
تحقیقات دمرییت نوین خاتم
دانشگاه خاتم

دورۀ 1، شمارۀ 2

Journal of Khatam Novel Management Studies

efficacy and performance. Journal of Applied Social Psychology, 40(3), 
732-745. 

41. Nord, W. R., Fox, S., Phoenix, A., & Viano, K. (2002). Real-world 
reactions to work-life balance programs: Lessons for effective 
implementation. Organizational Dynamics, 30(3), 223-238. 

42. Parkes, M., Milner, K., & Gilbert, P. (2010). Vocation, vocation, 
vocation: spirituality for professionals in mental health services. 
International Journal of Leadership in Public Services, 6(3), 14-25. 

43. Pierce, G. F. (2010). Spirituality at work: 10 ways to balance your life on 
the job. Loyola Press. 

44.  Rothmann, S., Scholtz, P. E., Rothmann, J. C., & Fourie, M. (2002). The 
relationship between individual variables and work-related outcomes. 
International Council for Small Business. In 47th World Conference, San 
Juan, Puerto Rico. 

45. Wright, T. A, Bonett, D. G, & Sweeney, D. A. (1993). Mental health and 
work performance: Results of a longitudinal field study. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 66(4), 277-284. 

46. Wagner, S. L., & Martin, C. A. (2012). Can Firefighters’ Mental Health 
Be Predicted by Emotional Intelligence and Proactive Coping? Journal of 
Loss and Trauma, 17(1), 56-72. 

47. Zheng, C, Kashi, K, Fan, D, Molineux, J, & Ee, M. S. (2016). Impact of 
individual coping strategies and organisational work–life balance 
programmes on Australian employee well-being. The International 
Journal of Human Resource Management, 27(5), 501-526. 

48. Zeinabadi, H., Yasini, A., & Mirhadian, L. (2016). The Effect of Servant 
Leadership on Organizational Citizenship Behavior with Mediating Role 
of Spirituality at Work: Case Study Training Hospitals in Rasht. www. 
sjimu. Medilam. ac. ir, 24(5), 151-165. 

 

 

 

شرکت بورس هاي استراتژي بهینه ارائه یک رویکرد ترکیبی براي  انتخاب

  کاالي ایران

  *2حنان عموزاد مهدیرجی -1ر اسدیام

  
  آباد، ایرانآزاد اسالمی، نجفآباد، دانشگاه ارشد، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد نجفکارشناسی1

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ، تهران، ایران2
*Email: h.amoozad@ut.ac.ir 

  چکیده 

انداز، مأموریت و راهبردهاي آمیز بورس کاالي ایران در بازار و توسعه فعالیت آن، به شفاف بودن چشمحضور موفقیت

استراتژیک، شرکت بورس کاالي ایران را قادر خواهد ساخت تا با توجه به ریزي استراتژیک بستگی دارد. برنامه

ترین راه را براي رسیدن به اهداف استراتژیک خود شناسایی کند. هاي محیطی، مناسبهاي درونی و فرصتتوانایی

ریزي استراتژیک و برنامه معیارهگیري چندهدف از تحقیق حاضر ارائه یک رویکرد ترکیبی با استفاده از تکنیک تصمیم

و به این منظور در ابتدا نقاط قوت، ضعف،  استمنظور ارزیابی و انتخاب راهبردهاي شرکت بورس کاالي ایران به

با توجه به شرایط شوند، در ادامه هاي مناسب مانند ماتریس سوات استخراج میروش ازگیري فرصت و تهدید با بهره

و با توجه به هاي مرتبط با بورس مذکور فعالیتحاکم بر فضاي اقتصادي و حوزه  اطمینان محیطیپیچیده و عدم

ترکیب آن با راهبردهاي ها و مقایسه و بندي استراتژيبا هدف اولویتعصر انقالب اطالعاتی قطعیت موجود در عدم

اجرا بر اساس بودجه هاي قابلگیرد و در پایان نیز براي انتخاب استراتژيدار در شرایط اطمینان انجام میاولویت

  یک بهره گرفته شده است. ویافته از یک مدل ریاضی صفر اختصاص

ماتریس سوات ی راهبردها،یک، تاپسیس خاکستري، ماتریس ارزیابی کمّ وریزي صفر برنامه کلیدي: هايواژه

ص. 116- 91
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 از خبرگان؛استخراج وضعیت  -

 با تاپسیس خاکستري؛ بندي راهبردهارتبه -

ی و تاپسیس خاکستري و انتخاب راهبردهاي هاي دو روش ارزیابی کمّ در آخر به بررسی خروجی و

یک و ریزي صفر تاري و سازمانی در یک مدل برنامههاي ساخبهینه با لحاظ نمودن محدودیت

براي بازنگري راهبردها در بورس کاالي ایران، یک چارچوب کالن مطابق شکل  پرداخته شده است.

ریزي استراتژیک است که با توجه به طراحی گردید. چارچوب ذیل، شامل مراحل اصلی برنامه 1

  اهداف تحقیق حاضر، در جزئیات کار تغییرات اندکی لحاظ شده است.

 
 مراحل اجرایی تحقیق .1 شکل
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  مقدمه

شدن اقتصاد، تولید انبوه و اشباع اکثر بازارها، رقابت بر مبناي زمان، اطالعات انبوه، کارایی جهانی

گیري مشتري بیانگر پیچیدگی روزافزون بازارها و ارتباطات، افزایش دانش و اطالعات و قدرت تصمیم

  ها است. پویایی محیط فراروي سازمان

ها نظر به اهمیت و بندي آنورس کاالي ایران و اولویتنیاز شرکت ب هاي موردتعیین استراتژي 

بندي راهبردهاي انکار است. اولویتقابلجایگاه این شرکت در تصمیمات کالن اقتصادي کشور غیر

نیاز شرکت بورس کاالي ایران در سند پیشین استراتژیک در شرایط تحریم اقتصادي و با فرض  مورد

گرا و در نظر گرفتن اجماع شوراي مدیران صورت گرفته کثرت تداوم این شرایط، بر اساس رویکرد

بازنگري سند پیشین استراتژیک  5+1اي میان ایران و گروه که حصول توافق هستهاست،  درحالی

المللی در بُعد خارجی و هاي بینسازد و  موضوع لغو تحریمناپذیر میبورس کاالي ایران را اجتناب

هاي اقتصاد مقاومتی، بسته خروج از رکود دولت و برنامه ششم تهمچنین موضوعاتی چون سیاس

هاي شرکت سازمانی تأثیرگذار بر فعالیتترین تحوالت برونتوسعه کشور از بُعد داخلی، جزء مهم

  شوند.بورس کاالي ایران قلمداد می

 بردها استفادهبندي راهی براي رتبهپیشین خود از رویکرد کمّاستراتژیک بورس کاالي ایران در سند 

گرا و در نظر گرفتن اجماع شوراي مدیران انتخاب اثر رویکرد کثرت نکرده و اولویت راهبردها بر

کند تا انتخاب راهبردهاي با شرایط عدم اطمینان کنونی ایجاب می کهاست  حالیگردید. این در

بندي قطعی نیز بررسی شود، در همین راستا در مرحله اول به رتبهاولویت باالتر با رویکردهاي غیر

  پرداخته که شامل: 1های استراتژيها در حالت اطمینان با ماتریس ارزیابی کمّ استراتژي

 س عوامل محیطی (خارجی)؛ارزیابی راهبردها بر اسا -

 ارزیابی راهبردها بر اساس عوامل داخلی؛ -

 تعیین امتیاز جذابیت هر راهبرد؛ -

 بندي راهبردها؛ رتبه -

  شامل: 2اطمینان با تکنیک تاپسیسها در حالت عدمبندي استراتژيهمچنین در مرحله دوم رتبه

 ؛1تعیین و تبدیل وزن عوامل با اعداد خاکستري -

                                        

1 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

2 Total Order Preferences by Similarities to Ideal Solution (TOPSIS) 
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سوات  سیاز ماتر .است انجام گرفته) 2008 ، نوري  و همکاران؛ 2012 ،مهرمنش و همکاران؛ 2009

 وشیدار و يآبادیزنگ(علی  زائد مواد تیریمد يبرا کیاستراتژ يزیربرنامهراهبردها در  نیوجهت تد

 شرکت در کنندگانمصرف لیتحل و هیتجز يهادر حوزه SWOT-AHP کردیاز رو و )2012 ،ياحمد

؛ 2012 ،کر و همکارانش( SWOT زیآنال يبهبود کاربرد يبرا یبیترک روشو  هیترک کیالکترون

 ،SWOT يهاسیماتر یقیتلف کردیاستفاده از رو استفاده شده است. )2000 همکاران، و الیکورت

QSPM کیو تکن TOPSIS، یبیترک کیتکن QSPM  ي استراتژیک زیربرنامه سیماتر بهبوددر

استفاده از )، 2012میالنی،  نسب ومعیاره و اعداد فازي (حسینیگیري چندی با استفاده از تصمیمکمّ

اساس کارت امتیازي متوازن و مدل ترکیبی  گیري برتصمیم چندگانهمعیارهاي  خاکستري وتاپسیس 

هاي) در انتخاب نرم افزار (کامفیروزي و بنیادي نایینی، ی شاخصدهوزنشاپلی و آنتروپی (ارزیابی و 

در رویکرد یکپارچه در فرموالسیون استراتژي منابع انسانی SWOT- QSPM) و نهایتاً 2012

  شده است.استفاده ) 2013و همکاران،  زادهمغال(

هاي شود که محققان به تدوین استراتژي و یا اصالح استراتژيبررسی مطالعات گذشته استنباط می از

هاي اند و شاخصبا شفافیت کامل اطالعات پرداخته ها و صنایع در شرایط اطمینان وموجود در شرکت

ها و تهدیدهاي محیطی و هم چنین نقاط قوت و ضعف داخلی مورد استفاده قرار مبتنی بر فرصت

گیري چندمعیاره در هاي تصمیمي بر تحقیقات مشابه کاربردهاي روشمرورگرفته است و همچنین با 

هاي مذکور در بندي راهبردها مشخص گردید. تحقیق حاضر از منظر استفاده از روشفضاي اولویت

هاي خاکستري با روش تاپسیس نوعی تفاوت را با و با تلفیق رویکرد سیستمحالت عدم قطعیت 

موضوع و روش مذکور  تاکنونتحقیقات مشابه داخلی و خارجی دارا است. از منظر تحقیقات داخلی نیز 

است و در  نشده اجرایه ایران بازار سرماهاي فعال در در شرکت بورس کاالي ایران و سایر شرکت

سازي مدل نکته حائز اهمیت است که در انتهاي تحقیق حاضر، با استفاده از روشضمن، ذکر این 

است که مورد مذکور قرار گرفته هاي نهایی مدنظر یک انتخاب استراتژي وریزي صفر ریاضی و برنامه

  تحقیق حاضر است.    ایاينوعی جزء دیگر مزدر تحقیقات مشابه قبلی مالحظه نگردید و به

   

 

 

  پیشینه پژوهش

تحلیل رویکرد ماتریس سوات به جهت کاربرد  توان بهمیدر تحقیقات مشابه در داخل ایران، 

هاي بندي راهبردها در حوزههاي مقدماتی تحقیق و استفاده از تکنیک تاپسیس به جهت رتبهیافته

 يزیربرنامهی و ممسن شهرستان در ییروستا یاراض يکاربر تیریمد بر اثرگذار عوامل یبررس

استفاده . نموداشاره  )1392؛ حاجی نژاد و یاري، 1394، الدینی و همکاران(شمس سمیاکو تور يراهبرد

از رویکرد سوات و تحلیل سلسله مراتبی در تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیالتی 

 يموانع اجرا يبندتیدر اولو يفاز سیاستفاده از تاپس، )1393و همکاران،  یزه ساالراستان بوشهر (

 یچابک يهاياستراتژ يبندتیاولو جهت یروش ارائهو  يبخش انرژ مانکارانیپ انیدر م ياستراتژ

؛ 1392ي (خاتمی فیروزآبادي و همکاران، فاز استنتاج ستمیس و سیتاپس کیتکن از استفاده با سازمان

 تاپسیس فازي و مقایسه دو QSPMرویکرد ترکیبی ماتریس سوات و  ،)1392مولوي و همکاران، 

هاي دي استراتژيبندر طراحی یک مدل تلفیق فازي در تدوین و اولویت SAWروش با تکنیک 

استفاده از رویکرد تلفیقی تئوري خاکستري و دیماتل )، 1391و همکاران،  منششرکت بهنوش (مهر

تلفیق )، 1391ي و همکاران، زم قطعیت (کزادر شرایط عد SWOTبندي عناصر ماتریس در رتبه

اي و تاپسیس فازي در تحلیل حلیل سلسله مراتبی، شبکههاي تبا تکنیک SWOTماتریس 

گیري چند هاي تصمیمو تکنیک SWOTاستراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژي مبتنی بر ماتریس 

 سیبا استفاده از ماتر ياستراتژ ياستراتژ نیبهتر انتخاب ، )1389 رنجبر، و دیخورش( شاخصه فازي

 ،)1390 همکاران، و صحت یسلطان( يفاز طیدر مح ANP-DEMATEL یقیتلف کردیسوات و رو

 بازار کیاستراتژ لیتحل و هیتجز يهادر حوزه SWOT - QSPM سیماترراهبردها با  يرتبه بند

؛ 1390 ان،یپو و نژاد یدختیب( رشت شهر پسماند تیریمد يراهبرد عوامل یبررسو  رانیا بورس

  برگسترش مؤثر عوامل لیتحلدر  SWOT سیماتر) و استفاده از 1390 گران،ید و زاده نیعابد

  انجام شده است.نیز در داخل ) 1388زاده،  یسزاده و آقا میابراه( چابهار یساحل هیناح در يگردشگر

 MODM -GوCOPRAS  کیتکنمدل ترکیبی از استفاده از در تحقیقات مشابه در خارج از ایران، 

از رویکرد ماتریس  ،)2016لیو و همکاران،  ؛2016و همکاران،  ي بهینه (بهشتیاستراتژانتخاب در 

 يبندتیاولو و یابیارز ن،یتدوهاي ها در حوزهبندي استراتژيسوات و تاپسیس فازي به منظور اولویت

(شش بندر) و  هیترک بنادر يهاياستراتژ يبندتیاولو و نیتدوي و دیتول شرکت يهاياستراتژ

 و نیتدو در يفاز یقیتلف مدل کی یطراحی مناطق ساحلی دریاي خزر و طیمح ستیز تیریمد

و همکاران،  کی؛ سل2015 ،مندبهرهو  بخشنجاتی (سنت روش با سهیمقا در هاياستراتژ يبندتیاولو
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موضوع و روش مذکور  تاکنونتحقیقات مشابه داخلی و خارجی دارا است. از منظر تحقیقات داخلی نیز 
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  د؛یینما هیته یخارج و یداخل يدیکل عوامل از یفهرست )1

  د؛یده اختصاص وزن عوامل از کیهر به )2

  د؛یینما ثبت سیماتر يباال در را دوم مرحله در يشنهادیپ يهاياستراتژ )3

  د؛یینما مشخص يدیکل عوامل يبرا را هاياستراتژ از کیهر 1تیجذاب زانیم )4

  د؛یینما حساب عامل هر يبرا را 2تیجذاب در وزن ضربحاصل زانیم )5

 سپس و دیینما محاسبه ياستراتژ هر يبرا را پنجم گام یخروج شاخص جمع حاصل )6

و با در نظر  یسازمان يهاتیمحدود و بودجه به توجه با سپس. دیینما يبندرتبه را راهبردها

 و. (عموزاد نمود نیتدو توانیمرا  راهبرد هر يبرا یاتیعمل برنامه شده،حاصلگرفتن رتبه 

  )1395 ،يرضو

هاي استراتژیک با استفاده از انواع اي از گزینه، مجموعهپس از اتمام مرحله تدوین استراتژي

گردد. اصوالً اجراي هر استراتژي در راستاي اي مطرح در بخش قبل تدوین میرویکردهاي مقایسه

ف دسترسی به اهداف استراتژیک خاصی بوده و به منابع متفاوتی نیاز دارد. برخی از این اهدا

انتها براي اجراي تمام و سازمان قطعاً منابع بی باشداستراتژیک ممکن است در تضاد با یکدیگر 

از میان «شود که زمان را نخواهد داشت. درنتیجه سؤالی مطرح میصورت همها بهاستراتژي

  .»اند؟ها کدامترین استراتژيشده، مهمهاي تدویناستراتژي

ها اصوالً از تالقی ایسه و تدوین استراتژي عنوان گردید، استراتژيطور که در رویکردهاي مقهمان

گیرند. بر این اساس در تهدیدهاي بیرونی شکل می و هاضعف داخلی و فرصت و نقاط قوت مجموعه

شده را بر اساس همین عوامل ارزیابی هاي تدوینبحث ارزیابی و انتخاب استراتژي نیز باید استراتژي

  طرح است:ارزیابی هر استراتژي چهار سؤال اصلی زیر قابلنمود. براي 

 گیرد؟شده بهره میاین استراتژي تا چه میزان از نقاط قوت شناسایی )1

 دهد؟شده را پوشش میاین استراتژي تا چه میزان نقاط ضعف شناسایی )2

 گیرد؟شده بهره میهاي محیطی شناساییاین استراتژي تا چه میزان از فرصت )3

 سازد؟شده را مرتفع میتژي تا چه میزان تهدیدهاي محیطی شناساییاین استرا )4

                                        

1  Attractiveness Scores (AS) 

2  Total Attractiveness Scores (TAS) 

 

 

  وهش شناسی پژروش

ریزي استراتژیک ، ماتریس برنامه1سوات در این قسمت با توجه به موضوع مباحثی چون ماتریس

 و گیري در محیط خاکستري، تاپسیس خاکستريهاي سیستم خاکستري، تصمیمی، تعریف نظریهکمّ

  شده است.صورت اجمالی پرداختهبهانتخاب خبرگان 

  سوات تحلیل

هاي درون سازمان است. پایه و براي شناسایی شرایط محیطی و توانایی يتحلیل سوات، ابزار کارآمد

پیرامونی سازمان است. اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و بازاریابی، شناخت محیط 

وضعف به درون است. ماهیت قوت 5و تهدید 4، فرصت3، ضعف2، ابتداي کلمات قوتحروف سوات

  ).1384معموالً محیطی است (دیوید،  و تهدید شود و فرصتسازمان مربوط می

  ٦یریزي استراتژیک کمّماتریس برنامه

ست. پذیر اشده امکانستراتژیک انتخابهاي اکند که کدامیک از گزینهاین تکنیک مشخص می

ها و نماید. این تکنیک نیز مانند اکثر تکنیکبندي میها را اولویتاین ماتریس استراتژي ،واقعدر

پذیري و ست. این ماتریس براي ارزیابی امکانا ابزارها نیازمند یک قضاوت خوب، خبرگی و آگاهی

ست. اها پایداري راهکارهاي پیشنهادي در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود سازمان

سازمانی را نداشته که در این ارزیابی یک استراتژي توان مواجهه با شرایط درون و برونرتیصودر

کاوي و بهینهبندي خارج شود. پس از استفاده از هاي قابل اولویتباشد، باید از فهرست استراتژي

تدوین استراتژي، انتخاب بهترین استراتژي، از هبردهاي اولیه بخش پایانی راسناریونویسی در تدوین 

ریزي . تکنیک ماتریس برنامهقرار داردهاي پیشنهادشده در مرحله دوم (انطباق) لیست استراتژي

هاي پیشنهادي را بهاستراتژي که دهد، این امکان را به استراتژیست مییکمّ صورتبهاستراتژي 

  قرار زیر است: مراحل این ماتریس به بندي و امتیازدهی نماید.ی رتبهصورت کمّ

                                        

1 Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) 

2 Strength 

3 Weakness 

4 Opportunities 

5 Threats 

6 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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1  Attractiveness Scores (AS) 

2  Total Attractiveness Scores (TAS) 

 

 

  وهش شناسی پژروش

ریزي استراتژیک ، ماتریس برنامه1سوات در این قسمت با توجه به موضوع مباحثی چون ماتریس

 و گیري در محیط خاکستري، تاپسیس خاکستريهاي سیستم خاکستري، تصمیمی، تعریف نظریهکمّ

  شده است.صورت اجمالی پرداختهبهانتخاب خبرگان 

  سوات تحلیل
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1 Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) 

2 Strength 

3 Weakness 

4 Opportunities 

5 Threats 

6 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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  معیارههاي تصمیم گیري چند انواع روش

  شود:هاي مختلف تقسیم میگیري چند معیاره به دو دسته روشتصمیم

ل مسائل بهینه سازي ریزي ریاضی شامهاي برنامهروش. این خانواده از 1تصمیم گیري چند هدفه *

زمان به شود و تصمیم گیرنده همبه صورت یک تابع برداري تعریف میتابع هدف  است که در آنها

. در چنین مسائلی تصمیم اي بهینه استبراي طراحی برنامه دنبال بهینه سازي چندین تابع هدف

توابع هدف مختلفی را بهینه اي است که تصمیم به گونه ن مقادیر متغیرهايگیرنده به دنبال تعیی

  . سازند

انتخاب یک گزینه از میان  هایی براي ارزیابی ومجموعه روش .2گیري چند شاخصهتصمیم *

ها ارزیابی از شاخص ايعههایی که بر اساس مجموبندي گزینهها و یا اولویتاي از گزینهمجموعه

 گیري چند شاخصه در سه الی چهار دهه اخیرهاي تصمیمانواع روش اي ازدامنه گسترده. اندشده

گیري چند شاخصه به گرایش ارائه دهندگان آن نسبت به هاي تصمیمتنوع روشتوسعه یافته است. 

را در گیري چند شاخصه هاي تصمیمبندي کلی انواع روشسیمگردد. در یک تقارزیابی مسائل باز می

اي نامند. در این دسته گزینهمی 3هاي امتیازدهیول را روش. آنها دسته ادهندسه دسته اصلی قرار می

. بر این اساس مسئله اصلی در االترین امتیاز را کسب کرده باشدشود که ببه عنوان ارجح انتخاب می

  .گیري مورد نظر استي مسئله تصمیمها تعیین یک تابع مطلوبیت مناسب برااین دسته روش

ي به عنوان اها گزینه. در این دسته از روششودمی نامیده 4هاي سازشیعنوان روش دسته دوم تحت

  آل داشته باشد.ایدهشود که بیشترین نزدیکی و شباهت را با گزینه گزینه برتر انتخاب می

ها به ترتیبی . در این دسته گزینهگیرندنیز در دسته سوم قرار می 5ايهاي غیر رتبهخانواده روش

ترین سطح ممکن برآورده شوند که یک شاخص هماهنگی تعریف شده را در باالبندي میاولویت

  .سازند

                                        
1 Multi Objective Decision Making (MODM) 

2 Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
3 Scoring 
4  Compromising 
5 Outranking 

 

 

توان مسئله رو میاین هر استراتژي باید از چهار منظر مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. از ،درواقع

گیري چندمعیاره دانست. تعریف مشخصی از یک مسئله ارزیابی استراتژي را یک مسئله تصمیم

  صورت زیر ارائه داد:بهتوان چندمعیاره را می

,��هاي تصمیم، شاملاي ناتهی و متناهی از گزینهفرض کنید مجموعه« ��,… , و  ��

,��ها، نظیراي متناهی از معیارها یا شاخصمجموعه ��,… , را در اختیارداریم که مطلوبیت  ��

عیین گزینه بهینه با گیري چند شاخصه تشود. هدف تصمیمها ارزیابی میها بر اساس آنگزینه

  .»هاي موردنظر استباالترین درجه مطلوبیت بر اساس تمامی شاخص

شده در فاز تدوین هاي تدوینهاي تصمیم اشاره به استراتژيدر مسئله ارزیابی استراتژي، گزینه

ها و تهدیدهاي خارجی ضعف داخلی و فرصت و استراتژي و معیارهاي ارزیابی اشاره به نقاط قوت

  دارد. (همان منبع)

  ١ي خاکستريهاستمیسنظریه 

گرایانه و مدرن است. متفکران و اندیشمندان مدرن هاي ذاتی دیدگاه اثباتقطعیت یکی از ویژگی

نگریم. این مکتب فکري هیچ جایگاهی را همان صورتی موجود است که به آن میمعتقدند دنیا به

نظریه پردازان متعلق به دیدگاه  قابل، طیف دیگري ازبراي شک و ابهام در نظریات قائل نیست. در م

مدرن، قطعیت را موضوعی کامالً مردود دانسته و وجود دیدگاهی واحد در خصوص موضوعات را پست

ها و نه به روشنی و شفافیت مدرنیست توان بهاما دنیا را نه می ).2007، 2کنند (بابیکلی رد میبه

 منشأها در نظر گرفت. بلکه دنیاي ما ماهیتی ذاتاً خاکستري دارد. مدرنسیاهی و نامعلومی پست

هاي خاکستري نیز در چنین نگاهی نهفته است. عدم قطعیت مفهومی ذاتی در نظریه سیستم

باشند. ت و ارزیابی ذهنی بشر میهایی است که مستلزم قضاوویژه فعالیتهاي رفتاري و بهکنش

هاي چند هاي رفتاري است. یک مسئله اساسی در کاربرد روشگیري یکی از این کنشتصمیم

نشده شاخصه، عدم قطعیت است. درواقع اغلب تصمیمات بر مبناي محاسبات قطعی و مشخص انجام

منظر، پیوند این). از2006، 3هاند (ریا بکگیري با ابهام و عدم قطعیت بسیاري مواجهو مسائل تصمیم

  تواند تا حدود زیادي پاسخگوي چالش کمبود اطالعات باشد.گیري میهاي تصمیماین نظریه با روش

                                        
1 Grey Theory 
2 Babi 
3 Riabacke 
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صوص اوزان خگیرنده درهاي تصمیماستفاده براي بیان اولویتهاي قابلاي از مقیاسترتیب نمونهبه

  دهند.ها و امتیاز هر گزینه نسبت به هر شاخص را نشان میاهمیت شاخص
 استفادهقابلهاي اسیمق .2 جدول

  

  تاپسیس خاکستري

گیري چند شاخصه شده تصمیمیرفتهپذهاي جذاب و عنوان یکی از روشبه TOPSISروش 

اي را در برخورد با مسائل مختلف داشته است. شکل اولیه این روش براي مسائلی کاربردهاي گسترده

گیري در شرایط عدم اطمینان، محققان هاي تصمیمشده است. با توسعه روشهاي قطعی ارائهبا داده

اند. هر یک از محققان اي پرداختههاي خاکستري و فاصلهبا داده TOPSISبه توسعه روش 

هاي خاکستري ارائه هاي مختلفی را براي توسعه این روش تحت شرایط دادهها و روشچارچوب

  )1393پذیر نخواهد بود. (رضوي و دیگران، رو ارائه چارچوبی جامع و واحد امکانینا ازاند و داده

ها را شرح ها یا معیارهایی که گزینهین ویژگیترمهماي از گام اول: در گام نخست مجموعه

  شوند.دهند، شناسایی و تعریف میمی

هاي گیري. در این گام با توجه به قضاوت یا ارزیابیگام دوم: تشکیل ماتریس تصمیم

گیري، ماتریس هاي تصمیمها نسبت به شاخصگیرنده در خصوص امتیاز هر یک از گزینهیمتصم

شود. در این ماتریس گیري خاکستري، تشکیل میتصمیم ijijij r,rr   امتیاز گزینهi  ام در

  شده است.یانبصورت یک عدد خاکستري ام است که به jشاخص 

سازي ماتریس تصمیم خاکستري. در این مرحله هر یک از محققان مقیاسگام سوم: بی

اند. جهانشاهلو و ارائه دادهسازي یک ماتریس تصمیم خاکستري مقیاسي مختلفی را براي بیهاروش

 G  مقیاس w   مقیاس
 ]1، 2[  بسیار ضعیف   ]0,1، 0,2[  بسیار کم

 ]3، 4[  ضعیف  ]0,2، 0,3[  کم

 ]4، 5[  متوسط ضعیف  ]0,3، 0,4[  متوسط کم

 ]5، 6[  متوسط   ]0,4، 0,5[  متوسط

 ]6، 7[  متوسط خوب  ]0,5، 0,6[  متوسط زیاد

 ]8، 9[  خوب  ]0,6، 0,9[  زیاد

 ]9، 10[  بسیار خوب  ]0,9، 1 [  بسیار زیاد

 

 

آل که تحت ایدهها بر اساس شباهت به گزینهبندي گزینهاولویتروش موجود هاي از میان روش

شاخصه است گیري چندهاي تصمیمشود، یکی از پرکاربردترین روششناخته می TOPSISعنوان 

  .)1393(رضوي و دیگران،  شده استمعرفی 1توسط هوانگ و یون که

  گیري در محیط خاکستريتصمیم

ها تعدادي شوند که در آناي از مسائل را شامل میشاخصه دسته گستردهگیري چندمسائل تصمیم

رتبه شوند. انتخاب گزینه برتر یاها ارزیابی میاي از شاخصحسب مجموعهگزینه یا اقدام مختلف بر

گیرندگان در رابطه با اولویت یا ترجیح گزینهها در چنین شرایطی مستلزم قضاوت تصمیمبندي گزینه

قطعیت اشاره به گیري در شرایط عدمهاي گوناگون است. تصمیمهاي مختلف نسبت به شاخص

. گام شوندصورت اعداد و مقادیر قطعی بیان نمیها معموالً ذهنی بهحالتی است که این قضاوت

گیري است. زمانی که شاخصه تشکیل یک ماتریس تصمیمگیري چندآغازین در هر مسئله تصمیم

اي از اعداد خاکستري بیان شوند، با حسب مجموعهمقادیر اولویت هر گزینه نسبت به هر شاخص بر

شاخصه خاکستري مواجه خواهیم بود. در این حالت ماتریس تصمیمگیري چندیک مسئله تصمیم

  )1393خواهد بود. (رضوي و دیگران،  1صورت جدول گیري به

  )1393 همکاران، و يرضو( يخاکستر گیريتصمیم سیماتر .1 جدول

ng ... 
2g 1g 

 شاخص

  گزینه

 nn rr 11 , ...  1212 rr ,   1111 rr ,  1A 

 nn rr 22 , ...  2222 rr ,  2121 rr , 2A 

⋮ ... ⋮ ⋮ ⋮ 

 mnmn rr , ...  22 mm rr ,  11 mm rr , mA 

ی اشاره هاي کمّ استفاده در قضاوت گیري خاکستري باید به مقیاس مورددرخصوص مسائل تصمیم

زیر،  شود. جدولاي در نظر گرفته میصورت اعداد فاصلهشده به ی نظرات کیفی ایرادنمود. تجسم کمّ

                                        
1 Hwang,C.L,Yoon 
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آل آل مثبت و منفی. با تعریف بردارهاي ایدهگام هفتم. محاسبه فاصله هر گزینه از بردارهاي ایده

ها نسبت به این بردارها اقدام در گام ششم، در این مرحله نسبت به محاسبه فاصله هر یک از گزینه

ند. روابط ذیل بر اهاي مختلفی را ارائه دادهگردد. براي محاسبه این گام هر یک از محققان روشمی

  شده است. ) ارائه2010) و زاوادسکاس و همکاران (2008اساس لین و همکاران (
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شده هر گام هشتم. محاسبه شاخص نزدیکی نسبی. در این مرحله با توجه به فواصل محاسبه

آل مثبت طبق رابطه زیر محاسبه نسبی هر گزینه به ایدهآل، شاخص نزدیکی گزینه از بردارهاي ایده
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؛ جهانشاهلو 2006اند. (جهانشاهلو و همکاران، سازي پیشنهاد دادههمکاران روابط زیر را براي مقیاس

  )2009و همکاران، 
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، رابطه زیر را براي 2010و زاوادسکاس و همکاران  2008از سوي دیگر، لین و همکاران 

  اند.هاي از جنس سود و هزینه پیشنهاد دادهشاخصسازي مقیاسبی
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عدد خاکستري ijijij n,nn  شده مقیاسمقدار بیijr دهد.را نشان می  

هاي وزن شاخص گام چهارم: تعیین بردار اوزان معیارها. در این گام نسبت به تعیین بردار

هاي، آنتروپی خاکستري، توان با هر یک از روششود. این کار را میگیري اقدام میتصمیم

هاي خاکستري به دست آورد. ضمن با داده LINMAPهاي زوجی خاکستري و یا روش مقایسه

اوزان کنیم توانند خود اعدادي خاکستري یا قطعی باشند. در این گام فرض میکه این اوزان میآن

�Uصورت بردار خاکستريها بهشاخص = (U��,U��,⋯U��)  شده باشند.مشخص  

سازي ماتریس مقیاسمقیاس وزین. پس از بیگام پنجم: تشکیل ماتریس تصمیم خاکستري بی

هاي سوم و چهارم، در این گام نسبت به تشکیل تصمیم خاکستري و تعیین بردار اوزان معیارها در گام

شود. براي این کار نظیر حالت قطعی، امتیاز هر گزینه در هر مقیاس وزین اقدام میبیماتریس 

  کنیم. در حالت کلی:مقیاس را در وزن آن شاخص ضرب میشاخص ماتریس بی
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، در بخش دوم فرایند تدوین استراتژي (مرحله 3و ارزیابی رقبا2و داخلی 1هاي ارزیابی عوامل خارجی

اساس نمرات حاصل شده در ارزیابی  ، تعیین موقعیت استراتژیک بورس کاالي ایران بر)انطباق

، ماتریس 4هاي اصلیمحیطی و داخلی، با استفاده از چهار روش ماتریس سوات، ماتریس استراتژي

اتژیک بورس کاالي ایران تعیین شد ، موقعیت استر5خارجی-هاي عمومی و ماتریس داخلیاستراتژي

با مشخص شدن وضعیت و موقعیت استراتژیک سازمان، در بخش سوم فرایند تدوین استراتژي  و

بر  که (مرحله تدوین) تهیه و ارائه راهبردهاي اولیه براي مجموعه بورس کاالي ایران مدنظر است

بر همین اساس  و تدوین راهبرد صورت گرفت کاوياساس دو رویکرد سناریونویسی و همچنین بهینه

کاوي، و بر اساس امکان دسترسی به اطالعات، دو مطالعه موردي بر روي ا در بخش بهینهابتد

هاي کاالیی مشابه در دنیا صورت گرفت وسپس، با محوریت سناریونویسی، با توجه راهبردهاي بورس

بورس راهبردهاي نهایتاً  هاي مرحله تعیین موقعیت استراتژیک، تدوین راهبرد انجام شد وبه خروجی

  شده است. اشاره 2در شکل کاال 

 
 عناوین نهایی راهبردها .2 شکل

                                        
1 External Factor Evaluation Matrix 

2 Internal Factor Evaluation Matrix 

3  Competitive Profile Matrix (CPM) 

4 Main Strategy Matrix(MSM) 

5 Internal External Matrix (IEM) 

المللیتوسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهاي بین

کار و رسانهوترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه بورس کاالي ایران در محیط کسب

هاي حوزه فناوري اطالعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارهاروزرسانی قابلیتسازي مستمر و بهبهینه

نفعانگرایی در ارائه خدمات به ذيمداري و کیفیتمشتري

کار بورس کاالي ایرانو استفاده از ظرفیت نهادهاي مالی جهت توسعه کسب 

گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهاي منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار

ایجاد و  به کارگیري ابزارهاي تامین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتریان

اوراق بهادارسازي و توسعه ابزارهاي مشتقه

 

 

  انتخاب خبرگان

است. در مورد نمونه هم براي بررسی شرکت بورس کاالي ایران از ارکان بازار سرمایه  جامعه مورد

همراه ارزیابی رقبا ارزیابی عوامل محیطی، ارزیابی عوامل داخلی و همچنین عوامل کلیدي موفقیت به

هاي تدوین استراتژي از طریق مصاحبه با اعضاء شوراي راهبردي و همچنین توزیع و عنوان وروديبه

شوند. براي این منظور، شوراي دهی میوزن نیاز استخراج، شناسایی و هاي موردگردآوري پرسشنامه

تشکیل و  06/08/1394دوم کمیته نظارت مورخ وراهبردي بر اساس مصوبه بند سوم جلسه بیست

  استفاده قرار گرفت.  عنوان مبناي سایر مراحل تحقیق موردها بهنظرات آن

  هاي پژوهشیافته

ها و ارائه لیل دادهتح و ، تجزیهو مبانی نظري ابهپیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مش س از بررسیپ

کمک راهبردهاي ، بهبر اساس سند استراتژیک بورس کاالمدنظر قرار دارد.  نتایج تحقیق

ی و همچنین روش تاپسیس شده، اولویت راهبردها بر اساس دو رویکرد ماتریس ارزیابی کمّمشخص

تفاده از یک مدل اسنیز با  است و در نهایت دهشخاکستري در شرایط اطمینان و عدم اطمینان بررسی

اي، راهبردهاي منتخب براي اجرا در سال هاي بودجهدرنظر گرفتن محدودیتیک و ریاضی صفر و 

   اند. شده نخست پیشنهاد

  بندي راهبردهارتبهمرحله 

توان کاوي و سناریونویسی میهاي سازمانی از دو رویکرد بهینهبراي تدوین و طراحی استراتژي

کاوي، و بر اساس امکان دسترسی به اطالعات، دو استفاده نمود. بر همین اساس ابتدا در بخش بهینه

هاي کاالیی مشابه در دنیا صورت گرفته است. سپس، با مطالعه موردي بر روي راهبردهاي بورس

راهبرد  هاي مرحله تعیین موقعیت استراتژیک، تدوینمحوریت سناریونویسی، با توجه به خروجی

  صورت گرفته است. 

بر اساس تعیین و تحلیل موقعیت استراتژیک براي شرکت بورس کاالي ایران بر اساس چهار روش 

هاي رقابتی عمومی و ماتریس داخلی و ماتریس سوات، ماتریس استراتژي اصلی، ماتریس استراتژي

انجام پس از اند. اج شدهخارجی، راهبردهاي حفظ، تنوع، تمایز، کاهش، مشارکت و نگهداري استخر

با استفاده از ماتریسبخش اول فرآیند تدوین استراتژي (مرحله ورودي) و تامین اطالعات مورد نیاز 
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، در بخش دوم فرایند تدوین استراتژي (مرحله 3و ارزیابی رقبا2و داخلی 1هاي ارزیابی عوامل خارجی

اساس نمرات حاصل شده در ارزیابی  ، تعیین موقعیت استراتژیک بورس کاالي ایران بر)انطباق

، ماتریس 4هاي اصلیمحیطی و داخلی، با استفاده از چهار روش ماتریس سوات، ماتریس استراتژي

اتژیک بورس کاالي ایران تعیین شد ، موقعیت استر5خارجی-هاي عمومی و ماتریس داخلیاستراتژي

با مشخص شدن وضعیت و موقعیت استراتژیک سازمان، در بخش سوم فرایند تدوین استراتژي  و

بر  که (مرحله تدوین) تهیه و ارائه راهبردهاي اولیه براي مجموعه بورس کاالي ایران مدنظر است

بر همین اساس  و تدوین راهبرد صورت گرفت کاوياساس دو رویکرد سناریونویسی و همچنین بهینه

کاوي، و بر اساس امکان دسترسی به اطالعات، دو مطالعه موردي بر روي ا در بخش بهینهابتد

هاي کاالیی مشابه در دنیا صورت گرفت وسپس، با محوریت سناریونویسی، با توجه راهبردهاي بورس

بورس راهبردهاي نهایتاً  هاي مرحله تعیین موقعیت استراتژیک، تدوین راهبرد انجام شد وبه خروجی

  شده است. اشاره 2در شکل کاال 

 
 عناوین نهایی راهبردها .2 شکل

                                        
1 External Factor Evaluation Matrix 

2 Internal Factor Evaluation Matrix 

3  Competitive Profile Matrix (CPM) 

4 Main Strategy Matrix(MSM) 

5 Internal External Matrix (IEM) 

المللیتوسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهاي بین

کار و رسانهوترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه بورس کاالي ایران در محیط کسب

هاي حوزه فناوري اطالعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارهاروزرسانی قابلیتسازي مستمر و بهبهینه

نفعانگرایی در ارائه خدمات به ذيمداري و کیفیتمشتري

کار بورس کاالي ایرانو استفاده از ظرفیت نهادهاي مالی جهت توسعه کسب 

گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهاي منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار

ایجاد و  به کارگیري ابزارهاي تامین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتریان

اوراق بهادارسازي و توسعه ابزارهاي مشتقه

 

 

  انتخاب خبرگان

است. در مورد نمونه هم براي بررسی شرکت بورس کاالي ایران از ارکان بازار سرمایه  جامعه مورد

همراه ارزیابی رقبا ارزیابی عوامل محیطی، ارزیابی عوامل داخلی و همچنین عوامل کلیدي موفقیت به

هاي تدوین استراتژي از طریق مصاحبه با اعضاء شوراي راهبردي و همچنین توزیع و عنوان وروديبه

شوند. براي این منظور، شوراي دهی میوزن نیاز استخراج، شناسایی و هاي موردگردآوري پرسشنامه

تشکیل و  06/08/1394دوم کمیته نظارت مورخ وراهبردي بر اساس مصوبه بند سوم جلسه بیست

  استفاده قرار گرفت.  عنوان مبناي سایر مراحل تحقیق موردها بهنظرات آن

  هاي پژوهشیافته

ها و ارائه لیل دادهتح و ، تجزیهو مبانی نظري ابهپیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مش س از بررسیپ

کمک راهبردهاي ، بهبر اساس سند استراتژیک بورس کاالمدنظر قرار دارد.  نتایج تحقیق

ی و همچنین روش تاپسیس شده، اولویت راهبردها بر اساس دو رویکرد ماتریس ارزیابی کمّمشخص

تفاده از یک مدل اسنیز با  است و در نهایت دهشخاکستري در شرایط اطمینان و عدم اطمینان بررسی

اي، راهبردهاي منتخب براي اجرا در سال هاي بودجهدرنظر گرفتن محدودیتیک و ریاضی صفر و 

   اند. شده نخست پیشنهاد

  بندي راهبردهارتبهمرحله 

توان کاوي و سناریونویسی میهاي سازمانی از دو رویکرد بهینهبراي تدوین و طراحی استراتژي

کاوي، و بر اساس امکان دسترسی به اطالعات، دو استفاده نمود. بر همین اساس ابتدا در بخش بهینه

هاي کاالیی مشابه در دنیا صورت گرفته است. سپس، با مطالعه موردي بر روي راهبردهاي بورس

راهبرد  هاي مرحله تعیین موقعیت استراتژیک، تدوینمحوریت سناریونویسی، با توجه به خروجی

  صورت گرفته است. 

بر اساس تعیین و تحلیل موقعیت استراتژیک براي شرکت بورس کاالي ایران بر اساس چهار روش 

هاي رقابتی عمومی و ماتریس داخلی و ماتریس سوات، ماتریس استراتژي اصلی، ماتریس استراتژي

انجام پس از اند. اج شدهخارجی، راهبردهاي حفظ، تنوع، تمایز، کاهش، مشارکت و نگهداري استخر

با استفاده از ماتریسبخش اول فرآیند تدوین استراتژي (مرحله ورودي) و تامین اطالعات مورد نیاز 
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  بندي در حالت عدم اطمینانرتبه

است.  شده استفادهبندي راهبردها در شرایط عدم اطمینان، از رویکرد تاپسیس خاکستري براي رتبه

استخراج شده و  ظور در ابتدا عوامل کلیدي موفقیت بر اساس سند استراتژي بورس کاالبراي این من

شده و وزن خاکستري هر نظرات شوراي راهبردي بررسی با استفاده از زان هر یک از عواملاو در ادامه

ا و همچنین محاسبه اوزان هسازي عوامل و شاخصشده است. پس از تعیین و نهاییعامل تعیین

نظرات خبرگان  با استفاده از ،ید شدهأیتعوامل کلیدي  برحسبگانه ها، راهبردهاي هشتمرتبط با آن

شده گیري اعمالبر روي ماتریس تصمیمتري پس از اخذ نظرات جمع، بررسی و روش تاپسیس خاکس

شده و با رتبه کارگیري تاپسیس خاکستري تعییننهایت رتبه هر یک از راهبردها پس از به است. در

 چارچوب کلی این بخش ارائه 3در شکل  ی مقایسه شده است.ارزیابی کمّ ماتریس روش درراهبردها 

  شده است. 

 
  بندي در حالت عدم اطمینانچارچوب اجرایی رتبه .3شکل

  

  موفقیتسازي عوامل کلیدي نهایی 

ن در تفاوت حالت عدم اطمینان با اطمینا .ندافهرست شده 4در جدول وامل کلیدي موفقیت ع

ها، تهدیدها، صورت که در حالت اطمینان معیارهاي ارزیابی همان فرصتمعیارهاي ارزیابی است. بدین

معیارهاي ارزیابی عنوان ها بوده، اما در حالت عدم اطمینان، عوامل کلیدي موفقیت بهها و ضعفقوت

  شوند. نظر گرفته می راهبردها در
  شده دیأیتعوامل کلیدي  .4 جدول

  ردیف  عامل کلیدي موفقیت در ارزیابی راهبردها

 1  هاي کاالییسهم بازار هر یک از گروه

 2 هاي فناوري اطالعاتزیرساخت

 3  سهم بازار قراردادهاي اختیار معامله

نهایی سازي عوامل کلیدي موفقیت

تعیین اوزان عوامل نهایی

ارزیابی راهبردها بر اساس معیارها

به کارگیري روش تاپسیس خاکستري در ارزیابی راهبردها

مقایسه رتبه راهبردها بین دو حالت اطمینان و عدم اطمینان

 

 

بندي راهبردهاي بورس کاالي ایران در دو حالت صورت گرفته است. حالت اول در شرایط رتبه

دوم ی راهبردها و بر اساس عوامل ماتریس سوات و حالت اطمینان و با استفاده از ماتریس ارزیابی کمّ

در شرایط عدم اطمینان و با استفاده از روش تاپسیس خاکستري و بر اساس عوامل کلیدي موفقیت 

  شده است. ها ارائهبندي هر یک از روشاست. در ادامه نتایج رتبه

  بندي در حالت اطمینانرتبه

شی ها نیازمند روی، این است که سازمانریزي استراتژیک کمّ هدف اصلی روش ماتریس برنامه

ها و سپس تحلیل آن و سیستماتیک جهت ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی خود، تجزیه

روش فوق،  کارگیري). نتایج به1384، 1روند استراتژیک خود هستند (دیوید گیري عملیاتی درتصمیم

  مشاهده است. قابل 3در جدول 

 

 بندي راهبردها در حالت اطمینانرتبه .3 جدول

کد 

 راهبرد
 عنوان راهبرد

جذابیت 

 کل
 رتبه 

1SP 2 2,39 اوراق بهادارسازي و توسعه ابزارهاي مشتقه 

2SP 1 2,58 کارگیري ابزارهاي تأمین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتریانایجاد و به 

3SP 3 2,38 گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهاي منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار 

4SP 5 2,08 کار بورس کاالي ایرانواستفاده از ظرفیت نهادهاي مالی جهت توسعه کسب 

5SP 4 2,19 نفعانگرایی در ارائه خدمات به ذيمداري و کیفیتمشتري 

6SP 
هاي حوزه فناوري اطالعات متناسب با توسعه ابزارها روزرسانی قابلیتسازي مستمر و بهبهینه

 و بازارها
1,98 6 

7SP 7 1,92 کار و رسانهوترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه بورس کاالي ایران در محیط کسب 

8SP 8  1,89 المللیتوسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهاي بین 

                                        
1 David 
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  بندي در حالت عدم اطمینانرتبه

است.  شده استفادهبندي راهبردها در شرایط عدم اطمینان، از رویکرد تاپسیس خاکستري براي رتبه

استخراج شده و  ظور در ابتدا عوامل کلیدي موفقیت بر اساس سند استراتژي بورس کاالبراي این من

شده و وزن خاکستري هر نظرات شوراي راهبردي بررسی با استفاده از زان هر یک از عواملاو در ادامه

ا و همچنین محاسبه اوزان هسازي عوامل و شاخصشده است. پس از تعیین و نهاییعامل تعیین

نظرات خبرگان  با استفاده از ،ید شدهأیتعوامل کلیدي  برحسبگانه ها، راهبردهاي هشتمرتبط با آن

شده گیري اعمالبر روي ماتریس تصمیمتري پس از اخذ نظرات جمع، بررسی و روش تاپسیس خاکس

شده و با رتبه کارگیري تاپسیس خاکستري تعییننهایت رتبه هر یک از راهبردها پس از به است. در

 چارچوب کلی این بخش ارائه 3در شکل  ی مقایسه شده است.ارزیابی کمّ ماتریس روش درراهبردها 

  شده است. 

 
  بندي در حالت عدم اطمینانچارچوب اجرایی رتبه .3شکل

  

  موفقیتسازي عوامل کلیدي نهایی 

ن در تفاوت حالت عدم اطمینان با اطمینا .ندافهرست شده 4در جدول وامل کلیدي موفقیت ع

ها، تهدیدها، صورت که در حالت اطمینان معیارهاي ارزیابی همان فرصتمعیارهاي ارزیابی است. بدین

معیارهاي ارزیابی عنوان ها بوده، اما در حالت عدم اطمینان، عوامل کلیدي موفقیت بهها و ضعفقوت

  شوند. نظر گرفته می راهبردها در
  شده دیأیتعوامل کلیدي  .4 جدول

  ردیف  عامل کلیدي موفقیت در ارزیابی راهبردها

 1  هاي کاالییسهم بازار هر یک از گروه

 2 هاي فناوري اطالعاتزیرساخت

 3  سهم بازار قراردادهاي اختیار معامله

نهایی سازي عوامل کلیدي موفقیت

تعیین اوزان عوامل نهایی

ارزیابی راهبردها بر اساس معیارها

به کارگیري روش تاپسیس خاکستري در ارزیابی راهبردها

مقایسه رتبه راهبردها بین دو حالت اطمینان و عدم اطمینان

 

 

بندي راهبردهاي بورس کاالي ایران در دو حالت صورت گرفته است. حالت اول در شرایط رتبه

دوم ی راهبردها و بر اساس عوامل ماتریس سوات و حالت اطمینان و با استفاده از ماتریس ارزیابی کمّ

در شرایط عدم اطمینان و با استفاده از روش تاپسیس خاکستري و بر اساس عوامل کلیدي موفقیت 

  شده است. ها ارائهبندي هر یک از روشاست. در ادامه نتایج رتبه

  بندي در حالت اطمینانرتبه

شی ها نیازمند روی، این است که سازمانریزي استراتژیک کمّ هدف اصلی روش ماتریس برنامه

ها و سپس تحلیل آن و سیستماتیک جهت ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی خود، تجزیه

روش فوق،  کارگیري). نتایج به1384، 1روند استراتژیک خود هستند (دیوید گیري عملیاتی درتصمیم

  مشاهده است. قابل 3در جدول 

 

 بندي راهبردها در حالت اطمینانرتبه .3 جدول

کد 

 راهبرد
 عنوان راهبرد

جذابیت 

 کل
 رتبه 

1SP 2 2,39 اوراق بهادارسازي و توسعه ابزارهاي مشتقه 

2SP 1 2,58 کارگیري ابزارهاي تأمین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتریانایجاد و به 

3SP 3 2,38 گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهاي منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار 

4SP 5 2,08 کار بورس کاالي ایرانواستفاده از ظرفیت نهادهاي مالی جهت توسعه کسب 

5SP 4 2,19 نفعانگرایی در ارائه خدمات به ذيمداري و کیفیتمشتري 

6SP 
هاي حوزه فناوري اطالعات متناسب با توسعه ابزارها روزرسانی قابلیتسازي مستمر و بهبهینه

 و بازارها
1,98 6 

7SP 7 1,92 کار و رسانهوترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه بورس کاالي ایران در محیط کسب 

8SP 8  1,89 المللیتوسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهاي بین 

                                        
1 David 
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  بر اساس معیارها راهبردهاارزیابی 

ها بر اساس اجماع نظرات کننده و همچنین محاسبه اوزان هر یک از آنپس از تعیین عوامل ارزیابی

. براي این منظور گرفتگانه مدنظر قرار خبرگان، ارزیابی هر راهبرد بر اساس عوامل و معیارهاي شش

گیري خاکستري بر اساس نظرات خبرگان در ادامه صورت گرفته است. براي تکمیل ماتریس تصمیم

این منظور، نظرات خبرگان بر اساس تأثیر هر راهبرد بر روي هر عامل کلیدي موفقیت با توجه به 

به زبانی بدیل واژگان با تشد و نتایج و اجماع حاصل از جلسات طوفان فکري در شوراي راهبردي اخذ 

  است.  شدهحاصل 6شده جدول فوق در جدول ی، نسخه کمّداد خاکستري بر اساس جداول تبدیلاع

 اعداد خاکستري برحسبی شده گیري کمّماتریس تصمیم .6 جدول

  معیار ششم  معیار پنجم  معیار چهارم  معیار سوم  معیار دوم معیار اول  معیار/ راهبرد

 ]10،9[ ]5،4[ ]9،8[ ]6،5[ ]7،6[ ]9،8[ راهبرد اول

 ]9،8[ ]6،5[ ]10،9[ ]6،5[ ]9،8[ ]10،9[ راهبرد دوم

 ]9،8[ ]6،5[ ]6،5[ ]9،8[ ]10،9[ ]7،6[ راهبرد سوم

 ]9،8[ ]6،5[ ]5،4[ ]5،4[ ]5،4[ ]10،9[ راهبرد چهارم

 ]5،4[ ]10،9[ ]6،5[ ]6،5[ ]6،5[ ]6،5[ راهبرد پنجم

 ]9،8[ ]9،8[ ]9،8[ ]6،5[ ]9،8[ ]5،4[ راهبرد ششم

 ]6،5[ ]10،9[ ]5،4[ ]5،4[ ]9،8[ ]4،3[ راهبرد هفتم

 ]9،8[ ]6،5[ ]5،4[ ]2،1[ ]4،3[ ]2،1[ راهبرد هشتم

  کارگیري روش تاپسیس خاکستريبه

ها با استفاده از اعداد خاکستري و همچنین تکمیل و تبدیل ماتریس با توجه به تعیین اوزان شاخص

 هاي فوق، امکان اجراي روش تاپسیس خاکستري فراهماعداد خاکستري در بخش گیري بهتصمیم

هاي آلسازي و تعیین ماتریس موزون و ایدهمقیاسبی مراحل یرزالزم به ذکر است که در است. 

) و 2008مثبت و منفی، با توجه به تنوع و گستردگی روابط و قواعد، الگوي لین و همکاران (

  ) مبناي محاسبات قرارگرفته است. 2010( زاوادسکاس و همکاران

مقیاس شده موزون گیري بیگیري و تعیین ماتریس تصمیمسازي ماتریس تصمیممقیاسدرصورت بی

اس شده در ماتریس اوزان خاکستري و مقیگیري بیضرب ماتریس تصمیمبا استفاده از حاصل

هاي مثبت و منفی، محاسبه آلایدهکه سایر مراحل روش تاپسیس خاکستري شامل تعیین درصورتی

ها مدنظر قرار آلهاي مثبت و منفی و همچنین تعیین درجه نزدیکی هر راهبرد به ایدهآلفاصله از ایده

سازي اعداد گردد. الزم به ذکر است که در انتهاي مراحل سفیدحاصل می 7گیرد، نتایج مطابق جدول 

  ها فراهم شود.  بندي آنخاکستري نیز صورت گرفته است تا امکان قیاس امتیاز راهبردها و رتبه

 

 

  ردیف  عامل کلیدي موفقیت در ارزیابی راهبردها

 4  سهم بازار قراردادهاي آتی

 5 هاي نیروي انسانیتوانمندي

 6 المللیسهم بازار بین

  تعیین اوزان عوامل

هایی استفاده هستند. روشهاي گوناگونی قابلبراي تعیین اوزان خاکستري هر یک از عوامل، روش

چون لینمپ، متوسط سطري، روش تقریبی، روش تحلیل سلسله مراتبی، روش انتروپی شانون و روش 

سیستم  برحسبهاي مذکور در حالت عدم اطمینان و ها هستند. روشاین روش ازجملهگیري متوسط

نتروپی شانون خاکستري، انتروپی هاي آ. روشاندیافته توسعهخاکستري یا منطق فازي هم بسط و 

اي شانون فازي، تحلیل سلسله مراتبی فازي، تحلیل سلسله مراتبی خاکستري و روش تحلیل توسعه

  ). 1393ه این موارد هستند. (رضوي و دیگران، جمل چانگ از

کارگیري تاپسیس خاکستري در نظرات خبرگان و همچنین به در تحقیق حاضر با توجه به استفاده از

بندي راهبردها، تعیین اوزان عوامل کلیدي موفقیت تایید شده برحسب اعداد خاکستري مرحله رتبه

به نظر شوراي راهبردي شرکت بورس کاالي ایران  نیاز است. براي این منظور و با توجه مورد

عنوان مطالعه موردي تحقیق حاضر، با استفاده از اجماع نظرات و تبدیل واژگان بیانی به اعداد کمی به

  . داوزان مشخص گردیخاکستري، 

. نتایج اندشدهاشاره 5مقیاس شده و نتایج در جدول ، بیوابط اعداد خاکسترياوزان فوق با استفاده از ر

  کننده اوزان نهایی عوامل براي استفاده در مراحل بعدي تحقیق هستند. جدول ذیل، بیان

 اعداد خاکستري برحسبها اوزان نهایی شاخص .5 جدول

  ردیف  عامل کلیدي موفقیت در ارزیابی راهبردها  مقیاس شده عاملوزن خاکستري بی

 1  کاالییهاي سهم بازار هر یک از گروه ]0,283،0,354[

 2 هاي فناوري اطالعاتزیرساخت ]0,283،0,332[

 3  سهم بازار قراردادهاي اختیار معامله ]0,283،0,404[

 4  سهم بازار قراردادهاي آتی ]0,212،0,312[

 5 هاي نیروي انسانیتوانمندي ]0,302،0,481[

  6 المللیسهم بازار بین ]0,183،0,134[
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 راهبرد
رتبه عدم قطعیت تاپسیس 

  خاکستري

رتبه قطعیت ماتریس 

  یارزیابی کمّ 

میانگین 

  هارتبه

رتبه 

  تلفیقی

 4 7 7  7 راهبرد هفتم

 5 8 8 8 راهبرد هشتم

  

  انتخاب راهبردها

یک  وبراي انتخاب راهبردهاي برتر جهت اجرا در شرکت بورس کاالي ایران، از یک مدل صفر 

سازي حداقلهدف با ) و iBنیاز براي هر راهبرد ( بودجه تخمینی مورد که باتوجه به است شده استفاده

 جهت هاي سیاستیمحدودیتو شده است ها مطرحسازي ترکیب استراتژيدنیاز براي پیاده بودجه مور

اي راهبردي و پس از آموزش مفاهیم نظرات و اجماع خبرگان در جلسات شور اجراي راهبردها از

. محدودیت سیاستی اول شامل انتخاب شش استراتژي، محدودیت سیاستی است شدهحاصلمرتبط 

دوم شامل وابستگی کامل استراتژي اول و دوم به یکدیگر، محدودیت سیاستی سوم شامل ناسازگاري 

راهبرد دوم و چهارم، محدودیت سیاستی چهارم شامل وابستگی ناقص راهبرد دوم و ششم، محدودیت 

و در ضمن انتخاب یا عدم انتخاب  استناقص راهبرد هشتم و پنجم  سیاستی پنجم شامل وابستگی

چارچوب کلی مدل مذکور با  نشان داده شده است. iSصورت یک به وعنوان متغیر صفر هر راهبرد به

  است.  شدهاشارهبراي اجراي هر راهبرد در ذیل  شده زدهتوجه به بودجه تخمین 
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با 

 بهینه. مقدار تابع هدف در حالت صورت گرفته است، حل مدل 16افزار لینگو نسخه استفاده از نرم

راهبردهاي سوم الی هشتم در سال نخست و  با این توضیح که؛ میلیون ریال خواهد بود 9500

  راهبردهاي اول و دوم در سال دوم اجرایی خواهند شد. 

   

 

 

  مقیاس شده موزونگیري بیماتریس تصمیم .7 جدول

  معیار

 راهبرد

حدپائین 

  اول

باالي حد

  اول

حدپائین 

  دوم

باالي حد

  دوم

حدپائین 

  سوم

باالي حد

  سوم

حدپائین 

  چهارم

باالي حد

  چهارم

حدپائین 

  پنجم

باالي حد

  پنجم

حدپائین 

  ششم

باالي حد

  ششم

امتیاز 

درجه 

 نزدیکی

 0,231 0,123 0,012 0,019 0,006 0,118 0,013 0,039 0,006 0,123 0,012 0,027 0,016 اول

 0,329 0,130 0,018 0,011 0,007 0,030 0,012 0,028 0,007 0,130 0,018 0,24 0,029 دوم

 0,286 0,043 0,010 0,011 0,007 0,042 0,013 0,043 0,007 0,043 0,010 0,129 0,019 سوم

 0,142 0,056 0,010 0,011 0,007 0,050 0,007 0,034 0,007 0,056 0,010 0,141 0,029 چهارم

 0,135 0,180 0,018 0,058 0,033 0,062 0,008 0,049 0,013 0,180 0,018 0,124 0,018 پنجم

 0,178 0,10 0,020 0,067 0,042 0,078 0,012 0,039 0,012 0,10 0,020 0,060 0,014 ششم

 0,101 0,230 0,012 0,078 0,043 0,080 0,006 0,044 0,013 0,230 0,012 0,026 0,011 هفتم

 0,098 0,113 0,010 0,081 0,027 0,090 0,006 0,055 0,007 0,113 0,010 0,018 0,003 هشتم

  نتایج و تلفیق مقایسه

شود. هاي دو رویکرد اطمینان و عدم اطمینان مقایسه میبندي، نتایج رتبهدر بخش پایانی از فاز رتبه

ی راهبردها، مقایسه در مرحله ارزیابی کمّ  شدهحاصلهاي با توجه به نتایج حاصل از بخش فوق و رتبه

بندي راهبردها انجام شده و با توجه به اینکه نتایج دو رویکرد براي رتبهرتبه راهبردها بین دو رویکرد 

استفاده شده است.  2لندو کپ 1ها، بوردااند، براي تلفیق نتایج از سه رویکرد میانگین رتبهمتفاوت شده

گیري هاي تصمیمبندي در روشتایج مختلف رتبههاي ادغام نترین روشسه روش مذکور از متداول

دلیل تشابه نتایج در پایان، از روش ). در تحقیق حاضر به1393چندمعیاره هستند (رضوي و دیگران، 

هاي دو روش براي راهبردهاي گیري از رتبهها استفاده شده است. نتایج میانگینمیانگین رتبه

  ارائه شده است.  8گانه در جدول هشت
  و رتبه تلفیقی راهبردها دو رویکرد هايمقایسه رتبه.  8 جدول

 راهبرد
رتبه عدم قطعیت تاپسیس 

  خاکستري

رتبه قطعیت ماتریس 

  یارزیابی کمّ 

میانگین 

  هارتبه

رتبه 

  تلفیقی

 2  2,5 2 3 راهبرد اول

 1 1  1 1 راهبرد دوم

 2 2,5 3 2 راهبرد سوم

 3 5 5 5 راهبرد چهارم

 3 5 4 6 راهبرد پنجم

 3 5 6 4  راهبرد ششم
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  و پیشنهادها نتیجه گیري

با ، شد اشارهنهایی شرکت بورس کاالي ایران که پس از بازنگري  گانههشتبا توجه به راهبردهاي 

شده شده بر اساس معیارهاي مطرحهاي تدوینی راهبردها، استراتژياستفاده از ماتریس ارزیابی کمّ

شرایط اطمینان ها در در ماتریس سوات ارزیابی گردید و درجه جذابیت هر راهبرد محاسبه و رتبه آن

آن با استفاده از رویکرد تاپسیس خاکستري، رتبه هر راهبرد در شرایط عدم  مشخص شد و پس از

اطمینان حاصل شد و نتایج مربوطه بر اساس محاسبات اعداد خاکستري ارائه گردید و با مقایسه رتبه 

تایج دو رویکرد براي ولی با توجه به اینکه ن ها اشاره شدراهبردها بین دو روش، به نزدیکی آن

ها، بورداو میانگین رتبه اند، براي تلفیق نتایج از میان سه رویکردبندي راهبردها متفاوت شدهرتبه

گیري هاي تصمیمبندي در روشهاي ادغام نتایج مختلف رتبهترین روشکه از متداوللند کپ

که در نهایت رتبه  ها استفاده گردیددلیل تشابه نتایج، از روش میانگین رتبهبه ،چندمعیاره هستند

هاي منظور لحاظ نمودن محدودیتدر ضمن الزم به ذکر است که به .تلفیقی راهبردها آورده شد

یک بررسی شد که  وریزي ریاضی صفر مالی، موضوع انتخاب راهبردها با استفاده از یک مدل برنامه

هاي بعد را در سالسازي راهبردهاي سوم الی هشتم را در سال اول و دو راهبرد اول یادهپنتایج آن 

هاي مشابه داخلی و خارجی از بعد استفاده پیشنهاد نمود و در ادامه با مقایسه این پژوهش با پژوهش

سه و پیاده سازي در شرکت بورس کاالي ایران به عنوان رکن اساسی بازار سرمایه و همچنین مقای

ی در دو حالت قطعیت و عدم قطعیت و تلفیق آنها و نهایتا استفاده از یک مدل ریاضی صفر نتایج کمّ

  نوآوري این پژوهش قابل مشاهده است.یک  و

تکنیک و  یریزي استراتژیک کمّبا استفاده از ماتریس سوات و ماتریس برنامه در تحقیق حاضر

در  .شرکت بورس کاالي ایران استفاده شده است بندي راهبردهاياولویت جهتتاپسیس خاکستري 

تحلیل سوات فازي، روابط ترجیحی فازي و مواردي از این  و کارگیري تجزیهه بتحقیقات آتی امکان 

گیري با بندي و تصمیمهاي رتبهمدلقبیل در ارزیابی موقعیت استراتژیک و همچنین استفاده از 

هاي جاي سیستماي و استفاده از منطق فازي بهرتبهي، سازشی و غیرازیامترویکردهاي مختلف 

که  شود،توصیه می بندي راهبردهاجاي اعداد خاکستري در محاسبات رتبهخاکستري و اعداد فازي به

 IVIFهاي نوین ترکیبی فازي خاکستري و عدم قطعیت همچون در این راستا مواردي مانند رویکرد
بندي راهبردها در شرایط عدم اطمینان وجود دارد و نهایتاٌ امکان در محاسبات و رتبه HFLTS1و 1

                                        

Intuitionistic Valued Interval Fuzzy (IVIF) 1 
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آن با استفاده از رویکرد تاپسیس خاکستري، رتبه هر راهبرد در شرایط عدم  مشخص شد و پس از

اطمینان حاصل شد و نتایج مربوطه بر اساس محاسبات اعداد خاکستري ارائه گردید و با مقایسه رتبه 

تایج دو رویکرد براي ولی با توجه به اینکه ن ها اشاره شدراهبردها بین دو روش، به نزدیکی آن

ها، بورداو میانگین رتبه اند، براي تلفیق نتایج از میان سه رویکردبندي راهبردها متفاوت شدهرتبه

گیري هاي تصمیمبندي در روشهاي ادغام نتایج مختلف رتبهترین روشکه از متداوللند کپ

که در نهایت رتبه  ها استفاده گردیددلیل تشابه نتایج، از روش میانگین رتبهبه ،چندمعیاره هستند

هاي منظور لحاظ نمودن محدودیتدر ضمن الزم به ذکر است که به .تلفیقی راهبردها آورده شد

یک بررسی شد که  وریزي ریاضی صفر مالی، موضوع انتخاب راهبردها با استفاده از یک مدل برنامه

هاي بعد را در سالسازي راهبردهاي سوم الی هشتم را در سال اول و دو راهبرد اول یادهپنتایج آن 

هاي مشابه داخلی و خارجی از بعد استفاده پیشنهاد نمود و در ادامه با مقایسه این پژوهش با پژوهش

سه و پیاده سازي در شرکت بورس کاالي ایران به عنوان رکن اساسی بازار سرمایه و همچنین مقای

ی در دو حالت قطعیت و عدم قطعیت و تلفیق آنها و نهایتا استفاده از یک مدل ریاضی صفر نتایج کمّ

  نوآوري این پژوهش قابل مشاهده است.یک  و

تکنیک و  یریزي استراتژیک کمّبا استفاده از ماتریس سوات و ماتریس برنامه در تحقیق حاضر

در  .شرکت بورس کاالي ایران استفاده شده است بندي راهبردهاياولویت جهتتاپسیس خاکستري 

تحلیل سوات فازي، روابط ترجیحی فازي و مواردي از این  و کارگیري تجزیهه بتحقیقات آتی امکان 

گیري با بندي و تصمیمهاي رتبهمدلقبیل در ارزیابی موقعیت استراتژیک و همچنین استفاده از 

هاي جاي سیستماي و استفاده از منطق فازي بهرتبهي، سازشی و غیرازیامترویکردهاي مختلف 

که  شود،توصیه می بندي راهبردهاجاي اعداد خاکستري در محاسبات رتبهخاکستري و اعداد فازي به

 IVIFهاي نوین ترکیبی فازي خاکستري و عدم قطعیت همچون در این راستا مواردي مانند رویکرد
بندي راهبردها در شرایط عدم اطمینان وجود دارد و نهایتاٌ امکان در محاسبات و رتبه HFLTS1و 1

                                        

Intuitionistic Valued Interval Fuzzy (IVIF) 1 
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گرفتن ؤسسات مالی و اعتباري براي پیشیها و مي خدمات بانکی، بانکبه رقابت روزافزون در ارائهبا توجه  چکیده:

 .شودانجام میدر جهت بهبود نوآوري  ها عمدتاًسازمانی خود هستند که این تالش هايناچار به ارتقاي تالشاز رقبا 

 ي آماري اینباشد. نمونهد عملکرد نوآورانه میهاي سازمانی در بهبوبنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات تالش

- براي نمونه بوده وو دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه  نفر از کارکنان شعب 150مطالعه 

 از روش، ازلحاظ و کاربردي هدف، منظر از حاضر پژوهش .ه استدشگیري تصادفی استفاده از روش نمونهنیز گیري 

تحلیل  .باشدمیمقطعی  تک زمانی، پژوهشی لحاظ به این پژوهش همبستگی است. شاخه از توصیفی هايپژوهش انواع

ات تحقیق فرضی کهدهد نشان میپژوهش نتایج  و تحلیل رگرسیون انجام شده و SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

 "عدم وجود خطا"و  "انجام سفارشات"هاي تالش سازمانی . در بین شاخصشودتایید می 05/0داري در سطح معنی

  بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه دارند.

،  ظاهر واژگان کلیدي: انجام سفارشات، عدم وجود خطا دیداري، تصویر نام تجاري، 

ورانه وآ    .عملکرد ن
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