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Abstract: 
The conventional method for prioritizing in Futures Studies, is a methodology of key 

technologies in which with the attractiveness and feasibility criteria and via the expertbased 

process, options with greater priority are distinguished from each other. What reveals a true 

need to invent a new method is uncertainty on the efficacy of these candidates in encountering 

the “alternative futures”. Therefore in regard to this important issue, in this article a new 

model is introduced for prioritizing. The main achievement of this research is a new paradigm 

called “Robust Prioritization” and the research methodology is a methodology of devising a 

new paradigm. Robust prioritization, is based on the concepts and methods of Future Studies. 

Robust prioritization, is the land of innovation and eventually leads tointroduction of a 

portfolio of options that can help the organizations under different circumstances. According 

to this model, the process of research is adjusted in terms of time and resources. In addition, 

robust prioritizationis a combination of qualitative and quantitative analysis. Therefore, by 

robust prioritization multiple and in the light of understandingthe future the value of different 

approaches and policies appear. Robust prioritization paradigm is consisted of nine major 

steps that has emerged and evolved by the participation of experts and stakeholders. The most 

important achievement of this rescarch is optimization and quality upgrade of this paradigm 

by implementing it practically in a strategic defense industry of anti-helicopter systems, 

reaching desired results. 
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  پابرجا در صنایع راهبرديگذاري  اولویتطراحی الگوي 
  

  ) 02/11/1394: تاریخ پذیرش 04/06/94: تاریخ دریافت(  
  

  3سلمان زالی، * 2عبدالرحیم پدرام، 1مهدي احمدیان
  
 

  چکیده
پـذیري و در   در این روش با دو معیـار جـذابیت و امکـان   . هاي کلیدي است وريآپژوهی، روش فن گذاري در آینده روش مرسوم اولویت

چه که نیاز به ابداع روشی نو را  آن. شوند از یکدیگر تمیز داده می ،هایی که از اولویت بیشتري برخوردار باشند محور، گزینه فرآیندي خبره
در این مقاله، با عنایت  ،همین منظوربه. است» هاي بدیل آینده«هاي برگزیده در مواجهه با  کند، ابهام در میزان اثربخشی گزینه آشکار می

گـذاري بـه نـام     یـک الگـوي نـوین اولویـت     ،ایـن پـژوهش  دسـتاورد  . شـود  گذاري معرفی مـی  به این مهم، الگوي نوینی براي اولویت
هـا و   بـر روش  ،گـذاري پابرجـا   اولویت .شناسی ابداع یک الگوي جدید است شناسی پژوهش، روش روشو  است» گذاري پابرجا اولویت«

شود  ها معرفی می از گزینهي نوآوري است و در نهایت آن، سبدي گذاري پابرجا، عرصه اولویت .بنا نهاده شده است ،پژوهی مفاهیم آینده
چنـین،  هم. شودبر اساس این الگو، فرآیند پژوهش، نسبت به زمان و منابع آن تعدیل می. که در شرایط مختلف به کمک سازمان بیاید

 ارزش آینـده،  از چندگانه درك پرتو در و پابرجا گذاري تـاولوی ابراین، باـبن. ی از تحلیل کمی و کیفی استـگذاري پابرجا، ترکیب اولویت
نظـران و   با مشارکت صاحب، شامل نُه گام اساسی است که گذاري پابرجا الگوي اولویت. شود می نمایان مختلف هاي سیاست و کارهاراه

در آن از طریق اجراي  این الگو،سازي و ارتقاي کیفی  بهینه، پژوهش يیافتهترین  مهم .نفعان مختلف پدید آمده و تکامل یافته است ذي
مطلوب دست یافته  يیجهآزموده شده و به نت ي ضد بالگردها سامانهي دفاعی و در مورد حوزهدر  یدان عمل و در یک صنعت راهبرديم

  .است

 : واژگان کلیدي
  .، صنایع راهبرديهاي کلیدي وريآهاي بدیل، فن گیري پابرجا، آینده تصمیم گذاري، پژوهی، اولویت آینده
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 مقدمه - 1

این دانش، در پی آن است که به . آینده است هوشمندانهپژوهی، دانش تحلیل، طراحی و برپایی  یندهآ
گیري در برابر توفان سهمگین تغییرات و دستانه، انسان را از غافل یشپاي آگاهانه، عامالنه و  یوهش

یافته و  نظامسرگرم بررسی پژوهان، براي مطالعه و تحلیل آینده،  یندهآ. محافظت کند آور سرسامهاي  پیشرفت
اي مطلوب  یندهآي آینده و تقریر ها صحنهیوسته روندها و رویدادهاي حاکم بر وضعیت کنونی براي ترسیم پ

 .چگونه برخورد کنیم ،ناموجودي بـه نام آینده يیدهدر مـواجهه با پد آموزد به ما می ،پژوهی آینده. هستند
دستانه و  پیش و فعاالنه آگاهانه، يا گونه شکل بخشیدن به آینده؛ بهدانـش و معرفت  یقتدرحـق پژوهی، یندهآ

. ]1[ و سیستماتیک بودن است یجنتا متعهد به تمرکز روي موضوعات بلندمدت، چون هایی هم با مشخصه
از توسعه و  یناش ینده،آ یامدهايکه در جهت اصالح فهم ما از پاست  يمند تالش نظام هر ،پژوهی آینده

 یندهما در باب آ يها و برداشت یاتمند کردن فرض که در جهت روش یباشد؛ هر تالش یکنون يها انتخاب
. ]5[ ممکن و مطلوب ی،احتمال هاي یندهاستنتاج آ: شوند یم یمبه سه دسته تقس ،ها تالش ینا. باشد
هاي  و اسطورهها  بینی ها و جهان هاي ممکن، محتمل و مرجح و دیدگاه مند آینده مطالعه نظام ،پژوهی آینده

است که ضمن اشاره به فعالیت  کردهتري ارایه  ، تعریف کامل...ا ین، عنایتچن هم. ]11[است بنیادین هر آینده 
مند  مطالعه نظام پژوهی یندهآ«: دهد پژوهی، دستاورد و کارکرد آن را نیز مورد توجه قرار داده می محوري آینده

 یمترس یاست و در پ ها ینیب و جهان ها یدگاهها، د طورهاس ینممکن، محتمل، مرجح و همچن هاي یندهآ
 .]12[» مطلوب است یندهو نگاشتن آ یلبد هاي یندهآ

ی پژوه ندهیآي خاص از ا جنبهی، هر کدام، به پژوه ندهیآدر میان تعاریف یاد شده و موجود از  که ییجاازآن
براي توصیف این دانش وجود ندارد؛ اما باید این نکته را در نظر  پژوهان ندهیآ، توافق جامعی میان اند پرداخته

ی در راستاي شناخت این دانش، اهمیت و ضرورت پژوه ندهیآي یک تعریف دقیق و صحیح از ارایهداشت که 
  .دارد

ي تعریفی براي ارایهی، سعی در پژوه ندهیآي کلیدي ها مؤلفه برشمردن، با شناسایی و ]4[عیوضی و پدرام 
  :شمرند یماین دانش را بدین صورت بر  دیتاک، پنج مؤلفه و ویژگی مورد ها آنین دانش راهبردي دارند؛ ا

یکی از  عنوان به، ها ندهیآي مطالعهی، پژوه ندهیآاز  شده  هیارادر اغلب تعاریف  ؛ها ندهیآي مطالعه .1
 .مورد تأکید قرار گرفته است پژوهان ندهیآي کلیدي ها تیفعال

ي مطلوب، نیازمند پژوهش علمی در گذشته است تا ندهیآی براي شکل دادن به پژوه ندهیآ ؛پژوهش .2
 .ي مورد نظر بدهدندهیآبتواند بر اساس آن، تجویزهاي الزم را براي تحقق 

ی، نیازمند تالش پژوه ندهیآبودن  بخش جهینتکه  دهد یمی نشان پژوه ندهیآتعاریف  ؛مند نظامتالش  .3
ي مختلف در چارچوب یک نظام مشخص ها سازمانمشارکت و تعامل افراد و است و بدون  مند نظام

 .رسد ینمبه نتیجه 
ي متنوع، ها دادهدر این دنیاي پیچیده و مملو از  کوشد یمی دانشی است که پژوه ندهیآ ؛يساز میتصم .4

 .ي مطلوب، هموار گرداندندهیآي را براي تحقق ساز میتصمفرآیندهاي 
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که موجب  دهد یمدر راستاي ساختن آینده، این دانش راهبردي، تجویزهایی را ارایه  ؛يزسازیتجو .5
 .گردد یمي مطلوب ندهیآی در راستاي رسیدن به ده جهت

ی، پژوه ندهیآ«: دهند یمی را به این صورت ارایه پژوه ندهیآ، تعریفی از ها یژگیوو  ها مؤلفهبر اساس این 
ي ارایهي مطلوب و ها ندهیآي کلیدي آینده، تصویرسازي از ها مؤلفهشناخت احتماالت و  منظور بهپژوهش 

ي مطلوب و ترسیم چشم انداز آرمانی ندهیآتعیین اقدامات مورد نیاز براي نیل به  منظور بهتجویزهاي کارآمد 
 .»است

 رند،یگ یکنار هم قرار مله احل مس يچند روش برا که یهنگام. ستیروش منفرد ن کی ياجرا ی،پژوه ندهیآ
 ییالگو. الزم است یپژوه ندهینظام آ تیهدا يبرا ی،پژوه ندهیفهم فرآیند آ. شود یساخته م یپژوه ندهیفرآیند آ

ل خود، فرآیند یو مسا طیتناسب شرا به دیوجود ندارد و هر سازمان با یپژوه ندهیفرآیند آ يشمول برا جهان
 يرا برا یکل يیدهاند که ا شده یمعرف یعموم يالگوها یبعض ،حال نیبا ا. کند یخاص خود را طراح

یشی، اند هم( يا یک فرآیند سه مرحله ]8[گوده نمونه،  عنوان به .کنند یم نییدر سازمان تب يساز یبوم
 يفرآیند برا نیاگرچه ا. کند نگاري راهبردي پیشنهاد می براي آینده ،)گیري و طراحی عملیات یمتصم

هم  يا و منطقه یدر سطوح مل یپژوه ندهیآ يشده، برا شنهادیپ) سازمان(بنگاه  سطحدر  یپژوه ندهیآ
: کند تعریف می گونه یننگاري را داراي سه مقطع و ا ، فرآیند آینده]10[ 1هورتون آوریل .بخش است الهام

هر مقطع ارزشی فراتر . داد نگاري و برون داد، آینده درون: اند از سه مقطع متمایز دارد که عبارت ،نگاري آینده«
اطالعات را از اطالعات صرف  رزشیا یرهها زنج گونه که خروجی کند، همان از ارزش مقطع پیشین تولید می

هاي پایانی فرآیند آشکار  اگرچه این ارزش فقط در گام. دهند به ادراك، و نهایتاً درایت و فرزانگی سوق می
تر و  گیرتر، انتزاعی دشوارتر، زمان ینچن هم ،هر مقطع. ستخیر زمانی قابل توجهی همراه اأشود که با ت می

هایی بسیار متفاوت با نبود  تصمیم این فرآیند را سبب پدیدآمدن ،هورتون» .شود تر از مقطع پیشین می کیفی
چون هورتون، یک  هم يگرید شمندانیهاي اند دیدگاه يیهبرپا، نیز ]22[ 2ورس جوزف. داند فرآیند می

بندي  و دسته يبند دهد که تالشی براي سطح پیشنهاد می» نگاري راهبردي چارچوب عمومی فرآیند آینده«
همان فرآیند  ،در ظاهر ،فرآیند نیا .نگاري راهبردي است هاي فرآیند آینده شمول کارکردها و روش جهان

. تفاوت دارد اتیآن افزوده شده است؛ اما در جزئ به »يراهبردپرداز«گام  کیهورتون است، که  ينگار ندهیآ
له امس يازهایبه تناسب ن توانند یم پژوهان ندهیآ. اند شده شنهادیپ یمختلف يها کیها و تکن روش ،در هر گام
مختلف  يهافرآیند ییاجرا اتیکه جزئ شود یسبب م نیا. ها استفاده کنند روش نیاز ا یمتفاوت بیخود از ترک

  .با هم متفاوت باشند
هنگامی به  ها سازمان. گذاري است یتاولوپژوهی،  یندهآي گستردههاي فرآیند بزرگ و  یتفعالیکی از 

اندیشیدن به . هاي برتر یا مقدم تعیین شوند آورند که باید از بین چند گزینه، گزینه گذاري روي می اولویت
فرد و سازمان . دارد یبرمزدن موفقیت سازمان پرده  آن در رقمگذاري، از اهمیت  هاي مختلف اولویت مثال

هاي پرشمار یا  یک از گزینه کدامرو هستند که زمان و منابع محدود خود را به  همیشه با این مسأله روبه
                                                        

١ Averil Horton 
٢ Joseph Voros 



 1394زمستان ، 30 بهبود مدیریت، شماره     34

 
ها وجود نداشته و فرصت کافی موجود  که فوریتی براي انتخاب بین راه یدرصورت. نامحدود اختصاص دهند

  .شود هاي بدیل آغاز می ند اندیشیدن به راهباشد، فرآی
پژوهی  یک پرسش متداول در مورد این روش پرکاربرد این است که چرا و چگونه آن را متعلق به آینده

گیري  گذاري بخشی از فرآیند تصمیم هاي مبنایی آن، اولویت بدانیم؟ براي مثال، در رشته مدیریت و در آموزه
  :کند چنین نقل می این ،له را از منظر جرج هوبرأیابی و حل مس فرآیند مسأله ]3[ رضائیان. شود معرفی می

  ؛ها ل و تعیین میزان اهمیت آنیمربوط به تشخیص وجود مسا هاي یتفعال: یابی مسأله .1
  ؛لیمربوط به شناسایی، تعریف و تشخیص ماهیت مسا هاي یتفعال: شناسایی و تعریف دقیق مسأله .2
  ؛بدیل يها حل مربوط به ساختن و یافتن راه هاي یتالفع: کارهاي بدیلتولید راه .3
  ؛ها و انتخاب یکی از آن ها یلمربوط به ارزیابی بد هاي یتفعال: کارهاي بدیل و انتخابارزیابی راه .4
  .حل انتخاب شده مربوط به اجراي راه هاي یتفعال: کار برتراجراي راه .5

هاي گوناگونی قابل  ها روش و براي اجراي موفق آن پژوهی مورد توجه ویژه بوده تمام این مراحل در آینده
در گام چهارم فرآیند فوق مطرح  ،طور خاصهاي مربوط به آن، به و روش 1گذاري اما اولویت. استفاده هستند

  .ها است یکی از این روش 2هاي کلیدي وريآشوند، که روش فن می
 گیري یمنوعی تصم گذاري یتان گفت که اولوتو می گیري یمو فرآیند تصم گذاري یتبراي تبیین نسبت اولو

به  گیري یم؛ اما تصم)4گام (مشخص وجود دارد  هاي ینهبه مقطعی مربوط است که گز گذاري یتاولو. است
یک وجه اشتراك . خود را خلق کند هاي ینهدر شرایط مبهمی باشد که سازمان باید ابتدا گز تواند یطور عام م

، متولیان و نفعان يدیگر، از ذ گیري یمبه تنهایی همانند هر فرآیند تصم گذاري یتاین است که اولو ،این دو
  .متمرکز یا مشارکتی باشد تواند ینظران مشخصی برخوردار است و م صاحب

هاي بدیلِ  حتی ممکن است گزینه. شود مند به آینده اجرا می گذاري با نگاه نظام پژوهی، اولویت در آینده
در . اي در گذشته و اکنونِ سازمان نداشته باشد ها سابقه نشده باشند؛ یا نیاز سازمان به آن سازمان، هنوز ایجاد

 گذاري یتاولومایه،  با این درون. گیري در تصویري از آینده است تصمیم از این صورت سازمان ناگزیر
به دلیل وجود  .آید یمفقط بخشی از آن به شمار  پژوهی یندهروشی دارد و در یک فرآیند بزرگ آ نیازهاي یشپ

ها ضروري  هاي بدیل براي تعیین اولویت عدم قطعیت و ابهام در عموم مسایل راهبردي، در نظر داشتن آینده
  .است

ها و  کند که از روش کاربرد معرفی می هم يرا دو واژه 4وريآنگاري فن آینده نگاري و آینده، ]20[ 3یونیدو
رویکرد اصلی  رو، یناز ا. وري استآفن يها در حوزه این روش یبرد عمدهبرند، اما کار مشابه بهره می مفاهیم

طور عمده با تجارت، بازار و اقتصاد سروکار وري است که بهآپژوهی فن پژوهی، رویکرد آینده هاي آینده روش
این . است ،»هاي کلیدي وريآفن«پژوهانه به نام  گذاري آینده گذاري روش اولویت گواه این مدعا، نام. دارد

  .روش در ادامه و در ادبیات نظري پژوهش بررسی خواهد شد
                                                        

١ Prioritization 
٢ Key Technologies 
٣ Unido 
٤ Foresight and Technology Foresight 
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ها ابداع  وريآگذاري است که براي انتخاب بین فن هاي کلیدي یک روش ساده براي اولویت وريآروش فن

این در حالی . پردازد ها می وريآهاي خود فن ویژگیکه به مقتضیات محیطی بپردازد، بهشده است و بیش از آن
بر . شود وري در برابر مخاطرات محیطی سنجیده میآت که در صنایع راهبردي، ارزش یک محصول یا فناس

ابداع روشی کاربردي براي «: این اساس و با توجه به نیازهاي صنعتی، هدف پژوهش عبارت است از
  .»دهاي داراي اولویت را نسبت به مخاطرات آینده تأمین کن گذاري که پابرجایی گزینه اولویت

پذیري خروجی  تطبیق. پژوهی، مشکل ایشان در اجراي آن است اظهار نیازمندي مدیران به آینده رغم یعل
. ]19[پژوهی در مدیریت سازمان است  کارهاي کلیدي گسترش آیندهنفعان یکی از راه ها با نیاز ذي روش

کلیدي بشود، باید بتواند  هاي وريآهاي متداولی همچون روش فن الگوي نوینی که بخواهد جایگزین روش
هاي پرهزینه و  روش. هاي نظري و اجرایی نیز پرهیز کند مخاطرات محیطی، از پیچیدگی يگام با محاسبه هم

توان  نمی. کند شدت محدود میها را به نیازمند منابع مالی و انسانی خاصی هستند که کاربرد آن ،پیچیده
یابی کرد، بلکه در عمل و در حین تالش براي حل یک سادگی و سهولت اجراي روش را روي کاغذ ارز

سازي عملیاتی  ضمنی پژوهش، ساده يلهابنابراین مس. توان به کیفیت واقعی روش پی برد می ،واقعی يلهامس
  .گذاري است الگوي نوین اولویت

  
  پژوهش نظري مبانی - 2

دهنده به الگوي نوین  دو روش اصلی شکل ،»کلیدي هاي يورآفن«و » گیري پابرجا تصمیم«هاي  روش
الزم  ،ها پیش از مرور روش. نام گرفته است ،»گذاري پابرجا اولویت«گذاري این پژوهش هستند که  اولویت

است به این نکته توجه شود که ابداع روش نوین بر اساس نیاز صنعتی بوده و صرفاً از تجزیه و تحلیل 
-گذاري، ارتقایی براي روش فن توان گفت که روش نوین اولویت می ،رو یناز ا. انتزاعی حاصل نشده است

براي تبیین . تر کرده است پژوهی نزدیک هاي کلیدي است که آن را به کارکردها و اهداف اصلی آینده وريآ
  .پژوهی ضروري است چگونگی ارتقا و تکامل روش، مروري بر کارکردهاي اصلی آینده

مطلوب خود  يیندهآ، گرانه کنشصورت بههاي گوناگون را در نظر گرفته و  پژوهی دانشی است که بدیل آینده
هاي  کند تا با آشکارکردن دورنماهاي ممکن و پیامدهاي تصمیم این دانش تالش می. کند را تصویر می

پژوهی یک  کند که آینده کید میات ،ماالسکا. ]13[ها بپردازد  ها و رویه متفاوت، به مطالعه و ارتقاي ارزش
تر است، زیرا هدف  هاي عادي گسترده دانشی است، با این تفاوت که قلمرو پژوهش آن از دانش يحوزه

 ،این هدف پژوهشی متفاوت. زنی استوار است صورت تجربی ملموس نبوده و ذاتاً بر گمانهپژوهشی آن به
هاي  مانندي شده است که آن را از تمام اصول و روش شناسی بی پژوهی به معرفت یافتن آینده سبب سوق

  .]16[ کند هاي دیگر متمایز می دانش
است و  دستانه یشآگاهانه، عامالنه و پ اي یوهدانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده، به ش پژوهی، یندهآ

یکی از . کند یآور محافظت م سرسام هاي یشرفتسهمگین تغییرات و پ گیري در برابر توفانانسان را از غافل
بستگی  ،محتوم و قطعی نیست و پدید آمدن آن ،آن است که آینده پژوهی یندهاساسی آ هاي فرض یشپ
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باور دارند که  پژوهان یندهاست و آ ها ینده، همواره سخن از آپژوهی یندهدر آ. ها دارد انسان يبه اراده واسطه یب
مطلوب را باید طراحی و  يیندهمتفاوت وجود دارد و آ هایی ینده، آيا راروي هر فرد، سازمان و یا جامعهف

مبهم برود و در این  هاي یندهچگونه به مصاف آ آموزد یدانشی است که به انسان م پژوهی یندهآ. معماري کرد
  .]2[رد دشواري شده و بیشترین سود را به چنگ آو ینتر خوش کمرویارویی دست
بارزترین  ،شاید روش سناریو. خورد پژوهی به چشم می هاي بدیل، در تعاریف مختلف آینده توجه به آینده

تمامی . اساساً براي ادراك چندتصویري از آینده پدید آمده است ،اندیشی باشد، زیرا این روش بدیل يعرصه
اما  ؛]6[به خلق سناریو منجر شوند  توانند سناریونویسی هستند و می يپژوهی مقدمه هاي آینده روش
اند؛ مانند روش تحلیل روند که  اندیشی آمیخته شده پژوهی نیز به مرور زمان با بدیل هاي دیگر آینده روش

 کند بینی می ترین و بیشترین مقدار محتمل را نیز پیشترین حالت آینده، کم بینی محتمل امروزه به جاي پیش
]9[.  

اصلی ارتقاي روش  يهستهکه شاید بتوان گفت . اندیشی دارد نیز ریشه در بدیل ،»گذاري پابرجا اولویت«
با . هاي بدیل است ثیرگذارتر باشد، توجه به آیندهاهاي کلیدي به روش نوینی که در صنایع راهبردي ت وريآفن

  . هاي مفهومی دیگري نیز وجود دارند که در ادامه ارایه خواهند شد نوآوري ،این حال
  هاي کلیدي وريآروش فن - 1- 2

. رود می کاربه ها، اولویت شناسایی براي که است پژوهی آینده در شده شناخته روشی ،1کلیدي هاي آوريفن
 مورد آوريفن يزمینه در معموالً چون اما کرد، استفاده گوناگون هاي زمینه در توان می روش این از اگرچه

  . نامند می »کلیدي هاي آوريفن« روش را آن است، گرفته قرار استفاده
 کیفیت افزایش ثروت، تولید در که است کلیدي سیستم، کلی طوربه و منطقه سازمان، یک براي آوريفن

  .]18[ باشد داشته نقش جدید، يآورانهفن هاي حوزه توسعه یا رقابتی توان افزایش زندگی،
 ضروري بسیار مختلف، سطوح در و گوناگون هاي حوزه در ها، اولویت شناسایی منابع، محدودیت به توجه با

 اگرچه. است ها اولویت ترین مهم از واضح فهرستی يارایه کلیدي، هاي فناوري روش از هدف. است
 از کلیدي هاي آوريفن روش کلی حالت در ندارد، وجود اصلی هاي اولویت شناسایی براي یکتایی ينامه شیوه
  :شود می تشکیل گام چهار

 ؛گروهی از خبرگانانتخاب  .١
 ؛)ها یا هر موضوعی دیگري که مورد بحث باشد وريآفن(اي از موضوعات  فهرست اولیه يیهته .٢
 ؛گذاري اولویت .٣
 .فهرست نهایی از موضوعات اصلی يیهته .٤

 ترسیم ها، روش این ترین محبوب از یکی. است شده پیشنهاد مختلفی هاي روش سوم، گام اجراي براي   
 از حاصل نتایج براي که است اهمیتی و ارزش میزان گرنمایان جذابیت،. است پذیري امکان-جذابیت ماتریس

                                                        
١ Critical Technologies 
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 دنبال را) اهدافی( هدف آوريفن و پژوهش موضوع هر. شویم می قائل آوريفن و پژوهش موضوع هر
 این به رسیدن میزان هر و باشیم قائل) اهداف( هدف این براي بیشتري ارزش که میزانی هر به کند؛ می

  . بود خواهد بیشتر موضوع آن جذابیت بزند، رقم را بهتري يآینده اهداف
 براي میزان  چه موجود، هاي توانمندي و امکانات یعنی کنونی شرایط که دهد می نشان نیز پذیري امکان
 به پاسخ هدف با پذیري امکان بررسی دیگر، عبارت به هستند؛ مناسب آوريفن و پژوهش موضوع هر اجراي

 قانونی، ملزومات غیرصنعتی، و صنعتی امکانات متخصص، انسانی نیروي که گیرد می صورت پرسش این
 میزان سنجش براي. کند می کمک موضوع آن اجراي به حد چه تا موجود شرایط دیگر و مالی توان

  . شود می استفاده پذیري امکان هاي مقیاس و ضوابط از نیز آوريفن و پژوهش موضوع هر پذیري امکان
-فن و علم هاي فرصت« و» اجتماعی و اقتصادي منافع« زیرشاخص دو به را جذابیت شاخص ،]15[ الوِریج
 ظرفیت« و» آوريفن و علم هاي ظرفیت« يمؤلفه دو به نیز پذیري امکان شاخص. است کرده تقسیم» آوري
 تبیین براي نیز دیگري هاي زیرشاخص از توان می. است شده تجزیه» اجتماعی و اقتصادي منافع جذب

  .هستند بررسی قابل پژوهش قلمرو و شرایط اقتضاي به که کرد استفاده پذیري امکان و جذابیت

  
  ]21[ پذیري امکان-جذابیت نمودار  - 1 شکل

 و پذیري امکان از مشخصی يمحدوده در که موضوعاتی ماتریس، در موضوع هر جایگاه تعیین از پس
  .شوند می برگزیده دار اولویت موضوعات عنوان به باشند، داشته قرار جذابیت
 هاي آوريفن ،»پذیري امکان« و» جذابیت« معیار دو اساس بر روش، این در شد، مشاهده که گونه همان
 ها آن جزئی تحلیل و دارد وجود گزینه زیادي تعداد که مواردي براي روش این. شوند می گذاري اولویت مدنظر
  .]21[ بود خواهد مناسبی روش است، بر زمان
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  1گیري پابرجا روش تصمیم - 2- 2

 از زیادي تعداد از کوشد می که است گیري تصمیم نظري چارچوب ، یک]14[ 2پابرجا گیري تصمیم
 یا بهبودیافته اي نقطه هاي بینی پیش بر تکیه جايبه. کند استفاده مند نظام صورت به ها، بینی پیش
 این که گیرد می خدمت به را محتمل هاي آینده از زیادي تعداد پابرجا گیري تصمیم احتماالتی، هاي بینی پیش
 سازان تصمیم و گران تحلیل به روش، این. هستند نامعلوم يآینده از ما اطالعات تمام ينماینده ها حالت
 برابر در را پابرجایی هاي اقدام و ها سیاست آینده، از مستقل هاي تصمیم اتخاذ جاي به که کند می کمک
 این دهد، پاسخ آن به دارد قصد روش این که پرسشی. کنند شناسایی محتمل هاي آینده از وسیعی يگستره
  .بسازیم تري مطلوب يگونه به را آینده تا دهیم انجام توانیم می کاري چه امروز که است
 يموسسه در میالدي 1990 يدهه آغاز در بار نخستین آن، يویژه مشخصات با پابرجا گیري تصمیم روش

 کمک گیري تصمیم به باال قطعیت عدم شرایط در بتواند که روشی به نیاز زمان، آن در. شد ابداع امریکا 3رند
 گیري تصمیم براي اکتشافی مدلی تا شدند آمیخته هم در گیري تصمیم اي رایانه هاي مدل امکانات با کند،

 و مقاوم راهبردهایی به توانستند می ممکن، حاالت انبوه میان در گذار و گشت با نظران صاحب. بسازند
  .یابند دست پذیر تطبیق
 دستاوردهاي و آینده حالت يدرباره چندانی توافق که است مناسب مسایلی براي پابرجا، گیري تصمیم روش

  :براي است تکرار بر مبتنی و کمی روش یک روش، این. باشد نداشته وجود کنونی راهبردهاي آتی
 داشته اندکی حساسیت کلیدي، هاي قطعیت عدم به نسبت ها آن ارزش که راهبردهایی تشخیص 

  باشد؛
 راهبردها این پذیري آسیب چگونگی تشریح.  

  :از اند عبارت اند، شده ذکر روش این براي که کلیدي عنصر چهار
 و بوده محتمل هاي آینده شامل باید ها مجموعه این سناریوها؛ از وسیعی يمجموعه گرفتن نظر در .1

 توانند می سناریوها این. دهند پوشش را مختلف مخاطرات بتوانند تا باشند، واگرا ممکن حد تا
  .هستند برخوردار واگرایی انتظارات و ها ارزش از که باشند گروهی اندیشی هم حاصل

 تمام برابر در» کافی حد به« تواند این کار می بهینه؛ راهبرد جاي به پابرجا، راهبرد براي وجو جست .2
 تفسیر پابرجا بودن، زیاد، قطعیت عدم شرایط در واقع در. باشد داشته کارایی محتمل مخاطرات

  .است بودن بهینه از دیگري
 از پذیر، تطبیق راهبردهاي. بیشتر پابرجایی به یابیدست براي پذیر، تطبیق راهبردهاي گزینش .3

 که شده طراحی اي گونه به مدت، کوتاه راهبرد واقع در. هستند برخوردار زمان گذر در تکامل قابلیت
                                                        

١ Robust Decision Making (RDM) 2 يهواژ Robust تر است، مانند  متداول» مقاوم« يهترجم در علوم فنی. نیرومند، محکم، مقاوم و پابرجا ترجمه شده است يها به واژه
 يهواژ پژوهی، یندهها مقاومت بیشتري دارند؛ اما در آ ها و اختالل که در برابر تنش پردازد یکنترلی م يها که به سامانه» کنترل مقاوم«
براي » تصمیم پابرجا«و » تصمیم مقاوم«صنعتی این پژوهش، هر دو تعبیر  يهبا توجه به صبغ. است يتر متداول يمهترج» پابرجا«
 .ترجیح داده شده است ،»پابرجا« يژهن مقاله استفاده از وااما در ای، است، متخصصان فنی و مدیران مأنوس نفعان يذ

٣ RAND Corporation 
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 اکنون که بلندمدت نیازهاي به بتواند تا باشد، داشته را تبدیل و اصالح قابلیت مدت میان در

  .بدهد پاسخ هستند، آلود ابهام
 جا آن محتمل؛ هاي آینده بزرگ فضاي در تعاملی گذار و گشت براي اي رایانه ابزارهاي کارگیريبه .4

 با تعامل طریق از اما شود؛ می محدود انسان ذهنی توان باشد، زیاد بدیل هاي آینده جزئیات که
 .]14[ کرد بررسی را پرشماري هاي حدس و ها داده توان می رایانه

  هاي موجود نقاط ضعف و قوت روش - 3- 2

 هستند محور خبره روش دو هر. اند شده ابداع ها گزینه از زیادي تعداد به اندیشیدن براي یادشده، روش دو هر
 نقش اي رایانه سازي شبیه پابرجا، گیري تصمیم روش در اما گیرند؛ می کمک مسأله تحلیل براي رایانه از و

     روش در که است نـای روش دو مـمه اوتـتف. نیست خبرگان به ذاريـواگ قابل که دارد تري گـپررن
 گیري تصمیم روش در اما گیرند، می صورت حال تصویر اساس بر نهایی تجویزهاي کلیدي، هاي آوريفن

 از پابرجا گیري تصمیم روش حقیقت در. اند شده استوار آینده متعدد تصاویر بر نهایی تجویزهاي پابرجا،
 هاي پیچیدگی و رایانه به روش این اتکاي اما است؛ برده بهره تري شایسته نحو به اندیشی بدیل و نگري آینده

  .کند می ارایه را روش دو هاي ویژگی بین اي مقایسه زیر جدول. کند می محدود را آن کاربرد يدامنه اجرایی،

  پابرجا گیري تصمیم و کلیدي هاي آوريفن روش دو يمقایسه -1 جدول
  پابرجا گیري تصمیم روش  کلیدي هاي آوريفن روش  ویژگی

  دارد  دارد  بودن محور خبره
  دارد  دارد  پرشمار هاي گزینه به پرداختن

 براي رایانه از ياستفاده امکان
  دارد  دارد  کمکی محاسبات

  زیاد  کم  محوري رایانه
  زیاد  کم  روشی پیچیدگی
  زیاد  کم  محتوایی پیچیدگی

 تصویر اساس بر گیري تصمیم
  دارد  ندارد  آینده
  دارد  ندارد  آینده به سناریویی نگاه

 به نسبت( نتایج پابرجایی آزمون
  دارد  ندارد  )سناریوها

  
 اما است؛ مفید پابرجا نتایج به یابیدست براي پابرجا گیري تصمیم روش شود؛ می مشاهده که گونه همان

 از. سازند ناممکن را روش اجراي یا برده باال را آن اجراي يهزینه و زمان است ممکن که دارد هایی دشواري



 1394زمستان ، 30 بهبود مدیریت، شماره     40

 
 به را گذاري اولویت فرآیند پابرجا، گیري تصمیم خاص هاي دشواري از پرهیز با بتواند که روشی هر رو، این

  .بود خواهد جذاب پژوهی آینده هاي پروژه نفعان ذي و پژوهان آینده براي دهد، سوق بیشتر پابرجایی
در . دارد) هاي کلیدي آوريمانند روش فن(گذاري ساده  گذاري پابرجا، تفاوت مهمی با اولویت روش اولویت

شود که در حاالت و احتماالت مختلف مؤثر باشند، تا  کارهایی پاسخ داده میسازمان با راهاین روش، نیازهاي 
  .کشد ، این مفهوم را به تصویر می2شکل . رو نشود منافع سازمان با خطر جدي روبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردن نیازهاي آینده سازمان گذاري ساده در برآورده گذاري پابرجا با اولویت تفاوت اولویت - 2 شکل

گذاري پابرجا با بررسی نیازهاي آینده سازمان، سبدي از  شود، اولویت یمدیده  2طور که در شکل  همان
این . کند که بتوانند در شرایط گوناگون منافع سازمان را حفظ کنند سازمان معرفی میها را به مدیران  گزینه

  .شود گذاري ساده ایجاد می شدن چند گام مهم به اولویت مزیت، با نگاه به آینده و در اثر افزوده
استفاده ها  ها براي تعیین برتري گزینه گذاري، از اعداد و کمیت الزم به ذکر است که این الگوي اولویت

شود  ، اختصاص داده می»شاخص اولویت«فراروي سازمان، یک عدد به نام ) کاریا راه(به هر گزینه . کند می
پذیري ساخته  شاخص اولویت، از همان دو شاخص جذابیت و امکان. تر باشد بهتر است که هر چه بزرگ

بیند که امتیاز  هایی را برتر می گزینهبنابراین، سازمان . هاي کلیدي معرفی شدند آوريشود که در روش فن می
  . ها در مجموع، بهتر بوده است پذیري آن اند، پس جذابیت و امکان دست آوردهبیشتري در شاخص اولویت، به

. ها براي تیم پژوهش و مخاطبان مشخص باشد باید در طول فرآیند پژوهش، تعاریف روش و معناي واژه
شود  پیشنهاد می. ي رسایی استواژهمندي از گزینه،  ی دسترسی و بهرهپذیري، به معناي آسان ي امکانواژه

استفاده شود؛ » آفرینی ارزش«ي واژهي جذابیت، از واژهجاي که هنگام تعامل با مخاطبان غیر متخصص، به

 ها ینهگزسبد 

ساده يگذار تیاولو  

پابرجا يگذار تیاولو  

آینده سازمان نیازهاي ي برترها نهیگز   
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 اي داراي اولویت در این صورت، گزینه. زیرا امکان اشتباه گرفتن شاخص جذابیت با شاخص اولویت وجود دارد

تر  تر و آسان آفرین گیري از آن، ارزش مندي از آن و هم بهره و جذابیت بیشتر است که هم دسترسی و بهره
  .باشد

  
  پژوهش شناسی روش - 3

 ،بنابراین. است ،»گذاري پابرجا اولویتمدل «گذاري به نام  یک الگوي نوین اولویت ،این پژوهش حاصل
تردیدي نیست که رویکرد پژوهش، توصیف . شناسی ابداع یک الگوي جدید است شناسی پژوهش، روش روش

  . کردن وجود ندارد اي براي آزمون و تبیین است و فرضیه
سازي روابط نظري در  پیاده. عمل است يشناسی این پژوهش، تکامل آن در عرصه ترین اصل در روش مهم

. افزاید گران نیز می کند، به خالقیت پژوهش ظرایف پنهان مسأله کمک می محیط واقعی، نه تنها به کشف
نگاري  مبانی آینده ،رود، با همین دیدگاه گیري به شمار می گذاران علم تصمیم گاستون برگر که از بنیان
تحقق  هاي عینی و ملموس نیاز دارند و به نمونه«هایش  او عقیده داشت که نظریه. فرانسوي را بنا نهاده است

  .]7[» میدانی است يها نیازمند تجربه رسمی این روش
از  ،ها براي گردآوري داده. پژوهی بنا نهاده شده است ها و مفاهیم آینده بر روش ،گذاري پابرجا اولویت
هاي صنعت، حجم  افزون بر این، براي تعیین اولویت. اي و میدانی استفاده شده است هاي کتابخانه روش

 يشکل پایگاه دادهصورت مکتوب و بههاي مرتبط با آن صنعت گردآوري شد که به عظیمی از داده
توان به  می ،هاي میدانی روش ياز جمله. نظران و مشاوران پژوهش قرار گرفت در اختیار صاحب ،الکترونیکی

و پانل هاي گوناگون و با متخصصان مختلف اجرا شد  مصاحبه با شیوه. مصاحبه و پانل خبرگان اشاره کرد
هاي  دهی به داده سازمان ینچن هاي جدید، کشف نیازهاي پژوهشی پنهان و هم خبرگان براي کشف داده

صورت روش عنوان روش اصلی و هم بهپانل، روشی است که هم به .مورد استفاده قرار گرفتند ،موجود
 .جایی نداشته باشددر آن توان یافت که پانل یمپژوهی را  یندهآي پروژهکمتر . شود یمتکمیلی استفاده 

در فرآیند اجراي  ها پانلي گسترده از استفادهي گذشته، ها دههپژوهی انجام یافته در  یندهآهاي  یتفعالمرور 
ي موجود، انتخابی ها روشي مجموعهرا در میان  ها پانلپژوهان، استفاده از  یندهآ. دهند یمرا نشان  ها پروژه

ي موضوع پانل یندهآکه در مورد  اند شدهنفعان، خبرگان وکارشناسان تشکیل  يذاز  ها پانل. دانند یمطبیعی 
 .پردازند یماندیشه کرده و به مشورت 

. دهند یمپژوهی مزایاي فراوان استفاده از این روش را نشان  یندهآي ها پروژهدر  ها پانلي گستردهکاربرد 
و  مند هدفاوت افراد خبره و کارشناسان، تعامل زیاد و دسترسی راحت به قض :از اند عبارتبرخی از این مزایا، 

ي دیگر مورد استفاده در ها روشي گوناگون، تکمیل کردن ها تخصصي علمی و ها رشتهي بین ساز شبکه
ها هم از  براي تجزیه و تحلیل داده. پژوهی یندهآی پروژهپژوهی و اعتبار و اقتدار بخشیدن به  یندهآي ها پروژه
هاي  روش کیفی تحلیل داده. اي بهره گرفته شده است هاي کیفی و هم از ابزارهاي محاسباتی رایانه روش
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کوشد با  یمپردازد و  یماین تکنیک، به تجزیه و تحلیل محتوا . است 1محتوا این پژوهش، روش تحلیل

چه که تحت عنوان تحلیل محتوا نامیده شده آن. تن استخراج کندهایی را در مورد م استفاده از تحلیل، داده
هایی را از متن استخراج  کوشند یافته یمهاي دیگري که  یوهشي خاصی از تحلیل است که با گونهاست، 

است؛ به این معنا که محتوایی که قرار است مورد ارزیابی  مند تحلیل محتوا، روشی نظام. کنند، تفاوت دارد
بنابراین، . ین، این روش، روشی عینی استچن هم. د، باید براساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شودقرار گیر

است، هدف  جایی که تحلیل محتوا، کمیگر نباید در آن دخالت داشته باشد و از آنهاي ذهنی پژوهش ساخته
 .است پیاماز  يا بازنمایی دقیق مجموعه ،اصلی تحلیل محتوا

این  يپژوهی، اصطالحات و مفاهیمی که به حل مسأله هاي آینده روشبه  ،بع گوناگونبا مراجعه به منا
-به ،»گیري پابرجا تصمیم«و » هاي کلیدي وريآفن«توجه شده و نهایتاً دو روش  ،کنند پژوهش کمک می

افزار  به نرمتوان  عنوان یک ابزار کمی، میبه. روش جدید مورد استفاده قرار گرفتند يهاي توسعه عنوان پایه
هاي مختلف  شیوه. گذاري مختص این پژوهش اشاره کرد که بر اساس نیاز مشتري توسعه داده شد اولویت

سازي شده و نهایتاً الگویی که هم از نظر کمی و کیفی از سادگی و  افزار شبیه ها در این نرم تعیین اولویت
  .برگزیده شد ،اثرگذاري مناسب برخوردار باشد

این دو روش . اند هاي پژوهش، مصاحبه و پانل خبرگان بوده دیگر براي تجزیه و تحلیل دادهدو روش کیفی 
دهی محتوا مفید واقع شدند، براي تجزیه و تحلیل نیز به کار  گونه که در گردآوري، تکمیل و سازمان همان
ها به قوام  یی دیدگاهپانل خبرگان در این مقطع از اهمیت بسیار باالتري برخوردار است، زیرا واگرا. آمدند
نظران با سوابق  نفعان و صاحب از ذي ،ها خبرگانِ پانل. کند گذاري کمک می ها و پایداري الگوي اولویت ایده

هاي گوناگون انتخاب شدند تا دستاورد پژوهش قابل  هاي علمی متنوع و از سازمان مدیریتی و تخصص
در تدارك مقدمات و اجراي الگوي  ،ماهه 10آیندي طی فر ،نظر نفر صاحب 10 ،در مجموع. اعتمادتر باشد

  .اند یید کردهاارزیابی آن مشارکت داشته و اعتبار اجرایی دستاورد پژوهش را ت ینچن گذاري و هم اولویت
  
  پژوهش هاي یافته - 4

 سازي و ارتقاي کیفی آن از طریق پژوهش است که بهینه يیافتهترین  گذاري پابرجا، مهم الگوي اولویت   
  :شوند هاي پژوهش در دو بخش ارایه می یافته. اجراي در صنعت دفاعی کشور انجام شده است

 گذاري اصول اولویت  
 گذاري الگوي اولویت  

آن تبیین شوند، زیرا الگوي  یگذاري، ابتدا باید اصول و مفاهیم سازنده براي انتقال مفاهیم الگوي اولویت
پذیري الگوي  دلیل انعطافالزم به ذکر است که به. جدید بر اساس این اصول توسعه داده شده است

ل یگذاري دست یافت که با مسا هاي متفاوتی از اولویت بندي صورتتوان با حفظ اصول زیر به پیشنهادي، می
  .تطبیق بهتري داشته باشند ،نوپدید

                                                        
١ Content Analysis 
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  ت عمومی و تعاریف عملیاتیاصطالحا - 1- 4

- هاي پژوهش الزم است واژگان مورد استفاده در دو روش یادشده و در الگوي نوین پیش از بیان یافته
ها براي  شود که تبیین آن در ادامه فقط به اصطالحاتی اشاره می. به اختصار مرور شوند -گذاري پابرجا اولویت

  .فهم الگوي نوین ضروري است
 وري، محصول، راهبرد یا نظایر آن، که قرار آکار، فناي از راه هر مجموعه :گذاري لویتاو 1هاي گزینه

  .هاي سازمان انتخاب شوند عنوان اولویتها به است تعدادي از آن
 گیرد، خصایص و  اي که فراروي سازمان قرار می هر گزینه :هر گزینه) صفت/خصیصه( 2ویژگی

  .سازد ضی مسایل سودمندتر میهایی دارد که آن را براي حل بع ویژگی
 براي  ،بنابراین. ها، عموماً کیفی هستند ها و صفات گزینه ویژگی :ها امتیازدهی به ویژگی 3مقیاس

ها، با مشارکت  سازي ویژگی براي کمی. ها نیز کمی شوند هاي آن ها، باید ویژگی کمی گزینه يیسهمقا
  .شود هایی تعریف می خبرگان مقیاس

 ممکن است یک محصول، . اي بین ارزش هر گزینه با زمان است بیانگر رابطه :4زمان- طیف ارزش
. سال دیگر نیازهاي اساسی سازمان را پاسخ بگوید 10اي به کار نیاید، اما  لهاامروز براي حل هیچ مس

زمان این گزینه مقدار ثابتی ندارد و ارزش آن در آینده افزایش -گوییم  طیف ارزش می ،بنابراین
  .فتخواهد یا

 همانند سبد محصول، سبد سهام، سبد راهبرد و اصطالحات مشابه، بیانگر انتخاب چند  :5سبد گزینه
  .گذاري آن با عنوان سبد گزینه است هاي موجود و نام گزینه از بین گزینه

 ها مواجه شود هاي بدیلی است که ممکن است سازمان در آینده با آن بیانگر حالت :6هاي بدیل حالت .
علت . شود است، اما به آن ترجیح داده می» هاي بدیل آینده«الح شبیه اصطالح پرکاربرد این اصط

رو شود که براي هر حالت  تواند در یک زمان با چند حالت بدیل روبه اصلی این است که سازمان می
  .کار مناسب در اختیار داشته باشدباید یک راه

 هایش و هر ویژگی با یک عدد یا امتیاز  ویژگی گونه بیان شد، هر گزینه با همان :7برآیند ارزش
ها صورت بگیرد، باید این امتیازها  برتري گزینه يبراي آن که قضاوت نهایی درباره. شود شناخته می

یا برآیند (برآیند ارزش  ،این عدد نهایی. تجمیع شوند و به هر گزینه فقط یک عدد نسبت داده شود
 .شود نامیده می) امتیاز

  

                                                        
١ Options 
٢ Characteristic 
٣ Scale 
٤ Value-Time spectrum 
٥ Basket of options 
٦ Alternative States 
٧ Resultant Value 
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  ي مقاومتیگذار تیاولوي مفهومی ها مؤلفهروش رسیدن به  - 2- 4

هاي ضدبالگرد به  ي سامانهو مفاهیم آن، نخستین بار توسط تیم پروژه» گذاري مقاومتی اولویت«اصطالح 
گذاري  مفهوم اصلی که این اصطالح واجد آن است، اولویت. پژوهی معرفی شده است ادبیات تخصصی آینده

نیز » اقتصاد مقاومتی«این اصطالح، بار معنایی مشابه با . ها و تهدیدهاي بدیل است یبا توجه به نااطمینان
گیري  تصمیم«گذاري مقاومتی دارد،  تر که از نظر مفهومی شباهت قابل توجهی به اولویت روشی عمومی. دارد

ي ادن چندین مؤلفهاز کنار هم نه مقاومتی گذاري اولویت روش. است، که در باال به اختصار مرور شد» پابرجا
 از. توانند بسته به شرایط خاص هر پروژه، به شکل متفاوتی ترکیب شوند که می شود، مفهومی ساخته می

هاي مفهومی  مؤلفه. کرد طراحی مناسبی هاي الگوریتم گوناگون، مسایل براي توان می ها مؤلفه ترکیب
 مفاهیم این. هاي متداول شباهت دارند ا دیگر روشسابقه نیستند و ب گذاري مقاومتی، تماماً بدیع و بی اولویت
  :از اند عبارت

که ارزیابی شود، باید به صفات و  آن هر گزینه براي :ها هاي مستقل براي گزینه انتخاب ویژگی .1
این . پوشانی نداشته باشند ها باید هم براي افزایش کارایی روش، این ویژگی. هایش تجزیه شود ویژگی

-ینهبراي مثال، هز. تحلیلی تشبیه کرد يبه متعامد بودن بردارهاي یکه در هندسه توان استقالل را می
جاري آن است و این دو متغیر از هم مستقل  يینهداري یک خودرو، بخشی از هزنگه تعمیر و ي

  .نیستند
گیري  معیار مناسبی براي تصمیم ،هاي حال و گذشته ارزش :هاي آینده گذاري با ارزش اولویت .2

. فتداها فاصله بی اندازي خط تولید آن سال ، زیرا ممکن است بین انتخاب سبد محصول تا راهنیستند
، گذاري اگر افق اولویت ،براي مثال. باید امتیاز هر گزینه را نسبت به محیط آینده سنجید ،بنابراین

تهیه و به سال آینده، فضا و تصویري مناسب از آن زمان 10نگري شرایط  سال است، باید با آینده10
  .نظران القا کرد؛ تا بر مبناي این تصور تصمیم بگیرند صاحب

گیرد، باید  گذاري براي افقی خاص صورت می درست است که ارزش :زمان- توجه به طیف ارزش .3
هر گزینه  ،در واقع. هاي تولیدشده در پس و پیش از آن افق خاص وجود داشته باشد معیاري از ارزش

 ها درخت. کند هاي جدید ارزش دست پیدا می یعنی با گذر زمان به شاخه است؛» درخت ارزش«داراي 
  .دهد می مدت ثمر کوتاه در همگرا درخت و بلندمدت در واگرا درخت. باشند همگرا یا واگرا توانند می

هاي پابرجا، به  و انتخاب گزینه یتقطع براي غلبه بر عدم :تشکیل سبد گزینه براي کاهش مخاطره .4
  .شود افزا و پابرجا پیشنهاد می هاي هم جاي انتخاب یک گزینه، سبدي از گزینه

هایی هستند که در  آن ،هاي برتر گزینه :هاي بدیل ها در برابر حالت پابرجابودن سبد گزینه .5
هاي بدیل،  فرصت هاي بدیل، توان با آینده هاي بدیل را می حالت. ثر باشندؤهاي بدیل م حالت

  .تهدیدهاي بدیل یا تعابیر مشابهی بیان کرد
نمایی  يها رابطه ها با تعداد گزینه جا که تعداد ترکیبات گزینه از آن :افزا تشکیل تکاملی سبدهاي هم .6

گذاري حاضر باشند، انتخاب سبد بهینه بسیار  هاي اندکی در فرآیند اولویت اگر گزینه یدارد، حت
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ابتدا با نگاهی خالق،  ،براي مثال. شود گذاري تکاملی استفاده می از ارزش ،بنابراین ؛دشو فرسا می طاقت

  .شود گذاري می شوند و سپس ترکیب بین این سبدها ارزش سبدهاي دو تایی و سه تایی تشکیل می
براي امتیازدهی عددي به متغیرهاي ذهنی، از  :ها دهی ویژگی تناظر کیفیت و کمیت در مقیاس .7

شود که هر کمیت آن متناظر با یک کیفیت مشخص باشد تا از ناسازگاري امتیازها  استفاده میمقیاسی 
 .پرهیز شود

جمع (هاي هر گزینه با ضرب  هاي ناشی از صفات و ویژگی برآیند ارزش ):لگاریتمی(برآیند ضربی  .8
کاتوري است، هر کاری يینهبهتر از گز ،متعادل يینهشود؛ به این معنا که گز محاسبه می) لگاریتمی

  .چند که جمع خطی امتیازهایشان برابر باشد
اي براي کاهش واگرایی نظر خبرگان  مانند روش دلفی که از ارزیابی چندمرحله :اي ارزیابی چند مرحله .9

اي، با تحلیل کیفی خبرگان  هاي پرسشنامه حاصل داده ،گذاري پابرجا نیز کند، در اولویت استفاده می
 .شوند پاالیش می

  
  گذاري مقاومتی الگوریتم کلی اولویت - 3- 4

گذاري باید  هاي ضدبالگرد، تهدیدهاي گوناگونی قابل تصور هستند، در نتیجه اولویت ي سامانهدر حوزه
گیري از مفاهیم  شود، اهمیت بهره هنگامی که از تهدیدهاي بدیل سخن گفته می. تهدیدمحور باشد

گذاري مقاومتی،  هاي مفهومی اولویت نابراین، باید بر اساس مؤلفهب. شود گذاري مقاومتی آشکارتر می اولویت
 داشته بر در را یادشده هاي مؤلفه که ابتدایی هاي ترکیب از یکی. الگوریتمی متناسب با نیاز پروژه ابداع شود

  :شود می پیشنهاد زیر الگوریتم قالب در باشد،
 هاي حالت از فضایی سناریونویسی، و روندپژوهی از استفاده با :دورنماسازي و نگري پیش. یکم گام .1

  .شود می تصویر رو پیشِ هاي فرصت و تهدیدها بدیل،
 هاي این ویژگی. اند شده پیشنهاد آینده با رویارویی براي هایی گزینه :ها ویژگی شناسایی. دوم گام .2

   .شوند می فهرست و شناسایی آینده هاي فرصت و تهدیدها نیازها، اساس بر ها گزینه
با توجه به تصویري که از آینده موجود است،  :بدیل هاي دهی حالت طراحی و وزن. سوم گام .3

 »اثر شدت« و »احتمال« معیار دو با بدیل، يحالت یا آینده هر وزن. شوند هاي بدیل طراحی می حالت
  .شوند دهی می هاي بدیل وزن شده و حالت سنجیده

 از تابعی اساس بر شده، یک فهرست گام در که ویژگی هر اهمیت :ها ویژگی دهی وزن. چهارم گام .4
 به را اهمیت از ضریبی چه حالت هر در ویژگی هر که معنا این به. شود می ارزیابی هاي بدیل، حالت
 بدیل هاي آینده برابر در) قابلیت( جذابیت به مربوط هاي ویژگی فقط احتماالً. دهد می اختصاص خود

  .باشند یکسان ها هزینه و باشند داشته متفاوت ارزش
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ي ارزش برآیند، راهنماي امتیازدهی خبرگان چگونگی محاسبه :تعیین رابطه ارزش برآیند. پنجم گام .5

عموماً تجمیع . بنابراین، باید این رابطه را پیش از نظرسنجی از خبرگان به ایشان اعالم کرد. است
  .استهاي دیگر  تر از فرمول ها به صورت ضربی مناسب ارزش گزینه

اما . شوند می امتیازدهی ها در این گام، گزینه :ها به ازاي هر حالت گزینه امتیازدهی به. ششم گام .6
امتیاز هر گزینه، به ازاي هر حالتی که ممکن است در آینده با آن مواجه شویم، باید به طور جداگانه 

اظر اعداد و مقادیر کیفی تن. پانل، الزم است/یعنی براي هر حالت بدیل، یک پرسشنامه. محاسبه شود
  .شود تا ناسازگاري و ابهامی در امتیازدادن پیش نیاید نیز با نظر خبرگان مشخص می

   .شوند می ساخته مقاوم سبدهاي بهینه، هاي گزینه ترکیب از :مقاوم سبدهاي تشکیل. هفتم گام .7
 در و شده محاسبه سبد هر ارزش حالت بدیل، هر وزن اساس بر :برتر سبد گزینش. هشتم گام .8

 بیشترین موجود هاي توانایی و ها هزینه با که سبدي. شوند می ساخته جدید سبدهاي خالق، فرآیندي
 .شد خواهد انتخاب برتر سبد عنوانبه کند، فراهم را قابلیت

  
  ي ضد بالگردها سامانه: ؛ مورد مطالعهگذاري پابرجا اولویت - 4- 4

نفعان  نظران و ذي فوق و با مشارکت صاحب و الگوریتم عمومی ها با عنایت به مؤلفه ،گذاري پابرجا اولویت
 ،»تعیین قلمرو«شود که گام  گام می 9شامل  ي اختصاصی،این الگو. مختلف پدید آمده و تکامل یافته است

ه موازات بیان ب. شود معرفی می، »گام صفرم«عنوان به ،پژوهانه هاي آینده دلیل اشتراك در تمام فعالیتبه
شود که  مطرح میي ضد بالگرد، ها سامانهي حوزهدر  ،در صنعت دفاعی کشور ،نمونه يلهاها، یک مس گام
   .خوبی تبیین کندتواند ابعاد الگو را به می

  ایجاد تمهیدات و تعیین قلمرو. گام صفرم

شود و تمهیدات  می مشخص گذاري اولویت در این گام، قلمرو دیگر، يپژوهانه آینده فرآیند هر همانند
گذاري پابرجا، درکنار قدرت تحلیل و  اولویت. شوند مفهومی و اجرایی پژوهش پیش از ورود به آن فراهم می

ها و  ي سازمان، توانمنديلهامسباید . هاي ریاضی و محاسباتی هم نیاز دارد خالقیت تیم، به مهارت
 زمانی افق گام، این در. شود گذاري مشخص می لویتقلمرو اوهاي سازمان تبیین شوند تا  محدودیت

  .شود می تعیین مسأله تکنیکی و اجتماعی جزئیات در نفوذ میزان و پژوهش مخاطبان گذاري، اولویت
 یجاداول ا يضد بالگرد، در درجه هاي امانهس یدو تول یهدف از طراح هاي ضد بالگرد، در مورد سامانه

از  یاتیعمل يها کارشناسان و مرور تجربه یعلم هاي یلتحل. دشمنان بود یدر برابر تجاوز احتمال یبازدارندگ
در  یدبا ین،بنابرا ؛داشتند یتحکا یکنزد يیندهگذشته و آ يها در جنگ یتهاجم يبالگردها ينقش راهبرد

   .کند یها را خنث آن یدکه تهد گرفت یهم قرار م يقدرتمند یدفاع يها بالگردها، سامانه ینبرابر ا
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  نگري و دورنماسازي پیش. گام یکم

سازمان، نیازهایی دارد که . در این گام، نخست باید مشخص شود که چه چیزي فراروي سازمان وجود دارد
بانی، روندپژوهی و  یدهد. پس باید تصویري از آینده در دست باشد. وابسته به شرایط محیط هستند

بهترین تصاویر . کنند سازان را به آینده معطوف می هایی هستند که ذهن تصمیم فعالیتسناریونویسی، از جمله 
گذاري دورتر باشد، اهمیت این تصاویر بیشتر  آیند و هر چه افق زمانی اولویت دست میاز سناریونویسی، به

سپس به انتخاب  تواند انجام دهد؛ همچنین سازمان باید بداند که در محیط آینده، چه کارهایی می. شود می
  . بین این کارها فکر کند

ي پژوهانه یندهآهاي  هر چه فعالیت. گذاري است با این توصیف، محصول گام نخست، مواد خام اولویت
جا به بعد، باید با پردازش از این. شود تري پیش از این گام انجام شده باشد، مواد خام بهتري فراهم می قوي

برسد، از  گذاري یتکه به اولو از آن یشپ ،پروژه ینا. ها رسید ترین انتخاب مواد خام، به برترین و پخته
، کمیته راهبري تشکیلشامل (بانی یدهد) 1در سه فاز  ،پروژه. بهره گرفت یو روندپژوه بانی یدهد يها روش

) 2، )هاي عملیاتی تجربه ، گردآوريهاي ضد بالگرد سامانه يدر حوزه ، دیدبانیبالگردها يدر حوزه دیدبانی
موضوعات کلیدي  شامل تعیین(ضد بالگرد يها سامانه يیهفهرست اول يیهته) 3و  بانی یدهد هاي یافته تحلیل
الت ها و محصو فهرست سامانه ، تعیینهاي ضد بالگرد هاي الزم سامانه قابلیت ، تعیینهاي ضد بالگرد سامانه

دار در  هاي اولویت سامانه و یا سامانه شامل تعیین(گذاري و اولویت) موردنیاز نیروهاي مسلح در شرایط مطلوب
  .شده بود یطراح، )افق زمانی
  يریپذ امکانو تدوین معیارهاي جذابیت و  ها هاي گزینه شناسایی ویژگی. گام دوم

 تالش. شوند می فهرست و شناسایی آینده هاي فرصت و تهدیدها نیازها، اساس بر ها گزینه هاي ویژگی
   .باشند نداشته پوشانی هم یکدیگر با و باشند مانع و جامع ها ویژگی این که شود می

آوري حال باید بررسی شود که دالیل جذابیت هر فن. هاي سازمان آماده شد در گام پیشین، فهرستی از گزینه
اما این . گذاري است هاي مهم اولویت پیش از این، گفته شده بود که جذابیت یکی از شاخص. دقیقاً چیست

معیارهاي جذابیت باید تمام وجوه جذابیت . نامیم ها را معیارهاي جذابیت می جذابیت دالیلی دارد، که آن
یارها باید از هم مستقل باشند تا مزیت هر مع. پوشانی نداشته باشند موضوع را پوشش دهند، اما با یکدیگر هم

پذیري هم باید معیارهایی فرعی داشته  شاخص امکان. هاي سازمان به روشنی مشخص شود یک از گزینه
هاي هر گزینه،  ها و ریسک پس الزم است که با در نظر گرفتن هزینه. اند باشد که تاکنون طراحی نشده

  . وندپذیري هم تعیین ش معیارهاي فرعی امکان
پژوهش و  یماز مسأله در ذهن ت ینسبتاً جامع یربود که تصو ییجابالگرد، این گام،  ضدي ها سامانهدر مورد 

 يها سامانه یلبا تحل. بود یدهفرا رس گذاري، یتچارچوب اولو یو زمان طراح شده بود یجادخبرگان موضوع ا
هاي هر سامانه، در دو گروه  بنابراین، ویژگی. دشدن ینتدو یت،جذاب یارهايها، مع آن هاي یتضد بالگرد و قابل

هر . اند بندي شده ، دسته)متناظر با شاخص جذابیت(و توان عملیاتی ) پذیري متناظر با شاخص امکان(اي  هزینه
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براي درك بهتر معناي هر ویژگی، . قابلیت عملیاتی امتیاز دهی شود 5اي و  ویژگی هزینه 3سامانه باید در 

  .اند آن ذکر شده هاي جزئی مؤلفه
  :ي اقتصاديهزینه - 

 يورآبه فن یابیتا دست یادیناز پژوهش بن ها ینهمجموع هز: آوريي پژوهش و توسعه فنهزینه) الف
، متخصص یانسان یروين شوند؛ شامل تربیت یسرفصل گنجانده م ینا یلکامل سامانه، ذ يساخت نمونه

 يورآفن یسطح آمادگ يارتقا يبرا ي، پژوهشورآفن ، انتقالورانهآو فن یعلم هاي یرساختز تامین
)TRL(انبوه یدتول يورآبه فن یابیدست يبرا ، پژوهش.  

که  يبه هر واحد سامانه پدافند یابیدست هاي ینهجمع هز ،مینات يینههز: ي تامین و تولید سامانههزینه) ب
 خوبِ »یريپذ تجارت«و  »یکاربرد چندوجه« .شود یمسامانه در نظر گرفته  یدتول یا یدخر يینههزمعادل با 

  .شود که مقدار این معیار کاسته شود یمسامانه، سبب 
 يینههزکند؛ شامل  یم یلتحم یاتیعمل یرويکه هر واحد به ن يجار هاي ینههز: ي عملیاتیهزینه) پ

 یحفاظت يینههز، )هنگام نبرد( یکشل يینههز، )خارج از نبرد( يدارو نگه یرتعم يینههز، و استقرار ییجابجا
  .)يکاربر از سوء یزپره يبرا( یتیو امن

  :توان عملیاتی - 
انهدام هدف، غلبه بر احتمال ، )، سرعتبرد، ارتفاع، سمت(آتش پشتیبانی : اخالل و انهدام شامل) الف

اد اهداف قابل تعد، اخالل در ارتباطات و شبکه، درگیري و انهدام اهداف خارج از دید مستقیمحفاظت فعال، 
  .قابلیت سکو، قابلیت مهماتهمزمان، درگیري 

پایداري عملیاتی در ، )فعال و غیر فعال(، حفاظت تمرکززداییسازي،  پنهان: بقا و تداوم عملیاتی شامل) ب
  .، آمادگی رزمی)حجم مهمات همراه(خوداتکایی ، تمام شرایط محیطی

-رهتعداد اهداف قابل ، )برد، ارتفاع، سمت، سرعت(پوشش آشکارسازي : آشکارسازي و شناسایی شامل) پ
توانایی تشخیص هدف واقعی و ، زمان واکنش، آشکارسازي مقطع راداري کوچک، قدرت تفکیکگیري، 

  .پایداري توان آشکارسازي در شرایط محیطی گوناگون، کاذب
  .قابلیت شلیک در حال حرکت، جابجاپذیريبه راه و جنگ،  زمان حاضر: مانورپذیري شامل) ت
از  پذیري ، کنترل)، مادونتراز همبا سطوح مافوق، (ارتباطات داخلی و خارجی : فرماندهی و کنترل شامل) ث

بندي  طبقهدوست از دشمن، شناسایی ، آموزش و پشتیبانی فنی و عملیاتی، )بهبود امنیت کاربر(راه دور 
 .خودکار تهدید

  هاي بدیل دهی حالت طراحی و وزن. گام سوم

هاي منتخب سازمان براي چه کاربردهایی الزم هستند؛ یا به  این گام، باید به این موضوع اندیشید که گزینه 
تواند با شناخت سناریویی که از آینده دارد، چند تصویر یا  سازمان می. تعبیر دیگر نیازهاي آتی سازمان چیست

توان، به جاي  گاه می. ها باشد گوي تمام این حالت ي خود ببیند که تصمیم امروز آن، پاسخچند حالت را فرارو
توان  یمتوانیم بگوییم که  یمبه جاي این عبارت، . هاي بدیل استفاده کرد هاي بدیل، از اصطالح حالت آینده
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تر و رساتر  این گام، دقیقها در  هاي بدیل را قبل از معیارهاي جذابیت هم طراحی کرد؛ اما طراحی آن آینده
کنند که دو حالت مشابه را با هم  علت این است که در این گام، معیارهاي جذابیت به ما کمک می. است

  . ترکیب یا یک حالت پیچیده را به دو بخش متفاوت تفکیک کنیم
ها هم  ، باید تفاوت ملموسی با هم داشته باشند؛ اما نباید در تفکیک آن)هاي بدیل حالت(هاي بدیل  آینده
الزم است که در انتهاي این گام، . آینده بدیل، براي موفقیت پژوهش کافی است 5تا  2بین . روي کرد زیاده

هاي  پس از حذف حالت. قیه حذف شوندشوند باقی بمانند و ب هاي بدیلی که به سازمان مربوط می فقط آینده
. ها تعیین شود مانده، باید وزن هر یک از آن ي باقیها حالتساخت بودن  اضافه و کسب اطمینان از خوش

 باید نیز ها حالت این. شوند می طراحی بدیل هاي حالت است، موجود آینده از که تصویري به توجه بنابراین، با
 و» احتمال« معیار دو با بدیل، يآینده یا حالت هر وزن. باشند داشته هم اب اندکی پوشانی هم جامعیت، ضمن

  .شوند می دهی وزن بدیل هاي حالت و شده سنجیده» اثر شدت«
هاي مختلفی به نیازهاي فرد و سازمان  ها و صحنه شوند، باید در حالت هایی که براي آینده انتخاب می گزینه

بینی دقیق نیستند و تنوع بسیاري هم دارند، اما همانند کاري که در  پیشها قابل  این حالت. پاسخ دهند
  .پذیر است ها امکان ي آنبینی چندگانه شود، پیش سناریونویسی انجام می

ایم را به چند  ي تهدیدهاي بدیل، به این معنا است که کل فضاي تهدیدهایی که شناختهبینی چندگانه پیش
هاي پدافندي خاص خود را طلب  هر زیرمجموعه از تهدیدها، باید توانایی. قسمت بزرگ و متمایز تقسیم کنیم

  . اي برتري دارد کند، تا مشخص شود که در هر حالت، چه گزینه
یا محصوالت » سبد محصول«ي کنند، ایده هاي بدیلی را طلب می ل، تواناییدر شرایطی که تهدیدهاي بدی

  :است مطلوب زیر اهداف شدن برآورده مذکور، سبد انتخاب در .شود بدیل، مطرح می
  .باشد نمانده کوتاه تهدیدي هیچ با مقابله از محصوالت سبد دست .1
  .شود مناسبی داده پاسخ احتمالی تمام تهدیدهاي به محصول تعداد ترینکم با .2
  .شود ایجاد تهدیدها تمام برابر در کارایی بیشترین هزینه، ترینکم با .3

 تعیین سازي بهینه يدرجه پژوهشی، توان به بنا. هستند سوم هدف از تريکم درجات دوم، و اول هدف   
  .شود می

هاي  شوند؟ اگر این ریشه ي تهدید میپرسش اصلی این است که چه عواملی سبب تمایز دو صحنه
توان قضاوت کرد  در این صورت می. چندگانگی تهدید یافته شوند، طراحی تهدیدهاي بدیل آسان خواهد شد

  . اي تغییر کند، چه توانایی متفاوتی براي مقابله با تهدید جدید مورد نیاز است که اگر یک عامل ریشه
. ها آماده بود ها را شناخت، هم براي تغییر سریع آن دیل، هم باید آنبراي موفقیت در مقابله با تهدیدهاي ب

معموالً، سرعت تغییر در اموري که به . ها آن» سرعت تغییر«هاي بدیل مهم است و هم  صحنه» تفاوت«هم 
 ي انسانی وتوان به دو دسته اي تغییر را می پس عوامل ریشه. اختیار انسان است، بیشتر از امور محیطی است

  .محیطی، تقسیم کرد
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براي مثال در میدان نبرد، اگر در محیطی کوهستانی قرار گرفته باشیم، تا زمانی که مسافت مشخصی را طی 

هاي  توان تاکتیک نکرده و از کوهستان خارج نشویم، عوارض کوهستانی وجود دارند؛ اما در همان محیط می
  .کنند ر میکار گرفت که با سرعت باال تغییرزمی متفاوتی را به

جاي توان به اي که می گونههاي نرم و سخت پیوند خورده است، به آوريي انسان با فنامروزه اراده
عنوان توان به ها را نیز می استفاده کرد؛ حتی تاکتیک» آورانههاي فن توانایی«هاي انسانی، از اصطالح  توانایی

  .آوري نرم در نظر گرفتفن
 ،»بدیل تهدیدهاي«. نامیم می تهدید کلی فضاي ي انسانی و شرایط محیطی راها از توانایی فضاي مرکب

 تمایزهاي ها آن از کدام هر بین اما است، تهدید فضاي کل ها آن جمع که هستند تر کوچک هایی مجموعه
 سفارش و در کاربر را که شود انتخاب اي گونهبه باید بدیل تهدیدهاي بین تمایز خط .دارد وجود اي ویژه

 دشت در نبرد با کوهستان در زمینی نبرد مثال، براي. کند راهنمایی بدیل محصول يتوسعه در را صنعت
 بالگرد انهدام براي پرتاب دوش از استفاده العبور، صعب کوهستان در که داند می نیرو. است متفاوت بسیار

 در ممیزه عوامل از یکی ،»نبرد موقعیت« که گفت توان می رو این از. است توپخانه يسامانه از کاراتر دشمن
 هاي آلودگی و جوي تغییرات که داد، تعمیم »محیط« به توان می را موقعیت مفهوم. است بدیل تهدید تعیین

  .بگیرد بر در نیز را محیطی
 حرارتی عالیم از دشمن، بالگرد اگر. شوند مطالعه باید نیز دشمن هاي»توانایی« مورد مطالعه، همین در اما
 و است رو روبه جدي کاستی با فروسرخ جستجوگر با پرتاب دوش باشد، برخوردار قوي فعال حفاظت و کم

 تغییر به دشمن، هاي توانایی تغییر بنابراین،. شود استفاه فرابنفش یا مرئی دید قابلیت از که باشد بهتر شاید
  .انجامد می خودي هاي»قابلیت«ها و  توانایی

 بدیل تهدیدهاي ممیز عوامل ترین مهم توانایی عملیاتی، محیط و عامل دو که گفت توان می خالصه، طوربه
-محیط« يمجموعه و داده شکل را دشمن تهدیدهاي دشمن، هاي»توان-محیط« مجموعه. هستند

 دو براي »محیط«عامل  نبرد، میدان در معموالً. سازند می خودي هاي پاسخ یا تهدیدها خودي، هاي»توان
  .شود مشاهده نیز هایی تفاوت خاکی،-آبی عملیات نظیر مواردي در است ممکن اما است، یکسان طرف

یا » نیازهاي اصلی«بیان . هاي بدیل، باید توضیح مختصري براي هر حالت داده شود پس از طراحی حالت   
هاي متناسب با  آن حالت، براي فهم گزینه» هاي اصلی فرصت«هر حالت بدیل، در کنار » هاي اصلی چالش«

ناسب براي آن صحنه را ي تهدید، سالح مهاي اصلی هر صحنه ها و فرصت بنابراین چالش. آن ضروري است
  .خوانند فرا می

 ییتوانا. آغاز شد یلبد هاي یندهآ یطراح یت،جذاب یارهايمرور مع هاي ضد بالگرد، با سامانه يمساله در
شکست مقابله با  یا یتدر موفق ينقش مؤثر یري،درگ یطمح هاي یژگیو و یاتعمل يیوهبالگرد دشمن، ش
بالگرد، بر اساس  یدمختلف تهد يها شد که حالتگرفته  یمتلف، تصممخ یطشرا یبا بررس. بالگردها داشتند

در نظر گرفته شد  ها یطمح ینا يهم براعملیاتی  هاي یژگیاز و یبعض. شوند بندي یمتقس لیاتعم یايجغراف
شامل دشت، دریا، کوهستان، شهر و جنگل  یلبد يیندهآ 5 یل،تحل ینبا ا. کند یشترها را ب آن ینب یزکه تما

  .شدند یطراح
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  ها دهی ویژگی وزن. رمگام چها

 است ممکن و نیست برابر یکدیگر با ها ویژگی این اهمیت. شد ذکر گزینه هر براي هایی ویژگی دوم، گام در
 در ها ویژگی اهمیت اما. شوند می دهی وزن نیز ها ویژگی بنابراین،. باشند دیگران از تر حیاتی ها ویژگی بعضی

 باشد چه آینده حالت که این اساس بر ها، ویژگی وزنی ضرایب بنابراین. است متفاوت دیگر حالت با حالت هر
 برابر در) قابلیت( جذابیت به مربوط هاي ویژگی فقط مسایل، بیشتر در که رود می انتظار. شود می تعیین
  .باشند یکسان ها هزینه و باشند داشته متفاوت ارزش بدیل هاي آینده

 وزن، اندازه، چون هم مواردي به »جذابیت« با متناظر هاي ویژگی براي توان می بررسی،مورد  يمساله در
 خودکار، کنترل امکان مانور، قدرت سوخت، نوع استاندارد، بار سرعت، ارتفاع، بیشینه پرواز، برد پروازي، تداوم
 حرارتی صوتی عالئم( سازي پنهان کیفیت پذیري، هدایت ،...)و اطمینان قابلیت امنیت، برد،( مخابراتی توان
... و کاربري سهولت اي، شبکه کاربري حسگر، قابلیت ،)زیستی شیمیایی فیزیکی مقاومت( حفاظت ،)مرئی
 صحرایی جنگ در مخابراتی و پروازي برد افزایش که است واضح ها ویژگی دهی وزن مورد در. کرد اشاره

 بیشتري اهمیت شهر در بالگرد کاربري سهولت شهري، بافت پیچیدگی دلیل به که این یا است؛ تر ضروري
  .کند می پیدا

 و پژوهش يهزینه مانند هایی ویژگی جذابیت، شاخص مورد تر از این هم گفته شد، در گونه که پیش همان
 مستقل ها، ویژگی این. هستند اهمیت حائز عملیاتی يهزینه و سامانه تولید و تامین هزینه آوري،فن يتوسعه

  .دارند مشخصی اهمیت و وزن شود، گرفته کار به بدیل هاي حالت از حالتی چه در و کجا در بالگرد که این از
هاي موجود چه  داند که گزینه اکنون، تیم پژوهش می. اند سه گام پیشین، صورت مسأله را مشخص کرده

ها با چه معیارهایی تعیین  جذابیت آنشوند،  کار گرفته می، به)هاي بدیل آینده(هستند، در چه دورنماهایی 
ها، دو پرسشنامه مربوط  با استفاده از این داده. ها تابع چه عواملی است یابی به آنپذیري دست و امکان شود می

-پرسشنامهطور که توضیح داده خواهد شد،  همان. شود پذیري طراحی می به شاخص جذابیت و شاخص امکان
در کنار . شود، زیرا جذابیت هر گزینه تابع شرایط آینده است ي بدیل تکثیر میها ي جذابیت به تعداد آینده

  .شوند ترین شکل ارایه می ها، توضیحات مورد نیاز خبرگان نیز به خالصه پرسشنامه
بارزترین مشارکت خبرگان در . یم پژوهش و خبرگان موضوع استتنامه، سند تعامل بین  پرسش
هایی با حضور خبرگان  امتیازها در نشست. پذیري است گذاري، تعیین امتیازهاي جذابیت و امکان اولویت

رود که این فعالیت گروهی،  انتظار می. شود شوند و امکان بحث و گفتگو بین ایشان فراهم می دریافت می
ممکن است به دلیل کمبود وقت، تمام کار در جلسات . تري در پی داشته باشد تر و همگن امتیازهاي دقیق

در این حالت، باید پیش از سپردن . ي پرسشنامه به صورت انفرادي تکمیل شودیهبقمشترك انجام نشود و 
تنها به همین دلیل، . وجور کرد ها را با چارچوب پرسشنامه جفت نظران، ذهن آن پرسشنامه به صاحب

  .پذیري هستند هاي بدیل و معیارهاي جذابیت و امکان توضیحات کمکی پرسشنامه، بیان مختصر آینده
 گذاري یتاولو يمرحله، پرسشنامه یناساس چارچوب ساخته شده تا ا ي ضد بالگرد، برها سامانهدر مورد 

 5و  یريپذ ها به امکان از آن یکیکه  شد یبرگ م 6شامل  گذاري، یتاولو یینها يپرسشنامه. شد یطراح
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و  یارهامع یقدق یفتوص. اختصاص داشت یلبد هاي یندهاز آ یکها در هر  سامانه یتبه جذاب یگربرگ د
  . شد یپرسشنامه به خبرگان داده م یوستبه پ یل،بد هاي یندهآ ینچن ها و هم شاخص

  ارزش برآیند يتعیین رابطه. گام پنجم

 از پیش را رابطه این باید بنابراین،. است خبرگان امتیازدهی راهنماي برآیند، ارزش يمحاسبه چگونگی
 از تر مناسب ضربی صورت به ها گزینه ارزش تجمیع عموماً. کرد اعالم ایشان به خبرگان از نظرسنجی

ها از  ي ارزششود، چگونگی ترجمه یکی از مسایل مهمی که عمدتاً نادیده گرفته می .است دیگر هاي فرمول
ها، از واقعیت فیزیکی و ملموس و اعداد  اگر امتیازهاي ویژگی. نظر به اعداد پرسشنامه است صاحبذهن 
اما اگر به اعداد واقعی دسترسی نداشته . رسد ي ناسازگاري به حداقل میپذیر گرفته شده باشند، دغدغه اندازه

اند از  دو چالش مهم عبارت .برانگیز است هاي ذهنی و کیفی به مقیاس کمی، چالش باشیم، تبدیل قضاوت
آید که  اي، هنگامی پیش می پرسشنامه ناسازگاري درون. اي پرسشنامه اي و بین پرسشنامه ناسازگاري درون

اي متفاوت بدهد، یا به هر  ي مرجع در ذهنش، به دو ارزش یکسان، نمرهنظر به دلیل لغزش نقطه صاحب
شود که دو  اي هنگامی مشاهده می پرسشنامه ازگاري بینناس. اش را حفظ کند دهی شکلی نتواند منطق نمره

نظر متفاوت که یک ارزش کیفی براي یک ویژگی خاص در نظر دارند، امتیاز متفاوتی به آن بدهند،  صاحب
هاي  براي غلبه بر ناسازگاري. ها یکسان نیست صرفاً به این دلیل که تصورشان از تناظر اعداد و کیفیت

یک راه متداول، تعیین چند سطح محدود . کنند ها تناظر یک به یک برقرار می و کمیت ها یادشده، بین کیفیت
ي ي محاسبهدر این حالت نیز باید تناظر اعداد با هر کیفیت و همچنین رابطه .]17[براي امتیازها است 

  .نظران اعالم شود ارزش برآیند به صاحب
به همین دلیل، سطوح . شود ها دشوار می بین کیفیت آناگر سطوح امتیازها پرشمار باشند، تمایز قائل شدن 

در بعضی مراجع، این نظام . کنند انتخاب می -مثالً پنج سطح  -امتیاز و سطوح کیفیت را به تعداد محدودتري 
 Fو  A ،B ،C ،Dدهی در مدارس ایشان به سطوح  اند، چون نظام نمره اي نامیده امتیازدهی را نظام مدرسه

مثالً . راه دیگر این است که تعداد سطوح امتیازها آزاد باشد، اما نقاط مرجع تعریف شوند .شود محدود می
نظران با مراجعه به  ترین کیفیت وجود داشته باشد، تا صاحبي بیشترین کیفیت و کمتوصیفی مختصر درباره

  .ها، ارزش نسبی هر گزینه را تعیین کنند آن
 يامه براناستفاده از اعداد پرسش یها، درباره چگونگ پرسشنامه یعز توزا ي ضد بالگرد، پیشها سامانهدر مورد 

هر عدد با ذکر مثال  یواقع يو معنا یازدهیامت یاسمق ین،چن هم. داده شد یحتوض یینها گیري یمتصم
 يها به قضاوت درباره سامانه یاعوجاج ذهن ینترمشابه و با کم یتنظران با ذهن شد تا تمام صاحب مشخص

نماد اختصاري هر معیار و  2جدول . تعیین شد 10تا  0ي امتیاز براي هر معیار، از بازه .ضد بالگرد بپردازند
  .دهد رهنمودهاي مربوط به محاسبات آن را نمایش می
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  پذیري راهنماي امتیازدهی به معیارهاي جذابیت و امکان -2جدول

  کیفیت کمینه  کیفیت بیشینه  وزن  نماد  نوع  معیار
ي پژوهش و هزینه
  ي فناوريتوسعه

-  CR  WR  بیش از توان سازمان   هزینه صفر  

  عدم امکان تولید انبوه  هزینه صفر  CP  WP  -  ي تولیدهزینه
  نسبی  هزینه صفر  CO  WO  -  ي عملیاتیهزینه

  احتمال انهدام صفر  درصد 95احتمال انهدام  K WK  ضروري  اخالل و انهدام

آشکارسازي هدف متناسب   D  WD  ضروري  کشف و آشکارسازي
  کشف و آشکارسازي صفر  گوییبا زمان پاسخ

 S WS  ضروري  بقا و تداوم عملیاتی
بقا و تداوم عملیاتی 

  )ها تمامی شاخص(حداکثري 
بقا و تداوم عملیاتی 

  حداقلی

غیر   مانورپذیري
تمامی (مانور حداکثري   M  WM  ضروري

  مانور حداقلی  )ها شاخص

 غیر  فرماندهی و کنترل
سازگاري و هماهنگی کامل   F  WF  ضروري

 ها با شاخص
عدم برخورداري از 

  هاي یادشده شاخص
  

  ها به ازاي هر حالت امتیازدهی به گزینه. گام ششم
 با آینده در است ممکن که حالتی هر ازاي به گزینه، هر امتیاز اما. شوند می امتیازدهی ها گزینه گام، این در
 پانل یک و پرسشنامه یک بدیل، حالت هر براي یعنی. شود محاسبه جداگانه طور به باید شویم، مواجه آن

 در ابهامی و ناسازگاري تا شود می مشخص خبرگان نظر با نیز کیفی مقادیر و اعداد تناظر. است الزم جداگانه
  .نیاید پیش امتیازدادن

تر ارایه  ي دقیقاکنون رابطه .شود گونه که بیان شد، در این مورد مطالعه، برآیند ضربی محاسبه می همان
تواند با  ها می افزایش یکی از هزینه. ها معقول است ي جمع هزینههاي اقتصادي، محاسبه براي هزینه. شود می

پذیري از  بنابراین شاخص امکان. ها نیست کاهش دیگري جبران شود، و نیازي به تعادل بین انواع هزینه
ها ارتباط دارد،  پذیري با معکوس هزینه جا که امکاناز آن. آید می دستاي به هاي هزینه حاصل جمع مولفه

  .ها خواهد بود برابر با معکوس جمع هزینه
، »اخالل و انهدام«هاي  ویژگی. شود هاي عملیاتی هر سامانه ساخته می شاخص جذابیت، از ترکیب توانایی

و » مانورپذیري«هستند، اما دو ویژگی هاي ضروري و اجباري ، ویژگی»پذیري بقا و تداوم«و » آشکارسازي«
  .کنند ، حتی اگر صفر هم باشند، ارزش کل را صفر نمی»فرماندهی و کنترل«

خبرگان ضرایب و امتیازهاي هر ویژگی را تعیین کرده و از حاصل ضرب این امتیازها، شاخص جذابیت هر 
سامانه در تمام تهدیدها، میزان جمع امتیازهاي هر . آید ي تهدید به دست میسامانه به ازاي هر صحنه

اي در تمام تهدیدها ارزش باالیی داشته باشد، امتیاز بیشتري  اگر سامانه. دهد جذابیت آن سامانه را نشان می
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توان به سوي تشکیل  هاي ضعیف، می هاي مستعد و حذف گزینه با مشخص شدن گزینه. به دست خواهد آورد

  .سبد مقاوم حرکت کرد
ي محاسبات انتقادي ي شیوهچه دربارهچنان. شود لیل کیفی و ارزیابی کارشناسی آغاز میدر گام بعدي، تح

امتیازهایی که بیشترین واگرایی را داشته باشند . گیرند وجود داشته باشد، این محاسبات مورد بازنگري قرار می
ند، ایجاد شده و روي رسد مکمل هم باش هایی که به نظر می ترکیب. شوند تیز براي بحث مجدد انتخاب می

  . شود ها بحث می میزان کارایی آن
جذابیت این . افزا استفاده کرد هاي هم توان از ارزیابی کمی هم براي تعیین ترکیب در کنار بحث کیفی، می

اکنون ترکیب برتر ترکیبی است که برآیند . ها است ي تهدید، برابر جمع جذابیت آنها در هر صحنه ترکیب
دلیل استفاده از برآیند ضربی این . هاي دیگر بیشتر باشد آن در تهدیدهاي بدیل، از امتیاز ترکیبضربی امتیاز 

  .است که سبد ترکیبی نباید در هیچ تهدیدي ناکارآمد باشد
شوند؛ به این صورت که  پذیري نیز تجمیع می با این روش، سبدهاي برتر از نظر جذابیت، در شاخص امکان

پذیري آن  امتیاز نهایی هر سبد، از برآیند ضربی جذابیت و امکان. شود یکدیگر جمع میهاي هر سبد با  هزینه
  . هر سبدي که امتیاز بیشتري داشته باشد، سبد برتر است. شود سبد حاصل می

در نظر گرفته شده است، زیرا اهمیت » 1«پذیري عدد  و توان شاخص امکان» 3«توان شاخص جذابیت عدد 
  .ها است همیت نیازهاي پژوهشی و هزینهکارکردي بیشتر از ا

  به صورت زیر است؛ ارزش برآیند يتعیین رابطههاي ضد بالگرد،  در مورد سامانه
  :ي زیر محاسبه شدرابطهاز میانگین حسابی وزنی معیارهایش و با ) P(پذیري  شاخص امکان

   R R P P O O R P OP W C W C W C W W W         
مقدار این شاخص، از میانگین . بدیل جداگانه محاسبه شدهاي  شاخص جذابیت به ازاي هر یک از آینده

  :آمد دست میهندسی وزنی معیارهاي جذابیت به
   1 K D S M FSK D M F

W W W W WWW W W W
iA K D S M F

   
      

دست ي بدیل بهیندهآ، از میانگین حسابی وزنی جذابیت در هر )A(میانگین شاخص جذابیت براي هر سامانه 
  :آید می

1

N

i i
i

A T A



 

شاخص اولویت، که همان . هاي بدیل است تعداد آینده Nي بدیل و هر آینده) اهمیت(وزن  iAدر آن که    
  :شد پذیري مربوط می ي زیر با جذابیت و امکانپذیري است، از رابطه برآیند جذابیت و امکان

34V A P   
تر از وزن  تر در این حوزه، وزن شاخص جذابیت، بزرگ با توجه به ترجیح سازمان به پیشروي هر چه قوي   

تمام . این عدد به صورت توانی در معادله ظاهر شده است. در نظر گرفته شد 3پذیري و معادل با  امکان
ي رابطهبا استفاده از  باید توجه داشت که. ضرایب وزنی محاسبات فوق، اعدادي بین صفر و یک هستند
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ها، ارزش نسبی  ارزش برآیند، فقط نسبت ضرایب مهم است و بزرگی یا کوچکی آن محاسبهضربی براي 

  .دهد ها را تغییر نمی گزینه
  تشکیل سبدهاي پابرجا. گام هفتم

 سبدهاي به دادن شکل براي تواند می پرسش این پاسخ کدامند؟ برتر يگزینه چند آینده، حالت هر براي
ها  دنبال سبدي از گزینهسازمان باید به .شود می تشکیل پابرجا سبد تعدادي اساس، این بر. باشد گشاراه پابرجا

طور میانگین، عملکرد هایی که به براي این منظور، ابتدا گزینه. باشد، که سبدي از نیازهایش را پوشش دهند
براي مثال، یک بار، . شود سپس بازي با اعداد شروع می. شوند اند، جدا می هاي بدیل داشته یندهآخوبی در تمام 

پذیري  بار دیگر، ضریب امکان. ها دیده شوند پذیرترین گزینه شود تا امکان ضریب شاخص جذابیت صفر می
  . ها دیده شوند ترین گزینه شود تا فقط شاخص جذابیت در شاخص اولویت مؤثر باشد، و جذاب صفر می

رود در کنار هم  شوند که گمان می ها شناسایی می اي از گزینه هاي پیاپی، مجموعه بررسیبه این ترتیب و با 
هزینه باشند که  تعداد و کم چنان کم ها نه باید آن این گزینه. بتوانند نیازهاي بدیل سازمان را تأمین کنند

  .شندچنان پرتعداد و پرهزینه که خارج از توان سازمان با سازمان بیکار بماند، نه آن
تواند براي سازمان  آوري میباید بررسی کرد که چه سبد دیگري از محصول یا فن. یک سبد کافی نیست

باید سبدي انتخاب . شود پس از تشکیل چند سبد، ارزیابی آنان با حضور مؤثر خبرگان آغاز می. مناسب باشد
 تشکیل فرآیند البته. ل داشته باشدهاي بدی ترین هزینه و ریسک، بهترین کارایی را در آیندهشود که با کم

  .است خالقانه فرآیندي پابرجا، سبدهاي
 يمناسب برا هاي ینهگزشناسایی  ها، قضاوتاز دقت  یناناطمهاي ضد بالگرد، پس از کسب  در مورد سامانه

د ض يها از سامانه يسبد یتاًنها یلی،تکم یو کم یفیک هاي یبا بررس. بدیل آغاز شد هاي یندهاز آ یکهر 
 ،فردبه صرمنحي سامانه یک یل،بد يیندههر آ ين بود که به ازایاز نکات جالب ا یکی. شد یشنهادبالگرد پ

کنار هم گذاشته  یلبد هاي یندهبرترِ آ يینهاما اگر فهرست چند گز. شناخته شده بود ینهگز ینعنوان برتربه
شد که در مجموع در تمام  ییسامانه شناسا 5 یب،ترت ینبه ا. شدند دیده میموارد مشترك هم  شد، یم
کوهستان و دشت  یطارزششان در شرا کهوجود داشتند  یزندیگر  يدو سامانه. مناسب بودند یلبد هاي یندهآ

  .گرفتند يسامانه در سبد محصوالت برتر جا 7 یب،ترت ینبه ا. بودبرجسته 
  ارزیابی نهایی و گزینش سبد برتر. گام هشتم

شود که براي  پیشنهاد می. شود صورت کیفی انجام میسبدهاي برتر، انتخاب نهایی بهشدن  با مشخص
گذاري تا این مرحله، یک باز از ابتدا با خبرگان بررسی شود تا بتوان ادعا کرد  یتاولوارزیابی کار، کل فرآیند 

که خبرگان در صورتی. دان اي غریب و دور از انتظار نداشته اند و نتیجه که محاسبات ریاضی کمک ذهنی داده
ي کار تردید داشتند، باید علت برتري یک گزینه نسبت به دیگري، در تمام مراحل کار، یجهنتي درباره

شوند و این خطا  کار دچار خطا میزدن مزایا و معایب یک راه گاهی اوقات خبرگان هم در جمع. گیري شود ره
  .ي کار باید به طور کامالً کیفی تبیین شودیجهنتبراین، بنا. دهند را به روابط ریاضی و رایانه نسبت می
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هایی که جذابیت باال و  گزینه. گیرند هاي دیگر هم مورد توجه قرار می غیر از سبد برگزیده، بعضی گزینه

سبد «ها، سبدي دیگر با عنوان  با کمک این گزینه. شوند پذیري کم داشته باشند، هم دورانداخته نمی امکان
شود تا در زمان  اي رصد می صورت دورهیابی به این سبد بهپذیري دست امکان. شود تشکیل می» مستعد

نگاشتی  گذاري پابرجا، ره اگر قرار باشد پس از اولویت. گذاري کند ها نیز سرمایه مناسب، سازمان بر روي آن
هستند و سبد محصوالت مستعد تر بر دیگران  پذیري بیشتر، مقدم هاي داراي امکان ترسیم شود؛ معموالً گزینه

  .گیرد هاي زمانی دورتر جاي می در افق
 يداشتند، در سبد محصوالت مستعد جا تر یینپا یريپذ که امکان ي ضد بالگرد، محصوالتیها سامانهدر مورد 
بهبود توان طراحی و تولید شدند تا در صورت  یمعرف یآت يها پژوهش يمحصوالت مستعد برا. داده شدند

ضد  يها از سامانه یرپژوهش مشخص شد که غ يانتها ین درچن هم. به فهرست برگزیده وارد شوندها،  آن
سبد  یک ،منظور ینا يبرا. کرد گذاري یهخاص هم سرما هاي يورآفن یبعض يرو یدبا یده،بالگرد برگز

   .کرد یم یهبرجسته را به سازمان توص یعنوان پژوهش 7شد که  یفتعربراي واحد تحقیق و توسعه پژوهش 
 یکردهاياز رو یريگ انجام شد و با بهره یبوم يالگو یکبر اساس  ،بالگرد ضد يها سامانه پژوهی آینده

از  یاگرچه بعض. مختلف را گرد هم آورد يها نظران سازمان و صاحب یشمندانو خالقانه، اند یفیک ی،کم
داشته باشد؛ از ارزش  بودبه يجا ها یکتکن ییدقت و کارا یاکار ساده به نظر برسند،  ینا ییاجرا يها گام
به شمار  یکل يالگو یکشد، تنها  یانکه ب يا تجربه. شود یدر مسایل مشابه کاسته نم یروش چنین ياجرا

 یاتجزئ یدبا پژوهان یندهنوشتار دشوار است و آ ینآن در ا یو کم یفیک یاتاز جزئ یاريبس یانکه ب آید یم
  .ندکن یزير حنو را در خالل کار طر يها تجربه
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  يریگ جهینت - 5

 اما. است مطرح پژوهی آینده در گذاري اولویت براي پایه روش یک عنوانبه کلیدي هاي آوريفن روش
 روش دو از گرفتن الهام با نوشتار، این در. دارد کار و سر بدیل هاي آینده و بلندمدت هاي افق با پژوهی آینده

 نام با راهبردي، صنایع در گذاري اولویت نوین الگوي پابرجا، گیري تصمیم و کلیدي هاي آوريفن
 در بتوانند که دهد می باالتر اولویت هایی گزینه به جدید روش. است شده معرفی» گذاري پابرجا اولویت«

 برابر در پابرجا هاي تصمیم اتخاذ در را سازمان بدیل، هاي آینده به توجه. باشند مؤثر بدیل هاي آینده
 تنظیم اي گونهبه روش این کیفی هاي قضاوت و ریاضی روابط دیگر، سوي از. رساند می یاري ها قطعیت عدم
  .بیاورند فراهم سازمان اهداف براي را ها گزینه ترین معقول و ترین متعادل بتوانند که شوند می

 .گذاري پابرجا است ، حاکی از برتري اولویتروش جدیدهاي کلیدي و  آوريروش فناي گذرا بین  مقایسه
هر جا که مخاطرات  .است هاي منتخب در برابر مخاطرات آینده پابرجایی اولویتدلیل این برتري، ترین  مهم

ترجیح دارد؛ اگرچه اجراي آن  گذاري پابرجا اولویتپوشی نباشند، روش  هاي بدیل قابل چشم آینده و حالت
پژوهان دیگر بتوانند بین  ترین وجوه این برتري مرور شوند تا آینده اما شایسته است مهم .قدري دشوارتر است

  .سادگی روش پیشین و اثربخشی روش نوین انتخاب کنند
اي متعدد از وجوه مختلف و  گذاري پابرجا، گزینه در اولویت: گذاري پابرجا، عرصه نوآوري است اولویت -

شود که  ها معرفی می در نهایت آن، سبدي از گزینه. شوند بررسی میبراي کارکردن در شرایط گوناگون 
نگري که در  این دید عمیق نسبت به مسأله و دانش کل. در شرایط مختلف به کمک سازمان بیاید

ممکن است در . هاي جدید را هم مشخص خواهد کرد جریان پژوهش تولید شده است، ارزش ایده
اي براي ترکیب دو گزینه پیشنهاد دهد، ترکیب دو محصول یا  جریان پژوهش، یکی از خبرگان ایده

پذیري و جذابیت با  تواند در همین پژوهش از حیث امکان این ایده می. فناوري یا هر چیز دیگر
  .هاي دیگر مقایسه شود و در صورت احراز امتیاز مناسب، مورد حمایت سازمان قرار بگیرد گزینه

گذاري را براي  گاهی اوقات سازمان اولویت: ن و منابع آن تعدیل شودفرآیند پژوهش باید نسبت به زما -
در این صورت، . گیرد دادن به باالترین سطح امورِ خود به خدمت می ساله و براي جهت  10افقی 

نیاز و  هاي پیش بردن پژوهش گر را مامور پیشپسندیده خواهد بود که یک سال زمان و تعدادي پژوهش
تري که زمان و منابع  تواند در مسایل ساده گذاري می اما ایده کلی اولویت. اري کندگذ خود روش اولویت

ها تهیه  ترین گزینه کافی است فهرست خامی از مهم. کار گرفته شودتعریف پروژه هم وجود ندارد، به
پذیري به معیارهاي  شود، دو حالت بدیل طراحی شوند، سپس بدون تفکیک شاخص جذابیت و امکان

  . داده شود ها آن، امتیازهاي فرعی
تحلیل کیفی براي مهندسان و تحلیل کمی : گذاري پابرجا ترکیبی از تحلیل کمی و کیفی است اولویت -

انتقاد متداول مهندسان و نیروهاي فنی به این . آور هستند براي مدیران و فعاالن علوم اجتماعی هراس
را نسبت  توان با چند شاخص ساده و محاسبات سرانگشتی، برتري یک گزینه روش این است که نمی

شدن روابط  مشکل مهم فعاالن علوم اجتماعی هم این است که با پیچیده. به دیگري تعیین کرد
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توانند  کنند سررشته موضوع از دستشان خارج شده و دیگر نمی افزاري، حس می ریاضی و کدهاي نرم

ي خود به کار بگیرد، پژوه این است که تحلیل کمی و کیفی را به جا هنر آینده. با ان ارتباط برقرار کنند
هاي کمی و کیفی براي تفسیر یکدیگر بهره  تا حد ممکن منطق کار تیم را شفاف کند، و از تحلیل

  .بگیرد
 مختلف هاي سیاست و کارهاراه ارزش آینده، از چندگانه درك پرتو در و پابرجا گذاري اولویت بنابراین، با

 باشند، مقاوم و پابرجا ها مخاطره برابر در که راهبردي ايه گزینه از سبدي تعیین بر افزون. شود می نمایان
 را تري هوشمندانه عملیاتی طرح بدیل، حالت هر براي که کند می کمک مدیران به روش، این دانشی خروجی

  .کنند اجرا
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