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 کتاب: ای ازخالصه

به  Strategic Decisions and Weak Signals: Anticipation for Decision-Makingبرگردان فارسی کتاب این کتاب 

 یستمهایو س یکارهای ای ضعیف است که با هدف معرفی روشه تألیف هامبرت لکسا و نیکوالس لکسا در باب تصمیمات استراتژیک و سیگنال

در . این کتاب دارای سه فصل است. استنگاشته شده  نانهیشبیپ کیاستراتژ شیپا یکردن روشها یاتیاجرا و عمل لیتسه یبرا وتریبر کامپ یمبتن

پیشینه تحقیق است که به جمع آوری تحقیقات  ی برمفاهیم و کاربردها است. فصل دوم مرور-علم مدیریت مورد بحث در حوزه موضوع ،فصل اول

در قالب در فصل سوم سیستم های پیشنهاد شده در این کتاب انجام شده و سیستم های پیشنهاد شده توسط نویسنده های قبلی پرداخته است. 

 سه مطالعه موردی ارائه شده است.

 مطرح گردیده است:های این کتاب ای از فصلخالصهاینجا در این 

های گیریتصمیمی ی ویژهدهد. مشخصهها را نشان میهای استراتژیک سازمانگیریتصمیمی ضعیف در فرآیند هاسیگنالفصل اول اهمیت 

 باشیم. بینیپیشبه  کند قادراستراتژیک جهت دهی آنها نسبت به آینده است که ما را  ملزم  می

پیش  راتژیکاست انه در نظر گرفته شوند. پایشبینیپیش روشیتوانند به عنوان های ضعیف اگر درست تشخیص داده و تفسیر شوند، میسیگنال

 آیند.های ضعیف بدست میبه موجب آن سیگنال بینانه فرآیندی ست که

که آورد ، مشکالت متعددی را بوجود میا این حال هر یک از این عملیاتهای ضعیف است. بتفسیر سیگنالاین فرآیند شامل تشخیص، انتخاب و 

 بیش از اندازه های خامو داده بیش از اندازه اطالعات منصرف کند. این مشکالت با وضعیتهای ضعیف تواند مدیران را از استفاده از سیگنالمی

های مناسب نیاز به سیستم کند.مشکالت را تشدید می ی بیش از حد از اینترنتشوند. استفادهترکیب میگذارند، ها تأثیر میمانی سازهمهکه بر 

 پیش بینانه مشهود است.  استراتژیک در هر مرحله از فرآیند پایش

سیستم های پیشنهاد شده تا حدی . ط نویسندگان ژورنال های علمی استمناسب بودن سیستم های پیشنهاد شده توسفصل دوم به دنبال بررسی 

پیش بینانه  ژیکاسترات های پیشنهاد شده فقط بخشی از فرآیند پایشسیستم نشان داده شده است، همانطور که در طول فصلمناسب است. 

چگونگی استخراج  ،در با این وجود، جدی ترین ابهام دهند.را پوشش میهای ضعیف بطه با تفسیر سیگنالفرآیند در راخصوصا بخش نهایی 

 شناسایی است. های ضعیف که اغلب در سازمان ها رخ میدهند، در حیطه ی سرریز اطالعات سیگنال

ها  و مرکز ملی های دانشگاهکه کار خود را در آزمایشگاهتوسعه یافتند ها توسط پژوهشگران دانشگاهی د. آننشوسه سیستم ارائه میفصل سوم در 

 این سه سیستم  شامل موارد زیر هستند:  .دادندانجام  می CNRS)تحقیقات علمی )

TARGET BULDER که جهت  هدف عبارت است از  تعیین بخشی از محیط پیش بینانه است. استراتژیک پایشگیری  که کمکی به هدف

: بخشی که نه تنها تا حدودی کامل است، بلکه مشخص و واضح کنیمتحقیق  بایددر مورد آن  وهای ضعیف  باید پایش شود تشخیص سیگنال

ی ی مدیران را برطرف کند. طبق همهبندی شدهولویت)نه بیش از حد گسترده و نه بیش از حد محدود کننده است(، که باید نیازهای اباشد نیز می

در ابتدا جهت رفع نیاز های یک ، این است که دهدمیانجام  TARGET BULDERدر نهایت . کاری که قابل توسعه باشد فرضیات، هدف باید

 کند.ی پایدار شروع به کار میآماده سازی و توسعهی سازمان در زمینه



 

 

 کهپردازد می (کامل متون) خام متنی هایداده بزرگی از حجم احتمالی در ضعیف هایاستخراج سیگنال و تشخیص به ،APROXIMAسیستم 

از قبل  معیارهای به هستند که متن از قطعاتی احتمالی ضعیف هایسیگنال. به دست آمده است فاده از اینترنتبا است دیجیتالی اطالعات منابع از

 برآوردن شد در ابتدا برای APROXIMA کاری که باعث پیشرفت. ت پیش بینانه داشته باشندبخصوص، باید ماهی .ارتباط دارند تعیین شده

 .گیردوزارتخانه مورد استفاده قرار می آن در APROXIMA حاضر حال در. وزارتخانه بود درخواست یک

 در دیجیتال اطالعات منابع آمده از دست به کامل متون از بزرگی در حجم همسایه های اطالعاتبخش مربوط به بررسی ،ALHENAسیستم 

کلمه از  دو برای مجاورت ینمره. باشند ی مشترککلمه (چند یا)هستند که دارای یک  همسایهزمانی  ،اطالعات قطعه از دو. است اینترنت

 هاخوشه شود. اینارائه می( یا ابرها) کلمات هایی ازخوشه قالب در ALHENAسیستم  توسط شده ایجاد شود. خروجیناشی می فاصله یمحاسبه

 مثال عنوان به .است شده ور غوطه هااز داده زیادی حجم هستیم که در اطالعاتی هایتکه بین احتمالی به دنبال ارتباط ما که هستند مفید زمانی

 نیازهایی که ،شده است گرفته نظر ها درو بانک هاوزارتخانه نیازهای به خدمت برای اصل در ALHENA. غیره و تأیید، تناقض، اتی نظیرارتباط

 .شوندمیتجسم ، مارائه شده در فصل دو پازل روش از استفاده با

 

 


