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The process of identifying critical uncertainties in Scenario building  

(Case Study: Mahan Sepahan Steel Company) 
 

Abstract 
The main purpose of this paper is identification critical uncertainties in market environment 
of mahan sepahan steel company. In design scenarios for a company, the most important 
factors that play a major role for the construction of scenarios, are critical uncertainties. 
Therefore, this paper expressed  the  process of identifying critical uncertainties  with uses 
scenario planning method of global business network. This action conducted by two-stage 
interview with experts, including experts and managers. With first stage interviews with 
experts, 13 uncertain was determined and after the second stage interviews with 22 experts 
and managers, two factor  Included "Sanctions" and "Government support of private sector" 
as critical uncertainties were identified. 
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شرکت : مطالعه موردي(هاي کلیدي در سناریونگاري قطعیتفرآیند شناسایی عدم
  )فوالد ماهان سپاهان

  چکیده
براي . باشدسپاهان میهاي کلیدي موجود در محیط بازار شرکت فوالد ماهان قطعیتهدف اصلی این مقاله، شناسایی عدم

-نمایند، عدمترین عواملی که نقش اصلی را براي ساخت سناریوها ایفا میتدوین و طراحی سناریوهاي یک شرکت، مهم

، فرآیند 1وکاري جهانی کسببه همین منظور این مقاله با استفاده از طراحی سناریو به روش شبکه. هاي کلیدي هستندقطعیت
این کار با انجام دو مرحله مصاحبه با خبرگان شامل کارشناسان . کندي کلیدي در این روش را بیان میهاقطعیتشناسایی عدم

قطعیت مشخص شد و پس از پایان عدم 13ي اول با خبرگان ي مرحلهبا انجام مصاحبه. و مدیران شرکت انجام گرفت
-هاي دولتی از بخش خصوصی بهها و حمایتتحریم نفري از کارشناسان و مدیران، دو عامل 22ي دوم با ي مرحلهمصاحبه

  .هاي کلیدي شناسایی گردیدندقطعیتعنوان عدم
  

  کلمات کلیدي
  هاي کلیديقطعیتوکار ، عدمي جهانی کسبقطعیت، روش شبکهنگاري، عدم سناریو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                   

1. Global Business Network 



  مقدمه -1
. است و باید در هر تصمیم مهمی در نظرگرفته شوندوکار امروز هاي ساختاري در محیط کسبقطعیت از ویژگیعدم

- ها براي سازمانبینی نشده از آنقطعیت و اثرات ناشی از نتایج پیشقطعیت مشکل جدیدي نیست، اما این درجه از عدمعدم

در قطعیتهایش یک توانایی مهم ي وضعیت کامل یک شرکت با عدمیادگیري چگونگی مشاهده. سابقه استهاي امروزي بی
قطعیت و انطباق سریع با تغییرات یک عالوه بر این توانایی شرکت براي مقابله با عدم). 13، 2011شرماك، (جهان امروز است 

هاي گذشته، در دهه). 2010واروم و ملو، (عامل بسیار مهم براي رسیدن به موفقیت و یک چالش عمده براي مدیران است 
. گردیدها میهاي قطعی استوار بود، اغلب منجر به موفقیت سازمانبینیي پیشبر پایهریزي سنتی که بیشتر هاي برنامهروش
- ها، سناریوها بر عدمبینیبر خالف پیش. شوندطور کلی بهترین تخمین ممکن از شرایط آینده تعریف میها، بهبینیپیش

هاي بینیاگرچه روندها، پیش. کنندا ندارند تمرکز میها رگیرندگان سازمان توانایی کنترل و یا کاهش آنهایی که تصمیمقطعیت
ها، همگی بخشی از اجزاي فرآیند ایجاد سناریوها هستند اما نباید با خود سناریوها هاي آینده ومدلاندازمتخصصین، چشم

ي عقایدشان دربارهنظر در سناریوها براي یکی کردن درك کمی و کیفی از سیستم و برانگیختن افراد به تجدید. اشتباه شوند
   ).2003پترسون، کامینگ و کارپینتر، (اند سیستم، ایجاد شده و گسترش یافته

هاي هاي معتبر در دههبینیآوردن پیشبینی براي فراهمهاي پیشگانه عمدتاً به شکست تکنیکتحلیل سناریویی چند اوج
-هاي بلندبینی نیازهاي روندیابی براي پیشکایی از تکنیکهاي آمریمثالً کمتر از یک سوم شرکت. شوداخیر نسبت داده می

آورند و ها را با تعمیم گذشته به آینده بدست میبینیهایی این است که پیشمشکل اصلی چنین تکنیک. اندراضی بوده مدت
-به مدیران نشان میطور اساسی پایدار است، در حالی که تجردر انجام چنین کاري این فرض ضمنی وجود دارد که جهان به

ي پس از ایجاد مدت را از لحظههاي بلندبینیهایی است که پیشدهد که واقعیت محیطی پر از تغییرات غیرمنتظره و ناپیوستگی
هاي اي طراحی سناریو را جایگزین تکنیکطور فزایندهبه منظور مقابله موثر با این آشفتگی، مدیران به. سازدارزش میشدن بی

قطعیت با دادن تنها یک بینی روندیابی، سعی بر نادیده گرفتن هرگونه عدمهاي پیشدر جایی که تکنیک. اندی نمودهبینپیش
- انداز متفاوت از آینده با عدمبینی به مدیران را دارند، نیاز به تکنیکی است که عمدتاً مدیران را با ارائه چندین چشمپیش

 هاطور منطقی اگر آینده از عدم قطعیتبه. باشدریزي سناریو مین تکنیک همان برنامهای. رو نمایدبههاي محیطی روقطعیت
ها را در قالب سناریوها این آینده. ها محتمل استباوري وجود دارند، که امکان وقوع آنهاي قابلاست، پس آیندهبرخوردار 

  ).1998بود و پستما، (دهند مرتبط با آینده ارائه میي موقعیت هاي هاي بدیلی دربارههایی بیان نموده و روایتداستان
هاي کلیدي است قطعیتترین فعالیت براي ساخت سناریوهاي یک شرکت، شناسایی عدمهمان طور که بیان گردید، مهم

. شوندهاي کلیدي ساخته میقطعیتسناریوهاي یک شرکت بر مبناي همین عدم. که در محیط فعالیت شرکت وجود دارند
به همین . باشدهاي کلیدي موجود در بازار شرکت فوالد ماهان سپاهان میقطعیتاز انجام این تحقیق، شناسایی عدم هدف

-بیان می )GBN(وکار ي جهانی کسبهاي کلیدي با روش سناریوسازي شبکهقطعیتدلیل در این مقاله فرآیند شناسایی عدم

   .گردد
  
  



  مبانی نظري -2
: گیردهاي جدي روبرو هستند، تغییراتی که از منابع مختلف سرچشمه میرات محیطی با چالشها در برابر تغییسازمان

ها باید همواره آمادگی الزم براي هماهنگی با یک رهبران سازمان. هاي تکنولوژیک، تغییر قوانین یا تحوالت بازارنوآوري
ها براي تضمین بقاي با این نگاه، سازمان). 3، 2011شرماك، (محیط نامطمئن و به سرعت در حال تغییر را داشته باشند 

نتایج . نمایند وفق دهندهاي اقتصادي باید به طور مداوم خود را با محیطی که در آن فعالیت میطوالنی مدت و موفقیت
ر زماناي که به درخواست مدیر عامل شرکت رویال داچ شل صورت گرفت؛ بیانگر این نکته بود که تغییرات متناوب دمطالعه

هاي بزرگ اي که متوسط عمر بسیاري از شرکتبه گونه. کندهاي بزرگ جهانی را هم تهدید میهاي مختلف حتی شرکت
  ).1، 2011روهربک، (سال است  40فورچون کمتر از  500لیست 

گذشته کارآیی  چوندهد نیست و همو سریعی که رخ می بینی، جوابگوي تغییرات گستردهبا توجه به این واقعیت که پیش
فاهی و (ي تر و کارآمدتر از آینده به سناریونویسی روي آورند و به گفتهریزان براي شناخت صحیحالزم را ندارد؛ برنامه

ریز به ابزاري نیاز برنامه. بندي شودي آن فرمولتفکر در مورد آینده نیازمند زبان مشخصی است تا به وسیله) 44، 1998راندال، 
-سناریوها عدم. این ابزار همان سناریوها هستند. ها بیان کندقطعیتبینی و عدماند آینده را در قالب عناصر قابل پیشدارد تا بتو

اي از سناریوها توان با دستههاي آینده را میقطعیتعناصر نسبتاً مشخص و عدم. دهندقطعیت موجود در آینده را نشان می
  .ریزي کردنده موضع گرفت و برنامهتشریح کرد و بر اساس آن در برابر آی

-ي مسیر حرکت جهان با پرسشریزان باید مفروضات خود را دربارهقطعیت، برنامهبراي فعالیت در دنیاي سرشار از عدم

ي ریزي بر پایههدف برنامه. به چالش بکشند تا بتوانند جهان آینده را آشکارتر ببینند» اگر این طور شود چه؟«هاي فراوان 
هاي پنداري و نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه ها نسبت به واقعیتریو، کمک به رهبران و مدیران براي تغییر نگرش آنسنا
هرچند رویکرد چند سناریویی ). 189-195، 1999شوارتز، (هاي در حال ظهور است هاي موجود و یا واقعیتها به واقعیتآن

ها در تدوین توان از آندهد که میهاي باورپذیري در اختیارمان قرار میآیندهقطعیت تأکید دارد، اما در عین حال بر عدم
  ).137، 2004کورنیش، (ها استفاده کرد استراتژي

  قطعیت و طراحی سناریو عدم - 2- 1
هاي آینده ممکن بر اساس چندین سناریو مختلف است ي موقعیتطراحی سناریو یک روش براي توسعه و تفکر درباره

بینی دقیق از آینده نیست بلکه هدف از تدوین سناریوها این است که با غلبه بر هدف این تکنیک پیش). 1995شومیکر، (
؛ شومیکر، 1985پورتر، (هاي بهتري ایجاد شوند سوگیري ادراکی و تمایالت یک جانبه مدیران در مورد آینده، استراتژي

واضح و آشکار است که ما . قطعیت داریمسازي ماهیت عدما نیاز به شفافبراي درك صحیح از سناریو، در ابتدا م). 1995
-چه که در فردا رخ میقطعیت به معناي ندانستن آناما عدم. فاقد ابزارهاي شرح کامل چگونگی رسیدن امروز به فردا هستیم

). 1998مارش، (ي فردا است سازندهها و رویدادهاي قطعیت به معناي ندانستن مسایل، روندها، تصمیمعدم. دهد نخواهد بود
 قطعیتبندي کلی تقسیم کرده است و براي هر نوع از عدمقطعیت را به سه دسته، عدم1چنین وندرهیدن طبق جدولهم

  شوند ها تقسیم میساختاري و ناشناخته هايقطعیتها، عدمریسک ها به سه دستهقطعیتعدم .پاسخی استراتژیک آورده است
  



- ي فرآیند تدوین سناریو این است که مهارتفایده اما توان حل کردها را نمیقطعیت ناشی از ناشناختهمشکل عدم چهاگر و

- می هاي واکنش به حوادث ناشناخته نیز در سازمان بهبوددهد و بنابراین مهارتهاي ادراکی سازمان را توسعه و پرورش می

     .)93-94، 2005وندرهیدن، ( یابد
- طور مثال رفتار آتی رقبا معموالً داراي عدمبه. قطعیت گویندبینی ناپذیربودن تحوالت و نتایج آینده را عدمشمیزان پی

- عدم). 129 ،2006 رالستون و ویلستون،( قطعیت پایین استقطعیت باالست، در حالی که روندهاي جمعیتی داراي عدم

قدري یکتا هستند که ها بهآن. اندشناخته شده است اما هنوز اتفاق نیفتادهشان ها به آن عواملی اشاره دارند که نتایجقطعیت
در نتیجه با توجه به توضیحات فوق، در این  ).1998 بود و پستما،(  وقوع را مشخص نمودتوان برایشان میزان احتمالنمی

رخ ) افق زمانی سناریوها(که در آینده بینی ناپذیر بودن تحوالت و اتفاقاتی است پیش قطعیت میزانتحقیق منظور از عدم
  . خواهد داد

  )94، 2005وندرهیدن، (هاي استراتژیک قطعیت و پاسخبندي عدمدسته: 1جدول
  پاسخ استراتژیک  قطعیتبندي عدمدسته 

حوادث  مثالًي قبلی داریم، ها تجربه، که عموماً از آنهاریسک
  .احتماالت محاسبه شوندتوانند با ها میریسک. مشابه در گذشته

-که بر اساس عملکرد تاریخی میبا توجه به اینها بینیپیش

  .توانند در مقابله با ریسک به کار برده شوندباشند می
ي یک رویداد نسبتاً منحصر به نتیجه هاي ساختاريقطعیتعدم

با این حال . فرد است که ارزیابی احتمال آن غیر ممکن است
قطعیت مشخص و دالیل موثري براي عدم هايممکن است علت

  . ساختاري وجود داشته باشد

قطعیت ساختاري با استفاده از عدم ریزي براساس سناریوبرنامه
قطعیت را حذف سناریوها عدم. نمایدچندگانه را ایجاد می آینده
ها به ایجاد آن. کننده احتمال نیستند چنین ارائهکنند و همنمی

-هاي تصمیمي پابرجایی استراتژيد درجهیک قضاوت در مور

  .نمایندقطعیت کمک میي عدمگیري با توجه به دامنه
تعداد زیادي نمونه . ، به معناي حوادث غیر قابل تصورهاناشناخته

ها در گذشته وجود دارد و بنابراین منطقی است که از ناشناخته
  . ها در آینده نیز در نظر گرفته شودادامه رخ دادن آن

تنها پاسخی است به چیزي که مطالعه و واکنش ماهرانه 
  .بررسی قبلی آن ممکن نیست

  
  

به نقل از ). 14، 1998فاهی و راندال، (داند می» طرح کلی رشته رویدادهاي طبیعی یا مورد انتظار«فرهنگ لغت سناریو را 
  :تعریف زیر از سناریو وجود داردچهار ) 2001( شرماك، لینهام و رونا

  تواند رخ دهدچه که در آینده میسناریو دیدگاهی است با سازگاري درونی و محتوایی نسبت به آن ): 1985(پورتر. 

  قطعیت آینده عنوان ابزاري براي مدیریت عدمباشند که بهریزي استراتژیک میسناریوها بخشی از برنامه): 1998(رینگلند
 .شوداستفاده می

  هاي فرد در هاي بدیل آینده که    تصمیمي محیطدهی به ادراك یک فرد دربارهابزاري است براي نظم): 1991(شوارتز
 .ها گرفته خواهند شدآن محیط

  تواند به اجرا درآیدها تصمیمات سازمانی میهاي ممکن که در آنیک روش منظم براي تجسم آینده): 1995(شومیکر. 



 هاي آینده و حوادث سناریوها، توصیف موقعیت: اندگونه تعریف کردهسناریو را این) 1996(ت و روبالت چنین گودهم
. هاي بدیل حرکت نمایداي که شخص بتواند از موقعیت کنونی خود به سوي آیندهگونهها هستند بهممکن در آن موقعیت

 .دهندمنسجم و متقاعد کننده ارائه میها را به صورت بینیهایی هستند که نتایج پیشسناریوها روش

شوند و هاي ممکن هستند، که کشف وتعریف میباتوجه به تعاریف باال، سناریوها در واقع چندین الگوي متمایز از آینده
نظم این سناریوها ابزاري براي  .شوندقطعیت آینده ظاهر میهایی حاوي بیش از یک سناریو، براي بیان عدمهمواره در مجموعه

-توان طرز رفتار و عکسها میي آینده هستند که با استفاده از آنهاي رهبران و مدیران دربارهها و استنباطبخشیدن به بینش

  .هاي کلیدي موجود در آینده، مشخص نمودقطعیتالعمل سازمان را در برابر عدم
در افق زمانی به سمت آینده جلوتر برویم سطح قطعیت است، ولی این طبیعی است که هرچه ما آینده همواره داراي عدم

بینی هاي پیشدهد چگونه طراحی سناریو و روشنشان می 1شکل. یابدقطعیت افزایش میپذیري کاهش و سطح عدم بینیپیش
بینی پیش پذیري باالست،بینیزمانی کوتاه هنگامی که پیشدر افق . هاي زمانی مختلف به کار گرفته شوندتوانند براي افقمی

طور کلی ثابت شده باشد و بهقطعیت میدر افق زمانی بسیار بلند هرچیزي داراي عدم. روشی است که باید ترجیح داده شود
. یابدي ما از آینده هستند، کاهش میریزي در این حالت با انتظارات امیدوارانه که تنها دانستهاست که سود حاصل از برنامه

قطعیت قابل توجه، مکانی است که سناریوها بهترین کاربرد را بینی پذیري و عدمسطح منطقی از پیشي میانی با یک منطقه
هاي ساختاري بسیار حساس و مهمی در آن قرار دارند و بنابراین قطعیتمکانی است که عدم 1ي میانی در شکلمنطقه. دارند

  ).97- 99، 2005وندرهیدن، (هاي استراتژیک است زمانی تصمیماین مکان، افق

  
  )98، 2005وندرهیدن، (وکار قطعیت در محیط کسبپذیري و عدمبینیتعادل پیش: 1شکل

  
  
  



  وکار ي جهانی کسبطراحی سناریو به روش شبکه - 2- 2
ي از جمله). 2007بیشاپ، هینس و کلینز، (سال گذشته توسعه یافته است  40چندین روش مختلف براي طراحی سناریو در 

ي سناریو و روش شبکهاي، روش مخروط قایلیت پذیرش، روشروش دومحور، روش تحلیل شاخه: عبارتند ازها این روش
-ي کمپانی شل مورد استفاده قرار میدر این میان قدرتمندترین روش همان روش دومحور است که به وسیله. درخت تأثیرات

  خصوصاً براي این روش ). 415-430، 1390خانی، ...عبدا(وکار، معروف است ي جهانی کسبشبکه) GBN(گیرد و به روش 
  

استاندارد طالیی "این روش را ) 2003(اي که میلت گونهها و براي سناریوسازي در سطح بخشی بسیار کارآمد است بهشرکت
  . نامدمی "براي تولید سناریوهاي شرکت

ترین روش ساخت سناریوها به رایج GBNوش قطعیت و خصوصاً رهاي مبتنی بر عدمطور کلی در حال حاضر روشبه
همکاران،  و بیشاپ(رود شمار میرود و از نظر سناریونگاران بهترین روش براي ساخت سناریوها در اغلب موارد بهشمار می

ب دو مدلی است که در تمام دنیا در سناریو سازي حاکم است و به این ترتی) 72، 2009(و به نظر لیندگرن و باندهولد  )2007
هاي این چهار سناریو در زاویه. کنیمدهند، را انتخاب میرسد با هم یک صلیب سناریو را تشکیل میقطعیت که به نظر میعدم

  . نشان داده شده است 2آید که در شکلصلیب به دست می

  
  )72، ص2009لیندگرن و باندهول،(قطعیت ماتریس سناریو؛ایجاد چهار سناریو بر اساس دو عدم: 2شکل

مرحله  8کند، داراي آن را بیان می) 211-216، 1991(وکار، که شوارتز ي جهانی کسبریزي سناریو به روش شبکهبرنامه
 - 3اي منطقه محیط در کلیدي شناسایی نیروهاي -2اصلی  تصمیم یا موضوع شناسایی -1: این مراحل عبارتند از. است

 منطق انتخاب -5هاي کلیدي قطعیتقطعیت و شناسایی عدمعدم و اهمیت سبراسا بنديرتبه -4پیشران  شناسایی نیروهاي
مضامین و اثرات  -7سناریوها  يپربارکردن و ارائه -6 )هاي کلیديقطعیتعدم از استفاده با سناریو ماتریس ساخت( سناریوها

  .ها و عالئم راهنماانتخاب شاخص -8سناریوها 
ي خود ریزي براي آینده، کارایی گذشتههاي سنتی برنامههاي محیطی، روشقطعیتعدمگردید، با افزایش طور که بیانهمان

هاي قطعیتاند که بتوانند عدمریزي روي آوردههایی براي برنامهریزان به سمت روشبه همین دلیل برنامه. اندرا از دست داده
  قطعیت استفاده از روش ها در شرایط عدمعالیت شرکتها براي فیکی از بهترین روش. محیطی را شناسایی و مدیریت نمایند

  



هاي شوند که آیندهها سناریوهایی ایجاد میهاي کلیدي و بر مبناي آنقطعیتدر این روش با شناسایی عدم. سناریونگاري است
یدي در سناریونگاري هاي کلقطعیتدر این تحقیق نیز با توجه به جایگاه عدم. دهنداي را فرا روي سازمان قرار میچندگانه

  . هاي کلیدي بازار  شرکت فوالد ماهان سپاهان بیان شده استقطعیتي شناسایی عدمنحوه
  شناسی تحقیقروش -3

باشد، تحقیق حاضر از هاي کلیدي بازار شرکت فوالد ماهان سپاهان میقطعیتبا توجه به هدف تحقیق که شناسایی عدم
در پایان نیز . نمایدآوري اطالعات میهاي کیفی، اقدام به جمعشد که با استفاده از روشبانوع مطالعه موردي و کاربردي می

  .گردد که به همین دلیل ماهیت و طرح تحقیق، تحقیقی کیفی و اکتشافی استهاي کلید شناسایی میقطعیتعدم
و با توجه به نوع اطالعات الزم براي  باشنددر این تحقیق جامعه آماري، مدیران و کارکنان شرکت فوالد ماهان سپاهان می 

نفري  22ي به همین منظور یک نمونه. استفاده گردیده است) هدفمند(گیري غیراحتمالی قضاوتی انجام تحقیق، از نمونه
ي کافی، نگاه بلندمدت و کالن و خبرگان شرکت فوالد ماهان سپاهان شامل کارشناسان و مدیران که داراي تخصص و تجربه

  .و پروفیل فوالدي بودند، انتخاب گردیدند کامل با عوامل موثر بر بازار شرکت و صنعت تولید لوله آشنایی
ها با استفاده از قطعیتمشخص و عدمبراي گردآوري اطالعات و شناسایی عوامل محیطی شامل روندها، عناصر پیش

ی، تکنولوژیکی، اقتصادي، محیط زیست و اجتماع( STEEPرویکرد تحلیل پنج نیروي پورتر براي محیط خرد و تحلیل 
هاي فوالدي گردآوري گردید، سپس ها و پروفیلاي در مورد بازار لولهبراي محیط کالن، ابتدا اطالعات کتابخانه) سیاسی

، ي نیمه ساختار یافتهبا انجام مصاحبه. آوري گردیدي نیمه ساختار یافته، جمعاطالعات گردآوري شده در قالب یک مصاحبه
کسب اطالعات و مصاحبه با خبرگان در این مرحله تا رسیدن . تري از مصاحبه شوندگان بدست آمداطالعات جدیدتر و عمیق

ي ها، مصاحبهقطعیتمشخص و عدمپس از این مرحله و مشخص شدن روندها، عناصر پیش. ي اشباع ادامه پیدا نمودبه نقطه
ي هاي شناسایی شده در مرحلهقطعیتهاي کلیدي از میان عدمقطعیتناسایی عدمي دوم به صورت ساختاریافته، براي شمرحله

  .اول، انجام گرفت
طور شود، ولی در پژوهش کیفی این اصطالحات بهطور مجزا برخورد میاگرچه در مطالعات کمی با روایی و پایایی به

، نظیر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال و قابلیت در عوض نوعی اصطالح شناسی که شامل هر دو است. شوندمجزا تصور نمی
هاي پژوهش، مشارکت و درگیري افراد دیگر هاي کیفی یافتهچنین در پژوهشهم). 1385افشانی، گل(شود اعتماد استفاده می
بسیار اساسی هاي پژوهشی کیفی، هاي مصاحبهها، قضاوت خبرگان و غیره، در مورد روایی تفسیر دادهشوندههمکاران، مصاحبه

با درنظر گرفتن توضیحات فوق تحقیق حاضر به دلیل دقت در ثبت وضبط ). 176، 1388دانایی فرد، الوانی و آذر ، (است 
ي دوم به صورت ي مرحلهها به صورت صحیح و بدون سوگیري، خصوصاً انجام مصاحبهاطالعات، انجام مصاحبه

آوري اطالعات، انتخاب دقیق کارشناسان و خبره محور بودن فرآیند جمعساختاریافته براي جلوگیري از هر نوع سوگیري، 
ي عوامل محیطی موثر بر بازار شرکت، ها نسبت به جامع بودن سواالت براي تحت پوشش قرار دادن کلیهقضاوت و تأیید آن

  .باشدداراي قابلیت اعتماد و اعتبار می
  
  



  هاتحلیل داده -4
هاي قطعیتباشد، فرآیند شناسایی عدمهاي کلیدي، بخشی از فرآیند تدوین سناریو میقطعیتجا که شناسایی عدماز آن

  .گرددبیان می GBNکلیدي با توجه به مراحل ساخت سناریو با روش 
  شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی - 4- 1

بازار شرکت فوالد ماهان ي آن ایجاد گردند، ها و سپس سناریوها دربارهقطعیتدر این تحقیق موضوعی که قرار است عدم
 6افق زمانی ارشد،  چنین در این مرحله باید افق زمانی سناریوها مشخص گردد که با توجه به نظر مدیرانهم. باشدسپاهان می

  . ، انتخاب گردید)1398(ساله
  پیشران نیروهاي شناسایی اي ومنطقه محیط در کلیدي نیروهاي شناسایی - 4- 2

-ي نیمهاي، مصاحبهآوري اطالعات کتابخانهاي، پس از جمعشناسایی نیروهاي کلیدي در محیط منطقهدر این مرحله براي 

چنین براي شناسایی نیروهاي پیشران، پس از هم. ساختار یافته با خبرگان با رویکرد تحلیل پنج نیروي پورتر انجام گرفت
پس از انجام   .انجام گرفتSTEEP با خبرگان با رویکرد تحلیل  ساختار یافتهي نیمهاي، مصاحبهآوري اطالعات کتابخانهجمع

ها قطعیتمشخص و عدمساختاریافته، عوامل محیطی به صورت روندها، عناصر پیشي اول به صورت نیمهي مرحلهمصاحبه
طی به عنوان عامل محی13در بین عوامل محیطی شناسایی شده، . که همگی در نگارش سناریوها نقش دارند، شناسایی شدند

  .بیان شده است 2قطعیت شناسایی گردیدند که در جدولعوامل داراي عدم
  ي اولي مرحلهقطعیت، شناسایی شده در مصاحبهعوامل داراي عدم: 2جدول

  .هاي فوالديعنوان یک کاالي جایگزین براي لولهاتیلن در آینده بههاي پلیرشد استفاده از لوله. 1
  .اینچ را داشته باشند 8هاي با قطر باالتر از در آینده که توانایی تولید لوله ورود رقباي جدیدي. 2
زنی که تحقق آن موجب کاهش توان  چانه) 1394پایان سال (میلیون تنی فوالد در کشور تا پایان برنامه پنجم  43تحقق تولید . 3

  .شودتحقق آن موجب افزایش این توان میعرضه کنندگان مواد اولیه و عدم
به ... هاي پلی اتیلنی وکامپوزیتی واي که کاالهاي جایگزین این محصول مانند لولهگونههاي فوالدي در آینده بهافزایش قیمت لوله. 4

  .هاي فوالدي ترجیح داده شوندلوله
  .رنداز محصوالت شرکت را داي کشورهایی مانند عراق و افغانستان که بیشترین سهم صادرات ثبات یا عدم ثبات سیاسی در آینده. 5
  .شرایط تحریم. 6
  .هاي شهريي صنعت ساختمان و پروژهرکود یا رونق در آینده. 7
  ).افزایش سهم یا از دست دادن بازار( منطقهشرکت از بازارهاييسهم آینده. 8
  .جوار و اروپایی در آیندهانعقاد قرارداهاي جدید صادرات گاز به کشورهاي هم. 9

  .گذاري در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیي سرمایههاي کالن دولت دربارهي سیاستآینده. 10
ي خزر به استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران و احداث خطوط لوله در آینده، براي ترانزیت نفت و گاز تولیدي کشورهاي حوزه. 11
  .هاي آزاد و یا سایر کشورهاآب
  .سان و یا ثبات آن در آیندهوضعیت نرخ ارز و نو. 12
  .وضعیت حمایت دولت از بخش خصوصی صنعت فوالد در آینده. 13



ها دو حالت متقابل در آینده، امکان وقوع عمل آورد و براي آنهاي دقیقی بهبینیتوان پیشعامل نمی13در واقع براي این  
ي هاي دوگانهي وقوع یکی از حالتبه صورت قطعی دربارهباشند و قطعیت میبه همین دلیل، این عوامل داراي عدم. دارند

  . توان اظهار نظر نمودها نمیآن
  قطعیتبندي عوامل بر اساس اهمیت و عدمرتبه - 4- 3

ي ساختاریافته قرار گرفت و پس از انجام مصاحبه با نمونه قطعیت شناسایی شده در یک مصاحبهعدم 13در این مرحله 
ي نهایی اهمیت نمره. دست آمدبه 3قطعیت و اهمیت زیر، طبق جدولاي هریک از عوامل، نمرات عدمنفري از خبرگان، بر22

  .قطعیت هریک از عوامل با استفاده از روش میانگین محاسبه شده استو عدم
  قطعیت هریک از عواملي نهایی اهمیت و عدمنمره: 3جدول

ي  نمره  قطعیتعوامل محیطی داراي عدم
  اهمیت

  ي نمره
- عدم

  قطعیت
  63/1  54/3  هاي فوالدياتیلنی در مقابل رشد استفاده از لولههاي پلیرشد استفاده از لوله -1
ثبات سیاسی در مقابل ثبات سیاسی در کشورهایی مانند عراق و افغانستان که بشترین سهم صادرات عدم -2

  .را از محصوالت شرکت دارند
68/3  2  

  54/2  22/4  شرایط نبود تحریمشرایط تحریم در مقابل  -3
  36/2  54/3  هاي شهريهاي شهري در مقابل رونق در صنعت ساختمان و پروژهرکود در صنعت ساختمان و پروژه -4
  09/2  18/4  ورود رقباي جدید درمقابل عدم ورود رقباي جدید در داخل کشور  -5
باتوجه به تقاضاي (و افزایش سهماي موجود منطقهمقابل حفظ بازارهاياي درمنطقهدادن بازارهايدستاز -6

  )فوالديهايمنطقه براي تولید لولهگذاري کشورهايباالي انرژي و سرمایه
27/4  90/1  

اروپایی در مقابل انعقاد جوار و کشورهايکشورهاي همبه گاز جدید صادراتانعقاد قراردادهايعدم -7
  قراردادهاي جدید

54/3  45/2  

گذاري در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با توجه به گذاري درمقابل افزایش سرمایهکاهش سرمایه -8
  کالن دولت هايسیاست

4  27/2  

  18/2  09/4  تحقق این میزان تولیدمیلیون تنی تولید فوالد در کشور تا پایان برنامه پنجم در برابر  43عدم تحقق تولید  -9
هاي آزاد و خزر به آبوگاز کشورهاي حوزهبراي ترانزیت نفتلوله احداث خطوطعدم - 10

  )به دلیل موقعیت جغرافیایی(درمقابل احداث خطوط) فشارهاي سیاسی(سایرکشورها
31/3  45/2  

  63/1  63/4  نوسانات نرخ ارز در برابر ثبات نرخ ارز - 11
بخش خصوصی در عدم حمایت دولت از بخش خصوصی در صنعت فوالد در مقابل حمایت از  - 12

  صنعت فوالد
54/4  54/2  

  63/1  04/4  هاي فوالديهاي فوالدي در مقابل ثبات قیمت لولهافزایش قیمت لوله - 13
  



  گیريبحث و نتیجه -5
براي این کار ابتدا ماتریس . هاي کلیدي را مشخص نماییمقطعیتدر این مرحله با توجه هدف تحقیق، باید در پایان عدم

قطعیت هر ي عدمي اهمیت و نمرهرا با توجه به نمره 3عامل جدول 13کنیم، سپس هر یک از را رسم می قطعیتعدم-اهمیت
- هایی که داراي باالترین سطح از اهمیت و عدمقطعیتپس از رسم ماتریس، عدم. عامل، در داخل ماتریس قرار خواهیم داد

قطعیت براي عدم-ي ماتریس اهمیتنشان دهنده 3شکل. گردندهاي کلیدي مشخص میقطعیتعنوان عدمقطعیت باشند، به
و ) هاشرایط تحریم در مقابل شرایط رفع تحریم( 3شود، عاملمشاهده می 3طور که در شکلهمان. باشدمی 3عامل جدول13

حمایت دولت از بخش خصوصی در صنعت فوالد در مقابل حمایت دولت از بخش خصوصی در شرایط عدم( 12عامل
  .اندهاي کلیدي شناسایی گردیدهقطعیتعنوان عدمبه) دصنعت فوال
باشند و طبق هایی هستند که داراي بیشترین اثرگذاري بر بازار شرکت میقطعیتقطعیت شناسایی شده در واقع عدمدو عدم

 ها، استفاده ازشوند که بهترین پاسخ استراتژیک براي آنهاي ساختاري نامیده میقطعیتعدم) 94، 2005(نظر وندرهیدن 
 ي انرژيها عالوه بر تحقیق حاضر در تحقیقی که در حوزهقطعیت تحریمچنین عدمهم. باشدربزي براساس سناریو میبرنامه

ي مدیریت انرژي در کشور هاي کلیدي در حوزهقطعیتعنوان یکی از عدمانجام شده است نیز به) 1387(توسط رحمتی 
  . یی شده استتوسط خبرگان این حوزه شناسا

 
 قطعیتعدم -ماتریس اهمیت: 3شکل

  
  
  
  



  منابع
_Bishop, P. Hines, A. Collins, T. (2007). The current state of scenario development: an 
overview of thchniques. Foresight, 9(1), 5-25. 
_Bood, R.P. Postma, T. (1998).Scenario analysis as a strategic management tool. Research 
report SOM 9805, University of Groningen. 
_Chermack, T.J. (2011). Scenario Planning in Organizations. Published by Berrett-Koehler 
Publishers, Inc.san Francisco. bk business book 
_Chermack, T.J. Lynham, S.A. Ruona, W.E.A. (2001).A Review of scenario planing 
literature.Future Research Quarterly, Summer 2001, 7-31. 
_Godet, M. Roubelat, F. (1996).Creating the future: the use and misuse of 
scenarios.Technological Forcasting and Social change, 29(2), 164-171. 
_Lindgren, M. Bandhold, H. (2009). Scenario planing, the link between future and strategy, 
(2rd ed). Published by PALGRAVE MACMILLAN 
_Marsh, B. (1998). Using scenarios to identify, analyze, and manage uncertainty. In: Fahey, 
L. Randall, R. Learning from the Future. John Wiley & Sons, New York, 39–53. 
_Millet, S.M. (2003). The Future of Scenarios: Challenges and Opportunities. Strategy & 
Leadership, 31(2), 16-24. 
_Peterson, G.D. Cumming, G.S. Carpenter, S.R. (2003).Scenarioplanning : a tool for 
conservation in an uncertain world. Conservation biology, 17, 358-366. 
_Porter, M.E. (1985).Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. New York: The Free Press. 
_Rohrbeck, R. (2011). Corporate ForesightTowards a Maturity Model for the 
FutureOrientation of a Firm. Published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Berlin 
_Schoemaker, P.J. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan 
Management Review, 37(2), 25-40. 
_Van der Heijden, K. (2005).Scenarios: The Art of Strategic Conversation, (2nded). 
Chichester: John Wiley and Sons. 
_Varum, C.A. Melo, C. (2010). Directions in scenario planning literature – A review of the 
past decades. Futures 42, 355-369. 

: تهران). سومچاپ (رویکردي جامع : شناسی پژوهش کیفی در مدیریتروش). 1388. (آذر، ع. الوانی، س. دانایی فرد، ح_
  .انتشارات صفار

). منزوي. ترجمه م( قطعیتریزي سناریویی، راهبردسازي در دوران عدمراهنماي برنامه). 2006. (ویلسون، ا. رالستون، ب_
  .پژوهی علوم و فناوري دفاعیمرکز آینده: تهران

. )همراه با مطالعه موردي(ریزي سناریواز برنامهها با استفاده ارائه فرآیندي به منظور ارزیابی استراتژي). 1387. (رحمتی، م_
  .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

-مرکز آینده: تهران). علیزاده. ترجمه ع( قطعیتریزي براي آینده دردنیایی با عدمبرنامه: هنردورنگري). 1991. (شوارتز، پ_

  .پژوهی علوم و فناوري دفاعی
  .المللی ابرار معاصر تهرانموسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران. بینیفنون پیش). 1390. (عخانی، ...عبدا_
  



پژوهی مرکز آینده: تهران). منزوي. ترجمه م(آموختن از آینده؛ سناریوهاي آینده نگاري رقابتی ). 1998. (راندال، ر. فاهی، ل_
  .علوم وفناوري دفاعی

- گروه آینده): آصف(اندیشکده صنعت و فناوري: تهران). فرملکی. ترجمه س(پیشرفته  پژوهیآینده). 2004. (کورنیش، ا_

  .1388بانی،پژوهی و دیده

  . 33-42، 14و13ي مدیریت فردا، نامهفصل). مظفري. ترجمه ز. (روایی و پایایی در پژوهش کیفی). 1385. (گل افشانی، ن_

  


