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  چکیده

 هـاي  گیري تصمیم ،در دنیاي پرتالطم و همواره متغیر امروز که اطالعات دقیق و قطعی وجود ندارد
هـیچ سـازمانی منـابع     کـه  ازآنجـایی ی بر آینده یک صنعت خواهد داشـت.  توجه تأثیر قابل بلندمدت

را بـه هـدف خـود     که سـازمان  راهبردترین  گیري در مورد مناسب نامحدود ندارد، بنابراین تصمیم
عـدم  وجود قالبی جهت انتخاب بهترین تصـمیم در شـرایط    امري بسیار مهم است. ،نماید تر  نزدیک
ایـن پـژوهش در نظـر     رقـم بزننـد.   یروشن بهکند آینده سازمان خود را به مدیران کمک می قطعیت

گیـري   افر، تصمیمش- دمپستربسطی از نظریه  عنوان به Dتئوري اعداد  کارگیري بهدارد با معرفی و 
بـا پوشـش   در هر منظر کارت امتیازي متوازن در صنعت برق را  مؤثرمطلوب و  راهبردو انتخاب 

هـا در هـر    راهبـرد جهت نیل به ایـن هـدف، ابتـدا    دادن عدم قطعیت و نقص اطالعات بررسی نماید. 
رار گرفتـه و  مجزا مورد بررسـی قـ   طور به، سپس هر منظر قرار گرفتهکارت امتیازي متوازن  منظر

شـافر در  - نواقص موجود در نظریه دمپستر روشاین ند. ا ههاي برتر در هر منظر تعیین شد راهبرد
نمایـد و بـا در نظـر گـرفتن نقصـان اطالعـات ناشـی از         العات را برطرف مـی طلحاظ کردن نقص ا
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  مقدمه -1
اي خالق و نـوآور عمـل    دهد که به شیوه به سازمان این امکان را می مدیریت راهبردي

انفعالی عمل نکند. این شیوه مـدیریت   صورت بهکرده و براي شکل دادن به آینده خود 
 يا گونـه  بـه هـایش را   ر عمـل باشـد و فعالیـت   شود کـه سـازمان داراي ابتکـا    باعث می

و آینده را تحـت کنتـرل خـود     زندنماید، سرنوشت خود را رقم  نفوذ اعمالدرآورد که 
 نوآورانـه هـاي جدیـد و     راهبـرد سازي  خلق و پیاده ،. در دنیاي رقابتی امروزدرآورد

 تـوان  مـی  طورقطـع  بـه رسـد.   سخت و دشوار به نظر می ،ها گیري از فرصت براي بهره
در  لزومـاً باشـد،   مـؤثر مطلـوب و  سـازمان  براي یک  راهبردریزي  گفت که هر برنامه

  .]1[ها مفید نخواهد بود  دیگر سازمان
در  موردبحــث، یکــی از موضــوعات راهبــرديضــرورت وجــود برنامــه  در کنــار

است. گرچه  راهبرد، اجراي راهبردي ریزي  هاي مدیران در برنامه سـازمان و دغدغـه
و وجـود یک برنامه مدون در سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است،  راهبردن تدوی

 راهبـردي مـدیریت   .]2[نتیجه اسـت   تالشی بی ،باید توجه کنیم کـه تـدوین بـدون اجرا
گیرنـدگان بـه تـدوین،    مـدیران و تصـمیم   توأمانیک فرایند پویا نیازمند توجه  عنوان به

هـا در محـیط    قـا و موفقیـت سـازمان   هـا اسـت. ب   تهـا و سیاسـ    راهبـرد اجرا و پـایش  
و رقابتی دنیـاي معاصـر کـه تغییـر و تحـول، سـرعت، پیچیـدگی و عـدم          پررمزوراز

هـاي اثـربخش و    راهبـرد نیازمنـد انتخـاب و اجـراي     ،اطمینان، خاصیت اصلی آن است
گذشته نشـان داده اســت    دهههاي فراوان در دو  پژوهش بهبود مستمر عملکرد است.

کننـد. مطالعــات    خود دست پیدا نمی راهبرديها به اهداف  درصد از شرکت 80 ـات 60
نهفتــه   ها آن يساز يجار مرحلهدرصد دالیل شکست در  70بیش از  دهـد نشـان مـی

  .]3[اسـت 
عالوه بر اتالف منابع مادي و معنوي صـرف شـده    راهبردشکست در گام اجراي  

سـازمان را بـا خطـر مواجـه سـازد. شـرایط        بقـاي  ، ممکن استراهبردتدوین در گام 
هاي بزرگ و کوچک در فضاي  هاي فزاینده میان شرکت متغیر محیط و رقابت شدت به

گیري بـراي مـدیران    شود تصمیم جهان و اطالعات نامعین، سبب می وکار کسبکنونی 
هاي محیطـی،   با توجه به عدم قطعیت تر شود. دشوارتر و پرریسک راهبرديدر سطح 

یـک گـام   قبـل از اجـرا   ها  راهبردها، ارزیابی  نادقیق مدیران از نتایج راهبردالعات و اط
شـود.   هـا محسـوب مـی    در سـازمان  راهبـرد و حیاتی در فرایند تدوین و اجراي  مؤثر
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نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطـرح شـدن نظریـه کالسـیک مـدیریت      
اصل قوي و بدون تغییـر بنـام تمرکـز    یک  ،راهبرديدر رویکرد  .]4[مطرح بوده است 

در هیچ کاري قوي نخواهیم بـود.   ،وجود دارد. اگر بخواهیم در همه کارها قوي باشیم
زاییـده ایـن    راهبـرد  عموماًاین اصل ناشی از محیط رقابتی و محدودیت منابع است و 

یکسـان مـورد توجـه     طـور  بـه  راهبـردي هـاي   گاه تمامی گزینه هیچ .]5[دو عامل است 
، اجـرا  قابـل هـاي عملـی    زیرا از میان راه ،هاي سازمان قرار نخواهد گرفت ستراتژیستا

انتخـاب   .قـرار گیرنـد   موردتوجـه  اجـرا  قابـل هاي مناسـب و   راهبرداي از  باید مجموعه
زیـرا بایـد ابعـاد و معیارهـاي زیـادي را       ،اي دشوار اسـت  وظیفه ،هاي متناسب راهبرد

  .]6[ ها لحاظ نمود  دراهبردر انتخاب  زمان هم طور به
، فـرض بـر   راهبـرد تـرین   زمینـه انتخـاب مناسـب   در شـده  انجـام در اغلب مطالعـات  

و همـواره متغیـر    پـرتالطم بدون توجـه بـه محـیط     ؛وضعیت ثابت و قطعی بوده است
دقیـق و   صـورت  بـه گیـري  بـراي تصـمیم   ازیموردناطالعات  که نیاامروز و با تصور 

انـد. وجـود خطـاي     هاي یـک بنگـاه پرداختـه   بردراهمشخص موجود است، به بررسی 
آینـده و نـادقیق و ناکـافی بـودن      ینـ یب شیپگیري و عدم قطعیت در  انسانی در تصمیم

کرده است. در شرایط   گیري ها را دچار مشکالتی در تصمیم اطالعات، مدیران سازمان
عوامـل بـا    عدم قطعیت که تعداد عوامل تأثیرگذار بر محیط زیاد بوده و هر یک از ایـن 

ریـزي،   هـاي سـنتی برنامـه    روش ،متفاوت در حال تغییـر اسـت   يوسو سمتشتاب و 
انجام  رو نیازا ؛]7[دهند  کارایی خود را در مواجهه با مسائل دنیاي واقعی از دست می

مطالعاتی بـا در نظـر گـرفتن شـرایط واقعـی       خألپوشش این  منظور بهاي دقیق  مطالعه
در سـطح   راهبـرد در شرایط مختلف کـه بـه ارزیـابی     محیطی و ناقص بودن اطالعات

مجـزا   طـور  بـه ها  راهبردبه بررسی  قبلینیاز است. در مطالعات  ،کالن صنعت بپردازد
تمـام   معمـوالً تر پرداخته شده است.  در هر یک از منظرهاي کارت امتیازي متوازن کم

هـا   راهبـرد ژوهش در این پـ  .اند قرارگرفته یموردبررسها در یک دسته بوده و راهبرد
مجزا تحلیـل   طور بهبندي شده و هر دسته  در چهار منظر کارت امتیازي متوازن دسته

دقیق تشـخیص بدهنـد    طور بهکند مدیران سازمان بتوانند  این کار کمک می .شده است
کند. از زاویه دیگر، این  اهداف کدام منظر را تقویت می ،مستقیم طور به ،راهبردکدام که 

پیچیدگی محیطی و باال بودن عدم قطعیت در دنیاي واقعی و طبیعت انسـان  پژوهش به 
پـردازد.   مـی  ،هاي ذهنی که منجر به اطالعات ناقص و نـادقیق خواهـد شـد    در قضاوت
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هاي ذهنی یا عـدم قطعیـت، در    بنابراین در نظر گرفتن نقص اطالعات ناشی از قضاوت
ــی     ــایج منطق ــوده و نت ــروري ب ــات ض ــابی اطالع ــر و ارزی ــد ت ــري در اختیــار   مفی ت

 قرار خواهد داد.   رندگانیگ میتصم
سازمان در شـرایط مختلـف محیطـی را از     راهبردترین  این پژوهش انتخاب مناسب

نامه محقـق سـاخت    گیري از یک پرسش قرار داده است. با بهره موردتوجهچهار منظر 
بـا تمرکـز بـر    قرار گرفت و  مورداستفادهنظرات خبرگان استخراج شده و در ارزیابی 

اصـلی سـازمان و    مسـائل در سازمان که در حال حاضـر یکـی از    راهبردگام اجراي 
به ارائه راهکاري در جهت کنترل ریسک اجرا پرداخته خواهد شـد.   ،مدیران ارشد است

براي یک سـازمان قبـل    راهبردترین  هدف اصلی این پژوهش انتخاب مناسب ،درنهایت
مطالعه موردي و با در نظر گـرفتن   صورت بهن پژوهش بنابراین ای ؛از اجراي آن است

هاي کمـی   و بر مبناي تحلیل وکار کسبهاي موجود در صنعت  شرایط ریسک و چالش
هـا   داده لیـ وتحل هیـ تجز ،D1 اعداد روشصورت گرفته است. در این پژوهش با معرفی 

و  شـود  براي مدل کـردن اطالعـات نامشـخص اسـتفاده مـی      Dاعداد  .انجام شده است
 نظریـه برگرفتـه از   ایـن روش  شرایط عدم قطعیـت مـؤثر اسـت.    بینی پیشهمچنین در 

و تحلیـل اطالعـات    کـارگیري  بهدر  نظریهبوده و ضعف و ناتوانی این  2شافر-دمپستر
  .]8 [نماید ناقص را رفع می

  

 پژوهش و ادبیات پیشینه -2
یــر و نگهــداري هــاي تعم راهبــردبــه بررســی و ارزیــابی  ]9[و همکــاران  يآبــاد کیــن

تحلیـل عـاملی، تحلیـل     هـاي  بـا ترکیـب روش   هـا  آنپاالیشگاه نفت شهرري پرداختنـد.  
آل بـه انتخـاب بهتـرین     ایـده  حـل  راهتشابه با  بر اساسسلسله مراتبی و روش ترجیح 

تاپسـیس فـازي و    روشبـا اسـتفاده از دو    ]10[پرداختند. برهـان زاده و هـو    راهبرد
QSPM روشبـا اسـتفاده از    درنهایتکردند و  بندي رتبهسته را هاي صادرات پ راهبرد 

SAW  ــوان بــهتاپســیس را  روشبــه مقایســه دو روش پرداختــه و برتــر در  روش عن
 هـاي  روشبا استفاده از ، ]11[تساي و همکاران  .مناسب تعیین نمودند راهبردانتخاب 

ANP ، و دیماتلZOGP    انتخـاب  هـاي پـروژه فنـاوري اطالعـات و      راهبـرد بـه بررسـی
بـا   کننـدگان  عرضـه انتخـاب   ]12[مناسـب پرداختنـد. دنـگ ایکـس و همکـاران       راهبـرد 

و  يمونـد  قرار دادند. یموردبررسرا  Dبا اعداد  شده داده بسط AHP روشاستفاده از 
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 AHPکارخانـه بـا روش    کیـ  يو نگهدار ریتعم راهبردچهار  یبه بررس ]13[همکاران 
ارائـه کردنـد کـه     یمـدل  نیهمچنـ  شـدند؛  راهبـرد  نیپرداخته و موفق به انتخـاب بهتـر  

متصـدیان و   يبـرا  یصـ یتشخ يهـا  مهـارت  شیافـزا  منظور به یمواد آموزش عنوان به
  . د واقع خواهد شدیمف يو نگهدار ریتعم کارکنان

 يبـرا  تاپسـیس و  ANPدر پـژوهش خـود بـه ادغـام دو روش      ]14[ ونگیچنگ شـ 
اسـت در نتیجـه ایـن پـژوهش، یـک      تـه  پرداخ یابیـ مناسـب بازار  راهبرد يریگ میتصم

 یابیـ بازار يهـا  ستیاستراتژ اریدر اخت يریگ میتصم جهتمناسب  راهبرديچارچوب 
 يرابـ  فهـم  قابـل کارآمد و  يا وهیدر عمل ش ،يشنهادیچارچوب پ نی. اقرار گرفته است

 ]15 [. ملک اخالق و همکارانخواهد بود یابیبازار رانیمناسب توسط مد راهبرد نییتع
 ایـران  خودروسازيهاي صنعت  راهبردارزیابی  لیو تحلتبیین «پژوهشی با عنوان در 

 89و  88هـاي   هاي شرکت طی سال راهبردبه بررسی  »در ورود به بازارهاي خارجی
ها در مناظر کارت امتیازي متـوازن، جهـت تعیـین درجـه      راهبردو با جانمایی  پرداخته

  . اندکردهفازي استفاده  AHP روشنسبت به یکدیگر از  ها مؤلفهارجحیت 
کارت امتیـازي   وهش خود با مطالعه تحقیقات پیشیندر پژ ]16[صفري و همکاران 

متوازن و با استفاده از روش حداقل انحراف لگـاریتمی فـازي، درجـه اهمیـت مقاصـد      
 بنـدي  اولویـت سـپس بـه کمـک روش همسـانی فـازي بـه        و را تعیـین کـرده   يراهبرد
پـژوهش   .سازمان را ایجاد کردنـد  راهبرداصد پرداخته و نقشه مق بر اساسها  راهبرد

هــاي مــدیریت دانــش را مــورد  راهبــرد دیماتــلو  ANPبــا ترکیــب دو روش  ]17[وو 
آنانـد  . در پژوهشی دیگر ه استها را مشخص کرد راهبردبررسی قرار داده و بهترین 

 یبـا بررسـ   ارهیـ چنـد مع  طیمحـ  کیـ موجـود در   يهـا  نـه یگز بنـدي  رتبـه به  ]18[راج 
 اریـ به همراه هشـت مع  نهیگز 24پژوهش  نیپرداخته است. در ا یفیو ک یکم يها جنبه

 رهیذخ يبرا يزیر برنامه ترین مناسب افتنیآن قرار گرفته است و هدف  یموردبررس
  .هند بوده است رهیجز شبهدر  يا منابع رودخانه

 کردیمناسب با رو هبردراو انتخاب  یابیخود به ارز قیدر تحق ]19[ آذر و همکاران
 و همکاران يکزازدر پژوهشی دیگر  .اند پرداخته يفاز SAWو  يفاز تاپسیس یبیترک

 .انـد  پرداختـه  ELECTRE IIIتوسـط روش   هـا  راهبـرد  بنـدي  رتبـه و  یابیـ بـه ارز  ]20[
 يو گـردآور  ییاز منابع گوناگون شناسا راهبرد یابیجهت ارز ازیموردن يها شاخص

 ]21[ژوو و همکـاران   .گشته اسـت  یینها ،راهبردحوزه  نظران بصاح يشده و با آرا
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گیري دیماتـل، بـه شناسـایی عوامـل بحرانـی       و روش تصمیم Dبا ترکیب روش اعداد 
را جهـت   Dروش اعـداد   ]22[اند. یانگ و همکـاران   موفقیت در مدیریت بحران پرداخته

نگرشـی  این پـژوهش،  در  شده ارائهروش  ارائه کردند. محیطی زیستحل مشکل اثرات 
 هـاي تیعدم قطع بررسیبه  کهاست  یرقطعیاطالعات غ جدید در ارزیابی و بکارگیري

پرداخته  محیطی اثرات زیست نهیزم در و ...اطالعات ابهام، کامل نبودن  لیبمختلف از ق
  .است
  

  روش پژوهش -3
تخـاب  ان شتوصـیفی اسـت و هـدف    ،کاربردي و از دید ماهیت ،این مطالعه از دید هدف

  .استهاي مطلوب براي صنعت برق  راهبرد
نفـر از خبرگـان و    8جامعه آماري ایـن پـژوهش صـنعت بـرق اسـت کـه از تعـداد        

 نظـران  صـاحب متخصصین در دسترس شامل اساتید دانشگاهی، صـاحبان صـنعت و   
زمینـه صـنعت بـرق    راد دردر حوزه صنعت برق کشور نظرخواهی شده است. ایـن افـ  

همچنین مـورد تأییـد   و ت عملی و تخصصی حائز اهمیتی هستند خبره و داراي تجربیا
  .هستندکمیته راهبري و جامعه نهاد صنفی صنعت برق 

  
  Dاعداد  -3-1

اي از علـوم ریاضـی اسـت کـه داراي پیونـد بـا شـواهد تجربـی          شاخه 3شواهد نظریه
موجود در ذهن و اندیشه هـر انسـان، جهـت خلـق و سـاخت یـک تصـویر منسـجم از         

است. این نظریه که در راستاي برخورد با دالیل تجربـی غیرمنتظـره طراحـی    ه واقعیت
 نظریـه پـردازد.   جدید و تازه در مقابل شواهد موجـود مـی   هاي گردیده به ارائه احتمال

، نظریـه ایـن   رو ازایـن  شـد؛ ارائه  ها توسط شفر مپستر و بعدشواهد اولین بار توسط د
شافر بـر  -دمپستر نظریه. ]23 [شود یده مینام D-S اختصار بهو  شافر-دمپستر نظریه

 نظریـه سـاختار بـاور    کـه  طـوري  بـه  شود می حاصلاساس باوري است که از شواهد 
  .]24[ شود مربوط می کالسیک لاحتما لاهد به مدشو

شفر یا نظریه شواهد براي رسیدگی بـه اطالعـات نـامعین اسـتفاده     -نظریه دمپستر
از آن  رو ازایـن  ؛طلبد بیزین می نظریهسبت به ن تري ضعیفشود. این نظریه شرایط  می

در چـارچوب ریاضـی نظریـه    شـود.   بیـزین یـاد مـی    نظریـه از  شـکلی  عنـوان  بـه اغلب 
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بـراي بیـان    در چارچوب تشـخیص  )BPAاحتمال (اي  پایهاز تخصیص ، شافر-دمپستر
 بـا براي نمایش بعضی اطالعات نظریه این  وجود بااین، عدم قطعیت استفاده شده است

 بـودن عناصـر   فرد منحصربهنیاز به  ،ها  یکی از محدودیت .هایی روبرو است یتحدودم
براي مثال در ارزیابی یک شی، اغلب از متغیرهاي زبـانی   ؛است در چارچوب تشخیص

. بـا  شـود  اسـتفاده مـی   »دخیلی بـ «و » بد«، »خوب نسبتًا« ، »خوب«، »خیلی خوب«مانند 
تضـمین   قـًا یدقنسـانی، فرضـیه انحصـار    قضـاوت ا  بـر اسـاس  هـا   توجه بـه ارزیـابی  

هـایی   شـافر بـراي چنـین موقعیـت    -دمپسـتر  نظریـه کـاربرد   کـه  طـوري  بـه  ؛شـود  نمی
  .]25[ است برانگیز سؤال

ابهـام و نقـص    ازجملـه  ،هـاي مختلـف   در رسـیدگی بـه عـدم قطعیـت     Dاعداد  روش
هـاي   از زمینـه تواند در بسیاري  بنابراین می ؛کند عمل می مؤثرکارا و  طور به ،اطالعات

... مـورد  ، ارزیـابی ریسـک و  گیـري  تصـمیم  وتحلیـل  تجزیهدیریت بحران، دیگر مانند م
ارائـه جدیـدي بـراي مـدل کـردن اطالعـات نـامطمئن در         Dاستفاده قرار گیـرد. اعـداد   

شـافر معرفـی   -نظریه دمپسـتر هاي  است که براي غلبه بر کاستی بلندمدتهاي  تصمیم
  شود:ف میزیر تعری صورت به شده است و

 1رابطـه   صـورت  بـه  Dآنگاه نگاشـت اعـداد    ،مجموعه متناهی غیر تهی باشد Ωاگر 
  :شود نشان داده می

  
D: Ω → [0, 1]              )1(  

  
  که طوري به
  

)2( 0)=∅D(    و       
B

D(B) 1
ÍW

£å  

     
  .]8[ است Ωاز  زیرمجموعهیک  Bیک مجموعه تهی و  ∅

و با توجـه   نبوده فرد منحصربهعناصر متقابًال  ،Dابی به روش اعداد بر اساس ارزی
 کـه  طـوري  بـه باشـد،   1جمـع احتمـال ممکـن اسـت کمتـر از       ،به اصل اطالعات ناقص

B

D(B) 1
ÍW

=å  به معنی کامل بودن اطالعات و 
B

D(B) 1
ÍW

<å   نشان دهنده اطالعات نـاقص

  خواهد بود.
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  فراش-شواهد دمپستر نظریهوب تشخیص در چارچ

  

  
  دامنه مشکل در اعداد دي

  
-و چارچوب تشخصی در نظریه دمپستر Dمقایسه بین دامنه مشکل در اعداد  1 شکل

  .]12[شافر 

  
اگـر   bi ≠ bjو  ϵ R  bi کـه  يطور به Ω= {b1, b2, … , bi, …, bn}براي مجموعه گسسته 

i≠j ،شود: بیان می فرم خاصی از اعداد به شکل زیر  
 

D({b1}) = v1  
D({b2}) = v2  )3(  

D({bi}) = vi  
…          …   
D({bn}) = vn 

)1 - 1( 
)1 -   vi > 0 که يطور به D = {( b1, v1), ( b2, v2), …, ( bi, vi),… ( bn, vn)}تر ساده صورت بهیا )2
)1 -  و)3

)1 - 4(i

n

i
v

=

£å
1

1   

 
)1 -  :D2 و D1 صورت به Dدر صورت وجود دو عدد  )5
)1 - 6(  

( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }

i i n n

j j m m

, , . . . , , , . . . ,

, , . . . , , , . . . ,

b v b v b vD
b v b v b vD

=

=

1 1 1 1 1 1
1 1 1

2 2 2 2 2 2
2 1 1
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زیر محاسـبه   صورت بهنشان داده شده و  2 ⊕ 1 =  صورت به D2و  D1ترکیب 
  :شود می

D( ) =                                                 )4(  
 

i jb bb
+

=
1 2

2        )5(  
 

i jV VV
C

+
=

1 2

2     )6(  
 

m n n m
i j

i j
j i i j

m n m n m
i j c j

i j
j i j i j

m n n n m
i j i c

i j
j i i i j

i

, and ;

, and ;

C , and ;

v v v v

v v v v v v

v v v v v v

= = = =

= = = = =

= = = = =

æ ö+
ç ÷ = =
ç ÷
è ø
æ ö æ ö+ +
ç ÷ ç ÷+ < =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
æ ö æ ö+ +ç ÷ ç ÷= + = <

ç ÷ç ÷ è øè ø

åå å å

åå å å å

åå å å å

1 2
1 2

1 1 1 1

1 2 1 2
1 2

1 1 1 1 1

1 2 1 2
1 2

1 1 1 1 1

1 1
2

1 1
2 2

1 1
2 2

m n m
j c j

j i j

n n m
i c c c

i j
i i j

, and ;

v v v v

v v v v v v

= = =

= = =

ì
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
í
ï
ï

æ ö æ öï + +
ç ÷ ç ÷ï +
ç ÷ ç ÷ï è ø è øï

ï æ ö+ +
ï ç ÷+ + < <

ç ÷ï è øî

åå å

å å å

1 2 1 2

1 1 1

1 2 1 2
1 2

1 1 1

2 2

1 1
2 2

 )7(  

 
  که يطور به
  

n m

i jC C
i j

vو vv v
= =

= - = -å å1 21 2

1 1
1 1   

  
بنـابراین  ، کنـد  را حفظ نمی پذیري شرکتاست که عملیات ترکیبی، خاصیت  ذکر قابل
  .]26[و کارآمدي ترکیب شوند  درستی بهتوانند  می Dاعداد 
  

(D1⊕D2)⊕D3 ≠ (D1⊕D3)⊕D2 ≠ (D2⊕D3)⊕D1 
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)} = اگر  1, 1), ( 2, 2), … , ( n, n)}  یک عددD  گـر اجمـاع    باشد، عمـلD   طبـق
  شود. میتعریف  8 رابطه
  

)8(  
n

i i
i

I(D) b v
=

=å
1

  

 
  مورد مطالعه -3-2

توسعه اجتماعی و اقتصادي و نیز بهبود کیفیت زنـدگی در   منظور بهاستفاده از انرژي 
که امروزه برق به یـک درونـداد حیـاتی     اي گونه به ؛است همه کشورها امري ضروري
هاي مربوط بـه تولیـد، انتقـال و مصـرف را      اي از فعالیت مبدل گشته که طیف گسترده

  .]27 [کند پشتیبانی می
 منتشرشـده هاي  هاي مهم صنعت برق ایران با توجه به گزارش در رابطه با شاخص

تمـامی   1393گفت کـه در پایـان سـال    چنین  توان می از شرکت مادر تخصصی توانیر
تعداد روسـتاهاي   .درصد از مناطق روستایی داراي شبکه برق هستند 8/99شهرها و 

هاي  روستا اعالم شده است. ظرفیت نیروگاه 55664 ،1393شده در پایان سال دار برق
درصـد رشـد داشـته     1/4، 1392 المگاوات رسید که نسـبت بـه سـ    73152کشور به 

میلیـون کیلـووات سـاعت     274480ها در این سال برابر بـا   نیروگاه اویژهاست. تولید ن
 .اسـت  داشـته درصد رشـد   4/3 ،1392 و تولید سرانه برق کشور نسبت به سالبوده 

 1393درصـد در سـال    13/13بـه   1392درصـد در سـال   78/14تلفات شبکه بـرق از  
درصـد کـاهش    3/36 درصد به 37هاي حرارتی از  نیروگاه کاهش یافته است. راندمان

کیلـومتر   70024و  50726 یافته است. طول خطوط انتقال و فوق توزیع بـه ترتیـب بـه   
برداري  کیلومتر در حال بهره 16178 مدار رسیده است. طول خطوط شبکه فیبر نوري

  .]28[ برداري است کیلومتر آماده بهره 1943 و
  

  ها گردآوري داده -3-3
مناسب در هر منظر کارت امتیازي متوازن بـا   اهبردرهدف نهایی این پژوهش، انتخاب 

اي، بررسـی   از طریق مطالعات کتابخانـه  ،در مرحله اولبود.  Dاعداد  روشاستفاده از 
ــاالت معتبــر علمــی، روش   هــاي روشو  راهبــردهــاي انتخــاب  اســناد و مــدارك و مق

ات گیري جهت تدوین ادبیات تحقیق گـردآوري شـد. سـپس، بـا توجـه بـه ادبیـ        تصمیم
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هـاي   تحقیق و بررسی وضعیت صنعت برق و مصاحبه با خبرگان، معیارها و شاخص
، منـابع  پـذیري  تحقـق معیـار   3مشـخص شـدند کـه شـامل      راهبـرد مهم جهت انتخـاب  

 . استان عو حمایت و مشارکت ذینف ازیموردن
بـا مشـارکت خبرگـان کـه شـامل اسـاتید       هاي مصوب صنعت برق  راهبرددر ادامه 

شـد و برگـزاري جلسـات     یع میصنعت و صاحبان صنا يباال ردهیران دانشگاهی و مد
توسعه اقتصادي کشور  راهبرد، با الگو قرار دادن ها آن يفکر همو مشارکت و  متوالی

 .مشـخص کـردن اهمیـت نسـبی معیارهـا بـود       ،مرحله بعـد  .]3[شد  يبند طبقهبرزیل، 
آید. با توجه بـه   می ستبه د ها آناهمیت نسبی معیارها، با مشخص کردن وزن نسبی 

گیري و دخیل بـودن طبیعـت انسـان     پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در مسائل تصمیم
گیـري   هاي تصمیم هاي ذهنی، این نتایج قطعی و دقیق نخواهد بود. در مدل در قضاوت

ها وجـود دارد. در ایـن پـژوهش از روش     هاي مختلفی براي تعیین وزن شاخص روش
ن وزن معیارها استفاده شده اسـت. بـا مشـخص شـدن وزن     مقایسه زوجی جهت تعیی

جهـت ارزیـابی    يا نامـه  پرسـش ها در چهـار منظـر،    راهبردشدن  يبند دستهمعیارها و 
  خبرگان قرار گرفت. رطراحی و در اختیا ،هاي هر منظر بر اساس معیارها راهبرد

 گیـري  تصـمیم نتایج حاصل از نظرسنجی خبرگان در قالب ماتریس  ،در جداول زیر
ي هـا راهبـرد نشان دهنـده   3همچنین جدول  اند. گروهی و وزن معیارها مشخص شده

  .است مصوب
  

  ها   وتحلیل داده تجزیه -4
  ها سازي داده گام اول: همسان

نماینـد و ایـن    هـاي غیـر همسـان عمـل مـی      سازي داده گام اول در راستاي یکپارچه
کـه در ایـن پـژوهش جـنس      ییشـود. ازآنجـا   ها شروع می سازي داده مرحله با همسان

  ها وجود ندارد. سازي داده باشند، درنتیجه، ضرورتی بر همسان معیارها همسان می
 Dگام دوم: ساخت اعداد 

و وزن معیارها در جـدول   1در این مرحله با استفاده از اطالعات موجود در جدول 
دهـد.   ایش مـی را نمـ  A1براي راهبـرد   Dشوند. جدول زیر اعداد  ساخته می D، اعداد  2

  اند.   ها نیز به همین ترتیب تولید شده براي سایر راهبرد Dاعداد 
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  گروهی گیري تصمیمماتریس  1جدول 

4کارشناس  3کارشناس   2کارشناس   1کارشناس    
ها راهبرد  

 

C3 C2 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1  

24/0  61/0  46/0  41/0  71/0  09/0  20/0  40/0  25/0  28/0  66/0  56/0  A1 

ت
ساخ

 زیر

24/0  26/0  20/0  33/0  53/0  46/0  34/0  70/0  76/0  28/0  36/0  56/0  A2 

40/0  18/0  33/0  16/0  62/0  28/0  34/0  30/0  59/0  28/0  36/0  43/0  A3 

40/0  44/0  46/0  33/0  44/0  09/0  48/0  30/0  42/0  39/0  22/0  43/0  A4 

09/0  10/0  08/0  28/0  34/0  10/0  16/0  48/0  53/0  45/0  35/0  39/0  A5 

40/0  44/0  46/0  16/0  09/0  28/0  41/0  20/0  59/0  39/0  36/0  31/0  A6 

40/0  09/0  33/0  57/0  44/0  46/0  61/0  30/0  25/0  51/0  36/0  31/0  A7 

65/0  26/0  46/0  49/0  44/0  46/0  48/0  30/0  59/0  51/0  36/0  43/0  A8 

40/0  53/0  33/0  25/0  27/0  28/0  54/0  40/0  59/0  51/0  51/0  31/0  A9 

40/0  61/0  33/0  57/0  44/0  46/0  20/0  60/0  59/0  39/0  51/0  31/0  A10 

40/0  26/0  46/0  25/0  44/0  28/0  27/0  60/0  42/0  28/0  36/0  56/0  A11 

48/0  61/0  60/0  41/0  44/0  46/0  54/0  40/0  59/0  39/0  36/0  43/0  A12 

24/0  44/0  46/0  49/0  62/0  65/0  34/0  60/0  42/0  39/0  36/0  31/0  A13 

خروجی
 

40/0  44/0  33/0  16/0  27/0  46/0  41/0  30/0  25/0  51/0  29/0  31/0  A14 

40/0  44/0  33/0  25/0  27/0  28/0  61/0  20/0  25/0  51/0  22/0  43/0  A15 

24/0  44/0  33/0  41/0  27/0  46/0  41/0  20/0  25/0  28/0  36/0  31/0  A16 

24/0  44/0  46/0  41/0  09/0  65/0  20/0  20/0  42/0  28/0  51/0  43/0  A17 

24/0  44/0  46/0  41/0  09/0  65/0  41/0  40/0  25/0  51/0  36/0  43/0  A18 

56/0  26/0  60/0  57/0  80/0  65/0  48/0  40/0  42/0  51/0  36/0  31/0  A19 

ستاورد
 د

73/0  44/0  46/0  74/0  27/0  46/0  48/0  30/0  42/0  51/0  51/0  31/0  A20 

56/0  44/0  46/0  25/0  27/0  28/0  34/0  50/0  25/0  39/0  51/0  31/0  A21 

24/0  44/0  46/0  16/0  27/0  46/0  34/0  40/0  25/0  39/0  36/0  43/0  A22 

73/0  44/0  60/0  66/0  62/0  74/0  61/0  50/0  42/0  39/0  51/0  56/0  A23 

شم
چ

 
انداز

 

40/0  44/0  20/0  66/0  44/0  46/0  48/0  60/0  25/0  34/0  36/0  43/0  A24 

48/0  53/0  33/0  66/0  62/0  09/0  34/0  50/0  08/0  39/0  51/0  43/0  A25 
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  گیري گروهی ماتریس تصمیم 1جدول 

8کارشناس  7کارشناس   6کارشناس   5کارشناس    
هاراهبرد  

 
C3 C2 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1  

45/0  82/0  43/0  25/0  72/0  08/0  46/0  45/0  34/0  43/0  65/0  33/0  A1 

ت
ساخ

 زیر

27/0  45/0  43/0  08/0  63/0  57/0  09/0  45/0  20/0  34/0  47/0  20/0  A2 

45/0  45/0  51/0  17/0  18/0  41/0  09/0  63/0  48/0  26/0  47/0  46/0  A3 

18/0  27/0  60/0  59/0  09/0  41/0  28/0  27/0  20/0  34/0  28/0  33/0  A4 

11/0  34/0  53/0  28/0  32/0  10/0  40/0  22/0  39/0  70/0  34/0  38/0  A5 

45/0  45/0  51/0  59/0  36/0  41/0  46/0  09/0  20/0  52/0  28/0  20/0  A6 

27/0  09/0  26/0  42/0  18/0  24/0  46/0  45/0  48/0  34/0  28/0  46/0  A7 

45/0  45/0  43/0  59/0  36/0  41/0  64/0  54/0  61/0  26/0  65/0  60/0  A8 

55/0  64/0  60/0  59/0  27/0  57/0  83/0  27/0  34/0  60/0  28/0  33/0  A9 

45/0  27/0  26/0  59/0  63/0  73/0  46/0  63/0  34/0  60/0  28/0  33/0  A10 

45/0  27/0  26/0  08/0  45/0  24/0  09/0  27/0  48/0  09/0  47/0  46/0  A11 

45/0  45/0  34/0  25/0  54/0  41/0  55/0  27/0  48/0  26/0  65/0  46/0  A12 

36/0  27/0  43/0  50/0  18/0  41/0  09/0  36/0  61/0  17/0  09/0  60/0  A13 

خروجی
 

09/0  45/0  34/0  59/0  27/0  41/0  28/0  27/0  34/0  43/0  47/0  33/0  A14 

27/0  27/0  51/0  25/0  18/0  41/0  46/0  36/0  48/0  43/0  28/0  46/0  A15 

09/0  27/0  26/0  25/0  36/0  24/0  28/0  27/0  34/0  26/0  19/0  33/0  A16 

27/0  64/0  43/0  17/0  54/0  41/0  18/0  45/0  61/0  17/0  47/0  60/0  A17 

45/0  27/0  51/0  17/0  18/0  57/0  46/0  27/0  48/0  34/0  28/0  46/0  A18 

64/0  45/0  34/0  67/0  36/0  41/0  64/0  63/0  48/0  43/0  28/0  46/0  A19 ستاورد
 د

55/0  45/0  34/0  59/0  81/0  24/0  64/0  63/0  34/0  43/0  65/0  33/0  A20 

18/0  18/0  26/0  42/0  45/0  41/0  18/0  54/0  34/0  60/0  19/0  33/0  A21 

45/0  45/0  26/0  34/0  27/0  41/0  28/0  27/0  61/0  26/0  47/0  60/0  A22 

82/0  45/0  43/0  59/0  45/0  65/0  83/0  54/0  48/0  60/0  75/0  40/0  A23 

شم
چ

 
انداز

 

64/0  64/0  60/0  34/0  63/0  49/0  46/0  54/0  20/0  60/0  56/0  40/0  A24 

64/0  27/0  26/0  67/0  63/0  41/0  46/0  45/0  20/0  60/0  28/0  20/0  A25 

 
  ن معیارها از دید کارشناسانوز 2جدول 

C3 C2 C1  C3 C2 C1  

0993/0  5109/0  3897/0 0778/0 5کارشناس    4868/0  4355/0   1کارشناس  
2411/0  2101/0  5488/0 1694/0 6کارشناس    4431/0  3875/0  2کارشناس  
1186/0  6123/0  2691/0 3278/0 7کارشناس    2611/0  4111/0  3کارشناس  
4002/0  2330/0  3668/0 1146/0  8کارشناس    4798/0  4057/0  4کارشناس  
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  [29]هاي صنعت برق  راهبرد 3جدول 

  راهبرد  راهبرد

 A14  فناوري انتقال و نوآوري
مستقل از  ،برقتنظیم مقررات ایجاد نهاد 

 A1  وزارت نیرو

 A15  يراهبردهاي رقابتی  کسب شایستگی
هاي صنفی در  ها و نهاد افزایش نقش تشکل

 A2  فرآیند صنعت برق

 A16  ها در بنگاه يگذار هیسرماافزایش 
هاي مالی  خارجی و نهاد گذاري سرمایهجذب 

 A3  در صنعت برق

 A17  هاي تجاري در بازارهاي هدف ائتالف
- ولتاستقرار مدل کاربردي همکاري مالی د

 A4  بخش خصوصی

 A5  نهیهز کمدسترسی به منابع بانکی  A18  هاي صنعت برق وکار کسبشهرت محصوالت 

 A19  توسعه شبکه تولید و انتقال و توزیع
 مراکز زیرساخت و تجهیزات منابع، تسهیل

 A6  ها بنگاه توسعه و تحقیق

 A20  وري شبکه تولید، انتقال و توزیع افزایش بهره
 هاي بنگاه یرتجاريغ هاي ریسک پوشش

 A7  ...و نوآوري، ارز،: برق صنعت

هاي پیمانکاري و سازنده  توسعه شرکت
 A8  صادرکنندگان سیاسی و مالی هاي حمایت A21  تجهیزات

 A22  عرضه محصوالت رقابتی در بازارهاي هدف
 کارکنان و مدیران مهارت و دانش افزایش

 A9  برق صنعت هاي بنگاه

 A10  تولیدي هاي استاندارد کسب A23  پایدار برق کشور تأمین

 A24  صادرات برق، کاال و تجهیزات
 کردن رقابتی و رانت و انحصار حذف

 A11  برق صنعت هاي بازار

 افزوده ارزشها در وکار کسبافزایش سهم 
 A12  برق صنعت وکار کسب مقررات اصالح A25  بخش صنعت

  
 احداث هاي پروژه در گذاري سرمایه افزایش

 A13  قبر صنعت

 
 A1براي  D نمایش عدد 4جدول 

A1  D numbers 
1  1کارشناس 

1D  = {( 56/0 , 4355/0 ), ( 66/0 , 4868/0 ), ( 28/0 , 0778/0 )} 

2 2کارشناس 
1D  ={( 25/0 , 3875/0 ), ( 40/0 , 4431/0 ), ( 20/0 , 1694/0 )} 

3 3کارشناس 
1D  ={( 09/0 , 4111/0 ), ( 71/0 , 2611/0 ), ( 41/0 , 3278/0 )} 

4 4کارشناس 
1D  ={( 46/0 , 4057/0 ), ( 61/0 , 4798/0 ), ( 24/0 , 1146/0 )} 

5 5کارشناس 
1D ={( 33/0 , 3897/0 ), ( 65/0 , 5109/0 ), ( 43/0 , 0993/0 )} 

6 6کارشناس 
1D  ={( 34/0 , 5488/0 ), ( 45/0 , 2110/0 ), ( 46/0 , 2411/0 )} 

7  7کارشناس 
1D  ={( 08/0 , 2691/0 ), ( 72/0 , 6123/0 ), ( 25/0 , 1186/0 )} 

8  8کارشناس 
1D  ={( 43/0 , 3668/0 ), ( 82/0 , 2330/0 ), ( 45/0 , 4002/0 )} 
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  Dگام سوم: ترکیب اعداد 
و  4با اسـتفاده از روابـط    راهبردیک  D در این بخش بر اساس قانون ترکیب، اعداد

شـود. از نتیجـه    نشـان داده مـی   DA1با نماد  در اینجا که اند ترکیب شده باهم 7و 6و  5
هـا نیـز بـه    راهبردسایر براي  Dاعداد  .آمده است به دست vو  bمحاسبات مقادیر  این

   شوند.همین ترتیب محاسبه می

.1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1 1 1 1 1A1

D D D D D D D D D= Å Å Å Å Å Å Å  

  بندي رتبهگام چهارم: 
 بـر اسـاس  کـه   ندا محاسبه شدهها  I(D)، 8ها طبق رابطه  راهبردبراي تمام  ،در انتها

منظـر   4گیرد. نتایج حاصل از ارزیـابی در   صورت می هاردراهب نهایی بندي رتبه ها آن
  به ترتیب در جداول ذیل نمایش داده شده است.

  
 Dاعداد  نظریههاي منظر زیرساخت با  راهبرد بندي رتبه 5جدول 

ها گزینه  A1 A2 A3 A4 A5 A6 

I(D) 3869/0  2886/0  3420/0  2024/0  2033/0  3640/0  

بندي رتبه  4 8 7 12 11 5 

ها ینهگز  A7 A8 A9 A10 A11 A12 

I(D) 2483/0  3981/0  4378/0  3908/0  2716/0  3616/0  

بندي رتبه  10 2 1 3 9 6 

  
 راهبـرد  12کـه شـامل   را  رساختیزمنظر  ازها  راهبرد بندي رتبهجدول فوق نتیجه 

رتبـه اول و   ،نهـم  راهبـرد  ،که از نتـایج فـوق پیداسـت    طور همان دهد. نمایش می است،
با توجه به ارزیابی کارشناسان بـر اسـاس    اند. رتبه دوم را کسب کرده ،هشتم راهبرد

یعنـی افـزایش دانـش و مهـارت مـدیران و کارکنـان        ،نهـم  راهبـرد سه معیـار اصـلی،   
  شده است.   انتخاب يراهبردبهترین تصمیم  زیرساختمنظر  از ،قهاي صنعت بر بنگاه

به ترتیب رتبه  ،هاي تولیدي انداردهاي مالی و سیاسی صادرکنندگان و کسب است حمایت
بعد از افـزایش   ،گیري تصمیمبر  مؤثراند که بر اساس عوامل  دوم و سوم را دریافت نموده

. ایـن  هسـتند منظر زیرسـاخت   ازداري بیشترین اهمیت  ،دانش و مهارت مدیران و کارکنان
منظـر زیرسـاخت    ها در راستاي تقویـت  راهبرداین  کارگیري بهدهد اجرا و  نتیجه نشان می



 1396 پاییز، 3، شماره 2دوره   __________________________________ گیري هاي نوین در تصمیم پژوهش

92  

هـا   راهبـرد داراي اولویت بیشـتري نسـبت بـه سـایر      ،جهت دستیابی به هدف عالی صنعت
بخش  - استقرار مدل کاربردي همکاري مالی دولت در این ارزیابی، درنهایتخواهد داشت. 

  گیري را به خود اختصاص داده است.  ترین رتبه در تصمیم پایین، خصوصی
  

 D اعداد نظریههاي منظر خروجی با  راهبرد بندي رتبه. 6جدول 

 A13 A14 A15 A16 A17 A18  ها گزینه

I(D) 3526/0  3077/0  3377/0  2326/0  3862/0  3829/0  

  2  1  6  4  5  3  بندي رتبه

  
هـاي تجـاري در    ائـتالف  یعنـی  17شـماره   راهبـرد  ،آمـده  دسـت  بهبا توجه به نتایج 

 راهبـرد شده است.  انتخاب ديراهبربهترین تصمیم  ،منظر خروجی از ،بازارهاي هدف
 ،گیري بر تصمیم مؤثرهاي صنعت برق بر اساس عوامل وکار کسبشهرت محصوالت 

. افـزایش  اسـت منظـر خروجـی    ازهـاي تجـاري داراي بیشـترین اهمیـت      بعد از ائتالف
آورده اسـت و   به دسـت گیري را  کمترین اهمیت در تصمیم ،ها در بنگاه گذاري سرمایه

  منظر کسب نموده است.  ازآخرین رتبه را 
 

 Dتئوري اعداد هاي منظر دستاورد با  راهبرد بندي رتبه 7جدول 

 A19 A20 A21 A22  ها گزینه

I(D) 4916/0  4892/0  3038/0  3731/0  

  3  4  2  1  بندي رتبه

  
انتقـال و توزیـع در ایـن منظـر      ،توسعه شبکه تولید راهبرد دهد نتایج فوق نشان می

باشد و باالترین رتبـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.       یم راهبرديبهترین تصمیم 
وري شبکه تولید، انتقال و توزیـع بعـد از توسـعه شـبکه تولیـد و       افزایش بهره راهبرد

  . استمنظر دستاورد  ازانتقال و توزیع داري بیشترین اهمیت 
ایـن   ازکمتـرین درجـه اهمیـت     ،هاي پیمانکاري و سـازنده تجهیـزات   توسعه شرکت

 ا به خود اختصاص داده است. منظر ر
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 Dاعداد  نظریهبا  انداز چشمهاي منظر  راهبرد بندي رتبه 8جدول 

 A23 A24 A25  ها گزینه

I(D) 5851/0  5400/0  4441/0  

  3  2  1  بندي رتبه

  
پایـدار بـرق    تـأمین هاي  راهبردشود که  مشاهده می ،اطالعات جدول فوق بر اساس

منظـر خروجـی    اززات به ترتیب باالترین رتبـه را  تجهی و کاال برق، صادراتکشور و 
بخـش صـنعت    افـزوده  ارزشهـا در  وکار کسـب افزایش سهم  راهبرداند.  دریافت کرده

  است. کمترین اولویت را به خود اختصاص داده 
  

  گیري و ارائه پیشنهاداتنتیجه -5
مـدیریت  هاي پیچیده و ناپایدار یکی از مسـائل بسـیار مهـم در     گیري در محیطتصمیم

هـایی مختلـف تحـت     گیرنـده بـا گزینـه   رود. در ایـن مـوارد تصـمیم    نوین به شمار مـی 
سـت.  ، روبروشـوند  معیارهاي مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سیستم متأثر می

ابهـام و نقـص    ازجملههایی  هاي ذهنی انسان سبب ایجاد عدم قطعیت قضاوت ازآنجاکه
امـري مهـم    ،وشی که این نقصان را لحاظ نمایندر کارگیري بهشود، لزوم  اطالعات می

هـاي مصـوب صـنعت بـرق در چـارچوب       راهبـرد ابتدا  ،شود. در این پژوهش تلقی می
 مناسب در هر منظر، از راهبردسپس جهت انتخاب  ،کارت امتیازي متوازن قرار گرفت

سـبت  ن Dاعـداد   نظریهتوانایی و برتري  ؛ گفتنی استاستفاده شده است Dاعداد  نظریه
در مـواردي   .اسـت گیري در نظر گرفتن نقص اطالعات در تصمیمبه  ها روشبه سایر 

اسـتفاده از ایـن روش    ،وجـود نداشـته باشـد    موردمطالعه مسئلهکه اطالعات کافی در 
هـا را   زیرا با در نظر گرفتن نقصان اطالعات، به روشی ساده داده ،کارآمد خواهد بود

متغیرهـاي زبـانی و    Dاعداد  نظریهکند.  آماده می بندي رتبهجهت تجزیه تحلیل و انجام 
ــی را در      ــت محیط ــدم قطعی ــام و ع ــه و ابه ــر گرفت ــان را در نظ ــی خبرگ ــات کیف نظری

منظـر   ازدهـد   کنـد. نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش نشـان مـی        گیري لحاظ مـی  تصمیم
 هـاي صـنعت بـرق    افزایش دانش و مهارت مدیران و کارکنان بنگاه راهبردزیرساخت، 

شده است. کسب باالترین اولویت بـراي ایـن    انتخاب يراهبردبهترین تصمیم  عنوان به
نیـروي انسـانی را   که  اي و برجسته آموزش در سازمانبا توجه به نقش پایه ،راهبرد
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 به نظـر امري منطقی  ،نماید هاي سازمان تقویت می براي رسیدن به اهداف و مأموریت
هـاي شـغلی نیـروي     آمـوزش در افـزایش مهـارت    گفـت  تـوان  می که يطور بهرسد،  می

ــت.      ــؤثر اس ــان م ــدیران و کارکن ــم از م ــانی اع ــتانس ــی    حمای ــالی و سیاس ــاي م ه
به ترتیب رتبـه دوم و سـوم را دریافـت     ،هاي تولیدي صادرکنندگان و کسب استاندارد

هـاي   هـاي ائـتالف   راهبـرد و اجـراي   کـارگیري  بـه  ،منظر خروجی از اند. همچنین نموده
هاي صنعت برق در کاهش وکار کسبدر بازارهاي هدف و شهرت محصوالت تجاري 

هـاي توسـعه شـبکه     راهبردگامی مؤثر خواهد بود.  ،هاي محیطیریسک و عدم قطعیت
 ازرتبه  نیباالتروري شبکه تولید، انتقال و توزیع  افزایش بهرهانتقال و توزیع و  ،تولید

جهـت نیـل بـه اهـداف سـازمان داراي      هـا  راهبرداین  ؛اند را کسب کرده دستاوردمنظر 
برتـرین   عنـوان  بـه  پایدار بـرق کشـور   تأمین  راهبرد ،درنهایت .هستنداولویت در اجرا 

گیـري   روش مناسب تصـمیم  کارگیري بهانتخاب شده است.  انداز چشممنظر  از راهبرد
تـرین  بـر مناسـب  هـا و تمرکـز    راهبـرد  کند با محدود کردن حیطـه  به مدیران کمک می

در راسـتاي  را تـرین نتـایج   ، مطلـوب هـا  آن  بـه و تخصـیص منـابع موجـود    هـا  اهبردر
 شـده  انجـام بـر اسـاس پـژوهش    آورند.  به دستسازمان  بلندمدتدستیابی به اهداف 

 :شود ارائه می ریز پژوهشی پیشنهادهاي
 را دارد، زمـان  هم طور بهقابلیت در نظر گرفتن نظرات چندین خبره  Dاعداد  نظریه -

گیـري گروهـی اسـت     کـه یـک نـوع تصـمیم     يراهبـرد ریـزي  با ماهیت برنامه جهدرنتی
 .استسازگار 

از دیگـر   هـا  آنگیري چنـدمعیاره جهـت رفـع نقصـان      هاي تصمیم ترکیب با روش -
ــه اســت کــه Dاعــداد  روشهــاي قابلیــت ــی  ،آن ازجمل  D-DEMATELرویکــرد ترکیب

 .برد  توان نام را میتوسط دنگ و همکاران  شده ارائه
ابهـام و نقـص    ازجملـه  ،هـاي مختلـف   در رسیدگی به عدم قطعیـت  Dاعداد  نظریه -

هـاي   تواند در بسیاري از زمینـه  بنابراین می ؛کند عمل می مؤثرکارا و  طور به ،اطالعات
... مـورد  گیـري، ارزیـابی ریسـک و   تصـمیم  وتحلیـل  تجزیهدیگر مانند مدیریت بحران، 

 استفاده قرار گیرد.
 .هـاي صـنعت بـرق پرداختـه شـد      راهبـرد  بندي رتبهارزیابی و در این پژوهش به  -

تواننـد از ایـن روش جهـت ارزیـابی و انتخـاب سـناریو در صـنایع و         پژوهشگران می
 استفاده نمایند.نیز هاي دیگر  سازمان
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1. D Numbers 
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