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 مقدمه

دیران به ـهاي زیادي را براي م چالش ر ،ـتکنولوژي حاضیط ــرات سریع بازار و محیتغی ه امروز
 گیرد، تراتژیک شکل میــکه مدیریت اس يو ممکن است این تغیرات در روش ها راه دارند،ــــهم

ر وبه منظ آشنا، ي هگرایش به گذشت ،تـرایطی که مشخص نیســــهنوز در ش .دـــــی باشــالزام
تا  رنداران در نتیجه نیاز دـمدی .ده وجود داردــامتحان شو   یــرسرجذب تجربیات و دیدگاه ب

چه که ـس را به آنها بدهد تا فراتر از آنــاد به نفــند که این اعتمــآموزش ببین رای کتکنی
در  .تري را ارائه بدهندموثرتر و  هنوآوران اتژي هايترـــاینکه اس ورنظــند بروند به مــدان می

عه استراتژي که مدیران را ــاه براي توسـبرنامه ریزي سناریو ،یک دیدگنیک ــمانند تک  تکنیکی
ت ــیرات مثبــــه که براي تاثــکنند و آنچــهاي دیدگاه سنتی را بش کند تا این سلول تشویق می

 این. الزم است، وجود دارد HALWETT PAKARDو 3Mمثل   هاي اصلی یــط کمپانــتوس
قرار   یــسرت آموزش و تحصیالت مورد برــزي سناریو را در مدیریـــیفاده از برنامه رــاست مقاله

مرین ــدیران براي تـــتانی مــمللی تابســـلا ینـــه بــدر مدرس وصــبه خص :دهدی م
ایج هر دو در نظر ــراتژي و هم نتـــکل گیري استـهم فرآیند ش  هاي اصلی از کمپانی ران ،ــمدی

ند و نو آوري و ــته باشـــانه داشــی دور اندیشـابـنه تنها ارزی اینکه، وربه منظ گرفته شدند،
ت ــه دسـند بــروه فرآیــود گــهمچنین چه فوایدي از خ جاد شود،ــهم ایرــموثتراتژي ــاس

بت شده به شکل قوانین در قالب یک ـــــاز عمل ث ظهورل اي در حاتژیهاترـدر نتیجه اس .آید  می
هستند و مقاالتی شامل اینکه آیا ارزشی در گرفتن اطالعات از KBS ش ــبر دان  یـسیستم مبتن

  !این روش اضافه شده یا خیر

روند را مورد  کند، می المرور ادبیات که یک اصل و بنیاد استفاده از برنامه ریزي سناریو را دنب
و KBCبراي در نظر گرفتن   فواید و استفاده از آن،قبل از حرکت و جا به جایی دهد، بحث قرار می

این مقاله  . توانند به برنامه ریزي سناریو کمک کنند را نیز دنبال خواهد کرد اینکه چطور آنها می



ناریو ،همراه با بحث در ــه ریزي سـرین برنامـاه در مورد تمـخالصه و کوت ي نهـها با یک زمی دعب
  .جزئیات خود تمرین،ادامه پیدا خواهد کرد مورد

  مرور ادبیات

  تغییر بازار و محیط ناپایدار 2.1

ت ــکن اســمم ها نولوژيـتکتغییر سریع در بازار و  اشاره کرد،BADEN FULLERهمانطور که 
ممکن است به ثریک پاسخ مو کر در مدیریت استراتژیک را به وجود آورد،ــییر در تفــزام تغــال

 WILLSONهرچند، .باشدپارادایم ها نتی و ــس  اهیــهاي دیدگ شــعدم ترس براي چال  یـمعن
جذب  د خود دارند،وه با شرایط متزلزل تمایل با جذب تجربه و شههاشاره کرد که مدیران در مواج

 بر  یـو استفاده از تصمیمات مبتن ها با شرایطی که آنها در گذشته با آنها مواجه شده اند شباهت
هاي کمپانی سنتی را  و اولویتگاها یاز براي تکنیک برنامه ریزي استراتژیک که دیدــاو ن .نــقوانی

ها را فرا خواند تا به طور مداوم به  تا سازمان قویت کند،ــها را تـکشد تا اینکه آن به چالش می
طرح است که ورت تمایل این ـدر غیر این ص تمرکز بر استراتژي و مقاومت ، چالش کشیده شوند،

واجه ـم حتی بقاو یا   که که کمپانی با تهدید به سود دهی برنامه ریزي استراتژیک تنها زمانی هاي 
 ها ي سهولت همراه با آنچه کمپانیاشاره کرد که  WHITEHILL.شوند هستند،در نظر گرفته می

  و دست یابی والت و خدمات در دسترس در بازار را تجزیه و تحلیل کنندــتوانند محص جدید می
یا وجود پیشنهادهاي   راي ورود به بازار و هماهنگیــابع بــب و منــموس مناســهاي مل یایرابه د

دازها ممکن ــشم انــها و چ یوهــش شر شده،ــوالت منتـهنوز تمرکز بر محص .بهتر نیاز دارد
  .ببندد تا رقبا آنها را استثمار کنند ظهورل ادر بازار به فرصتهاي در ح ها را کمپانیاست چشم 

به توسعه بازارهاي  موثری ویبنابراین اولین گزینه مورد نیاز براي مدیران براي توانایی پاسخ گ
در مرحله دوم  .ها مهم هستند این است که آنان تشخیص دهند کدام توسعه و پیشرفت ،محیطی

تاثیرات  ،توسعه هاها براي درگیري با این  ها و روش وبــچ چار آنها نیاز دارند تا تکنیک مناسب،



 3میدند که مدیران ــفه jobber وash ill.ندــاسب را توسعه دهـهاي من خــآنها و پاس  احتمالی
 :براي این مساله یافتند ء جز

 نی کنند اتفاق خواهدبابنابرین نمیتوانند پشتی ت مواجه شوند،عاآنها ممکن است با کمبود اطال -
  .افتاد

یرات این ــممکن است نتوانند تاث کنند،  پیش بینی  اگر آنها بتوانند به طور احتمالی حتی  -
  .ن بیابندایشاها و یا تصمیم گیریه پانیــیرات بر کمــتغ

خ ــترین راه پاسـهمچنان ممکن است به.کنند  اگر باز هم بتوانند تاثیرات را پیش بینی یحت -
  .رات را بدانندیــبه این تغیثر ی موویگ

نو بالتکلیفی و تردیدهاي تعریف شده توسط  3مطابق با   به طور نزدیکی اجزااین 
Milikenتاثیرات  ،)است  که محیط غیر قابل پیش بینی زمانی(ت ــینان دولــعدم اطم :ندـمیباش

 ي محدوده(مشخص  اهاي ن خـو پاس) هستند  که تاثیرات غیر قابل پیش بینی زمانی( مشخص ان
از عدم   اشاره کرد که انواع مختلفی miller).هستند  غیر قابل پیش بینی  شیا،ابزار و یا عواقب ن

ممکن است بسیار متفاوت از ) براي مثل،در سیاست،اقتصاد کالن،رقابت و فن آوري(قطعیت 
  .رکت باشدــبراي ش   هاي استراتژیک پیامد

  برنامه ریزي سناریو 2.2

  FULER وTHOMAS تراع کرد کردند ــس را اخــولري ماتریکــوان ریــحت عنــت  چهارچوبی
از محیط و شمار   ازي استراتژیک را بر طبق تناسب آنها در انواع خاصیــدل ســاي مــه که روش

  .هاي تصمیم گیري دخیل طبقه بندي کرده است متغیر

مدل سازي  هاي تصمیم گیري ، رغیبا شمار زیادي مت هاي ناپایدار آنها توصیه میکنند، در محیط
روهاي ــثل نیــمیم گیري مــتص ارچوبــچت و ـکن اســمم ان  یدگیــدرجه پیچ دلیل هدقیق ب

  میــند تعداد کــچ هر .مورد نیاز هستند THOMAS ارچوبــچو یا  PORTER انه ــج گــپن



استفاده از برنامه ریزي  هاه از توصی  تصمیم گیري بحرانی بتوانند جدا شوند یکی متغیرهاي از
 شناساییرا   یرات سریع امروزي بازار و شرایط محیطیـت که تغــاس  این دیدگاهی .سناریو است

ش ــک پیـراي یـبه جاي تالش ب. کرده و دشواریها را براي برنامه ریزي استراتژیک مطرح کرده
خت و ساز چندین جایگزین ابرنامه ریزي سناریو س ب،وـتراتژي مطلـدقیق و تدوین یک اس  بینی

 .ها پاسخ خواهد دادـدام از اینـر کـکند و استراتژي برنامه به ه ممکن براي آینده را تشویق می
 3M،BIRITISHد ـنـمان ه،ـار رفتـه کــیاري بـهاي بس ط کمپانیـتوس کــن تکنیـای

AIRWAYS،HALLWET PACKARD،ICI،LEVI STRUASS. در   لیــتصمیم گیرنده اص
 دهند، پیشنهاد می  هاي محیطی ورد مهمترین روندـمدر راتی را ــنظ ها ، یــمپانــل کــداخ

ند ــپانی خواهــر کمـرات را بــشترین تاثیــکه بی ییها هادــو پیشن ناپایداري ها بزرگترین
 هک میاهنگ.هاي چالشی مداوم و سناریو خت و ساز معتبر،ار کمک کردن به سومنظ هــب ت،ــگذش

ی از شرکت کنندگان برگزار عمتنو هتی را با گرواو جلسگاه ها شکل گرفتند شرکت کار  سناریوها
کمپانی ادامه خواهند   ش داخلیــل با دانـور کامـود را به طـارکت خـمش عامالنیچنین  .کند می

لکرد سترده تر در تصمیم گیري به ارتباط با عمــشارکت گــبه عنوان م داد و باید تشویق شوند،
از ابتدا در تعریف  متنوع ممکن است، هیک گرو متناوباً، .شرکت باال تر نشان داده شده است

هاي  خت و ساز سناریواسدر  که ممکن است بر آینده تاثیر بگذارد و   و محیطی  نعتیــمشتقات ص
 :نقط آغاز ممکن دیگر هم وجود دارد 2،سناریو هادر پاسخ به  .جایگزین درگیر شوند

ش ــه پیـاینکه چگونه آنها را در شرایطی نگاه دارد که ب  سیرشرکت ،بر  ي فعلیاتژیهااستر از -
  .ینیهاي هر سناریو پاسخ دهدــب

  .و سود آوري آن شرایط بقاءالزم براي  تژيااستر  برسی شده در سناریو،  پیش بینی ي یندهآاز  -

 ده هايــآینها براي توصیف  استفاده از داستاندید گاه برنامه ریزي سناریو متفاوت از دیگران در 
ها که  ها و جدول دارواز نم ،اي اتصالري برآن را به عنوان شروع آسان ت WRIGHT.ف استــمختل

گسترده تر ، یدر محدوده .بیند می سنتی تر هستند، ها ي صورت اساس برنامه ریزي روش به



لیل حساسیت که ــو تح کند، نگاه می ناپایداريکه تنها فقط به یک  است،  ریزي احتمالیبرنامه از
عمده که بر   تواند با تغیرات زیست محیطی گیرد و نمی در نظر می متغیرتغییر را تنها در یک 

  .کند هگذرد مقابل غیر تاثیر میـتعدادي مت

PHELEPS، ها را  را پیدا کرد که دال بر این است که استفاده از سناریو تصمیم گیري شواهدي
ل طرفداران ابا این ح .بر روند اجراي کمپانی اثر بگذارد تواند چنین میــشد و همــبخ ود میــبهب

ت را وابسته به دیدگاه عامالن که د مدــات بلنرییــهفته در تغــن ارزش نیبیشتر ،تکنیک استرس
اه خود ــران دیدگــطور که مدی انــهم.دـدانن می توسط تفکر خالق مورد نیاز به وجود آمده اند،

سترش ــهاي مختلف که چه چیزي در آینده اتفاق خواهد افتاد گ ي مختلف و ایدهزرا به چشم اندا
روند در نظر  .تصمیم گیریهاي خود مطمئن هستند  کمتر در مورد صحت و درستی دهند، یــم

نزدیک مبارزه  سترش تفکر شرکت کنندگان،ــگ دارند،  که دیدگاه مختلفی گیري آینده با دیگران،
مایل و انگیزه به ــها تــکه آن انیــتا زم ازه،ــانات تــها به سوي امک و باز کردن ذهن بینانه بازار،

امه ریزي سناریو به ــرا برنــنکه چــای  سیررــدر ب ،VERITY.ر تمایل کامل در روند را دارندومنظ
غیر قابل  ي نظریه یک آینده در پذیرش  اینکه مدیران مشکالتی طور گسترده مورد استفاده نیست،

 .توانند اعتماد به نفس و یک قضاوت روشنی را ایجاد کنند نمی اــکه آنهــدر مورد این  پیش بینی

و .ت نداریمــداري را دوســپایما  نا است،  طبیعیاو تئوري را ارائه داد تا نشان دهد این یک تمایل 
ما تمایل  در نتیجه ، .دانیم ضیات از آنچه ما میاهمیت نشان دادن خطرات و ایجاد فر  تمایل به بی

داریم و چشم  هستند، و در تصمیم گیري جسوربه تشویق رهبران که با اعتماد به نفس هستند ، 
متناسب   سانیآناریو به ـگسترده تر و انعطاف پذیر تر از طریق برنامه ریزي س ي انداز توسعه یافته

 .با این سبک رهبري نیست

BOODوPOSTMA ها را  مدل سنتی که انگیزه :ظایف سناریو را به دو دست تقسیم کرده اندو
و آنهایی که تنها به عنوان روش استفاده شده  کند، هاي ارائه شده فراهم می شـبراي توسعه رو

به یاد  ،انتنگ 4هاي چالشی در حل شدن  اریوــآنها اشاره کردند مزیت سن .شوند شناخت می



ازي استراتژي کاربردي و ــت زمان بین پیاده ســگذش اري،ــک ان ي وهشناخت ق :گیري سازمانی
و ناتوانی در رسیدن به توافق با توجه به تضاد تفکر ) فکر گروهی(هاي دیده شده تاثیر استراتژي

دام یک از این دو به احتمال زیاد در هر وضعیت به این بستگی خواهد ــک.تــاس دیران،ـمیان م
مختلف درگیر است و نویسندگان  هاي صمیم گیرندهــراي تــهم گ کرـداشت که چطور تف

 .امالن دارندــخاب عــگام انتــطه را به هنــن رابــادل در ایــاسترس ضرورت رسیدن به یک تع
یري در ــبهه گــباید به ج  لیــبه طور خاص استفاده از افراد غیر خودي به اندازه مدیران داخ

تمایالت  طبیعیهاي سازمانی که ممکن است به طور ها به هنجار گرایشکر گروهی و ــابل فــمق
  .یک فرد را زیر پا بگذارد،کمک کند

ده خود را ــراي آینــبراي شرکتها براي داشتن یک چشم اندازي ب نیاز محیط ، افزایش تالطم
متوجه شدند که به طور معمول چنین چشم  MEADOWSو  BERIENو.دهد ش میــیافزا

تواند مستقل از  یک دید قوي نمی.هتوسعه یافت اال،ـاط از بــتحمیل شده به وسیله ارتباندازي 
دگاه داشته ـدر دی جاییو در نتیجه برنامه ریزي سناریو به نظر میاید که  محیط آینده باشد،

را که بر   یک دیدگاهی 2این .کنند از این استفاده می  باشد،اگر چه هنوز تعداد شرکتهاي کمی
 تست کردند و دریافتند که توسعه آینده عمومی ي شم اندازي در حوزهــسناریو بود براي چ اساس

قوي  اظهاراتده براي توسعه ـکند تا دیدگاه گسترده تري از آین ها به عامالن کمک می سناریو ي
  .تر و چشم انداز روشن تر داشته باشند

هاي برنامه ریزي  ونه میتواند روشنویسندگان مختلف نشان دادند که برنامه ریزي سناریو چگ
ترکیب آن را با تجزیه و تحلیل رقیب،به تعریف  SCHOMAKER.ه کندچارـک پــها را ی ازمانــس

 VERITY.د کردانهــنده پیشــاریو آیــاص بازار در سنــهاي خ خشـها به تعریف موفقیت با ب نیاز
ضاوت ــفاده از قــا استــب تلفــدیران مخــاوران مــت مشــعه یافــهاي توس دلــم

بیه سازي از ـبراي ارائه ش حلیل روند،ـابل و تجزیه و تـیر مقــحلیل تاثــمتخصص،تجزیه و ت
ي برنامه ریزي سناریو ادهد که انعطاف پذیري بسیاري از فراینده او نشان می آینده شرح داد،



 ،تر  اختالل را به یک روش رسمیاز  عاین نو رتیجه دـران و در نـحدود به مدیـمقبولیت خود را م
  .کند می

COURNEY دومی  ،ورــمیم محــم انداز محور و تصـشـن برنامه ریزي چـاوت بیـفـدر ت
 اطح نــکه س انیــزم.تــدت تري اســوتاه مــتراتژي کــیري اســمیم گــاسی از روند تصــاقتب

و  RANDOR.گر میشودـدی ايــه وــناریــعه ســدن توســب با ارزش شــایداري موجــپ
STRUASS هاي استراتژیک و هم خواستهاي عملیاتی با ــم خواستــا کردن هــال ارضــبه دنب

داشتن یک سناریو با آینده تعریف شده سازمان به  ، هاي راهی استفاده از ترکیب کردن آن با نقش
تریان ـچه مشــیات آنــیف در جزئــریف و توصــتع ورظــکند به من ت میـحرک ردطح خــیک س

گان دریافتند دنویسن.در آن شرایط نیاز دارند و همچنین توسعه فن آوري که مستلزم است
ل سطوح مختلف از جمله چشم ـات مثــی در ترکیبــتاذع ــمشکالت نه به ذکر زمان و مناب

تصمیمات اشتباه  که  یــته وقتــرایط آشفـافع در شــورند که مناــن بــا بر ایــام ها است، انداز
 .افتند تواند عواقب شدیدي داشته باشد،اتفاق می می

 MILLE ها و مشکالت خاص آنها  رورت استفاده از برنامه ریزي سناریو در فرهنگ کمپانیــر ضب
 و GRANT.ها دارد ان و هزینهــش زمـکاهورکند و توصیه به استفاده به منظ تاکید می

GYNAWALI زي ــه ریــد برنامــا رونــه بـاال کـهمچنین بر ارزش سیستم اطالعات با کیفیت ب
د ـاکیــت مل دارد،عاــانی تـازمــري ســود در یاد گیــهم خــازي ســینه ســهــناریو در بــس

اس ـت بر آنچه که بر اسضارواطالعات و مف دهد ، ها اجازه می اتوماسیون به رئوس سناریو .کند می
توانند  ها می دعها ب سناریو .ند و روند تصمیم گیریهاي استراتژیک براي آینده مثبت شوندـآن هست

ی در شکل یک عهوش مصنو .ظر شودـجدید نـت دارخ د  یطیـست محـحوالت زیـکه ت  وقتی
KBS، هاي  در نتیجه بخش .نین باشدـهاي این چ تواند یک محیط مناسب براي اتوماسیون می

ارزیابی به ي بازارها،تژاها در فرموالسیون استر KBSتفاده از ـررسی اسـقاله به بـم بعدي این
 .پردازد هاي بالقوه در برنامه ریزي سناریو می توانایی



2.3KBSو برنامه ریزي سناریو  در بازار یابی  

ازي ـیره سـسیر و ذخـش را تفـتواند دانـرم افزار که میـامل نـش ES یستم ـو یا سKBS ک ـی
نوان کمک به تصمیم گیري ـدر نتیجه ارائه مشاور کارشناس به کاربران و اقدام به ع.شود می ند،ـک

وضعیت مشکالت جدي را  ت که،ـد اسـواعـه قـب  بتنیـیستم مـک سـی ESدل ـاس مـاس. تـاس
ت ــتس ان،ــناســط کارشــوســده را تــولی شــن فرمــالعاتی از قوانیـــبر علیه یک پایگاه اط

نوشته شده طبیعی  ها که شبیه زبان قانون شفافیت مزایاي این مدل را به عنوان CURRY.کند می
 هاي داده شده، دوستی کاربردي و توضیحاتی براي توصیه ،  ل کیفیالتسهیالت براي استد اند،

نه  شود، میم گیرنده در نظر گرفته میــمک به تصــک کــنوان یــبه ع هاES .تست کرده است
ها به مدیران براي ارزیابی  ESرد که ـد کانهــپیش CURRY.عنوان یک جانشین براي آنها به

ط و ــوابــها،ضــري آنــمیم گیــر تصب هکند،همچنین منعکس کنند تفکرها یشان پیشنهاد می
را   یک محیطی ESمتوجه شدند که استفاده از  GOODو STONالیکه ـها ،در ح دــنر آیــف

در آن ساختار مدیریتی غنی سازي شده و سرعت تصمیم گیري بهبود پیدا  پرورش میدهد که
 SINGH-CHANDهستند، ESهاي تکنولوژي مزیت  یابان مشتاق برسیبسیاري از بازار .کرده است

  یـکل دهــران در شـمدیي یله ـه وسـفاده از آن بــیافتند که افزایش استو همکارانش در
که  در حالی ت،ـک اسـتراتژیـهاي اس هـزینـجمله توصیه به گاز  ،يزارااستراتژي تصمیمات ب

همه به استفاده  ،  مدیران بازار یابی یالت متحده،ا117در نظر سنجی  GOODو STONEظرات ـن
تواند مشکالت  یم ES توسعه و استفاده از  .هایشان گزارش داده بودند در سازمانESموفق از 

ه ـللی را بـمالن ـابی بیـبازاری EVIRGEMو  CARUSGIL.خاص خود را هم راه داشته باشد
دم ـو ع  یدگیـصی و پیچـش تخصـبود دانـبه دلیل کم ESمناسب براي  هدامن کـوان یـعن
را ESي یک ه لقوااین عوامل سودمندي ب .مللی پیشنهاد کردالحیط بازاریابی بین ـاز م مینانـاط

د عاسب و بـصص منــتخ ناساییـش ،2امل هر ـش که شـسب دانـه از کـک ،کند پشتیبانی می
 ،شــکارانم ـو ه DUBBLER.ندـک ن میاـبر قانون است،بی  قادر ساختن آن به یک فرمت مبتنی

که  است به عنوان دانشی و آن، شود، و رویه کد گذاري می ، عیـواق 2ه هر ـردند کــاره کــاش



 LI.براي به روز رسانی سیستم داردنیاز به یک مرکز  ل تحول و اضافه شدن ،اهمیشه در ح
راي ــده بــراحی شــپیوتر طــتنی بر کامــهاي مب ستمــنارضایتی در میان مدیران را سی

 دود شده به قابلیت پیشنهادي آنها،ــترین شکایت مح یعاش زاري،اهاي استراتژي ب یريـیم گــتصم
با  همقابل هاي مدیریتی ، با قضاوت در تجزیه و تحلیل استراتژیک  وانیـت ان ي وظایف و محدوده

از طریق  ES ضربه توسعه حقیقات براي بهبود ،ـت .مدیران یافت  هاي واقعی عیت و یا نیازــعدم قط
خته ادر مورد مشکالت شرایط س  بر مدل ،که مدل در آن براي پیش بینی  یک سیستم مبتنی

  بلیـمورد ق  یـو برس  طریق دسترسیکه راه حل را از  KBSهاي موردي در فرم اخیر ،سیستم شده،
اي ــه ازمانــدر درون س ESافزایش چشم گیر در استفاده از  .یابند می مشابه به مورد حاضر،

  هاي احتمالی و توصیه با افزایش موفقیت جر به ارزیابی دقیق از ارزش هایشان،ـدي منــتولی
 :ها و رضایت کاربران شده،از جمله پروژه

 .ESهاي کاربردي  اضافه کردن دشواري به عنوان یک معیار براي انتخاب برنامه -

  ESها و انتظارت کار بر نهایی  شکل دادن به نگرش -

  .مهارتهابهبود وربه منظ ESافزایش آموزش توسعه دهند گان  -

 ESتفاده از ــش در اســراناو هم ک LIط ــی شده توسایسابقیه به دنبال غلبه بر محدودیتهاي شن
هاي  هاي دیگر مانند سیستم با فن آوري ESو به دنبال ادغام   استراتژي بازار یابی ي در حوزه
را گسترش دادند که گروه دلفی را براي   ستم ترکیبیـآنها سی .میم هستندــتص  پشتیبانی

 قرار می فادهـمتعدد در مرحله استنباط دانش حضور داشته اند،مورد استنظرات اطمینان اینکه 
هام ـبا ال هلــمنطق فازي براي مقاب هاي عصبی مصنویی ، ماژول بر اساس شبکه  پیش بینی دهند،

 .باشد می ،دانش و ارائه قابلیتهاي استدالل هبراي نگهداري دامن ESمجتمع شده با  و عدم قطعیت ،
  مدیریتی در خروجیهاي متفاوت اعتماد به نفس  هادها که ادغام این تکنیکــاین پیشن  سیربر

  .باشد می سیستم و تشویق تفکر استراتژیک است،



که با  گامیـاریو هنـزي سنـامه ریـبرن اطــارتب محور تقویت حول تمرکز این مقاله ،در نتیجه،
 ک ترکیب مییتژابه عنوان ابزار سابقه مدیریتی براي تصمیم گیرنده استر KBSتفاده از ـپایان اس

رد نیز ـاین رویک شی تصمیمات مدیریت ،ـش اثر بخـبط به این روش افزایجداي از هدف مرت .شود
و خالقانه طراحی  هها و طراحی استراتژیک نو آوران تحریک تفکرات استراتژیک و فرآیند ورظـبه من

ها باشد،این موضوع  ن اطالعات باید در رسانهــده براي ارزش گرفتــید قرار داده شـتاک .شده است
این روش مربوط به .ها مهم است قطعیت و به طور خاص تر عدم قطعیت استدالل که عدم  وقتی
و همچنین به عنوان مکانیسم  العات و سرمایه در دانش پس زمینه از عامالنـباط از اطــاستن

براي به چالش کشیدن ذهن فعلی مجموعه طراحی  اجتماعی در ارتباط با اجماع تصمیم گیري،
و اجراي برنامه   نیز با آگاهی ESفاده از یک ــاریو و استـامه ریزي سناز برن  ترکیبی .شده است

ها و  نهــگزی یبات،ــترک.ناریو ــوط به سـل مربــیشتر از عوامــب .مرتبط شده است  ریزي احتمالی
عقل رساندن تنگ ابراي به حد   هاي خوبی ابزار  تدالل استراتژیک همگیــایی اسـریک توانــتح

ت که روش ـیري اســتاثي نشان دهنده  1شماره  لشک.ها ي بزرگ هستند شرکت ناها و سکون
ک تصمیم گیري ـدر ی KBS کراحی یـا طـناریو بـزي ســامه ریـین برنـباط بـجاد ارتــای

  .استراتژیک دارد

با  ناریو ها،ـسي ورد آینده ـل حاضر شرح داده شده،در عمق بحث در مادر این مطالعه که در ح
به عنوان ورودي بر  .به چند ورودي به یک پایگاه دانش نیاز است ازل حاضر مطابق با نیاحیل ـتسه

کانات ـکه ام یفی از حالت را اداره کند،در حالیـو توص    نیـند عناصر ذهاتو یاین م اساس متن ،
 سیستم باید قادر به مقابل با گذشته از آن،. ود داشته باشدـمی وجـبا ورود ک هقابلـراي مـب
بر توسعه   مبتنی زیرا اساس قوانین آن، ها در محیط آینده باشد، ها و عدم قطعیت ريایداپان

این همچنین داراي پتانسیل اضافه  .باشد شامل جزییات چند جایگزین براي آینده می ناریو ها،ـس
از آنهایی است که تغییر محیط مقدار   ستم یکیـسی هدامن .تـدید اسـیاز قوانین جـدر هنگام ن

  .ل حاضر مورد بحث استارا ایجاد کرده است و این در ح قطعیتزیادي از عدم 

  



  ی اروپاایپیماهو صنعت2.4

ه به ــادي به توجــیرات بنیــهاي اخیر دستخوش تغ  ی اروپا که در سالایپیماهو صنعت
 و کسب و کار 2افزایش تقاضا براي هر  ، هوایی ملیها به خطوط   هذف یارانــی،حایقررات زدــم

ط هوایی و بدون زواید خطو تان و ایرلند،ـخطوط هوایی کم هزینه در انگلس ظهورسفر مشتریان و 
از هواپیما  عک نوــود به یــاوگان خــگاه داري با محدود کردن نـهاي ن  قل رساندن هزینهابه حد

هاي سنتی را  املــاز بازار ح  هیــهم قابل توجــه سخطوط هوایی موفق کم هزین .است هبود
ت  هاي کم هزینه تابع خود با درجا شرکت  ی عمدتاً با معرفیایپیماین خطوط هوـتند و چنــگرف

  .استه موفقیت همرا  از  مختلفی

  
عدد از آنها بیش از  4ل حاضر ااست که در ح ییخ به دیگر تغیرات شرایط بازار اتحادیه هاــپاس

 اما می هاي بسیاري دارند، مزیت دهند، مسافران بین المللی جهان را به خود اختصاص می 90%
تواند با  کوچک سازي و برون سازي اقدامات همچنین می .ت کنندــري را ثابایداــپاوانند نــت



براي تمرکز بر  LUFTHANSNرایش ـپیي ، و شبکه SAIR GROUP ،KLMخطوط هوایی مثل
  .مشاهده شودهاي سود آور  روي مسیر

 ی ،ــهاي هوای فرــد براي ســه رشــبازار رو ب ت ،ــل تغییر اسامحیط بازار همچنان در ح
فرود  ت ،ــمشکالت ظرفی که افزایش رقابت، در حالی .کند ترش فراهم میـرا براي گس تیــصفر
  هاي سوخت تهدیدات سود دهی  افزایش هزینه ،  ندلیصد در هر ـش در آمــکاه قان،ــاه احتــگ

مقررات  ،  زیست محیطی  افزایش آگاهی نرخ عرض ، اص ،ـطق خانـادي در مــرکود اقتص .هستند
ا از کنترل ه اهـگو نقل و انتقال فرود  حملدیگر صنایع  هاي درگیر دیگر پیشرفت ، محیطی زیست

این  .نیست  پیش بینی قابلیراتی را بگذارد که تأث  صنایعبه خصوصی ممکن است بر  عمومی
شناییت آ حدياز آنان تا   دیران که برخیــکه اکثر م نعتـصن واقعیت که ـهمراه با ای ها، ویژگی
ی اروپا به عنوان یک محیط ایپیماجر به انتخاب شرکت هوــمن از استفاده یا پوشش خبري، دارند،

  .استمناسب براي تمرین برنامه ریزي سناریو 

  رياکوچک سازي و برون سپ 2.5

تاثیر  1990-1980در ابتدا یک واکنش به رکود اقتصادي در اواخر دهه  عمل کوچک سازي ،
منجر میشود   در مورد ادامه سود دهی ینگران .ماندگاري در فرهنگ کسب و کار گذشته است

 .ها کارکنان خود را بیرون بریزند  کمپانی

 تاد دائمی ،ــس کی از ــکوچي سته ــها ممکن است تنها ه  شرکت  یبراي سود ده  نیروي انسانی
 ،تلزم ــاي مســنیروي کار به عنوان تقاضي ن مشروط براي تغییر اندازه اتفاده از کارکنــبا اس

  هاي خارجی  کسب کار و شرکتي ت یک یا چند وظیفه ـکن اســها ممــیا آن تفاده کند،ــاس
اقتصاد ي و عملکرد به اندازه  دیدني له ـکن است به وسیــري مماپــبرون س .برون سپري کنند

مورد  ري بین شده ،ارون سپترین دلیل ذکر شده براي ب یعاش هرچند هزینه، .ق شده باشدمشت
هاي جدید  ن آوريو استفاده از ف ، بهبود دست رسی ،  میـهاي عل دیگر شامل تمرکز بر صالحیت

و تمایل به بهبود انعطاف پذیري و یا عرضه  گاه داري اطالعات به روز،نمشکالت   ،کمبود تجربه ،



تولید  - لو نق حمل-ریها توابع کار حقوقی اپــمعموال بیشترین برون س .قابلیتهاي زنجیري استي 
 .هاي اطالعاتی هستند  تدارکات و سیستم  ختاو س

ت ــتقد اســي معه اتردــگس این به طور شده ، گرفتهدر این مقاله در نظر  صنعتعطف به سمت 
بمانند باید به   باقی  هاي جهانی  به عنوان بخشی از شبکه خواهند میی ایهاي هوا پیم اگر شرکت

به   انطباق با اصل عقالنی ممکن است به عنوان یک پاسخ منطقی .مانندــب  ی باقیــکل رقابتــش
ن آوري یا و ممکن است ف ی،ایـاي هواپیمــه ابل شرکتــپایداري محیط در مق یندگی ،افز

تراتژیک ــوت اســق نقاطعملکرد کسب و کار در دسترس از برون که ممکن است مکملی براي 
جر به ــمن تواند، یــري ماپـــتصمیم به برون س .شرکت باشد  هاي اصلی الحیتــرکت و صــش
  .ري استاروابط برون سپثر مدیریت مو ابتیــزایاي رقــم

مکن است به ــها مــآن :دتی را دارندــطرات دراز مــخ ل،ابا این ح ري ،ابرون سپکوچک سازي و 
فرهنگ کاهش  وفاداري کارگران، رهبري پائین و کاهش انگیزه ، کارگران ،  امنیاش نــافزای

بلند مدت بر رقابت و سود آوري   اثیرات منفیــازمانی با تــش ســت رفتن دانــاجتناب، و از دس
که کاهش هزینه به  ،ادــراي اقتصــت بــنده اســدوار کنــنه برون سپري لزوماً امی .شودمنجر 

العاتی تابع ــهاي اط  ستمـــاتی مانند سیــاز منابع حی  که کنترل خارجی در حالی همراه بیاورد ،
شود که تنها فعالیتهاي  یدر نتیجه به طور کامل توصیه م .که ممکن است باعث مشکالت شود

هرچند  کند، ري شود اضافه میارزشی که باید برون سپاابتی و نه ــکه نه مزیت رق ه ايغیر هست
BUDEN FULLER در شرایط خاص، نهاد که ،تفکر و پیش استراتژي کرانش این شیوه یاو هم ک 

  .را به چالش کشیده اند ري شود،اتواند برون سپ دمند میوهاي س فعالیت هاز هست  برخی

از ــاس نیــپانی احســکم ،هورــمشهاي  رکتــدن به شــدیل شــتب ایبــمعاز   به عنوان یکی
وري با  ههرــه و بــش هزینــعادل براي کاهمتهاي  نیاز اي استرتژیک بیشتر،ــه اهــد گــبراي دی

 هاي  به خصوص در محیط. کند می عه منابع کلیدي ،ـذاري و توســرمایه گــایل به ســتم
هاي خالق دست  ها احتیاج به کشف راه ئن سازمانــمطماازارهاي نــایدار و یا بــپ اصادي نــاقت



شوند و این به این  ط تشویق میــور متوســرد از جمله تعادل دارد،اما مدیران به طابه مو  یابی
کر نهاد راه حل مشکالت در تفممکن است خارج از جعبه براي پیش اه است که دیدگاه  معنی

که توسط تفکر استراتژیک خالقانه  ییاز روش ها  سناریو به عنوان یکی برنامه ریزي .ته باشندـداش
 صنعتر روش کاربرد آن درــل حاضاــقاله در حــو م نده باشد،ــتر ممکن است تحریک کن

ري یا اپــرون ســکه ب  اییــج ،ها ناریوــصراً بر ســها منح تحلیل .کند را توصیف می ماییهواپی
به  د،ــه شده باشــطور توصیــتواند این کند و یا می ود دارد تمرکز میــازي وجــک ســکوچ

  .داشته یا خیرثرامالن را به تفکر موناریو عــه ریزي ســاوت که آیا برنامـــقض ورظــمن

 

 

 روش.3

ESت آماده ــها به دس ناریوــاز س اي فاده از مجموعهــمیم گیري که با استــد قوانین تصــاز قواع
  ها ي آموزشی جلسه  ها در طی این داده.خته شدهااروپا س ماییخطوط هواپیصنعت بر   تنیــمب

درسه تابستانی اروپاي براي مدیریت پیشرفت ــدر م 2001تا  1998هاي  در بین سال انجام شده،
ها   در شرکت تمرینی رانتمام نمایندگان و بسیاري از مدی  شرکت کنندگان همگی .به دست آمده
  .ي بزرگ بودند

و رقابتی انتقادي که توسط رهبران از   زیست محیطی ابعادخته شده با تعدادي از اس يها سناریو
 37از   لیستی .است هاي زیستی،  ها در آموزش جلسات در اسکن طریق بحث در مورد این فاکتور

 .عدد افزایش یافت 40پیشنهادات عامالن به ها به دنبال  دعی شد که بایساشن 1998مل در سال اع
  .هر عمل تعریف شد و تشریحی براي آن در نظر گرفته شد

  :ها در پائین آمده تعدادي از این عمل



ت در هر ــمکن اســاما م کند، حجم تغییر نمی که در کلیی هزینه ها کل:هاي ثابت هزینه -
  .واحد کوچکتر و جزئی تغییر کند

  .باشد اما بر اساس هر واحد ثابت می کند، کامل با حجم تغییر میي هزینه :هاي متغیر هزینه-

یل ــاز قبیی نبه هاــامل جــندگان،شــهاي تامین کنی ــویژگ:نندگانــفیت تامین کــکی-
  .باتــثنان و ــت اطمیــــقابلی، رعتــس

ها ه یرــط که ارزش زنجــاز روابه اي وعــمجم:ندگانــین کنــاري با تامــهاي هم ک موافقت نامه
  .بخشد دي را بهبود میاردار رفتن از ترکیبات قرــو فرات

با تعریف آنها آشنا شوند و با آنها   اینکه همگی ورشدند و این به منظ  ها به تمام عوامل معرفی گروه
ان سه ارزش مختلف فرض ها این عامالن اجازه داشتند تا به عنو در سناریو .باشد می موافقت کنند،

ن ــای .نندـند، و یا کاهش پیدا کانبم  به همان اندازه باقی آنها ممکن است افزایش یابند ، .شوند
و اجازه دادن به آن  ESساده کردن برنامه نویسی  ورظــمن ایط به د از شروبتا محدــمجموعه نس

ه ها،تشکیل شد ورهبه وسیله دیل شده متح  نیــهاي زم حدودیت ــمخته شدن در درون ابراي س
  :باشد عمل فوق به شرح زیر می 4.است

  :هزینه ثابت

  یابد ماند،کاهش می ثابت می ، یابد افزایش می                     ...در آینده هزینه ثابت احتماال 

  :متغیرها هزینه

  یابد کاهش می ماند، ثابت می یابد، افزایش می        ...هزینه متغیرها به احتمال زیاد در آینده،

  :کیفیت تهیه کنندگان

  یابد کاهش می ماند، ثابت می یابد، افزایش می           ...کیفیت تهیه کنندگان تدر آینده اهمی



  :هاي هم کاري با تامین کنندگان موافقت نامه

ثابت  یابد، افزایش می      ...ها با تهیه کنندگان به احتمال زیاد اهمیت همکاري موافقت در آینده،
  بدای کاهش می ماند، می

الن براي تصمیم ــعام ي یفهــو این وظ از شرایط تعریف شده، ه ايها به عنوان مجموع سناریو
هر سناریو با  .باشد اقدام می هر ها با توجه به این شرایط و ارائه دلیل براي گیري در عملیات

ت براي کنترال  الزامات براي بهبود برخیاین  .مل طراحی شدهــع 5از اي موعه ــاستفاده از مج
ل یک قانون براي یک ابراي مث ،ناریو شامل تنها یک قانونــاگر س .ارائه شده بود ESعوامل خاص 

د این قانون در عب .است ورت بگیرد،ــت باید صــش یافــت افزایــهاي ثاب نهــاقدام که اگر هزی
  .ها ي ثابت مشخص خواهد شد تمام هزینه

براي مثل یک پاسخ مشخص براي  بر بسیاري از قوانین بنا شده،  ناریو مبتنیـسوي دیگر اگر ساز 
تمایل به  .شود خاص تعریف می  اقدام تنها براي این مورد خیلیي د نتیجه عب عمل ، 40هر 

که قوانین بسیاري تمایل  است ،در حالی  و بسیار کلی متعددهاي  ند قانون در سناریو و توصیهــچ
اص که با تمام ترکیبات امکان ــخ  ESخت یک ات به سـاین نی.هاي خاص و نادر دارند ه توصیهب

  .نیست شود، پذیر عوامل درگیر می

که دیگري به طور کامل تعریف یا  ده اند،در حالیــران ارائه شــها توسط رهب ناریوــاز س  بعضی
کند چگونه  می  سناریو پائین پیش بینی .از سناریو در پائین آورده شده نه اينمو .خته شده انداس
 :کند مل در آینده تغییر میاع 5

  .ن آوري اطالعات به احتمال زیاد رو به افزایش استاهمیت ف -

  .اهمیت سرعت ریسک به احتمال زیاد رو به افزایش است -

  .خواهد بودمنابع موجود و در دسترس به احتمال زیاد رو به کاهش  -



  .هاي ارتباطی به احتمال زیاد رو به افزایش است مکانیزم تاهمی -

  .ها رو به افزایش است اهمیت به حد اکثر رساندن ارزش زنجیره -

براي  .باشند ها براي آنها می بر این شرایط و تهیه پاسخ  مبتنی ییصیه هاعامالن موظف به ارائه تو
  :مورد مثل سناریو باال ممکن است این گونه باشددر  هاي ارائه شده ، توصیه:لامث

  ن آوري اطالعاتبا ف  ري مبتنیااستفاده از استراتژي برون سپ -

  ن آوري و اتوماسیونسرمایه گذاري در ف -

  ...با دالیلی براي این اقدام که 

د ــبراي به ح   طرــترش خــیز براي گســو ن نولوژيــتکتماال بر روي ــده احــید در آینــتاک
تور ــوند و با دســسیم میشــتق وها ییعامالن به گر.ستاجیره ارزش هـاندن زنــثر رســاک

  .تکمیل سناریو مهیا گردیده اند  هاي زیر در مورد چگونگی العمل

  

  قوانین  اهنمایی براي تکمیلر

مورد استفاده  پانی خاصــک کمــنند که براي یــک هاي تهیه شده شرایطی را فراهم میسناریو
رکت ـیک ش:یمــتوصیه شما کمپانی که ما در نظر گرفت بهها  از زمینه  ارائه برخی وربه منظ .است

ها به  خته شده در پاسخ به پیش بینیاهاي س ما با توصیه .کارمند است 500با بیش از اپیمایی هو
  .گردیم مال تغییر عوامل در آینده میــاحت ونگیچگ  دنبال پیش بینی

ها توسط  ها و پاسخ توصیه  همچنین تمامی .شوند هگروها پذیرفت  ها و قوانین باید در تمامی صیهتو
  .هاي کوتاهی را تهیه کنید دالطفا نم اضافه خواهند شد،ES برگزار کنندگان انتخابی به

  :مانند پیچیده خود داري کنید،  هاي ساده و یا خیلی از پاسخ



  :سناریو

  .تمال زیاد رو به افزایش استسهم بازار آسیا به اح -

  .اهمیت مالکیت و ادغام به احتمال زیاد رو به افزایش است -

  .اهمیت اتحاد استراتژیک به احتمال زیاد رو به افزایش است -

  اهمیت سهم صدا به احتمال زیاد رو به افزایش است -

- . . .  

  
  

  

 :توصیه ها

  .تبلیغاتافزایش  هاي استراتژیک بیشتر، ایجاد اتحادیه -

  :دلیل

  .هاي استراتژیک و سهم صداها به احتمال زیاد رو به افزایش است اهمیت اتحادیه -

کومت ــایه حــانون به پــق رسند، ق میــا به توافــه ین و دلیل در گروهــقوان هک میاهنگ
را بر  ناریوــراحی ســدیریتی در طــهاي دخالت م توصیه حدياین کار گاه تا  .افه شده استــاض

اما  .د استاریت و سابقه را در مقابل خطر فکر گروهی گـه تنوع ملــامیدوار بود ک .ندــک آورده می



از   یکی کند، رفت گروهی را تهدید میــضاد پیشــهاي مت و یا ایده مورد انجام نداده، ندر ای
  .کند گروهی عمل می هکنند هیلنویسندگان به عنوان تس

ین ــن مدیران بــتفکر ای  یــسربر پردازد، بر قوانین می  مبتنی  ESاین مقاله در ادامه به تحلیل 
ورد ــدر م ب است،ــن آوري مناسري فاسپبرون ها در حالت کوچک سازي  ناریوـلی در ســملال

ارزیابی از که همچنین انتقادي  در حالی ري ،اسپ نک سازي و بروـبراي کوچ یــیگزین هاــجای
  .در عملیات هست زایاــبه م ابیــدستی ورهاي تهیه شده به وسیله گروها به منظ  خروجی

  هتجزیه تحلیل قوانین پای.4

وصیه قوانین ت ده است،ـته شــل حاضر در نظر گرفادر حES هقانون مربوط ب 99تحلیل نهایی 
بازار که اقدامات به نظر  آشکار ساختن شرایط منظورري به اسپ نکوچک سازي یا برو هدش

 ه با شرایطی که به طور سنتی منجر به کوچک سازي میــمقایس .دندــش می  یـسربر ند،آی  می
نشان خواهد داد که تا  ده تحت این شرایط ،ــنهاد ششــهاي پی م راه با ارزیابی راه حله شوند،

  .تر بود است انهقچه اندازه روش برنامه ریزي سناریو در تشویق خال

ها در  از تفاوت نشانه ايب در سخت سناریو با ــکه اغل یــیتور هاــیات فاکــجزئ2جدول شماره 
هاي  لــطق عمده تحلیااین پوشش من .دهند نشان می ،را گیرند می رتنظیمات مورد استفاده قرا

شده را مورد بحث  هدافمتغیر است3رد هر اا و در بیشتر موــی اروپایمــهوا پی نعتــص  یــخارج
نظر  رده را دــهاي آین دهد که گستردگی براي جایگزین به این ترتیب نشان می. دهد قرار می

اص ـیا به شکل خ  به طور کلی ري،اسپ نتوصیه کوچک سازي یا برو 45قانون ، 99از  .گرفته است
  .است ییمسبب چنین توصیه ها  عوامل اصلی ي نشان دهنده 3ماره ــجدول ش .است

خ به یک محیط ناپایدار و رقابتی به عنوان ـتواند به عنوان یک پاس ري میاسپ نبرو کوچک سازي،
ان راه حل مقابل با کمبود اقدام براي بهبود ساختار هزینه و در نتیجه سود آوري شرکت و یا عنو

ی در یک خط گ عمومزري باکتهرها با عمل ش این .از باشدـابع مورد نیـر و یا منـماه ار کنــک



و یک   دوباره مهندسی ار ،ــب و کـند کسآیرکوچک سازي عمومی ممکن است در نتیجه ف.است
وان ـري به عنوآوـود که نـباي بیشتر اوقات تنها توصیه  TIي توابع ارسپ نبرو .پارچگی است

ه اي ــهست غیر هاي الیتــفع به اشاره غالباً دیگر شده انتخاب رياسپ برون .افزایش در اهمیت بود
 کالیبر کارکنان  وقتی کارکنان، اطالعات آوري نف رياسپ برون  یـکل طور به چنینـهم ند،ــک می

 HORN بینی پیش با این. ندــباش یـمناسب سودآور استخدام توانند نمی نیاز مورد

CHIRISTOPHERدلیل  سیربر. مناسباست ودآوريــس براي  سانیــان رويـنی شــافزای مورد در 
 کرـتف بولـق به ایالتــتم  برخی ي نشاندهنده رياسپ برون یا سازي کوچک درمورد شده داده

 به نیاز لامث براي ، بخشید خواهد بهبود را هواییخطوط  هزینه ي ساختار آنها که تــتیاســسن

 کاهش رقابتی، هاي مزیت تآوردنـدس به ري،و هرــبه و خالقیت بهبود براي سازي کوچک

  .هپای هاي هزینه متغیر، هاي هزینه ثابت، هاي هزینه

  

    
  



 

 یز را میــموعاً یک چــتالطم بازار مج ها ،سود آوري، که هزینه  در وضعیت موجود سناریو ،جایی

ندارند به عنوان رشد هزینه و استراتژي کاهش  هی که ارزش افزودایري فالیتهابرون سپ ،دگفتن
راه با راتژیک بیشتري همـتفکر استي دهنده ها نشان  هر چند اگر توصیه .توصیه شده بودند

  :براي مثل ، باشد کمپانی  خطرات و از دست دادن دانش فنی

هاي  دهد تا به صالحیت ی اجازه میاین آوري مخاطره آمیز به خطوط هوا پیمري فابرون سپ -
  .ن آوري تمرکز کندیک و استاد پیشرو در فاستراتژ

  .شود که ارزش اضافی بدهند ارائه می  ري بخشی از زنجیره ارزش به کسانیابرون سپ -

  .دارد  ري مسیر یابیو هر بهبود بهروهاي مولد کمتري را به منظ ري مسیرابرون سپ -

  .کنند اضافه نمی ی هستند که ارزش افزود،ایبرون سپري فالیته -

  هاي کار باقی آموزش براي نیرو ر قادر ساختن براي سرمایه گذاري دروکوچک سازي به منظ -
  .مانند می



  
ناریو ـدر یک س 2که عامالن در جدول شماره  زمانی تژي جایگزین توصیه شده،اترین استر یعاش

حاضر در یک   هاي انواع مشارکت بود که با تمایالت صنعتی از ویژگی  برخی خاص روي داده است،
مسیر و /رازار افزایش پوشش بوي به منظاـهوا پیمطوط ــگر خــبا دی این دو مشارکت ، .خط است

دهند سرمایه گذاري  ابع اجازه میـکه من  اییـج .به تخصص بود که وجود ندارد  یا براي دست یابی
که   اما در هر شرایطی جایی زآموزي کارکنان توصیه شود،اب/زشودر خانه تحقیق و توسعه و ام

کوچک سازي یا  مشخص و یا رقابتی تر،امالی و یا بازار نهاي  فشار منابع، ي سناریو نشان دهنده
خالف آوردن توابع ــتژي ماترــک مورد بود که اسـتنها در ی .ب شدانتخاتژیک استرا ريابرون سپ



ول افزایش صکه اهمیت کیفیت مح  در شرایط رقابتی باال جایی.ري در خانه توصیه شدابرون سپ
و این تصور وجود داشته که کنترل نزدیک تر از کیفیت  تري هم کاهش یافت،ــرضایت مش یافت،

  .براي افزایش رضایت مشتري الزم بود است

رکت ـت شـاز آنها که حرک  برخی تر دقیق شد، هناقهاي خال تژياها براي استر لیست کامل توصیه
 :ی را از پیش خبر داده بودندایهوا پیم

 برايشبکه تامین کنند ترجیح داده شده  تولید انعطاف پذیر ، ول جدید مشترك،صتوسعه مح -
  .ولصمح  با افزایش اهمیت خالقیت و افزایش پیچیدگی همقابل

هاي خدمات به مشتریان  ن در مهارتانـوزي کار کــار باز آمـسب و کـفرآیند ک مجدد،  مهندسی -
  .که جهت گیري بازار قوي تر الزم بود وقتی آزاد،

  .صنعتن ادیگر کار کن به اشتراك گذاري خدمات مشترك با -

اهمیت یک ساختار جدید  که جاییخارج از اروپا  ماییشروع اتحاد با اقتصاد خطوط هواپی -
  .یابد رقابتی افزایش می

  .ولصبا کاهش کیفیت مح هبراي مقابل م،اسهطرح یک   معرفی ، سیاستهاي منابع انسانی  سیربر-

که اهمیت رضایت مشتریان و   جایی طوفان فکري، قابلیت هاي توسعه آموزش تیمی ساختمان، -
  .ل افزایش استاح رارزش زنجیره د

و  ورمحلی،تهاي  اپراتور شرکتهاي استخدام ماشین، هاي مسافرتی، ل توسعه با آژانسااتحاد در ح -
  .ل افزایش استاها در ح که اهمیت ارزش زنجیره ،جایی... هغیر

ل ات در حبااما رق ل افزایش است،ادر ح  که سود دهی یجای تاهاي کم هزینه  استفاده از هاب -
  .کاهش



ت براي تامین کنندگان براي مقابل ازامج/شادان ،پاگندم عمودي از طریق اکتساب تامین کنادغا -
  .با کاهش کیفیت تامین کنندگان است

  ده سازياپی.5

  یایخطوط هوا پیم صنعتده سازي براي اپی 5.1

ي اتژیهارـگاه اطالعاتی از استــپای کسعه یــمنجر به تو مختلف سناریو، عبحث در مورد انو
دیگر کلیتر و نیاز به تفسیر در شرایط   که برخی در حالی خاص شده، صنایع  دي و برخیاپیشنه

بحث  .ی به وجود نیامده باشدیماطوط هواپیـت خـالن از صنعـگر چه عاما .صنعت دارد وط بهمرب
 می  ققـبه تح  انیـند که زمـک جاد میـک ایـتژیاترـاس ظریه هايـنآنها تعداد زیادي هاي 

خطوط  را راه اندازي کرد ، EASYJET،EASYRENTCARان گذر ــبنی :لاـراي مثـب وندند،ــپی
  .کند هاي اشتراك را به کارکنان پیشنهاد می فرانسه گزینه پیماییهوا

از ـر نیان بــبراي اولی رد،ــگیر ی قراــطوط هوایــتفاده خــو گوها مورد اس تـفکه گــبراي این
از عوامل مرتبط باید براي   همچنین لیستی .به اعتبار سنجی توسط شرکت یا صنعت خواهد بود

خطوط هوایی ممکن  قیقات اخیر صنعت خطوط هوایی،ـت تاثیر تحــتح ک شوند،ــذفیات چــح
 .باشد  طیـو وسعت مقررات زیست محی نرخ رشد بازار، است مایل به اضافه کردن عواملی مانند

استراتژیک خدمت   سیرتواند به عنوان یک نقطه شروع مفید براي بحث و بر می  ESهاي  هـتوصی
  .کند

  ها با توجه به استفاده از برنامه ریزي سناریو ها براي شرکت دامپی 5.2

سته ــتماعی را برجــکالت اجــو مشزیت م تن،ــن مــناریو در ایــزي سـفاده از برنامه ریــاست
و BOOD هاي طراحی شده توسط  زایاي اورژانســه مــندگان بــرکت کنــش د،ـنــک می

POSTMA و   ت محیطیــزیس ها ي دم قطیعتــها از عــشتر آنــآن بیدهند، در  شهادت می
هاي اه ــدیدگ  هک زمانی که بحث با همساالن از آنها آگاه شدند در حالی  هاي احتمالی پیامد



به عنوان یک روش سریع و   ES.ود را گسترش داده اندــت خراکــگزین داده و تفـــمختلف  جای
 دهد در حالی زه میاها اج آن اطالعات  از یابیــبه ب چیده،ــالعات پیــثبت و مفید براي ضبط اط

کرات ــوشن سازي تفربا دلیل مناسب براي   ESي انتخاب شده در قوانینتژاکه پیش نویس استر
افزایش  ي نشان دهنده پایگاه ها  سیرل برابا این ح.ماعات مفید استــبه اجت  ت یابیــو دس

براي   ی به عنوان دلیلییرایط سناریوــکه بیش از یک ش  جایی .بسیاري از استدالالت مدور است
و یا قوانین سنتی سر انگشتی اتحادات   ي برخیه این ثابت کنند شود، ب شده تکرار میعمل انتخا

  .است

 قابلیت اطمینان و اعتبار 5.3

اعتبار در ارتباط با  .نهفته است  ولیــقابلیت اطمینان سیستم و نتیجه متدولوژي در روش ط
که درگیر حضور در  اندازه گیري شده، از طریق اعتبار سنجی، ESهاي نهایی استفاده متد و نمونه

ازي و ــک ســري و کوچاپــرون ســمخصوصا در ب دانشگاهیان،  یکی ت،ـمتخصص اس 2هر زمان 
 سناریو، ازــو س ختاــلف ســهاي مخت که ویژگی سانیــعت ،کــناسان صنــگري کارشــدی

عالوه بر این  .دــرا دارن ،تراتژیکــدالل اســاست عابقاــمتها و  توصیه ورودیهاي استرتژیک،
هاي سناریو که خود  ها و اجازه براي تامین گزینه مهیا شده توسط عامالن نیازنباط دانش ـاست

 آورد،  مصرف گران سیستم را به وجود می  همگی لزوم درگیري و تحریک تمامی طراحی شده اند
  .باشد KBS ي تواند به عنوان یک عنصر مهم تعهد اعتبار روش و نتیجه که می

  مفاهیم مدیریتی 5.4

یط ـعیت محـفاوت نسبت به عدم قطــع کامال متــراي مواضــند گانه بــهاي چ ناریوــتحلیل س
بر از بین بردن هر گونه   روند پروژه سعی  هاي پیش بینی که تکنیک کشد،در حالی ست طول مییز

هاي چندگانه  سناریو  تفاده از تهیه مدیران تنها با یک پیش بینیــیدري با اساپاعدم قطعیت و ن
اساس  تعدادي،ي یله ــست به وســیط زیــایداري محــدر مقابل مدیران با ناپ عمدا یمشورت

ي ایندهرآــود را بر فــه خــها توجوریانــس. شود متفاوت براي چشم انداز آینده تحلیل می



تصمیم گیري حیاتی که میتوانند به عنوان یک پس زمینه براي ارزیابی و انتخاب نقاط ادي وـع
چنین میتواند یک چهار چوب که در آن همه عوامل ــه همــکند ک مرکز میــمت باشد، تژیهاااستر

تصمیم گیرنده مورد قضاوت  ي به وسیله  ر و به راحتیـموثور ــتوانند به ط مختلف و اطالعات می
ف ــمختلواع ــتفاده از انــکان اسـها اموریاسن عالوه بر این و بهتر از ابزارهاي آینده گرا، .قرا گیرند

سناریوي خوب درك مدیران را بزرگتر  .آورند سازگار به وجود می ي یوهــک شــها در ی داده
هاي غیر  دهد تا براي پیش بینی این اجازه می.تــاس دوام  یــچه که بــقابل آنــدر م دکنن می

بر   الیتعدادي برنامه احتم ت،ـکن اسـممی ها حت سازمان .م هشدار ایجاد کردیک سیست همنتظر
 ها می آینده سناریو  سیرو بر  ش بینییبا پ. م کنترل محیطی توسعه دهنداساس سناریو و یا سیست

جه شود واازمان ممکن است در آینده با آن متژیک که سای تغیرات و مسائل استرایسانـتوانند به ش
  .با آنها وثرم یتژیک براي رویا رویاهاي استر و همچنین تصمیم گزینه کمک کنند،

میم براي کمک به ــکند،که اقدام به عنوان یک تص را تقویت می ES  ها هدف اصلیه فتااین ی
تواند با  ن میینابر قو  خاص مبتنی ي این نمونه .تصمیم گیران است و داالل مشکالت افرـح

راه حل مورد ر یافتن ورا به منظ  بلیــشابه قــورد مـیده شود که مــم تنــدر ه ESشکلهاي اخیر 
دهد تا به تجربه کارشناسان و  یــازه مـران اجــبه کاب ESکل ازــاین ش.دهد می راستفاده قرا

ال ــها در ح سازمان .براي تحلیل مورد حاضر و تعیین نتیجه ،دسترسی پیدا کند  پایگاه مورد قبلی
 ها می این سیستم .ندتا منحنی فرایند یاد گیري را کاهش ده ا هستند،ه  KBS ا وه ESتفاده ـاس
از صنعت درونی مدیران  ند درك ـوانــت فاده قرا گیرند ،میتـها مورد اس خت سناریواند براي ساتو

تژیک مورد اها باید در اقدامات استرـدیوفیت ورـهستند ،و کی طرح ها  آنها به خوبی.را تست کنند
  .استفاده قرار گیرند

 توانند به عملکرد انسان تجاوز کنند،ی هاي کامپیوتري م آن برنامه رقی که دطاستدالل از دانش من
 ت ،ــهم اسم ESساختار دانش به هنگام توسعه  .به عنوان کامپیوتر تعصب بر اطالعات وجود ندارد

 .فاسد، یا فراموش شود تواند تحریف، شی که در طول زمان در دست افراد میــبه عنوان دان
 ی کند،ایسانــالعات را شــت اطاــتواند ارتباط بین قطع است که سیستم می KBSهاي  مزیت



هاي غیر مرتبط سیستم و  با توجه به ماهیت تواند این ارتباط را ایجاد کند، قبل از یک فرد می
هاي  و ساز برنامه ختعالوه بر این سا .امل شدن مقدار بیشتري از اطالعاتهمچنین توانایی ش

  ES هستوخاص و با استفاده از پ   هاي با تمرکز بر حوزه ، مثل این یکی   س کوچککاربردي در مقیا
 .تواند هم زمان با بحث از حالت سناریو باشد ترده است و میــنیاز به دانش برنامه نویسی گس ،

 .تر داشته باشیم موثر سریع تر وتا توسعه  دهد  این حالت اجازه می

  نتیجه گیري و تحقیق بیشتر.6

تژیک اترـن کرد که تصمیم گیري اساي بیه انوتوان به گ این مطالعه پژوهشی را می  اصلیسهم 
ها  توانایی از نظر دقت، باشد، موثرترو  هتواند افزایش یافت مدیران ارشد می ي گرفته شده به وسیله

همراه با   طیــست محیــن زیــکــهاي اس اندن ریسک از طریق استفاده روشسقل راو به حد 
هاي  یمــمــیر در تصــکارات درگــتــن ابــالوه بر ایــع .نوییــوش مصــتفاده از هــاس

تحریک  ت جدید،وضاتحریک مفر لی،ـفع  ي ذهنیا تواند به نفع چالش ،مجموعه می تژیکااستر
و استعداد به برنامه ریزي براي احتماالت و همچنین به عنوان یک راه هماهنگ براي  ،هتفکر نوآوران

  .مدیریت پیچیده گی عدم قطعیت است

ES خودرو و توریست و  نعتــص ل شد،اـعماي اختصاصی مشابه جزئیات در اینجا به روغن ها
را KBSو   کارگاهی دانشگاهیان در اسکاتلند که استفاده از اسکن زیست محیطی موضوع همچنین

  .گیرد در نظر می

ي خاص که به ه اژودیگر از مطالعات پر  انجام یکیل ال حاضر در حانویسندگان در این مقاله در ح
 موثراین اقدام .باشند می است،  به صورت طولی موثرکهندازه گیري اچوب  چار ایجاددنبال 

  ر دست یابیواست تا به منظ  بدیهی .و دامن تخصصی است  ترکیبی  ياتهتلزم تحلیل بین بافــمس
 سیستم که در باال توضیح داده شده ، 2یق این ــتحق ي ینهـالیی از مکاتبات ،زمابه سطح ب

ونه ـریق نمـماري از طــقاله یک روش سر شـاین م .خودرو  ل صنعت جهانیابراي مث یکسان است،



مورد   کلی موثرر اندازه گیري وهاي این دست آورد به منظ معیار.کند بال میــرا دن  یريــگ
 .استفاده قرار خواهد گرفت


