهدستمیآیندکهمربوطهستندبهحداکثرسطحتحققاهداف(بهصورت
بازهای)درحالیکه،روشمدلسازیفازیمعمولیتنهای مجموعهازمتغیرهایتصامیمبهیناهرا،
مربوطبهباالترینسطحتحققاهداف،نتیجهمیدهد .
این ابلیتمدلبهینهسازیفازیخاکستریگویایانعطافپذیریدرتصمیمگیریمیباشد.
پهنایبازهمتغیرهایتصمیمنقشمهمیدرمدلفازیخاکستریبهینهداردچنانچاهمتغیارهاای
تصمیمباپهنایبازهبیشترمیتواند درتانتخاببیشتریبهتصمیمگیرندگانبدهد.ازسویدیگار
هرچهبازهسطحارضایاهدافبیشترباشدنشانازبید تیوعدم طعیتدرسیستمرامیدهاد.
کهبایددرمدلفازیخاکستریاینبازهراحدا لکرد.برایبهحداکثررسااندنباازهمتغیارهاای
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تصمیم برایاراشه درتتصمیمبیشتربهتصمیمگیرندگانوحدا لسازیبازهسطحتحقاقاهاداف
برایکاهشعدم طعیتروشیتحتعنوانمدلفازیخاکستریبهینهچندهدفهاراشهشدهاست .
اصولاساسیسیستمهایخاکستریتوسطاستاددنگبهصورتزیربیانشدهاست 
اصل (.1اصلتفاوتهایاطالعاتی)تفاوتبروجوداطالعاتداللتمیکناد.هار طعاهاز
اطالعاتبایدنوعیتفاوتراباخودداشتهباشدهنگامیکهمامیگوییمکهجسمالافازجسامب
متفاوتاستومنظورمانایناستکهوا عااطالعاتخاصیدرموردجسمالفاستکهدربارهجسم
بدرستنیست.تمامتفاوتهایموجوددراشیاءوحوادث،اطالعاتابتداییدربارهآنهابرایماا
فراهمکردهاندتاماهیتآنهارادرککنیم .
اصل (. 2اصلعدممنحصربهفردی)راهحلهرمشکلیباااطالعااتناا صوغیر طعای،
منحصربهفردنیستبهخاطرایناصلعدممنحصربهفردیکه انوناساسیدراستفادهازتئوری
سیستمهایخاکستریاست،راهحلیکهبتواندآزادانهبهاینمشکلباانعطافپذیرینگاهکناد.،
میتواندبهاهدافخودبرسد .
باانعطافپذیری،موثرتر 
اصل (.3اصلاطالعاتحدا ل)یکیازمشخصههایتئوریسیستمهایخاکستریاستکه
ایناصلبهتریناستفادهراازحدا لمقادیراطالعاتدردسترسراممکنمیسازد .
اصل(. 4اصلتشخیصپایه)اطالعاتپایهواساسیاستکهمردمبهوسایلهآنباهدرکو
شناختطبیعتمیپردازند 
اصل ( . 5اصلاولویتاطالعاتجدید)عملکردبخشجدیداطالعاتبیشترازبخاش ادیمی
اطالعاتاست .
اصل (. 6اصلمطلقبودنخاکسترىبودن)نا صبودناطالعاتامریمطلقاست .
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 6-1نوآوری یحقیق
دراینتحقیقبهعلتوجودشرایطعدم طعیت،تادوینبرناماهریازیبلندمادتبارمبناای
اطالعاتخاکستریوترجیحاتزبانیصورتمیگیرد.وبراسااسآننقااط اوتوضاعفداخلای
میشود.تدوینبرنامهراهبردیبااستفادهازترکیاب
شرکتوفرصتهاوتهدیدهایخارجیشناساشی 
روشاطالعاتخاکستریوترجیحاتزبانیوبااستفادهازمدلSWOTبهعناوانرویکاردیناوین
میشود .
محسوب 
 7-1یوصیف اصطالحاا و واژگان کلیدی
.1برنامهریزیاستراتژی  تدوینوتنظیمبرنامهریزیاستراتژی فرآیندیاساتکاهازاتفااق
یشود .
برنامهریزیآغازوبهاجراارزیابیوبازخوردختمم 
نظربرایتالشدرجهت 
.2تحلیل SWOTتجزیهوتحلیلفرصتهایخارجیوتهدیداتوهمچنیننقااط اوتو
یباشد .
ضعفداخلیازشرکتبرایتدوینراهبردوتوسعهسازمانم 
.3سیستمهایخاکستری جداازسیستمهایسفید(سیستمیبااطالعاتکامالشناختهشده
)وسیستمهایسیاه(سیستمهاییبااطالعاتکامالناشناخته)سیتمهایخاکسترینیزباا سامتی
مشخصههایشناختهشدهو سمتیمشخصههایناشناختهتعریفمیشوند .
.4عددخاکستری عددخاکستری،عددیاستکهمقدارد یقآننامشخصاستاماطیفای
کهعدددرآن راردارد،شناختهشدهاست .
.5عدماطمینان عدماطمینان،نبودامکاناتویابهصورتخاصترمیتوانگفاتکاهعادم
اطمینانتفاوتمیاناطالعاتالزمبرایانجاامدادنیا وظیفاه،واطالعااتدردساترسساازمان
یباشد .
م
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 2فصل دوم:

مرور ادبیات و
پیشینه پژوهش
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 1-2دقدد
بانگاهید یقبهمفهوممدیریتاستراتژی میتوانبهضرورتاستفادهازآنپیبرد.باتوجه
بهتغییراتمحیطیکهدرحالحاضرشتابزیادیبهخودگرفتهاساتوپیچیادهشادنتصامیمات
سازمانی،لزومبکارگیریبرنامهایجامعبرایمواجههباااینگوناهمسااشلبیشاترازگذشاتهملماوس
میشود.اینبرنامهچیزیجزبرنامهاستراتژی نیست.مدیریتاستراتژی باتکیهبارذهنیتایپویاا،
آیندهنگر،جامعنگروا تضاییراهحلبسیاریازمساشلسازمانهایامروزیاست.پایاههاایمادیریت
استراتژی باراسااسمیازاندرکایاساتکاهمادیرانازشارکتهاایر یاب،بازارهاا،یماتهاا،
عرضهکنندگانمواداولیه،توزیعکنندگان،دولتها،بستانکاران،سهامدارانومشتریانیکاهدرسراسار
دنیاوجوددارند رارداردواینعواملتعیینکنندگانموفقیتتجاریدردنیایامروزاست.پسیکی
یتواننادازآنبهارهگیرناد
ازمهمترینابزارهاییکهسازمانهاابارایحصاولموفقیاتدرآینادهما 
«مدیریتاستراتژی »خواهدبود .
مدیریتاستراتژی بهسازماناینامکانرامیدهدکهبهشیوهایخالقونوآورعمالکنادو
یشاودکاه
برایشکلدادنبهآیندهخودبهصورتانفعالیعملنکند.اینشایوهمادیریتباعاثما 
بهگونهایدرآیدکهاعمالنفوذنماید(نهاینکهتنهادر

یتهایش
سازماندارایابتکارعملباشدوفعال 
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برابرکنشها،واکنشنشاندهد)وبدینگونهسرنوشتخاودرار امبزنادوآینادهراتحاتکنتارل
درآورد .
ازنظرتاریخی،منفعتاصلیمدیریتاستراتژی اینبودهاستکهبهسازمانکم میکنداز
ینههایاستراتژی راانتخاب
راههایاگز 
یتر 
تر،معقولترومنطق 

مجرایاستفادهنمودنازروشمنظم
نمایدوبدینگونهاستراتژیهایبهتریراتدویننماید.تردیدینیستکهاینیکایازمناافعاصالی
یتوانددرمدیریت
یدهدکهاینفرایندم 
مدیریتاستراتژی استولینتیجهتحقیقاتکنونینشانم 
استراتژی نقشمهمتریایفاکنند.مدیرانوکارکنانازطریاقدرگیرشادندرایانفراینادخاودرا
متعهدبهحمایتازسازمانمینمایند.یکیدیگرازمهمترینمنافعمدیریتاستراتژی ایناستکاه
یشود.یکیازمنافعبزرگمدیریتاستراتژی 
موجبتفاهموتعهدهرچهبیشترمدیرانوکارکنانم 
ایناستکهموجبفرصتیمیشودتابهکارکنانتفویضاختیارشود.تفویضاختیارعملیاستکاه
بهوسیلهآنکارکنانتشویقوترغیبمیشونددرفرایندهایتصمیمگیریمشاارکتکنناد،خالیت،
نوآوریوخیالپردازیراتمریننمایندوبدینگونهاثربخشیآنهاافزایشخواهدیافت .
 
 2-2ددیتی

اس تایژیک

یهاایماثثر،اجاراوکنتارلنتاایج
تصمیماتوفعالیتهاییکپارچهدرجهتتوسعهاساتراتژ 
یهاا،
آنهاست.بنابراینمدیریتاستراتژی فعالیتهایمربوطبهبررسی،ارزشیابیوانتخااباساتراتژ 
اتخاذهرگونهتادابیردرونوبیارونساازمانیبارایاجارایایاناساتراتژیهااودرنهایاتکنتارل
یگیرد .
یتهایانجامشدهرادربرم 
فعال 
 1-2-2فتآیند ددیتی

اس تایژیک

یتوانبهچهارمرحلهتقسیمکرد  
فرآیندمدیریتاستراتژی رام 
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.1تحلیلوضعیت 
.2تدویناستراتژی 
.3اجرایاستراتژی 
.4ارزیابیاستراتژی 
یشود 
تحلیلوضعیتشاملمراحلزیرم 
•اهدافبلندمدت،مأموریتسازمان(علتوجودیواینکهچههساتیم)،چشامانادازساازمان
یخواهیمباشیم( 
(چهم 
یتهایسازمان 
•تجزیهوتحلیلمحیطداخلیو ابل 
•تجزیهوتحلیلمحیطخارجی 
 2-2-2یدوین اس تایژی
درتدویناستراتژیبایدابتدامجموعهاستراتژیهای ابلاستفادهرالیستکاردهوساپسباا
استفادهازمدلهایمختلفیکهدربحثهایمدیریتاستراتژی آمدهاستوباتوجهبهنتایجبدست
آمدهدرتحلیلوضعیتکهدرمرحلهاولآمدهاستاستراتژیبرترراانتخابمیکنیم.دراینمرحله
بایدمدیرانمیانیوحتیردهپاشینسازمانرانیزمشارکتدادتادرآنهاایجادانگیزشکند .
 3-2-2ااتای اس تایژی
برایاجرایاستراتژیهابایدازابزارزیربهرهگرفت  :

ساختارسازمانیمتناسببااستراتژیها


ها،منابعوتوانمندیهایسازماندرسطحاجرایی


سازیمهارت

هماهنگ
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 ایجادفرهنگسازمانیمتناسابباااساتراتژیجدیادساازماناجارایموفقیاتآمیاز
هاوواحدهایوظیفهایسازماننیازدارد.


استراتژیبههمکاریمدیرانهمهبخش

 4-2-2ارزیاری اس تایژی
برایتعیینحدوددستیابیبههدفها،استراتژیاجراشده،بایدموردکنتارلونظاارت ارار

میشود:
گیرد.ارزیابیاستراتژیشاملسهفعالیتاصلی 

لیاستراتژیهایشرکت

 بررسیمبانیاص
هایموردانتظاربانتیجههایوا عی


مقایسهنتیجه

 انجامدادنا داماتاصالحیبهمنظوراطمینانیافتنازاینکهعملکردهابابرنامههای
پیشبینیشدهمطابقتدارند.اطالعاتیکاهازفراینادارزیاابیاساتراتژیباهدسات
میآید،بایدبهگونهایباشدکهعملیاتوا داماتراتسهیلنمایادوبایادکساانییاا
واحدهاییرامعرفینمایدکهنیازبهاصالحدارند.

 3-2عدم اطمینان در دحیط یصمیمگیتی
درکایننکتهکهعدماطمیناننقشمهمیدرامورانسانیایفامیکندآساناست.برایمثال
تصمیماتروزانهافراددرزندگیمعمولیهموارهباعدماطمینانگرهخوردهاست.اینمسالهراجورج
یکند 
شاکلبهخوبیبیانم 
"درجهانیکهازپیشمقدرشدهاست،تصمیمگیریغیروا عیاست.درجهانیآگاهازعاالم
غیبتصمیمگیریپوچاست.درجهانیکهنظمطبیعیوجودندارد،تصمیمگیریناتواناست.مبنی
بردرکشهودیمشخصاستکهتصمیممفهومیغیروا عی،پوچوناتواننیست.بنابرایاندرمای
یابیمکهتصمیمجداازآگاهیازعالمغیبوبینظمیدرطبیعت،بهعنوانی انتخابدرمواجهه
یشود ".
باعدم طعیتتعریفم 
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تصمیمگیریآگاهانه،درتمامانواعآن،شایداساسیترین ابلیتبشریتباشدکهبارایبقااو
رفاهبشربسیارضروریاست.بهمنظوردرکاین ابلیت،ابتدانیازبهدرکمفهومعدم طعیتالزامی
است .
درتصمیمگیریاطمینانبهآیندهوجودندارد.ی عملخاصبرپایهپیشبینایازحاوادث
آینده،ازبینفعالیتهایممکندیگرانتخابمیشود.پیشبینیازحوادثآیندهبهناگزیرهمراهبا
عدماطمینانمیباشد.عالوهبراینعدماطمیناندرزندگیروزانهتنهامحدودبهآیندهنیست،بلکاه
بهگذشتهوحالنیزمربوطمیشود.ازآنجاکهعموماثبتکاملیازحوادثگذشتهنداریمنمیتاوان
درموردگذشتهنیزبااطمینانکاملسخنگفت .
بشردرموردبسیاریازحوادثتاریخی،حوادثمرتبطباجرموجنایات،اتفا ااتمرباوطباه
زمینشناسی،حوادثیکهمنجربهبالیایطبیعیگوناگونشدهاند،وبسیاریازاتفا اتدیگرهمواره
دارایعدماطمینانمیباشد.ماهمچنینبهعلتعدموجوداطالعاتمناسبدرامورامروزخودنیاز
دارایعدماطمینانهستیم.ی مثالرایجعدماطمیناندرتشخیصبیماریهاوهمچناینمسااشل
مهندسیمیباشد.اغلب،بسیاریازپزشکانویامهندسینبدونانجاامآزماونهاایمکارروکساب
یباشند .
اطالعاتمناسب ،ادربهتشخیصکامالدرستازوضعیتبیمار(یاماشین)نم 
عدماطمیناندروا عندانستنبهصورت طعیاست.درسازمانهانیازعادماطمینااندربار
گیرندهیسواالتیاستاز بیل آیاموادالزمدرزمانمقرربهدستسفارشدهندهمیرسد؟آیاتیم
میکنند؟ 
بهکارگرفتهشدهدرتوسعهمحصوالتبهخوبیباهمهمکاری 
سازماندرسطوحباالترطراحیمدلراهبردیدرمحیطعدماطمیناانبااتصامیماتیمواجاه
یشود،از بیل 
م
آیابایددربخشتحقیقوتوسعههزینهبیشتریصرفکنیم؟ 
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کدامی ازصفاتکارکنانتاثیرگذاریبیشتریدرجهتگیریخواستههایمشتریاندارد؟ 
آیابایددرمراحلساختمحصولاستانداردسازیبیشتریانجامشود؟ 
میتواندبهطرقمختلفدرتصمیماتشخصینمودپیداکند 
همچنینعدماطمینان 
آیاشغلیکهبهمنپیشنهادشدهاستبهمناجازهپیشرفتدرجنبههایمختلافزنادگیرا
یدهد؟ 
م
همانطورکهدیدگاههابهسازمانازی سیستمبستهبهسیستمبازتغییرمیکندوبهسازمان
بهعنوانسیستمیوابستهبهمحیطاطرافمینگریم،عدماطمیناندرسازمانهابهعنوانمسالهی
یشود(.تامسون )1827
اصلینمایانم 
برایادارهکردنعدماطمینان،اولازهمهبایددانستکهباچهعدماطمینانیروبروهساتیم.
همچنینبایدبدانیمکهعدماطمینانپیشروچهچیزیبهپیچیدگیکارمیافزاید.دروا اعاولاین
دمبرایتحلیلعدماطمینانایناستکهابتدابهساکنعدماطمینانراتعریفکنیم .
 1-3-2یعتیف عدم اطمینان
یتواندریافتکهپاسخسااده
بانگرشبهعلومسازمانیبرایتعریفعدماطمینانبهسادگیم 
ایبرایاینتعریفوجودندارد.اماهمانطورکه بالگفتهشدعادماطمیناانندانساتنباهصاورت
طعیاست.ویابابیانعلمیترمیتوانگفت عدماطمیناننبودامکاناتویابهصورتخاصترمای
توانگفتکهعدماطمینانتفاوتمیاناطالعاتالزمبرایانجاامدادنیا وظیفاه،واطالعااتدر
یباشد(گالبریث .)1873
دسترسسازمانم 
باتوجهبهتحقیقاتبسیاریازمحققاندرمقاالتدانشگاهی،اینمسئلهروشنشدهاستکه
جدایازتعریفعدماطمینان،جستجوبرایتعریفیمناسبوسازگارباطبیعتسازمانومسائلهی
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یباشد .
موردمطالعه،مهمترم 
 2-3-2دفهوم عدم اطمینان
عدماطمیناندربسیاریمواردبهعنوانیکیازمشخصههایتصامیماتیاساتکاهافاراددر
سازمانهااخذمیکنند.تصمیماترامیتوانانتخاببینگزینههایمختلفدانست،کاهمیاانایان
پیراموندونکتهیسودمندیودرجهاحتمالرخداد،تفاوتوجودداردکهبهعلتاینتفاوت

گزینهها

درجهمطلوبیتهرگزینهمتفاوتازدیگریمیباشد.بنابراینعدماطمینان،ممکناساتمارتبطباا
احتمالو وعی اتفاقباشد(عدماطمینانحال)،ممکناستبهعلاتفقاداناطالعااتمناسابدر
موردنتیجهیاتفاقباشد(عدماطمیناناثر)،ویابهعلتعدمآگاهیازواکنشهایی عملوپیامد
هایناشیازآنواکنشهاباشد(عدماطمینانپاسخ)(میلایکن.)18971درتحقیقااتمیلایکنساه
مفهومعدماطمینانبهعنوانعدماطمینانمحیطیشرحدادهشدهاند.برایمثالعدماطمیناناثار
میشود .
بهعنوانعاملعدماطمینانناشیازتاثیرعواملمحیطیبرسازمانشناخته 
3-3-2

دنار عدم اطمینان

عدماطمیناندرچارچوبتصمیمگیریممکناستناشیازاطالعاتنا صباشد،ویااتوساط
گزینههایپیشرویسازمان
درکنادرستاطالعاتموجودبوجودبیاید.همچنینتمیزندادنمیان 
ممکنموجبعدماطمینانشود.موردآخرممکناستبهعدماطمینانعطفبههدفاست.هدفی
یآید.اگرچهاطالعاتنا صعاملیاستکهبایدهدفاندازه
کهباگرفتنی تصمیمخاصبهدستم 
گیریباشد،اماتمیزندادنبینگزینههاودرکنا صازاطالعاتمنابعیازعدماطمینانهستندکه
بررابطهیبین،مشخصههایتصمیم،محیطیکهتصمیم راراستگرفتهشود،وهمچناینخاود
تصمیمگیرنده،داللتدارند.بهعلتاینتفاوتهاگاهیتنهااطالعاتنا صرابهعناوانمنباععادم
یکنندودوالماندیگرتحتعنوانی مقولاهیجداگاناهباهناامابهاامشاناخته
اطمینانتعریفم 
1

Milliken
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یشوند .
م
جذابیتگزینهها،بهاهداف،ارزشهاانیازهااوگرایشااتتصامیمگیرناده،وهمچناینمیازان
تصمیمگیرنده،بستگیدارد.درکنادرستازاطالعاتممکنناشیاز

مطلوبیتموردانتظارسازماناز
کمبودنیازیادبودناطالعاتباشد.بهعالوهگاهیاینمسئلهبهعلتوجوداطالعااتیاساتکاهباه
سختی ابلتفسیرهستند.میتوانوجودتعدادزیادیمعانیپنهانیومبهموحتیمتنا ضرادلیال
اینمسئلهدانست.شایستگیتصمیمگیرندهبرایادارهاطالعاتمبهمتااندازهزیادیتحتتاثیردرجه
یعدماطمینانیاستکهفردتجربهکردهاست .
پفروساالنسی بهخوبیوابستگیهایسازمانبرمحیطاطرافرانشاندادند.آنهاوابساتگی
بهمنابعازهمکارهاوتامینکنندگانخارجیباادرجاههاای ادرتمتفااوترادلیالاصالیعادم
اطمینانمعرفیکردند.ازدیدگاهایندونفرعدماطمینانبهعنوان"درجهایکهنمیتوانهریا 
یشود.واینمسالهاگربایکیازوابساتگی
ازحاالتآیندهجهانراد یقاپیشبینیکرد".تعریفم 
یشود.درتئوریوابساتگیمناابع،فقاطالزم
هایمهموبحرانیسازمانهمراهشودبسیارپیچیدهم 
استعدماطمینانمرتبطبای منبعخاصوبحرانیکهبرایبقایسازمانماوردنیاازاسات،اداره
گردد.همچنینکمیابیآنمنبعخاصوسطحر ابتبینسازمانهابرایمنباعخااصبایادماورد
توجه راربگیرد.اینمشخصههاوخصوصیاتمحیطخارجوتاثیرآنهابرساازمانتعیایناینکاهآیاا
میتواندبهخوبیبهمنابعالزمدسترسیپیداکندویااینکهسازماناستراتژیدرستیرابرای
سازمان 
رسیدنبهمنابعدرپیشگرفتهاسترادشوارمیکند.بنابرایندراینزمینهعدماطمینانبهعناوان
یشودونهنتیجهیکمبوداطالعات .
نتیجهیفقدانکنترلشناختهم 
یباشد.بهطورکلیفهرستیازتوابع
عدماطمینانداخلیعمومابهصورتکلیتر ابلشرحم 
واعمالیاستکهمنجربهتغییرپذیریوغیر ابلپیشبینیبودنوظاایفکااریدریا ساازمان
مینامند
میشود.بنابراینعدماطمینانداخلیرااغلببهطورخالصهعدماطمینانکاریاوظیفهنیز 
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(فندرفنوهمکاران.)1872دری چارچوبتحلیلایبرجساتهدرپارو()1827بارایمقایساه
سازمانها،متفاوتبودنوکمبوددانشدربارهموادخاموتکنولوژیبهعنوانفاکتوهایاصلیبیاان
شدند.اسلوکاموسیمز()1891بینعدماطمینانکار(عدماطمینانمرتبطباکمبوداطالعاتبارای
تولیدخروجیمطلوب)وعدماطمینانروندکاری(عدماطمینانمرتبطبااکمباوداطالعااتبارای
یهادری ایستگاهکاریخاص)تمایز ایلشادند.درتحقیقااتیدرحاوزهپیوناد
یهاوخروج 
ورود 
اجتماعیوتکنولوژی،عدماطمینانداخلی(کهبالقوهمایتواننادخاارجیهامباشاند)باهعناوان
هانامگذاریمیشوند،اینمغایرتهاهرحادثهغیربرنامهریزیشدهایراتوضیحمیدهند.و
یرت 
مغا 
نامگذاری
یدهندمغایرتهایکلیدی 
آندستهازمغایرتهاکهمستقیماخروجیراتحتتاثیر رارم 
یشوند(.چرن،1827ص )797
م
یگیردوآنوابستگیوظایفیا
مفهومدیگریمکررادرمقاالتفنی-اجتماعیموردتوجه رارم 
فعالیتهاست(تامپسون،1827فندرفنوهمکااران.)1872وظاایففاردیبواساطهطراحایهاای
سازمانیبههممرتبطمیشوندوموجبایجادعدماطمینانمیشوندویابهعنوانراهایبارایاداره
یشوند .
کردنعدماطمینانپذیرفتهم 
یشوند  
یهایفعالیتمتمایزم 
معموالسهگونهمتفاوتوابستگ 
وابستگیشراکتو تیکهعملکردسیستمتابعیافزایشیازعملکردافراداست.بهعبارتدیگر
فعالیتدیگراعضایسیستمبرعملکردفردیهرعضوتاثیرمیگذارد،وبهصورتغیرمستقیمموجاب
یشود.هماهنگیدراینمواردعمومابای دستورکاار
همکاریموازیبرایرسیدنبههدفمافوقم 
مرکزیبهوجودمیآیدکهباتوجهبهآنهرفردبایدبهطورمستقلازدستورکارپیرویکندکهاین
مسالهاطمینانمیدهدکهزیردستاندرراستایهدفمافوقتالشمیکنند.میتاوانساازمانهاای
رامثالزدبهمانندشرکتهایبیمهکههرکارمندمسئولمساشلیاستکههرگروهمشتری

خدماتی
یدهد .
خاصموردتوجه رارم 
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وابستگیهایمتوالیمرتبطاستباجریانکاریی جهتی،جاییکهعملکردی فردکاامال

میباشد.همگامسازیباتوجهباهیا برناماهمادونمرکازی
وابستهبهدرستعملکردنزیردست 
صورتمیگیردکهبهموجبآنزماند یقوخواستهید یقفردباالدستبایادمشاخصگاردد.
میتوانخطمونتاژرابهعنوانمثالیبرایایننوعوابستگیبیانکرد .

یتهاپیوستهبیناعضاای
وابستگیدوجانبهمرتبطبااطالعاتونتایجیاستکهدرطولفعال 
تیممبادلهمیشود.هماهنگیدراینموردبوسیلهارتباطمستقیم،یابهصورتدستوریبهشخص،
یلهیارتباطچندجانبهبینافرادیکهمشغولمنظمکردنفعالیتموردنظرهستند،صورت
ویابوس 
میگیرد.وابستگیبینتیمهایپاروژهایدرزمیناههاایمختلافرامایتاوانجازوایاندساتهاز
یهادانست .
وابستگ 
هرنوعوابستگیبینوظایفرامیتواندلیلیبرایعدماطمینانبرایهرفردجداگانهدانست.
برایمثالدروابستگیشراکت،عدماطمیناناغلببهدلیلنبودبرنامهیمناساببارایهمااهنگی
بینکارهایافرادصورتمیگیرد،همانطورکهعدمانجامی فعالیتبهدالیلمختلافماثالخرابای
میتواندموجبعدماطمینانشود .
ینآالت 
ماش 
 4-3-2رازیگتان سازدانی یح

یأثیت عدم اطمینان

یشوند
یکنندبهدودستهتقسیمم 
درسازمانهانقشایفام 

بازیگرانیکهدرادارهعدماطمینان
تصمیمگیریدر

یمگیرندگاناستراتژی سازمانویا
ردهباالدرنقششانبهعنوانتصم 
مدیراناجرایی 
حوزهکارمندانعملیاتیبرایفعالیتهایروزمرهکاری.پفروساالنسی ()1879ووالوهمکاران(
آنهاا
،)2112هردوعدماطمینانرادلیلکمبوداطالعاتویافهمنادرساتازاتفا ااتوتاأثیرات 
میدانند.پفروساالنسی بهعالوهعدماطمینانرادرسطوحاستراتژی ومارتبطبااوابساتگیهاای
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بحرانیومهمسازمانیمشخصکردند،درصورتیکهوالوهمکاراندرسطحعملیاتینداشتندانش
یافتنادوچگوناه
مناسبازخصوصیاتموردنیازمحصولتولیدیواینکهمشکالتچهزمانیاتفاقم 
بایددر بالآنهاعملکردراعدماطمینانعملیاتینامیدند(.والوهمکاران .)2112
همانطورکهمشخصشدعدماطمیناندرسازمانها،تصمیمگیریراتحتتأثیر رارمیدهد،
رادرسطوحمختلفبهعنوانبازیگرعدماطمینانمعرفیکرد 

یتوانافرادمختلفی
برایناساسم 
مدیرانارشدکهتصمیماتاساسیشرکترابهعهدهدارندومشخصمیکنندشرکتبایدچه
خریدهاییانجامدهد،چهمحصوالتیتولیدکندوهمچنینمتحداناستراتژی شارکترامشاخص
مینمایند.درسطوحمدیریتمیانیکهبایدتصمیمگیریمناسبدرراستایانجاامفعالیاتهاابارای
اتخاذشدهراانجامدهند.بهعالوهتسهیلتغییردرمحصوالتتولیدیواینکهآیا

تصمیماتاستراتژی 
کارمندان ادربهادارهاینتغییراتمیباشند،خرابیماشینهاودرنظرگرفتنتقاضایمشاتریو،...
همهازجملهوظایفمدیرانمیانیمیباشد.درهمهاینمساشل،منابعوتأثیرعدماطمینانوابستهبه
اینمسئلهاستکهدرچهگروهیودرچهسطحتصمیمگیریوچهنوعتصمیموعمالماوردنیااز
یباشد .
م
5-3-2

پیاددهای رالقوه عدم اطمینان

مسئلهنهایینگرشبهپیامادهایناشایازعادماطمیناانمایباشاد.تامساون()1827عادم
بهصورت طعیعملکردن".لیپشیتز
یکند "عدمتوانایی 
ینگونهتعریفم 
اطمینانکاریاوظیفهراا 
واستراوس()1887باهمینتمرکز،عدماطمینانرااینگونهتعریفکردند "احساسش وتردیاد
کهعملکردنرابهتعویقمیاندازدویاازآنجلوگیریمیکند".درتئوریوابساتگیمناابعپفارو
ساالنسی (،)1879فقطآندستهازعدماطمیناانیکاهباررواباطمهاموبحرانایساازمانیتاأثیر
میگذارند،مطرحشدهاند.تمرکزبرایننکتهکهپیامدهایناشیازعدماطمینانچهمیباشد،کما 
میکندکهعدماطمینانمهمتروضروریشناختهشودوتمهیداتالزمبرایادارهآنفراهمگردد.به
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درسازمانهانگریست .

بهعنوانی پایهبرایتحلیلعدماطمینان
یتوان 
ایندیدگاهم 
لیپشیتزواستراوس()1887همچنینبهایننکتهاشارهکردندکهشبکههایتجرباهشادهدر
تصمیمگیریوابستهبهمدلتصمیمگیریایمیباشدکهانتخابشدهاست،وبراساسآنپیامادهای
اصلیموردتوجه رارمیگیردومابقینادیدهگرفتهمیشود.برایمثالبکاربردنی مدلمطلوبیت
موجبتوجهبیشتربهش هایمرتبطبهمتغیرهایمرتبطباخروجیومیزانجاذابیتخروجایدر
مقایسهبااهدافتعیینشدهمیباشد.همینطوردرمدلبرآوردهکردننقش(وظیفاه)ادارهکاردن
ش هایمرتبطبااحتیاجاتمو عیتیبراساسنقشمقررشده،مثکدشدهاست.پیامدهایناشایاز
برآوردهکردنویابرآوردهنشدننقشبایدبسیارموردتوجه رارگیرد .
 6-3-2یعتیف عدم اطمینان در یک چارچوب کن تلی
بادرنظرگرفتنایننکتهکههرفردیممکناستتعریفیخاصازعدماطمیناانرادرنظار
بگیردکهمناسبطبیعتسازمانباشد،دیدگاههایمختلفیدربارهعدماطمیناناراشهگردیادهاسات.
اولتصمیمگیرندهایدرنظرگرفتهمیشودکهدرنظرداردبرایرسیدنبههدفیکاهممکاناسات
کامالًواضحنباشد،بینگزینههایمختلفانتخابکناد.درایانشارایطساهمفهاومعادماطمیناان
برجستهمیباشند عدماطمیناندربارهحاالت،تأثیراتوپاسخها؛وبرایاناسااسساهمنباععادم
اطمیناننیزموردبحث رارمایگیارد کمباوداطالعاات،عادمدرکدرساتازاطالعااتمابهمدر
ینههایموجود.توجهبهعللمو عیتیعدم
ینههایمتمایزنشدهیافرقنگذاشتنبینگز 
دسترسوگز 
منابعبهعناوانیکایاز

اطمینان،عدماطمینانمحیطیوداخلیوهمچنیندرنظرگرفتنوابستگی
عواملعدماطمینانمحیطی،ازجملهنکاتیاستکهبایدادارهگردد.بهعالوه،وابستگیهایکااریاز
جملهمهمتریندالیلعدماطمینانداخلیاست.همچنینبایددرنظرداشتعادماطمیناانممکان
استبربازیگرانمتفاوتیواردشودوبرایهرکدامازاینبازیگرانپیامدهایمختلفیداشتهباشد .
تصورپفروساالنسی ازعدماطمینانبهعناوانفقادانکنتارل،باهعناوانچاارچوباساسای
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یکندکهمطالعهعدماطمیناانبایادباراسااسکنتارلواداره
یشود.اینچارچوببیانم 
پیشنهادم 
تصمیماتواعمالالزمبرایرسیدنبهاهدافسازمانی،انجامشاود".ایانحقیقاتکاهمااازهماه
سازمانهاانتظارداشتهباشیمکهبهدنبالی حالتیکسانازخاودکنترلایباشاند،باهایانمعنای
سازمانهابتوانندبهطراحیوساختارورفتاریکسانومناسببرسند".ایاننکتاه

نیستکههمهاین
ضروریاستکهبهصورتفراگیربهمسئلهبنگریمامابایدبارایتفااوتهااالگوهاایمتفااوتیپیادا
کنیم(.تامسون،1827ص )121
تر،کنترلبهعنوان درتوتواناییعملیبرایرسیدنبهاهدافاصلیتعریف


مفهومگسترده
در
شدهاست.ازدیدتئوریسیستمهاکنترلمستلزم واعدمشخصازطریقبازخوردمیباشاد(.گرینو
یدهاد،
ولش.)1899بهعلتاینکهعدماطمینان ابلپیشبینیبودناعمالوشفافیتراکاهشما 
عدماطمینانکنترلمثثررانیزکاهشمیدهد.بهعالوهعدماطمینانممکاناساتباهعناواندلیال
تواناییکنترلبررویخروجیشناختهشود،اخیراًتحتعنوانعدماطمینانپاسخمعرفیشدهاست.
اگرچهنبودشفافیتو ابلپیشگوییبودنبهعنوانعدماطمینانتوضیحدادهشادهاسات،کمباود
تواناییباعواملدیگریمشخصمیگردد.ازجملهاینعواملمیتوانباهتوزیاع ادرتدرداخالو
نقشهایمختلفسازمانیاشارهکرد.هرچندشافافیتو
سرتاسرسازمانوسطحر ابتبینبازیگران 
یباشد،درجهوناوعتواناایی
ییهایموجودم 
ابلپیشبینیبودنازشروطالزمبرایاستفادهازتوانا 
یباشند.تواناییهمچنایناداره
دردسترسدری شرایطخاصمستقیماًتحتتأثیرعدماطمینانم 
عدماطمینانرانیزدربرمیگیرد.برایمثالباکاهشعدماطمینانیاانتقالعدماطمینان(.ماریس
،1882پفروساالنسی .)1879برایناساسعدماطمینانوتواناییبهصورتدوجانبهباایکادیگر
یگنجدهرچندباهوسایلهعوامالموجاوددر
رابطهدارند.درنتیجهتواناییدری چارچوبتعریفیم 
یباشد .
چارچوبکامالً ابلتشخیصنم 
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7-3-2

شناخ

عدم اطمینان در سازدانها

هدفاصلیاینچارچوبتحلیلیکم بهتصمیمگیرندگانسازمانبارایطراحایدورنماایی
مناسبازعدماطمیناندرسازمانهامیباشدکهمنجربهتصامیمگیاریآگاهاناهبارایادارهیعادم
هایموجودشود.باادارهاینعدماطمینانبهترمیتوانبهخروجیمطلوبدستیافت.منوط

طعیت
بهنوعسازمانونوعمشکالتیکهدرشرایطخاصسازمانبااآنهااساروکاردارد،اهمیاتعوامالو
عناصرمختلفاینچارچوببایکدیگرتفاوتدارد .
1-7-3-2

روای

ذهنی از عدم اطمینان در دقارل روای

عملی

درمقاالتمرتبطباارزیابیومدیریتعدماطمیناندوموضوعبرجستهمشااهدهشادهاسات 
سازمانهاوتصامیمگیرنادگان

()1مفهومروایتعملیازعدماطمیناندرمقابل)2روایتذهنیآیا
یدهندوخاودرابااآنهااوفاق
داخلسازمانهاتنهادرمقابلعدماطمینانمحیطیواکنشنشانم 
اطرافخودرابهخوبیشکلدهند(.جاشوکرافت )1892

یتوانندمحیط
یدهند،یااینکهم 
م
استداللهای

هاوالزامآنهابرایمواجههباعدماطمینان،


درسازمان
یمگیرندگان
تمرکزبرتصم 
مخالفروایتعملیووا عیازعدماطمینانراتقویتمیکندوهمچنیندرکتصمیمگیرندهازعدم
یکند .
بهعنوانبازیگرعدماطمینانراکافیبیانم 
اطمینان 
عواملمثثربردرکنا صمثلاطالعاتمبهمبایدباتوجهبهبازیگریکهتحتتأثیر راردارد،
موردبررسی ارارمایگیارد.دربسایاریازمطالعااتبرجساتهدرزمیناهعادماطمیناانوطراحای
سازمانها،تنهااندازهگیریادراکیازعدماطمینانمورداستفاده رارمایگیارد.هامچناینروایات
ادراکیازعدماطمینانبهدرکبهترمفهومعدماطمینانکم میکند.برایمثاالدانکان(،)1872
برایمطالعهتصمیمگیریدرسازمانهادوبعدسادگیوپیچیدگی(وابستهبهتعدادعوامالماثثردر
تصمیمگیری)وایستاوپویابودن(وابستهبهپایداریعواملدرطولزمان)موردبررسی راردادوبه

یکنند .
نقشمهمتریرادرعدماطمینانبازیم 

ایننتیجهرسیدکهبعدایستاییوپویایی
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علیرغمایننویسندگاندیگرهردوروایتذهنیوعملیازعدماطمینانرابرایارزیابیعدم
یدانند.بررسیتوأمانادراکیوحقایقعملیعدماطمینانبرایعملکردمناسببسیار
اطمینانالزمم 
یباشد(.بورگویس )1895
الزمم 
یکیازاهدافاصلیپفروساالنسی (،)1879ازگسترشتئوریوابساتگیمناابعنشااندادن
یتواننداینارتباطراشکلدهند .
سازمانهاومحیطاطرافشانبودواینکهایندوچطورم 

ارتباطبین
درهمینراستاسازمانهاعموماًبراساسحقایقموجاودواکانشنشااننمایدهنادومحایط
اطرافرابهصورتانتخابشدهوبراساستفسیرخودنمایشمیدهند؛بنابرایناینسثالکهمحایط
چیستبدوندرنظرگرفتنسازمانمرکزیویابهعبارتد یقتربدوندرنظرگرفتنافرادیکهدر
یباشد(.پفروساالنسی ،1879ص )73
یمعنیم 
یکنند،ب 
برنامهریزیم 
یتهارا 
سازمانفعال 
اینشرایطکامالًبافرآیندتداعیهرفردازآنچهکهاتفاقمیافتددرهمپیچیدهشدهاست.به
یهایفردیخودوعقایدازپیششکلگرفتهخودتداعیخاصیاز
بیاندیگرهرفردیبراساستئور 
یدهد.هرمفهومیکهازاینتداعی
اطالعاتمبهمموجودداردوبراساسآنمحیطاطرافراشکلم 
یتوانادشارایطخاودرا
فردیبهدستمیآید،رفتارفردراشکلمیدهد.براساساینچرخهفردما 
یتواندمنجربهمشکالتجدیدیشود(.وی  )1878
بهبودبخشدویام 
یآفریند"(.وی  )1885
یکندویام 
"بشرآنچهراانتظارداردپیداکند،پیدام 
 4-2یحلیل : SWOT
تحلیل(SWOTنقاط وت،نقاطضعف،فرصتها،تهدیدها)ی تکنی خاصمیباشادکاه
برایمشخصنمودناستراتژیمناسببازاریابیبرایشرکتهاطراحیشدهاسات.تحلیالSWOT
عواملمحیطیخارجیوعواملداخلیشرکتهارادربرمیگیرد.درخصوصعوامالداخلایمای
توانبهنقاط وتوضعفدرابعادکلیدیشرکتمثلعملکردمالی،استفادهازمنابع،منابعانسانی،
24

امکاناتتولید،وارتباطاتسازمانیاشارهکرد.ارزیاابیمحایطخاارجنیازشااملاطالعاایپیراماون
بازار(مشتریانور با)،شرایطا تصادی،تمایالتتکنولاوژیکیاجتمااع،و اوانینومقارراتدولتای
یتواندفوایداستفادهازاستراتژیبازاریابیشرکترابهخوبیکشفکند .
میباشد.تحلیلSWOTم 

 1-4-2دزایای یحلیل SWOT

درذیلتعدادیازمزایایاستفادهازتحلیلSWOTآوردهشدهاست 
سادگی :تحلیلSWOTنیازبهآموزشوسیعومهارتتکنیکیبرایاستفادهندارد.تحلیلگر
فقطنیازبهدرکجامعیازشرکتوصنعتیکهشرکتدرآنفعالیتمیکندداشتهباشد،ومهارت
هایتخصصیالزامینیست.بنابرایناستفادهازتحلیالSWOTمایتوانادهزیناههاایمرباوطباه
برنامهریزیاستراتژی راکاهشدهد.

همداری  :بهعلتسادگی،تحلیلSWOTهمکاریبینمدیرانبخشهایمختلفراپرورش
میشود.مدیرانبازاریابیشرکتبادانستناینکههم
میدهدوسببافزایشمبادلهاطالعاتبینآنها 
دانندوچهاحساسیدارند،میتوانند بالازنهاایی


طارانآنهاچگونهفکرمیکنند،چهچیزهاییمی
کردناستراتژیبازاریابیشرکتمشکالتونقاطضعفآنراکشفکردهوآنهاراحلکنند .
قارلی

انعطاف:انعطافپذیریSWOTرابطهتنگاتنگیباساادگیآندارد.باهطاوریکاه

حتیبدوناطالعاتبازاریابیوسیعمیتواندبرنامهاستراتژی سازمانرابهبودبخشد.هرچندسیستم
اطالعاتیجامعبازاریابیشرکتالزامینمیباشد،ولیداشتنیا سیساتماطالعااتیجاامعسابب
میشودتحلیلSWOTبیشترتکرارشودوکاراییبهتریداشتهباشد.

میتواندبهبرنامهریزکما مایکنادتاامناابعاطالعااتی
یدپارچ سازی  :تحلیل SWOT
گوناگونراجمعآوریکندوآنهاراباهمتلفیقکند.تحلیلSWOTاطالعاتکامالشناختهشدهو
یکهبهتازگیبهدستآمدهاندرابهخوبیسازماندهیمیکند .

اطالعات
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 5-2اطالعاا خاکس تی
براساسفعالیتهایعلمیتحقیقاتیدربخشهایگستردهوجدیدترینپیشرفتهادرفن
آوری،تمایلآشکاریدرطیفمدرنعلموفنآوریپدیدآمد.اینگرایشباافزایشسریعبسیاریاز
فعالیتهایتحقیقاتانضباطیمتقابلوظهورچندنظریهمهم وییامشاهدهشد.ظهاوروباروزایان
پدیدههایعلمیمطمئنادارایبرخیمعانیروششناسی ابلتوجهاست.ایننظریاههااانضاباطی
متقابلبرخیازروابطمهمداخلیدرمیانموضوعاتیکهبهطورسنتیبیشتریاکمترمجزاشدهاناد
راعمیقترواساسیترنشاندادند.اینموضوعاتدرزمیناههاایمتناوعیکاهازلحااظظااهری
نامربوطبههمبودهودرتقسیمبندیهایمصنوعیمختلفی راردارند،موردمطالعاه ارارگرفتاه
است.اینمطالعاتانضباطیمتقابلعمیقاپیشرفتیکپارچهعلموفنآوریمدرنراتر یدادهاسات
.باکم اینزمینهتازهودرحالظهور،میتوانبسیاریازمشکالتومساشلپیچیدهراکاه ابال
الینحلبودند،باموفقیتحلکردهودرکعمیقتریدرموردطبیعتبدستآورد.ایننظریههاای
انضباطیمتقابلشامل،چندگفتن،نظریهسیستمها،تئوریاطالعااتوسایبرنتی اسات،کاهدر
نیمهاول رناخیرفرمولهشد.تئوریساختارهایاتالفی،سیبرنتی وفرکتاال،کاهدراواخاردهاه
1821واوایلدهه1871آغازشدهاست.نظریهفرادایرهایونظریهسیستمعاموسرتاسری،کهدر
اواخردهه1871ودهه1891بهکمالرسید .
اولینموردتحقیقدرسیساتمهاایخاکساتری،بااعناوانمشاکالتکنتارلسیساتمهاای
خاکستریتوسطاستاددنگازچینودرسال1892درمجلهمقاالتسیستمهاوکنتارلمنتشار
شد.ایننظریه،برخالفبسیاریازنظریههایانضباطیمتقابالدیگار،تبادیلباهبخاشمهامو
پرباریدرحوزهپژوهشیشدهوکاربردهای ویوموفقعملی(بادرزندگیوا عی)یافتهاست.
ازنقطهنظرماتریالیستیدیالکتیکیعلموفناوریمیتوانگفتکههرموضوعتحقیقجدید
ویاتئوریدرظهور,یقینوشانسخودرادارد.بهطورکلی،دری دورهمعینیاززمانویامرحله
22

درتوسعهی انونعلمیجدید،پژوهشنوآورانهویانظریهبهمنظورپاسخگوییبهنیازهاایتوساعه
میآیند.بااینحال،دراینمحلاتصال،کاررهاکردننظریههای ادیمیمربوطاهوتوساعه
بوجود 
تئوریجدیدتوسطدانشمندانکههوشیروشنگر،شجاعتغیرمعمولوکاردانیبایساابقهدارناد
انجاممیشود.درطولتاریخدانشمندانیباتمامایانویژگایهاااتفاایظااهرشادتد.وآنهاانیاز
محصولیازلحظاتتاریخیکهدرآنزندگیکردهاندویادردرآنزندگیمایکنناد،هساتند.باه
عنوانمثال،ازتاریخپیشرفتعلومطبیعی،مامیتوانیمبهایننتیجهبرسیمکهبرخیازبزرگترین
اندیشمنداندرتاریخ،خودراباپیداکردننظریههایصحیحجدیدودرزمانمناسبخود،مطارح
کردهاند.باتوجهبهمحدودیتهایتفکرمرسومدرزمانخودآنهاموفقباهبیاانبعضایازآساتانه
هایشگفتآوردرهمانزماننمیشدند.بهعنوانمثال،ارنساتمااخ،هنادری لاورنتس،وژول
هانریپوانکارههمهمشارکتکردهبودندتابهاستقرارنهایییکیازبزرگتریننظریههایانسانی،که
بعدهابهعنوانتئورینسبیتنامیدهشدهوبهخوبیشناختهشد،ا دامکنند .
بهطورمشابه،توسعهعلممدرنونیازهایاجتماعی،محیطوشرایطرابرایتوساعهتئاوری
ستمهایخاکستریفراهمکردهاست..دراینلحظهدرتاریخعلموفنآوری،استاددنگبهطور
سی 
رسمیتئوریسیستمخاکستریرامطرحکردواووپیروانشبودندکههمنظریهراتوسعهدادنادو
نیزموفقیتهایبزرگبسیاریدرکاربردهایعملیدرزندگیوا عیبهدستآوردند .
 1-5-2دفاهیم سیس مهای خاکس تی
بسیاریازسیستمها،ازجملهسیستمهایاجتمااعی،ا تصاادی،کشااورزی،صانعتی،زیسات
محیطی،ویابیولوژیکیدرطبیعت،براساسزمینههاومحدودهایکهیموضاوعپژوهشایتعلاق
دارندنامگذاریمیشوند.درمقابل،نامسیستمخاکستریباراسااسرناگموضاوعماوردپاژوهش
انتخابشدهاست.بهعنوانمثال،درتئوریکنترل،تاریکیرنگمعموالبراینشاندادندرجاهی
د تاطالعاتاستفادهمیشود.یکیازمهمترینوبهخوبیپذیرفتهشدهتریننمایشهابهاصاطالح
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"جعبهسیاه"استکهآنرابرایی شیباروابطداخلیویاساختارکامالناشناختهبرایمحقاق
میکنیم.دراینجا،مااازکلماه"سایاه"راباراینشااندادناطالعااتناشاناختهاساتفاده
استفاده 
میکنیمواز"سفید"براینشاندادناطالعاتبهطورکاملشناختهشدهاساتفادهمایکنایمواز
"خاکستری"برایموا عیکهاطالعاتآنتاحدیشناختهشدهوتاحدیناشناختهاست،.اساتفاده
میکنیم.برایناساس،ماسیستمبااطالعاتبهطورکاملشناختهشدهرابهعنوانسیساتمهاای
سیستمهایبااطالعااتتاا

سفید،سیستمبااطالعاتبهطورکاملناشناختهبهعنوانسیستمسیاهو
مینامیم .
حدیناشناختهوتاحدیشناختهشدهرابهعنوانسیستمخاکستری 
درفعالیتهایتحقیقاتیاجتمااعی،ا تصاادی،علمایوروزمارهماا،ماااغلاببااشارایطی
دربرگیرتدهاطالعاتنا صمواجههستیم.بهعنوانمثال،دربرخیازمطالعاتکشاورزی،حتیاگار
تماماطالعاتمربوطبهمنطقهتحتکشت،کیفیتدانه،کود،آبیاری،وغیره،بهطورکاملشناخته
شدهاست،ولیهنوزبرآوردمیزانتولیدودرآمدساالنهبهخاطراطالعاتمختلفناشناختهومابهم
مربوطبهکیفیتکار،سطحفنآوریبهکارگرفتهشده،محیططبیعای،شارایطآبوهاوا،وغیاره
سختاست.همچنینماممکناستکهبرایکنترلحشرات،بهخوبیرابطاهباینناوعخاصایاز
حشرهموردنظرودشمنانطبیعیآنبشناسیم،بااینحالممکناستهنوزهمبرایمارسیدنبه
نتیجهمطلوببهدلیلمشکالتیهمچوناطالعاتناکافیدرموردروابطباینحشارهماوردمطالعاه
خودوطعمههایش،دشمنانطبیعیودیگردشمنانطبیعیوطعماههاایدیگاروغیاره،ممکان
نباشد.برایهرسیستمتنظیم یمتدرا تصادما،تصمیمگیرندگاناغلببهخاطرنداشتناطالعات
طعیدرموردتغییرات یمتکاالبرمصرفکنندگانوغیرهدربادشواریهاییمواجاههساتند.در
ی سیستماجتماعیوا تصادیعمومییافتنتاثیرورودیهابرخروجیهابسیاردشواراستزیرا
کهتفاوتواضحیبین"داخلی"و"خارجی"،وخودسیستمومحیطآنمشخصنشدهاساتو
مرزسیستمممکناستکامالروشنوآسانبرایبیانکردنباشدوگاهیاو اتبهدشواریتوضایح
دادهشود.درفعالیتمدرسهای،متغیرا تصادیتوسطبرخیبهعنواندرونزادیدهشاودوتوساط
29

برخیازدیگرانمتغیریخارجیدرنظرگرفتهشود.طیفگستردهایازاینپدیدههاباتوجهباه
فقداناطالعاتالزمبرایمدلسازی،ویابهدلیلاینکهنمیتوانسیستممدلمناسبییافاتویاا
کهدرمدل،مشاهدههاومتغیرهایکنترلدرستیبهکاربردهنشدهاست .

اینوا عیت
باتوجهبهبحثفوق،چهارامکانواحتمالبرایسیستماطالعاتنا صوجوددارد 
.1اطالعاتعناصر(یاپارامترها)نا صاست .
.2اطالعاتدرموردساختار،نا صاست .
.3اطالعاتدرموردمرز،نا صاست .
.4اطالعاترفتارجنبشوحرکت،نا صاست .
داشتناطالعاتنا صوسیلهاساسیبرایخاکستریباودناسات.درشارایطمتفااوتواز
میتواندعمومیتیابد .
زاویهدیدمتفاوت،بهمعنی"خاکستری"بودن 
سیستمهایسیاه،خاکستریوسفید 

جدول1-2مقایسهبین

سفید

خاکستری 
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هیچنتیجه

نتیجهگیری

دیمی

جایگزینی دیمیباجدید
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 6-2پیشین یجتری
پیشینهپژوهشدردوبخشمطالعاتخارجیومطالعاتداخلای،کاهدرهاربخاشپیشاینه
مربوطبهعدماطمینان،اطالعاتخاکستری،وتحلیلSWOTآوردهشدهاست 
 1-6-2دطالعاا خارای
تجزیهتحلیلهایراهبردیاغلبباشرایطیدربرگیرندهاطالعاتنا صمواجاهاسات.اولاین
موردتحقیقدرسیستمهایخاکستری،باعنوانمشکالتکنترلسیساتمهاایخاکساتریتوساط
استاددنگازچیندرمجلهمقاالتسیستمهاوکنترل()1892منتشرشد.گوهوانگوهمکارانباا
استفادهازبرنامهریزیبازهایخاکستریروشیکاربردیبرایمدیریتبازیافتدرمحیطعدم طعیت
اراشهکردند(.)1883هرراوویدماسهگامبرایتجزیهتحلیلسلسلهمراتبیدراطالعااتزباانیاراشاه
کردند(.)2115بنآریهوچنروشیبرایافزایشاجماعجمعیبابروزکردناهمیاتاعضاایگاروه
اراشهدادند(.)2112سیفنگلیووژیگناگفناگدرساال2111الگاوریتمیباراییاافتندرجاهی
خاکستریتاعدادخاکستریاراشهکردند.تانگوژنگبراساسشبیهسازیمعناییروابطباینطبقاه
مدلسازیاطالعاتزبانیاراشهکردند(.)2112یابیناگ()2114یا روش
هایزبانی،تکنیکیبرای 
جدیدبرایتصمیمگیریچندمعیاره-و تیاطالعاتوزندهینا صهستند،بااستفادهازترجیحاات
زبانیاراشهکرد[ .]14

همچنینازمطالعاتپیشیندرزمینهمفاهیمعدماطمینانومدیریتعدماطمینانمیتاوان
بهاینموارداشارهکرد.پفروساالنسی بهخوبیوابستگیهایسازمانبرمحیطاطرافرانشاندادند.
آنهاوابستگیبهمنابعازهمکارهاوتامینکنندگانخارجیبادرجاههاای ادرتمتفااوترادلیال
اصلیعدماطمینانمعرفیکردند.ازدیدگاهایندونفرعدماطمینانبهعنوان"درجهایاساتکاه
31

یشود.واینمسالهاگربا
نمیتوانهری ازحاالتآیندهجهانراد یقاپیشبینیکرد".تعریفم 
یکیازوابستگیهایمهموبحرانیسازمانهمراهشودبسیارپیچیدهمیشاود.درتئاوریوابساتگی
منابع،فقطالزماستعدماطمینانمرتبطبای منبعخاصوبحرانیکهبرایبقایساازمانماورد
نیازاست،ادارهگردد.همچنینکمیابیآنمنبعخاصوسطحر ابتباینساازمانهابارایمنباع
خاصبایدموردتوجه راربگیرد.اینمشخصههاوخصوصیاتمحیطخارجوتاثیرآنهاابارساازمان
میتواندبهخوبیبهمنابعالزمدسترسیپیداکندویااینکهسازماناستراتژی
تعییناینکهآیاسازمان 
درستیرابرایرسیدنبهمنابعدرپیشگرفتهاسترادشوارمیکند.بناابرایندرایانزمیناهعادم
یشودونهنتیجهیکمبوداطالعات .
اطمینانبهعنواننتیجهیفقدانکنترلشناختهم 
یباشد.بهطورکلیفهرستیازتوابع
عدماطمینانداخلیعمومابهصورتکلیتر ابلشرحم 
واعمالیاستکهمنجربهتغییرپذیریوغیر ابلپیشبینیبودنوظاایفکااریدریا ساازمان
مینامند
میشود.بنابراینعدماطمینانداخلیرااغلببهطورخالصهعدماطمینانکاریاوظیفهنیز 
(فندرفنوهمکاران.)1872دری چارچوبتحلیلایبرجساتهدرپارو()1827بارایمقایساه
سازمانها،متفاوتبودنوکمبوددانشدربارهموادخاموتکنولوژیبهعنوانفاکتوهایاصلیبیاان
شدند.اسلوکاموسیمز()1891بینعدماطمینانکار(عدماطمینانمرتبطباکمبوداطالعاتبارای
تولیدخروجیمطلوب)وعدماطمینانروندکاری(عدماطمینانمرتبطبااکمباوداطالعااتبارای
ورودیهاوخروجیهادری ایستگاهکاریخاص)تمایز ایلشدند.درتحقیقاتیدرحاوزهپیوناد
اجتماعیوتکنولوژی،عدماطمینانداخلی(کهبالقوهمایتواننادخاارجیهامباشاند)باهعناوان
یدهند.و
برنامهریزیشدهایراتوضیحم 
مغایرتهانامگذاریمیشوند،اینمغایرتهاهرحادثهغیر 
یدهندمغایرتهایکلیدینامگذاری
آندستهازمغایرتهاکهمستقیماخروجیراتحتتاثیر رارم 
یشوند(.چرن،1827ص )797
م
درزمینهتحلیلSWOTکراتیالوهمکاران()2111باترکیبفرآیندتحلیالسلسالهمراتبای
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()AHPباSWOTی روشجدیدترکیبیرابرایاساتفادهبهتارازتجزیاهوتحلیالSWOTاراشاه
دادند.لیولین()2119تجزیهتحلیلSWOTکمیفازیرابارایارزیاابیزیساتمحیطایانجاام
دادند.امروزهتحقیقاتبراساستجزیهتحلیلچندمرحلهایهمراهباساهعنصارزیارمایباشاند 
MCDM،SWOTوتئوریمجموعههایفازی(.کلی وهمکاران)2118برایاراشهاستراتژیر ابتی
ازروشTOPSISدرمحیطفازیاستفادهکردند.دری مطالعهدرباارهتایمهاایتوساعهمحصاول،
آیزنهارتوتبریزی()1885دریافتندکهتیمهاییکهازی استراتژیمدیریتپروژهتجربهگرا،شامل
کهبهبرنامهریزی

یمهایی
یکنندازت 
بازطراحیچندباره،بررسیگسترده،ونقاطعطفمتعددپیرویم 
یگذاشتند،عملکردبهتریداشتند .
بهزمانبندیارجم 

جزءنگرتمرکزداشتندوبهپایبندی
 2-6-2دطالعاا داخلی
درزمینهسیستمهایخاکستریدبااغیوملا ()1398باااساتفادهازترکیاببرناماهریازی
استراتژی واعدادخاکستری،روشیبرایارزیابیورتبهبندیچشماندازسازمانهااراشهکردند.هیبتی
وهمکارانبااستفادهازفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی،آنالیزرابطهخاکساتری،وبرناماهریازیآرماانی
برایگزینشسبدسهاممدلیرااراشهکردند.)1381(.باغبانوهمکارانبااستفادهازرویکردپوششی
ورتبهبنادیکردناد.هامچناین

دادههایخاکستریپیمانکارانرادرگروهپیمانکارانمپناارزیابی
راهکارهاااییاراشااهکردنااد.)1381(.خواجااویوهمکااارانباارای
باارایافاازایشکاااراییپیمااانکاااران 
یشبینای
پیشبینیجریاننقدآزادشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانمادلهاایپا 
خاکستریونموهموارسادهرابهکارگرفتند .1381.
رحمانسرشتوسیماراصلشکافهایدانشیدرمرکزپاژوهشوفنااوریپتروشایمیراباا
استفادهازمدلSWOTبررسیکردندوراهکارهاییبرایازمیانبارداشاتنایانشاکافهااارایااه
کردند(.)2119خیرخواهوهمکاران()2118تحلیلفاازیSWOTرااراشاهکردناد[.]11زارعپاورو
همکارانی روشخال انهبرایتحلیلSWOTباااساتفادهازروشتحلیالسلسالهمراتبایتحات
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محیطفازیاراشهدادند[ .]12اضینوریوهمکارانبااستفادهازتجزیاهتحلیالSWOTدرمحایط
فازی،چارچوبجدیدیبرایتوسعهاستراتژیفنآوریهایملیاراشهکردناد[.]13بیادختیناژادو
پویانبااستفادهازمدلSWOTبازاربورسایرانراتجزیهتحلیلکردند( .)2111
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 3فصل سوم:

متدولوژی
پژوهش
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 1-3دقدد
پیچیدگیجامعهماودانشهاموجبمیشوداعضایجامعهبرایرسایدنباهتعاالیخاودو
جامعهخودنیازبهشناختداشتهباشند.مامعموالبهطورمنظمبهباکارشناساندرارتباطیم،مانند
پیشبینیآبوهوابوسیلهکارشناسانآبوهواتجزیهتحلیلهایامورسهامتوسطتحلیلگرانمالی
،تجویزهایدرمانیاراشهشدهتوسطپزشکان،سیاستهایسیاستمدارانوتحلیلهایکارشناساان
اطالعاتوتجربیاتکارشناسانو

امورجهانو...تاثیربهسزاییدرزندگیافرادجامعهدارند.بنابراین
باشد .


اشتباه
یتواند
خبرگانرامیتوانیکیازمنابعارزشمنداطالعاتدانستهرچندنظراتآنهام 
ازآنجاییکهمساشلیکهنیازبهنظراتکارشناساندارنداغلبپیچیدههساتندوممکاناسات
کارشناساندیدگاههایمتفاوتوحتیمتنا ضیداشتهباشنداستداللغلاطازنظریااتکارشناساان
گردد.کارشناسانونظریاتآنهاهرچناد
ممکناستباعثناامیدیازاستفادهازاینمنبعاطالعاتی 
کرد.هرچندکارشناساناغلاب

حاشزاهمیتباالییهستندازآنهامیتوانبهعنوانشمشیردولبهیاد
میتواننداطالعاتباارزشیدراختیارما راردهندآنهااهامچناینمایتواننادازرویغارضورزی
صحبتکنند.انتخابکارشناسانواستنباطازعقایدآنهاوگردآورینظراتخبرگانهموارهبانوعی
یکند.مسایلیباعدم
ش همراهاستکهشناختشرایطعدم طعیتدراینزمینهنقشیمهمایفام 
طعیتباال،مسایلیکهبسیارموجببحثهستند(مباحثهای)،ویامسایلیکهبررویریس تاثیر
میگذارند،اغلبمساشلیمناسببرایاستنباطازنظریاتخبرگانهستند.ارزشنظراتکارشناساان
بیشتربهعلت صداکتشافیآناستنهابزارعلمی.بهعبارتدیگرجساتجودرمساایلناشاناختهو
یگیرد .
میباشدمورداستفاده رارم 
مبهمکهعمومادانشموردنظر ابلدسترسین 
اغلبمسایلیکهمهندسانودانشمندانباآنهاروبرومیشوندنیازبهتصمیمگیاریدرشارایط
عدم طعیت،نا صبودناطالعاتونادانیدارند.نا صبودندانشونادانیمربوطبهتعریفمسااله
یدهدکاهدرآینادهتحلیالگاران،مهندساانودانشامندانبایادمسااشل
میشوند.مطالعاتنشانم 
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محدودحلکنند.بنابراینتکیهبارشاناخت

تصمیمگیریدرشرایطمنابعاطالعاتی

پیچیدهتریرابا
یباشد.
شرایطعدم طعیتواستفادهازنظرکارشناسانالزامیم 
 2-3ددیتی

عدم اطمینان

ترینروایتها


کیازبهترینوکامل
تامسون()1827باتوجهبهطراحیسازمانی،میتوانگفتی
راازعدماطمینانا تضاییاراشهدادهاست.بهصورتیکههمزمانتوانستهاستباردوگاانگیحادا ل
کردنوبرخوردموفقیتآمیزباعدماطمینانغلبهکند.تامسوندیدگاهجالبیرااراشهدادهاستکهبا

تمرکزبرطراحیسازمانهایکارا،حامینظریهحدا لکردنعدماطمینانباشد،بهجایاینکهحامی
مقابلهبرعدماطمینانباشد.اینمسئله ابلبحثاستکهحدا لسازیعدماطمیناندرسازمانهاا
شاملکاهشعدماطمینانمفروضبرایرسیدنبهاهدافطراحایشادهساازمانمایباشاد؛اماادر
ماندوبهموجابآن اراشاهطراحای

نگرشمقابلهبرعدماطمینان،عدماطمیناندروا عدرصحنهمی
مناسبدشوارمیشود.هدفتامسونغلبهبرمحدودیتهایهردونگرشباطراحیی مدلپیچیده
ازسازمانباسطحعدماطمینانبسیارباالبود.دروا عتامپسونبهصورتکامالًجاهطلبانهسعیبراراشه
وردتأییدبرایهمهسازمانهابود .

ی روشپیچیدهم
 1-2-3حداقل کتدن عدم اطمینان در رتارت دقارل را عدم اطمینان:
یستمهادر رنبیستمبرپایهاینفرضیهاستواربودندکه
بزرگتریننظریاتدرموردطراحیس 

یباشد(.تیلور،1811وبر)1847وباهموجابآنمحایطخاارجبارروی
سازمانی سیستمبستهم 
بهجز
برنامهریزیجز 
ینطوربرایعدماطمینانداخلیفرضبراینبودکهبا 
سازمانتأثیریندارد.هم 
فعالیتهادرهرد یقهوکنترلپیوستهاجرایبرنامهها،ودادنکمترینآزادیبهافرادیکاهزیارباار
یرسد .
برنامههابودند،اینمقداربهحدا لم 
اجرای 
درنتیجهاولینحالتکنترل،کنترلروبهجلوبود.خطتولیدفوردیستیا مثاالکامالاز
ایننگرشحدا لسازیعدماطمینانمیباشد.اینروشمناسابتولیادانباوهباراییا محصاول
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سازمانها،سیستم

استانداردبودهکهمدل"Tسیاه"نامیدهشدهاست.باتوجهبهایننکتهکهماهیت
بازمیباشد،ایننگرشتاجاییمیتواندادامهپیاداکنادکاهسیساتمتحاتکنتارلباشاد.هرچاه
پیچیدگیمحیطسازمانبیشترباشد،یااینکهپیچیدگیفراتارازمیازانمعماولباشاد،آنگااهبارای
کاهشعدماطمینانمرتبطباپیچیدگیمحیطبایدتالشبیشتریکرد.ازآنجاییکاهروشحادا ل
کردنعدماطمینانمنجربهحداکثرکنترلمیشود،اینروشهمچنااندربسایاریازساازمانهاا
یگیرد .
مورداستفاده رارم 
نگرشدیگریکهدردهههایاخیرتوسطدانشمندانونظریهپردازانسازماناراشهشدهاسات،
ایناستکهبهجایغلبهبرعدماطمینانتالشهادرجهتحدا لسازیعدماطمینانویااحادا ل
کردنتأثیراتعدماطمینانبرسازمانباشد.بدینصورتکهدرهربخشسازمانبهافراداینتوانایی
دادهشودکهبتوانندبرعدماطمینانآنبخشغلبهکنندوهمچنینکنترلبازخوردرابپذیرناد.باا
ایننگرشبرنامهریزیابتدابهعنوانی منبعبرایاعمالجاایگزینمایباشاد(،شاومن)1897ناه
برنامهیکاربرایاعمالمشخصوتحتکنترلمرکزی .
بهعنوانی  

 2-2-3طتاحی سازدان رت اسار اصول اساسی ددیتی

عدم اطمینان ( گتوا) 2114 1

براساساصولاساسیمدیریتاطمینانازدیدگاهگروتبرایطراحیسازماندرشرایطعادم
سنحوهیبرخوردباعدماطمینانشرایطزیراحرازگردند 

اطمینان،بایدبراسا
حدا لسازیعدماطمینان 
برنامهریزیمرکزیپیچیده
سیستمهای 


 کاهشدرجهآزادیمثثردرطولبرنامهواتوماسیون
 عالشمطراحیناکارآمدسیستم(اختالالت)بایدمورداجتناب رارگیرند

1

Grute
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 وابستگی/کنترلروبهجلو
مقابلهباعدماطمینان
برنامهریزیمنابعبرایعملو وعیافته


 حداکثرسازیدرجهآزادیمثثردرطولی فرآیندوهمکاریافقی 
 اختالالتبهعنوانفرصتیبرایتغییرسیستموگساترشر اباتماورداساتفاده ارار
گیرد .
 اختیارمحلی/کنترلبازخورد 
تعادلمیانایندوروش 
 انگیزشدرراستایانجاموظایف
 اختیاردرمراتبباالتر 
 تغییراتانعطافپذیردرحاالتسازمانی
فرهنگبهعنواناساسیکپارچگیسازمان


3-2-3

شتایط اق ضایی در ددیتی

عدم اطمینان

تمایزبیندوروشادارهعدماطمینانکاهبارکااهشویاامقابلاهبااعادماطمیناانتمرکاز
دارد،مکرراًدرتحقیقاتتئوریسازمانیافتمیشود.یکیازنمونههایاینتحقیقاتکاریاساتکاه
برنزواستاکربرسازمانهایمکانیستیوارگانی انجاامدادناد(.)1821درساازمانهاایمکانیساتی
بهصاورتیا 
بهصورتبرجستهایکارهاتفکی شدهازهموتخصصسازیمیشود،هماهنگیهای 
یباشدورهبریبهصورتهرمیمیباشد.ایاندرصاورتیاساتکاهساازمانهاای
طرفهوعمودیم 
یباشاند،
ارگانی بهصورتوظیفهاییکپارچهمیگردندودارایارتباطوهماهنگیدوطرفهوافقیما 
یتوانازاین
یترینمفهومیکهم 
یباشد.اساس 
صورتشبکهایم 

درسازمانهایارگانی  
به

رهبرینیز
تحقیقاتدریافتاینمیباشدکهحدا لسازیعدماطمیناندرساازمانهااییکاهدرهماهساطوح
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یباشد(.برنزواستاکر،1821تامسون.)1827درساطوح
دارایعدم طعیتپایینیهستندکارسازم 
باالترعدماطمینانسازمانبایدبهعنوانی سیستمبتواندبهصورتمحلیبااعادماطمیناانمقابلاه
کند(.امری،1858چرن .)1872
کلروهمکاران()1874برایتمایزبینطراحیارگانی ومکانیساتیتوساطبرنازواساتالکر
یکنند 
()1821سهعاملبیانم 
سلسلهمراتبغیرشخصی 
تصمیمگیریگروهی 

تصمیمگیری 

 وانینموجودبرای
محققاناینعواملرابهمیزانعدم طعیتتعیینشدهتوسطتغییاراتعمادهمحصاولوباه
کارخانهایکه

.آنهادریافتندعملکردکلی
یدهند 
موفقیتا تصادیدرفرایندمداومکارخانه،ارتباطم 
طراحیارگانی دارد،صرفنظرازدرجهعدم طعیت،بهترمیباشد.البتهایننکته ابلذکراستکه
باکارخانههاییکهساختارمکانیساتیدارناددر

یفهایدرمقایسه
دراینکارخانجاتعدماطمینانوظ 
یباشد .
سطوحباالتریم 
اطالعاتبهدستآمدهازفروشگاههایخردهفروشی،رفتاارو

اوچیومگویر()1875بابررسی
کنترلخروجیعملکردکارمندانرادرارتباطباعدماطمینانوبااندازهگیریمیزاندرکنادرستاز
آنهادریافتند
رابطههدفووسیلهوپیچیدگیهایشغلی،موردمطالعه راردادند.بارویکردا تضایی 
کهکنترلرفتاربافهمدرستازهدفوراهرسیدنبهآن،رابطاهمساتقیمداردوبااپیچیادگیهاای
شغلی،رابطهعکسدارد .
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 4-2-3د عادل کتدن پایداری و انعطاف پذیتی ( دفهوم ایصال آزاد)
تامپسوناولینتعریفازاصطالحیکهبعدهاتحتعنواناتصالآزادنامگاذاریشادرابادین
صورتبیانمیکند 

"  ...ماسازمانهایپیچیدهرابهعنوانسیستمهایبازتصورمیکنیم،بنابراینباعدماطمینان
واطالعاتمبهممواجهمیشویم،ازطرفیدیگربراساسضوابطعقالنایحااکمنیاازباهاطمیناانو
اطالعاتمشخصداریم".تامسون(،1827ص )11
هایمختلفسازمانباحجمهایعدماطمینانمختلف

تامسوناینگونهفرضمیکندکهبخش
روبرومیشوندوهمچنیندارایتواناییبرایادارهیعدماطمیناندردرجههایمتفااوتمایباشاند.
بهطورمشخصترپارسون()1821سهسطحعمومیبرایمسئولیتوکنترلتعریفمیکناد ساطح
نهادی،سطحمدیریتمیانیوسطحعملیاتی.پارسونبرایرسیدنبهعملکردماثثروامانبااالترین
سطحاطمینانرابرایسطحعملیاتیمیداند،درحالیکهدرسطحنهادیسازمانبابسیاریازعادم
طعیتهایمحیطیغیر ابلکنترلروبرومیشود.

درسطحمدیریتمیانیبایدی حالتبینابینیدرنظرگرفت،گاذرازعادماطمیناانکامدر
سطحعملیاتی،همچنیناگرپاسخبهعدماطمیناناجتنابناپذیرباشدبایادبتاوانتغییاراتالزمدر
دینصورتبیانمیشود 

سطحعملیاتیراداد.اینمفهومدرتعریفوی ازاتصالآزادب
" ...مفهوماتصالآزادبهنظریهپردازانایناجازهرامیدهدکهبتوانندهرسیستمیرادرهار
مو عیتسازمانیبهصورتیانعطافپذیرتصورکنندکهبتوانددرسطحعملیاتیکهسازماننسبتبه
نیروهایخارجیبستهاستبهخوبیعملکند(اتصالموجابپایاداریمایشاود)وهامدرساطح
نهادیکهسازماندرمعرضنیروهایخارجیومحیطایمایباشاد(آزادیموجابانعطاافپاذیری
میشود).اینتصویرعمومیدراینجابهعنوانتفسیرمنطقیاتصالآزاداراشاهمایشاود( ".اورتاونو
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وی ،1881ص )215
اتصالآزادرامیتوانبهپایداریدینامیکیی ساختمانتشبیهکردکهباترکیبساختارثابت

واجزاییکهدرجهیآزادیراازپیشتعریفمیکنند،حاصلمیشود.برایمثالبهمنظورمحافظات
گیردکهباعثمیشاوددر

اززلزلهساختمانهابای پاندولبزرگدرمرکزباوزنبسیارزیاد رارمی
هنگامزلزلهجلویحرکتزیادساختمانرابگیردوموجبپایداریساختمانشود .
5-2-3

ددانیسمهای سازدانی رتای رتقتاری یعادل دیان پایداری و انعطاف پذیتی

تعدادزیادیازتحقیقاتجدیددرحوزهتئوریمدیریتوتئوریسازمانبااتعیاینوآزماایش
مکانیسمهایخاصسازمانی،برایفراهمکردنهمزمانپایداریوانعطافپذیری،مفهوماتصاالآزاد
رابهپیشبردهاند.برایمثالدرموضوعتولید،گروین()1883دری سطحمفهاومینیازهاابارای
مدیریتعدماطمینانراتحلیلکردهاست.گروینچهاراستراتژیراتحتعناوینیطبیق ،کداهش،
یعتیف دوراره و راندداریمعرفیکردهاست .
باشدبرایمثال،بهوسایله


معنیپاسخبهعدماطمینانباافزایشانعطافپذیریمی
تطبیق،به
ترمحصولو...میتوانانعطافپذیریرا


روزکردنسریع

هایتطبیقپذیریمحصول،به
افزایش ابلیت
افزایشداد.کاهش،شاملهمهیتالشهایشرکتبرایکاهشعدماطمینانمیباشدکهباهموجاب
آننیازبهانعطافپذیرینیزبهوجودمیآید.برایمثالدر راردادهایبلندمدتبامشتریان،توسعه
طولعمرمحصولویایکنواختکردنتقاضاایناستراتژیبهکارمایرود؛اماادواساتراتژیدیگار(
تعریفدوبارهوبانکداری)جذابتریناستراتژیهامیباشند.تعریفدوبارهعادماطمیناان،باهعلات
افزایشانتظاراتمشتریانممکناستعدماطمینانراافزایشدهد،برایمثالنوآوریدرمحصاولو
هادرراستایاعمالایناستراتژیمیباشد.ایناستراتژیازآنجایی


زماناراشهمحصولازجملهفعالیت
کهشرکتهایر یبراواداربهادارهعدماطمینانیمیکندکهبرایآنآمادهنیستند،بارایساازمان
مزیتر ابتیایجادمیکند.درآخربانکداریباهعناوانچهاارمیناساتراتژیذخاایرانعطاافپاذیری
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سازمانرا،برایتعریفدوبارهعدماطمینانبهصورتفعاالنه،افزایشمیدهد.همهیاین البهابرای
انعطافپذیری،بهبر راریپایداریدرسطحباالتروتأمینبقایشرکتکم میکناد.دواساتراتژی
آخراگربهصورتفعاالنهدرشرکتاعمالشوندموجبایجاد ابلیتتغییربدونو فهدرفرآیندکاری
وسردرگمیافراددرگیردرفرآیندمیشود .

1-5-2-3

د عادل کتدن پایداری و انعطاف پذیتی

ایتأثیرگذاردرمورددوحالتآموزشدرسازمانهااراشاه

درسال1881مارچ()Marchمقاله
کردهاست.ویبر رارکردنتعادلبینجستجویاحتماالتجدید،مرتبطباجستجو،تغییارپاذیری،
آزمایشوریس وبهرهبرداریازتجربیاتگذشتهبرایپیادهسازیدرآیندهوباالبردنکارآیایرا
الزامیمیداند.سیستمهاییکهعموماًدرحالاکتشافبارایساوددهایبیشاترهساتند(باهجاای
هایدیگران)ممکناستدریابندکههزینهآزمایشهاعموماًبرنفعیکه


استثمارواستفادهازفعالیت
آورندبیشتراست.آنهامعموالًایدههایبسیاریاراشاهمایکننادکاهاغلابغیار

ازآنهابهدستمی
کنند.برعکسسیستمهاییکهدرگیارو

اندوتعداداندکیازآنهامزیتر ابتیایجادمی

توسعه 
یافته
بهرهبرداریازتحقیقاتدیگرانهستندممکناستبهایننکتهپیببرندکهدری تعادلپایاداردر
زیرحدمطلوببهدامانداختهشدهاند(.مارچ،1881ص )71

تراستمیتواندرر ابتبرسراستفادهازمنابعکام،


وددرکوتاهمدتملموس
ازآنجاییکهس
بهرهبرداریراپیروزدانست(.بنروتاشمن )2113

فعالیتهایمارچدراینزمینهباعثشدتحقیقاتزیادیبرایرسیدنبهیا تعاادلمطلاوب
بیناکتشافوبهرهبرداریوبهموجبآنتعادلبینپایداریوانعطافپذیریانجامگیارد(.گوپتااو

همکاران.)2112دومسئلهیکلیدیکهدراینتحقیقموردبحث رارگرفتاهاساتدرذیالآماده
است
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نیازهمزمانبهاکتشافوبهرهبرداریبهصورت" دوجانبه" (تاشمنورایلای1882


)درمقابلنگرشی سوییبیشترتأکیدمایشاودکاهتعاادلمشاخصناامگاذاری
میشود(.برگلمن )2112

 فراگیرشدنتقاضابرایبهرهبرداریواکتشافبهصورتهمزماندرهمهیسازمانهاا
موجبایجادنگرشا تضاییبرایندوروشیادگیریدرعوامالمفهاومیمثالعادم
طعیتمیشود.

باتشکیلواحدهایمتخصصجداگانهدرهردوزمینهاکتشافوبهرهبرداریکاهتوساط
شوند،میتوانبهایانرویکارددوجانباهدرساطوح


مدیریتارشدیکپارچهوهماهنگمی
مختلفسازمانیدستپیداکرد .
کهبرایتصمیمگیریدرحوزهمدیریتعدماطمینانبایادهاردوروشحادا لساازیعادم
هبهطاورخااصفقاطیا روشراباردیگاری
اطمینانومقابلهباعدماطمینانرابهکاربردتااینک 
میتواناصولکلیزیررادراینزمینهبیانکرد
ترجیحدادوروشدیگررانادیدهگرفت .
 حدا لسازیعدماطمینانومقابلهباعدماطمیناندونگرشاساسیبارایمادیریت
عدم طعیتمیباشند .
فقعملمیکند .

 حدا لسازیفقطزمانیکهعدم طعیتکماستمو
 دراغلباو اتاتصالآزادی روشمناسببراینگهداریهمزمانپایداریوانعطاف
پذیریدرسازمانمیباشد .

 اتصالآزادنیازمندبر راریی تعادلبینحدا لسازیعدماطمینان_ کاهموجاب
پایداریمیشود_ومقابلهباعدماطمینانکاهانعطاافپاذیریساازمانراباهوجاود
آورد،میباشد.


می
تصمیمگیریدرحوزهمدیریتعدماطمینان 

فرآیندکلیبرای
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چهارگامپیشنهادیبرایفرآیندتصمیمگیریدرحوزهعدماطمینااندرذیالآماده
است
 تحلیلهزینهفایدهکاهشعدماطمینان 
 تحلیلهزینهفایدهنگهداریویاافزایشعدماطمینان
کشفسیستمهایاعتقادیسازماندرزمینهمدیریتعدماطمینان


 بحثدرموردنتایجپیشبینیشدهایکهازفرآیندهای1تا3باهدساتمایآینادو
تکرارهرمرحلهبرایرسیدنبهتصمیمنهاییمطلوب
گاماولازرفتارهایکالسی برایمدیریتعدماطمینانپیرویمیکندوشاملتحلیلهزینه
فایدهکاهشعدماطمینانمیشود.گامدومبهتحلیلهزینهوفایدهاستراتژیمخالفیعنینگهداری
وافزایشعدماطمینانمینگرد.برایپیداکردنی تعادلمناسببینپایاداریوانعطاافپاذیری،
هایمختلفبهروشهایمختلفیبایدادارهگردند.اگرفردیبخواهددرسازمانازروش


عدماطمینان
حدا لسازیعدماطمیناناستفادهکندمشخصکاردنمنباععادماطمیناانبارایاوبسایارمهام
باشد.حالاگرفردیروشمقابلهباعدماطمینانرابرگزیند،مشخصکردنگونهیعدماطمیناان

می
(حالت،اثر،پاسخ)برایویحاشزاهمیتبیشتریمیباشد .

فرضاساسیدومرحلهاولایناستکهکاهشعدم طعیتمعموالًثباتراافزایشمایدهاد،
درحالیکهحفظیاافزایشعدماطمینانبهانعطافپذیریکم میکند.بااایانحاال،باهمنظاور
کاهشعدماطمینانکهبهترنیزخواهدشد،میتوانسیستمرابیثبااتکارد.بارایمثاال،اگاردر
برنامهریزیتولید،دستوراتمتعا بهمباهیچمو عیتتصمیمگیریاراشهشدهبهماردم،درطبقاات
فروشگاهبهمنظوروفقدادنخودباآندرواکنشبهاختالالتمحلیمانندخرابیماشین،ثابتنباشد
،ممکناستبهشدتمانعگردشکاردرواحدهایآسیبدیدهشدهویاحتیمنجربهاموریفراتراز

آنشود.ایننوعازمالحظاتبهمنزلهیهستهاصلیمرحله1و2بهمنظورتعریفی تعادلمناسب
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بینکاهش،حفظوافزایشعدماطمینانهستندکهاتصالآزادرامیپروراند .

درمراحل1و2فرضمیشودکهمباحثعقالنیعینایعادم طعیاتهااومباحاثراههاای
برخوردباآنهاامکانپذیربودهوبهعنوانپایهایبرایارزیابیاستفادهمیشود.درمرحلهسوم،چشم
اندازبهیکیازمباحاثاحساسایوغیرفعاالتغییارمای یاباد.ایاندیادگاهمعتقاداساتکاهبارای
تصمیمگیری،برداشتهایماازعدم طعیتبهمباحثعینایبیشاترمارتبطاساتوبرداشاتهااو
ا داماتبرخاستهازآنهادرنظامفکریتصمیمگیرندگانشکلگرفتهاسات.خاواهکمیناهساازیو
خواهمقابلهباعدماطمینانممکناستروشارجحمدیریتعدماطمینانبراسااسباورهاادرماورد
کنترلواعتمادباشد.باتوجهبهشرایطخاصاینباورهانسبتبهدیگرانپاسخمشخصوجذابتری

بهعدماطمینانمیدهند،حتیبااینکهپاسخهاممکناستدرشرایطخاصکامالًبیاثرباشند.مادیر

ی سازمانغیرانتفاعیممکناستاحساسکندکاهبایادبارایدنباالکاردناهادافبشردوساتانه
سازمانبهمردماعتمادکردودرنتیجهآنهاراباخودمختاریودرمو عیتتصمیمگیری اراردادن
جهتمدیریتعدم طعیتدرانجاموظایفخودآمادهکرد.درهمانزمان،اینعدم طعیاتممکان
استمستلزممداخلهیمدیریتیباشدزیرامو عیتاستراتژی سازمانشایدبهچاالشکشایدهشاود
(بهعنوانمثال،منجربهکاهش ابلتوجهیدرکم هایمالیمیگردد).اگربرفرضاساساعتماد،
اثروناامیدیهمهطرفهاایدرگیار


احتمالزیادمنجربهعملکردبی

انجامنشدهباشد،به
هیچا دامی
میشود.اینمثالسادهمیتوانداهمیتمقابلهبافرضیههایبحثمنطقایعادم طعیاتومادیریت
انجاممیشود .

هایباورفردیوجمعیرانشاندهد،همانطورکهدرمرحله3


هارابانظام

آن
درمرحلهچهارم،ی ارزیابیکلیازاستراتژیانتخابشدهوبالقوهتنظیمشدهبارایکنتارل
عدماطمینانهاانجامشدهاست.هدفرسیدنبهی تعادلباثباتوانعطافپذیرمنطبقبانیازهاای
خاصسازماناست.چنینارزیابی،البته،مشکلاست.دراینمرحله،ماهیتبازگشتیکلفرآیندنیز
درنظرگرفتهمیشود.درنتیجهمرحله4ممکناستاینباشدکههیچراهرضایتبخشینمیتواناد
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تعریفشودکهمنجربهبازگشتمباحثبهمراحل بلیشود.همچنین،درطولهاریا ازمراحال
دیگرممکناستآشکارشودکهمراحل بلینیازبهبازبینیدارد .
یایکاهشعدماطمینان.مابهعنوانی نقطاهشاروع

مرحله 1تجزیهوتحلیلهزینههاومزا
تصمیمگیریفردیوسازمانیبهدستآوردنوحفاظکنتارل

اینفرضرامیگذاریمکههدفکلی
بهمنظوردستیابیبهاهدافموردنظراست.ازآنجاکهبرایتصمیمگیرندگانسازماندرمحیطعادم
اطمینان،ممکناستبهخودیخودالقایتهدیدیذهنیفراترازتهدیادوا عای-ضاررا تصاادی-
(Argoteهمکاراناست)1898.راداشتهباشد،اولینواکنشمعمولبهعدم طعیتایاناساتکاه
بایدسعیشودعدماطمینانراکاهشداد.عدم طعیتازفقدانمنابعواحتمالپیشبینایشارایط
بهخاطرفقدانویامبهمبودناطالعاتبرایانجام عملدراینشارایطناشایمایشاود.شافافیتو
ابلیتپیشبینیمیتواندیاباایجادوجمعآوریاطالعاتبیشترویاباازبینبردنعللعدم ابلیت

پیشبینیبهوجودآید .
عدم طعیتهرچهبیشتروجودداشتهباشد،استراتژیکاهشآنپرهزینهترمیشود.عالوهبار
اینتاو تیمزایایکاهشعدم طعیتهاکامالًواضحهستند،کنترلراافزایشمیدهند،هزینههاتا
حدیبهچشمنمیآیند.بهطورخاص،ازدسترفتنانعطافپذیریمرتبطباعدماطمینانباهانادازه
کافیدرنظرگرفتهنشدهاست.دیگرهزینههایپنهانممکناستناشیازعدم طعیتهاایکااهش
نیافتهیوا عیدرمجموعباشد.بهعنوانمثال،هنگامیکهعدم طعیتازتغییرساطحمادیریتیباه
سطحاجراییازطریقغنیسازیمشاغلبامسئولیتهماهنگیداخلیویااطالعاتارتباطیمشتری،
همراهباآموزشمناسبوآمادهسازی،میتواندبرایادبیااتطراحایشاغلنشااندادهشادهبسایار

انگیزشیباشد(اسلوکاموسیمز.)1891هنگامیکهعدم طعیتبهبازیگرانبدونتعبیهیابزارکافی
شودبهاحتمالزیادمنجربهکنترلناکافیرویایانعادم طعیاتهاا

کنترلبرایآنهامنتقلمی
میشود.ی مثالکالسی ازمورددوممعرفیفنآوریهایجدیدبهمنظورسادهکردنفرآیندهای
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خاصبدونآموزشکافیمردمجهتبهکاربستنفنآوریاست .
عالوهبراین،فعلوانفعاالتبیناستراتژیهایانتخابشدهبرایرسیدگیبهعدم طعیاتهاا
درمراحلمختلففعالیتهایی شرکتبایددرنظرگرفتهشاود.یا مثاالکالسای ازمباادالت

تجاریالزم،تصمیمگیریدرهزینههایتحقیقوتوسعه1میباشد.سارمایهگاذاریبااالتردربخاش
تحقیقوتوسعهبهمعنیعدم طعیتدربازگشتسرمایهگذاریازفرآیندنوآوریذاتاًنامطمئناست،
درحالیکهاجتنابازاینعدم طعیتممکناستبهافزایشعدم طعیتباهدلیالازدساتدادن
)میگوید"،نههار ارارگارفتندرمعارضعادم
مزیتر ابتیمنجرشود.همانطورکهمیلر( 1882
طعیتیبایدکاهشیابد،نهشرکتبایدبرای رارگرفتندرمعرضهرعدم طعیتیکهبازدهرابرای
خطراتمفروضبهینهمیکند،تالشکند ".

لیلهزینههاومزایایحفظیاافزایشعدماطمیناناست.

مرحله 2تجزیهوتح
استراتژیتعریفدوبارهبرایادارهیانعطاافپاذیریتولیادی،کاهشااملافازایشدرعادم
طعیتباافزایشانتظاراتمشتریاست.ایناستراتژینیازبهافزایشانعطافپذیری بلیباهمنظاور
مدیریتعدماطمیناندارد.درنتیجهاتخاذایناستراتژیی مزیتر ابتیایجاادشادهاسات،زیارا
شرکتهایدیگربایدبرایرسیدگیبهافزایشعدم طعیتبدونآمادگیبرایآن،آمادهشوند .

کاوشنظامهایباوردرسازماناست .

مرحله3
ممکناستبینشرکتهاازمنظراجتنابازعدماطمینانیاپذیرشآنتمایز اشلشد.دالیل
تواندرفرهنگهایملییافت-فرهنگآمریکایینسبتبهفرهنگکشورسوشیساز


اینتفاوترامی
لحاظایجادروحیهوانگیزهدرافرادممکناستبیشاترمنجارباهپیشابردکاارآفرینیشاود-البتاه
تفاوتهایفوقالعادهایهمبینکشورهاوجوددارد.ممکناستبرایتوضیحاینتفاوتهابهصاورت
منطقیبااشارهبهضرورتعدم طعیتواجتنابازآنهمتالششود،بهعنوانمثال،درتولیدمرکاز
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انرژیویاحفظوافزایشعدم طعیت،درجستجوبرایفرصتهایکسبوکارجدیدکهباتوجهبه
وضعیتخاصی شرکتصورتمیگیرد.مرحله1و2براینرویکردبهصورتیمنطقیباتمرکزبر
هزینههاومزایایمختلفاستراتژیازمنظراحتماالتمختلفتأکیددارد(تامپساون.)1827شاواهد
ظاهرمشابهبسیارمتفاوتعملمیکنند .


هایبه

هادررسیدگیبهچالش

دهدکهشرکت

نشانمی
مرحله 4بحثدرمورداثراتپیشبینیشده.مراحل1تا3ی ثروتعظیمیازاطالعاتیرا
ایجادمیکنندکهلزوماًکاهشعدماطمیناناستراتژیرابرایحدا لکوتاهمدتباهدنباالنخواهاد
داشت،امادراغلبمواردازافزایشعدماطمینانجلوگیریمیکند.تیممدیریتیدراینمراحلکاار،

امواجهاستهمراهباتوصیههاییبرایکنتارلآنهاااز

هاییکهسازمانباآنه

لیستیازعدم طعیت
ها،ویاافزایشهزینههابرایمنظورخاصرااراشهمیدهد.درمرحله


هاومزایایکاهشیآن
نظرهزینه
،4ارزیابیصریحوروشنوکلیبراساساینسثالاساسیکه"آیابرایکنترلعدم طعیترسایدن
بههدفنهاییکنترلشخصیازطریقتعادلمناسبثباتوانعطافپذیریاسات،ا اداماتانتخاابی
بایدانجامشود؟"
 6-2-3پوشش اس تایژیک و عملیایی فتایندها
هنگامانجامچهارمرحله،عدم طعیترابایددرفرآیندهایاستراتژی و/یاعملیاتیمدنظار
تصمیمگیریمتمرکاز

رارداد.بسیاریازآنچهکهدرموردمدیریتعدم طعیتنوشتهشدهاستدر
است.بهعنوانمثال،الایروفیرسیروتو()1898ساهراهبرجساتهبارایکنتارل

درسطحاستراتژی 
عدم طعیتدرمدیریتاستراتژی راتعیینکردهاند ()1پیشبینیوآمادهسازیپاسخ؛( )2درت
پاسخدراینمرحلهویابراساسحذفمنابععدم طعیتی)3(.پاسخساختاریکهمساتلزمظرفیات
سازیداخلیبرایپاسخوانطباق ابلانعطافاست .
عدم طعیتدرسطحعملیاتیسازماندرتحقیقاتکمتارماوردبحاث ارارگرفتاهاسات.در
نوشتهی()1827تامپسوندربارهعدم طعیت،اینفرضوجودداردکهعدم طعیتعمومیدرسطح
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فنیوعملیاتیهمیشهبایدبهحدا لبرسد.بهکاربستنعدماطمینانعملیااتیدرادبیااتطراحای
مشاهدهییا خالصاهwallوهمکااران2112راببینیاد).یا 

شغلبیشترموضوعیتدارد(.برای
شاخهیاصلیدرحالاجراازطریقاینادبیاتبحثدرحفظعدم طعیتدرسیستماستبهمنظور

غنیسازیشغلوتوسعهشایستگیهاوانگیزشدرمقابلکاهشعدم طعیتوبهحاداکثررسااندن
سادهیآن،طراحاانشاغل
کنترلمدیریتیاست(Slocumوسیمز.)1891برای راردادنخیلی 
ازآنهانفرتپیدانکنندباه
فرضمیکنندکهمردمدرسطحعملیاتیدرسازمانتاجاییکهمدیران 
یورزند .
عدم طعیتعشقم 
7-2-3

قدرا و کن تل در اریباط را ددیتی

عدم اطمینان

در"تئوریاحتماالتاستراتژی "تئوری درتداخلسازمانی"هیکسونوهمکااران()1871
باتوجهبهشواهدتجربی(هینینگوهمکاران)1874دریافتندکاهدرساازمانزیارواحادهاهرچاه
بیشتر ادربهمقابلهباعدم طعیتباشند ،ویترهستند.زمانیکه فعالیتهایزیرواحدبتواندتوسط
دیگرزیرواحدهاجایگزینشود درتکاهشمییابد.عادیسازیکار درتراکاهشمیدهاد،باه
اینصورتکهباکاهشعدم طعیتویاباتعریفراههایکنترل،عدم طعیتجاایگزینیراافازایش
میدهد.ی نمونهی ابلاشارهبرایحمایتازاینادعارامایتاوانمطالعاهیانجاامشادهتوساط
کروزیر()1824دانستکهدری کارخانهسیگار،باثباتترینگروه  درتمندترینگروههمبود.باه
ایندلیلآنهاتنهاعدماطمینانبا یماندهراکهتعمیرماشاینآالتباود،کنتارلمایکردناد.پفارو
ساالنسی ()1879بهدومحدودیتمهمدراعتبارکلیازارتباطاحتمال -ادرتاشاارهکاردهاناد.
یکیازاینمحدودیتهامربوطبهاینوا عیتاستکه ادرتفقاطازاحتمااالتکنتارلباهوجاود
میتواندایناحتماالتراشکلدهد .
میآید،بلکه 
ن 
8-2-3

ددیتی

عدم قطعی

از طتیق رتناد ریزی دشارک ی

"اینتصادفینیستکهعمدهنوشتههایدربارهمدیریتیاراهباریساازمانهاایپیچیادهبار
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نگرشهاتوسطکسانیکاه

ینطورتصادفینیستکهاین
مفاهیمبرنامهریزیوکنترلتمرکزدارد.هم 
یشود(".تامپسون،1827ص )2.
یگیرندنادیدهگرفتهم 
استراتژیسیستمبازرابهکارم 
یشبینیاسات.
یهای ابلپ 
هدفبرنامهریزیتبدیلعدم طعیتهابهمسیرهایعملوخروج 
یهاایدرونومیاانساازمانی،
هرچهعدم طعیاتهاابیشاترباشاد،معماوالدرترکیاببااوابساتگ 
یهاای
برنامهریزیبیشتریصورتمیگیرد.عدم طعیتمیتواندمرتبطباجهلیاابهامدربارهخروج 
مطلوب،مو عیتکنونی،یاچیزهاییکهبایدازمو عیتهای بلیفراگرفتهشود،باشد.تکنولوژیهای
یشبینیپذیریفرآیندهاورخادادهایساازمانیتوساط
ارتباطیجدیدبهواسطهافزایششفافیتوپ 
بسیاریازشرکتهابهعنوانابزاریبرایپشتیبانیازبرنامهریزیودرنهایتکنتارلباهکاارگرفتاه
شدهاند.اینکهبرنامهریزیبیشتربهافزایشکنترلمیانجامد ابلبحثاستوحتیشاواهدیوجاود
داردکهدربسیاریازمواردایناتفاقرخنمیدهد.بخصوص،کاهشعدم طعیتهادربارهاهدافیکه
بایدکسبشوند،احتماالناشیازاهدافمتنا ض،وهمچنیندربارهآنچهکهبایدازگذشتهفراگرفتاه
شود،بابرنامهریزیمشکلاست .

1-8-2-3

رویدتدها ر رتناد ریزی در سازدانها

ریزیعملیاتیدرسازمان هاامعماوالازمنظارلجساتی داخلای،خصوصااًارتبااطدادن

برنامه
پیشبینیتقاضا،خرید،وبرنامهریزیوزمانبندیتولید،وگونهایازنگرشدرونسازمانیدرونی 
چارچوبمدیریتزنجیرهعرضه()1SCMمطرحمیشودSCM.شامل"همهفعالیتهاایمارتبطباا
جریانوتبدیلکاالهاازمرحلهموادخاام(استحصاال)،تاارسایدنباهکااربرنهاایی،وهماینطاور
جریانهایاطالعاتیمرتبطاست".تهیهموادخامیا طعاتموردنیازبرایتولیدی محصولخااص
وهمینطورامورلجستیکیمربوطهبرایرساندنمحصولبهدستمشتریانبااSCMمارتبطاسات.
بستهبهسطحتخصصیسازیدرسازمانهایمختلفSCM،ممکاناساتنیاازباهعمالهماهناگ
1

Supply chain management

51

یجمعیازبازیگرانپراکنده،درجمعیازسازمانها،داشتهباشد .


شده
2-8-2-3

کن تل پسنگت در دقارل کن تل پیشنگت

دورویکردبهمدیریتعدم طعیتِ،کاهشدرمقابلمقابلهباعدم طعیتها،مشخصاًدررابطه
ریزیمیتوانبهعنوانشکلیازهماهنگی


کنند.بهبرنامه

ریزیتفاوتمی

بارویکردانتخابیبرایبرنامه
پیشنگرنگاهکرد،کهاعمالرابرپایهی درکجامعازالزاماتوملزوماتعملتجاویزمایکناد.در
نتیجهآناگرافرادمطابقشیوههایعملبرنامهریزیشدهعملکنند،هماهنگیبدوننیاززیادیباه
هماهنگیآشکارتوسطدستیارانیاهماهنگیمتقابلمیانبازیگراندرگیر،بدستخواهادآماد.ایان
ایدهدر لبرویکردکمینهکردنعدم طعیتها راردارد،کهپیرومدلیمنطاقمداراناهازعملکارد
برایعملنگاهمیشاود.مثاالایانرویکاردایان

انسانیاستکهدرآنبهبرنامهها،بهعنوانطرحی

ادعاستکهبرنامههامعادلبرنامههایکامپیوتریهستند.د یقاًهمانطورکاهبرناماههاایکاامپیوتر
کنند،تصورمیشودبرناماههاا،کنتارلکننادهرفتاارانساانی


ایمختلفیراکنترلمی
اجرایفرآینده
باشند.نظمبرنامهسلسلهمراتبیدرنظرگرفتهمیشود،کهبهمعنایحرکت اعدهمندازبرنامهریازی
بلندمدتبهمیانوکوتاهمدتوازبرنامههایکلیبهبرنامههاایکاهباهطاورفزاینادهمشاخصتار
میشونداست.مثالآنتفاوتمیانبرنامهریزیتولیدوزمانبندیدربسیاریازسازمانهاستکهدر
آنبرنامهریزیمتوجهچارچوببلندمدتتروعمومیتولیداستوزمانبندیمسیرعملکوتاهمادت
وجزشیشدهراتوصیهمیکند .

3-8-2-3

افزایش وارس گیها در دقارل رها کتدن وارس گیها

چهدرموردبرنامهریزیدرونسازمانیوچاهمیاانساازمانی،مشاکالتیپایاهایدررابطاهباا

هماهنگیفرآیندهایشدیداًبههموابستهدرمیانواحدهایمختلفسازمانویادرکالساازماندر
یتواناد
عدمانطباقوجوددارد.دربرنامهریازیدرونساازمانیایانمسائلهما 

رابطهبااهدافتاحدی
متوجهتضادمیاناهداف،مانندایجادسفارشاتجدید،حفظساطحپاایینماوادانبارشاده،وکااهش
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زمانانتظارشود.دربرناماهریازیدرونساازمانینیازتضاادهاییمشاابهمایتواننادرخنمایناد،باه
شرکتهایمختلفتسرییابدوبهایندلیلکههزینههاومنافعدستیابیبهاهدافممکناساتباه
طورناهمگونمیانشرکتهایدرگیرپخششودمنجربهافزایشاحتمالتضادمیشود.ی مسائله
اساسیدرچیرگیبرچنینتضادهاییتوزیعخودمختاری،کنترلو درتدرمیانشرکایمختلافو
تمایلیاعدمتمایلمتعا ببرایهمکاریدراینزمینهاست.عموماایانطاورفارضمایشاودکاه
همکاریمیانشرکاییکهمتقابالًوابستهانداتفاقمیافتد–باوجوداینکهمدرکپشتیبانآندوپهلو
است.براساساینفرض،بسیاریازمفااهیممرباوطباهبهباودبرناماهریازیدرونساازمانیومیاان
یکنند .
سازمانی،برافزایشوابستگیمیانشرکایدرگیر،داللتم 
درتحقیقاتمدیریتزنجیرهتامین()SCMکهمرتبطبابرناماهریازیمیاانساازمانیاسات،
توجهزیادیبهشبکههایاستراتژی بهعنوانی شکلسازمانیکارآمدبرایمادیریتوابساتگیهاا
معطوفمیشود.شبکههایاستراتژی زمانیکارآمددرنظرگرفتهمیشاوندکاهکارهاامیاانشارکا
یتهایاصالیخاودشمتمرکازشاودوعادم
تراکگذاشتهشودکههرکسبتواندبر ابل 

طوریبهاش
فاشقآمدنبرآن،توزیعشدهباشد .

طعیت،متناسببهتوانایی
 9-2-3ددل رتناد ریزی دشارک ی
برنامهریزی
برنامهریزیمشارکتیدربرگیرندهتالشهایآگاهانهافرادبرایهماهنگیفرآیندهای 
بادیگراناست.افرادعمدتاًبراساساهدافسیستممرجعخودشانمانند،واحدسازمانییاشرکتشان،
برنامهریزیمیکنند،امادرروابطمشارکتیآنهاهمچنینبادرنظرگرفتنسیستممرجعدیگرافراد
درجهتافزایشبهینهسازیمشترکبرنامههاتالشمیکنند.بنابراینبرنامهریازیمشاارکتیشاامل
دهندکهچگونهبرنامههاایدیگارانبایاد

یسازدکهتشخیص
جنبههاییاستکهافراددیگررا ادرم 
کرد،وبرنامهریزیعادیرابااچاه

برنامهریزیرابهینه
یتوان 
مطابقتدادهشوند،تحتچه واعدیم 
محدودیتهاییبایدمطابقتداد.بهطورخالصه،برنامهریزیمشارکتیدرایانباارهاساتکاهافاراد
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چقدرخوب ادرندکهبرنامههایشانرابهمنظاوررسایدنباهیا بهیناهساازیمشاترکازفرآیناد
دپارتمانوسازمان،همراستابایکدیگرکنند.درراستایهمینموضاوع،

برنامهریزیدردرونمرزهای
تحقیقاتمتمرکزبرفعالیتهایشناختیفردیمسئوالنزمانبندی،اهمیاتنقاشهاایاجتمااعیو
آنهارانشاندادهاست .
تعاملی 
تئوریروانشناسانهعمومابهبرنامهریزیفردیتوجهمیکند.باراسااستئاوری واعادرفتاار،
یشاود،کاهباهطاورترتیبایو
رفتارهایی نفارباهعناوانواحادهاییازفعالیاتکااریدیادهما 
سلسلهمراتبیمرتبشدهاند.پیشازآنکهی هدفبدستآیدبایستیبههدفتحتانیمرتبطدسات
یافتکهبعدازآنعاملمیتواندبهسمتهدفبعدیحرکتکند.ی نمونهاولیهازچرخاهتنظایم
شاملتعییناهداف،جهتگیری،توسعهی برنامهعملبرایرسیدنبههدف،تصمیمدرباارهشاکل
اجرا،وهمینطوراجرایعمل،ودرنهایتپایشعملوارزیابینهاییازنتایجاست.الزامااتفعالیات
کهفردتصمیمگیربایدانجامدهد،برتنظیمعملتصمیممیگذارند.زمانیکهفعالیاتنیازمنادیا 
برنامههابپردازند.
مشترکاست،برنامهریزانبایدبیشتربهتطبیقواراشهجزشیات 

برنامهریزی
استراتژی 
بهعنوانمثال،ی برنامهریزبافعالیتهایزمانبندیتکراریدرمقابالبرناماهریازیکاهمکارراًباا
نیازهایدرحالتغییرمواجهاستشایدالزمنباشدتابرایتوسعهی برنامهعملتالشزیادیکند .
برنامهریزیمشاارکتینیاز
کهچرخههایتنظیممشخصهفرآیندهای 

برخیمحققیندریافتهاند
هستند.بنابراینافرادمشارکتکنندهبایستبرایآنکه ادربهبکارگیریمتقابالچرخاههاایتنظایم
کردکهدرزمانشکلگیاریبرناماههاابارای

باشند،بایکدیگرارتباطبر رارکنند.رش()1899بیان
یشاود،
یتهایحوزهعملفرددیگررا،کهحاوزهمرجاعنیازشاناختهما 
دیگران،فردبایستمحدود 
یششارطهااو
بشناسد.درنتیجهدرمو عیتهایهمکاریافرادبایداعمالیتطاابقی،ماننادایجاادپا 
ینهسازیاتصالاعمال،صورتدهند.برایمدلبرناماهریازیمشاارکتیکاهدر
پایهگذاری،پایشوبه 
اینجااراشهشدهاست،فرضشدهاستکهچرخههایتنظایمافارادمشاارکتکننادهدربرخاینقااط
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همپوشانیداردوافرادبایستیاعمالشانرادرمراحلمختلففعالیتهایبرنامهریزیشاانباایکادیگر
مرتبطکنند .
 3-3یحلیل swot
 1-3-3دشخص کتدن و سنجش فتص ها و یهدیدها
فتص ها وق ی یدثیت دی شوند ک یصتف شوند ) Sun Tzu, circa 511 BC(.
درمواجههبامحیطخارجیکههموارهدرحالتغییراستمدیراننیزبایدسیساتماطالعااتی
بازاریابیراگسترشدهند،بهگونهایکهبتواندتمایالتوپیشرفتهایبازارراپیگیاریکناد.هار
ی ازاینتمایالتوپیشرفتهایبازاررامیتوانبهعنوانفرصاتهااوتهدیادهادرنظارگرفاتو
فرصتهارادردسترس راردهدوتاحدامکانازتاثیرتهدیدها

دبهگونهایباشدکهبتواند

ارزیابیبای
بکاهد .
فرصتهاوتهدیدهاامریمطلق

فرصتهاوتهدیدهابایدبهایننکتهتوجهداشتکه

دربررسی
نیستند.بههرحالهدفازفرموالسیوناستراتژیگسترشاستراتژیهاییاستکهمنافعفرصتهارا
کسبکنندوازتاثیراتمنفیتهدیدهابکاهند .
فرصتهارامیتواندرهرناحیهایازبازارکهشرکتمیخواهدمزیتر ابتیداشتهباشدجست

وجوکرد.سپسفرصتهارامیتوانبراساسمیزانجذابیتواحتمالموفقیتارزیاابیکرد.شاکل
زیر .
فاکتورهایبسیاریدراحتمالموفقیتتاثیرگذارهستندولیواضحاساتکاهوساعتنقااط
وتسازمانوبهطورخاص ابلیتهایممتازسازمانکلیدموفقیتبرایرسیدنبهاهدافساازمان
میباشد .
دربازارهدفوپیشیگرفتنازر با 
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ابلیتهابهتنهاییبرایبلندمدتکافینمیباشندودرطولزماننیروهاایر اابتیموجاب
فرسایش ابلیتمیشوند.بنابرایناستراتژیستبایدمزایایر ابتیرادرطولزمانگسترشدهد .
فرصتهاساتازساویمحایطخاارجیتهدیادهاییرا

زمانیکهشرکتدرحالبدستآوردن
نیزبراساسجدیتواحتمالرخداددستهبندیمیشوند .

پیشروخواهدداشت.تهدیدها
میتواندارزیابیکلیازبازارپایش
باکنارهم راردادنفرصتهاوتهدیدهابرنامهریزبازاریابی 
رویکسبوکارداشتهباشد.چهارحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد 
میشود .
فرصتهایزیادوتهدیدهایکمشناخته 

کسبوکارآرمانی کهبا
کسبوکاراندیشهای یاکسبوکاریکهنیازبهاندیشهفراواندارد.درایننوعکسبوکار
فرصتهاوهمچنینتهدیدهایپیشروزیادهستند .

فرصتهاوتهدیدهاهردوکمهستند .

کسبوکارکامل(بالغ) 
فرصتهاکمولیتهدیدهایپیشروبسیارهستند .

کسبوکارآشفته 
مشخصکردنوسنجشنقاط وتوضعف 
فرصتهابهنسبتسادهاستولیدرمقابلتنهاتعدادکمیاز

اگرچهدراغلببازارهاشناسایی
فرصتهایموجودرادارند.هرکسبوکارینیاازباه

سازمانهاتواناییبهدستآوردنتعدادکمیاز
برآوردنقط وتوضعفبراساسی  اعدهمنظمدارد.اینبرآوردرامیتوانبراساسفهرستیکه
درشکلزیرآوردهشدهاستانجامداد .
دراینصورتچهاراحتمالوجودداردکهمیتواندرماتریسعملکرد_اهمیاتدرشاکلزیار
نشانداد .
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شکل 1-3ماتریساهمیتعملکرد

درماتریساهمیت_ عملکردسلول1نشاندهندهعواملیاستکهدارایدرجاهاهمیاتبااال
هستندولیدرسازماندارایعملکردضعیفیهستند.کهدراینصورتسازمانبایدباهتقویاتایان
عواملبپردازد.سلول3فاکتورهاییرادرخودجایمیدهدکهدارایاهمیتپایینیهستند.درسالول
2فاکتورهایی رارمیگیرندکهشرکتدرآنها ویعملمیکندوحفظایننقاط وتحاشزاهمیات
است.سلول4فاکتورهاییهستندکهسازمان(ممکناستبهعلتسرمایهگاذاریبایشازحاددر
گذشته)درآنحوزهها ویعملمیکندولیایننقطه وتآنقدرالزامیوحاشزاهمیتنیست .
مشخصاستکههرچندسازماندرزمینهایداراینقطه وتباشدنمیتوانآننقطه وترا
بهعنوانمزیتر ابتیسازمانشناخت.مثالممکناستآننقطه وتدرحاوزهایباشادکاهدارای
اهمیتکمیمیباشدیااینکهسایرر بایموجوددرباازاردرآنحاوزه اویتارازساازمانفعالیات
میکنند .

برایمشخصکردننقاطضعفشرکتنیزاستراتژیستهابایدمواردآوردهشدهدرماتریس
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اهمیتعملکردراموردبررسی راردهند،واهمیتنسبیآنهارادرنظربگیرند.ازآنجاییکهغلبهبر
همهنقاطضعفسختمیباشدبرخیازنقاطضعفکهدارایاهمیتکمترینسبتبهبقیههستند

رامیتواننادیدهگرفت.همینطوربرخیازنقاط وتنیزدارایارزشاستراتژیکیپایینیهستند.با
فرصتهاییمتمرکزشودکهدرآنحوزهداراینقاط

شناختاینعواملبرنامهریزبازاریابیبایدروی
وتبزرگاستویابستهبهبزرگیفرصتموجودوهزینهدستیابیبهنقطه وتالزمبرایکسب
استراتژیهایالزمبرایگسترشنقاط وتدرحوزهموردنظررابشناسد.

آنفرصت،



شکل 2-3ماتریساهمیت-عملکرددرمقایسهبار با

دربرخیمواردسازمانها ازدرستعملکردنیا حاوزهمتضاررنمایشاوندبلکاهازعادم
متضررمیشاوند.درایانماوارددرتحلیالSWOT

همکاریمناسببینبخشهایمختلفسازمان
استراتژیستبایدبهروابطدرونسازمانیوهمکاریبخشهایمختلفسازمانبایکدیگرتوجهداشته
باشد.یکیازراههایتشخیصاینمشکلایناستکهدردورههایزمانیمختلفازساازمانهاادر
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موردنقاط وتوضعفخودوبخشیازسازمانکهباآنروابطمتقابلداردسوالشود.ی نمونهدر
فرمزیرآوردهشدهاست .
1-1-3-3

دسال قارلی

اگرچهشناختوتحلیلنقاط وتوضعفسازماندرتحلیالSWOTارزشامنداساتولای
برنامهریزیبشناسد.دروا عبرناماهریازارزش
استراتژیستبایددرجهاهمیتنقاط وتوضعفرادر 
استراتژییابرنامهراباتوجهبهنقاط وتوضعفنمیشناسدبلکهبراسااستوانااییهاایشارکتو
آنچهسازمانازسازمانهایر یببرتراستمیشناسد .

برایارزیابینقاط وتوضعفسازمانهامیبایستهفاتمعیاارراماوردتوجاه اراردهناد
(ویتسن )2111
ابلیتمدیریت 
فرهنگمدیریتیوDNAسازمانی 
ابلیتمالی 
ابلیتعملیاتی 
ابلیتتوزیع 
ابلیتمنابعانسانی 
عواملغیرملموسمثلبرند 
ایجادتحلیلSWOTکارآتر 
اگرچهتحلیلSWOTدربرنامهریزیراهبردیبسیارموثراستولیداراینوا صینیزمیباشد
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کهازاینبینمیتوانمواردزیررابرشمرد 
نامهریزنمیتواندنقاط وتوضعفرابهعواملمهمموفقیتمرتبطسازد .

بر
نقاط وتوضعفبهصورتمطلقدیدهبررسیمیشوندنهدرمقایسهبار با .
المانهایتحلیلبهصورتنامناسبتعیینمیشوند .

یاهمراهبااشتباهمیباشد .

میشود
تواناییهایر بادستکمگرفته 
راهپیشنهادمیکند 

)برایکارآترشدنتحلیل5،SWOT

پیرسی(1881
تمرکزتحلیلSWOTبری المانیای مسالهخاصمثلبازارمحصول،یابخشارتبااطباا
مشتری،ر باو...
استفادهازتحلیلSWOTبهعنوانمکانیزمیبرایگسترشچشماندازمشترکدرسازمانکه
باگرفتنایدههایمختلفازمنابعمختلفورسیدنبهی اجماععمومیممکناست.

 -1گسترشگرایشمشتریمداریباشناختنقاطضعفو درتازدیدمشتریان.
 -2عالوهبراینکهنقاط وتوضعفبایدازدیدمشتریشناختهشوددرتحلیلفرصاتهااو
تهدیدهابایدبهمحیطیکهدرارتباطبانقاطمهمسازماناستتوجهکرد.
 -3وراهکارآخرکهپیرسیمعرفیمیکندتولیدسازمانیافتهاساتراتژیاشاارهداردوماوارد
زیررادربرمیگیرد

فرصتهاتطبیقداشتهباشد 

استراتژیهایتطبیقی نقاط وتبایدبا

استراتژیها

استراتژیهایتبدیلی هرچندایناستراتژیعمومابادشواریهمراهاستولیاین

فرصتهامیباشند .

برایتبدیلنقاطضعفبهنقاط وتوهمچنینتبدیلتهدیدهابه
21

استراتژیهایخال انهبرایگسترشکسبوکار  

تکرار همانطورکهاستراتژیستهمهمواردفوقرابررسیمیکندوسعیدربهکارگیریآنهاا
داردبایدبهصورتدورهایاینپروسهراانجامدهدتابتواندمشکالتبرنامهراهبردیرابرطرفسازد .
 4-3سیس مهای خاکس تی
هرسیستمخاکستریبااعدادخاکستری،معادالتخاکستری،ماتریسهایخاکستریوغیاره
توصیفمیشود.اعدادخاکستریاتمهااویااسالولهاایابتاداییسیساتمهایخاکساتریاند.عادد
خاکستری،عددیاستکهمقدارد یقآننامشخصاستاماطیفیاستکهعدددرآن اراردارد،
شناختهشدهاست.درعمل،عددخاکستریدرحالتکلیی فاصلهویای مجموعهکلیازاعاداد
است.براینمایشعددخاکستریدرحالتکلیازنماد"⊗"اساتفادهمایشاود.اعدادخاکساتری
انواعمختلفیدارند .
 1-4-3انواع اعداد خاکس تی
 .عددخاکستریفقطباکرانپایین ایننوعازاعدادخاکستریبهصورت ]∞⊗∈[a,ویاا
)⊗ (aنمایشدادهمیشوند،کهدراینتعریفa،براینمایشکرانپایینمعلوموتعریفشاده
میشود.محدوده]∞[a,بهزمینهومیدانعددخاکستری ⊗اشااره
عددخاکستری ⊗استفاده 
میکند .
.2اعدادخاکستریفقطباکرانباال ایننوعازاعدادخاکستریبهصورت ] ⊗∈(−∞,
ویا) (⊗نمایشدادهمیشوند،کهدراینتعریفa،براینمایشکرانباالیمعلوموتعریف
میشود .
شدهعددخاکستری⊗استفاده 
 . 3اعداد خاکستری فاصله ای(بازه ای) این نوع از اعداد خاکستری هر دوکران پایین  a
وکرانباالی رادارندوبهصورت ] ⊗∈[a,نمایشدادهمیشوند .
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عددخاکستریای کهتنهاتعدادمحدودویاتعداد

.4اعدادخاکستریپیوستهوگسسته  :
میشود .
میتواند بپذیردبهعنوانعددخاکستریگسستهشناخته 
ابلشمارشازمقادیربالقوهرا 
اگرعددخاکستریایبهطوربالقوهبتواندهرمقداریرادری بازهبپذیردعددخاکستریپیوسته
میشود .
نامیده 
 .5اعدادسیاهوسفید هنگامیکه)∞⊗∈(−∞,است،یعنیزمانیکه⊗نهکرانباال
میشود.بهعنوانی وسفیدشناختهشده
ونهکرانپاییندارد⊗،بهعنوانعددسیاهشناخته 
است.و تیکه]  ⊗∈[a,و =، aیعنیکرانباالوپایینباهمبرابرباشند ⊗ ،بهعنوانی 
میشود.
عددسفیدشناخته 
 .2اعداد خاکستری ضروری و غیر ضروری اگر عدد خاکستری ای را نتوان به طور مو ت
مینامیم.اگربتوانعددخاکستریراچهاز
توسطی عددسفیدنمایشدادآنراعددضروری  
طریقتجربهوچهازطریقی متد مشخص،بهوسیلهی عددسفیدنشانداد،آنعددراعددی
غیرضروریمینامند.عددسفید طعی(کهمیتوانعددخاکستریرابهوسیلهآننمایشداد) به
زی(ارزش)عددخاکستریاشارهمیکندوبانماد̃
میشود .همچنینبرای
⊗  نمایشداده 

سفیدسا

میکنیم .
نمایشعددخاکستری⊗ومقدارسفیدسازیشدهاشaازنماد(⊗)aاستفاده 
البته،براساسچگونگیایجادعدم طعیتموردبررسای،مایتاواناعادادخاکساتریراباه
صورتنوعمفهومی،نوعالیهایونوعپیشبینینیزطبقهبندیکرد .
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 2-4-3عملیاا های اعداد خاکس تی فاصل ای
بادرنظرگرفتندوعددخاکستری 

⊗1∈a, b]a b ∈c, d] , cd

()1-3

*رابهعنوانعملگریبرایاعدادخاکستریتعریفکنیم،دراینصورتنتایجزیار

میتوانیم
راخواهیمداشت 
⊗3 = ⊗1 * ⊗2

()2-3


دراینصورتعددخاکستری ⊗3حتمای عددخاکستریفاصلهایخواهدبود :

⊗3 ∈ [e,f] , e < f

()3-3

همچنینبرایهردوعددخاکستریغیرضروری 

⊗*̃ 1
] ̃ 2 ∈ [e , f
⊗

()4-3

بهطورویژهایبرایعملگرجمعداریم
]⊗1 + ⊗2 ∈ [a+c , b+d

( -3
)5
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میشود 
عملگر رینهنیزبهصورتزیرتعریف 
]-⊗1 ∈ [-b,-a

()2-3


میشود  
وبنابراینتفریقهمبهصورتزیرتعریف 
]⊗1 - ⊗2 = ⊗1 + (-⊗2 ) ∈ [a-d , b-c

()7-3


عملضرببیندوعددنیزبهصورتزیراست  

()9-3

]}

,

,

,

{ }, a

,

,

,

{

[ ∈ ⊗1 ⊗2

معکوسعددخاکستریفاصلهای⊗کههیچکدامازکرانهایپایینوباالیآنصفرنباشد 
وکرانهایباالوپایینهمعالمتباشندبهصورت⊗ -1نمایشدادهشدهوبهصورتزیار
میشود
تعریف 
1 1

()8-3

] ⊗1-1 ∈ [ ,

بازهپاساختقسایمعاددخاکساتریفاصالهای ⊗1بارعاددخاکساتریفاصالهای⊗2کاه
کرانهای⊗2غیرصفروهمعالمتباشندبهصورتزیربدستمیآید 
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()11-3

]} { , , ,

[ ∈ ⊗1 ⊗2 =⊗1 ⊗2 1

{ , , , },

درضرباسکالر(ضربعددی)عددحقیقایمثبات kدرعاددخاکساتری⊗خاواهیم
داشت 
]

)(11-3

[∈ ⊗

,

عددخاکستریفاصلهای⊗رامیتوانبهتوان Kرساندند(بااینفارضکاهKعاددی
میشودوبازهپاسخبهصورتزیربدسات
حقیقیومثبتاست)،وحاصلبهصورت⊗Kنمایشداده 
میآید

]

()12-3

,

[ ∈ ⊗

تعریف بادرنظرگرفتناینکهاطالعاتتوزیععددخاکستریفاصلهای⊗نامعلومباشد.
.1اگر⊗پیوستهباشد،میتوانیممقدارهستهعددخاکستریرابرابرمیانگینریاضیکران
هادرنظربگیریم.وآنرابانماد ̂
نمایشمیدهیم .

⊗

.2اگر⊗گسستهباشد.مقدارهستهبرابرمیانگینریاضیتماممقادیربالقوه aiایاستکاه
میتواندبپذیرد .
عددخاکستریفاصلهای⊗ 
نکته اگریکیارمقادیربالقوه)⊗(  akبرایعددخاکستریگسسته⊗ ،خودعنصری
خاکستریدارایکرانباالوپایینمعلومباشد(فاصلهایباشد

]k

) ak(⊗) ∈[ak,؛درمحاسبه

میشودتابابقیهمقادیرجمعشدهوبرتعداد
هسته⊗بهجایمقدار، akمقدارهستهاش رارداده 
مقادیرممکنتقسیمشود .
یعتیف برایعددخاکستریفاصلهایباتوزیعمعلوم،مقدارهستهبرابربا
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هستهی عددخاکستری،بهعنوانی نمایندهازعددخاکستری ،نقشغیر ابلتعویضی
در روند تبدیل عملکرد اعداد خاکستری به عملکرد اعداد حقیقی ایفا می کندبه عنوان بخشی از
میتواند مانندعددیحقیقی،بامجموعهایازعملیاتها،از
وا عیت،هستهی عددخاکستری  ،
جمله جمع  ،تفریق ،ضرب و تقسیم عمل کند .عالوه بر این ،به طور طبیعی می توان نتایج این
عملیاتبررویهستهیاعدادخاکستریرابهعنواننتایجحاصلازهستهخروجیهایعملیات
اعدادخاکستریمربوطهدید .
تعریف اگر ̂
⊗وgoبهترتیبهستهودرجهخاکستریبودنعددخاکستری⊗باشند.

صورتسادهایازعددخاکستریرامیتوانبهصورتزیرنوشت  

)(13-3

)1

(̂
⊗

میباشد.
صورتسادهشدهاعدادخاکستریتماماطالعاتاعدادخاکستریفاصلهایرادارا 
گزاره برایاعدادخاکستریفاصلهای،تناظری بهیکیبینصورتهایسادهشدهواعاداد
خاکستریفاصلهایوجوددارد .
دروا عمیتوانبرایهرعددخاکستریانتخابشده،بااستفادهازهستهودرجهخاکستری
بودنآن،صورتسادهشدهراحسابکرد.ازسویدیگرو تیصورتسادهشدهموجاوداسات،باه
سادگیمیتوانجایگاهعددخاکستریراازهستهآنوکرانباالوپایینآنراازدرجهخاکساتری
بودنآنبدستآورد.وفرمکلیعددخاکستریرابدستآورد .
یعتیف بافرضΩبهعنوانزمینهگفتمان(میدان درتاستقالل)عاددخاکساتری⊗،
اگر  μ)Ω(=1آنگاهعددخاکستری⊗،عددخاکستریاستانداردنامیدهمایشاود.صاورتسااده
یدهمیشود .

شدهیعددخاکستریاستانداردبهعنوانفرماستانداردعددخاکسترینام
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) ⊗(

()14-3



=)

⊗( 1


گزاره :برایعددخاکستریاستاندارد،درجهخاکستریبودنبا درتاستقاللمیادانبرابار

است .
درمورداعدادخاکستریاستاندارد،مفهومخاکستریبودنبااندازهاعدادخاکساترییکساان
است.اگرما درتاستقاللمیدانرابیشترازاینمحادودسااخته.آنرامقیادباهفاصاله[1و]1
نماییمدراینصورت )⊗ ( ،μدربازهایکوچکتردردرونبازه[1و ]1رارمیگیارد.درچناین
میشود .
موا عیفرمعمومیازصورتسادهشدهبهآسانیبازیابی 
اصلعدمکاهشخاکستریت هنگامیکهدوعددخاکستریباهمجمعمیشوندیااازهام
کممیشوندیادرهمضربمیشوندویابرهمتقسیممیشوند،درجه خاکستریت نتیجاهبدسات
آمدهازبزرگتریندرجهخاکستریت اعدادخاکستریاصلی،کوچکترنخواهدبود .
برایراحتی،مامعموالبزرگتریندرجهخاکستریت اعدادخاکستریکهدرعملیاتیحضور
دارندرابهعنواندرجهخاکستریت نتیجهحاصلازعملیاتدرنظرمیگیریم.ازایناصالنتیحاه
فرعیزیربدستمیآید
نتیجهفرعی هنگامیکهی عددسفیدوعددخاکستریباهمجمعمیشوندیاازهمکم
میشوندیادرهمضربمیشوندویابرهمتقسیممیشوند،درجه خاکستریتنتیجهبرابرعدد
خاکستریاست.
هنگامیکهچندینعددخاکستریدرعملیاتیحسابیباشند،دراولینگامعملیاترابا
میدهیم وپسازآنبزرگتریندرجهخاکستریتاعدادخاکستری
استفادهازهستهمربوطه،انجام 
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میکنیم .براساسصورتسادهشدهمی
موجودرابرایتولیدصورتسادهشده خروجیاستفاده 
یزیررابرایعملیاتهایحسابیمشخصکنیم 

ویژگیها

توانیم
ازبرابریصورتسادهشدهدوعدد،برابریهستهدوعددوبرابریدرجهخاکستریتدوعدد
بدستمیآیدوازدیگرسوازبرابریهستهدوعددوبرابریدرجاهخاکساتریتدوعادد،ازبراباری
صورتسادهشدهدوعددبدستمیآید .
1
2

()15-3

=

⊗= ̂1
̂2
⊗⇔

1
1

1
)2

(̂2
⊗=

1
)1

(̂1
⊗ 



مجموعصورتسادهشدهدوعددبرابرصورتسادهشدهایاستکهدرآنهستههابااهام
میشود .
جمعشدهوبیشتریندرجهخاکستریتبهعنواندرجهخاکستریتدرنظرگرفته 

()12-3

1
)2

1
1

⊗̂1 +
) ̂2
⊗( =
(

1
)2

(̂2
⊗

1 +
)1

(̂1
⊗


تسادهشدهبرابرصورتسادهشدهایاستکهفقاطدرآنهساته ریناهشاده

رینهصور
است.درجهخاکستریتثابتمیماند.همچنینتفاضلصورتسادهشادهدوعاددخاکساتریبرابار
صورتسادهشدهایاستکهدرآنهستههاازهمکمشدهوبیشتریندرجهخاکستریتبهعنوان 





)(17-3
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میشود .
درجهخاکستریتدرنظرگرفته 
حاصلضربصورتسادهشدهدوعددخاکستریبرابرصورتسادهشدهایاستکهدرآنهسته
میشود.
هادرهمضربشدهوبیشتریندرجهخاکستریتبهعنواندرجهخاکستریتدرنظرگرفته 

( )18-3

1
)2

1
1

⊗ ̂1
() ̂2
⊗( =

1
)2

(̂2
⊗

1
)1

(̂1
⊗

حاصلتقسیمصورتسادهشدهدوعددخاکستریبرابرصورتسادهشدهایاستکهدر
آنهستههابرهمتقسیمشدهوبیشتریندرجهخاکستریتبهعنواندرجهخاکستریتدرنظر
میشود  ( .با فرض اینکه هسته مقسوم علیه مخالف صفر باشد) برای بدست آوردن حاصل
گرفته  
ضرباسکالری عددحقیقیدرصورتسادهشدهکافیاستکههستهرادرانعددحقیقیضرب
میماند  .برایبهتوانرساندنی عددخاکستریفقطکافیاستکه
کنیم.درجهخاکستریتثابت 

( )21-3
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میماند .
هستهآنرابهتوانموردنظربرسانیم(.نمابایدعددیحقیقیباشد).درجهخاکستریتثابت 
زمانیکهدرجهخاکستریتدوعددباهمبرابرباشندمقداربیشتریندرجهخاکستریتباهردو
درجهخاکستریتبرابراست؛چنینحالتیشکلخاصیازحاصالجماع،حاصالتقریاقوحاصال
ضربوتقسیمصورتهایسادهشدهاعدادخاکستریمیباشند.همچنیناینعملیاتهایحسابی
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رامیتوانبههرتعدادمحدودیازاعدادخاکستریگسترشداد .
سفید سازی اعداد خاکس تی و درا خاکس تی

3-4-3

یکیازانواعاعدادخاکستریآناعدادیهستندکهحولی مقادارثاباتنوساانمایکنناد.
میشود .
سفیدسازیاینگونهاعدادبهسادگیصورتمیپذیردوبدینصورتنوشته 
()21-3




میباشد.برایفرممعمولاعدادخاکستریداریم 
کهدرآن میزاننواساناتحولمقدار a
( )22-3

کهرابطهفوقبرایمعادلسفیدسازیشدهاعدادخاکستریبهکارمیرود.اگرα =1/2آنگاه
مقدارسفیدسازیشدهرامقدارسفیدسازیشدهمعادلمیانگینمینامند.اگرتوزیعبازهایاعاداد
میشود .
خاکستریمشخصنباشدآنگاهعمومامقدارسفیدسازیشدهمیانگینبهکارگرفته 
فرمعمومیتابعوزنسفیدسازیشدهبهصورتفوقمیباشدکهبهعلتسادگیدرمحاسبات
میشود .
اغلببهصورتخطیدرنظرگرفته 

( )23-3

کهدراینرابطه سمتاولمساحت سمتاوجدرنمودارو سمتدوممساحتزیرمنحنای
میباشد.همانطورکهمشخصاستاگر
هادرشکل 2-2
71

آنگاه

میباشد .
عددسفید 

( )24-3


 5-3یصمیمگیتی خاکس تی
الزمهتصمیمگیریمیاندوعدد،چهدرحالت طعی،چهدرحالتفازیویاخاکستری،انجام

دادنمقایسهنسبیبینآندوعدداست.درحالتهای طعیاینمقایسهبهسادگی ابلانجاماست،

امادردنیایوا عیوباوجودمعیارهاوشاخصهایکیفی،بااستفادهازاعداد طعینمیتوانصاحت
مدلونتایجحاصلراتاییدکرد.ظهورمنطقفاازیدرساال1825شاروعیبارایخاروجازحالات
باینریوصفروی ،ویاسیاهوسفیدبود.پسازافزایشمحبوبیتتصمیمگیریعدم طعیتفازیو
کاربردبسیارزیادروشفازی،تصامیمگیاری مبتنایباراعادادورواباطخاکساتریشاکلگرفات.
تصمیمگیریبرمبنایاعدادوروابطخاکستریبهعلتشمولآنبرمجموعههایفازیوعدمنیازبه
تشکیلماتریسمقایساتزوجی(درمواردیکهتعدادشاخصبیشترازدهشاخصمایشاود)بسایار
موردتوجه رارگرفتهاست .

 1-5-3ددل خاکس تی پیشنهادی
فرضمیشودکاه

مجموعهگسستهایازmتانقطه اوت،ضاعف،

مجموعهی nتامعیاربرایارزیابیباشد .
تهدیدویافرصتمایباشادو 

معیارهامستقلازهمدرنظرگرفتهشدهاند.درابتدااهمیتوزنیهری ازمعیارهاباتوجهبه
نظراتکارشناسانتعیینمیگردد،وسپسروشتصمیمگیریخاکساتریباامقایساهدرجاهامکاان
خاکستری،جهتاولویتبندینقاط وتوضعفوتهدیداتوفرصتهایسازمان،باهکاارگرفتاه
71

میشود .

1-1-5-3

یعیین دعیارها و وزن آن ها

ازآنجاییکهبهبودعملکردشرکترامیتوانهدفنهاییبرنامهریزیاسترتژی دانستبادین
یتوان،هریا ازعوامال
فرصتهاوتهدیدهام 

صورتباارزیابیتاثیرهری ازنقاط وتوضعفو

رارتبهبندیکرد.پسدراینپژوهشبابررسیمطالعاتپیشینمعیارهایارزیابینقاط وتو

اصلی
کرد .
ینگونهبیان 
یتوانا 
یدهارام 
وتهد 
فرصتها 

ضعفو
.1شاخصفرهنگسازمانی
.2شاخصمدیریتی 
.3شاخصمالی 
.4شاخصمنابعانسانی 
اراشهیخدمت 
.5شاخص 
.2شاخصعواملغیرملموسمثلبرند 
.7شاخصعملیاتی 
برداروزنیمعیارهااباشاد.درایانپاژوهش

فرضمیشودکه

وزنمعیارهاورتبهبندیآنهابااستفادهازمتغیرهایزبانیصورتگرفتهاست.تعیینسه،پانجویاا
هفتگانهبودناینمتغیرهایزبانی،باتوجهبهنوعسواالت،نگرشمصاحبهگارباهمحایطوساازمان،
سط حآگاهیومدتزمانمصاحبهمتغیراست.درحالاتکلایبارایافازایشساطحد ات ضااوت
خبرگانباوا عیت،میتواندرجدولزیرمتغیرهایزبانیرادری مقیااسلیکارتوباااساتفادهاز
جدول 1-3جدولمتغیرهایزبانی
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اعدادخاکستریبیاننمود .


اگرتعدادتصمیمگیرندگانشاملKنفرباشند،وزنمعیاار Qjازطریاقرابطاهیزیار ابال

محاسبهاست .


()25-3



تصمیمگیرندهاستکهبهوسیلهعددخاکستری بیان

کهدرآنوزنمعیار jامازنظر kامین
میشود .
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2-1-5-3

ارزیاری و ریب رندی گزین ها

برایارزیابیگزینههامیتوانازاعدادخاکستریدرمقیاس1تا11باهصاورتزیاراساتفاده
نمود .


یزیراستفادهمیکنیم 


برایانجامارزیابیبااستفادهازاعدادخاکستریازرابطه
( )22-3

کهدرآن

تصمیمگیرندهبرای iامینگزینه ،نسابتباهjاماین

⊗مقدارارزیابی Kامین
نشانداد .

معیاراستومیتوانآنراباعددخاکساتری
میدهیم .
سپسماتریسخاکستریرابهشکلزیرنشان 
( )27-3


ازآنجاکههمهمعیارهایارزیابیمثبتهستند،میتوانماتریستصمیمگیارینرماالراباه
صورتزیرنشانداد 

()29-3
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سپسماتریسوزنینرمالشدهخاکستریرابهصورتزیرتشکیلمیدهیم 



( )28-3


ازمیانمجموعهیگزینههاا

،ماایتااوانگزینااهیمطلااوبراباار

اساسرابطهیزیرتعریفنمود .




()31-3
 



()31-3


زیردرجهیامکانخاکستریبینهرکدامازگزیناههاابااگزیناهی

سپسبااستفادهازرابطه

نامیم،محاسبهمیشود .

مطلوبفرضیکهآنرا Vmax
می

( )32-3
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آلکوچکترباشد،رتبهیباالتریدارد .


امنسبتبهایده
یامکانگزینهیi


چقدردرجه

هر
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 4فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل
دادهها

77

 1-4دقدد
گردآوریوتجزیهتحلیلدادههاآورده

دراینفصلضمنمعرفینمونهموردمطالعه،روندکلی
شدهاست.ومهمتریننقاط وتوضعف،وفرصاتهااوتهدیادهاایپایشرویشارکتمشاخص
میگردند .

 2-4دعتفی نمون دورد دطالع
شرکتنصرنیروییزددرسال 1379درشهرستانیازدتأسایسگردیاد.ایانشارکتنقاش
نکاریدرزمینهتولید،انتقالوتوزیاعنیاروبااتعهادباه
پیشرووبرجستهایدراراشهخدماتپیما 

کیفیت،د ت،ایمنیوسالمتمحیطزیستداشتهاست.
اینشرکتدارایگواهینامهصالحیتپیمانکاریازسازمانمادیریتویرناماهریازیکشاورو
گواهیناماااههاااایسیساااتممااادیریتیکپارچاااه(

ISO8111 2119, ISO14111 2114,

میباشد .
 ،)OHSAS19111 2117ازشرکت  MIC
شرکتنصرنیروییزدبیشاز  311پروژهرادرزمینهکاریخودباموفقیتبهپایانرساندهو
درحالحاضرچندینپروژهرادرداخلوخارجکشوردردستاجرادارد .
 1-2-4چشم انداز شتک

دهندسی نصت نیتوی یزد

شرکتمهندسینصرنیروییزدبراینباوراستکهدرسایهیالطافالهیوباحفظوارتقااء
کیفیتخدمات،استفادهازدانشوفناوریروزواستانداردهایبینالمللی ،رضایتمشتریانراجلب
نمودهوباگسترشوتوسعههرچهبیشتردامنهیخدماتوفعالیاتهایخود،چهدرونمرزیوچه
برونمرزی،درافق11سالهدرجایگاهنخستی شرکتخدمات  EPCدرصنعتبرق رارگرفتهو
جزءیکیازشرکتهایمطرحبینالمللیباشد؛دراینراستاشرکتهایتابعاهودفااترخاودرادر
کشورهایهمسایهوکشورهایتوسعهیافتهتأسیسنماید .
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 2-2-4خط دشی
شرکتمهندسینصرنیروییزدبابهرهگیریازنیرویانسانیمتخصص،ماشینآالتمکانیزهو
دانشفنیروزدنیا،درراستایاراشهخدماتفنیومهندسیدرزمینهپروژههایصنعتی،تولید،انتقال

وتوزیعنیروباهدفجلبرضایتکارفرمایان،مشتریانوذینفعانفعالیتخودراآغازنمودهاست .

مدیریتارشدسازماندرنظرداردبااستعانتازخداوندمتعالباا اساتقرارسیساتممادیریت
یکپارچاه ( ISO 8111 2119و OHSAS 19111 2117و  )ISO 14111 2114جهاتگیاریکلای
سازمانرابهمنظوربهبودمستمرفعالیتهایخوددرجهتاراشهخدماتایمانوبااکیفیاتدربساتر
توسعهپایدارودرراستایبرآوردهسازینیازهایحالوآیندهکارفرمایانومشتریان،درمحورهایذیل

تعییننماید 
* افزایشسطحرضایتکارفرمایانومشتریانازطریقدرکوبرآوردهسازینیازهاوانتظارات .
برنامهریزیشدهواثربخش .
* ارتقاءسطحدانشپرسنلباآموزشهدفمند ،
زمینهتأمین،نصب،راهانادازی،
در 
مهندسی 

مات
اراشهخد 
سازمانو 

فنی
های 
توسعهفعالیت 

* 
هایفشار ویونیروگاهها .
پست 
تعمیرات 

نگهداریو

پیشاارفتهروزدرتأمین،نصاابو

ای
فناااوریهاا 

کیفیااتوبکااارگیری

بهبااودمسااتمر

*
آیندها .
ارزیابیمداموموثرفر 

طریق
هااز 
پروژه 
کلیه 
وتعمیرات 

،نگهداری 


اندازی

راه
* بهبودمداومفرآیندهایسیستممدیریتایمنیوبهداشتومحیطزیست .
* تعهدبهانطباقباالزامات انونیایمنیوبهداشتوپیشگیریازجراحتوبیماری .
* تعهدبهانطباقباالزاماتو وانینمحیطزیستوپیشگیریازآلودگیمحیطزیست 
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سیستاممدیریتیکپارچه 

* تأمینمنابعالزمبمنظوراستقرار
مدیریتاینسازمانضمنانتصابمعاونتپروژههایفوقتوزیاع ساازمان بعناواننمایناده
مدیریت،بااختصاصمنابعالزم،تدویناهدافسیستممدیریتیکپارچه،برنامههایاجراشیمارتبطو
بازنگریهایسالیانهسیستمبااتکاءبههمکاریومساعدتکلیهپرسنلدرجهتدستیابیبهاهاداف
هایفوقاعالممینماید .


مسیستم
مذکور،تعهدخودرانسبتبهایجاد،اجراوبهبودمداو
3-2-4ددل خاکس تی پیشنهادی
فرضمیشودکاه

مجموعهگسستهایازmتانقطه اوت،ضاعف،
مجموعهی nتامعیاربرایارزیابیباشد .


تهدیدویافرصتمایباشادو

معیارهامستقلازهمدرنظرگرفتهشدهاند.درابتدااهمیتوزنیهری ازمعیارهاباتوجهبه
نظراتکارشناسانتعیینمیگردد،وسپسروشتصمیمگیریخاکساتریباامقایساهدرجاهامکاان
خاکستری،جهتاولویتبندینقاط وتوضعفوتهدیداتوفرصتهایساازمان،باهکاارگرفتاه

میشود .

 3-4ر کارگیتی ددل پیشنهادی در شتک

نصت نیتوی یزد

 1-3-4شناسایی وزن دعیارها
دراینپژوهشجامعهیآماری24نفرازکارشناسانوخبرگاانصانعتوآشاناباهمادیریت
استراتژی بودهونظراتآنهابامصاحبهانجامشدهاست،وبااستفادهازمتغیرهایبیانیدر الباعداد
گردد.ابتدادرجهیاهمیتهری از

خاکستریهمانطورکه بالدرمدلپیشنهادیذکرشد،اراشهمی
شاخصهاازاینکارشناسانپرسیدهشدهوسپسباتوجهبهدرجهیاهمیتهری ازایانعوامال،
میگردند .
فرصتهاوتهدیدهایپیشرویشرکترتبهبندی 

نقاط وتوضعفشرکت،و

91

جدول 1-4شاخصهاووزنمعیارها






D1  D2  D3  D4  D5  D2  ...  D24

)H (1,525،1,712

H

Q1 VH

H VH

VH

Q2 VH

)H (1,711،1,811

 VH

H

 H VH

VH  MH



)VH (1,797،1,822

 H

VH

H VH VH



) H  M   VH (1,222،1,937
) L  L   H (1,451،1,711
) H  VH   H (1,925،1,875

)MH (1,251،1,722



 L MH MH
M MH

H

Qj

H

 Q3
 Q4

 Q5  H  M  VH  VH
 Q2  M  H  H  H
 Q7  VH  VH  VH  VH


معیارهاآوردهشادهاسات.معیاارهااییکاه
شاخصهاوبهعبارتیوزن 

درجدولفوقاهمیت
کرانپایینوزنآنهاکمتراز1,5باشندحذفشدهاند.بههمینخاطردرارزیاابیگزیناهمحاسابات
مربوطبهمعیارششمحذفمیگردد.

 2-3-4شناسایی و ریب رندی نقاط قوا
ابتدانقاط وتشرکتباتوجهبهسوالازکارشناسانبهصورتزیرمشخصگردیدند .
.1مدیریتهزینهمناسب 

S1

یباشد .
.2سازماندارایکارکنانچندمهارتیم 

S2

.3سازماندارایکارکنانباروحیهباالست .

S3

.4انجامپروژههاتازمان راردادویازودترازموعد رارداد .

S4

.5مشتریمداری 

S5
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نتایجبهدستآمدهدرجدولزیرمشاهدهمیشود .

برایارزیابیورتبهبندینقاط وت،
جدول 2-4جدولارزیابیورتبهبندینقاط وت 

D24

D23

...

D3

D2

D1

Qj

G

VG



VG

G

MG

Q1

)(96111،116111

VG

 VG



VG

VG

VG

Q2

)(76111،86333

 VG

 MG



G

 VG

G

Q3

)(56111،66667

G

G



 MP

P

 MG

 Q4

)(66667،86333

 VG

 VG



G

G

 VG

Q5

)(86111،96667

 VG

 MP



 MG

 MP

G

G



 VG

 VG  MG

)(66667،86111

)(76167،86833
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G

 Q2
Q7

 ماتریسخاکستری3-4جدول
Qj

D1

D2

D3

...

D23

D24

Q1

MG

 MG

VG



VG

G

(76511،86333)

Q2

VG

MG

MG



 VG

VG

(76167،86833)

Q3

P

 MP

G



 MG

 MG

(56333،66667)

 Q4

 MG

P

 MP



G

G

(46833،66333)

Q5

P

G

G



P

 MP

(56167،76167)

 MP

 MG



 MP

 VG

(46833،66167)

 VG  MG

 VG



G

G

(76167،86833)

 Q2
Q7

G





 وبههمینصورتماتریسخاکستریبهصورتزیربدستمیآید
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جدول 4-4ارزیابیخبرگاناز S1

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

 Si

)(76167،86833

)(9,111،8,227

)(2,227،9,333

)(5,111،2,227

) (7,111،9,333

) (8,111،11,111

) (2,227،9,111

S1

)(76167،86833

)(4,933،2,127

)(5,12،7,127

)(4,933،2,333

)(5,333،2,227

)(7,127،9,933

)(7,51،9,333

S2

)(56167،76111

)(2,227،3,227

)(2,227،9,111

)(2,111،7,333

)(9,111،8,227

)(9,511،8,933

) (7,51،9,93

S3

)(56511676833

)(3,227،4,933

)(4,333،2,111

)(4,511،2,127

)(5,127،7,127

)(5,933،7,333

)(2,127،9,333

S4

)(56833،76667

)(7,333،8,111

)(2,111،7,227

)(5,511،7,511

)(5,333،2,227

)(4,227،2,111

)(.511،1,511

S5




جدول 5-4ارزیابیخبرگانازS2

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Si

16661 16975

1,514 1,772

1,389 1,271

1,527 1,947

1,493 1,917

1.219 1.922

1.381 1,923

S1

16512 16839

1,332 1,521

1,282 1,492

1,457 1,732

1,392 1,221

1,474 1,295

1,417 1,251

S2

16512 16819

1,193 1.312

1,531 1,939

1,222 1,823

1,578 1,811

1,522 1,723

1,417 1,251

S3

16545 16917

1,252 1,417

1,345 1,213

1,425 1,712

1,374 1,227

1,392 1,528

1,335 1,214

S4

16578 16897

1,434, 1,713

1,531 1,939

1,521 1,922

1,392 1,221

1,319 1,425

1,127 1,111

S5

میتوانگزینهمطلوبراباتوجهبهروابطذکرشدهاینگونهتعریفکرد.
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][0 704 ,0 151] , [0 545, 0 500] , [ 0 116, 0 519], [0 590 ,0 898
{ =
}
][0 507 ,0 441], [0 118 , 0 816] , [0 110, 0 545

()1-4

میآید .
هصورتزیربدست 

درجهامکانخاکستری،برایهری ازنقاط وتب
P(S1<=SMax) = 1,242
P(S5<=SMax) = 1,294
P(S2<=SMax) = 1.712
P(S4<=SMax) = 1,728
P(S3<=SMax) = 1.923

بهگزینهیمطلاوبفرضای

گزینهها
هرچهدرجهیامکانخاکستریکهبیانگرمیزاننزدیکی 
باشد،کوچکترباشد،رتبهیباالتریدارد .


می
3-3-4

شناسایی و ریب رندی نقاط ضعف

باپرسشازکارشناسانشرکتمهمتریننقاطضعفشرکتنصرنیروییزدبهشرحجدولزیر
میباشد  

 .1وابستگیبیشازحدبهتامینکنندگان=

 W1

 .2کمبودنقدینگی= W2
 .3ضعفدربازاریابیبین المللی= W3
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همانطورکهبراینقاط اوتدرجاهامکاانخاکساتریرامحاسابهکاردیم،اکناونبااانجاام
یامکانخاکستریبراینقاطضعفبهترتیببدینصورتمیباشد .


محاسباتدرجه
1,271

= )P(W2<=WMax

1,773

= )P(W1<=WMax

1,923

= )P(W3<=WMax

درنتیجهمیتوانمهمتریننقطهیضعفشرکتنصرنیروراکمبودنقدینگیبادرجاهامکاان

،1,271وپسازآنوابستگیبیشازحدبهتامینکنندگانبادرجهامکان1,773وسپسضعفدر
بازاریابیبینالمللیدانست .

 4-3-4شناسایی و ریب رندی فتص های پیش رو
همچنینبانظرکارشناسانمیتوانفرصتهایپیشرویشرکتنصرنیرورابادینصاورت
بیانکرد  
هایبینالمللی=O1

.1دستیابیبهبازار
. 2ورودبهصنعتنفتوگاز=O2

 .3انعقاد راردادهایبزرگ= O3
 .4آسیبپذیریر باباتوجهبهشرایطفعلی= O4

بهمانندنقاط وتوضعفپسازمحاسبهیماتریسگزینهمطلوبفرضایفرصاتهاایپایشروی
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میباشد 
فرصتهابهشرحزیر 

شرکتدرجهیامکانخاکستریبرایهری از

P(O3<=OMax) = 1,275
P(O1<=OMax) = 1,287
P(O2<=OMax) = 1,748
P(O4<=OMax) = 1,719

فرصتهایپیشرویشرکتبهاینترتیبحاشزاهمیتهستند .

بنابراین

مهمترینفرصتشرکتانعقاد راردادهایبزرگباتوجهبهاحتمالرشدا تصادیکشورونیاز
بهافتتاحپروژههایبزرگدرداخلکشور،میباشد.پسازآنباتوجهبهاحتمالبرکناریتحریمها،
درهایبازارهایبینالمللیبهشرکتبازمیگردد.پسازایندوفرصتطالیی،آسیبپذیریر بادر
بازارفعلیوسپسورودبهصنعتنفتوگازبرایشرکتفرصتهایپایشرویبعادیرتباهبنادی

میگردند .

5-3-4

شناسایی و ریب رندی یهدیدها

پسازانجاممصاحبهباکارشناسانوبررسیتهدیدهایپیشرویشرکتنصرنیروسهتهدیاد
زیرمهمترینتهدیدهاازدیدکارشناسانانتخابشدند.باتوجهبهشرایطسیاسیکشوروچشماناداز
شرکتبرایورودبهصنعتنفتوگازووجودر بای ویتردراینصنعتیکیازتهدیدها درتمند
باشد.همچنینازآنجاییکاهشارکتدرکشاورهاییمثالعاراقو

تربودنر بادرصنعتجدیدمی
تواندبرآیندهیشارکتدرایانمنااطق


باشد،تنشدرمنطقهمی
ارمنستاندرحالاجرایپروژهمی
میباشدنیز
تاثیرگذارباشد.وجودرکوددرا تصادکشوروایننکتهکهشرکتداراینقدینگیکافین 
تهدیدیدیگربرایآیندهیشرکتنصرنیرومیباشدکهباتوجهبهنظرات24نفرازکارشناسانآشنا
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بهمدیریتاستراتژی ،باتوجهبهشاخصهایعملکردیاینتهدیدهاباروشاعدادخاکستریرتباه
بندیگردیدند .
 .1وجودر بایجدیددرصنعتنفت وگاز= T1
 .2وجودتنشدرمنطقهوازدستدادنبازارکشورهایاطراف= T2
 .3رکودا تصادیکشور= T3

درجهیامکانخاکستریبرایرتبهبندیتهدیدهایپیشرویشرکتنصارنیاروییازدنیاز
بدینصورتمحاسبهمیگردد 

P(T1<=TMax) = 1,225
P(T1<=TMax) = 1,274
P(T1<=TMax) = 1,753

بدینترتیبمهمتریننقاط وتوضعفوبااهمیتترینفرصتهاوتهدیدهایشارکتماورد


نظرشناساییگردیدند.
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 5فصل پنجم:

نتیجهگیری و
پیشنهادات
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1-5

دقدد
امروزهبیشترسازمانهابرایافزایشتوانمندیهاا،رشادوبقاایبلنادمادتوکااهشریسا 

عملیاتخودنیازمندتدوینبرنامههایاستراتژی میباشند.ایانبرناماههااارتبااطمساتقیمیباا
سیاستها،اهدافومأموریتها،اندازه،پویایی،درجهپیچیادگیوسااختارساازمانداردازایانرو
برنامهریزیهایاستراتژی میبایستبانگاهبهآنعواملتعیینگردد.وضاعیتپیچیادهیپایش
رویمدیرانوبرنامهریزانسازمانراناگزیرمیکندکهازاندیشهورویکردسیستمیبارایشاناخت
،تجزیهوتحلیلفرصتها،مو عیتها،تهدیدهاومحدودیتهایمحیطبیرونیوجنبههایمثبتو
منفی(نقاط وتوضعف)درونیسازماناستفادهنموده،آنگاهتواناییهاوظرفیتهایسازمانرابا
اطالعاتیکهازتجزیهوتحلیلهابدستآمدهوتقویتنمودهتاشارایطبارایاجارایبرناماههاادر
سازمانبوجودآید .
پیچیدگیجامعهماودانشهاموجبمیشوداعضایجامعهبرایرسایدنباهتعاالیخاودو
اطالعاتوتجربیااتکارشناساانوخبرگاانرامای

جامعهخودنیازبهشناختداشتهباشند.بنابراین
اشتباهباشاد.ازآنجااییکاه

یتواند
توانیکیازمنابعارزشمنداطالعاتدانستهرچندنظراتآنهام 
مساشلیکهنیازبهنظراتکارشناساندارنداغلبپیچیدههستندوممکناستکارشناساندیدگاههای
متفاوتوحتیمتنا ضیداشتهباشنداستداللغلطازنظریاتکارشناسانممکناستباعثناامیدی
گردد .
ازاستفادهازاینمنبعاطالعاتی 
درپروسهارزیابینقاط وتوضعفمدیرانبایدفراسویمحصولتولیدیشرکترانگاهکنناد
.همچنینبایدمدیرانپروسهکسبوکارشرکترانیزارزیابیکنندتابتوانندمشاکالتمشاتریانرا
نیزبهمانندمحصوالترفعکنند.کلیدموفقیتدردستیابیبهاهدافشرکتتبادیلکاردننقااط
میباشد.اگر
فرصتهایموجوددربازار 

وتشرکتبه ابلیتها،بااستفادهازتطبیقنقاط وتبا
ابلیتهانسبتبهچیزیکهر بابهمشتریانارایهمیدهندارزشبیشاتریبارایمشاترانداشاته
81

یتوانندبهمزیتر ابتیشرکتتبدیلگردند .
باشندم 
 2-5ن یج گیتی
ازآنجاییبرنامهریزیراهبردیسازمانمربوطبهآیندهاستوهیچاطالعات طعیایدرمورد
آیندهوجودندارد،دراینپژوهشابتدابهبررسیروندکلیمدیریتدرمحیطعدماطمینانپرداختاه
شد.شناختمحیطعدماطمیناننیازمندشناختاعدادغیر طعیمیباشد.تجزیاهتحلیالنظارات
خبرگاندرموردمعیارهاورتبهبندینقاطضعفو وتوفرصاتهاوتهدیادها،درایانپاژوهشباا
استفادهازاعدادخاکستریکهبهصورتبازهایهستند،انجامشدهاست.مدلپیشنهادیبارایرتباه
بندیدراینپژوهش،همانطورکهدرفصل 4اراشاهگردیاد،اساتفادهازدرجاهامکاانخاکساتریباا
رتبهبندیمیشوند .

گزینهها
مقایسهباموردمطلوبفرضی ،
برنامهریزیاستراتژی دراینپژوهشابتدامعیارهایمهمبرایسانجشنقااط
بهمنظورانجام 
وتوضعفباتوجهبهساختارسازمانی،چشماندازسازمان،و...بهشرحذیلتعیینگردیدند 

.1شاخصفرهنگسازمانی 
.2شاخصمدیریتی 
.3شاخصمالی 
.4شاخصمنابعانسانی 
.شاخصاراشهیخدمت 

5
.2شاخصعواملغیرملموسمثلبرند 
.7شاخصعملیاتی 

81

باوزندهیمعیارهابرایاینسازمانمشخصکهمهمترینمعیاربرایسنجشنقاط اوتو
،شاخصعملیاتیمیباشد .

فرصتها

ضعفوتهدیدهاو
تریننقطه وتساازمانازدیادکارشناساان"مادیریتهزیناه"مناسابتعیاینگردیاد.

مهم
مهمتریننقطهضعفسازمانازدیدکارشناسان"کمبودنقدینگی"مشخصگردید.مهمترینفرصت
پیشرویشرکت"انعقاد راردادهایبزرگ"ومهمترینتهدیدپیشرویشارکت"وجاودر باادر
"صنعتنفتوگاز"تعیینگردید .
 3-5یفسیت ن ایج
دراینپژوهشباتوجهبهرویکردمدیریتعدماطمینانومطالعاتانجاامشادهروشایبارای
فرصتهایسازماناراشهگردید.وبراینمونه

رتبهبندینقاط وتوضعفوهمچنینتهدیدهاو
درشرکتنصرنیروپیادهسازیشد.بهاینترتیبنقاط وتوضاعفوفرصاتهااوتهدیادهای
تصمیمگیری

پیشرویشرکتموردارزیابی رارگرفت.دراینپژوهشبااستفادهازترکیبروش
کیفیوروشکمیدرجهامکانخاکسترینقاط وتوضعفوتهدیادهاوفرصاتهاایشارکت
نصرنیروییزدرتبهبندیشدند.باتوجهبهنتایجبدستآمدهازآنجااییکاهکمباودنقادینگی
استراتژیهاایالزمبارای

مهمتریننقطهضعفسازمانبرشمردهشدهاست.شرکتنصرنیروباید
رفعمشکلتامینمالیرااتخاذنماید.همچنینهزینهکردندربازاریابیبینالمللیباتوجهباه
میزاناهمیتکماینموردضرورینمیباشد.شرکتبایدباتکیهبرتواناییهایخاود(مادیریت

میباشدایننقطه وتخودرادرمقایسه
هزینهمناسب)کهیکیازمهمترینتواناییهایشرکت 
بار بابهمزیتر ابتیتبدیلکندتابتوانددربدستآوردنفرصتبزرگپیشرویخاودکاه
همانانعقاد راردادهایبزرگدرشرایطفعلیسازمانوکشورمیباشد،باهموفقیاتبرساد.هام
چنیندرشرایطفعلیکشوروباتوجهبهفرصتپیشرودرزمینهکاریشرکتودرجهاهمیات
زیادتهدیدپیشرویشرکتکههمانوجودر بایجدیددرصنعتنفتوگازمیباشد،ورودبه
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صنعتنفتوگازبهشرکتتوصیهنمیگردد.

 4-5پیشنهاداا کاررتدی
باتوجهبهنتایجبدستآمدهازآنجاییکهکمباودنقادینگیمهمتاریننقطاهضاعفساازمان
برشمردهشدهاست.شرکتنصرنیروبایداستراتژیهایالزمبرایرفعمشاکلتاامینماالیرااتخااذ
نماید.همچنینهزینهکردندربازاریابیبینالمللیباتوجهبهمیزاناهمیتکماینماوردضاروری
نمیباشد.شرکتبایدباتکیهبرتواناییهایخود(مدیریتهزیناهمناساب)کاهیکایازمهمتارین
تواناییهایشرکتمیباشدایننقطه وتخودرادرمقایسهبار بابهمزیتر ابتیتبدیلکنادتاا
بتوانددربدستآوردنفرصتبزرگپیشرویخودکههمانانعقاد راردادهاایبازرگدرشارایط
فعلیسازمانوکشورمیباشد،بهموفقیتبرسد.همچنیندرشرایطفعلیکشوروباتوجهبهفرصت
پیشرودرزمینهکاریشرکتودرجهاهمیتزیادتهدیدپیشرویشرکتکههمانوجاودر باای
باشد،ورودبهصنعتنفتوگازبهشرکتتوصیهنمیگردد .


جدیددرصنعتنفتوگازمی
بهشرکتنصرنیروپیشنهادمیگرددبوسیلههمینروشوباابکاارگیرینظاراتکارشناساان
خبرهنقاط وتوضعفشرکتهایر یب راموردبررسیوتجزیهتحلیال اراردهادوبارایایجااد
مزیتر ابتیدرراستایبهبودجایگاهشرکتدرصنعتبرقبرنامههایالزمراتدوینکند .
یکیدیگرازپیشنهاداتیکهمیتوانبهشرکتنصرنیروییزداراشهکردتکیهبارنقااط اوت
خودوکمرنگکردننقاطضعفشرکتدرمقایسهباشرکتهایر یبمیباشدبهصورتیکهمنجر
بهایجادمزیتر ابتیوافزایشسهمشرکتدرصنعتموردنظرگردد .

 5-5پیشنهاداا یحقیقاا آیی
تصمیمگیریخاکستری( Fuzzy

روشهاییچون
یتوانددرکنار 
روشدرجهامکانخاکستریم 
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،)Multi Attribute Decision Makingتصامیمگیاریچنادهدفاه( Multi Objective Decision

)Makingتئوریمطلوبیتچنادشاخصاه(،)Multi Attribute Utillity Theoryوتحلیالپوششای
تصمیمگیریمختلفدر

دادهها(،)Data Envelopment Analysisمطرحشدهودرارزیابیومساشل
محیطعدم طعیتمورداستفاده رارگیرد.روشدرجهامکانخاکستریمیتواندبهصورتترکیبای
تصمیمگیریکمیمختلفبهکارگرفتهشود .

باروشتجزیهتحلیلشبکهایبرایارزیابیمساشل
 6-5دحدودی

های پژوهش

درراستایانجاماینپژوهش،محدودیتهاییمنجربهکندیروندانجامایانپاژوهششادند.
یکیازمحدودیتهادرانجاماینپژوهشکمبودمنابعفارسایدرزمیناهاطالعااتخاکساتریباود.
سیستمهاایخاکساتری

کمبوداطالعاتومنابععلمیبرایدستیابیبهمفاهیماولیهعدماطمینانو
درمنابعداخلیمهمترینمحدودیتحینانجاماینپژوهشبودکهترجمهمتونبهروزدراینزمینه
بسیارو تگیربود.دسترسیباهخبرگاانوکارشناساانحاینانجاامپاژوهشنیازیکایدیگاراز
محدودیتهایانجاماینتحقیقبود .
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Abstract
Today, most organizations are required for the development of strategic planing to
increase their capabilities and reduce the risk of long-term growth and viability of their
operations. Issues that engineers and scientists are often faced with having to make
decisions under uncertainty. Therefore, in this study uncertainty situation in decision
making environment has been supposed. In this study, strength, weakness, opportunities
and threats of Nasr Niroo Yazd engineering company have been ranked by using
principles of strategic planning in uncertainty environment, and Grey decision-making
methods. The most important strength of this company is determined as cost
management, and the most important weakness of the company is identified as lack of
liquidity, as well as the conclusion of major contracts in the future, is the most important
opportunity of this company , and the company's most important threat has been
identified as facing new competitors in the oil and gas industry.
Keywords: Strategic planning, SWOT analysis, Grey systems, Grey number,
Uncertainty.
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