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چکیده
زطر حدیز لگد ژیزجهددسزجددتم زم ا تد یز جددار م ژکزژکددیز از

هد از از امددینز ژددشز د ه

شهرد ریهییز جاینزب شهرزمیبیش .زب ژشزمتظ ر زبیزمطیلعهز دبیدی ززاظدری زع مد ززمدثررزبدرز
م ا ت یز جار م ژکزجیامینزشتیجیژیز زبرز جیسزآنزم لزمفه میز
مطیلعهز یشیتهز

ه

ه زطر حیزگردژد .زبدیزز

زع م زم ژرژای ز اسیای-میلی ز جا یعی-فرهتگدی زمقییدوز زم جدعه ز

بیا رژیبیز ز ر ئهزخ می زبهعت نزع م زمثررزبرزم ا ت یز جار م ژکزجیامینزدرزاظدرززگرفادهزز
 دريافت مقاله1399/02/29 :

 تاريخ بازنگری1399/04/21 :
 پذيرش مقاله1399/06/03 :
 تاريخ انتشار 1399/06/25 :

ش ا .زدرز ژشزمییلهزر شیزبر یزجتم زم ا ت یز جار م ژکزجیامینز ر ئهزمیش دزکهزبر یز ژشز
متظ رز با ز یر مارهییزم ررزبرزم ا ت یز جار م ژکزجیامینزمعییشزش هز زجپسزبص ر زژکز
جیخایرزچت زجطقیزدجاهزبت یزمیش ا .زبیزم جهزبهزع نز مکینزمعرژفزمدیب ززرژیضدیززصدرزژحز
بر یز راژیبیزاق هزمیریرزع م زم ررزبرزم ا تد زیز جدار م زژکزجدیامینز ز ازکتارلرهدیزیزفدیازیز
جافیدهزش هز زبیزک کزجیسامز جاتایجزفیایزم

ای زژکزجیسامز جاتایجزفدیایززچتد زجدطقیزز

بر یزجتم زم ا ت یز جار م ژکزجیامینزطر حیزش هز جس.زم لز ر ئهزش هزبهمتظ رز راژدیبیز
م ا ت یز جار م ژکزجیامینزژکیز ازشهرد ری هییز جاینزب شهرزبهکیرزرفادهزز زاادیزژجزحیصد ز
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غجرملمو  ،برای اجرای یک کار یا اعالجیت جهیت بهبیود
عملکرد تعریف شدهاند[.]5
بنابراین می توان بجان داشت که ایجاد سیازمانی بیه نیای
شهرداری عالیترین تدبجری بود که از طرف دنجای متمیدن
برای پاس گویی به نجازمندیها و توقعات بیشمار سیاکنجن
شهرها به کار برده شد[ .]6از سوی دیگر ،شهرداریهیا نجی
به منظور پاس گویی بیه شیهر و شیهروندان در هیر زمیان،
نجازمند برخورداری از برنامهای هستند کیه بیر پاییه ارآینید
برنامهری ی مبتنی بر ویژگیهای آیندهنگیری ،هدامنیدی و
عتینجت شک گراته باشد .در این مجیان ،آینیدهنگیری بیه
شهرداریها این توانایی را میدهید تیا ضیمن پاسیخگویی
معتول و متعادل در زمان به شهر و شهروندان ،اقیدای اعیال
نسبت به ارصتهای متنوه داشته باشند تا اینکه همواره بیه
وقای و رویدادهای متکثر واکنش نشان دهند.
مدل های دانش بنجان مانند سجستم های اسیتنتاج ایازی
 )FIS(1تکنجک های مدل سیازی هسیتند کیه بیرای تثبجیت
دانییش مییدیریت و مهندس یی ارآینیید حاص ی از تجربییه و

مقدمه
سازمانهای امروز در محجطی بسجار متشن و پر هجیاهو
اعالجت مینمایند .در این اضای آشفته سازمانهایی توانایی
تطبجق خود با شرایط را دارند که بتوانند پاسی سیری تیر و
بهتری به محجط بدهند .سیازمانهیا بنیا بیه نیوه ماهجیت و
اهدااشان میبایست توانمندیهایی را کسب نمیوده کیه بیا
توجه به مکانی که در آن قرار دارنید ،بیه مواتجیت برسیند.
تعریف هر سازمانی از این توانمندیها و قابلجتها متفاوت
از دیگییری اسییت .تییی بییرای شییک دهییی مجموعییهای
هماهنییم میییتوانیید اولییجن قییدی در اییین زمجنییه باشیید[.]1
همچنییجن تحییوقت اقتصییادی ،گسییتر مراکیی صیینعت
بازرگیانی و پدییدههییای ناشیی از پجشیرات تکنولییو ی در
شهرها مسائ و مشکیت متعددی برای زندگی شیهری بیه
وجود آورد و شک گجری سازمانهایی را برای تولجد کاق و
خدمات و قبول مسئولجت ادارهی امیور زنیدگی شیهروندان
ضروری ساخت.
از طرای ،برای هر سازمان یا هر شرکتی در هر مکان و
صنعتی که باشد کلجد مواتجت تنها اتکاء بر یک منبی بیرای
کسب م یت نجست ،بلکه بهترین و مواقتیرین سیازمانهیا
میدانند که همواره باید قابلجتها و توانمندیهیای رقیابتی
خود را ارتتا بخشند و بتوانند از این طریق به مواتجتهیای
بجشتری دست یابند[ .]2عوام استراتژیک عواملی هسیتند
که برای مواتجت یک سازمان حجاتی هستند .اساسیا عوامی
استراتژیک روی مشتریان ،تأمجنکنندگان ،کارکنان و مالکان
تمرک میکند .همچنجن ،بایید توجیه داشیت کیه مجموعیه
واحدی از عوام استراتژیک بیرای سیازمان وجیود نیدارد.
نمونههای متعددی از این عوامی اسیتراتژیک وجیود دارد.
مثی برای مشتریان مواردی ماننید خیدمات بیه مشیتریان و
کجفجییت آنهییا عوامی اسییتراتژیک هسییتند .بییرای کارکنییان،
مواردی مانند ،پادا ها ،شیهرت سیازمان و امنجیت شی لی
عوام استراتژیک میباشند[ .]3همچنجن ،سازمانهیا بیرای
ادامه بتای خود به مناب مختلفی نجاز دارند و برای اسیتفاده
بهجنه از این مناب باید به قابلجتهایی مجه شوند و آنهیا را
تتویت کنند .قابلجت از نظیر میدیران ،تیوان سیازمان بیرای
ایجاد ظراجتها و تحم محدودیتها و نارساییهیا بیرای

مشاهدات را با عملکرد یک سجستم خاص منطبق میکننید.
هدف از یک سجستم خبره به دسیت آورن و بیه کیار بیردن
دانش و روشهای استنباطی برای دستجابی بیه ییک راه حی
پجشراته تر برای مسائ دشواری است که بیرای حی آنهیا
نجاز است ااراد خبره علمی تی زیادی انجای دهنید .ییک
سجسییتم خبییره از یییک مبنییای علمییی شییام قییوانجنی
برای،رسجدگی به وضعجتهای خیاص ،ییک ابی ار اسیتنباطی
برای ترسجم نتای از قوانجن علمی ،مجموعهای از مت جرهای
ورودی به قوانجن و نج یک ما ول برای رسجدگی و اصیح
دانش تشکج شده است .یک سجستم استنتاج اازی که ییک
سجستم خبره اازی نج نامجده مجشود ،سجستمی است متشک
از گردایهای از تواب عضویت اازی و قوانجن استنتاجی کیه
برای انجای استنتاج دادههیا از قیوانجن علمیی اسیتفاده میی
کند[ .]7بنابراین یک سجستم استنتاج اازی ترکجبی از دانش
انسانی و منطق اازی است ،که در آن مفیاهجم منطیق ایازی
در توسعه قوانجن علمی و طراحی سجستم هوشمند اسیتفاده
شده است .به عیوه تواب عضیویت ایازی کیه بیه عنیوان
قوانجن علمی در ایین سجسیتم لحیا شیده انید بیه شیک
مت جرهای کیمی به کار میروند.

رسجدن به اهداف معجن است[ .]4قابلجتهای سازمانی بیه-
عنوان ظراجت شیرکت بیرای گسیتر منیاب ملمیو ییا

Fuzzy inference systems
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طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک ،مورد مطالعه :سازمان شهرداری

برای ح این موضوه بایستی از رو ها و مدل هیای
دانش بنجان اسیتفاده نمیود .میدل هیای دانیش بنجیان ماننید
سجستم های استنتاج اازی ( )FISتکنجک های میدل سیازی
هستند که برای تثبجت دانیش میدیریت و مهندسیی ارآینید
حاص از تجربه و مشیاهدات را بیا عملکیرد ییک سجسیتم
خاص منطبق میکنند.هدف از یک سجستم خبره بیه دسیت
آورن و به کیار بیردن دانیش و روشیهای اسیتنباطی بیرای
دستجابی به یک راه ح پجشراته تر بیرای مسیائ دشیواری
است که برای ح آنها نجاز است ااراد خبره علمیی تیی
زیادی انجای دهند .بنابراین ،ایین پیژوهش الگیویی جهیت
سنجش توانمندی استراتژیک یکی از شهرداری های اسیتان
بوشهر طراحی مینماید.
ساختار متاله به شرح زیر تدوین شده است .در بخیش
دوی ،مروری بر پژوهشهای پجشیجن انجیای شیده در زمجنیه
اسییتراتژیک سییازمان و سجسییتم اسییتنتاج اییازی در حییوزه
مدیریت انجای و مدل مفهومی پژوهش ارائیه مییشیود .در
بخش دوی ،ارآیند سجستم استنتاج اازی شرح داده میشود.

حمجدیزاده و همکاران [ ،]9به "بررسیی تیأرجر عوامی
استراتژیک بیر عملکیرد سیازمانی بیا مجیانجیگیری مت جیر
کارآارینی (مورد مطالعه :شیرکت گیاز شیهر بنیدرعبا )"
پرداختند .نتیای پیژوهش نشیان داد کیه تسیلط ایردی بیر
نوآوری سازمانی تأرجر معناداری ندارد .در حیالی کیه تیأرجر
مستتجمی بر یادگجری سازمانی دارد .رهبری تحولی و پجش-
گیامی بییر یییادگجری و نییوآوری سییازمانی تییأرجر معنییاداری
نداشتند .همچنیجن ییادگجری سیازمانی تیأرجر مسیتتجمی بیر
نوآوری سازمانی داشت .یااتههای دیگر نشیاندهنیده تیأرجر
مستتجم یادگجری و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی در
شرکت گاز شهر بندر عبا بود.
ملکییی و منفییرد[ ،]10بییه ارزیییابی سییطر رضییایتمندی
شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خیدمات شیهری
(نمونه موردی :شهر اییی) پرداختند .شاخصهای ارزییابی
سطر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شیهرداری در ایین
مطالعه عبارتند از :عمران شهری ،خدمات شهری ،نظیارت،
اجتماعی -ارهنگی .آخوندی[ ]11به شناسیایی ،ارزییابی و

در بخش سوی ،سجستم استنتاج اازی ممدانی جهت ارزیابی
توانمندی اسیتراتژیک سیازمان طراحیی و مطالعیه میوردی
انجای میشود .در بخش چهاری ،یااتههای عیددی پیژوهش
بجان و اعتبارسنجی مدل انجای میشود .سرانجای ،در بخیش
پنجم متاله ،نتای حاص از پژوهش و پجشینهادهایی بیرای
پژوهشهای آتی ارائه می شود.

تشریر جیام عوامی اسیتراتژیک محجطیی و سیازمانی در
توسعۀ خدمات شهرداریهای الکترونجیک منیاطق اصیفهان
پرداختند .در این پژوهش عوام کین و زمجنههای عمدهی
بروز عوام استراتژیک بیرون سیازمانی :سجاسیی ،قیانونی،
اقتصادی ،اجتمیاعی-ارهنگیی ،انیاوری ،مسیائ و شیرایط
محجطی عوام داخلی سازمان :مدیریت ،ساختار سیازمانی،
مناب انسانی ،ارهنم سیازمانی ،ارهنیم سیازمانی ،میالی-
حسابداری ،بازاریابی ،تولجد و عملجات ،پژوهش و توسیعه،
اناوری اطیعات و ارتباطات میباشند .عدالتجان شیهریاری
و خو قامت[ ،]12به تدوین مامورییت و ارزییابی عوامی
راهبردی سازمان پرداختند .در این پژوهش عوام کیین و
زمجنههای عمدهی بروز عوام استراتژیک بیرون سیازمانی:
سجاسی ،قیانونی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی-ارهنگیی ،انیاوری،
مسائ و شرایط محجطی عوام داخلیی سیازمان :میدیریت،
ساختار سازمانی ،مناب انسانی ،ارهنیم سیازمانی ،ارهنیم
سازمانی ،مالی-حسیابداری ،بازارییابی ،تولجید و عملجیات،
پژوهش و توسعه ،اناوری اطیعات و ارتباطات ذکر شدند.
آرزمجو و همکاران[ ،]13پژوهشی تحیت عنیوان "اریر

پیشیاه پ وهش
ادبیات نظری پژوهش
ولجییان و همکییاران[ ،]8در پژوهشییی تحییت عنییوان
"طراحی مدل رویکرد قابلجتهای سازمانی مبتنی بر تئوری
نتاط مرج استراتژیک" ،قابلجیتهیای سیازمان را بیه سیه
دسته قابلجتهیای رقیابتی ،انیاوری اطیعیات و بازارییابی
تتسجم کردند .در این مطالعه ذکر شده است که شیرکتهیا
در دنجای پر رقابت امروز به دلج چالشهای محجطی نمیی-
توانند به تمامی قابلجتهای خیود متمرکی شیوند و تیی
میکنند بیا تمرکی بیر ییک قابلجیت و توانمنیدی خیود بیه
مواتجت دست یابند و دستیابی به قابلجتها بلندمدت می-
باشد و از طریق ت ججر در برنامهها و توسعهی استراتژیهای

توانمندیهای سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نتیش
مجانجی مدیریت دانش" انجای دادند .توانمندیهای مؤرر بر
عملکرد سازمانی و زیرشاخصهیای آنیان در ایین مطالعیه

کین سازمان تی مینمایند در اضای رقابتی از چرخیهی
رقابت عتب نجفتند و به مواتجت برسند.
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عبارتند از :توانمنیدی ارهنگیی ،توانمنیدی تکنولو ییک و
توانمنییدی سییاختاری .یااتییههییای پییژوهش نشییان داد کییه
توانمندی ارهنگی ،همبستگی مثبت و معناداری با عملکیرد
رقابتی سیازمان دارد .همچنیجن ،یااتیههیای پیژوهش تیأرجر
مجانجی مدیریت دانش را تأیجد کرد.
نژادجوادیپور[ ،]14پژوهشی تحت عنوان "شناسیایی،
ارزیییابی و تشییریر جییام عوام ی اسییتراتژیک محجطییی و
سییازمانی در توسییعه خییدمات شییهرداریهییای الکترونجییک
مناطق تهران" ،انجای دادند .در این پژوهش ،عوام خارجی
سییازمان شییام  :حییوزه سجاسییی ،اقتصییادی ،اجتمییاعی-
ارهنگی ،انیاوری ،قیانونی و مسیائ و شیرایط محجطیی و
عوام درون سازمانی شام  :حوزههای میدیریت ،سیاختار
سییازمانی ،منییاب انسییانی ،ارهنییم سییازمانی ،مییالی و
حسابداری ،بازاریابی ،تولجد و عملجات ،پژوهش و توسیعه،
انییاوری اطیعییات و ارتباطییات .زیییر معجارهییای عوامیی
اجتمییاعی-ارهنگییی عبارتنیید از :جایگییاه توسییعه ارهنییم
شهروندی و مج ان توجه به مج ان مشارکتهای مردمیی در

تخصجص یا احداث اضیای اج یکیی میورد نجیاز در سیطر
منطتها قابلجیت کیاهش ه ینیههیا و میدیریت بهجنیه منیاب
سیازمانیا زیرمعجارهیای عوامی بازارییابی شیام  :توانیایی
سازمان در ایجاد مناب درآمیدی جدیید و پاییدار از طرییق
توسییعه خییدماتا زیرمعجارهییای عوامی تولجیید و عملجییات
شام  :در اختجار داشتن دستورالعم و شیجوههیای اجراییی
میدونا قابلجییت خیدمات مختلییفا سیطوح بهبییود کجفجییت
خدمات مختلفا زیرمعجارهای عوامی پیژوهش و توسیعه
شام  :وجود و بهیرهگجیری اریربخش از واحید پیژوهش و
توسعه در سازمانا امکان ارائه خیدمات جدیید ییا توسیعه
دامنه خدمات از طرییق قابلجیتهیای انیاوری اطیعیات و
ارتباطاتا پجشجنه پژوهشی و داشتن آمار و اطیعیات دقجیق
در زمجنه زیرساختهای انی ،اقتصادی ،اجتماعی-ارهنگیی
و....
یییدالهی و همکییاران [ ،]15پژوهشییی تحییت عنییوان
"شناسایی عوام داخلیی میؤرر بیر عملکیرد شیرکتهیای
کوچک و متوسط و ارائه مدلی ارربخش" انجیای دادنید .در

ارآینییدهای تصییمجمسییازی و تصییمجمگجییری ،در پییارادایم
اجتماعی-ارهنگی حیاکم بیر جامعیه شیهروندانا آگیاهی،
دانش و توانایی شهروندان جهت خدمات الکترونجک .زییر
معجارهای عوام اناوری عبارتند از :سطر ارتباط بیا مراکی
علمییی-پییژوهشهییایی ،مراکی آمییوز عییالی ،خبرگییان و
صاحبنظران مسائ شهری و اناوری اطیعات و ارتباطیات
و مج ان تمای آنان به همکاری و مشیارکتهیای علمیی و
اجرایییی در راسییتای توسییعه خییدمات تعییاملی شییهرداری
الکترونجکا زیرمعجارهیای عوامی میدیریت شیام  :مجی ان
توجه و پجگجری مستمر مدیران ارشدا پجشیجنه برنامیهریی ی
راهبردی و اجرایی در راستای استترار و توسیعه خیدماتا
زیرمعجارهییای عوامیی منییاب سییازمانی شییام  :مجیی ان
برخورداری شهرداری از کارشناسان و کادر انی متخصصا
توانایی شهرداری در جذب و توسعه مناب انسیانی سیطوح
مختلفا امکان ایجاد ارصتهای ش لی جدیید بیا توسیعه
خدماتا زیرمعجارهای عوام ارهنم سازمانی شام  :مج ان
تمای مدیران ،کارمندان و کارکنان شهرداریها در راسیتای
به کارگجری رو هیا و انیاوریهیای نیوینا زیرمعجارهیای

این مطالعه به شناسایی عوام استراتژیک مؤرر بر عملکیرد
شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شیده اسیت .عوامی
شناسایی شده عبارتند از :مدیریتی ،منیاب انسیانی ،سیاختار
سازمانی ،اندازه سازمانی ،سجستمهای سازمانی ،بازارییابی و
ارو  ،اناوری اطیعات ،تحتجق و توسعه ،اسیتراتژیهیای
شرکت ،تولجد و عملجات و مناب مالی سازمان .نتیای نشیان
داد که کلجیه عوامی بیر عملکیرد شیرکتهیای کوچیک و
متوسط تأرجر معنادار دارند.
اوا و همکاران ،]16[ 1پژوهشیی تحیت عنیوان "ایجیاد
تناسب استراتژیک :هماهنگی رهبری خدمتگ ار با ساختار
سازمانی و استراتژی" انجیای دادنید .نتیای نشیان دارد کیه
رهبری خیدمتگی ار بیه دو عامی درونیی سیازمان یعنیی
استراتژی و سیاختار ،و عملکیرد سیازمان بیه ایین عوامی
وابسته اسیت .مجلی و وان کلجیوف ،]17[2پژوهشیی تحیت
عنییوان "تناسییب اسییتراتژیک :کلجییدی جهییت رشیید ارز
شرکتی از طریق سیرمایه سیازمانی" انجیای دادنید .در ایین
پژوهش به عواملی ماننید داشیتن چشیمانیداز اسیتراتژیکا
نییوآوریا رهبییری اسییتراتژیکا سییاختار سییازمانیا منییاب

عوام مالی شام  :در اختجار داشیتن منیاب میالی-اعتبیاری
مورد نجیاز ،جهیت توسیعه خیدماتا وضیعجت اختصیاص
ردیف مالی-بودجهای ویژه جهت توسعه خدماتا توانیایی

انسییانیا طراحییی سییازمانی جهییت پاسییخگویی سییری بییه
Eva et al.,
Miles & Van Clieaf
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مناسب با نجاز سازمان ،زیرساختهای سیازمانی ،میدیریت،
بازاریابی و مدیریت میالی .ججلججیو  ، ]22[5بیه بررسیی
پژوهشییی تحییت عنییوان "نگرانیییهییا و توانمنییدیهییای
استراتژیک" پرداختند .در این پژوهش عوامی اسیتراتژیک
مؤرر بر کسب و کیار عبارتنید از :عوامی میدیریتی ،میالی،
بازاریابی ،مهندسی و تولجد ،مربوط به خدمات ،مربیوط بیه
کارکنان و مربوط به میواد .سیرداری و همکیار [ ، ]23در
پژوهشییی بییا ارائییه مفهییومی مییدلی اسییتراتژی نییوآوری،
اسییتراتژی بازاریییابی ،اسییتراتژی خلییق مشییترک ارز ،
استراتژی طراحی و عملکیرد توسیعه محصیول جدیید بیه
بررسی همبستگی مت جرهای مدل پرداختند .محمدشفجعی و
همکاران [ ،]24در پژوهشیی بیه شناسیایی و میدل سیازی
مهمترین عوام درون سازمانی و بیرون سیازمانی در پجیاده
سازی مواق سجستم مدیریت ارتباط با مشیتری در سیازمان
تامجن اجتمیاعی و تیارجر آن بیر بهبیود ارآینیدهای داخلیی
سازمان از ییک سیو و رضیایت مشیتریان و سیودآوری از
سوی دیگر با رو معیادقت سیاختاری پرداختنید .نتیای

ارصتهای جدید و تهدیدات خارجیا بهجنهسازی سیرمایه
انسییانی و بهییرهوری سییازمانیا پاسییخگویی بییه نجازهییای
مشییتریا حمایییت سییازمانی بییهعنییوان عوامی اسییتراتژیک
سازمان اشاره نمودهاند.
1
داسییجلوا و همکییاران [ ،]18پژوهشییی تحییت عنییوان
"ساختار ارزیابی قابلجتهای استراتژیک پارکهای انیاوری:
چارچوب پجشنهادی برای پجادهسیازی در امریکیای قتیجن"
انجای دادند .قابلجتهای استراتژیک نای برده بیرای سیازمان
در اییین مطالعییه عبارتنیید از :مییدیریت ،عوام ی ارهنگییی،
سجاسی ،قیانونی ،نهیادی ،و سیرمایهگیذاری در پیژوهش و
توسعه.
سجلوا و سانتو  ،]19[2پژوهشی تحت عنوان "عوامی
مالی و استراتژیک مرتبط با سودآوری و رشد شیرکتهیای
کوچک و متوسط در پرت ال" انجای دادند .در این پیژوهش
 8عام شناسایی شده عبارتند از :قیدرت نفیوذ ،نتیدینگی،
آموز  ،عملکرد صنعت ،کاهش ه ینه ،تمیای  ،تمرکی بیر
محصول یا خدمت و تمرک بر مشتری .نتای نشان داد کیه

بدهی کم ،مدیریت مؤرر نتدینگی ،سرمایهگذاری در بخش-
های سودآور ،تمای  ،کیاهش ه ینیه و تمرکی بیر مشیتری
موجب سودآوری شرکتهای کوچک و متوسط میگردد و
برای رشد باقی این شرکتها میدیریت میؤرر نتیدینگی و
تمای بهعنوان عوام کلجدی محسوب میشوند.
سییودرلوند و تیی  ،]20[ 3در پژوهشییی تحییت عنییوان
"استراتژی و توانمندیها در شرکت پرو های :پجوند راهبرد
استراتژیک با توانمندیهای سازماندهی" به عیواملی ماننید
عوام میدیریتی ،تبلج یات ،سیاختار سیازمانی ،پیژوهش و
توسیییعه در سیییازمان ،انیییاوری اطیعیییات و ارتباطیییات،
کارآارینی ،ارزیابی بهعنوان عواملی که شرکتهای پرو های
جهت حفظ م یت رقابتی در بلندمیدت و بهبیود کیارایی و
عملکرد خود در بجن شرکتها نجاز دارند ،اشاره نمیودهانید.
رابجنسون و مجنجکجن ،]21[4پژوهشی تحت عنیوان "توسیعه
تواناییهای استراتژیک در سازمانهیای ورزشیی المکجیک"
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه عوامی اسیتراتژیک
سیازمانی ذکیر شیده عبارتنیید از :سیاختار سیازمانی ،منییاب
انسیانی و اج یکیی میورد نجیاز ،ارتباطیات ،اسیتراتژیهیای

پژوهش نشان داد ،که اجرای ارربخش میدیریت ارتبیاط بیا
مشتری بر بهبود ارآیندهای داخلی سازمان ،سیودآوری و
رضایت مشتریان آن تارجر مثبت دارد.
یوسفلی و همکاران[ ،]25بیه منظیور میدیریت صیحجر
تییارجرات زیسییت محجطییی ،بییه ارزیییابی درجییه سییب بودن
محصوقت پاقیشگاهی با استفاده از ییک سجسیتم اسیتنتاج
سلسیله مراتبیی ایازی مبتنیی بیر پایگیاه قواعید ممیدانی،6
پرداختند .ایین پژوهشیگر و همکیار [ ]26در مطالعیهای
دیگر با استفاده از نظیرات خبرگیان صینعت و دانشیگاه بیا
طراحییی سجسییتم اسییتنتاج سلسییله مراتبییی اییازی آمییادگی
سازمانی جهت پجیاده سیازی میدیریت اسیتعداد را ارزییابی
کردند .حاج نتی و همکار [ ، ]27یک سجستم خبره بیرای
پجش بجنی تصمجمات تجاری روزانه در محجط عادی از یک
بازار مالی را در چارچوب سجستم استنتاج ایازی چندگانیه
شام سه زیر سجستم استنتاج اازی اختصاصی برای تصمجم
گجریهای خرید ،حفیظ و ایرو سیهای طراحیی کردنید.
خطجر و همکار [ ]28بیا دو رو قطعیی و ایازی عیدد
ریسک شکست در ارآیند خریدهای بجمارستان را محاسیبه

1

کردنیید .نتییای نشییان داد بکییارگجری سجسییتم اسییتنتاج

Da Silva et al.,
Silva & Santos
3 Söderlund & Tell
4 Robinson & Minikin
2

Gilgeous
Mamdani
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تواند درک روشنی از هریک از ریسیک هیا را ارائیه دهید.

اازی عیوه بر رتبه بندی ریسک های ارایند خرید ،می

//

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

مناب انسانی[ ، ]12بیه حیداق رسیاندن ه ینیه و کیارم د
خدمات شهری مناسب با نوه خدمت[]26را دربر میگجرد.

ت:یریف اب:یم مدل مفهومی پ وهش
عوامل مدیریتی :در این مت جر مشخص مییگیردد کیه

عوامل منابع انسانی :در عصر رقابیت بییامیان بیازار

چگونییه مییدیران آرمییان و مأموریییت سییازمان را تعجییجن و
دسترسی به آنها را تسهج کرده ،ارز های مورد نجاز برای

امروز ،کجفجت ،قجمت و سرعت سه م یت رقابتی محسوب
میشود و یکی از مولفههای مهم برای ورود بیه بازارهیای
جهانی و توسعه کشورها ،کارآمد نمودن کارکنان در بخش
تولجد و خدمات است .از این رو بسجاری از سیازمانهیا از
ارهنم ارماندهی و پایش دوری مییگ یننید و بیه سیوی
ارهنم توان اا ایی میروند .چرا که توانایی هر سیازمانی
به عناصر انسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمانهیا میی-
توانند از توانایی نجروی انسانی بهرهمند شوند که در محجط
آنها عناصر انسانی مناسیب در دسیتر باشیند[ .]12ایین
مت جر شام ابعاد آموز  ،تواناییها ،و تجربه ااراد سازمان
[ ،]27مج ان برخورداری شهرداری از کارشناسیان و کیادر
انی متخصص ،توانایی شهرداری در جذب و توسعه مناب

مواتجت درازمدت را ایجاد و آنهیا را از طرییق اعالجیت و
راتار مناسب به کار میگجرند[ .]12ایین بعید دربرگجرنیده
عییواملی ماننیید مج ی ان توجییه و پجگجییری مسییتمر مییدیران
ارشد[ ، ]11توانایی درک نجازها و ارصتهای جدید برای
خییدمات ،توانییایی کنتییرل بهتییر عملجییات سییازمان[،]11
مسئولجتپذیری مدیران ،سرعت تصمجمگجیری میدیران ،و
دانش و تجربه مدیران [ ]12میباشد.
عوامل مالی :این بعد عواملی مانند در اختجیار داشیتن
مناب مالی -اعتباری مورد نجیاز ،جهیت توسیعه خیدمات،
وضعجت اختصاص ردیف میالی -بودجیهای وییژه جهیت
توسعه خدمات ،قابلجت کاهش ه ینهها و میدیریت بهجنیه
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انسانی سطوح مختلف ،امکان ایجاد ارصیتهیای شی لی
جدید[ ، ]11برگ اری دورههیای مختلیف آموزشیی بیرای
کارکنان[ ]26میشود.

بییه شییهروندان[، ]26بهبییود خییدمات کنییونی خییود[،]19
سنجش مستمر انتظیارات و ادراکیات مشیتریان از کجفجیت
خدمات شهرداری ،سرعت در ارائه خدمات به شهروندان،
اا ایش کجفجت ارائه خدمات برای شهروندان[ ]26میباشد.

دادن مردی در تصمجمگجریهای مربیوط بیه شیهر ،وجیود
محجط حمایتی در سازمان ،رسجدگی به شیکایات میردی از
شهرداری ،تکریم ارباب رجوه ،انتشار عملکرد و صیورت
درآمد و ه ینههیای شیهرداری جهیت اطییه عمیوی[، ]7
توجه و تمرک بر تعام با شیهروندان و جیذب مشیارکت
شهروندان[ ]26میشوند.

سیساسهی اسااای ی
سجستم استنتاج اازی ارآیندی است کیه طیی آن ییک
نگاشت از ورودیها به خروجیهیا بیا اسیتفاده از قیوانجن
منطتی اازی ارمولهسازی میشود و با توجیه بیه نگاشیت
انجای شده یک تصمجم اتخاذ یا یک الگیو شناسیایی میی-
شود[ . ]28در واق  FISمجموعیه ارآینیدهایی اسیت کیه
منطق اازی را در نگاشت ورودی هیا بیرای خروجیی هیا
اعمال میکند[ .]29اسا سجستم اسیتنتاج ایازی بیه ایین
صورت تعریف میشود که مت جرهیای ایازی خروجیی بیا
توجه بیه مجموعیهای از قیوانجن اسیتنتاج منطتیی از نظیر
زبانشناسی از مت جرهای اازی ورودی اسیتنباط مییشیوند
که این قوانجن از پایگاه دانش یک سجستم اازی اسیتخراج
میگردد .یک سجستم استنتاج اازی را در نظر بگجریید کیه

را با شرایط بجرونی آن به نحیو مطلیوب انطبیاه دهید تیا
بتواند بطور مداوی محصیوقت جدیید و نیو ارائیه نمایید،
تی نماید که در جهت حفظ و مراقبیت از محصیوقت
اعلی سه انگاری صورت نگجرد[ .]12این عوامی شیام
وجود و بهرهگجری ارربخش از واحد پژوهش و توسعه در
سازمان ،تخصجص بودجیه و منیاب اعتبیاری کیاای بیرای
پژوهش های ،ارتباط مؤرر با مراک علمی -پیژوهشهیایی،
مشاوران و محتتیان[ ، ]11اای ایش سیرعت در شناسیایی
مسائ  ،تی جهت بهبود عملکرد[ ]12میباشند.

اضیییییییای

عوامل اجتماعی-فرهنگی :این عوام شام مشارکت

عوامل فنی عملیاتی :این عوامی کیه خیود از جملیه
عوام ارآیند داخلی سجستم محسوب می گردنید بیه سیه
بخش پژوهش و توسعه ،بازاریابی و ارائه خدمات تفکجک
می گردند.
عوامل تحقیق و توسعه :مدیریت تحتجق و توسیعه بیا
توجه به ارتباط مستمر و ن دییک بیا شیرایط محجطیی ،بیه
دنبال این هدف میباشد که بتواند وضعجت داخلی سازمان

در آن

اضای خروجی است .یک قاعده
ورودی است و
اازی شام مجموعهای از قوانجن اگر-آنگاه ایازی اسیت.
هسته اصلی  FISشام قوانجن اگیر-آنگیاه اسیت و سیایر
مولفهها مانند تواب عضویت برای اجرای ایین قیوانجن بیه
روشی منطتی ،واق بجنانه و کارآمد استفاده شده است[]30
.
همییان گونییه کییه در شییک  2نشییان داده شییده اسییت
سجستمهای استنتاج اازی شیام چهیار مولفیه مییباشیند:

اییازی سییازی ،1موتییور اسییتنتاج ،2قییوانجن ،3و دیفییازی-
سازی.]29[4
مولفه های سجستم استنتاج اازی به شرح زیر هستند.

عوامل بازاریابی :بازاریابی اعالجتی انسیانی در جهیت
ارضاء نجازها و خواستهها از طریق ارآیند مبادله [ ]12و از
شاخصهایی مانند توانایی سیازمان در ایجیاد درآمیدهای
خدماتی [ ،]11ارائه خدمات بیه میردی ،مشیتریگراییی و
کانون توجه بودن مشیتری ،داشیتن سیرعت قزی در ارائیه
خدمات جدید بیه بیازار[ ، ]12اطییهرسیانی خیود []19
تشکج شده است.

الف فازی سازی ورودیها
اازی سازی با انتخاب تواب عضویت  (MF)5مناسیب
برای مجموعههای اازی آغاز میشود[ . ]31ایازی سیازی
ارآیند تبدی متدار ورودی واضر به متدار اازی است که

عوامل ارائه خدمات (تولید و عملیاات  :ایین
بعیید دربرگجرنییده عییواملی ماننیید انعطییافپییذیری در
خیدمات[ 22و  ، ]26قابلجیت سیازمان در ارائیه خیدمات
متعدد و متنوه[ ، ]12نوآوری در ارائه خدمات نو و جدید

1

Fuzzification
Inference engine
3 Rules
4 Defuzzification
5 Membership function
2
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نتاط استفاده می شود .تواب گاوسی ،توابعی هستند که برد
آنها مجموعه اعداد حتجتی اسیت .بیه ایین ترتجیب اگیر

با استفاده از اطیعات موجود در پایگیاه دانیش انجیای
می شود .ارایند اازی سازی به طیور کلیی دارای دو گیای
میباشد:
 .1ترجمییه ورودیهییا بییه مفییاهجم زبییانی کییه توسییط
مجموعه اازی نمایش داده میشوند.
 .2تواب عضویت به اندازهگجریها تخصجص داده می-
شوند و درجه عضویت تعججن میگردد.
توابی عضیویت از نظیر ریاضییی بیا چنیدین پییارامتر
تعرییف میی شیوند .در اییین پیژوهش ،از تیاب عضییویت
گاوسی به دلج داشتن نرمیی و متیدار غجرصیفر در همیه

متعلق به خانواده تواب گاوسی باشد ،در اضیای
 .در ریاضییجات خییانواده تواب ی

بُعییدی،

 ،که  a,b,cاعدادی
گاوسی به اری
حتجتی و  cمخالف صفر است .این نوه  MFها به راحتیی
توسط کنترل کنندههای تعبجه شده در تولباکس اازی متلب
قاب پجاده سازی هستند[.]32

قوانین
خروجیهای Crips

دیفازی سازی

ورودیهای Crips

فازی سازی
موتور استنتاج
مجموعه های ورودی فازی

مجموعه های خروجی فازی

شکل .2فرآیند سیستم استنتاج فازی

مفهوی هموار بودن راتار سجستم است.
 -2مجموعه قواعد اگر-آنگاه اازی سازگار است اگیر
ااقد قاعده هایی با متدی یکسان و تالی متفاوت باشید .بیه
عبییارتی مجموعییه قواعیید دارای تضییاد نجسییتند .اگرچییه
متیییدمات و اجیی ا متعاقیییب آن در بحیی ایییوه دارای
استدقلهای واحدی هستند ،اما یک قانون را میی تیوان بیا
استدقلهای متعدد نوشت[.]32

ب قوانین فازی
در این مرحله ،دانیش تخصصیی بیه صیورت قیوانجن
تدوین میشود که شام قوانجنی هستند که قیرار اسیت در
تصمجم گجری استفاده شود .این قیوانجن عمومیا مبتنیی بیر
تجربه و شهود شخصیی اسیت .انیواه مختلفیی از قیوانجن
اازی وجود دارد که معمیول تیرین آنهیا قیوانجن پجونیدی
نامجده می شوند و در سجستم های استنتاج ایازی ممیدانی
استفاده می شوند[ .]33ییک قیانون از دو قسیمت اصیلی
تشکج شده است :یک بلوک پجشجن (بجن اگیر و آنگیاه) و
یک بلوک پسجن (بیه دنبیال آنگیاه) ،اگیر (پجشیجن) آنگیاه
(پسجن).
دو ویژگی مهم قواعید ایازی پجوسیتگی و سیازگاری
آنها است که عبارتند از:
 -1مجموعه قواعد اگر-آنگاه اازی پجوسته است اگیر
قواعد اازی مجاور دارای اشیتراک در بخیش متیدی خیود

در هو مصینوعی ،موتیور اسیتنتاج یکیی از اجی ای
سجستم است که قوانجن منطتیی را بیرای نتججیه گیراتن و
استنباط کردن از اطیعات جدید بیه کیار مجگجیرد .موتیور
استنتاج بر اسا مجموعه قوانجن مرحله قبی عمی میی-
کند[ .]29در طی این ارآیند ،هر قانون بیه طیور جداگانیه
ارزیابی می شود و سکس برای هر قانون جداگانه تصیمجم
گجری میشود کیه نتججیه آن مجموعیه تصیمجمات ایازی

باشند .بهطور شهودی پجوسیته بیودن مجموعیه قواعید بیه

است]32[.

ج موتور استنتاج
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طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک ،مورد مطالعه :سازمان شهرداری

بصورت زیر است:

روند اجرای استنتاج ایازی بیرای مجموعیه قیوانجن

 -1تعججن تاب عضویت برای رابطه اازی

که در این سجستم ( )-t،نری است.
 -2تعججن تاب عضویت قاعده بر اسا

در

:

استل ای مجنججم ممدانی:

ترکجب  Mقاعده به رو

 -3تعججن تاب عضویت رابطهی اازی مربوط به

که  - ،نری است.
 -4استنتاج با استفاده از ترکجیب ممیدانی و مجموعیه

اازی دلخواه

در

اجتماه ممدانی:

:

د دقیقسازی(دیفازی سازی
دقجق سازی ارایندی است که اسیتنتاج هیای ایازی را
به متادیردقجق تبدی می کند ورودی ارآینید دقجیقسیازی
یییک مجموعییه اییازی حاص ی از تجمج ی مرحلییه قب ی و
خروجی آن یک عدد میباشد[ .]24دقجق سیازی معکیو
ارایند اازی سازی میباشد ،زیرا در این ارآیند ،خروجیی
اازی به متادیر نااازی تبدی می شود تا بیر روی سجسیتم
اعمال شود .رو های متیداول دقجیقسیازی عبارتنید از:
رو مرک جری ،1نجمسیاز ،2مجانیه ماکسیجمم ،3ب رگتیرین
ماکسجمم 4و کوچکترین ماکسجمم .5پر کیاربردترین رو ،
مرک جری است کیه بیا اسیتفاده از رابطیه زییر مرک جیری
مجموعه اازی را در نظر می گجرد و رویکردی هماهنم و
متعادل را اراهم میکند[.]31

روششایسی پ وهش
از آنجایی که هدف ما در ایین پیژوهش بهبیود وضی
سییازمان و سیینجش توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمان در
راستای کمک به مدیران است ،از نظر هدف این پیژوهش
در دسته توسعهای -کیاربردی قیرار میی گجیرد .پیژوهش
حاضر درصیدد بالنیدگی دانیش کیاربردی در ییک زمجنیه
خاص است و به سمت کاربرد علمی دانش ،هدایت میی-
شود ،لذا از نیوه پیژوهشهیای کیاربردی مییباشید و در
زمجنهی ارتباط سازگاری عوام شناسایی شده با توانمندی
استراتژیک یکی از شهرداریهای استان بوشهر میباشید و
هدف از آن ،بررسی ارضجات علمی و پجامد آن بیه دسیت
آوردن نتای قاب اجرا در زمجنیهی توانمنیدی اسیتراتژیک
خواهد بود .همچنیجن ،از نظیر نیوه ،توصیجفی و تحلجلیی
میباشدا زیرا شام مجموعه رو هایی است کیه شیرایط
و پدیدههای مورد بررسی را توصجف مینماید .اجرای این

1

Center of area
Bisector
3 Middle maximum
4 Largest maximum
5 Smallest maximum
2
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اازی نریاا ار متلب  2018انجای میشود.

پژوهش مییتوانید در شیناخت بجشیتر شیرایط موجیود و
همچنجن در ارآیند تصمجمگجری میورر باشید .از طرایی از
آنجائیکه این پژوهش بیر اسیا اطیعیات و دادههیای
پجمایشی و برقراری ارتباط بجن مت جرهای پیژوهش ،انجیای
میگردد ،همچنجن از نظر چگونگی بدسیت آوردن دادههیا
از نوه پژوهشهای پجمایشی است.
جهت ارائه مدل در این پژوهش ،گایهای زیر پجمیوده
شده است:
مرحله اول :شناسایی و تعرییف پارامترهیای میورر بیر
توانمندی استراتژیک سازمان شهرداری()2-2
مرحلیییه دوی :تشیییکج سیییاختار چنییید سیییطحی از
پارامترهییای مییورر بییر توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمان
شهرداری(شک )1
مرحله سوی :طراحی سجستم استنتاج اازی ممدانی(-3
)1
مرحله چهاری :انجای مطالعه میوردی بیا اجیرای میدل
طراحی شده در یکی از شهرداریهای اسیتان بوشیهر(.)4

ت:یین تیبع عضویت
برای طراحی سجستم استنتاج اازی ،بایید ورودیهیای
اازی بکار گراتیه شیوند .در گیای دوی بیه منظیور تبیدی
ورودیهای نری به ورودیهای اازی ،مجموعه های ایازی
ورودیهییا توسییط تواب ی عضییویت ارائ یه م ییشییوند .از
رو های مثلثی ،1ذوزنتهای ،2شک گاوسی 3برای نمایش
تاب عضویت در موقعجت های مختلف استفاده میشود ،در
این پژوهش تاب عضویت گاوسی به دلج نرمی و داشیتن
متدار غجرصفر در کلجه نتیاط و همچنیجن اختصیار ،بکیار
میرود .هجچ قانونی بیرای تعرییف تیاب عضیویت وجیود
ندارد و براسا دانیش کارشناسیی و همچنیجن دادههیا و
اطیعات استخراجشده از ارزیابیهیای قبلیی و مسیتندات
موجود مشخص میشوند .در این پژوهش تواب عضیویت
و قیوانجن اییازی بییا اسیتفاده از نظییرات  5نفییر از اسییاتجد
دانشگاه و  4مدیر اجرایی شهرداری ،با مشخصات منیدرج
در جدول  1با رویکرد نماگجری از اطیعات آنهیا تعجیجن
میشوند.

روش پیشاهیم ساجش توانماد اسارات یک
سی می
در این پیژوهش ،سجسیتم اسیتنتاج ایازی ممیدانی بیه
عنوان یک رویکرد حمایتی برای انیدازه گجیری توانمنیدی
استراتژیک سازمان پجشنهاد شیدهاسیت .رو پجشینهادی
همراه با یک مورد مطالعه در دنجای واقعی توضجر داده می
شود .اولجن قدی برای اندازه گجیری توانمنیدی اسیتراتژیک
سازمان ،تعججن معجارهای اصلی و معجارهای ارعیی اسیت.
در ایین متالییه ،معجارهییای کلجیدی بییرای مطالعییه مییوردی
مشخص با توجه به نظرات خبرگیان ،میدیران ،و بررسیی
ادبجات در زمجنه سینجش توانمنیدی اسیتراتژیک سیازمان
تعریف شدهاند .آنها در سه سطر قرار می گجرند کیه سیه
معجار اصلی مدیریتی ،انی-عملجیاتی و انسیانی -میالی در
سطر ییک و معجارهیای خیدمات ،بازارییابی ،پیژوهش و
توسعه به عنوان ورودی های عام انی-عملجاتی و عوام
مالی ،اجتماعی و ارهنگیی و انسیانی ورودی هیای معجیار
انسانی-مالی می باشند .در سطر انتهایی زیر معجارها نشان
داده میشوند  .قزی به ذکر است که برای استانداردسیازی

جدول .2مشخصات خبرگان
رمیف

شغل

1

هجاتعلمی

2

هجاتعلمی

3

هجاتعلمی

4

هجاتعلمی

5

هجاتعلمی

میزا تحصیالت و
رتبه علمی

دکتری – دانشجار

سن

سیبقه
شغلی

54

24

57

28

45

10

دکتری – استادیار

52

20

42

8

6

مدیراجرایی

کارشناسی ارشد

55

27

7

مدیراجرایی

کارشناسی ارشد

49

20

8

مدیراجرایی

کارشناسی ارشد

48

22

9

مدیراجرایی

کارشناسی

58

30

دکتری – دانشجار

دکتری – استادیار
دکتری – دانشجار

مجموعه های اازی مت جرهای ورودی سیطر سیوی در
قالب مت جرهای زبانی " کم " " ،متوسط " و " زییاد " و

همه معجارها در ااصله  0و  1نرمال شدهاند .گایهیای زییر
بهمنظور طراحی سجستم استنتاج اازی در جعبهاب ار منطیق

1

Triangular
Trapezoidal
3 Gaussian
2
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مت جرهای خروجی بصورت مت جرهای زبیانی "خجلیی کیم
" "،کییم " "،متوسییط " " ،زیییاد " و " خجلییی زیییاد "
خروجی نج نشان داده شده است .این مت جرها معادل
اعداد اازی در متجا عددی هسیتند .در سیطر دوی پین
مجموعه اازی تواب عضیویت بیرای ورودیهیا و هفیت
مجموعییه اییازی توابیی عضییویت بییرای خروجیییهییای
سجستم های  FISبرای مرحله دوی در نظر گراته شدهاست.
به منظور باق بردن مج ان دقت و با توجه به اهمجت عامی

توصجف شدهانید .بیرای نمونیه در شیک ،3نمیودار توابی
عضییویت گاوسییی یکییی از مت جرهییای ورودی و مت جییر
سطر اول ،در این مرحله مت جرهیای بیرای ورودی هفیت
تاب عضویت و عام خروجی یعنی توانمندی استراتژیک
سییازمان نییه تییاب عضییویت اییازی تعریییف میییشییود.

شکل .3نمودار توابع عضویت پارامتر ورودی و عامل خروجی سطح سوم

ت:ریف قوانین ی
مهمترین بخش مدل  ،FISتعریف قوانجن اازی اسیت.
این قوانجن معموق در شرایط زبیانی سیادهتیر از عبیارات
عددی ارمولبندی میشوند و اغلب بیه صیورت " اگیر-
آنگاه " بجان میگردند که به راحتی توسط عبارات شیرطی
اازی پجادهسازی میشوند .قوانجن " اگر-آنگاه " دو بخش
دارند :یکی متدی که متایسه ورودیهیا انجیای مییشیود و

با ورودی مطابتت دارد اجرا می شود .این تطبجیق نیادقجق،
مبنایی برای درونیابی بجن حالتهای ورودی ممکن ایجاد
میکند و برای کمجنه کردن تعداد قوانجن مورد نجاز براسا
تعریف رابطه ورودی  -خروجی عم میکنید .قیوانجن "
اگر-آنگاه " مهم هستند زیرا مهارت و دانش انسانی اغلب
در قالییب قییوانجن اییازی پجشیینهاد م ییشییود .از دانییش و
تخصص خبرگان و مدلسازی اازی میتوان برای استنتاج

دیگری تالی ،کیه نتججیه آن اسیت .تمیای قیوانجنی کیه در
ارضجات آنها صده میکنند اجرا و به مجموعیه اسیتنتاج
اازی کمک خواهند کرد .هر قانون به مج انی که متیدی آن

قییوانجن اییازی اسییتفاده کییرد .تعییداد مت جرهییای ورودی،
خروجی و قوانجن مدل مطابق جدول  3است .در مجمیوه
این مدل دارای  808قانون شرطی اگر -آنگاه است.

جدول  .4تعداد قوانین هر سطح
قوانین

خروجیهی

وروم هی

FIS

سطح

27

1

3

خدمات

اول

9

1

2

بازاریابی

27

1

3

پژوهش و توسعه

9

1

2

مالی

9

1

2

انسانی

9

1

2

125

1

3

اجتماعی – ارهنگی
انی -عملجاتی
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دوی
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125

1

3

مدیریتی

125

1

3

انسانی -مالی

343

1

3

نهایی

سوی

موتور اسااای و مقیق سی
در این مرحله ،از موتور رابط ایازی بیرای ترکجیب
مجموعههای اازی شناساییشده با در نظیر گیراتن قیانون
اازی و ترکجب اضای اازی مربوطه به صیورت جداگانیه
اسییتفاده میییشییود .ارآینیید اسییتنتاج اییازی از "قاعییده

می شود .سکس مجموعهای از قواعد زبانی اازی براسیا
دانش خبرگان برای اجرای مدل سینجش ایازی تعرییف
میگردد .قزی به ذکیر اسیت کیه قیوانجن بیر اسیا نظیر
خبرگییان دانشییگاهی و مییدیران اجرایییی بییرای سیینجش
مناسب توانمندی استراتژیک سازمان نوشته شده است .در

استنتاج" min – maxبرای محاسبه نتیای قیانون براسیا
متادیر ورودی سجستم استفاده میکند .نتججه ایین ارآینید
"استنتاج ایازی" نامجیده مییشیود .پیس از ایازی سیازی
ورودی ها درجه درستی هر ییک از اجی ای متیدی تعجیجن
شده است .اگر متدی دارای چند بخش باشد از عملگرهای

واق قوانجن براسا مفهوی نماگجری برای هر سجستم
تعریف میشوند .براسا شرایط ایین مسیاله ،ده سجسیتم
 ،FISدر سه سطر برای این مدل طراحی شدهاست .مطابق
شک  ،4سیطر چهیاری میدل ،مت جیر هیای ورودی میدل
هستند که در سازمان مورد بررسیی ،متیدار آنهیا بیرآورد
شده است .سطر سه شام شیش سجسیتم اسیتنتاج ایازی
است که برمبنای مدل مفهومی پژوهش طراحی می شوند.
برای نمونه در شک  ،5قوانجن سجستم استنتاج مربیوط
به عام بازاریابی که شام ورودی های مشتریگراییی ،و
اطیه رسانی و تبلج ات است .این سجستم شیام  9قیانون
شرطی «اگر-آنگاه» است .برای مثیال قیانون هشیتم بیدین
صورت است که «اگر مشتریگرایی زیاد و اطیهرسیانی و
تبلج ات متوسط باشد آنگاه بازاریابی خجلی زیاد است».
همانطور که در شک  6مشاهده میشود متدار عیددی
مت جر خروجیی بازارییابی حاصی از ارآینیدهای اسیتنتاج
ایییازی ،دقلیییت ،تجمجییی و دقجیییقسیییازی بیییهازای
مشیتریگرایییی( ،)0.6و اطیییهرسییانی و تبلج ییات ()0.52
برابر  0.535است .در این شیک در سیمت چیق متیادیر

هم در قالب یک مجموعه اازی ترکجب میگردنید ،کیه در
اینجا از عملگر  maxجهت تجمجی سیازی اسیتفاده شیده
است .سرانجای ،خروجی اازی توسیط رابطیه غجیر ایازی
سازی بیه خروجیی قطعیی تبیدی خواهید شید .ارآینید
غجراازی سیازی بیرای رم گشیایی معنیی نتیای ایازی و
متادیر عضویت آن ها و ح اختیف بیجن نتیای مختلیف
مورد نجاز است .کیه در ایین پیژوهش ،رو مرکی جیری
بکارمیرود.

پارامترهای ورودی و در سمت راسیت خروجیی سجسیتم
یعنی بازاریابی دییده مییشیود .در قسیمت پیایجن سیمت
راست خروجی مرحله تجمج و خط قرم بجیانگر ارآینید
دقجق سازی(عدد  )0.535میباشد.
نمییودار سییطوح دو بعییدی و سییه بعییدی بجییانگر اییین
هستند(شک ) 7که پارامتر اطیه رسانی و تبلج ات تاحدی
بر بازاریابی خیدمات تارجرگیذار اسیت و اگیر زییاد شیود
دیگری ارری بر بازاریابی ندارد ولیی اریر پیارامتر مشیتری
گرایی همواره اا ایشی است .پن سجستم اسیتنتاج ایازی
این مرحلیه نجی بیه همیجن ترتجیب میی باشیند و عوامی
بازاریابی ،خدمات ،پیژوهش و توسیعه ،میالی ،انسیانی و
اجتماعی – ارهنگی ارزیابی می شوند و متادیرعددی آنها

FIS

اازی برای ترکجب درجه درستی آنها و تولجید ییک عیدد
به عنوان درجه درستی متدی بکار میرود .عدد بدستآمده
از این ارآیند به تاب خروجی اعمال میشود .در اینجیا از
تاب  maxبرای پجادهسیازی عملگیر  ORمنطتیی اسیتفاده
میگردد.
پس از اعمال عملگر اازی  ،maxدر ایین مرحلیه کیه
رو دقلت نامجده میشود ،با اسیتفاده از تیاب  minعیدد
حاص از قسمت متدی ت ججر شک میدهد و خروجیی آن
یک مجموعه اازی مییشیود .ارآینید دقلیت بیهازای هیر
قاعده پجادهسازی میکردد .در ادامه ،با توجیه بیه اینکیه در
یک  ،FISتصمجم گجری بر اسا ارزیابی همه قواعد اتخاذ
می شود نجاز است که قواعد با هم ترکجب شوند .با انجیای
عملجات تجمج به ازای هر مت جر خروجی ،همه قواعید بیا

اجرا مدل و تحلیل یی اههی
اجرای مدل و مطالعه موردی
براسییا مییدل مفهییومی پییژوهش ،متییدار عییددی
پارامترهای ورودی در سازمان شهرداری مورد نظر برآورد
148
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محاسبه میگردد.

//

شکل  .4مدل کلی سیستم استنتاج فازی چند سطحی توانمندی استراتژیک سازمان

شکل .5قوانین سیستم استنتاج فازی عامل بازاریابی از سطح سوم
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شکل .6نمایش پایگاه قوانین سیستم استنتاج فازی سطح سوم ،عامل بازاریابی

شکل .7نمودارهای دوبعدی و سهبعدی عامل بازاریابی از سطح سوم

سطر دوی ،شام سه سجستم استنتاج ایازی اسیت کیه
عبارتنیید از- FIS :هییای انییی -عملجییاتی بییا ورودیهییای
خدمات ،بازاریابی ،و پژوهش و توسعه که متادیر عیددی
آنها خروجی های مرحله قب هستند .سجستم استنتاج اازی

استفاده قیرار مییگجیرد ( .شیک  ( 8ایین قیوانجن عامی
مدیریتی را بر اسیا معجارهیای تصیمجم گجیری سیری و
مسئولجتپذیری ،بهرهگجری از دانیش و تجربیه میدیران ،و
کنترل و پایش سجستم اندازه میگجرند .هر ییک ردییف از

دیگر عام مدیریتی است که به خاطر اهمجت ایین عامی ،
با نظر خبرگان متیادیر ورودی آن بیر اسیا پارامترهیای
ورودی است .و  FISسوی این سیطر ،برآوردکننیده عامی
انسانی-مالی بر اسیا معجارهیای خروجیی مرحلیه قبی
است .برای مثال تعدادی از قوانجن مربوط بیه  FISعوامی
مدیریتی به عنوان نتشه راه ک سجستم استنتاج اازی مورد

نمودارها  ،یک قانون است و هر ستون ییک معجیار اسیت.
متادیر ورودی را میتوان با جابیهجیایی خیط قرمی و در
نتججییه متییدار خروج یی سجسییتم  FISرا بییه ازای متییادیر
مختلف ورودی محاسبه نمیود .متیادیر شیام سیه مت جیر
ورودی و یک مت جر خروجی بجن 0و 1است.
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شکل  .8پایگاه قوانین سیستم استنتاج فازی عامل مدیریتی از سطح دوم

قوانجن زیاد هستند برای نمیایش آنهیا در سجسیتم اسیتنتاج
نهایی نمودارهای دو بعدی و سه بعدی سطوح در شک 9
نمایش داده شده است .با توجه با این نمودارها با اا ایش
عوام مدیریتی ،انی -عملجاتی ،و انسانی-مالی ،توانمندی
استراتژیک سازمان اا ایش میییابید .تیارجر عوامی انیی-
عملجاتی ،و انسانی-مالی بر توانمندی اسیتراتژیک سیازمان
در بجشترین حالت کمتر از  0.5است در صورتیکیه عامی
مدیریتی تتریبا تا  0.7میی توانید برتوانمنیدی اسیتراتژیک
سازمان مورر باشد و نتش مهمتری را ایفا میکند.

در نهایت در سطر پایانی مت جر هدف یعنی توانمنیدی
استراتژیک سازمان بر اسا خروجیی هیای سیطر سیوی
یعنی عام های انسیانی-مالی،میدیریتی و انیی -عملجیاتی
ارزیابی می شود .در مرحله سوی برای مت جرهیای ورودی
هفییت تییاب عضییویت و بییرای مت جییر خروجییی نییه تییاب
عضویت تعریف میشود .مجموعههای اازی خروجیی در
قالب مت جرهای زبانی به صورت" بی ارر"" "،خجلیی کیم
" "،کم ""،کمتر از متوسیط " " ،متوسیط "" ،بیجشتیر از
متوسط " " ،زیاد " " ،خجلی زیاد " و " عیالی " تعرییف

میشوند.
از
آنجییا کییه
تعیییییداد
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شکل  .9نمودارهای دوبعدی و سهبعدی عامل توانمندی استراتژیک سازمان

شده است .مت جرهای کلجدی اریر گیذار بیر مت جیر هیدف،
انی-عملجاتی ( ،)0.305مدیریتی( )0.573و انسانی -میالی
( )0.439محاسبه شده است .متدار عددی مت جرهای سطر
سوی و پارامترهای ورودی در شک  10مشاهده میشود.

نتای حاص از اجرای مدل بهازای پارامترهای ورودی
و محاسبه خروجی های دهگانه سجستم های استنتاج ایازی
در ارائه شیک  10شیده اسیت .در ایین پیژوهش مجی ان
توانمندی استراتژیک سازمان مورد مطالعیه  0.507بیرآورد

((0.507
))0.507

((0.305
))0.305

((0.407
))0.407

((0.573
))0.573

((0.535
))0.535

((0.4
))0.4

((0.6
))0.6

((0.6
))0.6

((0.52
))0.52

//
((0.439
))0.439

((0.47
))0.47

((0.35
))0.35

((0.657
))0.657

((0.62
))0.62

((0.75
))0.75

((0.45
))0.45

((0.4
))0.4

((0.67
))0.67

((0.65
))0.65

((0.57
))0.57

((0.52
))0.52

((0.54
))0.54

((0.5
))0.5

((0.499
))0.499

((0.54
))0.54

((0.78
))0.78

شکل  .10مقادیر عددی پارامترهای مدل سیستم استنتاج فازی

تجزیه و تحلیل یی اههی پ وهش
با میحظه مدل عملجاتی و ارز گیذاریشیده نمیرات
اازی برای اسیتنتاج چنید سیطحی توانمنیدی اسیتراتژیک
شهرداری میتوان به یااتههای زیر دست یاات:
عوام ی مییدیریتی نتییش اساسییی را در توانمنییدنمودن
استراتژیک شهرداری بازی میی نماینید.در واقی میدیریت
سازمان در این راستا بایید توجیه داشیته باشید کیه عامی
مدیریتی از بجن سه عام انسیانی -میالی ،انیی –عملجیاتی
بجشترین تارجر را در توانمندسازی استراتژیک سازمان بازی
میکند این بدان دلج است که نمره اازی تارجر ایین عامی

چندسطحی استخراج کرد و آن این است کیه بیا میحظیه
این مدل قاب تشخجص اسیت کیه عامی کنتیرل و پیایش
سجستم سازمانی از عواملی است که در سیطر سیوی روی
بعد مدیریتی میتواند تارجر بس ایی داشتهباشد .نمره ایازی
این عام  0.78است.
همچنجن در یااته های دیگر این متاله مشخص گردیید
که عام انسانی -مالی در رتبه دوی توانمندی اسیتراتژیک
شهرداری قیرار گراتیه اسیت ( .)0.439در میدل عملجیاتی
بدست آمده مشخص می شود که عام مالی طبق قواعید و
قوانجنی که کارشناسان و خبرگان شهرداری بجان داشیتهانید

 0.573شده است .در این راستا باید توجیه داشیته باشیجم
میییتییوان مسییجر اسییتراتژیکی را از اییین نمییودار اسییتنتاج

برای توانمندی راهبردی شهرداری شیاخص راهبیردی در
نظرگراته شدهاست .این مورد با توجه بیه مسیائ میالی و
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گردد .که عام مالی نج با نمره  0.657این عام را بسیجار
شدهاند که مییتواننید بیه توانمنیدی راهبیردی شیهرداری
کمک شایانی داشته باشند .در حتجتت از آنجیا کیه م ییت
رقابتی برای سازمانها از طریق توانمنیدی اسیتراتژیک ر
می دهد قزی است به این عوام و تارجر آنها توجه خاص
داشته باشد.
به منظور اعتبار سنجی میدل ،سجسیتم اسیتنتاج ایازی
سطر اول تحت سناریوهای مختلف اجرا و نتای حاصی
در جدول  5ارائه میشود.

بخش درآمد شهرداری میی توانید در دنجیای کیامی تایجید
مورر در توانمندی استراتژیک سازمان قلمداد مینماید.
در گای بعد یااته دیگری کیه برعامی انیی -عملجیاتی
اصرار دارد ( )0.305گویای این واقعجت است که سیومجن
عییاملی را کییه مییدیریت در رتبییهبنییدی کیسییجک خییود
میبایست به آن توجه کند تتویت بعد انی توانمنیدسیازی
استراتژیک است که میتواند با ارائه خیدمات بازارییابی و
توسعه مشتریگرایی و اطیهرسانی دقجق صیرف مخیارج
در مسائ شهری به این مهم دست یابید .ایین دو عنصیرو
شاخص مهم هرکدای با نمرات اازی  0.6و  0.52مشخص

جدول  .5نتایج عددی اجرای سیستم استنتاج فازی سطح اول تحت سناریوهای مختلف
توانماد اسارات یک سی می

عوامل

عوامل اجامیعی -میهی

عوامل عملییتی -ای

0.361

0.5

0.5

0.5

0.066

0.5

0.5

0.1

0.625

0.5

0.5

1

0.252

0.5

0.1

0.1

0.482

0.5

1

0.5

0.465

1

0.5

0.5

0.252

0.1

0.5

0.5

0.46

0.9

0.5

0.5

0.919

0.5

1

1

0.675

1

1

0.5

0.748

1

0.5

1

0.576

1

0.1

1

0.363

1

1

0.1

0.473

0.1

1

1

0.601

0.7

0.7

0.7

مدیریای

دارای متادیر بجشتر است.

بررسی نتای مطالعه موردی توسط کارشناسیان ،مویید
تطابق شرایط اعلی سازمان با خروجیهای سجسیتم اسیت.
همچنجن ،ارائه نتیای سیناریوها بیه خبرگیان و دریاایت
نظرات آنها مبجن عملکرد مناسب سجستم جهیت سینجش
توانمندی استراتژیک سازمان است .برای نمونیه در سیطر
اول که متدار عام مدیریتی خجلیی کیم اسیت توانمنیدی

در حالت مشابه ،متایسه سطرهای نهم و یازدهم نشان
میدهد عام مالی-اجتماعی علی رغم اینکه در رتبیه دوی
اهمجت است ،در صورتیکه خجلی زیاد شود به دلج وجود
عواملی مانند اساد مالی در سازمانها تارجر کمتیری نسیبت
بییه عامیی انییی -عملجییاتی دارد .بییه عبییارتی ،سجسییتم

استراتژیک سازمان دارای کمترین متیدار و در سیطرهایی
که متدار آن خجلی زیاد است توانمندی استراتژیک سازمان

طراحی شده توانسته است توانمندی استراتژیک سازمان را
با دقت قاب قبول ارزییابی کنید و ابی اری مناسیب بیرای
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کمیک بییه مییدیران در راسییتای شناسییایی و تعجییجن مجی ان
اهمجت پارامترهای مورر بر توانمندی استراتژیک سیازمان،
و در نهایت تصمجمگجری باشد.

به منظیور سینجش توانمنیدی اسیتراتژیک سیازمان قابی
میحظه هستند.

بحث و نایجهگیر
در این متاله یک مدل اازی براسا سجسیتم اسیتنتاج
اازی ممیدانی بیرای انیدازهگجیری توانمنیدی اسیتراتژیک
سازمان شیهرداری ارائیه شیده اسیت .بیا تشیریر سجسیتم
استنتاج اازی ارائهشده و معرای یک مورد مطالعه ،کیاربرد
مدل پجشنهادی نشیان داده شیده اسیت .در ایین مطالعیه،
مدیران به دنبال یااتن بهترین رو ارزیابی برای سینجش
توانمندی این سازمانها هستند که میتوانند سطر خدمات
را اا ایش دهند و در نتججه عملکرد کلی گروه را اای ایش
داده و موجییب رضییایت خییاطر مییردی شییوند .مییدل
طراحیشده در این پژوهش شام  808قانون شرطی اگر-
آنگاه بیرای تحلجی و اسیتنتاج ایازی سینجش توانمنیدی
استراتژیک شهرداری در سه سطر است .نتای حاصی از
این پژوهش به شرح زیر تبججن میگردد:
 25 -1شاخص و ورودی مختلف برای استنتاج ایازی
مطرح شد.
 -2سه سطر مختلف برای سجستم استنتاج که قرار بود
توانمندی استراتژیک سیازمان را مشیخص کننید ،معرایی
گردید.
 -3درس یطر اول(بییاقترین سییطر) مج ی ان توانمنییدی
استراتژیک سازمان متدار متوسط 0.507محاسبه شد.
 -4سییه بعیید اساسییی در سییطر دوی بییه عنییوان ابعییاد
تارجرگذار بر توانمندی استراتژیک شهرداری معرای شدند.
ابعاد مدیریتی ،انسانی-مالی و انی-عملجاتی کیه مشیخص
گردید در این سطر بعد میدیریتی توانمنیدی اسیتراتژیک
سازمان را بجشتر تحت تارجر قرار میدهد.
 -5در سطر سوی برای ابعیاد انسیانی-میالی و انیی-
عملجاتی شش شاخص حاص از خروجیی سیطر دوی در
نظرگراتهشده است.
 -6هریک از شاخصهای مختلف سطر دوی با توجیه
به قوانجن متایسات زوجی متناسب با سجستم استنتاج اازی
بر اسا پارامترهای ورودی مسجری را برای انیدازهگجیری

با توجه به سجستم طراحی شده و یااتههیای پیژوهش،
سازمان شهرداری مییتوانید در برنامیهریی ی بلنید میدت
بجشترین توجه را به عام مدیریتی و شاخص پیر اهمجیت
زیرین آن تحت عنوان کنتیرل و پیایش سجسیتم ( )0.78و
همچنجن در گای بعد توجه ویژهای به بعد عوام انسیانی-
مالی با تاکجد بر شیاخص کیاهش ه ینیه و میدریت بهجنیه
مناب اقدامات راهبردی خود را در آینده هدامند نماید.
در مدل سجستم استنتاج اازی ،مبنای قوانجن با توجه به
سناریوهای تبججن شده توسط متخصصان ،طراحی شده ،که
به مدلسازی استدققت انسیانی منجیر مییگیردد .سیکس
دانییش خبرگییان در مییورد مسییاله اسییتخراج و در سجسییتم
نگهداری میشوند .این قابلجت مهمترین م یت در متایسیه
با رویکردهایی است که تئوری مجموعههیای ایازی را بیا
مدل هیای تصیمجمگجیری چنید معجیاره تلفجیق میینمایید.
همچنجن ،مدل  FISبه کارشناسان این ارصت را میدهد تا
عملگرهای مختلفی از  -tنری –s ،نری ،عملگرهیای دقجیق
سازی و تجمج را انتخاب نموده و موجب انعطافپیذیری
سجستم شوند .مدل پجشنهادی مییتوانید بیرای هیر تعیداد
سازمان اجرا شود و هجچ محیدودیتی بیرای بکیارگجری آن
وجود ندارد.
نییوآوریاییین پییژوهش عبارتنیید از :اسییتفاده ازسجسییتم
استنتاج اازی در مدل پجشنهادی ،بیرپاییه مفهیوی اسیتدقل
تتریبی در ارآیند استنباط است که استدقل انسانی را مدل
مینماید .م یت دیگر آن ،کسب و ربیت نظیرات خبرگیان
بر مبنای پایگاه دانش است .سجسیتم خبیره پجشینهاد شیده
برای سنجش توانمندی اسیتراتژیک موجیب مییشیود تیا
ارزیابی سخت و غجرمنعطف که منجر به اندازهگجیریهیای
زیر بهجنه مییشیود کمجنیه گیردد .میدل پجشینهادی شیام
دادههای کمی و اطیعات کمی یا کجفی تعریف شیده میی
باشد و موجب کاهش ه ینه محاسباتی و زمیان مییشیود.
این مدل به مدیران این امکیان را مییدهید تیا مشیکیت
بالتوه موجود در سازمان های خدماتی را شناسایی کرده و

عوام مربوطه ایجاد کردنید .شیاخصهیای رسیجدگی بیه
شکایات ،اا ایش کجفجیت و تسیری در ارائیه خیدمات ،و
تکریم ارباب رجوه در نمودار چندسطحی استنتاج ایازی

عملکرد آتی آنها را پجشبجنی کنند.
مدل پجشنهادی در این پژوهش مبتنی بر قواعید ایازی
است .قوانجن نتش مهمی در این مدل ایفا مییکننید و میی
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توانند به آسانی نتیای را ت ججیر دهنید .بنیابراین ،تصیمجم
گجرندگان و مدیران بایید مراقیب باشیند تیا قواعید را بیه
درستی تعرییف کننید .عییوه بیر شیجوه بکارراتیه جهیت
اعتبارسنجی ،از رو طراحی آزمایش ااکتوری کیه ییک
رو خوب برای تسیت سیازگاری و حساسیجت قواعید
است کیه مییتوانید توسیط میدیران اعمیال شیود .چنیجن
آزمایشی به محتق اجازه می دهد تیا تیأرجر هیر عامی بیر
مت جر پاس و همچنجن تأرجرات اع و انفعاقت بجن عوام
بر مت جر پاس را مطالعه کند .همچنجن ،تحلج حساسیجت،
به دقی درک روابط بجن مت جرهای ورودی و خروجی در
مدل ،کاهش عدی قطعجت( شناسایی ورودیهای میدل کیه
باع عدی قطعجت قاب توجیه در خروجیی مییشیوند ).و
توانمندی مدل در برابر نتای پجشنهادی میشود.
در پژوهشهای آتی پجشنهاد مییشیود از عملگرهیای
مختلفی  -tنری –s ،نری ،دقجیق سیازی و تجمجی اسیتفاده
کرد و متناسب با مساله مورد نظر عملگر مناسیب انتخیاب
شود .همچنجن می توان سجستم استنتاج اازی سوگنو که از

شهر بندرعبا ) .پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال ،8
شماره  ،15صص.44-16 .
 -3داناییاردا حسن ،برزگرا ااطمه و احمدیا هانجه.)1394( .
سازوکارهای ارتتای قابلجتهای سازمانی در بخش دولتی.،
اصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  ،3شماره 3
(پجاپی  ،)11صص.106-91 .
4- Amit R, Schoemaker p. (1993). Strategic assets
and organizational rent. Strategic management
journal. vol. 14(1): p. 33-46.

 -5حسجنیا

.ف .)1394( .تبججن همسویی پرو ههای عمرانی

شهرداری با نجاز شهروندان (مطالعه موردی ناحجه  3منطته
 5شهرداری تهران) .اصلنامه مطالعات مدیریت شهری،
دوره  ،7شماره  ،22صص.97-86 .
6- Kosinski W, Weigl M. (1997). Expert system
with an adaptive fuzzy inference module. p.
525-532.

-7

ملکیا

و منفرد،

 .)1394( .ارزیابی سطر

رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه

تواب ریاضی استفاده میکند و از دقت بجشتری برخیوردار
است ،را بکاربرد .ازجنبه کاربردی میتوان جهیت ارزییابی
عملکییرد توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمانهییای مختلییف
شیییهرداری و متایسیییه آنهیییا بیییا یکیییدیگر از سجسیییتم
طراحیشده ،استفاده کرد .بعیوه ،سجستم مییتوانید چنید
خروجییی ماننیید نتییش مشییارکت مردمییی در پییایش
پسییماندهای شییهری ،انعطییافپییذیری سییازمانی ،عییدالت
سازمانی ،مخاطرات اخیقی و غجره نج داشته باشید .رو
پجشنهادی میتوانید عییوه بیر شیهرداریهیا بیرای دیگیر
سازمانهای خدماتی ،صنعتی و بازرگانی با ت ججرات انیدک
نج بکار رود.

خدمات شهری (نمونه موردی :شهر اییی) .اصلنامه
مطالعات مدیریت شهری ،دوره  ،7شماره  ،22صص-46 .
.61
 -8آخوندی ،ی .)1394( .شناسایی ،ارزیابی و تشریر جام
عوام استراتژیک محجطی و سازمانی در توسعۀ خدمات
شهرداریهای الکترونجک مناطق اصفهان .اولجن کنفرانس
ملی مدیریت راهبردی خدمات ،دانشگاه آزاد اسیمی واحد
نجف آباد.
 -9عدالتجان شهریاریا ج و خو قامتا ک )1394( .تدوین
ماموریت و ارزیابی عوام

راهبردی سازمان ،دومجن

کنفرانس بجنالمللی آینده پژوهشی مدیریت و توسعه

هرست مایبع

اقتصادی.

 -1ولجانا ح ،کوشکیجهرمیا ه و بودقییا ح.)1396( .

 -10آرزمجوا هانجه ،قاسمینژادا ی و طجارا

طراحی مدل رویکرد قابلجتهای سازمانی مبتنی بر تئوری

 .)1393( .ارر

نتاط مرج استراتژیک .پژوهشهای مدیریت راهبردی.

توانمندیهای سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نتش

دوره  ،23شماره  ،65صص.151-131 .

مجانجی مدیریت دانش ،پژوهشنامه بجمه (صنعت بجمه)،
دوره  ،29شماره ( 3مسلس  ،)115صص.151-125 .

 -2حمجدیزادها ه ،زارعیمتجنا ح و خاندلا ی.)1395( .
استراتژیک بر عملکرد سازمانی با

 -11نژادجوادیپورا ی .)1388( .شناسایی ،ارزیابی و تشریر

مجانجیگری مت جر کارآارینی (مورد مطالعه :شرکت گاز

استراتژیک محجطی و سازمانی در توسعه

بررسی تأرجر عوام

جام

عوام

خدمات شهرداریهای الکترونجک مناطق تهران .اصلنامه

155

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1399سال بیست و ششم /دوره  /17شماره 15

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 26th Year/ No.15/ Spring & Summer 2020

استراتژی خلق مشترک ارز (مورد مطالعه :شرکتهای

مدیریت شهری .دوره  ،7شماره  ،23صص.44-29 .

بجمه خصوصی) .نشریه علمی راهبردهای بازرگانی ،دوره
 ،16شماره  ،14صص.180-155 .
 -12جهانگجر اارسیا ی ،آقاجانیا ح و آقاجانیا ه.ا.)1388( .
شناسایی عوام

 -21محمدشفجعیا ی ،سجفیا ی و محمدیا ی .)1397( .تارجر

داخلی مؤرر بر عملکرد شرکتهای

مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود ارآیندهای داخلی،

کوچک و متوسط و ارائه مدلی ارربخش .اصلنامه مدیریت

رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه :شعب سازمان

(پژوهشگر) ،دوره  ،6شماره  ،14صص.28-12 .

تامجن اجتماعی اصفهان) .نشریه علمی راهبردهای

13- Eva N, Sendjaya S, Prajogo D, Cavanagh A,
Robin M. (2018). Creating strategic fit:
Aligning servant leadership with organizational
structure and strategy, Personnel Review. vol,
47(1): p. 166-186.

بازرگانی ،دوره  ،15شماره  ،12صص.48-31 .
 -22یوسفلیا ا کریمپورخامنها و و نوروزی ،ر .)1399( .تعججن
درجه سب بودن محصوقت نفتی با استفاده از سجستم.
اصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی ،دوره  ،18شماره

14- Miles SJ, Van Clieaf M. (2017). Strategic fit:
Key to growing enterprise value through
organizational capital. Business Horizons. vol,
60(1): p. 55-65.
Da Silva ASL, Forte SHAC. (2016).
Technology parks strategic capacity evaluation
structure:
a
framework
proposal
for
implementation in Latin America. RAI Revista
de Administracao e Inovacao. vol, 13(1): p. 6775.

 ،57صص.234-213 .
 -23یوسفلیا ا و یوسفلیا ز .)1396( .سجستم استنتاج سلسله
مراتبی اازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت مدیریت

15-

استعداد .پ وهشنامه مدیریت اجرایی ،دوره  ،9شماره ،17
صص.128-105 .
 -24ناطق گلستانا ا و حاجینتیا ی .)1398( .تصمجم گجری در
معامیت روزانه بور

اوراه بهادار تهران بر اسا

یک

چارچوب سجستم استنتاج اازی چندگانه .اصلنامه مهندسی

16- Silva AP, Santos CM. (2012). Financial and
strategic factors associated with the profitability
and growth of SME in Portugal. International
Journal of Economics and Finance. vol, 4(3): p.
46-60.

مالی و مدیریت اوراه بهادار ،دوره  ،10شماره  ،41صص.
.432-413
 -25ولیپور خطجرا ی و قاسمنجا عربیا ن .)1395( .مدل سازی

17- Soderlund J, Tell F. (2011). Strategy and
capabilities in the P-form Corporation: Linking
strategic
direction
with
organizational
capabilitiest. Emerald Group Publishing
Limited. In Project-Based Organizing and
Strategic Managemen. p. 235-262.

سجستم استنتاج اازی برای ارزیابی ریسک های بالتوه در
تجهج ات پ شکی .مجله مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،
دوره  ،8شماره  ،4صص.554-533 .
 -26معجنی طباطباییا

.ح و آدابیا ح.ر .)1394( .بررسی

تأرجر پجادهسازی مدل سازمان پاسخگوی سری ) (FROبر

18- Robinson L, Minikin B. (2011). Developing
strategic
capacity
in
Olympic
sport
organisations.
Sport,
Business
and
Management: An International Journal. vol,
1(3): p. 219-233.

کجفجت ارائه خدمات در شهرداری تهران (مورد مطالعه:
شهرداری منطته  14تهران) .اصلنامه مطالعات مدیریت
شهری ،دوره  ،7شماره  ،24صص.45-33 .

19- Gilgeous V. (1995). Strategic concerns and
capability impeders. International Journal of
Operations & Production Management. vol.
15(10): p. 4-29.

 -27کریمیدستجردیا د ،اجضآبادیا جواد و علیبخشمطلقا
 .)1387( .رویکردهای توسعه استراتژی در کسب م یت
رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی
همراه با تحلج پجامدهای آن برای صنعت خودروی کشور.،

 -20سرداریا ا و امجریا ف .)1398( .بررسی استراتژی بر

ارهنم مدیریت ،دوره  ،6شماره  ،18صص.50-5 .

نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکجد بر نتش

156

 سازمان شهرداری: مورد مطالعه،طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک

28- Ruspini EH, Bezdek jc, Keller JM. (2019).
Fuzzy Clustering: A Historical Perspective. vol,
14(1): p. 45-55.

29- Hilmi M, Abdul l, Jaafar j, Mabor j. (2017). A
Comparative Study of Mamdani and Sugeno
Fuzzy Models for Quality of Web Services
Monitoring,”., vol. 8, no. 9.
30- Pourjavad E, Mayorga RV. (2019). A
comparative study and measuring performance
of manufacturing systems with Mamdani fuzzy
inference system. J. Intell. Manuf, vol, 30(3): p.
1085-1097.
31- Dwyer B. (2016). “Rules,” in Systems Analysis
and Synthesis, Elsevier Inc. All, p. 295-332.
32-

Kayacan E, Khanesar MA. (2016).
Fundamentals of Type-1 Fuzzy Logic Theory.
in Fuzzy Neural Networks for Real Time
Control Applications, Elsevier. p. 13-24.

33- Guillaume S, Charnomordic B. (2012). Fuzzy
inference systems: An integrated modeling
environment for collaboration between expert
knowledge and data using FisPro. Expert
Systems with Applications. Vol. 39 (10): p.
8744-8755.

157

