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Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to examine the application of the methodology of strategic selection approach
and sustainability analysis as a case study on decision-making about product promotion and sales promotion.
Methodology: In this research, the strategic choice approach, which is one of the research methods in soft operations;
Used to analyze, structure, and create decision trees. Also, the stability analysis technique has been used to accurately
select the final scenario. A questionnaire was used to assess each scenario in the decision tree; 40 questionnaires were
completed by all employees of a knowledge-based company. The reliability of the questionnaire was 0.89 with Cronbach's
alpha index. Also, these questionnaires were aggregated using the arithmetic mean.
Findings: As a result, this study presents a combined approach of strategic selection and robustness analysis to both
structuring and selecting the final scenario in the decision process. Then, in the last part of the form, a proposed model
is implemented during a case study on decision-making in sales promotion strategies of a company.
Originality/Value: The current research aims to help in the structuring and quantification of decisions of this model
while using research techniques in soft operations, such as the strategic choice approach and robustness analysis.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه
موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)
*2

محمدرضا مهرگان ،1سحر جعفری ،1امیر آذرفر ،1شیرین زاهدی

1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
2گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :تصمیمگیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی باالیی برخوردار است و مسئله تصمیمگیری را برای
تصمیمگیران و مدیران ارشد سازمانها دشوار میسازد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روششناسی رو یکرد انتخاب

روششناسی پژوهش :در این پژوهش از رو یکرد انتخاب استراتژ یک که ازجمله روشهای پژوهشی در عملیات نرم محسوب میشود؛
برای تحلیل ،ساختاردهی و ایجاد درختهای تصمیم بهره گرفته شده است .همچنین برای انتخاب دقیق سناریوی نهایی تکنیک تحلیل
استواری به کار گرفتهشده است .جهت ارزشیابی هر سناریو در درخت تصمیم از پرسشنامه استفادهشده است .به این صورت که 40
پرسشنامه توسط تمامی کارکنان یک شرکت دانشبنیان تکمیل شد .پایایی پرسشنامه با شاخص آلفای کرونباخ برابر  0.89به دست آمد.
همچنین این پرسشنامهها با استفاده از میانگین حسابی تجمیع شدند.
یافتهها :این مقاله با ارائه رو یکرد ترکیبی انتخاب استراتژ یک و تحلیل استواری توامان به ساختاردهی و انتخاب سناریو نهایی در فرایند
تصمیم میپردازد و در بخش آخر بهصورت یک مدل پیشنهادی طی مطالعهای موردی در امر تصمیمگیری در راهکارهای ارتقاء فروش
محصوالت یک شرکت پیادهسازی شده است.
اصالت/ارزشافزوده علمی :پژوهش حاضر درصدد آن است که ضمن بهرهگیری از تکنیکهای تحقیق در عملیات نرم ازجمله رو یکرد
انتخاب استراتژ یک و تحلیل استواری به ساختاردهی و کمیسازی تصمیمات این مدل کمک نماید.
کلیدواژهها :تحلیل استواری ،تصمیمگیری ،رو یکرد انتخاب استراتژ یک ،عدم اطمینان.

 -1مقدمه
دانشمندان معتقدند که تصمیمگیری اساس مدیریت است و ازنظر آنها مدیریت چیزی جز تصمیمگیری نیست؛ و مدیر موفق الزم است
در انجام تمامی وظایف خود تصمیمگیری داشته باشد .درواقع تصمیمگیری بهعنوان یک فرآیند حل مسئله شناختهشده است که با یک

* نویسنده مسئول
shirin.zahedi@ut.ac.ir

نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه113-129 :

استراتژ یک و تحلیل استواری بهصورت مطالعه موردی بر تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول است.

راهحل خاتمه مییابد (اکرم و همکاران .)2019 ،1تصمیمگیری ،حل مسائل و طراحی سیستمها در شرایطی پیچیده و غیرقابلپیشبینی

شکل میگیرد .پیچیدگی موجود در مسائل را میتوان ناشی از ارتباطات گسترده و عمیق سازمانها و افراد دانست (آذر و همکاران.)2019 ،2
ً
تصمیمگیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار ،تعدد روابط میان آنها ،روابط عموما غیرخطی و  ...از پیچیدگی باالیی
ً
برخوردار است و همچنین وجود فضایی که غالبا شرایط عدم اطمینان و ریسک بر آن حکمفرماست ،مسئله تصمیمگیری را برای تصمیمگیران
و مدیران ارشد سازمانها دشوار میسازد .تصمیمگیری در شرایط پیچیده ،یک فرایند محرک شناختی است .این مسئله بهو یژه در محیطهای
سازمانی پو یا مطرح است .تصمیمگیری در چنین محیطهایی یک فرآیند مداوم است که مستلزم یکپارچهسازی منابع مختلف اطالعاتی
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برای تولید نتایج میانجی دوربرد و اجتماعی است (وود و باندورا .)1989 ،3همچنین ،ادبیات تحقیق درعملیات و تئوری تصمیمگیری بر
روی فضاهای احتمالی کامل با احتمال (ذهنی) متمرکزشده است ،یعنی ممکن است وقوع یک رو یداد میسر باشد ،اما مشخص نیست که

آیا این رو یداد اتفاق خواهد افتاد یا خیر (مارچ .)1987 ،4در چنین شرایطی تصمیمگیرندگان برای برخورد با مسائل پیچیده میتوانند از
روشهای پارادایم تحقیق در عملیات نرم که دارای رو یکرد ساختاردهی به مسئله هستند ،بهره گرفته و امکان اخذ تصمیم مناسب و بهینه را
ً
تسهیل سازند .به تعبیر روزنهد ( )1980پژوهش عملیاتی نرم عمدتا از روشهای کیفی ،عقالیی ،عینی و ساختاریافته برای تفسیر ،تعریف
و کشف دیدگاههای مختلف در یک سازمان و مسائل آن با نگاه ژرفتری استفاده میکنند .این روش به ایجاد مذاکره ،یادگیری و درنهایت
مهرگان و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه113-129 :

درک بیشتر میانجامد و از ادراکات حصول یافته برای بهبود مسائل پیچیده استفاده میکند (روزنهد.)1980 ،5
رو یکرد نرم ،مسائل را نه بهصورت مجزا ،بلکه بهصورت آشفتگیهایی در نظر میگیرد که مملو از عدم اطمینانها ،پیچیدگیها و ذهنیتهای

مختلف افراد درگیر در مسئله است (مهرگان و حسینزاده .)2016 ،6بنابراین در میان پارادایمهای مختلف عملیات نرم ،برای غلبه بر
مشکالت تصمیمگیری و پرداختن به پیچیدگیها و کمک به افرادی که با یکدیگر جهت تصمیمگیری در موضوعی همکاری دارند از رو یکرد
انتخاب استراتژ یک 7استفاده میشود (رم و همکاران2011 ،8؛ سوماسوندارام و کریشنامورتی .)2014 ،9رو یکردانتخاب استراتژ یک به خاطر
نگاه و ساختار و یژهای که برای مدیریت انواع عدم اطمینانها دارد ،جهت مطالعه و بررسی بیشتر انتخاب میگردد .هدف اصلی روششناسی
انتخاب استراتژیک مواجه با مسائل درهمتنیده تصمیم و همچنین تصمیمگیری با در نظر گرفتن روشهای متفاوت مدیریت عدم اطمینان
است و با هر نوع عدم اطمینان بهگونهای متفاوت برخورد مینماید (آذر و همکاران.)2019 ،
در مراحلی از اجرای رو یکرد انتخاب استراتژیک که مذاکرات و مشارکتهای کارگاهی میان تصمیمگیران پایانیافته و بحث انتخاب از میان
راهحلهای ارائهشده ،وزندهی و  ...مطرح بوده از پارادایم تحقیق در عملیات سخت و محاسبات ریاضی بهره گرفته میشود .چرچمن و
همکاران ( )1957تحقیق در عملیات سخت را کاربرد روشها ،تکنیکها و ابزارهای علمی در مسائلی مربوط به عملیات سیستمها میداند،
طوری که عملیات چنین سیستمهایی در قالب جوابهای بهینه قابلکنترل باشند (چرچمن و همکاران .)1957 ،10به عبارتی میتوان آن را
کاربرد روشهای علمی و بهو یژه ریاضیات در مطالعه و تحلیل مسائل موجود در سیستمهای پیچیده دانست.
با وجود این مسائل همچنان رویکرد انتخاب استراتژیک با چالشهایی روبهرو است و آنچه امروزه در کشورهای مختلف بهو یژه ایران
مشاهده میشود مشکالت مدیریتی عدیدی است که بیشتر آنها ناشی از عدم تصمیمگیری درست و انتخاب استراتژیک است .بنابراین
پژوهش حاضر درصدد آن است که ضمن بهرهگیری از تکنیکهای تحقیق در عملیات نرم ازجمله رو یکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل
استواری به ساختاردهی و کمیسازی تصمیمات این مدل کمک نماید .در ادامه طی یک مطالعه موردی در خصوص پیشبرد فروش
محصوالت در یکی از شرکتهای دانشبنیان در امر تصمیمگیری از مدل یادشده استفاده خواهد شد .بنابراین ازآنجاییکه رو یکرد انتخاب
استراتژ یک و تحلیل استواری ،با توجه به مبانی روشی با یکدیگر سازگارند و ترکیب مناسبی را برای تصمیمهای سازمانی فراهم میآورند.
این ترکیب کارآمد است و ارائه مثالی در حوزه پیشبرد فروش محصول این کارآمدی را نشان میدهد.
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 -2پیشینه پژوهش
بر اساس مطالعات انجامشده از رویکرد انتخاب استراتژیک در پژوهشهای مختلفی استفاده شده است ،مانند :تصمیمگیری در مسائل
اقتصادی (کالینس و ژو ،)2005 ،1درزمینه پروژههای عمومی (روالندو ،)2015 ،2طراحی و معماری (تودال و همکاران،)2018 ،3
مدیریت نگهداری سیستم توزیع آب (د سوسا پریرا و کوستا موریس ،)2020 ،4شهرداری (پاوکار کاسرس و همکاران ،)2020 ،5مدیریت

پروژههای فناوری اطالعات (جامیپور و همکاران ،)2020 ،6نگهداری و تعمیرات (شفیعی نیکآبادی و همکاران.)2015 ،7

همچنین از روش تحلیل استواری از ابتدا تا االن در حل مسائل حوزههای متفاوت و پژوهشهای مختلف استفادهشده است؛ که شروع و
معرفی آن توسط روزنهد بود .موضوعات و پژوهشهای انجامشده هم در داخل و هم در خارج به شرح زیر هستند :تصمیمات

سرمایهگذاری (گوپتا و روزنهد ،)1968 ،8استراتژیهای سازمانهای حوزه سالمت (روزنهد و همکاران ،)1972 ،برنامهریزی منطقهای
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بهداشت و سالمت (بست و همکاران ،)1986 ،9برنامهریزی در حملونقل شهری (یوسـتیس و همکاران ،)2003 ،10توسعه شهری (نامن

و همکاران )2009 ،11و شبکههای توزیع برق (پریرا و همکاران ،)2013 ،12بهینهسازی سیستم انرژی در شرایط عدم قطعیت (وانگ و

همکاران ،)2020،13استفاده از رویکرد تحلیل استواری برای مقایسه پایداری کشورها (پریرا و همکاران ،)2022 ،طراحی شبکه لجستیک

(انوری و همکاران ،)2017 ،14مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا (سرورخواه و همکاران ،)2018 ،15انجامشده است.

 -3-1رویکرد انتخاب استراتژیک

رویکرد انتخاب استراتژیک ازجمله روشهای پژوهش در عملیات نرم محسوب میگردد و همچون سایر متدولوژیها و روشهای
مورداستفاده در این پارادایم ،برای برنامهریزیهای تحتفشار و پیچیده توسط متخصصان عملیات نرم بهعنوان روشی برای تسهیل ارتباط
بین تصمیمگیرندگان با دیدگاهها ،وفاداریها و مهارتهای متنوع ایجادشده است .رویکرد انتخاب استراتژیک یک رویکرد برنامهریزی
تعاملی است که عدم اطمینانهای موجود در موقعیتهای استراتژیک را از طریق برقراری ارتباط ،مشارکت و همکاری بین افراد با سوابق
و مهارتهای مختلف ،مدیریت و کنترل مینماید .هدف از این روششناسی مدیریت عدم اطمینانهای مختلف در موقعیتهای
استراتژیک است .دیدگاه انتخاب استراتژیک برای اولین بار توسط فرند و هیکلینگ )1998( 16در جریان یک پروژه تحقیقاتی در کتابی
تحت عنوان "برنامهریزی تحتفشار :رو یکرد انتخاب استراتژیک" مطرح شد .انتخاب استراتژیک ،رویکردی است که با استفاده از یک
تکنولوژی مبتنی بر ابزارهای گرافیکی ساده ،مشارکت جمعی و باهدف یادگیری و کاهش عدم اطمینان به ساختاربندی و تصمیمگیری در
خصوص مسائل استراتژیک پیش روی برنامهریزان کمک میکند.
در دیدگاه انتخاب استراتژ یک تسهیلگر چهار مرحله را در فرایند تصمیم دنبال میکند .این مراحل عبارتاند از:
 .1شکلدهی؛ با توجه به ساختار مسائل تصمیم.
 .2طراحی؛ با توجه به راهکارهای امکانپذیر.
 .3مقایسه؛ مقایسه راهکارهای ممکن.
 .4انتخاب؛ انتخاب راهکار درست.

شکلدهی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با استفاده از مفاهیم و ابزارهای مشخص به شناسایی حوزه ،حدود و دیگر نواحی مرتبط
با مسائل موردنظر میپردازد .این مرحله شامل تعریف حوزههای تصمیم ،ترسیم گراف تصمیم و تعیین ناحیه تمرکز است .باوجود همه
اطالعاتی که در مورد ساختار مسئله تصمیم درون یک گراف تصمیم یا درون یک تمرکز مسئله درون یک گراف تصمیم ،ممکن است وجود
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کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل استوار ی (مطالعه موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

 -3روش پژوهش

داشته باشد ،این شکل از نمایش و ارائه مسئله در درون خودش اطالعاتی برای نشان دادن طیفی از اقدامات و گزینههای ممکن که باید
توسط تصمیمگیرندگان موردبررسی قرار بگیرد ،ندارد .برای پیشرفت در این مسیر الزم است تا به نواحی فنیتر یعنی حالت طراحی توجه
شود .طراحی ،به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با استفاده از مفاهیم و ابزارهای مشخص به شناسایی ،طراحی گزینهها و مسیرهای
ممکن برای اقدام میپردازد .این مرحله شامل تعیین گزینهها در ناحیه تمرکز ،ترسیم نمودار گزینهها ،رسم شبکه سازگاری و ترسیم درخت
گزینه است.
حرکت از بخش ساختاربندی مسئله به کار بهسوی تصمیمگیری ،یک تغییر از تمرکز بر مسیرهای ممکن طراحی برای اقدام به تمرکز بر تمایز
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قائل شدن میان این گزینههای ممکن برای پیشرفت در راستای تصمیم است .مقایسه به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با استفاده از
مفاهیم و ابزارهای مشخص به شناسایی معیارهای انتخاب و کاهش تعداد گزینههای در دسترس بر اساس پیامدهای آنها میپردازد .این
مرحله شامل تبیین حوزههای مقایسه ،مقایسه طرحها براساس حوزههای مختلف و ترسیم شبکه مقایسه است.
انتخاب به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با استفاده از مفاهیم و ابزارهای مشخص به شناسایی عدم اطمینانهای موجود در فرآیند
تصمیمگیری و شکلدهی تعهدات پیشنهادی برای اقدام در طول زمان میپردازد .درواقع ،نهتنها ترجیحات در خصوص گزینهها بلکه میزان
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تعهد و زمان مناسب اجرای آنها را نیز تعیین میکند .در اینجا مسئله چگونگی مدیریت عدم اطمینانها مطرح است .این مرحله شامل
معرفی حوزههای عدم اطمینان ،ایجاد گزینههای اکتشافی و ارائه بسته بهبود است.
سهگام مهم تجزیهوتحلیل در دیدگاه انتخاب استراتژیک برای ساختاردهی مسئله و اتخاذ تصمیمات عبارتاند از؛




ناحیه تصمیم؛ ناحیهای که در آن کارهای مختلف وجود دارد.
ناحیه مقایسه؛ ناحیهای که کلیه شقوق ممکن مورد مقایسه قرارگرفته و رتبهبندی میشوند.
ناحیه عدم اطمینان؛ برای هر گزینه سه نوع عدم اطمینان شناسایی میشود:
 عدم اطمینان در خصوص محیط  : UEبه هر نوع عدم اطمینانی گفته میشود که ماهیت فنی داشته و مرتبط با انجام وظایف و تحلیلهای فنی از مسئله یا
1

گزینهها است .این عدم اطمینانها زمانی مطرح است که در خصوص برخی جوانب محیط تصمیمگیری ،اطالعات اندکی وجود دارد و میتوان آنها را با
استفاده از عکسالعملهای فنی مدیریت کرد .عکسالعملهای فنی با استفاده از ابزارهایی مانند پیمایش ،پژوهش ،پیشبینی و تالش برای تخمین جزئیات
هزینه به دست میآید .شکل پاسخ میتواند دامنهای از یک گفتگوی تلفنی غیررسمی با یک خبره تا اجرای کار بر اساس مدلسازی پیچیده ریاضی را در
برگیرد.


عدم اطمینان در خصوص ارزشهای راهنما :2UV

به هر نوع عدم اطمینانی گفته میشود که مربوط به ارزشهای هدایتکننده افراد و سازمانها در

خصوص نحوه مواجه با مسائل و حل آنها است .افراد در پی این هستند که با شفافتر ساختن سیاستها و ارزشهای حاکم ،راهحل مناسب را از
خالل آنها پیدا کنند .بهعبارتدیگر دشواری برخی تصمیمات به دلیل وجود اهداف و منافع متعارض طرفین در آن است؛ پس این نوع عدم اطمینان
ا
به واکنشی سیاسیتر نیاز دارد .مثل حالت قبل ،سطح عکسالعمل میتواند از بیانیههای کامال غیررسمی تا شیوهنامههای تفصیلی برای اهداف
استراتژیک را در برگیرد .یک تمرین ساختاریافته برای روشن شدن اهداف یا یک برنامه مشاوره با ذینفعان تأثیرگذار ازجمله اقدامات برای کاهش این
نوع عدم اطمینان است.
 عدم اطمینان در خصوص انتخاب سایر دستور کارهای مرتبط  :3URدر این نوع عدم اطمینان افراد معتقدند نمیتوان مسئله را به شکلی ایزوله بررسی
و حل کرد .آن ها بر این باورند که مسئله فعلی با چند موقعیت مسئله دیگر ارتباط دارد .به هر نوع عدم اطمینانی گفته میشود که ناشی از ارتباط
تصمیمات اخذشده با سایر تصمیماتی است که بهطور آشکار و نهان با تصمیم موردنظر در ارتباط بوده و از آن تأثیر گرفته و یا بر آن تأثیر میگذارند.
به همین دلیل این عدم اطمینان مستلزم واکنشی به شکل تشریح ارتباطات ساختاری بین تصمیم فعلی و سایر تصمیماتی که به نظر میرسد مرتبطاند
است .به این منظور گاهی الزم است افق برنامهریزی گستردهتر شود یا به مذاکره و همکاری با سایر تصمیم گیران پرداخته شود .هرچه روابط بیشتری
بین تصمیمهای مختلف وجود داشته باشد ،احتمال وجود گزینههایی که در اختیار سایر افراد قرار دارد ،بیشتر خواهد شد .این گزینهها ممکن است
در افق زمانی متفاوتی نسبت به تصمیم جاری قرارگرفته باشند .توسعه رویکرد انتخاب استراتژیک همواره بر اساس سبک اقدام پژوهی 4اجراشده است.
با اشتراکگذاری یادگیری از اجرای این روش ،تالش میشود تا رویکرد انتخاب استراتژیک به بهترین وجه به نفع دیگران تدوین گردد (فرند و هیکلینگ،
.)1998

Action research

4

Uncertainties about the working environment: UE for short

1
2

Uncertainties about guiding values: UV for short
3
Uncertainties about related decisions: UR for short

 -3-2رویکرد تحلیل استواری

لزوم برنامهریزی منعطف از حدود دهه  1980در بسیاری از سازمانها احساس شد .بسیاری از پروژههای برنامهریزی استراتژیک در این
دوره با شکست مواجه شده بود و این تا حد زیادی به رویکرد پیشبینی وابسته بود .رویکردهای مبتنی بر پیشبینی آینده توان کافی برای
پیشبینی محیط پرتالطم کسبوکار را نداشتند ،لذا طراحی استراتژی مبتنی بر این رویکردها به شکست منجر میشد (روزنهد.)1980 ،
رو یکرد تحلیل استواری روشی برای ارزیابی تعهدات تصمیمات اولیه در شرایط عدم قطعیت و اطمینان است که در آن تصمیمات بعدی
در طول زمان اجرا خواهند شد (روزنهد .)2011 ،زمانی که نمیتوان آینده را بهدرستی پیشبینی کرد باید تصمیماتی اتخاذ شود تا در مقابل
طیف وسیعی از آیندههای ممکن توانایی ماندگاری و انعطاف الزم را داشته باشد (روزنهد .)2011 ،درواقع نیاز است تا رویکردی جایگزین
به وجود آید تا بتوان انعطافپذیری و مانایی استراتژیهای متفاوت را در حالتهای مختلف آینده اندازهگیری کرد (وونگ و روزنهد،1
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.)2000
استراتژیای استوار است که در برابر رخداد هر سناریویی ،بادوام ،ماندنی و زیستپذیر باشد .امکان دارد که یک استراتژی استوار به دلیل
پایایی در برابر تغییرات محیطی بسیار پرهزینه باشد .چهبسا خروجی استراتژیپردازی جذاب به نظر برسد ،اما آن استراتژی ،مخاطرههای
بدتر داشته باشد ولی آسیب پذیری کمتری در برابر رخدادهای بیرونی و مشکالت درونی داشته باشد .به چنین استراتژی که در برابر
ً
رخدادها ،نسبتا غیرحساس باشد ،استراتژی استوار گویند .استراتژی استوار الزم نیست که در هر آیندهای بهینه باشد .اگر سازمان نتواند
آیندهای که با آن روبهرو خواهد شد را تعیین کند میتواند یک استراتژی استوار توسعه دهد ،استراتژی که بدون توجه به اینکه کدام آینده رخ
ً
خواهد داد ،ماندنی است .استراتژی استوار یک پاسخ محافظهکارانه به محیطی است که ذاتا غیرقابلپیشبینی است (آذر و همکاران،
.)2019
گامهای اساسی انجام این روش را میتوان مراحل زیر دانست (روزنهد1980 ،؛ آذر و همکاران:)2019 ،
 .1طراحی آرایش سیستم :در این مرحله سلسله تصمیمات سیستم یعنی درخت سیستم تشکیل میشود .این درخت در روششناسی  SCAحاصل
میشود
 .2اکتشاف آیندههای ممکن :در این مرحله متغیرهای تأثیرگذار بر آینده سیستم شناساییشده و با ترکیب آنها آیندههای ممکن برای سیستم ترسیم
میشود .این عوامل نیز از روششناسی  SCAمنتج میشوند.
 .3ارزیابی موقعیتها در آیندههای مختلف :هر یک از موقعیتهای تشکیلشده در مرحله دوم باید ازنظر مطلوبیت ،در آیندههای اکتشاف شده در
مرحله سوم ارزیابی شود .در ارزیابی باید ریسک و مطلوبیت ممکن برای هر تصمیم را شناسایی کند .برای انجام این کار ،از طیف نمرهدهی
استفاده در جدول  12استفادهشده است .الزم به ذکر است که در جدول  ،11متغیرهای محیطی شامل نرخ ارزش فروش و فناوری بررسیشده
و سناریوهای محتمل آینده در  6حالت (ستونهای جدول) احصا شده است که ستونهای مختلف جدول  12را شامل میشود .در ادامه
استراتژی های عملیاتی که شامل تصمیماتی در ابعاد استراتژی ،تخفیف ،طراحی و بازار است ،استخراجشده است (جدول  .)12هر یک از
درایههای جدول  12شامل مطلوبیت هر یک از سناریوهای اقدامات در صورت رخداد یک آینده ممکن است .در این جدول ،عدد  4نشاندهنده
بیشترین مطلوبیت و عدد  1نشاندهنده کمترین مطلوبیت است.
 .4ایجاد ماتریس استواری و ناتوانی :همانطور که در قسمت قبل بیان شد ،هر استراتژی دارای چند تصمیم است .در این مرحله مطابق با آنچه در
جدول  13ارائهشده است ،دو پارامتر میزان استواری و میزان ناتوانی در هر آینده و برای هر تصمیم محاسبهشده است .این مقادیر در قسمت اول
جدول  13ارائهشده است .برای محاسبه مقدار استواری برای هر تصمیم در هر آینده ،مطابق با رابطه زیر ،تعداد وضعیت مطلوب (شامل اعداد
 3و  )4مرتبط با آن تصمیم در آینده مشخصشده ( 𝑗𝑖𝑏  ،)𝑎𝑖𝑗 +به تعداد کل حاالت مطلوب در همان آینده ، 𝑎𝑗 + 𝑏𝑗 ،تقسیمشده است .در رابطه
زیر  iنشاندهنده تصمیم و  jنشاندهنده آینده است.

()1

.

𝑗𝑖𝑏𝑎𝑖𝑗 +
𝑗𝑏𝑎𝑗 +

= 𝑗𝑖𝑟

برای محاسبه ماتریس ناتوانی نیز از فرمول زیر استفاده میشود با این تفاوت که  cو  dنشاندهنده نمرات غیرقابلقبول ،یعنی  1و  2هستند.
همچنین در این ماتریس  d_ijبرابر با ناتوانی تصمیم  iدر سناریوی  jاست.
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جانبی و نوساناتی را با خود حمل نماید که سازمان نمیتواند آن را تحمل کند .مدیران ممکن است استراتژی را ترجیح دهند که نتایج کمی

()2

.

𝑗𝑖𝑑c𝑖𝑗 +
𝑗𝑑𝑐𝑗 +

= 𝑗𝑖𝑑

 .5تصمیمگیری نهایی :با توجه به ماتریسهای استواری و ناتوانی باید مشخص شود چه تصمیمی میتواند برای سازمان مطلوب باشد .برای محاسبه
از فرمول زیر نیز استفاده کرد و استواری نهایی را بهصورت زیر محاسبه نمود .یعنی مقدار استواری در یک منهای ناتوانی برای هر تصمیم و هر آینده
ضرب شده و مقادیر با یکدیگر جمع شده و بر تعداد آیندههای ممکن تقسیم میشود.

()3
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.

) 𝑗𝑖𝑑∑6𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 ×(1−
6

= 𝑖𝐹

در شکل  1مراحل گامهای اساسی روش تحلیل استواری به ترتیب آورده شده است.
ارزیابی موقعیتها در

اکتشاف آیندههای ممکن

آیندههای مختلف
ایجاد ماتریس استواری و

ناتوانی

طراحی آرایش سیستم

تصمیمگیری نهایی
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شکل  -1الگوی گامهای اساسی روش تحلیل استواری.
Figure 1- Pattern of basic steps of robustness analysis method.

 -4یافتههای پژوهش
 -4-1کاربرد رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری در پیشبرد فروش

یکی از مهمترین محورهایی که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده ،پیشتازی اقتصاد دانشبنیان است .در
همین راستا رهبر معظم انقالب ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید ،صادرات محصوالت ،خدمات دانشبنیان و دستیابی به
ً
رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه را بهعنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند .اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که مستقیما
مبتنی بر تولید ،توزیع ،کاربرد دانش و اطالعات است .این مسئله در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رشد
سرمایهگذاری در فناوریهای باال ،صنایع با تکنولوژی باال ،کارکنان بسیار ماهر با تحصیالت عالی منعکسشده و با افزایش بهرهوری همراه
بوده است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.)1996 ،1

در این میان ،شرکتهای دانشبنیان نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دانشبنیان دارند .این شرکتها ،شرکتهایی هستند که بهمنظور همافزایی
علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف علمی و اقتصادی ،شامل ایجاد و بهکارگیری اختراع ،نوآوری و تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی درزمینه تکنولوژی باارزش افزوده باال تشکیل میشوند (پتیگرو و همکاران .)2000 ،2برتریهای فناورانه تضمینی
برای موفقیت شرکتهای فناورمحور نیست بلکه شانس موفقیت میتواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد.
کانینگهام اظهار میدارد که بیشتر شکستها در فناوریهای پیشرفته ریشه تجاری دارد تا ریشه مرتبط با فناوری .رهبران بنگاههای فناوری،
سابقه نیرومند فناوری دارند که تمرکز آنها را به محصوالتشان منعطف میکند و درنتیجه توجه کمی به بازارگرایی و فعالیتهای بازاریابی
دارند .بنابراین دور از واقعیت نیست که کمکاری در بازاریابی دلیل اصلی شکست اکثریت بنگاههای نوپای ورشکسته است (ملکزاده و

همکاران .)2015 ،3مشکالت بازاریابی و فروش بهعنوان مهمترین و اصلیترین مسئله این شرکتها عنوانشده و هنوز هم مهمترین فعالیت
کسبوکار برای بقا و رشد آنها قلمداد میشود (سیمپسون و تیلور.)2002 ،4

)Organization for economic co-operation and development (OECD

1

Pettigrew et al.
Malekzadeh et al.

2

Simpson and Taylor

3
4

 -4-2تعریف حوزههای تصمیم

ً
در یک کارگاه ،معموال متشکل از  6تا  12نفر ،دور یک میز نیمدایرهای رو به روی یک تسهیلگر قرار میگیرند .نقطه شروع به کار در این

سبک تبیین حوزه تصمیم 1است .از افراد تقاضا میشود موضوعات مرتبط با حوزه را مطرح نمایند سپس روی آنها بحث و بررسی صورت
میگیرد .به حوزههای موردتوافق لیست شده ،یک برچسب عنوان اختصاص داده میشود .پس از تشکیل جلسات و برگزاری کارگاههای
آموزشی برای ارائه این روششناسی ،مدیران شرکت برای ارتقا فروش محصوالت در مورد موضوعات زیر برای اخذ تصمیم مناسب
اتفاقنظر پیدا میکنند .سپس به هر حوزه تصمیم یک برچسب اختصاص داده میشود که در جدول  1به آنها پرداختهشده است.
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جدول  -1نمونهای از تعریف حوزههای تصمیم.
Table 1- An example of the definition of decision areas.

ردیف

حوزه تصمیم

برچسب

1

چه فعالیتهایی برای افزایش ایمنی محصول نیاز است؟
آیا به طراحی زیباتری نیازمندیم؟
آیا میتوان از استراتژی تخفیف فروش استفاده کرد؟
آیا میتوان از فروش اعتباری بهره برد؟
از چه تبلیغات مؤثری میتوان بهره برد؟
آیا توسعه فعالیتهای روابط عمومی نیاز است؟
آیا سیستم حملونقل و توزیع فعلی در آینده پاسخگوست؟
آیا پوشش بازار بهدرستی صورت پذیرفته است؟

Inc. safety

2
3
4
6
7
8

OFF
Credit
Advertising
Public Relationships
Transportation
Market Coverage

موضوعاتی که مورد اجماع نظر واقع میشود ،در لیست حوزه تصمیم جای میگیرد .سایر موضوعات پیشنهادی که کمتر مورد تأکید

قرارگرفتهاند در لیستی جداگانه بهعنوان حوزههای عدم اطمینان 2در فهرست معیار یا در حوزههای مقایسه ثبت میشوند و برای موضوعات
و اهداف بلندمدت مورداستفاده قرار خواهند گرفت.
 -4-3ترسیم گراف تصمیم

برای داشتن دید وسیعتری از ساختار مسئله از نمودار یا گراف تصمیم 3استفاده میشود .گراف تصمیم یک نقشه دوبعدی است که
مجموعهای از نواحی تصمیم ،ارتباط و عدم ارتباط بین نواحی را نشان میدهد .در این نمودار برخی حوزههای تصمیم دوبهدو با خطوط

مستقیم به هم وصل میشوند .این خطوط را رابط تصمیم 4گویند .هدف از ایجاد خطوط بیان همبستگی میان دو حوزه تصمیم است .از

دایرههای برچسبدار برای نشان دادن نواحی تصمیم و از خطوط ارتباطی برای نشان دادن وجود یا عدم وجود ارتباط مستقیم میان آنها
استفاده میشود .این ارتباط تصمیم ارتباط میان نواحی تصمیم را در فرآیند تصمیمگیری به ما یادآوری میکند .اما ایجاد ارتباط میان نواحی
تصمیم با استفاده از خطوط و عدم استفاده از پیکان به این دلیل است که برخالف دیگر رو یکردهای نقشهنگاری ،این خطوط تنها
نشاندهنده ارتباط میان حوزههای تصمیم بوده و قصد ندارد رابطه علی یا تأثیرگذاری نواحی بر رویهم و موارد دیگر را نشان دهد .به
عبارتی این خطوط نشانگر هیچ توالی یا روابط علی -معلولی نیستند.
 -4-4انتخاب یک تمرکز مسئله

امکان تمرکز بر روی یک خوشه منتخب از نواحی تصمیم درون یک گراف تصمیم بزرگتر ،یک زمینه مهم و قابلتوجهتر از قضاوت را در
یک فرایند انتخاب استراتژیک پیشنهاد میدهد .این مفهوم نقطه انتقال و ابزاری برای مدیریت حرکت از حالت شکلدهی به حالت طراحی
ً
خصوصا درزمانی است که گراف تصمیم بسیار بزرگ و پیچیده خواهد بود .نواحی پررنگ شده ،نواحی تمرکز این مسئله را نشان میدهند.
برخی قراردادها در ترسیم عبارتاند از:


سبکهای متفاوت ترسیم خط (خطچین ،نقطهچین ،خطوط رنگی و  )...برای زمانیکه اختالفنظر یا تردید وجود دارد.

Decision Graph
Decision Link

3
4

Decision area
Uncertainty Area

1
2

کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل استوار ی (مطالعه موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

5

Design





حوزههای تصمیم بااهمیت زیاد یا فوریت زیاد بهصورت پررنگ کشیده میشود.
گروه باید پس از بررسی یک کانون تمرکز انتخاب نماید.
انتخاب بیش از  3یا  4حوزه تصمیم بهعنوان کانون تمرکز جایز نیست.

در شکل  2گراف تصمیم و تمرکز مسئله نشان داده شده است.
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شکل  -2گراف تصمیم و تمرکز مسئله.
Figure 2- Decision graph and problem focus.

 -4-5تبیین گزینهها در ناحیه تمرکز تصمیم

در این سبک ،کانون تمرکز در سبک قبلی را در نظر گرفته و درون هر حوزه تصمیم ،گزینههای موجود را شناسایی مینماییم .در جدول 2
نمونه تبیین گزینهها برای ناحیه تمرکز تصمیم را نشان میدهد.
جدول  -2نمونه از تبیین گزینهها برای ناحیه تمرکز تصمیم.
Table 2- Example of explaining the options for the decision focus area.

ردیف

حوزه تصمیم

برچسب

گزینهها

1

آیا به طراحی زیباتری نیازمندیم؟

Design

2

آیا میتوان از استراتژی تخفیف فروش استفاده کرد؟

OFF

3

آیا توسعه فعالیتهای روابط عمومی نیاز است؟

Public Relation

4

آیا پوشش بازار بهدرستی صورت پذیرفته است؟

Market Coverage

طراحی نوآورانه محصول
طراحی بستهبندی جدید
هر دو
تخفیف فصلی
تخفیف تعداد فروش باال
ارتقا سایت اطالعرسانی
هماهنگی برگزاری کارگاههای آموزشی
هر دو
رصد بازارهای داخلی
مطالعه بازار منطقه (بینالملل)

 -4-6نمودار گزینههای ناحیه تمرکز تصمیم

درگراف گزینه ،نواحی تصمیم از طریق دوایری همانند گراف تصمیم نشان داده میشوند با این تفاوت که مجموعهای از گزینههای در
دسترس ،درون هر ناحیه تصمیم داخل یک دایره قرار داده میشوند .براساس یک قرارداد خطوط ارتباطی در یک گراف گزینه ترکیبهای
ناسازگار را نشان میدهد نه ترکیبهای ممکن .بنابراین طبق شکل  3خطها ناسازگاری و نقطهچینها تردید در ناسازگاری را نشان میدهند.
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Figure 3- View of the option graph.

 -4-7رسم شبکه سازگاری

با گسترش هریک از قسمتهای نمودار تصمیمگیری و تبدیل آن به نمودار گزینهها ،رابطهای تصمیم جای خود را به جفت گزینههای
ً
دوقطبی میدهند .جفت گزینههای دوقطبی زمانی تشکیل میشوند که دو گزینه ترکیبی ناسازگار و اصطالحا مانعه الجمع با هم داشته
باشند .ناسازگاری به دلیل عدم تطابق منطقی و یا عدم تطابق قضاوتی (مانند هزینه باالی ترکیب دو گزینه ،پیامدهای غیرقابلقبول ترکیب
دو گزینه) است .این کار از طریق ترسیم شبکه سازگاری 1یا ماتریس سازگاری 2انجام میشود .در جدول  3ماتریس سازگاری ،Design
جدول  4ماتریس سازگاری  Offو در جدول  5ماتریس سازگاری  Reletionshipsآورده شده است.
عالئم زیر برای سادگی و سهولت انتقال مفهوم ،استفادهشده است.
 به معنای ترکیب ناسازگار و مانعه الجمع (جفت گزینه دوقطبی) است.
؟ به معنای سازگاری تردیدآمیز.
 نشاندهنده ترکیب سازگار است.
جدول  -3ماتریس سازگاری .Design
Table 3- Design compatibility matrix.

هر دو

طراحی بستهبندی

طراحی محصول











































Compatibility Matrix

2

تخفیف فصلی
تخفیف تعداد
ارتقا سایت اطالعرسانی
برگزاری کارگاه
هر دو
رصد بازار داخلی
مطالعه بازار منطقه

Compatibility Grid

1

کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل استوار ی (مطالعه موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

شکل  -3نمایی از گراف گزینه.

جدول  -4ماتریس سازگاری .Off
Table 4- Off compatibility matrix.
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تخفیف تعداد

تخفیف فصلی















؟





ارتقا سایت اطالعرسانی
برگزاری کارگاه
هر دو
رصد بازار داخلی
مطالعه بازار منطقه

جدول  -5ماتریس سازگاری.
Table 5- Relationships matrix.

هر دو

مهرگان و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه113-129 :

برگزاری کارگاه

ارتقا سایت اطالعرسانی













رصد بازار داخلی
مطالعه بازار
منطقه

 -4-8رسم درخت سناریوهای محتمل

بهمنظور کاهش تعداد ترکیبات ممکن ،از درخت گزینه استفاده میکنیم .در درخت تصمیم با ترتیب خاصی حوزههای تصمیم کنار هم
قرارگرفته و سازگاری هر گزینه در ارتباط با سایر گزینههای قبلی زنجیره ،بررسی میشود .وقتی دیگر نواحی تصمیم اضافه میشوند ،میتواند
از طریق یک روش گامبهگام برای شکل دادن به یک آرایش مثلثی گسترش یابد تا هر جفت از نواحی تصمیم درون تمرکز مسئله کنونی
پوشش یابد .هر رابطه ناسازگار بین یک جفت از گزینهها از نواحی تصمیم مختلف همانطور که از طریق یک ضربدر در هر سلول شکل
ً
 4مشخص است ،نوار گزینه نامیده میشود .همانطور که در شناسایی گزینهها درون یک ناحیه تصمیم بحث شد ،کامال طبیعی است که
مشارکتکنندگان مختلف دیدگاههای متفاوتی را برای ترکیب گزینهها داشته باشند و برخی را ممکن و برخی را ناممکن بدانند .چنین
تفاوتهایی میتواند نقطه شروعی برای کار بهسوی دیدگاههای مشترک شفافتر در مورد ساختار مسئله تصمیم برای تصمیمگیرنده باشد.
Market Co.

Public Re.

OFF

شکل  -4نمایی از درخت سناریوهای محتمل.
Figure 4- View of the tree of possible scenarios.

Design

 -4-9تبیین حوزه مقایسه

ً
بهندرت اتفاق میافتد که در یک تصمیمگیری تنها یک بعد در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،در یک مسئله تصمیمگیری معموال افراد زیادی
مشارکت دارند که هریک معیارهای خود را دارند .در اصل یک ناحیه مقایسه 1را میتوان بهعنوان تعدادی از نواحی مورد اهمیت ازنظر

مشارکتکنندگان در فرآیند تصمیم دانست که مشارکتکنندگان عالقه دارند بدانند پیامدهای مسیرهای اقدام و گزینههای جایگزین ،چه
میتواند باشد که در جدول  6نمونهای از تبیین حوزه مقایسه آورده شده است.
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جدول  -6نمونهای از تبیین حوزه مقایسه.
Table 6- An example of an explanation of the field of comparison.

ردیف

حوزه مقایسه

برچسب

1

ارزش سرمایهگذاری
زمانبری اجرای تصمیم
توانایی کارکنان در اجرای تصمیمات

capital

2
3

time
ability

هنگامی که تعدادی طرح تصمیم در سبک طراحی تولید شدند ،بر مبنای تعدادی از معیارهای توافق شده حوزه مقایسه ،به ارزیابی آنها

ً
غالبا از یک رویکرد چرخشی2
پرداخته میشود .مقایسه چند طرح تصمیم بر اساس چند حوزه مقایسه بهطور همزمان کار سختی است.
بهعنوان ابزار مواجهه با مشکل تنوع در مقایسه استفاده میشود .جدول  7مقایسه طرحها با درنظر گرفتن حوزههای مقایسه را نشان میدهد.
مقایسه طرح  1و طرح ( 2مقایسه زوجی و حذف برای کاهش تعداد طرحهای شدنی) .سپس یک نمودار شبکه برای مقایسه زوجی بین دو
طرح ایجاد میشود تا بهسرعت بتوان برتری یک طرح را تشخیص داد.
جدول  -7مقایسه طرحها با در نظر گرفتن حوزههای مقایسه.
Table 7- Comparison of designs considering areas of comparison.

طرح 2
بسیار زیاد

طرح 1
زیاد

قابلتوجه

قابل اغماص

قابلتوجه

زیاد

بسیار زیاد

برچسب
Capital
Time
Ability

 -4-11معرفی حوزههای عدم اطمینان

در اینجا مسئله چگونگی مدیریت عدم اطمینانها مطرح است .پس از ارائه لیست عدم اطمینانها باید نوع عدم اطمینان را مشخص کرد.
گاهی نوع آن مبهم است و باید از دستهبندی ترکیبی استفاده نمود .همانطور که در جدول  8نشان داده شده است ،نواحی تصمیم فهرست
شدند و برای هر ناحیه عدم اطمینان نیز یک برچسب و یک توصیف کاملتر تخصیص داده میشود .سپس اهمیت نسبی عدم اطمینانها
باید مشخص گردد .گزینهها و اقداماتی که میتوان برای کاهش عدم اطمینان در حوزههای برتر انجام داد را میبایست ذکر کرد .برای اینکه
حوزه تصمیم و حوزه عدم اطمینان با هم اشتباه گرفته نشود یک عالمت سؤال (؟) قبل از برچسب حوزههای عدم اطمینان قرار میگیرد.
 -4-12تبیین گزینههای اکتشافی

وقتی یک فهرست از نواحی عدم اطمینان توسعه داده شد ،سؤال مهم این است که چهکاری باید با این لیست انجام داد تا سطح کنونی از
عدم اطمینان ،بهطور محسوسی قبل از تصمیمگیری کاهش یابد .هر اقدامی برای اصالح موقعیت کنونی شک و تردید درون یک ناحیه
عدم اطمینان گزینه اکتشافی نامیده میشود .شناسایی هر گزینه اکتشافی میتواند در پاسخ به یک ناحیه عدم اطمینان ویژه اتخاذشده باشد.

Cyclic approach

2

Comparison area

1

کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل استوار ی (مطالعه موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

 -4-10مقایسه طرحها براساس حوزههای مقایسه

یک گزینهی برخورد با عدم اطمینان همواره «عدم اتخاذ کنش» است .گزینه خنثی است ولی برای تأکید بهصورت بصری نمایش داده
میشود چراکه کاهش سطح عدم اطمینان گاهی آنقدر غیرممکن است که گزینهی خنثی بهترین انتخاب خواهد بود .باید به این نکته نیز
توجه کرد که آیا سرمایهگذاری در هر تالش اکتشافی منجر به کاهش تردیدها درون هر ناحیه عدم اطمینان میشود یا خیر(با چه هزینهای و
در چه زمانی؟).
جدول  -8نمونهای از حوزههای عدم اطمینان.
Table 8- An example of areas of uncertainty.
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ردیف

حوزههای عدم اطمینان

برچسب

1

؟ بهای تمامشده کمتر رقیب خارجی
؟ ارزشمندی استراتژی برای رشد
؟ هزینه اضافی ناشی از طراحی جدید
؟ ارتقاء برند شرکت
؟ تصمیمات مرتبط وزارت بازرگانی(منع
واردات)

Less Cost

2
3
4
5

نوع

امتیاز

UE

*

Strategy

UV

***

Extra Cost

UE

**

Brand

UE

*****

UR

****

Related Decision
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در جدول  ،9ستونهای سمت چپ برای هر یک از معیارها ،از نمادهای متفاوتی برای ارزیابی گزینههای موردبررسی نسبت به نقطه مرجع
(عدم اتخاذ کنش) استفادهشده است .هزینه یک گزینه ،برحسب مؤلفه یا هزینه فرصت ازدسترفته سنجیده میشود .تأخیر که به دنبال یک
ً
گزینه ایجاد میشود ممکن است بعدا به اخذ تصمیم فوری منجر شود  .سود که به دلیل افزایش قطعیت و کاهش عدم اطمینان یک حوزه
حاصل میشود.

جدول  -9نمونهای از گزینههای اکتشافی.
Table 9- An example of exploratory options.

ردیف

حوزههای عدم اطمینان

گزینههای تحقیق و بررسی بیشتر

هزینه

تأخیر

سود

عدم اتخاذ واکنش
مذاکره با سهامداران
عدم اتخاذ واکنش
مذاکره با مدیران کلیدی
مذاکره با یک شرکت مشاوره مدیریت
عدم اتخاذ واکنش
مذاکره با مدیران دولتی

...

...

...







...

...

...













...

...

...







 -4-13رسم درخت تصمیم با توجه به فوریتها

در ادامه درخت تصمیم مجدد ترسیم میشود با این تفاوت که حوزههای دارای فوریت در ابتدای فهرست قرار میگیرند .در شکل  5درخت
تصمیم حوزههای دارای فوریت مشخصشده است.
 -4-14بسته بهبود

ً
حال میبایست بهطور همزمان هم به اتخاذ تصمیمات ابتدایی و هم به مدیریت عدم اطمینان توجه نمود .معموال از نوعی نمودار شبکهای

بهعنوان چارچوب و زیرساخت انجام فرایند یکپارچهسازی استفاده میشود که به بسته شبکه تعهد 1یا بهاختصار بسته بهبود شهرت یافته
است .مفهوم بسته تعهد ،مفهومی است که ممکن است یک مجموعه از اقدامات فوری پیشنهادی ،یک مجموعه از اکتشافات برای سروکار

داشتن با نواحی مهم عدم اطمینان و یک مجموعه از ادراکات در مورد راههایی که هر انتخاب به تعویق افتاده باید مطابق با آن حرکت کند،
باشد .همنطور که در جدول  10آمده است ،هر بسته تعهد بنابراین شامل یک مجموعه از پیشنهادات برای چگونگی حرکت بهسوی تعهد
در طول زمان است در ستون حال ،تصمیمات فوری یا انجام یک اقدام و یک گزینه اکتشافی برای هر ناحیه تصمیم در نظر گرفته میشود.

Commitment package grid

1

در ستون آینده ،تصمیماتی را که باید در آینده برای گزینههای اکتشافی گرفته شود و برنامهریزی اقتضائی موردنیاز برای تصمیماتی که اقدام
فوری برای آنها در نظر گرفتهشده است ،برای هر ناحیه تصمیم مشخصشده است.
Market Co.

Public Re.

OFF

Design
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جدول  -10نمونهای از بسته بهبود.
Table 10- Example of an improvement package.

آینده
حوزههای عدم اطمینان

حال
حوزههای تصمیم

حوزههای عدم اطمینان
(تحقیقوبررسیبیشتر)

Public Relation

? Related Decision

حوزههایتصمیم
(اقدامات)
هیئتمدیره

مذاکره با وزارت
? Strategy/
عدم اتخاذ واکنش
Advertising

? Brand

Market Coverage

بازاریابی

OFF

مالی

Design

تحقیق و توسعه

مذاکره با میران کلیدی
؟Less Cost

Credit/Transportation

کاهش بهای تمامشده
؟Extra Cost

Inc. safety

کاهش هزینه طراحی

 -4-15انتخاب تصمیم استوار

بعد از طراحی درخت تصمیم ،الزم است تا بهترین تصمیم با استفاده از روش تحلیل استواری انتخاب شود .با توجه به مراحل انجامشده
درخت تصمیم طراحی گردید .همچنین مؤلفههای تأثیرگذار بر آیندههای ممکن نیز ،قیمت ارز با سه مقدار رو به افزایش ،ثابت و رو به
کاهش و عامل دیگر دستیابی به تکنولوژی رقابتی با دو مقدار احتمال زیاد و احتمال کم خواهد بود که در مجموعه شش سناریو محتمل
همانند جدول  11را برای آینده خواهند ساخت.
برای ارزشیابی هر سناریو در درخت تصمیم از پرسشنامه استفاده گردید .از هر یک از پاسخدهندگان خواسته شد تا به هر سناریو در هر
آینده از  1تا  4نمره دهند که در این نمره دهی  4نشانه بیشترین مطلوبیت و  1نشاندهنده کمترین مطلوبیت بوده است.

کاربرد روششناسی رویکرد انتخاب استراتژ یک و تحلیل استوار ی (مطالعه موردی :تصمیمگیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

شکل  -5درخت تصمیم با در نظر گرفتن فوریتها.
Figure 5- Decision tree considering emergencies.

جدول  -11سناریوهای محتمل برای آینده.
Table 11- Possible scenarios for the future.
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آینده

قیمت ارز

دستیابی به تکنولوژی

آینده 1
آینده 2
آینده 3
آینده 4
آینده 5
آینده 6

باال
باال
ثابت
ثابت
کاهش
کاهش

احتمال باال
احتمال کم
احتمال باال
احتمال کم
احتمال باال
احتمال کم

این  40پرسشنامه توسط تمامی کارکنان یک شرکت دانشبنیان تکمیل شد .پایایی پرسشنامه با شاخص آلفای کرونباخ برابر  0.89به دست
آمد .همچنین این پرسشنامه ها با استفاده از میانگین حسابی تجمیع شدند و ارزیابی نهایی هر سناریو در شش آینده ممکن در جدول 12
حاصل گردید.
جدول  -12ارزیابی نهایی هر سناریو در شش آینده ممکن.
Table 12 - Final evaluation of each scenario in six possible futures.

مهرگان و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه113-129 :

تخفیف تعداد
تخفیف تعداد
تخفیف تعداد
تخفیف تعداد

آینده 1

تخفیف فصلی

آینده 2

تخفیف فصلی

آینده 3

تخفیف تعداد

طراحی
بستهبندی
طراحی-
بستهبندی
طراحی-
بستهبندی
طراحی-
بستهبندی
طراحی-
بستهبندی

تخفیف فصلی

آینده 4

تخفیف فصلی

هردو

تخفیف فصلی

آینده 5

تخفیف فصلی

هردو

تخفیف فصلی

آینده 6

استراتژی
تخفیف فصلی

تخفیف
طراحی
محصول
طراحی
محصول
طراحی
محصول
طراحی
محصول
طراحی
محصول
هردو

طراحی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
مطالعه
بازار منطقه
مطالعه
بازار منطقه
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
رصد بازار
داخلی
مطالعه
بازار منطقه
مطالعه
بازار منطقه

متغیر

حالتهای نهایی

باال
باال

باال
پایین

ثابت
باال

ثابت
پایین

کاهش
باال

کاهش
پایین

نرخ ارزش
فناوری

2

1

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

1

2

1

2

1

ارتقا سایت

2

1

1

2

1

1

برگزاری
کارگاه
ارتقا سایت

2

1

1

1

1

1

4

1

3

4

1

2

4

2

3

4

2

2

4

1

2

2

2

1

ارتقا سایت

3

1

2

2

2

1

برگزاریکارگاه

4

1

2

2

2

2

هردو

3

4

3

4

3

4

ارتقا سایت

3

1

1

3

1

1

برگزاریکارگاه

3

1

2

3

1

2

بازار
ارتقا سایت
برگزاری
کارگاه
هردو

برگزاری
کارگاه
هردو

با توجه به این اعداد و الگوریتم بیانشده در قسمتهای قبل میتوان ماتریسهای استواری ،ناتوانی و همچنین استواری کل برای هر شاخص
را بهصورت جدول  13محاسبه نمود.

جدول  -13ماتریس استواری ،ناتوانی و کل برای هر شاخص.
Table 13- Stability, disability and total matrix for each index.

0%

0%

40%

75%

0%

44%

67%

67%

75%

56%

67%

100%

9%

100%

100%

60%

25%

100%

56%

33%

33%

25%

44%

33%

0%

50%

0%

0%

0%

25%

0%

11%

42%

42%

63%

44%

42%

100%

3%

100%

100%

60%

25%

100%

56%

33%

33%

25%

44%

33%

0%

50%

هر دو

0%

0%

40%

50%

0%

33%

25%

25%

13%

11%

25%

0%

23%

رصد بازار
داخلی
مطالعهبازار-
منطقه

100%

100%

60%

100%

100%

78%

67%

67%

75%

56%

67%

50%

33%

0%

0%

40%

0%

0%

22%

33%

33%

25%

44%

33%

50%

8%

ارتقا سایت

0%

0%

40%

50%

0%

33%

42%

42%

38%

33%

42%

50%

15%

برگزاری
کارگاه

0%

0%

40%

25%

0%

33%

42%

42%

38%

44%

42%

50%

11%

هر دو

100%

100%

20%

25%

100%

33%

17%

17%

25%

32%

17%

0%

47%

تخفیف
فصلی
تخفیف
تعداد
طراحی
محصول
طراحی-
بستهبندی

با توجه به جدول  13میتوان بهترین تصمیمات را تخفیف تعداد ،طراحی بستهبندی ،رصد بازار داخلی ،ارتقا سایت و برگزاری کارگاه
دانست .این مسیر در درخت تصمیم وجود دارد لذا بهعنوان سناریو استوار شناسایی میشود.

 -5بحث و نتیجهگیری
ازآنجاییکه ارتباطات گسترده موجب نزدیک شدن سازمانها به یکدیگر میشود بنابراین سرنوشت سازمانها در گرو تصمیمات مختلف
قرار میگیرد و به دلیل پیچیدگی تصمیمها و عدم آگاهی از تصمیمات دیگران موجب بروز شرایطی با حد باالیی از عدم اطمینان میشود.
همچنین با عنایت بهآنکه تصمیمگیری جزء الینفک هر مجموعهای است و عالوه بر پیچیدگیهای ذاتی فرایند تصمیمگیری به دلیل وجود
عوامل تأثیرگذار متعدد ،روابط خطی و غیرخطی فراوان ،ذینفعان متعدد ،شرایط ریسک و همچنین حضور تصمیمگیریان مختلف با
دیدگاهها و رویکردهای متفاوت نیازمند اتخاذ روشهای دیگر است .بنابراین در این پژوهش به کمک مدلهای پژوهش عملیات نرم به
ساختاردهی و ایجاد درک مشترک از موضوع میان تصمیمگیران پرداخته شد .بنابراین ابتدا موضوعاتی مختلف به افراد داده و آن دسته از
موضوعاتی که مورد اجماع نظر واقع شد ،در لیست حوزه تصمیم جای گرفتند و سایر موضوعات پیشنهادی در لیست حوزههای عدم
اطمینان فهرست شدند .سپس برای داشتن دید وسیعتری از ساختار مسئله از نمودار یا گراف تصمیم استفاده شد .بر روی یک خوشه
منتخب از نواحی تصمیم درون یک گراف تصمیم بزرگتر متمرکزشده و درون هر حوزه تصمیم ،گزینههای موجود را شناسایی مینماییم و
سپس نمودار گز ینههای ناحیه تمرکز تصمیم رسم شد .با گسترش هریک از قسمتهای نمودار تصمیمگیری و تبدیل آن به نمودار گزینهها،
رابطهای تصمیم جای خود را به جفت گزینههای دوقطبی داده و آنها زمانی تشکیل میشوند که دو گزینه ترکیبی ناسازگاری با هم داشته
باشند و این کار از طریق ترسیم شبکه سازگاری یا ماتریس سازگاری انجام میگیرد .در مرحله بعد بهمنظور کاهش تعداد ترکیبات ممکن،
از درخت گزینه استفاده شد .در درخت تصمیم با ترتیب خاصی حوزههای تصمیم کنار هم قرارگرفته و سازگاری هر گز ینه در ارتباط با
سایر گزینههای قبلی زنجیره ،بررسی شدند .در مرحله بعد با در نظر گرفتن تمام بعدهای تصمیم به تبیین حوزه مقایسه پرداخته شد .سپس
بر مبنای تعدادی از معیارهای توافقی حوزه مقایسه ،طرحهای تصمیم ارزیابی شدند .پس از ارائه لیست عدم اطمینانها نوع عدم اطمینان
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آینده 6

آینده 5

آینده 4

آینده 3

آینده 2

آینده 1

آینده 6

آینده 5

آینده 4

آینده 3

آینده 2

ماتریس استواری

آینده 1

ماتریس استواری
و ناتوانی

ماتریس ناتوانی

استواری
نهایی

 سپس برای کاهش عدم اطمینان قبل از.مشخص شد و باتوجه به اینکه گاهی نوع آن مبهم است از دستهبندی ترکیبی استفاده میشود
 در ادامه درخت. به تبیین گزینه اکتشافی پرداخته شد،تصمیمگیری و اصالح موقعیت کنونی شک و تردید درون یک ناحیه عدم اطمینان
 حال در مرحله بعد باید بهطور همزمان به اتخاذ.تصمیم دوباره ترسیم شد و حوزههای دارای فوریت در ابتدای فهرست قرار گرفتند
ً
 معموال از نوعی نمودار شبکهای بهعنوان چارچوب و زیرساخت انجام فرایند.تصمیمات ابتدایی و مدیریت عدم اطمینان توجه نمود
 الزم است تا بهترین تصمیم، بعد از طراحی درخت تصمیم و مراحل انجامشده.یکپارچهسازی استفاده میشود که بسته بهبود نامیده میشود
با استفاده از روش تحلیل استواری انتخاب شود؛ بنابراین مؤلفههای تأثیرگذار بر آینده (قیمت ارز و دستیابی به تکنولوژی رقابتی) بررسی
 برای ارزشیابی هر سناریو در درخت تصمیم از پرسشنامه استفاده.شدند که مجموع شش سناریو محتمل را برای آینده خواهند ساخت
 سپس در درخت تصمیم بهترین تصمیمات اتخاذ شدند و بهعنوان سناریو.گردید و توسط تمامی کارکنان یک شرکت دانشبنیان تکمیل شد
.استوار شناسایی شدند
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 شکل دادن،درنتیجه با توجه به یافتههای پژوهش روششناسی انتخاب استراتژیک به دلیل داشتن و یژگیهایی چون ساختاردهی به ارتباطات
 با توجه به آنکه این تکنیک دستورالعمل روشنی برای انتخاب سناریو. تسهیل فرایند تصمیم و مدیریت عدماطمینان برگز یده شد،به روابط
 درنهایت باتوجه به مراحل انجامشده این مقاله با ارائه.نهایی از سناریوهای مختلف عملکرد از روششناسی تحلیل استواری استفاده شد
رویکرد ترکیبی انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری توأمان به ساختاردهی و انتخاب سناریو نهایی در فرایند تصمیم پرداخت و سپس این
.رویکرد توسعهیافته بهصورت کاربردی در امر تصمیمگیری یک شرکت بکار گرفته شد

منابع مالی
.نو یسندگان از هیچ منبع مالی جهت تدو ین پژوهش استفاده ننمودهاند

تعارض با منافع
.نو یسندگان در پژوهش حاضر هیچ تعارض منافعی ندارند
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