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چکيده
سازمان صنایع دریایی مانند سایر سازمان های صنایع دفاعی جمهوری اسالالمی ایالران بالرای رشالد
توسعه قابلیت های خود به طور عمده از الگوهای رایج در سازمان ها بنگاه هالای تاالاری اسالدهاده کالرده
است  .با جود موفقیت های نسبی بهدست آمده در به کارگیری آن ها  ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر ایالن
سازمان ها ،نیاز به مدناسب سازی الگوها طراحی الگوهای اخدصاصی در سازمان های یادشده مطرح بوده
تالش هایی هم در این خصوص اناام شده است .این پژ هش با هدف ارائه مدل ارتقاءیافداله «الگالوی
فرآیندی تد ین راهبرد» تد ین شده است .ر ش مورد اسدهاده در مقاله «مدلسازی تهسیری -ساخداری»
است .الگوی مورد نظر پس از طراحی ،با اسدهاده از نظر خبرگان به تأیید رسید .خردمایه اصلی این الگو
«قابلیت ها» بوده در این راسدا از ر یکرد آینده پژ هی نیز پیالاده سالازی مراحالل ر ش شالبکه جهالانی
کسب کار برای مدیریت عدم قطعیت فضای پیش ر ی سازمان صنایع دریایی بهالره گرفداله شالده اسالت.
درنهایت برای اینکه الگو فقط در حالت اندزاعی باقی نمانالد ،در سالازمان صالنایع دریالایی اجالرا شالده
راهبردهای آن سازمان جهت توسعه رشد قابلیتهای فنا رانه اسدخراج گردید.

کليدواژهها:

راهبرد ،سناريونگاري ،قابليتها ،سازمان صنايع دريايي ،صنايع دفاعي.
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 .1دانشیار دانشگاه صنعدی مالک اشدر .نویسنده مسئول hr.fartokzadeh@gmail.com
 .2دکدرای مدیریت صنعدی پژ هشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)
 .3اسدادیار دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
 .4اسدادیار دانشگاه صنعدی مالک اشدر
 .5دانشیار دانشگاه صنعدی مالک اشدر

مقدمه
هر سازمانی برای رسیدن به یکسری مقاصالد نیالاتی ایاالاد مالیشالود کاله در ادبیالات
مدیریت راهبردی با اژههایی مانند چشمانداز ،مأموریالت اهالداف کالالن یالاد مالیگالردد.
چشمانداز مأموریت هر سازمانی به بیان جهتگیریهای کلی اکدها کرده باله دلیالل کلالی
بودن آن ،بهتنهایی نمیتواند ر شنگر مسیر حرکالت اقالدامات مزم باشالد لال ا «راهبردهالا»
برای مشخص شدن مسیر حرکت ،مطرح میشوند .امالر زه ادبیالات مالدیریت راهبالردی در
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عرصه تااری بهصورت گسدرده توسعه یافده حدی این ادبیات در قالب مکاتب نحلههالای
مخدلهی نیز تقسیمبندی شده کاربرد هر مکدبی تا حد زیادی تبیین شده است.
برای «راهبرد» تاکنون تعاریف برداشتهای مخدلهالی ارائاله شالده اسالت .از آن جملاله
میتوان به تعریف پنج جهی میندزبرگ اشاره کرد

(میندزبالرگ)2002 ،

لی نکده مهمی که در این

بین کمدر مورد توجه قرار گرفده ،راهبرد «سازمانهای دفاعی فنا ریمحور» بوده است .ایالن
سازمانها با سازمانهای تااری فعال در عرصه اقدصادی تها ت داشده مالدلهالای خالاص
خود را نیاز دارند .هرچند در سنوات اخیر تالش شده تا با اسالدهاده از مالدلهالای مدعالارف،
عرصه تااری برای این سازمانها هم «برنامه راهبردی» تالد ین شالود ،لالی لحالار نکالردن
یژگیهای این سازمانها در مدل الگوی تد ین راهبرد ،توفیقات چشالمگیالری را ایاالاد
نخواهد کرد.
از طرف دیگر شکل برنامهریزی راهبردی در بین نیر هالای نظالامی کشالورهای پیشالرفده
تغییر کرده با برنامهریزی مدعارف عرصه تااری ،تها تهای قابالل تالوجهی یافداله اسالت.
کشورهای ایامتمدحده آمریکا ،انگلسدان ،کانادا ،اسدرالیا نیوزلند پس از اتمام جنگ سالرد
ر یکرد «قابلیتمحوری» را جالایگزین ر یکالرد «تهدیالدمحوری» کالرده مههالومی باله نالام
«برنامهریزی قابلیتمحور» 1را توسعه دادهاند .چنین ر یکردی به راهبردهای صالنعدی آنهالا
نیز تسرّی یافده جایگاه یژهای برای خود باز کرده است .در این ر یکرد تالش مالیکننالد
تا در جهان پیچیده ،قابلیالتهالایی را کسالب کننالد کاله نیازهالای مدنالو آنهالا را در جهالان
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1. CBP: Capability Based Planning

غیرقطعی برآ رده کند

(نیگا ،هنشالا

یالو .)2001 ،1بالهرغالم تولیالد اسالناد مخدلالف رسالمی بالرای

«برنامهریزی قابلیتمحور» توسط زارت دفا کشورهای م کور ،مدأسهانه ایالن موضالو در
ماامع علمی آکادمیک کمدر مورد توجه قرار گرفده الگوی علمی خاصی بالرای اسالدهاده
از آن ارائه نشده است.
راهبردی از « ر یکرد مبدنالی بالر بالازار» 2باله سالمت « ر یکالرد مبدنالی بالر منالابع» 3نظالرات
ارزشمندی را مطرح کردهاند که بارنی )1111( 4همل پراهامد )1110( 5از سردمداران
آن می باشند .در ادامه افراد دیگری کار آنها را ارتقاء داده موضو قابلیتهالای پویالا را
مطرح

کرده اند (تیس ،پیسانو شالون)511 :1112 ،6

افرادی مانند بل فیگراد گهدهاند که عامل

اصلی رشد ،پیشرفت موفقیت سازمان ها به منابع آن هالا یالا یژگالی هالای بالازار محالد د
نمی شود ،بلکه موتور اصلی موفقیت «قابلیت ها» ی آن هاست.

(بالل فیگالراد

)2012 ،2؛ لکالن

همه این موارد محد د به عرصه تااری بوده صنایع دفاعی را مدنظر قرار نالدادهانالد .از
زا یه دیگر برایسون تالش کرده که برنامه ریزی راهبردی را برای سازمان های غیرتاالاری
نیز گسدرش دهد

(برایسالون)2004 ،3

لی مدل پیشنهادی ی مربوط به سازمان های عمومی

غیراندهاعی بوده خالارج از حیطاله سالازمان هالای دفالاعی اسالت .لال ا ایالن خالر مالدنظر
نویسندگان پژ هش حاضر قرار گرفده است .به عبارت دیگر نیاز به یالک الگالوی جدیالدی
برای تد ین راهبرد است که در کانون توجه آن قابلیت ها قرار گرفده بدوانالد سالازمان را
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البده در عرصه تا اری ،اندیشمندان مخدلهی در خصوص تغییر پالارادایم برناماله ریالزی
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1. Neaga, Henshaw and Yue
2. Market Based View
3. Resource Based View
4. Barney
5. Hamel and Prahalad
6. Teece, Pisano and Shuen
2. Bell and Figueiredo
3. Bryson
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برای شرایط پیچیده غیرقطعی آینده مهیا نماید .مهم ترین یژگی های این الگو به شالرح
ذیل خواهد بود:


جود نگاه آیندهپژ هانه لحار کردن عدم قطعیتهای پیشر ی سازمان.

 در نظر گرفدن اقعیات سازمان (شامل مسیر طالیشالده چالالشهالای آن) جهالت
افزایش عملیاتی بودن راهبردهای پیشنهادی.
 تمرکز بر حوزه فنا ری زمینه های مرتبط با آن (شایان ذکر اسالت ایالن پالژ هش
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ارد مباحث عملیاتی رزم صحنه نبرد نشده بلکه کالانون توجاله آن موضالوعات
صنعدی فنا ری است).
بر اساس مطالب فوق ،سؤامت این پژ هش را اینگونه مطرح میکنیم:
 .1الگوی مناسب تد ین راهبردهای سازمانهای صنایع دفاعی چگونه است؟
 .2با توجه به عدم قطعیتهای پیشر ی سازمان صالنایع دریالایی ،راهبالرد اصاللی آن
مبدنی بر خردمایه قابلیتهای فنا رانه چیست؟
 .3با توجه به راهبرد اصلی سازمان مورد مطالعه ،راهبردهای عملیاتی آن چیست؟
این پژ هش از نو اکدشافی بوده بنابراین فاقد فرضیات مشخصی مدناسب با سالؤامت
مطرحشده است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
سازمانهای صنایع دفاعی ایران پالس از کسالب موفقیالتهالای مخدلالف در عرصالههالای
مخدلف ،امر زه در شرایطی قرار گرفدهاند که اکدها کردن به ر یکرد سالندی تالد ین راهبالرد،
آنها را از اهداف مدعالی خود بازخواهالد داشالت .پیچیالدگیهالای مخدلالف پالیشر ی ایالن
سازمانها ،تحومت مسالدمر در فنالا ریهالای مالورد اسالدهاده نیازهالای مدنالو ر زافالز ن
نیر های نظامی به تاهیزات مخدلف از مسائلی است که باید در الگوی مالدیریت راهبالردی
آنها لحار شود .بهطور خالصه میتوان یژگیهای مهم این سازمانها را به شرح ذیل بیان
کرد :فنا رمحور بودن آنها
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ابسدگی شدید به دسدیابی به مرزهای فنا ری ر ز؛ تحالومت

فرا ان در عرصه محصالومت فنالا ریهالای مالورد نیالاز؛ جالود مشالدریان محالد د بالرای

محصومت تولیدی؛ تیراژ محد د در تولید محصومت در عین تنو بامی آن بالا توجاله باله
یژگی مشدریان؛ حاکم بودن ضوابط د لدی ضوابط نظامی عالدم بهالرهمنالدی از پویالایی
شرکتهای خصوصی؛ جود تحریمهای مکرّر ظالمانه عدم امکان بهرهمندی از همکالاری
فنا رانه آزاد در سطح بینالمللی؛ محرمانگی فعالیت هالای مخدلالف لالز م حهالر اسالرار
نظری پژ هش در چهار بخش «برنامهریزی بر مبنای قابلیت»« ،نظریه نقاط مرجع راهبردی»،
«برنامهریزی راهبردی مبدنی بر سناریو» «راهبرد پابرجا» به صورت خالصه مر ر میشود.
برنامهريزي بر مبناي قابليت
مسیر ر به رشد مدیریت راهبردی در د ره های مخدلف جریان داشالده اسالت .در سالال
 1151بر اساس نظرات پنر ز« 1ر یکرد منبعمحور» ارائاله در اداماله بالر پایاله آن ،موضالو
«قابلیتها» مطرح شد موفقیت کسب اهداف سازمانی به میزان برتری قابلیتهالا نسالبت
داده شد

(تیس ،پیسانو

شون )1112 ،بهرغم این نکات ،در خصوص تعریف قابلیت اتهاق نظالری

جود نداشده با توجه به نو نگرش سطح تحلیل (راهبردی ،عملیاتی تالاکدیکی) ،تعالاریف
برداشتهای مخدلهی از آن میشود .چنانچه در تعریف لغوی آن گهده شده :داشدن ظرفیالت یالا
توانایی اناام کار ،دسدیابی به تأثیرات یژه یا اهداف از قبل تعیالینشالده یالا توانالایی اناالام یالک
راهکار خاص (شوارتز .)2013 ،2لی بهصورت کلی میتوان گهالت قابلیالتهالای سالازمانی عبالارت
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اطالعات

(فرتوکزاده ،زیری

آذرآیین .)1311 ،با توجه باله یژگالیهالای مال کور در اداماله مبالانی

است از الگوهای پایدار آموخدهشده که سازمانها به اسطه آنها فعالیتهالای جالاری عالادی
خود را به صورت نظاممند بهبود ارتقاء میدهند

(فلین

فاس.)2 :2010 ،3

از بین شقوق مخدلف قابلیتها ،آنچه در این تحقیق مدنظر است «قابلیتهای فنا راناله»
است .قابلیت های فنا رانه عبارت اسالت از :دانالش مهالارت مالورد نیالاز بالرای شناسالایی،

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Penrose
2. Schwartz
3. Felin and Foss
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ارزیابی ،بهکارگیری توسعه فنا ری تکنیالکهالای مالرتبط بالا صالنعت

(متیال

.)36 :2012 ،1

بهعبارتدیگر قابلیتهای فنا رانه بیانگر ظرفیت سازمانی برای اسدهاده از فنالا ری تبالدیل
دادهها به سدادهها میباشد ،ل ا بهعنوان پیشران اصلی بالرای ارتقالاء عملکالرد شالرکتهالا در
کانون توجه مدیران قرار میگیالرد

( یلالدن

گودرگالان .)131 :2015 ،2سالانگ تأکیالد مالیکنالد کاله

عرصههایی که تغییرات بامیی از فنا ری را دارد ،قابلیالتهالای فنا راناله باله شالرکت کمالک
میکنند تا قدرت پاسخگویی خود را افالزایش داده سالود خالوبی کسالب نماینالد

(سالانگ

3
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همکاران.)2005 ،
شکل برنامهریزی راهبردی در بین سازمانهای نظامی کشورهای توسعهیافده تغییر کالرده
با برنامهریزی مدعارف عرصه تااری تها تهایی قابلتوجه یافده است .برخی از آنها پالس از
اتمام جنگ سرد ر یکالرد «قابلیالتمحالوری» را جالایگزین ر یکالرد «تهدیالدمحوری» کالرده
مههومی به نام «برنامهریزی قابلیتمحور» 4را توسعه دادهاند .چنین ر یکالردی باله راهبردهالای
صنعدی آنها نیز تسری یافده جایگاه یژهای برای خود باز کرد

(نیگا ،هنشا

یو .)2001 ،ر یکرد

«برنامه ریزی قابلیتمحور» در زارت دفا کشالورهای غربالی باله موضالوعات صالنعدی
فنا ری محد د نشده گسدره آن حوزه هالایی ماننالد دکدالرین دفالاعی ،مسالائل سالازمانی،
آموزش ،تاهیزات ،فرماندهی آموزش ،کارکنان ،تسالهیالت

خالط مشالی (سیاسالت) را

شامل می شود .از آناایی که این موضو ذیل نظالام «اکدسالا » 5مطالرح مالی شالود ،ابعالاد
صنعدی فنا رانه آن نیز پررنگ است .ل ا در این کشورها سندی به نام «سیسدم توسعه
یکپارچهسازی قابلیت های مشدرک» 6تولیالد شالده کاله بیالانگر قابلیالت هالای فنا راناله نیالز
مالالی باشالالد(سالالاماراس

یلالیس .)2013 ،2بالالهرغالالم تولیالالد اسالالناد مخدلالالف رسالالمی د لدالالی بالالرای
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1. Latip
2. Wilden and Gudergan
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3. Song
4. CBP: Capability Based Planning
5. Acquisition System
(6. Joint Capabilities Integration and Development System )JCIDS
7. Samaras and Willis

«برنامه ریزی قابلیتمحور» ،مدأسهانه این موضو در ماامع علمی آکادمیک کمدر مالورد
توجه قرار گرفده الگوی علمی خاصی برای اسدهاده از آن ارائه نشده است.
«برنامه ریزی قابلیتمحور» در برنامه نظامی کشورهای غربی نشانگر قابلیتهای مالورد
نیاز آن هالا بالرای دسالدیابی باله اهالداف ترسالیمشالده در «سالند امنیالت ملالی» هالر کالدام از
می شود که در عرصه د لدی ،صنعدی اجدماعی تد ین شده بالرای ر یالار یی بالا عالدم
قطعیت ها اقدضائات پیچیده محیطی پیش ر تعریف میشالود (دیالویس )21 :2002 ،2در ایالن
ر یکرد تالش میشود تا در جهان پیچیده ،قابلیت هایی را کسب کنند که نیازهالای مدنالو
آن ها را در جهان غیرقطعی برآ رده

نماید (نیگا ،هنشا

یو.)2001 ،

یکی از اقعیتهایی که سازمانهای صنعدی دفاعی با آن ر بالهر هسالدند آن اسالت کاله
برای ر یار یی با آینالده هالای مخدلالف ،منالابع باله حالد کالافی جالود نداشالده نمالیتالوان
سرمایه گ اری بی حد حصری در حوزه های مخدلف اناام داد .البده هرچنالد جالود عالدم
قطعیت پیچیدگی محیطی به صورت ذاتی منار به افزایش هزینه در برنامهریزی اجرای
آن میشود لی یکی از یژگیهای ر یکرد برنامهریزی قابلیالتمحالور ،ارائاله راهحاللهالای
اقدصادی است (دیویس .)2 :2002 ،در این شرایط پیچیده ،برنامالهریالزی قابلیالتمحالور کمالک
میکند تا بد ن نیاز به سرمایهگ اری گسدرده ،نیازهای مدنو
مدیریت کرده سامانههالای مالورد نیالاز را تالأمین نمالود.

غیر قابل پیشبینالی آینالده را

(کالیم ،نونسالواز پرانالد

لینی.)31 :2010 ،
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آن هاست(کیم ،نونسواز پرانالد

لینی )2010 ،1این ر یکرد در زمره برنامه های سطح بام محسو

به اسطه اجرای این ر یکرد در اقع بر مهاهیمی مانند انعطاف ،انطبالاق پابرجالایی قابلیالت
تأکید میشود .همچنین اجالرای آن مدضالمن اتخالاذ ر یکردهالایی ماننالد «مالاژ مر سالازی»،
«ساخت بلوکی»« ،طراحی عملیات سریع» است تا در تحومت محیطی بدواند پاسالخگوی
نیازهای بیر نی باشد (دیالویس .)xi :2002 ،در کنهرانسی که سال  2014در مونیخ برگزار شد ،یالک
مدل مههومی برای برنامالهریالزی قابلیالتمحالور طالرح گردیالد کاله در تالالش اسالت ا ل اینکاله،
کارکردهای مورد اندظار یک سامانه را بهدقت تبیین کرده ،سپس در یک محیط شبیهسالازی نشالان
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Chim, Nunes-Vaz and Prandolini
2. Davis

162

دهد که بد ن نیاز به سرمایهگ اری جدید فقط به اسالطه بازترکیالب امکانالات قابلیالتهالای
موجود تا چه حد میتالوان کارکردهالای مالدنظر
مامو باید گهت در چارچو

را محقالق کالرد (کالدیس ،کالاینز

ز یدالل .)2014 ،1در

برنامه ریزی قابلیت محور ،اهداف راهبردی با محوریت

قابلیت های مورد نیاز نیالز تعیالین شالده اقالدامات راهبالردی بالرای تحقالق آن تالد ین
می شود(کیم.)2013 ،2
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

نقاط مرجع راهبردي
تئوری «نقاط مرجع راهبردی» 3ریشه در این موضو دارد که مدیران ارشد با توجاله باله
ادراکشان از اینکه سازمان در شرایط بازدهی یا شرایط ضالرر قالرار دارد ،رفدالار مدهالا تی در
پ یرش ریسک مخاطرات پیشر ی خود خواهند داشت .چنانچه مدیران ارشد ضالعیت
سازمان را مطابق با پیشبینی های قبلی خود ارزیابی کننالد اسالدقبال از گزینالههالای تالو م بالا
ریسک ،محدمل تر از شرایطی است که ضعیت سازمان برخالف اندظارات ذهنی آنها باشد.
بههرحال آنها سازمان را مطابق با برخی «نقاط راهبردی مرجع» ارزیابی کرده با توجاله
به ادراک ذهنی شان از ندیاه این ارزیابی درباره پ یرش ریسک در گزینههای راهبردی آتالی
برای سازمان تصمیمگیری میکنند

(بامبرگر

فیگنبام.)1116 ،4

بحث اساسی در تئوری «نقاط مرجع راهبردی» آن است کاله افالراد سالازمانهالا حدالی
فرهنگ حاکم بر آنها نیازمند تطبیق با شالرایط محیطالی پالیشر هسالدند؛ بنالابراین مالدیران
ناگزیر به فراهم آ ردن شرایطی هسدند که در بسدر آن قابلیت کندرل محیط افزایش یابالد .در
موارد مدعددی موضو تطبیق با محیط تکگزینهای نبالوده مالیبایسالت دربرگیرنالده چنالد
حالت مخدلف باشد .نقاط مرجع راهبردی نقاطی هسدند که از ترکیب آنها دقیقاً گزینههالای
مخدلف کندرل شرایط محیطی برای مدیران تصمیمگیران سازمان تصالویر مالیشالود .البداله
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Keddis, Kainz and Zoitl
2. Keim
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)3. Strategic Reference Points (SRP
4. Bamberger and Fiegenbaum

ممکن است این نقاط از کشوری به کشور دیگر از صنعدی به صنعت دیگر یالا در برخالی
موارد از سازمانی به سازمان دیگر مدها ت باشند .مزیالت دیگالر نقالاط مرجالع راهبالردی آن
است که امکان اندخا

نقاط کلیدی مرجع را برای مدیران پژ هشالگران از میالان نقالاط

راهبردی مدعدّد فراهم ساخده از این جهت انعطافپال یری بالامیی در سالازگاری بالا نظالر
مراجعه به نقاط مرجع ،زمینه اخ اندخا های راهبردی برای مدیران ارشد از میان عوامالل
مدعدّد را تسهیل میکند .در تعریف دیگری نقاط مرجع راهبردی چنین آمده اسالت :هالدف یالا
الگوهای شاخصی که تصمیمگیرندگان سازمانی برای ارزیابی راهها یا گزینههای خود باله کالار
میبرند تا بدوانند بدان سیله تصمیمهای اسدراتژیک را اتخاذ کنند ا لویتهای کالل سیسالدم
را به آگاهی گر ههای ذینهع اصلی برسانند

(فیگنبام ،هارت

اسکندل.)1116 ،2

برنامهريزي راهبردي مبتني بر سناريو
از دهه  10میالدی به بعد ر شهای سندی برنامهریزی راهبردی مهاهیم بنیالادین آنهالا
با اندقادهای فرا انی مواجه شد .این نقدها معطوف به پیشفرضهایی اسالت کاله اعدقالاد باله
قابل پیش بینی بودن آینده را داشده معدقد هسدند برنامهریزی باید جهتگیری احالدی در
آینده را توسعه دهد .درصورتیکه جهان آینده بسیار پیچیده ،مبهم دارای عدم قطعیتهای
فرا ان است

(اسکنکر

الالف .)13 :2013 ،3جهالت ر یالار یی مناسالب بالا پیچیالدگیهالا عالدم
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خبرگان دارد

(هار ی ،کیسلینگ

ریچی.)2013 ،1

قطعیتهای آینده ،ر ش برنامهریزی سناریویی مطرح شده که باله اسالطه تبیالین آینالدههالای
محدمل مخدلف ،محیطی شبیهسازیشده را برای اتخاذ تصمیمات راهبردی فراهم میآ رد
بدین اسطه نوآ ری انعطاف در تصمیمگیری را افزایش میدهد

(آمر ،دیم

جدر.)2013 ،4

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Harvey, Kiessling and Richey
2. Fiegenbaum, Hart and Schendel
3. Schwenker and Wulf
4. Amer, Daim and Jetter
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سناریوها ،ر یکرد ترکیبی درباره تهکر پیرامون محیط را فالراهم مالیسالازند مالا را باله
سمت درک بهدر پویایی تغییراتی که باید به آن بپردازیم ،رهنمون میشوند .سناریوها ،باعث
کاهش آسیبپ یری ما در برابر شگهدیها از طریق پرداخدن باله انالوا آینالدههالای ممکالن
تهکر درباره پیامدهای آنها برای سازمان میشود

یلسون.)23-24 :1331 ،

(رالسدون

در کل می توان گهت سناریونگاری ابزاری برای تهکالر در مالورد آینالده اسالت کاله
به جای غوطه ر شدن در چشم اندازها تصویرهای خوش بی نانه از آینده ،تمرکز اصلی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

خود را عدم قطعیت ها

مخاطرات احدمالی قرار می دهالد .در ایالن مسالیر توجاله باله

آینده های چندگانه ،تهکر سیسدمی
می باشند (میندزنر

تهکر راهبردی ،پایه ها ی اصال لی تالد ین سالناریو

ریگر. )25 :1333 ،

برای اجرای برنامه ریزی راهبردی سناریو محور ،یک ر ش احد جالود نداشالده
محققان

شرکت های مخدلف ،ر ش ها ی مدنوعی را مطرح کرده اند .بیشاپ ر ش هالای

مدنو این حوزه را در سه دسده کلی هنااری ،اکدشالافی
(بیشالالاپ ،هالالاینز

پیشالگویی تقسالیم مالی کنالد

کالالولینز .)2002 ،1مدالالدا لتالالرین ر ش بالالرای تالالد ین سالالناریو «شالالبکه جهالالانی

کسب کار» 2است که توسط شوارتز 3مطرح شده است .مراحل این ر ش عبارت اسالت از:
تعیین جهتگیری اصلی مسئله ،اکدشاف ،ترکیب اقدام
شونکر

(علیزاده

همکاران.)166 :2016 ،

لف با بررسی ر شهای مخدلف سناریونویسی سالعی کردنالد ر شالی جالامع

برای «برنامهریزی راهبردی سناریومحور» ارائه دهند .این ر ش دارای شش مرحله است که
عبارتاند از :تعریف قلمر  ،تحلیل ادراکی شناخدی ،تحلیل ر ند عدم قطعیتها ،سالاخت
ایااد سناریو ،تعریف راهبرد پایش اجرای راهبرد

(اسکنکر

الف.)50-52 :2013 ،

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Bishop, Hines and Collins
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)2. Global Business Network (GBN
3. Peter Schwartz

راهبرد پابرجا
هرچند برخی از راهبردها در ظاهر بسیار ج ا

به نظر میرسند ،اما در شالرایط اقعالی

محیط با یکسری از مخاطرههای پیشبینینشده ر بهر میشوند که عمالً اثربخشی آنها از
بین میر د .جهت بر نرفالت از ایالن چالالش بالزرگ ،اندیشالمندان بالا لحالار احدمالامت
سناریوهای بدیل ،یک «راهبرد پابرجالا» 1بالهعنالوان راهبالرد اصاللی سالازمان اندخالا

شالود،

به گونهای که این راهبرد در سالناریوهای مخدلالف مدعالدد آینالده ،عملکالرد خالوبی داشالده
باشد(لشکربلوکی

همکاران )1311 ،جیمز د ار 2از پژ هشگران مؤسسه رند در این خصوص بیان

میکند که بیتردید یک سازمان یا یک شرکت در صورت امکان باید راهبردی داشالده باشالد
که صرفنظر از آنچه در آینده رخ می دهد ،موفقیت سازمان را تضمین کنالد

(د

ار)15 :1332 ،؛

یعنی اگر سازمان ندواند آیندهای که با آن ر بهر خواهد شد را تعیالین کنالد مالیتوانالد یالک
راهبرد پابرجا اتخاذ کند ،راهبردی که بد ن توجاله باله اینکاله کالدام آینالده رخ خواهالد داد،
ماندنی بازگشت پ یر 3باشد .این ر یکرد ،پاسخی محافظه کارانه به محیطی است کاله ذاتالاً
غیر قابل پیشبینی است

(علیزاده

همکاران.)2016 ،

امکان دارد که یک راهبرد پابرجا خیلی گران باشد به دلیالل اینکاله در برابالر بسالیاری از
گزینههای محیطی ،رضایتبخش ماندنی است .معمومً مدیران راهبردی ترجیح مالیدهنالد
در مواجهه با آینده پیچیده غیرقطعی ،گزینههایی را اندخا

کنند که از موفقیت آنها ( لو
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آیندههای بالقوه محدمل ،پیشالنهاد دادهانالد پالس از اسالدخراج عالدم قطعیالتهالا تالد ین

موفقیت نسبی) ،مطمئن باشند ،اگرچه این گزینهها در تک تالک سالناریوها ،بهدالرین راهبالرد
محسو

نشود .به چنین راهبردی که در برابر عوامل پیچیده غیرقطعالی ،حسالاس نباشالد،

راهبرد پابرجا گویند .راهبرد پابرجا ،زمانی که با دیگر راهبردها مقایساله مالیشالود در برابالر
تعداد زیادی از آینده های ممکن ،شرایط غیرمندظره یالا پالیش بینالینشالده ،عملکالرد مناسالبی
دارد(خدادادحسینی

همکاران .)1310 ،البده باید توجه داشت که راهبرد پابرجالا دارای د

یژگالی

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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2. James A. Dewar, RAND Studies on Policy Analysis
3. Resilient Returning to the original shape after bending
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(د نقص) جدی است )1 :اساساً ممکن است یک راهبرد پابرجا بالرای تمالامی سالناریوهای
محدمل یافت نشود )2 .راهبرد پابرجا اغلب به معنی اندخا

یک راهکار میاناله اسالت ،زیالرا

سازمان از یک سو عواید ممکن را کاهش می دهد از سوی دیگر جلوی ضالررهای ممکالن
را می گیرد .درندیاه پیگیری یک راهبرد پابرجا بالدین معنالی اسالت کاله مالدیران از پال یرش
تعهدات ریسکآمیز با منهعت بسیار بام پرهیز

میکنند (د

بر اساس توضیحاتی که تا بدینجا ارائه شد ،چارچو

ار.)15 :1332 ،
نظری مدنظر پژ هشگران جهت

فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

طراحالالی مالالدل سالالاخداری -تهسالالیری در مسالالئله تحقیالالق؛ تلهیقالالی اسالالت از چهالالار ر یکالالرد
برنامهریزی قابلیتمحور (دیویس)2002 ،؛ نظریه نقاط مرجع راهبالردی (فیگنبالام ،هالارت
اسکندل)1116 ،؛ برنامالهریالزی راهبالردی مبدنالی بالر سالناریو (اسالکنکر

الالف)2013 ،

درنهایت موضو راهبرد پابرجا (د ار.)1332 ،
روششناسي تحقيق
در این پژ هش برای طراحی الگوی مناسب «تد ین راهبالرد در حالوزه دفالاعی» پالس از
مطالعات ا لیه اسدخراج گامهای اصلی مدل فرآیندی ،به خبرگان صنعت مراجعاله شالده
برای تأیید از ر ش الگوسازی ساخداری تهسیری ) 1(ISMاسدهاده شده است؛ بنابراین ر ش
کلی تحقیق ر ش آمیخده اکدشافی مبدنی بر بهکارگیری همزمان ر یکرد کیهی سپس کمّی
بوده است .در بخش کیهی مبدنی بر اجرای گر ه کانونی پنل خبرگان اقدام باله گالردآ ری
دادههای کیهی گردید .سپس یافدههای کیهی ارد ر ش الگوسازی ساخداری تهسالیری شالد.
این ر ش یکی از ر ش های نرم طراحی سیسدم ها ،به یژه سیسدمهای اقدصادی اجدماعی
است

(سیند انی

مالهوترا )2012 ،2که توسط ارفیلد 3در سال  1123ارائه شد .هدف اصاللی ایالن

ر ش شناسایی ر ابط بین عوامل مخدلف یک مسئله یا موضو است که میتواند بالهعنالوان
ابزاری برای نظم بخشیدن جهت دادن به پیچیدگی

آشهدگی ر ابط بالین مدغیرهالا عمالل

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
)1. Interpretive Structural Modeling (ISM
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2. Sindhwani and Malhotra
3. Warfield

کند

(آذر ،خسر انی

جاللی .)1312 ،مدلسالازی سالاخداری تهسالیری در حالوزههالای مخدلالف

مدنوعی کاربرد دارد .برخی از مثالهای کاربرد عبارتاند از :برنامهریالزی بلندمالدت فرآینالد،
برنامه ریزی راهبردی ،طراحی فرآیند ،مدلسازی ساخدار مسئله ،مسائل فنی پیچیده ،تحلیالل
رقابت تاارت الکدر نیک

(اتری ،د

شارما .)2013 ،1برخی از پژ هشهای اناالامشالده بالا ایالن

تولید(عباسی

همکاران ،)2011 ،عوامل مؤثر بر اجرای موفق راهبردها

طراحی مدل فرآیندی برنامهریزی راهبردی

(خدادادحسینی

(صهدری رنابر همکالاران)2014 ،

همکاران.)1310 ،

کار تیم تحقیق به «طراحی مدل» محد د نشده «اجرای مدل» نیالز در دسالدور کالار
قرار گرفت .در این پژ هش عال ه بر مرحله طراحی مدل که مبدنی بر ر ش مدل سازی
ساخداری -تهسیری بوده است ،مرحله اجرای مدل نیز مدنظر قرار گرفده گامهالای آن
به شرح جد ل زیر

با اسدهاده از ابزارهای مشخص شده پیاده ساز ی شالد .شالایان ذکالر

است نمونه گیری در پژ هش حاضر مبدنی بر ر ش قضا تی (هدفمند) صورت گرفده
اعضای نمونه تحقیق بر اساس د معیار کلیدی برخورداری از سابقه کاری بلندمدت در
سازمان مورد مطالعه

یا دانش تخصّص مرتبط با موضو تحقیق اندخا

شده اند .بر

این اساس تعداد خبرگان مشارکت کننالده د ر مرحلاله گالر ه کالانونی  15نهالر (در قالالب
برگزاری شش جلسه)

تعداد پرسشنامه های توزیع شده در مرحله  25 ،ISMنهالر بالوده

است.

مقاله پژ هشی :الگوی تد ین راهبردهای قابلیتمحور در سازمان صنایع دریایی با ر یکرد آیندهپژ هی

ر ش عبارت اسالت :عوامالل مالؤثر بالر کالارآفرینی سالازمانی ،طراحالی تالد ین راهبردهالای

جدول  :9روش تحقيق
مراحل
اصلي

ابزار و شيوه انجام /تحليل

گامهای مرتبط
 .1شناسایی مدغیرها مؤلهههای مرتبط؛

طراحي مدل

 .2تشکیل ماتریس خودتعاملی ساخداری؛
 .3ایااد ماتریس دسدرسی ا لیه دسدرسی نهایی؛

ر ش مدلسازی ساخداری -تهسیری ()ISM

 .4بخشبندی سطح عوامل مؤلههها؛
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Attri, Dev and Sharma
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مراحل

گامهای مرتبط

اصلي

ابزار و شيوه انجام /تحليل

 .5ترسیم مدل ا لیه نهایی

اجراي مدل

شناخت سازمان شرایط محیطی

گر ههای کانونی پنل خبرگان

تحلیل سناریوهای پیشر ی سازمان

ر ش شبکه جهانی کسب کار ()GBN

تحلیل قابلیتها

مدل بل پویت ()1115

شناسایی نقاط مرجع راهبردی

نظریه فیگنبام توماس

فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

ا لویتبندی اندخا

1

منطق رادار

راهبرد پابرجا

گر ههای کانونی پنل خبرگان

تد ین راهبردهای عملیاتی

اجراي مدلسازي ساختاري  -تفسيري ()ISM
-

شناسايي متغيرها و مؤلفههاي مررتب ::ازجملاله کارکردهالای اصاللی مالدلسالازی
تهسیری ،تحلیل ر ابط عوامل مؤثر بر یک موضو یا مؤلهههای تشالکیلدهنالده آن
است؛ بنابراین ،ابددا باید مقولههای اصلی شناسالایی گالردد .بالا توجاله باله بررسالی
صورتگرفده در بخش مبانی نظری میبایست مهاهیم مدلهای ذیالل در تالد ین
راهبردهای دفاعی مدنظر قرار گیرد:

جدول  :2اقدامات کليدي شناساييشده براي تدوين راهبرد
اقدامات و مراحل شناسایي شده
عالالدم قطعیالالتهالالای پالالیشر ی سالالازمان
سناریوهای آتی آن

ضالالعیت مطلالالو

آنها)
ضع کنونی سازمان مسیر طیشده آن
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(اسکنکر

الف( ،)2013 ،آمر ،دیالم جدالر( ،)2013 ،بیشالاپ،

هاینز کولینز( ،)2002 ،رالسدون

یلسون( ،)1331 ،میندزنالر

ریگر( ،)1333 ،شوارتز( ،)1310 ،لیندگرن باندهولد)1310 ،

برنامه ریزی قابلیتمحور ( ضعیت موجالود
قابلیالتهالالای سالازمان

منابع

(نیگا ،هنشا یو( ،)2001 ،سالاماراس

یلالیس( ،)2013 ،کالیم،

نونسالالواز پرانالالد لینی( ،)2010 ،دیالالویس( ،)2002 ،دیالالویس،
( ،)2010کدیس ،کاینز ز یدل( ،)2014 ،کیم)2013 ،
(میندزبرگ ،آلسدراند لمپل)1334 ،
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Global Business Network

اقدامات و مراحل شناسایي شده
سبد راهبردهای اصلی راهبرد پابرجا
تحلیل نیازهای مشدریان اصلی
راهبردهای عملیاتی

منابع
(خدادادحسالالینی همکالالاران( ،)1310 ،علیالالزاده همکالالاران،
)2016
(هیل جونز( ،)2010 ،لینچ)2006 ،

دفاعی اسدهاده شده برخی دیگر زمینهساز برنامهریزی راهبردی است که تالوالی ارتبالاط
آنها در ادامه در خر جی مدلسازی ساخداری تهسیری مشخص خواهد شد.
-

تشکيل ماتريس خودتعاملي ساختاري :تشخیص ارتباط بین عوامل شناساییشالده
توالی آنها توسط خبرگان اناام میشود .خبرگان پرسشنامهای را پر میکنند کاله
بر اساس آن تعیین میشود که از نظر آنان بین هر د مؤلهه شناساییشده (در ایالن
تحقیق ،بین هر د فرآیند فرعی) چاله رابطالهای جالود دارد؟ نظالرات خبرگالان از
طریق پرسشنامه ساختیافده گردآ ری شد.
جدول  :8ماتريس خودتعاملي و قالب پرسشنامه توزيعشده
7

اقدامها

6

5

4

3

2

 .1شناخت ضعیت کنونی سازمان مسیر طیشده آن
 .2شناسایی عدم قطعیتهای پیشر

*

سناریوهای آتی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 .3تحلیل نیازهای مشدریان اصلی
 .4تحلیل قابلیتها
 .5تد ین گزینهها آلدرناتیوهای اصلی راهبردی
 .6اندخا

اسدقرار راهبرد پابرجا

 .2تد ین راهبردهای عملیاتی

1

*
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برخی از این مهاهیم مدلها به صورت مسدقیم در برنامهریزی راهبردی عرصه صالنایع

این پرسشنامه در جمع مدیران مسئولین سازمان مورد مطالعاله کاله اعضالای اصاللی هیئالت
اندیشه رز سازمان بودند توزیع درنهایت در مامو  14پرسشنامه جمعآ ری تحلیل شد.
-

ايجاد ماتريس دسترسي :در این مرحله ،ماتریس خودتعالاملی سالاخداری باله یالک
ماتریس د د یی 1تبدیل می شود که آن را ماتریس دسدرسی ا لیه مینامند .پالس از
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Binary

125

آنکه ماتریسی دسدرسی ا لیه به دست آمد ،با ارد نمودن اندقالپال یری در ر ابالط
مدغیرها ماتریس دسدرسی نهایی باله دسالت مالیآیالد .ر ش باله دسالت آ ردن ایالن
ماتریس مربعی براساس نظریه ا یلر است که در آن باید مالاتریس ماالا رت را باله
ماتریس احد اضافه کرد ،سپس این ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایههای
ماتریس به توان  nرساند

(آذر ،خسر انی

شدن مقاله از ذکر قواعد تهصیلی اجدنا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

-

جاللی .)260 :1312 ،جهت پرهیالز از طالومنی
میکنیم.

بخشبندي سطوح و مدل پيشنهادي :مرحله بعدی برای الگوسازی عبارت اسالت
از :افرازبندی سیسدم (الگالو) باله سالطوح مخدلالف .تعالداد اجالزای تشالکیل دهنالده
سیسدم های بزرگ ر ابط میان آن ها ،شبکه ای از خطوط مدصل است که اغلب به
پیچیدگی سیسدم می افزاید از قابلیت تحلیالل آن مالی کاهالد .تهکیالک سیسالدم باله
سطوح مخدلف (افرازبندی) ،به شهاف سازی نقش هریک از اجزای تشکیل دهنده
تعامل طرفینی آنها کمک فرآیند تحلیل آنها را نیز تسهیل میکند.
شناخت سازمان و شرایط محیطی آن
سناریونگاری برای سازمان
نیازسنجی دفاعی
تحلیل قابلیتها
شناسایی گزینه های راهبردی اصلی
اولویتبندی و انتخاب راهبرد پابرجا
تدوین مضامین راهبردی و راهبردهای عملیاتی

نمودار  :9مدل فرآيندي تدوين راهبرد

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
 .9تبيين سازمان و شراي :محيطي آن
با توجه به مصاحبههای اناامشده ،یژگیهایی برای سازمانهالای صالنایع دفالاعی شناسالایی
126

شد که در د دسده کلی « یژگیهای عمومی صنایع موجود در ایران» « یژگیهای اخدصاصالی

سازمانهای صنایع دفاعی» تقسیم میشوند .با توجه به جهتگیری مقاله تأکید بالر قابلیالتهالا،
سعی شد ترسیم شرایط محیطی مورد مطالعه از زا یه قابلیتها صورت پ یرد.
شرایط عمومی صنایع دولتی ایران

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحریمهای مستمر علیه صنایع نظامی
کوچک بودن بازار و محدود بودن آن به بازار
داخلی
تنوع تقاضای مشتریان صنایع دفاعی
کوتاه شدن منحنی عمر سامانهها ،تجهیزات و
ادوات جنگی
کمبود منابع و بودجه
فقدان سرمایهگذار خصوصی

گرایش به واردات و مونتاژ
بهجای نوآوری و تولید

فرهنگ کار (توجه به
ضوابط ،بهجای توجه به
اثربخشی)

نمودار  :2شراي :عمومي و اختصاصي سازمان صنايع دريايي

 .2سناريوهاي پيشروي سازمان
با توجه به تحقیقی که قبالً اناام شده ،1سناریوهای سازمان شناسایی شدهاند .در تحقیالق

مقاله پژ هشی :الگوی تد ین راهبردهای قابلیتمحور در سازمان صنایع دریایی با ر یکرد آیندهپژ هی

پیچیدگیهای
دیوانساالری دولتی

شرایط اختصاصی سازمان صنایع دریایی

معضل بیكاری و فشار
برای استخدام دولتی

م کور که از ر ش «شبکه جهانی کسب کار» 2اسدهاده شده ،د عدم قطعیت مهم باله شالرح
ذیل شناسایی گردید:


ضعیت بازار :ضعیت این عامل با توجه به عدم قطعیتهای مخدلف؛ مانند «قیمت
نهت» « ،ضعیت اقدصادی کشور» « ،ضالعیت سیاسالی کشالور»  ...مالبهم اسالت .از
طرف دیگر میزان توسعه فنا ری محصومت جالایگزین ،عالدم قطعیالت را تشالدید
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 .1ندایج این بخش از تحقیق بهصورت تهصیلی در قالب مقالهای با عنوان «سناریونگاری آینده سالازمان صالنایع دریالایی کشالور» در
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فصلنامه علمی-پژ هشی راهبرد دفاعی (شماره  )60چاپ شده است.

2. GBN: Global Business Network

میکند .درصورتیکاله محصالومت جالایگزین (ماننالد موشالکهالای زمالین باله دریالا،
موشکهای بالسدیک میانبرد ،موشک های کر ز ،پهبادهای مسلح رادار گریز )...
بدوانند کارکرد برخی از شنا رها (مانند شالنا رهای تنالدر ) را در خلالیجفالارس ایهالا
نمایند در آن صورت حدماً ضعیت بازار محصومت سازمان مدحالول خواهالد شالد.
عامل دیگری که ابهام «بازار» را د چندان میکند ،ر د مشالدریان اصاللی باله عرصاله
تحقیق تولید است .چنانچه مشدریان از طرق دیگری ر ساً اقالدام باله تولیالد شالنا ر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

نمایند دیگر بازار قابلتوجهی برای سازمان باقی نخواهد ماند .با توجه به توضیحات
ارائهشده ،سازمان با د احدمال مواجه است« :ر نق بازار» یا «رکود بازار از دسالت
دادن مشدریان».
 الگوی کسب کار حاکم بر سازمان :هرچنالد ایالن عامالل تالا حالد زیالادی در اخدیالار
مسئولین سازمان است ،لکن با توجه به د لدی بودن سالازمان صالنایع دریالایی ،هماله
تحومت در اخدیار مالدیران آن نبالوده ،بلکاله مدالأثر از گالرایش اقدصالادی فنا راناله
مسئولین ارشد زارت خواهد بود؛ بنابراین عالدم قطعیالت مالدنظر عبالارت اسالت از
«ر یکرد د لت

زارت دفا نسبت به سازمانهالای صالنعدی تابعاله» .در یالک سالر

طیف ،احدمال دارد مسئولین زارتی تصمیم بگیرند که تصدی خود را کاهش داده
سازمان را در قامت یک شرکت نیمهخصوصالی یالا سالهامی در نظالر بگیرنالد کاله در
صورت اجرای هوشمندانه آن ،چابکی سالازمان افالزایش مالییابالد .در نقطاله مقابالل،
ضعیت د لدی سازمان باقی مانده قوانین دخالتها

ر دهای مخدلف د لدالی

نهادهای حاکمیدی منار به بر ز کندیهالا مشالکالتی بالرای سالازمان مالیشالود؛
بنالالابراین سالالازمان بالالا د احدمالالال ر بالالهر خواهالالد بالالود« :بور کراسالالی بالالاتالقی» یالالا
«کسب کار چابک».
با تعیین «عدم قطعیتهای کلیدی» ،چارچو

سناریوها هم مشخص میشود .بالا توجاله

به د عدم قطعیدی که تعیین شد میتوان ماتریسی باله اسالطه تقالاطع آنهالا ایاالاد کالرد کاله
ماحصل آن ایااد چهار سناریو به شرح ذیل میباشد:
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رونق

بروکراسی
باتالقی (دولتی)

الگوی کسب و کار حاکم بر سازمان

رشد آرام
(دلفین در قفس)

از بین رفتن قابلیتها و دستاوردها در
عین باقی ماندن هزینهها
(نهنگ به گل نشسته)
رکود

نمودار  :8چارچوب سناريو و سناريوهاي شناساييشده

 .8تحليل قابليتها
هدف از اناام این گام ،شناسایی قابلیت های مورد نیاز سازمان است .ابدالدا بایالد سالطح
فعلی قابلیتها را به دقت شناسایی تحلیل نمود ،سپس مبدنی بر مراحل قبلالی منالدرج در
مدل ،سطح مورد نیاز قابلیتها را تعیین نمود .به اسطه شکاف بین این د (تحلیل شالکاف)
میتوان نیازهای قابلیدی سازمان را شناسایی کرد .این گام بهخودیخود یک پژ هش بسالیار
گسدرده مهصلی است که نیاز به تحقیق مسدقلی دارد .لی بهصورت کلی میتوان از مالدل
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پویایی و هوشمندی
سازمانی (نیمهخصوصی)

وضعیت بازار

رشد و شکوفایی
قابلیتها و
استفاده از
فرصتها
(مرغ دریایی)

گردابههای هزینهای و عدم
استفاده از فرصتهای محیطی
(ماهی لجنخوار)

بل پویت ( )1115برای این کار اسدهاده کرد .این د اندیشمند قابلیتهای فنا راناله را در
سه دسده «قابلیت سرمایه گ اری»« ،قابلیت تولیالد» «فعالیالتهالای پشالدیبان» تقسالیم بنالدی
کردهاند.
 .2شناسايي نقاط مرجع راهبردي
با توجه به اینکه راهبردها سطوح مخدلهی دارند ،ل ا ابددا باید جهتگیریهالای محالوری
کلی سازمان تعیین شود .سپس میتالوان در چالارچو

آن ،جهالتگیالریهالا ،راهبردهالای

عملیاتی اجرایی را تد ین نمود .برای این کار از نظریاله نقالاط مرجالع راهبالردی اسالدهاده
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میکنیم .همانطور که گهده شد ،نقاط مرجع راهبردی نقاطی هسدند که از ترکیب آنها دقیقاً
گزینههای مخدلف کندرل شرایط محیطی جهتگیریهای محوری سازمان برای مالدیران
تصمیم گیران سازمان تصویر میشود .میتوان گهت «شیوه الگویی که شرکت یالا سالازمان
برای تحقق اهداف سرپا نگهداشدن خود اندخا

میکند» مهالمتالرین راهبالردی اسالت کاله

سازمان باید در خصوص آن تصمیم بگیرد .این الگالو را مالیتالوان براسالاس «تحلیالل نقالاط
مرجع راهبردی» تعیین کرد؛ یعنی باید نشان دهیم که منطق شرکت در چگونگی خلق ،ارائه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

کسب ارزش چگونه بوده برای پایدارسازی سازمان چه جهتگیالریهالای مهمالی را در
پیش میگیرد .با توجه به مصاحبههای اناامشده بررسیهای میدانی با عنایت به نظریاله
فیگنبام همکاران ( )1116نقاط مرجع راهبردی سازمان به شرح ذیل تعریف میشود:
 .1نو نگاه به رشد توسعه سازمان :این بُعد ناظر به جهتگیریهای اصاللی سالازمان
در خصوص رشد توسعه است که طبق حصر عقلی د حالت حدی یک حالت
میانه دارد .این موارد عبارتاند از :در نسپاری کامل ،بالر نسالپاری کامالل حالالت
بینابینی (ایااد ظرفیتهای داخلی محد د اسدهاده از آن به همراه اسدهاده از شالبکه
همکاران گسدرده)
 .2ماهیت حقوقی سازمان :از آناایی که ماهیت حقوقی سازمان در عرصههای مخدلالف
سازمان تأثیر قابل توجهی دارد ل ا یکی دیگر از نقاط مرجع راهبردی ،ایالن موضالو
است .سه حالت برای این موضو مدصور است که عبالارتانالد از« :کالامالً د لدالی»،
«کامالً خصوصی» «شبهد لدی» .البده از آناالایی کاله ایالن سالازمان تالا حالد زیالادی
حاکمیدی محسو

می شود ،ل ا گزینه «کامالً خصوصالی» مندهالی بالوده د حالالت

دیگر مبنای تحلیل قرار میگیرد.
با توجه به نکات فوق ،فضای مربوط به نقاط مرجع راهبردی برای سازمان مورد مطالعه
به شکل زیر خواهد بود:
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جدول  :2نقاط مرجع راهبردي اکتساب فناوري در صنايع دفاعي
دسته یک نقاط مرجع
دسته دو نقاط مرجع

( SRP1ماهيت حقوقي سازمان)
دولتي

در نسپاری کامل

( SRP2نو توسعه)

ایااد ظرفیت محد د بهرهگیری از توان شبکه1







تکیه بر منابع داخلی
اسدخدام بلندمدت د لدی
حاکمیت کامل قوانین ضوابط د لدی
عالالدم فرصالالت کالالافی بالالرای اسالالدهاده از
توانمندی شرکتهای بیر نی
اسدهاده از ظرفیت های داخلی در موارد
حساستر
تشکیل هسدههالای کوچالک داخلالی از
منابع د لدی
شناسایی ایااد شراکت با شرکتهای
توانمند همسو
نظارت کندرل کامل توسط نهادهالای
نظارتی
حالالالاکم بالالالر قالالالوانین ر یالالالههالالالای
دیوانسامرانه بر تعامالت همکاریها











تکیه بر منابع داخلی
اسالالدهاده از نیر هالالای قالالراردادی در کنالالار
اسدخدام کندرلشده د لدی
حاکمیت نسبی قالوانین د لدالی توجاله باله
کارکنان غیر دائم
مکانیسم بازار در ج
اسالالدهاده از ظرفیالالتهالالای داخلالالی در مالالوارد
حساستر
تشکیل هسدههای کوچالک داخلالی از منالابع
د لدی
شناسایی ایااد شالراکت بالا شالرکت هالای
توانمند همسو
سهولت در تعامالت همکاریهای علمالی،
تحقیقاتی تولیدی
نظارت محد دتر نهادهای نظارتی فرصت
مدیریت همراه با ریسک برای رشد بیشدر
آزادسازی برخی از ظرفیتهای غیر مولالد
اندقال آن به بخش خصوصی

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 -1مههوم اصلی الگوی هسده شبکه به اسطه دسدهبندی مأموریتها در سه حوزه قرمز ،زرد سبز تبیالین مالیگالردد.
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شبهدولتي

منطقه قرمز نشانگر فنا ری های راهبردی است که اطالعات کارکردی یا اطالعات فنا راناله در آنهالا نقشالی اساسالی
برای امنیت کشور داشده

جود این فنا ری به عنوان یالک زیرسالاخت بالرای توسالعه محصالومت دفالاعی مزم اسالت.

معمومً از دیدگاه اق دصادی ،بخش خصوصی انگیالزه توجیاله مزم بالرای ر د باله آن را نالدارد .دانالش فنالی دانالش
مدیریدی این دسده باید در بخش دفا رسو

کند .منطقه زرد بیانگر فنا ریهای حساس بود که امنیت اطالعات آنهالا

نقش کمی در امنیت ملی دارد ،تأمین آنها بهعنوان زیرساخت توسط بخش غیر دفا مشکلی ایااد نمالیکنالد ،رسالو
دانش مدیریت فنا ری آن در بخش دفا کهایت می کند معمومً برای بخالش غیالر دفالاعی توجیاله اقدصالادی دارد .در
نهایت منطقه سبز شامل فنا ریهای تااری است که معمومً شرکتهای تااری (غیر دفاعی) انگیزه مزم برای ر د به
آن حوزه را داشده در بازار رقابدی به حیات خود ادامه میدهند .با توجه به سه منطقه ذکرشده ،هسدههای کوچک دانالا
در مناطق قرمز بهصورت در نسپار فعال شده از حمایتهای مخدلف زارت دفا مانند ظرفیالتسالازی اسالدخدام
پژ هشگران مهندسان تمام قت برخوردار خواهد بود .شبکههای بزرگ توانا در مناطق زرد سبز فعال شده بنا باله
اقدضائات ،ممکن است از حمایتهایی هم برخوردار شوند (فرتوکزاده ،زیری آذرآیین.)1311 ،
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دسته یک نقاط مرجع
دسته دو نقاط مرجع

( SRP1ماهيت حقوقي سازمان)
دولتي




بر نسپاری کامل



فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311



شبهدولتي

ایااد هسده بسیار کوچک کارفرمایی
شناسایی ایااد شراکت با شرکتهای
توانمند همسو
اکدها به مباحث مدیریت کالن پر ژههالا
از طریق شبکهسازی پیمانکاران بخالش
خصوصی یا سایر سازمانهای د لدی
نظارت کندرل کامل توسط نهادهالای
نظارتی
حالالالاکم بالالالر قالالالوانین ر یالالالههالالالای
دیوانسامرانه بر تعامالت همکاریها

تصمیمگیری در این خصالوص اندخالا









ایااد هسده بسیار کوچک کارفرمایی
شناسایی ایااد شالراکت بالا شالرکت هالای
توانمند همسو
اکدها به مباحث مدیریت کالالن پالر ژههالا از
طریالالق شالالبکهسالالازی پیمانکالالاران بخالالش
خصوصی یا سایر سازمانهای د لدی
نظارت محد دتر نهادهای نظارتی فرصت
مدیریت همراه با ریسک برای رشد بیشدر
آزادسازی اکثر ظرفیتهای سازمان اندقالال
آن به بخش خصوصی
حاکمیت نسبی قالوانین د لدالی توجاله باله
مکانیسم بازار

یکالی از ایالن مالدلهالای کسالب کالار فالوق،

مهم ترین تصمیم راهبردی سازمان است .از طرفی مالیدانالیم کاله امکالان تغییالر سالریع ایالن
جهتگیریها برای سازمان ها مقد ر نبوده هر مالدلی کاله اندخالا

شالود دارای خاصالیت

« ابسدگی به مسیر» چسبندگی خواهد بود از طرف دیگر با توجه به عدم قطعیالتهالای
مطرحشده سناریوهای مخدلهی که سازمان با آنها مواجه است باید بالهصالورت عقالیالی،
راهبردی را اندخا

کرد که در سناریوهای مخدلف مهید باشد؛ یعنی باید یک راهبرد پابرجالا

اتخاذ نماییم.
 .5اولويتبندي و انتخاب راهبرد پابرجا
فرآیند چگونگی اندخا

راهبرد پابرجا از بین راهبردهای مخدلف مطرحشده در شکل

ذیل نشان داده میشود .در این فرآیند خبرگان براسالاس شالاخصهالای تعیالینشالده ،میالزان
سودمند بودن هریک از گزینههای راهبردی را در هریک از سناریوها بیان میکنند (عالدد 10
نشانگر پابرجاترین راهبرد عدد صهر نشانگر عدم جابهجایی راهبرد است) .شالاخصهالای
پیشنهادی برای نمرهدهی به گزینههای راهبردی عبارتانالد از« :امکالان اجالرا»« ،انعطالاف»
«اثربخشی کارایی در تحقق اهداف» .جد ل ذیل نشانگر مامو نظرات خبرگالان بالوده
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نمودار ذیل نیز بهصورت تصویری ر ش اندخا

راهبرد اصلی سازمان را از بین گزینههالای

راهبردی با عنایت به سناریوها نشان میدهد.
جدول  :5جدول نظرات خبرگان در خصوص انتخاب راهبرد پابرجا از بين گزينههاي راهبردي
دریایي

قفس

لجنخوار

نشسته

موفقيت

5.2

5.4

5.0

3.3

5.0

هسده شبکه ()S2

2.1

2.6

6.3

5.6

6.3

بر نسپاری کامل ظایف ()S3

6.2

5.3

5.4

6.1

5.1

گزینههای راهبردی
توسالالعه داخلالالی در نسالالپاری کلیالاله
ظایف ()S1

راهبرد پابرجا

سناریوها

گزینههای

مرغ دریایی

راهبردی
راهبرد 1

دلفین در قفس

هسته و

راهبرد 2

شبکه

ماهی لجنخوار
نهنگ به گل نشسته

راهبرد 3

نمودار رادار براساس نظر خبرگان
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مرغ

دلفين در

ماهي

نهنگ به گل

اميد ریاضي

نمودار  :9نمايش تصويري انتخاب گزينه راهبردي پابرجا با استفاده از نمودار رادار

مطابق با نمودار فوق ،صنایع دفاعی در موج چهالارم توسالعه خالود ،بالر اسالاس الگالوی
«هسدههای کوچک دانا شبکههای بزرگ توانا» باید شکل گیرد .از ایالن طریالق جریالانی از
تحول تعالی را تحت عنوان صنایع دفاعی موج چهالارم رقالم خواهالد زد کاله در آن نسالل
نوینی از ظرفیت های خلق شایسدگی دفاعی برای ایااد بازدارندگی پایالدار بالهعالل خواهالد
شد .این ظرفیتها که در قالب هسدههای کارآفرینی کارفرمایی دانشبنیالان شالبکههالای
گسدرده در عمق عرض قابلیتهای ملی ،سامان یافدهاند ،معماری نالوینی را بالرای صالنایع
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دفاعی ایااد میکنند که پاسخگوی نیازهای مدنو آنها است .این امر سیاست کالنی اسالت
که پس از چندین سال بحث بررسی بهعنوان سیاست مهم جهالتگیالری اصاللی زارت
دفا پیشنهاد شده در این تحقیق هم بهعنوان راهبرد پابرجا به تأیید رسید .لکن کلی بودن
آن مانع اجرای آن شده در عمل به یکسالری نظریاله علمالی مصالادیق محالد دی خالدم
می شود .در ادامه مضامین راهبردی راهبردهایی برای عملیاتیسالازی ایالن سیاسالت ارائاله
میشود.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

 .6تدوين مضامين راهبردي و راهبردهاي عملياتي
«موضوعات یا مضامین راهبردی» نشانگر سالؤامت کلیالدی در رابطاله بالا خالطمشالی یالا
چالشهای اصلی سازمان است که بر ابعاد مهم آن تأثیر میگ ارد .ابعادی ماننالد مأموریالت،
ارزش ها ،نو محصومت خدمات سازمان ،مشدریان ،ساخدار هزیناله مالدیریت سالازمان،
تحت تأثیر مضالامین راهبالردی اسالت (نیالون« .)2003 ،1موضالوعات راهبالردی» موضالوعات
مضامین کلیدی سازمان بوده که پاسخ بسیاری از پرسشهای مهم دیگر در سازمان بر مبنای
آن تعیین میشود .این موضوعات در سازمانهای مخدلف ،مدها ت بوده براسالاس شالرایط
اقدضائات تعیین میشوند .مثالً در یک سازمان صنعدی مواردی مانند «کیهیت ،سهم بازار
میزان سرمایهگ اری برای توسعه محصومت جدید» بهعنوان موضالوعات راهبالردی بالوده
در سازمانی دیگر موضوعات دیگری مالدنظر قالرار مالیگیالرد (لیالنچ .)502 :2006 ،موضالوعات
راهبردی کلیدی برای سازمان مورد مطالعه را میتوان در سه سرفصل «حکمرانی مدیریت
سازمانی»« ،سامانهها محصومت» «شبکه همکاران» دسدهبندی کرد کاله ذیالل هالر کالدام،
مضامین راهبردی فرعی نیز مطرح میشود.
نتيجهگيری و پيشنهاد
این پژ هش با هدف طراحی «الگوی فرآیندی تد ین راهبرد» در سازمان صنایع دریالایی
اناام شده است .در این مسیر با توجه به مدلهای نالوینی کاله تحالت عنالوان «برنامالهریالزی
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الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Niven

قابلیتمحور» اناام میشود تالش شد با خردمایه «قابلیتها» ،الگوی نالوینی ارائاله شالود .از
طرف دیگر با عنایت به تحومت شدید محیطی در عرصه فنا ری ،باید نگالاه آینالدهپژ هاناله
نیز در طراحی الگو لحار میشد که با اسالدهاده از مههالوم «سالناریونگاری» ایالن امالر محقالق
گردید .در این مسیر از یافدههای پژ هشهای قبلی اسدهاده شده مدل ا لیالهای طراحالی
در مرحله بعد برای اینکه الگوی طراحیشده فقالط در حالالت اندزاعالی بالاقی نمانالد ،در
سازمان صنایع دریایی اجرا گردید .برای اجرای مدل باید مراحل مدعددی طالی مالیشالد کاله
مهمترین نکات بهدستآمده به این شرح است :در ابددا تالش شالد سالازمان مالورد مطالعاله
بهصورت دقیق تحلیل شده شرایط محیطی آن تبیالین شالود .بالا توجاله باله مصالاحبههالای
اناامشده در مامو  10یژگی شناسایی شالد کاله در د سالطح «شالرایط عمالومی صالنایع
د لدی ایران» «شرایط اخدصاصی سازمان صنایع دریایی» طبقهبندی گردید .در مرحله بعالد
با ر یکرد آیندهپژ هی ،اقدام به شناسایی تحلیل سناریوهای سازمان کردیم کاله خر جالی
این مرحله نشانگر جود عدم قطعیتهای مخدلف ،پیشر ی سازمان صنایع دریالایی بالوده
که تحلیل آن ها نشانگر حداقل چهالار آینالده بالدیل سالناریوی مهالم بالرای آینالده سالازمان
میباشد که عبارتاند از« :مرغ دریایی»« ،ماهی لانخوار»« ،نهنگ به گل نشسده» «دلهالین
در قهس» .در ادامه مسیر با اسدهاده از منطالق «نقالاط مرجالع راهبالردی» اقالدام باله شناسالایی
گزینههای راهبردی اصلی گردید .به اسطه تحلیل اناامشده ،سه گزینه راهبردی (بالهعنالوان
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با اسدهاده از ر ش «مدلسازی ساخداری -تهسیری» به تأیید خبرگان صنعت رسید.

گزینه های راهبردی رقیب) شناسایی شدند که در مرحله بعد باید یالک «راهبالرد پابرجالا» از
بین آنها اندخا

شود .این کار از طریق اسالدهاده از «نمالودار رادار» اناالام شالد کاله راهبالرد

«هسده – شبکه» اندخا

گردید.

با توجه به یافدههای فوق ،پیشنهادهای راهبردی ذیل برای سازمان صنایع دریالایی ارائاله
میشود:
 )1اتخاذ راهبرد «هسده شبکه» به عنالوان راهبالرد پابرجالای سالازمان :ایالن الگالو،
جریانی از تحول تعالی را رقم می زند که در آن نسل نوینی از ظرفیالت هالای
خلق قابلیت فنا رانه

دفاعی برای ایااد بازدارندگی پایدار بالهعل مالی شالود.
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این ظرفیت ها که در قالب هسده هالای کالارآفرینی کارفرمالایی دانالش بنیالان
شبکه های گسدرد ه در عمق

عرض قابلیت های ملی ،سامان یافده اند ،معماری

نوینی را برای سازمان صنایع دریایی ( سایر صنایع دفاعی) ایاالاد مالی کننالد.
مههوم اصلی الگوی هسده شبکه به اسطه دسالده بنالدی مأموریالت هالا در ساله
حوزه قرمز ،زرد سبز تبیالین مالی گالردد .منطقاله قرمالز نشالانگر فنالا ری هالای
ر اهبردی است که اطالعات کارکردی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشدهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،33بهار 1311

اساسی برای امنیت کشور داشده

یا اطالعات فنا راناله در آن هالا نقشالی

جود این فنا ری به عنوان یک زیرسالاخت

برای توسعه محصومت دفاعی مزم است .معمومً از دیدگاه اقدصالادی ،بخالش
خصوصی انگیزه توجیه مزم برای ر د به آن را ندارد .دانش فنالی دانالش
مالالدیریدی ایالالن دسالالده بایالالد در بخالالش دفالالا رسالالو

کنالالد .منطقالاله زرد بیالالانگر

فنا ری های حساس بود که امنیت اطالعات آن ها نقالش کمالی در امنیالت ملالی
دارد ،تأمین آن ها به عنوان زیرساخت توسط بخالش غیالر دفالا مشالکلی ایاالاد
نمی کند ،رسو

دانش مدیریت فنا ری آن در بخش دفا کهایالت مالی کنالد

معمومً برای بخش غیر دفاعی توجیه اقدصادی دارد .درنهایت منطقه سبز شامل
فنا ری های تااری است که معمومً شرکت های تااری (غیر دفالاعی) انگیالزه
مزم برای ر د به آن حوزه را داشده در بازار رقابدی به حیالات خالود اداماله
می دهند .با توجه به سه منطقه ذکرشده ،هسده های کوچک دانا در مناطق قرمز
به صورت در ن سپار فعال شده

از حمایت ها ی مخدلف زارت دفالا ؛ ماننالد

ظرفیت سازی اسدخدام پژ هشگران مهندسان تمام قت برخالوردار خواهالد
بود .شبکه های بزرگ توانا در مناطق زرد سبز فعال شده

بنا به اقدضالائات،

ممکن است از حمایت هایی هم برخوردار شوند.
 )2با اسدهاده از راهبردِ پابرجای «هسدههای کوچک دانا شبکه بزرگ توانا» ،مضامین
راهبردی سازمان صنایع دریایی در سه محالور «حکمرانالی مالدیریت سالازمانی»،
«سامانه ها محصومت» «شبکه همکاران» تعریف میشود که اقدامات عملیالاتی
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مرتبط به آنها بدین شرح است:

)9-2

حکمراني و مديريت سازماني:
 oتمرکز بر طراحی یکپارچهسازی

1

برای تبدیل شدن منطقه قرمز به زرد نیز تبدیل منطقه زرد به سبز
 oحهر قابلیتهای راهبردی ظرفیتهای مربوط به منطقه قرمز ،شناسایی
مناطق قرمز جدید تعیین راهبرد اکدسا

مراقبالت از عالدم گسالدرش

مراکز هزینهای غیرضر ری (ممانعت از تلههای هزینهای)
 oتوسعه ارتقای فنالا ریهالای نالرم بالرای حکمرانالی مالدیریت شالبکه
(مدیریت قرارداد ،مدیریت مالی)... ،
)2-2

شبکه همکاران:
 oپایدارسازی قابلیت های پیمانکاران به عنالوان شالرکای راهبالردی حهالر
انگیزه پیمانکاران برای تعامل سازنده بلندمدت مدیریت ریسک
 oایااد شراکت راهبردی با مراکز موجود (اعم از دانشگاهها ،پژ هشکدههالا
مراکز تحقیقاتی)
 oپرهیز از ایااد انحصارهای مخر

بین پیمانکاران
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 oتعیین حالت بهینه مدعادل بین در نسپاری بر نسپاری ایاالاد پویالایی

 oآزادسازی برخی از ظرفیت های مولد غیر حساس در قالب شالرکتهالای
زایشی حمایت از فعالیتهای آنها
)8-2

سامانهها و محصوالت
 oچندمنظورهسازی محصومتی که در حال تولید هسدند
 oیکپارچگی صنعت نظامی -غیرنظالامی (دفالاعی غیالر دفالاعی) 1،اتخالاذ
اسدراتژی مناسب برای توسالعه فنالا ریهالای جدیالد( :اسالدهاده از پیمالان
مشدرک ،2ساخت مشدرک ،3اتحاد راهبردی ،تحقیق توسعه داخلی)
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 oشناسایی پلدهرمهای اصلی توسعه آن (بهجای پلدهرمهای مدعدد)
 oمشدرکسازی 4به اسطه تقویت نگاه ماژ مر :ساخت بلوکی 5که ریشه در
نگاه ماژ مر به ساخت دارد ،تعبیالر دیگالری از ایالن راهبالرد اسالت .ایالن
ر یکرد کمک میکند که ساخت تاهیزات با سالرعت بیشالدری صالورت
گیرد.
شایان ذکر است این پیشنهادها در یک جلساله بالا حضالور خبرگالان صالنعت دانشالگاه
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مطرح شد به تأیید ایشان رسید.

1. CMI: Civil-Military Integration
2. Joint Venture
3. Co-Creation
4. Commonality
5. Building Blocks

فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


مسئله» ،تهران :اندشارات سازمان مدیریت صنعدی.
خداداد حسینی ،سید حمید؛ حمیدیزاده ،محمدرضا؛ حسینی ،سید محمود؛ کسایی ،مسعود لشالکربلوکی،

مادبی (« ،)1310طراحی الگوی فرآیندی تالد ین راهبالردی پابرجالا در شالرایط عالدم قطعیالت» ،فصرلنامه
مطالعات مديريت راهبردي ،شماره  ،5صهحات .33-103


د ار ،جیمز (« ،)1332برنامهريزي پابرجا با بهرهگيري از روش برنامهريزي بر پايه فرض ابرزاري برراي
کاهش شگفتيهاي اجتنابپذير» ،ترجمه حید حیدی مطلق ،تهران :مرکز آیندهپژ هالی علالوم فنالا ری
دفاعی.



رالسدون ،بیل؛ ایان ،یلسون (« ،)1331راهنماي برنامهريرزي سرناريويي :راهبردسرازي در دوران عردم
قطعيت» ،ترجمه مسعود منز ی ،تهران :مرکز آیندهپژ هی علوم فنا ری دفاعی.



شوارتز ،پیدر (« ،)1310هنر دورنگري :برنامهريزي براي آينده در دنيراي عردم قطعيرت» ،ترجماله عزیالز
علیزاده ،تهران :مرکز آیندهپژ هی علوم فنا ریهای دفاعی.



فرتوک زاده ،حمیدرضا؛ زیری ،جواد آذرآیین ،محمدرضا (« ،)1311الگوی توسعه صالنعت فنالا ری در
ایران؛ هسدههای کوچک  -شبکههای بزرگ؛ درسهایی از صنایع دفاعی الگوسازی برای صالنعت نهالت»،



فصلنامه بهبود مديريت ،شماره  ،12صهحات .60-12
لشکربلوکی ،مادبی؛ خدادادحسینی ،سید حمید؛ حسینی ،سید محمود حمیالدیزاده ،محمدرضالا (،)1311
«طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با اسدهاده از ر یکرد ترکیبی» ،دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي،
شماره  ،12صهحات .121-151



لیندگرن ،ماتس باندهولد ،هانس (« ،)1310طراحري سرناريو :پيونرد برين آينرده و راهبررد» ،ترجماله
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آذر ،عادل؛ خسر انی ،فرزانه جاللی ،رضالا (« ،)1312تحقيق در عمليات نرم :رويکرد سراختاردهي بره

عبدالعزیز تاتار ،تهران :مرکز آیندهپژ هی علوم فنا ری دفاعی.
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مکتب» ،ترجمه محمود احمدپور داریانی ،تهران :نشر جاجرمی.
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