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 چکیده

گیري باید در فضاي عدم قطعیت انجام شـود، تحلیـل اسـتواري روشـی      در زمانی که تصمیم
پیامـدهاي یـک تصـمیم اولیـه در امتـداد زمـان اسـت. در ایـن روش         براي ارزیـابی  قابل اتکا 

براي انجـام  گیرند.  شوند و مورد ارزیابی قرار می متوالی در خالل زمان پیاده می هاي تصمیم
اي کـه در ایـن    تـدوین شـده و تعهـدات اولیـه     هاي آینـده  سناریوتا است تحلیل استواري الزم 

رنــد، تعیــین و اســتخراج شــوند. امــا روش تحلیــل ســناریوها از اســتواري بــاالتري برخوردا
استواري در اخذ امتیاز خبرگان با توجه به معیارهاي مختلف و ترکیب آنها، اطالعـات زیـادي   

هـاي الگـوریتم    براي غلبه بر این مسـئله از گـام  در مدل پیشنهادي حاضر دهد.  را از دست می
در این مطالعه با معرفی مبـانی تئـوري   استفاده شده است.  هاگري فازي در ارائه امتیاز غربال
مـوردي    سازي آن در یک مطالعه نسبت به پیادهفازي هاي عملی اجراي تحلیل استواري  و گام

اي  شود. به این منظور با حضور شش نفر از خبرگان شرکت توزیع برق شیراز دامنه اقدام می
در بسـتر   حلیـل اسـتواري  هـاي سیسـتم بـا اسـتفاده از روش ت     بنـدي  از شرایط آینده و پیکره
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هـا صـورت    بنـدي  کـارایی پیکـره  فازي و پس از تعیین معیار، ارزیابی  استخراج شدکارگاهی 
ــین    ــاز تعی ــورد نی ــدات م ــت و تعه ــدندگرف ــین   ش ــئله و تعی ــاختاردهی مس ــا س ــت ب . در نهای

و راهکارهـاي اسـتراتژیک شـبکه    رسـید  هـاي اجرایـی بـه پایـان      گام ،هاي مطلوب بندي پیکره
، بـا تحلیـل اسـتواري    گري فـازي  غربالتلفیق . شدساله تعیین  دهاین شرکت در افق  لجستیک

بـراي مسـائل مـبهم و    و هـا   سـازمان  اسـتراتژیک  ریـزي  ابزار مناسبی براي چارچوب برنامه
  آورد. ساخت نیافته فراهم می

  
 ریـزي  برنامـه ریـزي اسـتراتژیک،    برنامهگري فازي،  تحلیل استواري، غربال ي:هاي کلید واژه

  لجستیک 
 
  مقدمه   -1

در شرایط عدم قطعیت که تعداد عوامل تأثیرگذار بر محیط زیاد بوده و هر یک از ایـن  
هــاي ســنتی  وســوي متفــاوتی در حــال تغییــر اســت روش عوامــل بــا شــتاب و ســمت

دهـد.   ریزي، کارایی خود را در مواجهه بـا مسـائل دنیـاي واقعـی از دسـت مـی       برنامه
روشی براي ارزیابی تعهدات تصمیم اولیـه در شـرایط عـدم قطعیـت      1يتحلیل استوار

 ].106، ص 1[ شـوند  متـوالی در خـالل زمـان پیـاده مـی      هـاي  کـه در آن تصـمیم   است
پذیري است کـه آن تعهـد بـراي     استواري یک تصمیم اولیه معیاري عملیاتی از انعطاف

هـد اولیـه چنـین اسـت:     گذارد. تعریف استواري یـک تع  هاي آتی تصمیم باقی می گزینه
نسـبت  ، ریزي که با آن تعهد سازگاري دارنـد  هاي قابل قبول در افق برنامه تعداد گزینه

 تمـام ) مجموعـه  SCاگـر (  تـر  هـاي قابـل قبـول؛ بـه عبـارت رسـمی       به تعداد کـل گزینـه  
) SCiد که عملکرد قابل قبـولی دارنـد و (  نباش میریزي  هاي موجود در افق برنامه گزینه

) سـازگار  diهاي موجود در آن با تعهـد اولیـه (   د که گزینهن) باشSCاي از ( زیرمجموعه
) بـر  diگـاه اسـتواري تعهـد (    ) تعداد عناصر در مجموعه را نشـان دهـد، آن  nو (. باشد

  ]:221، ص 2[ شود ) محاسبه می1اساس فرمول (
  

)1(  r(di)=n(SCi)/n(SC)  
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گیرد و نمرات باالتر از اولویت بهتري نسبت  ) قرار می0,1(  نمرات استواري در بازه
توان براي زمانی استفاده کرد کـه   به نمرات کمتر برخوردار هستند. از همین منطق می

  . ]1346، ص 4؛ 24، ص 3[هاي آینده غیرقابل قبول است  هدف، ممانعت از بروز گزینه
مدل فازي براي تحلیل استواري اسـت کـه همزمـان از    مسئله این پژوهش ارائه یک 

هـاي سـازمان    گري فازي و تحلیل استواري به منظور تدوین اسـتراتژي  مزایاي غربال
  استفاده کند.

توسعه بـه وسـیله    و سپس )1968(روزنهد از زمان معرفی توسط  تحلیل استواري
. مکانیـابی کارخانـه   هاي مختلفی کـاربرد داشـته اسـت    در حوزه ]6[و  ]5[ ،]4[ خود او
ریزي شهري  برنامه ]،1[ریزي فردي  برنامه، ]7[، توسعه مجتمع پتروشیمی ]4[تولیدي 

ایـن کاربردهـا هسـتند. در      از جمله ]9[اي بهداشت و سالمت  ریزي منطقه و برنامه ]8[
خصـوص در   هاي کار در یک شبکه خدماتی مطالعات زیادي بـه  خصوص توزیع گروه

در مطالعه خود  )1999( اضطراري انجام شده است. وینتراب و همکارانحوزه شرایط 
نسبت به تخصیص و مسیریابی خودروهاي اتفاقات شبکه بـرق پایتخـت شـیلی اقـدام     

اند. آنها در مقاله خود با استفاده از فنون آماري نسبت بـه وقـوع حـوادث شـبکه      کرده
زم در نقاط تصـادفی تخصـیص   بینی ابتدایی را انجام داده و سپس خودروهاي ال پیش
هــاي  هــا و الگــوریتم در دو مطالعــه خــود مــدل) 2013(. پریــر و دیگــران ]10[ انــد داده

ریـزي قابلیـت    لجستیک خدمات را در پاسخ بـه شـرایط اضـطراري در حـوزه برنامـه     
هـاي توزیـع بـرق بررسـی و نقـاط       ریزي اقتضایی در شبکه اطمینان و همچنین برنامه

از ابزار تحلیـل   )2013(پریرا و دیگران  .]12؛ 11[مقایسه نمودند  قوت و ضعف آنها را
هـاي اجـاره امـالك     بینی دوره معیاره در پیش استواري به عنوان یک مدل ارزیابی چند

هـاي اسـتوار در جهـت     حـل  . آنها از این ابزار بـراي یـافتن راه  کردنددر شیلی استفاده 
ن مطالعـه نتیجـه گرفتـه اسـت کـه ارزش      انـد. ایـ   ثبـات اسـتفاده کـرده    انتخاب بازار با

از تحلیل اسـتواري بـه منظـور    ) 2015( . گویندان و فتاحی]13[ بینی مدل باال است پیش
و استواري یک شبکه زنجیره تأمین در شـرایط عـدم قطعیـت     خطرپذیريتعیین میزان 
سـازي   اند. نتایج حاکی از آن است که با اسـتفاده از مـدل اسـتوار شـبیه     استفاده کرده

 . نـامن و دیگـران  ]14[ توان تا حد زیادي عملکرد سیستم واقعی را تخمـین زد  شده می
الزم در یک منطقه  هاي اقدامریزي و انجام  از تحلیل استواري به منظور برنامه) 2010(

فقیرنشین در کشور برزیل اسـتفاده کردنـد. تمرکـز ایـن مقالـه بـر تولیـدات غـذایی و         
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کارگیري رویکردي مشارکتی در توسـعه اجتمـاعی    هکشاورزي است و هدف پروژه ب
کارگیري این روش در عین حفظ بافت فرهنگـی و   هاست. از نتایج مطالعه آن است که ب

مطالعه، با استفاده از مشارکت افـراد، آنهـا را نسـبت بـه نتـایج متعهـد       اجتماعی مورد 
ریـزي   سازد. آنها پس از اجراي مرحله اول تحلیل استواري نتـایج آن را در برنامـه   می

ریـزي   با هدف تدوین یک سیسـتم برنامـه  ) 1986( بست و دیگران. ]15[ کردندگزارش 
تحلیـل اسـتواري اسـتفاده کردنـد.     اي بهداشـت و سـالمت کانـادا از     براي بخش منطقه

هـاي   شـد کـه بـه منظـور ایجـاد انعطـاف گزینـه        سیستم مذکور باید طوري طراحی می
توسعه آینده همچنان در آن باز باقی بماند. در این مطالعـه از تحلیـل اسـتواري بـراي     

انـداز برنامـه    هاي اقدام اولیه استفاده شده است تا انعطاف آنها در چشم ارزیابی گزینه
بررسی شود. آنها ادعا کردند که ابزار مورد استفاده براي سـاختارمند کـردن روابـط    

گیـري   انـدازه  ، براي مثـال تواند از لحاظ محاسباتی بسیار ساده باشد علّی، همچنین می
ریزي شـده در حـوزه بهداشـت و درمـان و مقایسـه       دهی برنامه میزان افزایش خدمت

شده، بسیار ساده ولی کاربردي و عملیاتی است. بینی  تناسب آن با تعداد جمعیت پیش
ویژگی دیگر این مطالعه این است که براي نخستین بار بر اهمیت دامنه شرایط محیطی 

اي اسـتفاده   آینده تأکید کرده و براي تمایز میان سـناریوهاي آینـده از تحلیـل خوشـه    
دوین روش از تحلیـل اسـتواري بـراي تـ    ) 2003( یوسـتیس و دیگـران  . ]9[ نموده است

ونقل شهري استفاده کردند. آنها با بررسی مـدل تصـمیم    ریزي در حمل اجرایی برنامه
ترافیک شهري و کاربرد تحلیل استواري در تحلیـل تقاضـاي سـفرهاي درون شـهري     

نقـل   و ریـزي حمـل   نتیجه گرفتند که روش تحلیل اسـتواري ابـزار کارآمـدي در برنامـه    
گیـرد. آنهـا همچنـین بیـان      روي را در نظر می هاي پیش شهري است زیرا عدم قطعیت

دهد در تصمیم نهایی شـریک   اجازه می سناریوهاکنند که روش تحلیل استواري به  می
در  .]16[ دهنـد  پذیري تصمیم گیرنـدگان را افـزایش مـی    ین وسیله انعطافه اباشند و ب

 ریــزي برنامــه در بینــی پــیش مشــکالت بیــان بــا )2006( همکــاران و زاده حنفــیایـران  
 ریزي برنامه قطعیت، عدم شرایط در ریزي برنامه از شکل این ناکارآمدي و استراتژیک

 ابـزار  فـازي،  اسـتنتاج  سیسـتم  بـا  آن ترکیب از و ندنک می تشریح را سناریوها پایه بر
 عدم با مقابله در استوار هاي استراتژي تدوین براي آن از که آورند می پدید قدرتمندي

 بـه  نیـز ) 2007( دیوسـاالر  و حیـدري . ]17[ شـود  مـی  استفاده سازمان، محیط قطعیت
از مفهوم تحلیل اسـتواري   قطعیت، عدم شرایط در تصمیم ریسک کردن حداقل منظور
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 ایـن . کننـد  مـی  اسـتفاده  مختلـف  هـاي  استراتژي ارزیابی براي سناریو ریزي برنامهدر 
 گرفتـه  صـورت  ایـران،  نـانوتکنولوژي  توسعه راهبردهاي تعیین منظور به که پژوهش

 اسـتفاده  مختلـف  شـرایط  در سـازمان  هاي استراتژي محک عنوان به سناریو از ،است
لشـکربلوکی و دیگـران   . ]18[ کنـد  مـی  انتخـاب  را بهتر استراتژي آن، کمک به و کند می

با اسـتفاده از یـک رویکـرد ترکیبـی بـه طراحـی مـدل فراینـدي بـراي تـدوین           ) 2013(
اسـاس مدلسـازي سـاختاري تفسـیري       پردازند. این مدل بر هاي استوار می استراتژي

شکل گرفته و سپس اجزاي تکمیلی بـا اسـتفاده از ابزارهـاي گونـاگون بـه آن افـزوده       
  .]19[ شده است

فرد است که تغییرات خاصـی  ه ریزي استوار یک تعهد یک اقدام منحصرب در برنامه
توانـد   هاي متفـاوت مـی   مشابه در دوره هاي سازي اقدام دهکند. پیا در سیستم ایجاد می

هاي متفـاوت را   مشابه در دوره هاي . بنابراین اقدامدمنتهی شوبه نتایج کامًال متفاوتی 
، شـود  یک تعهد ایجاد مـی  وسیله بهتغییري که  اغلبگیریم.  تعهدات متفاوتی در نظر می

، سـازي اسـت   قابل پیـاده  tکه در زمان  iبراي نمایش تعهد  Zi,tقابل بازگشت نیست. از 
نمایش داده  .Ztسازي هستند با  قابل پیاده tکنیم. همه تعهداتی که در دوره  استفاده می

طور عمومی هر برنامه شامل تعهداتی است که بایـد در هـر دوره از افـق     شوند. به می
بایـد   شـود کـه   ریزي پیـاده شـوند. تصـمیمات تنهـا بـراي تعهـداتی گرفتـه مـی         برنامه

بـه صـورت    سازي بعدي اجرا شـوند. یـک مجموعـه تعهـدات     بالفاصله در دروه پیاده
که در  iشود. یک مجموعه تعهد  پذیر تعریف می فرد از تعهدات امکان هترکیبی منحصرب

تنهـا   tشـود. یـک تعهـد دوره     نمـایش داده مـی   .SCi,tسازي است بـا   قابل پیاده tدوره 
، ص 3[ سـازي کـرد. بنـابراین    پیاده tآنها را در دوره توان  شامل تعهداتی است که می

	داریم:  ]90 , ⊆ .  
  ، شکل، حالت یا الگویی اسـت کـه سیسـتم تحـت بررسـی در نتیجـه      2بندي یک پیکره

ریـزي بـه آن شـکل در بیایـد. بـراي       تواند در افق برنامـه  می اجراي ترکیبی از تعهدات
ریـزي   شـود. بـه طـور بـالقوه در افـق برنامـه       اسـتفاده مـی   Cjاز  jبنـدي   نمایش پیکره

هاي محتمل زیادي وجود دارد. ممکن است بیش از یک ترکیب از تعهدات به  بندي پیکره
بنـدي   پیکـره  مجموعـه بندي خاص منجر شود. هر ترکیب از تعهـدات را یـک    یک پیکره

عهدات متوالی اسـت  بندي، سیستمی از مجموعه ت پیکره مجموعهنامیم. بنابراین یک  می
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 kبنـدي   پیکره مجموعهپس براي اشاره به  شوند. بندي خاص منجر می که به یک پیکره
    کنیم که: استفاده می Cj,kام از jبندي  ام از پیکره

)2(  C , ⊆ Z ∪ …	∪ Z  

  
بندي در خالل سـناریوهاي   د. هر پیکرهکرتوان سناریوهاي زیادي براي آینده تدوین  می

خـواهیم یـک    کـه مـی   زمـانی گـذارد.   متفاوتی از آینده، رفتار متفاوتی از خود به نمایش می
هـاي مختلـف را    اندازهاي گروه چشمباید مجموعه تعهد مقدماتی را براي اجرا انتخاب کنیم، 

هـاي متفـاوت در محـیط     بنـدي  توان انتظـار داشـت کـه پیکـره     میاز این رو  در نظر بگیریم.
اي از معیارهـاي   تـوان از دامنـه   مـی بنـابراین  مشابه کارکرد متفاوتی از خـود بـروز دهنـد.    

هاي مذکور استفاده کـرد. چنـین    بندي بینی عملکرد پیکره بی و پیشاگزاري براي ارزی ارزش
کلـی،   هـاي عـددي، پـولی،    اي از ارزش ی یا کیفی باشند و در دامنـه توانند کم معیارهایی می

معـادل   VALiCjکنـیم   پذیرش سیاسی و ارزش ادراك شـده را در بـر بگیرنـد. تعریـف مـی     
 iبـراي معیـار    liاست. یک سطح رضـایت بخـش    iبا معیار  Cjبندي  ارزش کارکردي پیکره

هاي مطلوب از نظر این معیار را مشخص کند. بنـابراین اگـر    بندي شود که پیکره تعریف می
n ري داشته باشیم، بردار زیر را خواهیم داشت:گذا معیار براي ارزش  

  
)3(  L= [l1 l2 … ln] 

  
شود که مقدار عملکـردي آن برابـر    اي تعریف می بندي بندي مطلوب، پیکره یک پیکره

  بندي مطلوب داریم: باشد. بنابراین براي یک پیکره Lبخش  یا باالتر از سطح رضایت
  

)4(  	 ≥ 		∀ . 

  
بنـدي   چـه ارزش کـارکردي پیکـره    کند که هـر  به طور ضمنی فرض می این تعریف

بندي از مطلوبیت بیشتري برخوردار اسـت. اسـتفاده از سـطوح     باالتر باشد، آن پیکره
توان بـراي   اما از سازوکارهاي دیگري نیز می، بخش کاربردهاي وسیعی دارد رضایت

مجموعـه   WLکنـیم کـه    تعریف می در اینجا د.کرهاي مطلوب استفاده  بندي تعیین پیکره
سازند. ارائه یک  را حاصل می L بخشی هاي مطلوبی باشد که سطح رضایت بندي پیکره

هـاي مطلـوب تأکیـد دیگـري بـر ایـن واقعیـت اسـت کـه تحلیـل            بندي مجموعه از پیکره
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هـاي قابـل قبـول     ال جـواب هاي بهینه نیست بلکه به دنبـ  استواري به دنبال تعیین پاسخ
  ].213، ص 6ت [مسئله اس

ها که پیش از این ارائه شـد، دو   بندي با استفاده از تعاریف مجموعه تعهدات و پیکره
  کنیم. را تعریف می 4پذیري مازاد و دسترس 3پذیري قطعی نوع دسترس

در مجموعــه تعهــدات  Cj,kبنــدي  در ســري پیکــره 1اگــر تعهــدات مربــوط بــه دوره 
  فرد باشند: همنحصرب SCi,1مقدماتی 

  
)5(  , 	= , ∩  

  
پـذیري قطعـی دارد.    دسـترس  Si,1از مسیر تعهدات مقدماتی  Cjبندي  گوییم پیکره می

وجـود داشـته باشـد کـه شـرط بـاال را        Cjهاي دیگري نیـز از   بندي پیکره مجموعهاگر 
مانـد،   برقـرار بـاقی مـی    Cjو  SCi,1برآورده سازد و این رابطه قطعـی دسترسـی بـین    

  کنیم: تعریف می
  

)6(  	 , 	, ,  

  
پذیري قطعی  دسترس SCi,1 وسیله بههاي مطلوبی است که قطعاً  بندي مجموعه پیکره

پذیري قطعی  دارد. بخشی از ادبیات پژوهش در حوزه تحلیل استواري مفهوم دسترس
بندي از مجموعه تعهد مربوط  . پیکره]94، ص 3[ را به طور ضمنی در نظر گرفته است

 1شامل تعهداتی در دوره  SCi,1پذیري مازاد دارد. بنابراین اگر مجموعه تعهد  دسترس
  یعنی داشته باشیم: ؛هستند Cj,kبندي  پیکره مجموعه هاي است که بیش از الزام

  
)7(  , 	⊃ , ∩  

  
پذیري مازاد دارد. باید توجـه   دسترس SCi,1از  Cjبندي  گوییم پیکره در این حالت می

⊃هاي  داشت که در اینجا عالمت و	 هاي متناسب بـدون در   براي نمایش زیرمجموعه ⊂
کنـــیم  نظـــر گـــرفتن حالـــت مســـاوي بـــه کـــار بـــرده شـــده اســـت. تعریـــف مـــی 

	 , 	,  SCi,1هــاي مطلــوبی اســت کــه از خــالل مجموعــه  بنــدي مجموعــه پیکــره,
  اد دارند.پذیري ماز دسترس
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بنـدي   هاي متفاوتی به یـک پیکـره   بندي پیکره مجموعهسازي  توان با پیاده می زمانی
فـرد   هبندي از یک مجموعه تعهـد منحصـر بـ    مشخص دست یافت، امکان دارد که پیکره

پـذیري مـازاد داشـته باشـد. فـرض کنیـد        پـذیري قطعـی و هـم دسـترس     هم دسـترس 
قابـل حصـول    ’Cj,kیـا   Cj,kهاي  بندي سري پیکره با استفاده از هر یک از Cjبندي  پیکره

  باشد. سپس اگر هر دو گزاره زیر را داشته باشیم:
  

)8(  , 	⊃ , ∩  

)9(  , 	= , ∩  

  
پذیري مازاد دارد. در  پذیري قطعی و هم دسترس هم دسترس SCi,1از طریق  Cjآنگاه 

ــه زمــانی اســت کــه     ــین شــرایط نــادري کــه ناشــی از اجــراي تعهــدات وابســته ب چن
ها  پذیر نیستند، در محاسبه استواري آثار جنبی را ارزیابی کنیم. تعداد اتصال جایی هجاب

هاي مطلوب  بندي کرهاز هر دو نوع رابطه بین یک مجموعه تعهد مقدماتی مفروض و پی
بخشی  هاي مطلوب قابل استخراج از مجموعه سطوح رضایت بندي بر اساس تعداد پیکره

بخشی  چه سطوح رضایت کند. هر اندازهاي آینده تغییر می هر یک از سناریوها یا چشم
یابــد. مفهــوم  هــاي قابــل دســترس افــزایش مــی بنــدي ، تعــداد پیکــرهپیــدا کنــد کــاهش

کنـد کـه مجموعـه     هایی جلب مـی  توجه را به امکان بروز موقعیتپذیري مازاد  دسترس
تواند به هزینه متعهد شدن به تعهداتی که بـالقوه تکـراري هسـتند،     تعهدات مقدماتی می

، پذیري هاي قابل دسترس را افزایش دهد. با توجه به دو نوع دسترس بندي تعداد پیکره
 ]4[روزنهد توسط  1986در سال وم این مفه د.شو انواع امتیازهاي استواري معرفی می

  .]6؛ 5[ پیدا کردتوسعه  )1980خود او (و سپس توسط شد معرفی 
شود که مبتنی بـر   دو تعریف از امتیاز استواري براي حالت قطعی و مازاد ارائه می

پذیري قطعی و مازاد هستند. همچنین یک مفهوم جـامع بـراي امتیـاز     تعاریف دسترس
د. استواري مازاد یک مجموعه تعهـد مقـدماتی نسـبت تعـداد     شو استواري نیز ارائه می

هایی کـه   بندي پذیري مازاد دارند به کل پیکره هاي مطلوبی است که دسترس بندي پیکره
  پذیري مازاد دارند و داریم: دسترس

  
)10(  

	 , 	, , =
	 , 	, ,

,
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 استوار فازياستراتژیک ریزي  مدل برنامه -2
شود. در این میان  هاي مختلفی به کار گرفته می ریزي استراتژیک مدل براي برنامه

ریـزي   هاي چندگانه در برنامه برخی از پژوهشگران براي استفاده کارآمد از آینده
هــاي چندگانــه،  هــاي ســازمان بــر اســاس آینــده اســتراتژیک و تــدوین اســتراتژي

از ، )2006) و رینگلند (2005. کار کاپالن و نورتون (اند کردههایی را معرفی  روش
. از سـوي دیگـر زمـانی کـه الزم اسـت از بـین       ]21؛ 20[ جمله این مطالعات اسـت 

از ، دکـر هاي زیاد یک زیرمجموعه کوچک را براي بررسـی بیشـتر، انتخـاب     گزینه
فازي بـراي   الًاز رویکردي کام شود. به این منظور استفاده می 5گري فرایند غربال

شود.  هاي تصمیم استفاده می گري گزینه گیري چندمعیاره به منظور غربال تصمیم
هاي فازي کالمی را به عدد تبدیل  ویژگی و نقطه قوت این رویکرد آن است که واژه

گیري  ها، به طور مستقیم فرایند تصمیم کند و با محاسبات فازي روي این واژه نمی
رساند. در این فراینـد هـر گزینـه بـا حـداقل اطالعـات        م میمعیاري را به انجا چند

گردد. با ایـن   باشد، توصیف می مورد نیاز که به عنوان مناسب بودن آن گزینه می
شـود. مشخصـه    ) انتخاب میXها ( ) از مجموعه گزینهAاطالعات یک زیرمجموعه (

ی در مـورد  دهـد تـا اطالعـات    گیرنده اجازه می فازي بودن سیستم، به افراد تصمیم
نـد. یکـی از   کنمیزان رضایت خود از هر گزینه را در قالـب مقـادیر زبـانی فـراهم     

مراحـل   1شـکل    یـاگر اسـت.   روشگري، استفاده از  هاي براي فرایند غربالرابزا
دهـد.   گري فـازي نمـایش مـی    مدل پیشنهادي را با ترکیب تحلیل استواري و غربال

اساس روش شوارتز   مدل پیشنهادي بردر ، که بر اساس شکل مشخص است چنان
محوري، تشکیل ماتریس عـدم قطعیـت، انتخـاب منطـق      از شناسایی مسئله )1996(

اي از شرایط محتمل آینـده یـا همـان     اریوها براي ایجاد دامنهنسناریو و تدوین س
هاي ممکـن سیسـتم    بندي . در تدوین پیکره]22[ شود سناریوهاي آینده استفاده می

هاي مفروض تعیین شـده و   هاي سیستم در تقابل با آینده ین ویژگیتر نخست مهم
شود. براي انجام ایـن بخـش از    ممکن سیستم از نظر خبرگان تدوین می  هاي لتحا

شـود. شـایان ذکـر اسـت بسـتر تحلیـل اسـتواري از         کارگاه خبرگان استفاده مـی 
اهده مشارکتی هاي تحقیق در عملیات نرم بوده و با استفاده از کارگاه و مش روش

بنـدي و بـا توجـه بـه      شود. در گام بعد به منظور تعیین کارایی هر پیکره انجام می
بنـدي در   گري فازي، مقیاس زبانی فازي تعیین و کارایی هر پیکـره  هاي غربال گام

بندي،  هاي هر پیکره هر سناریو براي هر معیار تعیین شد. براي رسیدن به ویژگی
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یــک تعهـد انتخــاب شــد و تعهـدات فــوري بــه عنــوان    بنــدي متنـاظر بــا هــر پیکـره  
هاي مشابه و تحـت   بندي راهکارهاي استراتژیک معرفی گردید. پس از تعیین پیکره

پوشش، در نهایت امتیاز فازي هر معیار محاسبه و امتیاز استواري قطعی و مازاد 
بررسـی قابلیـت قبـول چـارچوب پیشـنهادي و       بـراي بندي تعیین گردید.  هر پیکره

ارزیابی مدل   پرسشنامهاز متشکل هاي ساختار یافته  قالب مصاحبهصدیق آن از ت
خبره واجد شرایط استفاده شـد و   4براي استخراج نظرات ] 19استراتژي استوار [

مدل بر اساس قابلیت ایجاد درك مشترك، برقراري تعامل، عملیاتی بودن، سادگی، 
مورد اجماع خبرگان قرار گرفت.  در کارگاهنظم منطقی، جامعیت و کاربردي بودن 

 ریزي پیشنهادي این مطالعه در ادامه و در قالـب یـک مطالعـه مـوردي     مدل برنامه
  .شود تشریح می

  

  

 هابنديانتخاب معیارهاي ارزیابی پیکره -3

 تعیین کارایی هر پیکره بندي -4

 تعیین مقیاس زبانی فازي

سناریو براي هر  تعیین کارایی فازي هر پیکره بندي در هر

 معیار

هاي هر تعیین تعهدات مورد نیاز براي دستیابی به ویژگی

 بنديپیکره

انتخاب تعهدات فوري به عنوان راهکارهاي 

 
هاي مشابه و تحت پوشش (دسترس تعیین پیکره بندي

 پذیري)

 بندي مطلوب / راهکار استراتژیکتعیین پیکره -6

 فازي هر معیارتعیین امتیاز 

 محاسبه امتیاز استواري قطعی و مازاد

 ساختاردهی و تحلیل استراتژیک  -5

 ایجاد دامنه شرایط محتمل آینده -1

 شناسایی مسئله محوري، تعیین دوره زمانی

تشکیل ماتریس عدم قطعیت بر اساس نیروهاي 

 کلیدي منتخب

 انتخاب منطق سناریو

 سناریوهاتدوین و پربارکردن 

 هاي ممکن سیستم بنديتدوین پیکره -2

 هاي سیستمتعیین مهم ترین ویژگی

 حاالت محتمل سیستم

 ریزي استراتژیک استوار (منبع: مطالعه حاضر)چارچوب پیشنهادي برنامه  1شکل 
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 مطالعه موردي -3
همـواره یکـی از   هـاي توزیـع بـرق     هاي اتفاقات و تعمیرات در شـرکت  گروه برنامه کار

. در شـرکت توزیـع بـرق    ]639، ص 25؛ 76، ص 24[ برانگیز بـوده اسـت   موارد چالش
هاي اتفاقات و تعمیرات مجزا از یکدیگر بوده و در حـال حاضـر در قالـب     شیراز گروه

هاي پراکنده در امورهاي عملیاتی و تحت سرپرستی مـدیر امورهـا بـراي انجـام      گروه
انـداز شـرکت توزیـع بـرق      شوند. با توجه بـه آنکـه چشـم    تعمیرات و اتفاقات عازم می

دقیقــه  50) و 94در ســال  درصــد15تلفــات بــرق (از  درصــد 7شــیراز دســتیابی بــه 
است، الزم است  1404) در سال 94دقیقه در سال  600خاموشی براي هر مشترك (از 

ق کـه نقـش   هاي اتفاقات و تعمیرات بـر  ثر از گروهؤگیري م مدونی براي بهره  برنامهتا 
اندیشیده شود. لذا هـدف  ، ثري در زمان خاموشی و همچنین تلفات شبکه برق دارندؤم

هاي اتفاقـات و عملیـات شـرکت     این مطالعه ارائه برنامه استراتژیک استوار براي گروه
توزیع برق شیراز (به عنوان بخشی از شبکه لجستیک خدمات شرکت) در بازه پـنج تـا   

آغاز شد و اعضاي تیم پروژه شش نفر از افراد  94ر سال ده سال آتی است. پروژه د
گیري شرکت توزیع برق شیراز بودند. پـس از معرفـی    هاي عملیاتی و تصمیم از حوزه

هاي گروهـی آغـاز شـد.     هاي فردي و کارگاه پروژه و اعضا، مطالعه با انجام مصاحبه
عات موجود تحلیل شیوه کار به این صورت بود که پس از هر مصاحبه یا کارگاه اطال

گردید. این شیوه  هاي تحقیقاتی مورد نیاز براي جلسات بعد مشخص می شده و حوزه
. در ایـن  ]3؛ 2[ دهی به مسـئله مـورد تأکیـد اسـت     در اغلب رویکردهاي نرم در ساخت

وکار و نقـاط قـوت و    در خصوص محیط کسب نخستها الزم است در مراحل  کارگاه
  نظر شود. ضعف ادراك شده بحث و تبادل 

  
 اي از شرایط محیطی محتمل آینده ایجاد دامنه -3-1

مورد توافق، تبیین و معرفی شوند.  10هاي جایگزین مرحله الزم است آینده نخستیندر 
هـاي کیفـی    در ادبیات تحلیل استواري، به منظور تدوین سناریوهاي آینده از مصـاحبه 

، چهـار  ]22[ با اسـتفاده از مراحـل روش شـوارتز    حاضر شود. در مطالعه استفاده می
چهار آینـده مـذکور را    1د. جدول شآینده جایگزین به عنوان سناریوهاي آینده تدوین 

  دهد. هاي آنها نشان می به همراه ویژگی
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  چهار سناریوي آینده (منبع: مطالعه حاضر)  1جدول 

  هاي مشترك ویژگی  هاي متمایز کننده ویژگی  سناریو

FS1  موجود در شبکه برق فناورياستفاده از و  انحصار در بازار توزیع برق  

 زیرساخت هوشمند شبکه برق
 ناافزایش تعداد مشترک

 افزایش تقاضا براي برق
سپاري در تأمین خدمات  برون

  تخصصی

FS2  ورود تکنولوژي متمایز به شبکه برقو  انحصار در بازار توزیع برق  

FS3   استفاده از تکنولوژي موجود در شبکه برقو  خصوصیتوزیع کنندگان برق  

FS4  ورود تکنولوژي متمایز به شبکه برقو  توزیع کنندگان برق خصوصی  

  هر سناریو آینده تنها شامل توصیفاتی کیفی است. 4که در جدول  باید در نظر گرفت
  
  هاي ممکن براي سیستم بندي تدوین پیکره -3-2

ــه الزم   ــد مطالع ــام بع ــره در گ ــه پیک ــود ک ــدي ب ــراي   بن ــن ناشــی از اج ــاي ممک ه
هاي تعمیر و نگهداري و اتفاقات ساخته شوند. یک هدف، اطمینان از این  استراتژي

بندي وجود داشته باشد که در هـر چهـار سـناریوي     امر است که حداقل یک پیکره
 هـا بـا   . به این منظـور الزم اسـت مصـاحبه   ]5[ آینده به اندازه کافی خوب عمل کند

هاي ممکن در حوزه تعمیر و نگهـداري و اتفاقـات صـورت     رویکرد استخراج شکل
. بـا  ]3[ هاي گروهی به بحث و تبادل نظـر گذاشـته شـود    گرفته و نتایج در کارگاه

  هاي آینـده اسـتخراج شـد و در کارگـاه     بندي ها اجزایی براي پیکره تحلیل مصاحبه
نـدي تـدوین شـد. اجـزاي تبیـین      ب هاي ممکن براي هر جزء پیکره بعدي دامنه شکل

بـا ترکیـب ایـن اجـزا و      معرفـی شـده اسـت.    2هاي جـدول   در ستون ویژگیشده 
گیـرد کـه هـر یـک      بنـدي شـکل مـی    هاي درون هر یک از آنها تعدادي پیکـره  گزینه

هــاي خــاص خــود را دارد. تعــداد بــا تشــکیل کارگــاه نســبت بــه انتخــاب   ویژگــی
هـاي ایجـاد    بنـدي  اقدام شـد. پیکـره   رندگانگی هاي مناسب از دیدگاه تصمیم ترکیب

بندي استخراج شد که  شده در کارگروه مورد بحث قرار گرفت. در نهایت ده پیکره
دهنـده   نشـان  1هر عـدد   2ارائه شده است. در جدول  2هاي آنها در جدول  ویژگی

گانـه،   هـاي ده  بنـدي  بندي مورد نظر چه اجزایی دارد. ایـن پیکـره   آن است که پیکره
  گیري در الگوریتم یاگر هستند.  هاي تصمیم ینهگز
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 ها بندي بندي نهایی، ویژگی و اجزاي پیکره ده پیکره  2جدول 

 A1  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10  بندي ویژگی پیکره

    1  1  1  1    1  1    1  خدمات قابل ارائه تخصصی

  1          1  1  1 1    خدمات قابل ارائه عمومی

  1              1    1  خدمات قابل ارائه نوآورانه

    1  1      1  1  1  1    خدمات قابل ارائه روتین

    1    1  1      1    1  توانمندي کار در شرایط اضطراري

    1    1  1    1  1  1  1  توانمندي کار با خط گرم

  1              1    1  توانمندي و مهارت مدیریتی

  1                  1  توانمندي و مهارت ارتباطی

      1  1  1      1    1  توانمندي خالقیت در حل مسئله

  1  1    1  1      1  1  1  توانمندي مربوط به تجربه کار

            1  1      1  اي شکل گروه یک وظیفه

  1  1  1  1  1      1  1    اي شکل گروه چند وظیفه

        1  1  1      1    اندازه گروه کوچک

  1    1        1      1  اندازه گروه متوسط

    1            1      اندازه گروه بزرگ

    1      1    1  1    1  گروه متمرکز

  1    1  1    1  1    1    غیرمتمرکزگروه 

  
ــه ده پیکــره  ــا توجــه ب ــه شــده در جــدول   ب ــدي ارائ ــه 2بن ــه A، مجموع ــاي  گزین ه

  دهد. گیري را نمایش می تصمیم
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)11(  = { , , … , } 

  
 ها بندي تعیین معیارهایی براي ارزیابی عملکرد پیکره -3-3

در ، هر یک از سناریوهاي آینـده  ها در بندي به منظور ارزیابی عملکرد هر یک از پیکره
هـا توافـق کننـد. بـا      بندي این مرحله الزم بود کارگروه بر سر معیارهاي ارزیابی پیکره

مراجعه به ادبیات موضوع برخی معیارهاي استفاده شده استخراج شد. در مرحله بعد 
تـایی لیکـرت، معیارهـاي منتخـب      پـنج  فبا طراحی یک پرسشـنامه بـا اسـتفاده از طیـ    

  خالصه موارد ارائه شده است. 3د که در جدول شخراج است
  

  ها مستخرج از ادبیات پژوهش بندي معیارهاي ارزیابی پیکره  3جدول 

  منبع  معیار  کد

C1 1910، ص 12؛ 1896، ص 11[  زمان ارائه خدمت[  

C2 180، ص 13؛ 691، ص 10[  عدالت در توزیع خدمات[  

C3 1897، ص 11[  هزینه[  

  
) n=3تعداد معیارهـا (  3یاگر نیز معیارها هستند. با توجه به جدول  جزء دوم مسئله

  دهد. معیارها را نمایش می Cو مجموعه 
  

)12(  = { , , } 

  
 ها با توجه به هر یک از معیارها بندي تعیین کارایی هر یک از پیکره -3-4

اصـلی در   گیرنـده  له، پانل خبرگان سیستم حاضر شش تصمیمئدر مورد مدل این مس
دهنـد. بنـابراین    سپاري لجستیک شرکت توزیع برق شیراز تشکیل مـی  خصوص برون
نفـر هسـتند    6گیرندگان در بخش سیستم خبره فازي مطالعه حاضـر   مجموعه تصمیم

)r=6( .گیرندگان در مجموعه  مجموعه تصمیمDM دنشو نمایش داده می:  
  

)13(  DM = {DM1, DM2, DM3, DM4, DM5, DM6} 
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د. بر اساس الگـوریتم  کنهر فرد خبره باید براي هر گزینه نظر و عقیده خود را بیان 
انجـام   Sهـا در قالـب مقیـاس     گزینـه  وسـیله  بهفازي یاگر این ارزیابی از اقناع معیارها 

  ]:207، ص 23[گیرد  می
  

)14(  S = {s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7}  

  
گیرنـده   اساس این مقیاس هـر فـرد تصـمیم   کند. بر  را تشریح می Sمقادیر  4جدول 
 ها درجه اقنـاع گزینـه   د. این ارزشکن ها را براي هر گزینه ارائه می اي از ارزش مجموعه

  ]:207، ص 23[دهند  ام نشان می jمورد نظر را در ارتباط با معیار 
  

  Sمقادیر مختلف   4جدول 

  کد  معادل التین  مقیاس نام Sمقدار   ردیف  کد  معادل التین  نام مقیاس Sمقدار   ردیف
1  S7  بی نهایت  Outstanding OU 5  S3 کم  Low L 
2  S6 خیلی زیاد  Very High VH 6  S2 خیلی کم  Very Low VL 
3  S5 زیاد  High H 7  S1 هیچ  None N 
4  S4 متوسط  Medium M      

  
  ]:208، ص 23[به نحوي که ، بندي طبیعی را نیز در پی دارد یک رتبه، چنین مقیاسی

  
)15(  " i>j Þ Si ³ Sj 

  
ارزش (بـه تعـداد    nاي از  گیرنـده مجموعـه   بر اساس این مقیـاس هـر فـرد تصـمیم    

ها درجه اقناع گزینـه مـورد نظـر را     د. این ارزشکن معیارها) را براي هر گزینه ارائه می
  دهند. ام نشان می jدر ارتباط با معیار 

  
)16(  Π = {π1, π2, …, πn}  

  
  ارائه شده است. 5گیرندگان در جدول  نتایج ارزیابی تصمیم
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 هاي مختلف ها در آینده بندي گیرندگان از عملکرد پیکره ارزیابی تصمیم  5جدول 

 FS1 FS1 FS1 FS2 FS2 FS2 FS3 FS3 FS3 FS4 FS4 FS4 آینده 
 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 معیار

D
M

1 

ي
ند

ه ب
کر

 پی
ه /

زین
گ

 

A1 H VL H H N VH H L H OU H H 
A2 VL VH N N H L M H L M VH N 
A3 OU VL H VH VL L H M N OU L L 
A4 H L M L L M H L N M L L 
A5 VL L H VL L M M H L L H N 
A6 N L H VL H H M VH L L H L 
A7 VL H N N OU H L H N H VH L 
A8 L OU L VL VH M M VH VL L VH L 
A9 M L H M M H M VH L M H M 
A10 N H N L H H M VH VL M VH L 

D
M

2 

ي
ند

ه ب
کر

 پی
ه /

زین
گ

 

A1 N VL OU VH M OU OU VH L H L L 
A2 L VH VL L OU M OU VH VL H H L 
A3 VH N L H L L M L N VH VL N 
A4 VH L L H N H OU L N VH L L 
A5 L H H L H L L OU L N OU L 
A6 VL VL OU L H H H VH N OU OU L 
A7 VL H VL N VH L VH OU N VL VH VL 
A8 N OU N L OU H OU H N L H L 
A9 H H OU M M H M OU M H VH H 
A10 L H L N VH M H OU L H H VL 

D
M

3 

ي
ند

ه ب
کر

 پی
ه /

زین
گ

 

A1 VH M VH H M H VH M M VH H OU 
A2 L VH H M OU H L VH VL M VH L 
A3 H H H OU M OU VH H L VH L L 
A4 VH L OU OU L H L L VL L M VL 
A5 M VH H M OU H VH VH L L VH L 
A6 H OU VH H H H M OU L M VH H 
A7 L H H H H H H OU L M OU VL 
A8 M H H L VH L L H N H H L 
A9 H VH VH OU OU VH VH OU M VH VH OU 
A10 M VH L M VH M M VH N H VH N 

D
M

4 

ي
ند

ه ب
کر

 پی
ه /

زین
گ

 
A1 H L OU VH L OU VH M H OU M H 
A2 N OU N VL VH H M VH N H VH L 
A3 VH N H VH L H OU H N VH M N 
A4 H VL M L L L M H VL L H N 
A5 L OU M L L M H VH N H VH L 
A6 VL H OU VL H VH H VH L L OU H 
A7 VL H L N H L M VH VL L VH VL 
A8 VL H N L H L M H L H OU L 
A9 N H VH H H H L H H L H H 
A10 VL OU N N VH M M VH L H VH L 

D
M

5 

ي
ند

ه ب
کر

 پی
ه /

زین
گ

 

A1 N L H H M VH VH VH L OU M L 
A2 N VH N N H H VH OU N H H L 
A3 OU VL H VH N M L M VL OU L VL 
A4 VH L L H N H OU L L H H VL 
A5 L OU M L M N H OU N N VH N 
A6 N L VH VL L OU OU VH N H VH H 
A7 N VH L N H N OU OU L L H VL 
A8 L H N N H M H H L H H L 
A9 H M H L M H M H M H H M 
A10 N H VL N OU H L VH L L H VL 

D
M

6 

ره
یک

/ پ
ه 

زین
گ

  
ي

ند
ب

 

A1 H L H H M OU OU L M VH L OU 
A2 M OU M M OU M H H L L OU L 
A3 H H H H L OU VH M N OU M N 
A4 OU L VH H L H L L L L M N 
A5 H H H H H L OU OU L L H N 
A6 H OU H H OU VH M OU L L OU L 
A7 M OU L L OU L H H N L OU N 
A8 L OU H H OU H M OU VL H VH VL 
A9 OU H OU H H H VH H M VH H VH 
A10 M VH H M OU H H VH VL H H N 
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  ساختاردهی و تحلیل مسئله -3-5
ارائه شده اسـت، یـک تعهـد     2بندي که در جدول  الزم است براي هر ویژگی پیکره

در واقـع تبـدیل سـتون     6بنـدي جـدول    سـتون پیکـره   متناظر در نظر گرفته شود.
دهنده  در این ماتریس نشان 1. عدد به یک اقدام عملی (تعهد) است 2ویژگی جدول 

بندي مربوط (ستون) مورد نیـاز   آن است که تعهد مورد اشاره (سطر) براي پیکره
هـا تعیـین    بندي بالقوه (تعهدات اولیه) و پیکره هاي که تصمیم زمانیهمچنین است. 

؛ 7؛ 3[ د بررسـی قـرار داد  هاي مختلف از تعهدات را مـور  شد، باید استقرار ترکیب
کننـدگان خواسـته    . در تحلیل استواري براي انجام این گام از هر یک از شـرکت ]9

کنند. هـر  ها را تصریح  بندي شود تمام تعهدات مورد نیاز براي هر یک از پیکره می
هــاي متنــاظر خــود دارنــد. در کارگــاه از  بنــدي یــک از تعهــدات اشــاره بــه پیکــره

 يفوربه طور که باید را کنندگان خواسته شد با بحث و تبادل نظر تعهداتی  شرکت
اند.  هایی مشخص شده با ستاره 6انتخاب کنند. این تعهدات در جدول  ،انجام شوند

هـر   هاي شد و الزام سریع انجام میبه طور باید با در نظر گرفتن تعهداتی که  تنها
هاي تعهدات قابل اسـتقرار در دوره   تعهدات، این امکان فراهم شد که ترکیباز یک 

االجـرا در دوره   گیري تعیین شود. بر همین اسـاس همـه تعهـدات الزم    اول تصمیم
ان هـاي مختلـف نشـ    بندي تعهدات دوره اول را براي پیکره 6اول تعیین شد. جدول 

 هاي با الزام 6فرد در تعهدات که در جدول  ههاي منحصرب هر یک از ترکیب دهد. می
دهـیم. اگـر چنـد     نـام مـی  » مجموعه تعهـدات « ،ها نمایش داده شده است بندي پیکره
آنها را در یـک مجموعـه تعهـدات تجمیـع      ،هاي مشابهی داشته باشند ویژگی  پیکره

در یـک   7و پ.ب. 6هـاي پ.ب.   بنـدي  پیکـره  6کنیم. بر اسـاس اطالعـات جـدول     می
گوییم  پذیر می بندي دسترس به یک پیکره گیرند. در صورتی مجموعه تعهد قرار می

مشـابه تعهـدات دوره اول    دقیـق به طورکه همه عناصر مجموعه تعهدات مقدماتی 
پـذیري بـراي    انعطـاف  ،پذیري کمتر باشـد  . هرچه دسترس]3[ بندي باشد یک پیکره
در کـارکرد تعهـد    11. با توجه به اینکه تعهدات مـازاد کند پیدا میز کاهش تصمیم نی

. نتیجه حاصل این است ]3[ توان آنها را اضافه کرد کند می اصلی اختالل ایجاد نمی
هاي دیگري را نیز پشتیبانی کرد. با  بندي توان از یک مجموعه تعهدات، پیکره که می

 هاي ، الزام7و  6هاي  بندي بر پیکره عالوه SC6مشخص است که  6توجه به جدول 
را  9بنـدي   پیکـره  هـاي  نیـز الـزام   SC3سازد. البته  را هم برآورده می 9بندي  پیکره
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پـذیري مـازاد (در    پذیري را بـا عنـوان دسـترس    . این روابط دسترسکند فراهم می
  نامند.  پذیري قطعی) می برابر دسترس

  
  ها / تعهدات بندي پیکرهتعهدات دوره اول براي تمام   6جدول 

  SC1  SC2  SC3  SC4  SC5  SC6  SC7  SC8  SC9  مجموعه تعهدات
  10پ.ب  9پ.ب  8پ.ب  7پ.ب  6پ.ب  5پ.ب  4پ.ب  3پ.ب  2پ.ب  1پ.ب  بندي پیکره

    1  1  1  1    1  1    1  *توسعه خدمات تخصصی
  1          1  1  1  1    *توسعه خدمات عمومی

    1    1  1      1    1کارگیري افرادي با توانمندي کار در  به
    1    1  1    1  1  1  1کارگیري افرادي با توانمندي کار با خط  به

  1              1    1  *کارگیري افرادي با مهارت مدیریتی به
  1                  1  *کارگیري افرادي با مهارت ارتباطی به

      1  1  1      1    1  *کارگیري افراد خالق به
  1  1    1  1      1  1  1  *کارگیري افراد با تجربه  به

            1  1      1  *اي ایجاد سازمان گروه یک وظیفه
  1  1  1  1  1      1  1    *اي ایجاد سازمان گروه چند وظیفه

        1  1  1      1    *هاي کوچک سازماندهی گروه
  1    1        1      1  *هاي متوسط سازماندهی گروه

  
دهد. با تعیین  پذیري قطعی و مازاد را در کنار هم نمایش می روابط دسترس 2شکل 

  رسد. پذیري گام ساختاردهی مسئله به انتها می روابط دسترس
 

 

1پ.ب  

2پ.ب  

3پ.ب  

4پ.ب  

5پ.ب  

6پ.ب  

7پ.ب  

8پ.ب  

9پ.ب  

10پ.ب  

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 

هاي قطعی و مازاد بین مجموعه پذیريروابط دسترس  2شکل 
 هابنديتعهد و پیکره

SC5 
SC6 
SC7 
SC8 
SC9 
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  هاي مطلوب بندي تعیین پیکره -3-6
د. بـه ایـن   شوبخش بودن براي هر یک از معیارها تعیین  در این گام باید سطح رضایت

در نـزد  هـا را   گیرندگان باید اهمیت نسبی هر کدام از شاخص منظور هر یک از تصمیم
کـه در   Sهاي زبانی مجموعـه   براي استخراج این ضریب از مقیاسد. نخود مشخص کن

ایـن  در ده اسـت.  شـ ارائـه   7شـود. نتـایج در جـدول     د، استفاده میشمعرفی  4جدول 
  . ام استkگیرنده  ام از نظر تصمیمjدرجه اهمیت معیار  Ikjمنظور از جدول 

  
 )Neg(Ikj)(منفی اهمیت معیارها و  )Ikj(گیرندگان  اهمیت معیارها براي تصمیم  7جدول 

    DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 
 منفی  مقدار منفی  مقدار منفی  مقدار منفی  مقدار منفی  مقدار منفی  مقدار  کد  معیار

زمان ارائه 
  خدمت

C1 H L M M L H H L VH VL L H 

عدالت در 
توزیع 

C2 OU  N VH VL VL  VH H  L H L M M 

 C3 L H N OU L H M M VL  VH L H  هزینه

  
در محاسبات فـازي بعـدي، نیـاز اسـت کـه مقـادیر        7براي وارد کردن نتایج جدول 

  ]:186، ص 24[ محاسبه شوند 19فرمول  براساس )Neg(Ikj)(منفی این جدول 
)19(  Neg (Si) = S7-i+1 

  
در گام بعد  ارائه شده است. 7، نظر خبرگان در قالب جدول نیز مقدار منفی معیارها
) محاسـبه  20گیرنده با استفاده از فرمول ( هر تصمیم وسیله بهها  باید نمره واحد گزینه

  ]:186، ص 24[د شو
  

)20(  Uik = minj {Neg(Ikj) v πijk} 
  

 ؛ درجـه Ikjام، iام در رابطـه بـا گزینـه    kگیرنده  نمره واحد تصمیم ، Uikدر این فرمول
 وسـیله  بهام j، میزان امکان اقناع معیار πijkام و kگیرنده  ام از نظر تصمیمjاهمیت معیار 

بیـان   این فرمـول  نشانه بیشینه است. vام است. kام از نظر فرد تصمیم گیرنده iگزینه 
تـر را بیشـتر ارضـا     هایی هستند که معیارهـاي مهـم   گزینه، هاي برتر کند که گزینه می
  .آید هاي مختلف به دست می گزینهگیرندگان به  در نهایت، نمرات تصمیم کنند. می
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)21(  {Uik} = {Ui1, Ui2, …,Uir} 
  

هاي مختلف  گیرندگان در آینده مطلوبیت نهایی هر گزینه از نظر تصمیم 8در جدول 
  ) ارائه شده است.πijkبا توجه به معیارهاي مختلف (

  
 مختلفهاي  گیرندگان در آینده مطلوبیت نهایی هر گزینه از نظر تصمیم  8جدول 

ها بندي ها / پیکره گزینه  تعداد باالتر  

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 آینده   Mاز 

D
M

1 

FS1 VL L VL L L L L L L L 0 

FS2 N L VL L L L L L M L 0 

FS3 L M M L M M L M M M 0 

FS4 H M L L L L H L M M 2 

D
M

2 

FS1 VL M VL L M VL M M H M 1 

FS2 M M L VL M M M M M M 0 

FS3 VH VH L L M H VH H M H 6 

FS4 L H VL L M OU M M H H 4 

D
M

3 

FS1 VH H H VH H H H H H H 10 

FS2 H H VH H H H H H VH H 10 

FS3 H H H H H H H H H H 10 

FS4 VH H H H H H H H VH H 10 
D

M
4 

FS1 L L L L L L L L L L 0 

FS2 L L L L L L L L H L 1 

FS3 M M M M M M M M L M 0 

FS4 M M M L M L L M L M 0 

D
M

5 

FS1 VL VL L L L VL VL L M VL 0 

FS2 M VL L L L VL VL VL L VL 0 

FS3 VH VH L L H VH VH H M L 6 

FS4 M H L H VL H L H H L 5 

D
M

6 

FS1 M H H M H H H H H H 8 

FS2 M H M M H H H H H H 7 

FS3 M H M M H H H H H H 7 

FS4 M H M M H H H H H H 7 
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  محاسبه امتیاز استواري -3-7
) و باالتر به دست H( باالاي که مطلوبیت  کنندگان مقرر شد هر گزینه تکبا موافقت شر

صـورت  در نظر گرفته شـود.   (مخرج کسر) بندي مطلوب رهکآورده باشد، به عنوان پی
ــراي هــر تعهــد مقــدماتی (  هــاي مطلــوبی اســت کــه   بنــدي )، تعــداد پیکــرهSCiکســر ب

امتیـاز ترکیبـی    9جـدول   از آن مجموعـه تعهـد دارنـد.   و مـازاد  قطعی  پذیري دسترس
  دهد. استواري قطعی و مازاد را نمایش می

  
  امتیازهاي استواري قطعی و مازاد  9جدول 

تصمیم 

  گیرنده

سناریوي 

  آینده

  مجموعه تعهدات

SC1  SC2  SC3  SC4  SC5  SC6  SC7  SC8  SC9  

DM1 

FS1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/��
FS2  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS3  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS4  ������������������������������������

DM2  

FS1  ������������������������������������

FS2  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS3  ������������������������������������

FS4  ������������������������������������

DM3  

FS1  ���������������������������������������������

FS2  ���������������������������������������������

FS3  ���������������������������������������������
FS4  ���������������������������������������������

DM4  

FS1  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS2  ������������������������������������

FS3  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS4  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 

DM5  

FS1  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS2  �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� 
FS3  ������������������������������������

FS4  ������������������������������������

DM6  

FS1  ������������������������������������

FS2  ������������������������������������

FS3  ������������������������������������

FS4  ������������������������������������

��������������������������������������������� جمع  
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توان دریافت که مجموعه تعهداتی که  می 9استواري در جدول  هايبا مقایسه امتیاز
(ایـن امـر    باشـند  مـی  SC8و  SC3و بعـد از آن   SC6باالترین میـزان اسـتواري را دارد   

سادگی با جمع ستون مربوط به هر تعهد قابل محاسبه اسـت) بـا توجـه بـه فاصـله       به
نسبت به دو مجموعه تعهد دیگر، این مجموعـه تعهـد    SC6قابل توجه مجموعه تعهدات 

اسـتنباط   6بـا مراجعـه بـه جـدول      د.شـو  به عنوان پیشنهاد براي تصـمیم معرفـی مـی   
کـارگیري افـرادي    سازمان باید با به است که امعن ه آناین مجموعه تعهد بکه  شود می

با توانمندي کار با خط گـرم و توانمنـدي کـار در شـرایط اضـطراري،       مجرب و خالق
این موارد  اي تشکیل دهد. چند وظیفه هاي کوچک سازماندهی عملیات را به شکل گروه

ر ساله باید مد نظر قرا دهریزي  به عنوان راهکارهاي استراتژیک شرکت در افق برنامه
  گیرد.
 

  گیري نتیجه -4
در این مطالعه از رویکرد تحلیل استواري به عنوان یکی از رویکردهاي نرم بـه عنـوان   

ریـزي اسـتراتژیک اسـتفاده شـده اسـت. در مـدل        دهی به مسـئله برنامـه   بستر ساخت
معرفی شده پس از ایجاد دامنـه شـرایط محیطـی محتمـل آینـده (سـناریوهاي آینـده)،        

هــاي ممکــن بــراي سیســتم، تعیــین معیارهــاي ارزیــابی عملکــرد   بنــدي پیکــرهتــدوین 
بندي و سـاختارهی   بندي، تعیین تعهدات هر پیکره ها، تعیین کارایی هر پیکره بندي پیکره

هــاي مطلــوب شناســایی و از خــالل آنهــا راهکارهــاي  بنــدي مســئله، در نهایــت پیکــره
هـاي اصـلی    یکـی از محـدودیت  حال ده است. با این شاستراتژیک مورد نظر استخراج 

هــاي آینــده بــر اســاس رد و پــذیرش  بنــدي تعیــین مطلوبیــت پیکــرهتحلیــل اســتواري 
گیرنده تا حـدي بـا یـک گزینـه موافـق باشـد، بایـد         بندي است؛ یعنی اگر تصمیم  پیکره

هـاي   شود بین ارزش گزینـه  تصمیم بگیرد آن را نگه دارد یا رد کند. این امر موجب می
بـه همـین منظـور ابـزار     . یرش شـده یـا مـردود نتوانـد تفـاوتی قائـل شـود       مختلف پذ

پـس  ها استخراج شـود.   گري فازي به این مدل اضافه شد تا ارزش واقعی گزینه غربال
ریــزي  از تـدوین چــارچوب تئوریــک مراحـل روش در مطالعــه مــوردي بـراي برنامــه   

به ایـن  گرفته شد.  استراتژیک شبکه لجستیک خدمات شرکت توزیع برق شیراز به کار
ها براي استخراج راهکارهـاي ممکـن در حـوزه تعمیـر و نگهـداري و       منظور مصاحبه

هاي گروهی بـه بحـث و تبـادل نظـر گذاشـته       اتفاقات صورت گرفت و نتایج در کارگاه
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خـدمات قابـل ارائــه،    هـا در قالــب  بنـدي  شـد. در انتهـاي ایـن مرحلــه پـنج جـزء پیکــره     
هـاي تعمیـرات و نگهـداري، انـدازه گـروه تعمیـرات و        گـروه هاي افراد، شکل  توانمندي

نظـر   براسـاس نگهداري و گستردگی جغرافیایی تعیـین شـدند و از ترکیـب ایـن اجـزا      
بنـدي محتمـل بـراي آینـده سیسـتم مـورد نظـر         گیرندگان، ده پیکره خبرگان و تصمیم

ها استخراج  ديبن تعیین کارایی پیکرهبراي معیارهایی استخراج گردید. در مرحله بعدي 
در انتهـا   ها شوند، تعیین گردیـد.  بندي شد و سپس تعهداتی که منجر به ایجاد ان پیکره

هاي مطلوب که  بندي مجموعه تعهد مقدماتی به صورت کسر پیکره امتیاز استواري هر
هـاي   بنـدي  پذیري قطعی از یک مجموعه تعهد دارند، نسبت به کل تعداد پیکـره  دسترس

کـه بـاالترین میـزان اسـتواري را      SC6مجموعه تعهد د. در انتها شري گی مطلوب اندازه
ــوان  دارد بــه عنــوان مجموعــه تعهــد مطلــوب انتخــاب شــد و ویژگــی   هــاي آن بــه عن

راهکارهاي استراتژیک بخش لجستیک خـدمات شـرکت توزیـع بـرق شـیراز پیشـنهاد       
رویکردي فراگـردي  در مقایسه با رویکردهاي عمده استراتژي مدل پیشنهادي  .گردید

رود. در رویکرد فراگردي پیامدهاي استراتژي چند وجهی در نظر گرفتـه   به شمار می
گیري استراتژي خودجوش است. در مقابـل در رویکـرد سـنتی (بـا      شده و نحوه شکل

گیري تعمدي)، رویکرد تحولی (با هدف حداکثرسازي  شکل –هدف حداکثرسازي سود 

پیامدهاي اسـتراتژي چنـد وجهـی    کرد نظام یافته (رویگیري خودجوش)،  شکل –سود 

دارند که با توجه به آنکه رویکرد پیشنهادي بر ماهیت  قرارگیري تعمدي)  شکل –سود 
ــه شــیوه  ــد کــرده و ب ور نظــگرایانــه اســتراتژي را بــه م اي عمــل پیچیــده انســان تأکی

رویکـرد  هـاي   گیـرد، بایـد آن را از مـدل    سازي سازمان با آینـده در نظـر مـی    متناسب
هـاي دولتـی و    ترین شیوه تدوین استراتژي براي سـازمان  فراگردي دانست که مناسب

ریـزي اسـتراتژیک    روش پیشنهادي در برنامه]. 25رود [ نیمه دولتی ایران به شمار می
توان سادگی و شفافیت رویکرد، عدم نیـاز بـه اطالعـات دقیـق و توانـایی آن در       را می

و ارائـه   همچنـین بـا تعریـف دقیـق مفـاهیم اسـتواري       مواجهه با عدم قطعیت دانسـت. 
، اسـت  ابزارها و خطوط راهنماي رویکرد که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتـه 

ترین رویکردهاي مدلسازي نرم دانست.  یافته توان رویکرد حاضر را یکی از ساخت می
نقطه قـوت رویکـرد   گیرندگان دیگر  ماهیت مشارکتی و استفاده از نتایج تلفیقی تصمیم

تـرین محـدودیت ایـن پـژوهش،      اصـلی رود.  ریـزي بـه شـمار مـی     حاضر براي برنامه
اندیشـی   ریزي استراتژیک نیاز به هـم  چگونگی گردآوري اطالعات است. با اینکه برنامه
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آوري اطالعات بـه صـورت کارگـاهی یـک روش شـناخته شـده و        دارد و در آن، جمع
دیـدگاه پوزیتیویسـتی بـه ایـن روش برقـرار       هاي نتقادپذیرفته شده است، با این حال ا

ژیک و اسـترات ریـزي   هـاي سـاختاري نیـز در زیربنـاي برنامـه      است. برخی محدودیت
بـراي   ،ها مواجه است تحلیل استواري وجود دارند که این پژوهش نیز با آن محدودیت

همگـی از   هـا و سـاختاردهی بـه مسـئله     هـا اسـتراتژي   بندي مثال تدوین سناریو، پیکره
مواردي هستند که هرچند به روشی ساختارمند انجام گردند، بـاز هـم تـا حـد زیـادي      

جـایی کـه    انـد. بـا ایـن همـه از آن     گیرندکان وابسـته  شهودي بوده و به نظرات تصمیم
هــا، قضــاوت شخصــی  گیــري مــدیران در مــورد اســتراتژي شــرکت  مبنــاي تصــمیم

تـوان ادعـا کـرد کـه اگرچـه       همـه مـی   باشد، با ایـن  شرکت می گیرندگان اصلی تصمیم
انتخاب استراتژي به این شیوه، مبنایی شهودي دارد امـا هـم از نظـر تئـوري و هـم از      

تـوان مـدل    مـی با توجه بـه مـوارد مطـرح شـده      نظر عملی قابل پذیرش است. در انتها
ریزي استراتژیک در شرایط  پیشنهادي حاضر را به عنوان مبنایی قابل قبول در برنامه

یافتـه ترکیبـی    دم قطعیت مورد استفاده قرار داد و از مزایاي یک رویکرد نیمه ساختع
  به همراه قابلیت مشارکتی بودن استفاده کرد.
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