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 چکیده
در محیط  مقوله مهم و اثرگذار شناخته شده است. سازمانی راهبردیریزی برنامهکار، وبا توجه به پویایی محیط کسب

توجه به از این رو، اند، کارایی خود را از دست داده راهبردیریزی رویکردهای سنتی به برنامه ،عصر حاضرمتغیر 
ارزیابی  با هدف پژوهش حاضر. استیکی از این رویکردها، رویکرد اقیانوس آبی . نوین افزایش یافته استرویکردهای 

با رویکرد اقیانوس آبی تدوین ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت  راهبردیریزی راستایی نظام برنامهمیزان تطابق و هم
 ریزیبرنامههای الگوی ، ابعاد و شاخصراهبردیحوزه مدیریت نظری مبانی   بر اساسابتدا،  این پژوهشدر  .شده است
قرار  راهبردینفر از متخصصان حوزه مدیریت  0۴استخراج شد و سپس در اختیار  بر مبنای رویکرد اقیانوس آبی راهبردی

-ی کافی برای ارزیابی نظام برنامهرواینشان داد که الگوی پیشنهادی  هاارزیابی ابعاد و شاخص گانهسهمراحل داده شد. نتایج 

و دیدگاه متخصصان درگیر در  هانامهآئین، اسناد، با استفاده از روش مطالعه موردیسپس ها را دارد. شرکت راهبردی ریزی
 ،های پژوهشیافته .مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  راهبردیریزی فرایند برنامه

-محوری و بهبینش اقیانوس آبی، انسانیتها، باید سه بعد شرکت راهبردیریزی که برای ارزیابی نظام برنامه دهدمینشان 

الگوی  بر اساس موردمطالعهشرکت  راهبردیقرار گیرد. همچنین تحلیل برنامه  موردتوجه راهبردابزارهای تدوین  کارگیری
در همچنین  .همخوانی دارد با رویکرد اقیانوس آبی درصد ۵۵ این شرکت، حدود راهبردیدهد که برنامه تائیدشده نشان می

دیگر های این شرکت از وضعیت بهتری نسبت به دو بعد راهبردبینش اقیانوس آبی در تدوین  یدشده،أیت بین ابعاد مدل
 ت. برخوردار اس
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 مقدمه .1

 راهبرداندیشه  و مفهوم اما میالدی است، قرن بیستم به مربوط و متأخر ایمقوله راهبرد علمی مطالعه

بر اثر  راهبرد، با وجود این قدمت [.1۸] گرددمی پیش بر هاقرن به و است ترطوالنی مراتببه قدمتی دارای
در چند  راهبردتحوالت . [1۲] است تکامل بازار در حال راتییبه واکنش نشان دادن به تغ ندهیمبرم و فزا ازین

، ۲۴۴۵بار در سال  شده است. نخستین 1اقیانوس آبی راهبردبه نام  راهبردای از سال اخیر منجر به ظهور گونه
این مفهوم را به علت نوآوری در  «اقیانوس آبی راهبرد»، در کتاب خود با نام 0و رنه مابورن ۲دبلیو چان کیم

اقیانوس آبی خروج از محیط رقابت یا همان اقیانوس قرمز و حرکت به سمت  راهبردهدف  ارزش مطرح کردند.
های بکر و خالی از رقیب، از طریق نوآوری در ارزش است که از این محیط با نام اقیانوس آبی یاد محیط

شود که شرکت تمام عواملی تعیین جایگاه در مقابل رقبا، باعث می تمرکز روی نوآوری در ارزش و نهکند. می
اقیانوس  راهبرد رویکرد اقیانوس آبی یا همان. [1۶]چالش بکشد کند، به را که یک صنعت روی آن رقابت می

های ارزشمند برای نوآوری در بازار، همراه با بهبود و ارتقاء خدمات جدید است که به نیاز 4آفرینیهم راهبردآبی، یک 
به  ،تقسیم تقاضای موجود که معموالً در حال کاهش است جایبه راهبرد. این [۵]دهد، پاسخ مینشدهدادهپاسخ

 .    [1۶] پردازدگریز از رقابت می بهبندی رقیبان، درجه جایبهو موضوع بسط تقاضا، 
های فعال در این های آینده، رقابت شرکتصنعت پتروشیمی، در طی سالآماری های تحلیل بر اساس

نه  ایندهیدر آ گر،ید یاز سو صنعت به اوج خود رسیده و نیاز به نوآوری در این حوزه افزایش خواهد یافت.
صادرکننده  یو حت دکنندهیخود به تول ،نیمثل هند و چ یمیکنندگان بزرگ محصوالت پتروشچندان دور مصرف
و  دیبا توجه به حجم انبوه تول زین ییکایآمر هایخواهند شد. شرکت لتبدی هاحوزه یدر برخ یمیمحصوالت پتروش

را  یفعل دکنندگانیورود کنند، قطعاً تول یمیمحصوالت پتروش یبرخ دیلاگر به تو نییپا اریبس دیتول یهانهیهز
منابع  انیپا بر یمؤسسه کربن ترکر  مبن یهابا توجه به گزارش نی. همچن[۲۵]دچار مشکل خواهند کرد 

و  دهیبه اوج خود رس ندهیآ یهارقابت در سال نیکه ا افتیدر توانی، م۲۴0۴در سال  یلیفس هایسوخت
رسد یکی از رویکردهای مناسب به نظر میو  افتیخواهد  شیصنعت افزا نیدر ا یها به نوآورتوجه شرکت
از سوی دیگر، با اهمیت یافتن  اقیانوس آبی خواهد بود. راهبردها، استفاده از در این شرکت راهبردبرای تدوین 

اقیانوس آبی  راهبردکارگیری ههای متعددی بر روند رو به رشد ب، پژوهشراهبردرویکرد اقیانوس آبی در حوزه 
 از این رو. [۲0و  11] های عمومی و غیرانتفاعی در آینده اشاره دارندوکار و همچنین سازماندر دنیای کسب

 راهبردها به ساخت ابزاری برای ارزیابی رویکرد فعلی شرکتبا هدف تا  استدر پی آن  حاضرپژوهش 
االت پژوهش به شرح زیر ؤانجام گیرد. براین اساس، س در این حوزه  موردمطالعهاقیانوس آبی و بررسی یک 

 :است
 کدام است؟ راهبردعناصر کلیدی رویکرد اقیانوس آبی در تدوین  .1
رویکرد اقیانوس آبی  بر اساسشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  راهبردیریزی وضعیت نظام برنامه .۲

 چگونه است؟ 
 

                                                                                                                                                 
1 Blue Ocean Strategy 
2 W. Chan Kim 
3 Renée Mauborgne 

 4 creation-Co : نفعان وکار، با تمرکز بر تجربیات مشتری و روابط تعاملی است. درواقع نوعی ابتکار مدیرتی برای گرد هم آوردن ذیکسبراهبرد
آفرینی، ارتباط و پویایی بین مشتری و خلق یک تجربه سایرین( و ایجاد ارزش مشترک برای طرفین است. هممختلف )شامل: سازمان، مشتریان و 

 (. www.businessdictionary.comدهد )منبع: ارزشمند را افزایش می



 07۰  یآب انوسیاق کردیسازمان بر اساس رو یراهبرد یزرینظام برنامه یابیارز

 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

پاسخ به نیاز تعامل بهتر سازمان با محیط و توازن بین سناریوهای آینده با اهداف برای  راهبردیریزی برنامه
گرفت، بر هایی که صورت میبینیشد و پیشهایی که در این فرآیند انجام میبه دلیل تحلیل و شدسازمان مطرح 

 ازپیشبیشگیر محیط، ضرورت آن را چشمهای . اکنون نیز تحوالت و دگرگونی[01]اهمیت آن افزوده شد 
به اهداف بلندمدت خود  حالدرعینوکاری که بخواد به شکلی رقابتی عمل کرده و نمایان ساخته است. هر کسب

را  راهبردیریزی برنامه [.14] نیاز خواهد داشت یک ابزار مدیریتی عنوانبه راهبردیریزی دست یابد، به برنامه
مدل فرد آر دیوید  بر اساس. [0۵]گرفت  در نظریا مدیریت راهبردی  راهبردییند مدیریت توان بخشی از فرآمی

است، مدیریت راهبردی در سه بخش کلی شامل تدوین های مدیریت راهبردی ترین مدلکه یکی از جامع
ریزی برنامهدر بخش نخست آن جای دارد.  راهبردیریزی و برنامه استراهبرد، اجرای راهبرد و ارزیابی راهبرد 

ها محیط داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و در یک برداشت کلی، فرآیندی است که در آن سازمان راهبردی
کند تا برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکالت و تضمین عملکرد هایی را خلق میراهبردبینی آینده، با پیش

  .[0۴]گیرد ر میقرا مورداستفادهبهتر 
، انتقادهایی نیز نسبت به آن صورت گرفته است. انتقادهایی راهبردیریزی های برنامهرغم مزیتعلی

ریزی و ضربه زدن به تصمیمات در سازمان، محدود شدن به برنامه راهبردیریزی همچون: خستگی از برنامه
در عمل. با این  راهبردریزی بر اجرا و فراموش شدن ، تقدم برنامهراهبردیریزی ، علمی نبودن برنامهراهبردی

اند جانشینی برای ها نتوانستهو بسیاری از شرکت استهمچنان دارای اهمیتی ویژه  راهبردیریزی برنامه وجود
، 1ین اند کمپانیبِی مؤسسه هاگزارشبر اساس  کهطوریبه، [۲1]متعارف پیدا کنند  راهبردیریزی فرآیند برنامه

از سوی  راهبردیریزی برنامه فرآیند. [۲۸]در طی دو دهه اخیر، جزء پنج ابزار مدیریتی برتر در دنیا بوده است 
شمول از همین رو، یک رویکرد خاص و جهان ،هایی گوناگون ارائه شده استنظران مختلف و در قالب مدلصاحب

، 4، پیگلز و روجر0، گودشتِین۲های برایسونتوان به مدلها و ابزارهای تحلیلی می. از جمله این مدلاستمورد توافق ن
، ۵PESTEL وتحلیلتجزیهسوات، نیروهای رقابتی پورتر،  وتحلیلتجزیهاقیانوس آبی و ابزارهایی همچون  راهبرد

 اشاره کرد.ماتریس مشاوران بوستون 
 اقیانوس آبی راهبرد

ریزی غالب بر ادبیات برنامهتئوری مفهوم رقابت مایکل پورتر، اقیانوس آبی،  راهبردتا پیش از معرفی 
یا باید هزینه پایین را دنبال کنند  برای پیروزی در رقابت وکارهای موفقکسب که اعتقاد داشتبود، وی  راهبردی

 هایجنگ تهاجمی، تبلیغات های رقابتی،راهبردطریق  از کردندمی سعی هاو یا تمایز. و بر این اساس شرکت
کیم و توسط اقیانوس آبی  راهبردبا معرفی . اما [0۲]کنند  عمل بهتر خود رقبای از هاتاکتیک سایر قیمتی و

ها باید تقاضای جدیدی را در یک رقابت رودررو با سایر سازمان جایبهسازمان  این باور شکل گرفت که مابورن
وکار را به دو بخش اقیانوس آبی اقیانوس آبی، فضای کسبرویکرد . [00] .فضای بازاریِ عاری از ستیز خلق کند
های قرمز نماد کلیه صنایعی هستند که امروزه موجود بوده و اقیانوسکند. و اقیانوس قرمز )یا سرخ( تقسیم می

 یانوسیکنندگان کاال و خدمات در اقو عرضه دکنندگانیتولحالت  نیپردازند. در اها در آن به رقابت میشرکت
با  انوسیاق نیا وجنگ دچار مشکالت شده  نیبا هم دارند و در ا یمتیمشغول به رقابت هستند که دائما جنگ ق

                                                                                                                                                 
1 Bain & Company 

۲ Bryson 
0 Goodstein 

4 Pigels & Rodger 

۵ Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal factors (PESTEL) 



 ۰۸22زمستان  ـ ۸۴شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی   070

 

های نشده حوزهفضاهای شناخته، های آبیاقیانوس. [03] شودیم لیقرمز تبد انوسیشدن خون آنها به اق ختهیر
  .[04]باشند که درحال حاضر وجود ندارند هایی مید و نماد کلیه حوزهکاری و خدماتی هستن

 آن جنگتقاضا بیشتر از آن چیزی است که بر سر  ،اندرقبا آن را تسخیر نکرده ،بازاری که ناشناخته است
از بازاری بکر،  یااقیانوس آبی، استعاره وجود دارند. یهای زیادی برای رشد سریع و سودآورفرصت و در آن، باشد

اقیانوس آبی، اغلب در درون اقیانوس . [10] نخورده و گسترده است که عمق آن هنوز کشف نشده استدست
شوند و بیشتر در پی یافتن کاربرد عملی برای حاصل می فناوریاز طریق نوآوری در  عمدتاً قرمز ایجاد شده و

ی محصوالت )کاال یا خدمات( یانوس آبی، الزامی در ارائه. درواقع برای ایجاد اق[1] های موجود هستندآوریفن
ها نیازی حتمی به ساخت محصوالت و یا ارائه خدماتی که تاکنون جدید نیست و شرکت فناوریجدید از طریق 

کنند تا وارد صنایع جذاب شده ها توصیه میهای رقابتی به شرکتراهبردکه درحالیوجود نداشته، نخواهند داشت. 
-تواند در تمامی صنایع و صرفهای آبی میدارد که اقیانوسبیان می راهبردو از صنایع غیرجذاب بپرهیزند، این 

 . [3]شان ایجاد شوند نظر از ماهیت، جذابیت و درجه رقابت
و  ۲۴13ود نداشت. اما در سال اقیانوس آبی وج راهبردگام برای به، الگویی روشن و گام۲۴13تا پیش از سال 

مرحله و بهحله، به صورت مرراهبردسازی این اقدامات عملی الزم برای پیاده« 1جهش به اقیانوس آبی»در کتاب 
پنج مرحله تدوین شده  به صورتاقیانوس آبی  راهبردفرآیند . در این کتاب، [۲4] شددر الگویی شفاف مطرح 

ساکن )پی -مهاجر-پیشگام نقشهشد. در مرحله نخست با استفاده از  معرفیاست و در هر مرحله ابزارهایی خاص 
شده یا آتی سازمان بر روی آن، محدوده مناسب برای آغاز ریزی، و ترسیم سبد محصوالت فعلی و برنامه۲ام اس(

های رقابتی و تعیین شاخص 0راهبرده دوم با استفاده از بوم گردد. پس از آن و در مرحلحرکت مشخص می
ی مطلوبیت گیری از نقشهشود. در مرحله سوم با بهرهصنعت، جایگاه سازمان بین رقبا و درون صنعت نمایان می

گانه مطلوبیت، های ششهنگام استفاده از محصول نمایان گشته و به کمک اهرم خریدارانهای ، چالش4خریدار
، دورنمایی از ۵گانهها خواهد کرد. پس از آن به کمک تحلیل غیرمشتریان سهمان سعی در بهبود آن چالشساز

تالش  ۹چارچوب شش مسیرکارگیری کل تقاضای ممکن را برای خود خواهد شناخت. در مرحله چهارم، ابتدا با به
و ترسیم دوباره  3استفاده از چارچوب چهار اقدامشود تا مرزهای بازار، مورد بازسازی قرار گیرد. پس از آن با می

 یابی به اقیانوس آبی شکل خواهند گرفت. های نهایی، و به تعبیری همان راه دستراهبرد، راهبردبوم 
گرایی سعی سازی و آغاز حرکت خواهد بود؛ در این مرحله با اعتدالپنجم و پایانی، نوبت به نهایی در مرحله

. پس از آن با ارائه [۲۴]های نهایی و دالیل اتخاذ آنها برای افراد سازمان مشخص گردد خواهد شد تا راهبرد
محصول )کاال یا خدمت( اولیه به بخشی از بازار، آزمون سریع بازار انجام خواهد شد تا از طریق آن بازخور 

به صورت انبوه  های احتمالی محصول برطرف گردد. و در پایان محصول نهاییحاصل شده و نقص خریداران
 ، این فرآیند قابل مشاهده است.1شکل . در [۲۲] وارد بازار گردد

 

                                                                                                                                                 
1 Blue Ocean Shift: Beyond Competing - Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth 
۲ Pioneer-Migrator-Settler (PMS) Map 
0 Strategy Canvas 
4 Buyer utility map 
۵ Three Tiers of Noncustomers 
۹ Six Paths Framework 
3 Four Actions Framework 
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 (Kim & Mauborgne, 2017) یآب انوسیاق راهبرد ندیفرآ .1شکل 

 

  پژوهش هپیشین

در داخل کشور انجام شده  خصوصبهاقیانوس آبی  راهبردهای اندکی پیرامون های اخیر پژوهشدر طی سال
یابی کتابخانه عمومی ثاندر بی کانادا به یک تا چگونگی دست در پژوهش خود تالش کرد( ۲۴1۶) 1پاتمن .است

که برای تبدیل از یک کتابخانه  کند. نتایج پژوهش نشان داداقیانوس آبی و دستاوردهای حاصل از آن شناسایی 
مبنا و چندمنظوره، تمامی مراحل مربوط به فرآیند قطب اجتماعی مشارکت منظوره به یکعمومی مستقل و تک

 مورداستفادهنیز  راهبردیک طی شده است و همگی ابزارهای مربوط به این بهصورت یکاقیانوس آبی، به  راهبرد
دهی یک روند خارجی یعنی رویکرد یک مؤسسه فرهنگی و ترین راهکار، مشارکت در شکلاند. کلیدیقرار گرفته

 های اجتماعی و همکاری با این مؤسسه بود. آموزشی برای گسترش آموزش
گذاری فضای سازی و بهبود فرآیندها، اشتراکدر نهایت این کتابخانه عمومی با اقداماتی همچون ساده

اندیشی در جامعه، ابخانه و تجهیزات آن با عموم مردم و نهادها، ایجاد میزگردهای اجتماعی و افزایش مثبتکت
های صورت چشمگیری افزایش داد، بلکه به قطبی در آموزشو بازید از کتابخانه را به  خوانیکتابتنها فرهنگ نه

                                                                                                                                                 
1 Pateman 
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در سال  1وهشی دیگر که توسط رحمان و چَوجریدر پژ .[۲۹]اجتماعی و تعامالت بین افراد جامعه تبدیل گشت 
اقیانوس آبی در دوازده شرکت  راهبردشده و نیز دستاوردهای حاصل اجرای انجام شد، اقدامات انجام ۲۴1۶

. و مشخص شد که عالوه بر تأثیر مثبت و شگرف شدبه صورت دقیق، همراه با آمار و ارقام تشریح  شدهشناخته
های انتفاعی، غیرانتفاعی و دولتی نیز توان در بخشرا می راهبردها، این عملکرد سازماناقیانوس آبی بر  راهبرد

  .[۲3]کار گرفت و محدود به یک صنعت خاص نخواهد بود به
مناسب  راهبردانتشار یافت، مشخص شد که  ۲۴1۸در سال  ۲در پژوهشی دیگر که توسط ساکار و سوریوکیو

واقعیت مجازی است. در این پژوهش از  فناوریرویکرد اقیانوس آبی، استفاده از  بر اساسبازاریابی برای بنادر 
های توانند هزینهکه با استفاده از واقعیت مجازی، بنادر می شدچارچوب چهار اقدام استفاده شده بود و مشخص 

ریابی داخلی باید یابی، و بازاگذاری، ترفیع، مکانحال بخش خدمات، قیمتعملیاتی خود را کاهش دهند درعین
رفته، بر نیروی انسانی، کاغذبازی، زمان ازدستهای مبتنیبه حذف عملیات فناوریایجاد شوند. همچنین این 

محور های سرویسکه با اثرات فعالیتکند. درحالیریزی زیربنایی کمک میاحتمال تصادفات و مشکالت برنامه
افزایش داد  خوبیبههای حوزه بندر را توان استانداردمی همچون کنترل عملیات اسکله و گسترش مساحت بندر

[۲۶] . 

 مدل مفهومی پژوهش

-دهد که برای موفقیت و پیادهنشان می اقیانوس آبی راهبردتدوین و اجرای مرور ادبیات پژوهشی در حوزه 

کارگیری محوری و بهلفه اصلی و کلیدی شامل: بینش اقیانوس آبی، انسانیتمؤاقیانوس آبی به سه  راهبردسازی 
 مشخص شده است. ۲که در شکل  [۲۴] استابزارهای مناسب برای خلق بازار نیاز 

 

بینش اقیانوس آبی
های فکری افراد و منظور گسترش افقبه

هدایت آنها در مسیر درست

محوری در  رآیندانسانیت
نفس بخشی و ساختن اعتمادبهمنظور الهامبه

ای که خودشان فرآیندها را به گونهافراد، به
صورت مؤثر اجرا کنند

ابزارهای  ل  بازار 
های مناسب در جهت نحوه همراه راهنماییبه
کارگیری آنها برای ساخت صالحیت خالقانه به

های جدید بین در افراد و بازگشایی محدوده
تمایز و هزینه

 
 [20] )ی آب انوسیاق راهبرد در تیموفق یدیکل بعد سه .۲ شکل

 
های فکری خود را گسترش، و در است و به این منظور باید افق 0نخستین بخش، اتخاذ بینش اقیانوس آبی

 راهبردشود و در نیز یاد می 1ها در آن قرار دارند تغییر داد. از این مؤلفه، با عنوان تصویر کالنجایی که فرصت
 اقیانوس آبی، مفهوم و کارکردی بسیار وسیع دارد. 

                                                                                                                                                 
1 Rahman & Choudhury 

۲ Sakar & Surucu 

3 Blue ocean perspective 
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ها، خود را از حد و عناست که افراد و سازمانگسترش افق فکری و تمرکز روی تصویر کالن به این م
دومین بخش، داشتن یک فرآیند انسانی است که به آن  .بیندیشندصورتی متفاوت مرزهای موجود برهانند و به 

مدارانه با منابع انسانی سازمان برخورد انسانیتمحوری، شود. درواقع انسانیتدر این فرآیند گفته می ۲محوریانسانیت
سازد. این بعد دهد و اجرای مؤثر فرآیندها را محقق مینفس افراد بوده و آن را شکل میبخشِ اعتمادبهالهاماست که 

های راهبردتبدیل ، به معنای 0. تقطیع یا اتمیزه کردناست گراییو اعتدال راهبردیی تقطیع، آگاهی دارای سه مؤلفه
، 4راهبردیمنظور از آگاهی ده و فراواحدی، به اقدامات مشخصِ کوچکِ قابل فهم و قابل اجرا است. بزرگ، پیچی

ایجاد شرایطی است که افراد، وضعیت کنونی سازمان را درک کرده و خودشان نیاز به تغییر را احساس کنند و در 
 است.  ۹اینظریه عدالت رویه بیان مدیریتی از ۵گرایینهایت یک توافق جمعی بر سر آن شکل گیرد. اعدال

 جادیا زیافراد و ن یعاطف یهاو ارزش هاشهیشناختن اند تیبه رسمگرایی به معنای در حقیقت اعتدال
است. توجه به این مؤلفه و در  انجام امور یخصوص براداوطلبانه و به یهامشارکت ینفس در آنها برااعتمادبه

گرایی دارای سه . اعتدالگرددمیها راهبردهای افراد منجر به تعهد آنان نسبت به اجرای حقیقت احترام به اندیشه
ها و دالیل اتخاذشان، و بیان راهبردها، توضیح و تبیین راهبرداصل: مشارکت افراد از سطوح مختلف در تدوین 

سومین بخش برای موفقیت در  ست.ها اراهبردانتظارات شفاف نسبت به افراد و نیز نسبت به دستاوردهای حاصل از 
هایی کاربردی برای خلق بازار و راهکارهایی مناسب، پیرامون نحوه اقیانوس آبی، داشتن ابزار و چارچوب راهبرد

 کننده است. کارگیری آنها در جهت تبدیل بینش اقیانوس آبی، به یک پیشنهاد تجاری جدید و قانعبه
ها، افراد به یک درک دقیق نسبت به آنچه باید انجام شود، دست خواهند با استفاده از این ابزارها و چارچوب

ساکن )پی ام -مهاجر-ی پیشگاماند از: نقشهگیرند عبارتقرار می مورداستفادهیافت. این ابزارها که به ترتیب 
. [۲۴]اقدام گانه، چارچوب شش مسیر و چارچوب چهار ، نقشه مطلوبیت خریدار، غیرمشتریان سهراهبرداس(، بوم 

گیرد، ی این مقاله قرار میبه دلیل آنکه هریک از این ابزارها نیاز به توضیحات طوالنی داشته و خارج از محدوده
قرار گرفت و سعی  مدنظرمدل مفهومی  عنوانبهدر پژوهش حاضر، این مدل  نظر شده است. از تشریح آنها صرف

های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رویکرد راهبردمطابقت های مناسب، میزان شد تا با استفاده از شاخص
 اقیانوس آبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 
 شناسی پژوهشروش .3

-راستایی نظام برنامهاز آن ارزیابی میزان تطابق و هم هدف، های کیفی بودهاز نوع پژوهش پژوهش حاضر

مطالعه موردی  نیز شیوه انجام آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رویکرد اقیانوس آبی، و راهبردیریزی 
تواند یک شود، یک مورد که میدر روش مطالعه موردی که به آن موردپژوهشی یا موردکاوی نیز گفته می. است

هم باشد، انتخاب شده و از واحد، یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد مرتبط به 
. مطالعه موردی، بررسی عمیق و وسیعی از یک مورد یا واحد [0۹]گیرد قرار می موردبررسیهای مختلف جنبه

 ای از واحد موردنظر خواهد بود. یافتهدهنده تصویر کامل و سازماناست و نتایج حاصل از آن، ارائه

                                                                                                                                                 
1 Big picture  
۲ Humanness 
3 Atomization 

4 Firsthand discovery نامیده   راهبردیآگاهی  ،اما با توجه مفهوم آن در عمل، در این پژوهشباشد، می «کشف اولیه»: ترجمه دقیق این واژه
 شده است.

5 Fair process 

 ۹ Procedural justice : دهند، به عدالت در فرآیندی که با مردم به همان اندازه که به محصول و خروجی نهایی کار اهمیت می، ایعدالت رویهدر
 دهند. شود نیز اهمیت میاین محصول یا خروجی ایجاد میآن، 
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 ( جای دارد.تک موردی  ، پژوهش پیش رو، در دسته موردپژوهشی یگانه و کلی )

نخست با ، رویکرد اقیانوس آبی بر اساسشرکت  راهبردیریزی برای ارزیابی نظام برنامه این پژوهش در
و سپس با ، 1تهیه و تدوین گشت اولیه لیستچک، رویکرد اقیانوس آبیو پیشینۀ تحقیق  ظری نمبانی  بررسی 

های دولتی کشور مورد تأیید دانشگاه راهبردمشورت از اساتید حوزه روش دلفی و طی سه مرحله با حضور و 
در شرکت  موردنظر به بررسی مدل موردپژوهی یگانهبا استفاده از روش این مرحله پس از نهایی قرار گرفت. 

بودند که به  راهبرددر بخش تائید مدل، مشاوران، متخصصان و مدرسان حوزه  پژوهش یجامعه آمار پرداخته شد.
 یمیپتروش عیصنا یمتخصصان شرکت ملنفر در این پژوهش همکاری کردند. در بخش مطالعه موردی،  0۴تعداد 

 به گیری قضاوتی وو با روش نمونه اندسازمان، نقش و مشارکت داشته یهاراهبرد نیکه در تدو بودند رانیا
افراد از  نی. اندشدانتخاب  ینمونه آمار عنوانبهمجموعه  نینفر از ا ۶پژوهش، تعداد  یمشاور صنعت شنهادپی

  .هستندمختلف سازمان  هایبخش یکارشناس ایسرپرست و  ت،یریمد است،یر یاههحوز
های کانونی، ، تشکیل گروهمصاحبه قیو از طر ن شرکتوردر د یصورت حضوره پژوهش ب بخش از نیا

، گزارش هیآنها و ته لیتحل منظوربهها، داده یپس از گردآور .رفتیانجام پذ ستیلچک لیو تکممطالعه اسناد 
 یهاپژوهش ییایو پا ییدر خصوص روا  .قرار گرفت مورداستفاده Google Sheetsو  Excel هایافزارنرم

 ییایو پا ییروا ،یفینظران عرصه پژوهش کاز صاحب یبرخ دهیوجود دارد. به عق یاریبس یهاچالش ،یفیک
(، مفهوم قابلیت 1۶۸۵) ۲لینکُلن و گوباندارند.  تیسنخ یفیک یهابوده و با پژوهش یکم میخاص پارادا یهاواژه

معیاری جایگزین برای روایی و پایایی مطرح کردند تا از این طریق دقت علمی در  عنوانبهرا  0اعتماد
، ۵پذیری، انتقال4پذیریهای کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مفهوم شامل چهار عنصر اطمینانپژوهش

م در روش بودن نمونه، انسجا اسبپژوهشگر، متن تیآن را در حساس قیو مصاد است 3و تأییدپذیری ۹اتکاپذیری
نظر مطالعه صاحب ،۸نیی کِی. رابرت دهیبه عق [.۵1و  1۴] اندهمعتبر مطرح کرد یپژوهش و استفاده از منابع علم

آن چهار روش وجود دارد: اعتبار  ییایو پا ییروا شیموردی و افزا قیطرح تحق تیفیک یابیارز برایموردی، 
  [.0۸و  0] ییایو پا یرونیاعتبار ب ،یسازه، اعتبار درون

 گرید ییبه قلمروها هاافتهی میکه به تعم یرونیو اعتبار ب بوده ینییتب یهاپژوهش یتنها برا ،یاعتبار درون
 ییدر بخش روا مورداستفاده یهاکیتاکت یو دهیچندگانه خواهد بود. به عق یاشاره دارد، مربوط به مطالعات مورد

و  است یگزارش توسط مخبران اصل سینودست یو بررس تسلسل شواهد تشکیلسازه، استفاده از منابع متعدد، 
( اگر ۲۴۴۵) لورمنیس دهیبه عق ن،یهمچن[. 0۸] دهدیم شنهادیها را پبانک داده لیتشک زین ییایپا یبرا

 یدانیم یهاادداشتیکردن نوار بتواند  سینوضبط استفاده کند و با دست یبرا تیفیگر از نوار با کپژوهش
 . [1۴]خواهد شد  تیتقو ییایآورد، پادست  به یلیتفص

                                                                                                                                                 
توسط کیم و مابرون به  ۲۴13( که در سال Blue Ocean Shiftی )آب یانوساز کتاب جهش به اق هایهاست که اغلب گو ینکته ضرور ینذکر ا1 

شده است، تعداد  یکه معرف باشدیسال مسه  کمتر از و یبه تازگ ی،آب یانوسراهبرد اق یمدل اصل از آنجایی که. اندیدهانتخاب گرد چاپ رسید،
به  یگرید یمبنا یختار ینتا به ا یقتاند. در حقاستفاده کرده مذکوراز مدل  یزتعداد ن همینمحدود بوده و  ید،گرفته با مدل جدصورت یهاپژوهش

 .بوده استجز کتاب در دسترس ن
۲ Lincoln and Guba 
0 Trustworthiness 
4 Credibility 
۵ Transferability 
۹ Dependability 
3 Confirmability 
۸ Robert K. Yin 
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. شدخبرگان حاصل  دییبا تأ یابیارز ستیلچک ،یی سازهروا شیافزا منظوربهحاضر اساس، در پژوهش  نیا بر
نظرات  یرا برا ییهاشوندگان بتوانند مصداقآن، مصاحبه قیمدنظر قرار داده شد تا از طر یبخش در طول مصاحبه

در خصوص  یگر، ابهامات احتمالپژوهش یاز سو حاتیشد تا با توض ادهخود مطرح کنند؛ و از مصاحبه استف
در طول  گرید یو از سو شدیافراد هم مکتوب م یلیتکم حاتیتوض ن،یا عالوه برها برطرف گردد. پرسش

-دستورالعمل انیتا به ب شدیدرخواست م. از افراد نویس گردددستتا در صورت لزوم  شدیها، صدا ضبط ممصاحبه

روش  ییایبانک داده شکل گرفت و پانوع  کی بدین ترتیب. بپردازند مستندات و شدهانجام تو اقداما یکار یها
 اما به دلیل محرمانه بودن اطالعات سازمان، از ذکر آنها در این پژوهش خودداری شده است. .شد تیتقو

 
 پژوهشهای یا تهها و تحلیل داده .4

کننده در شناختی افراد شرکتو مشخصات جمعیتآمار توصیف بودن پژوهش، ابتدا،  ایدومرحلهبا توجه به 
 .(1)جدول  شودمیارائه  اول یعنی پنل دلفیمرحله 
 

 کنندگانشناختی مشارکتمشخصات جمعیت .1 جدول

 تعداد مشخصات

 جنسیت
 ۲۲ آقا

 ۸ خانم

 سن

 ۴ سال 0۴تا  ۲۴

 1۴ سال 4۴تا  01

 14 سال ۵۴تا  41

 ۹ سال ۵۴باالتر از 

 تحصیالت
 ۴ کارشناسی

 ۲ کارشناسی ارشد

 ۲۸ دکترا

 سمت سازمانی

 ۵ مشاور

 0 متخصص

 1۲ استادیار

 1۴ دانشیار

 ۴ استاد

 تجربه کاری

 ۴ سال 0کمتر از 

 ۴ سال ۵تا  0

 1۲ سال 1۴تا  ۵

 1۸ سال 1۴باالتر از 

 اقیانوس آبی راهبردمیزان شنا ت نسبت به 
 1 آشنایی

 ۲4 تسلط

 ۵ کارگیریبه

شده در این پژوهش از نوع اسناد و مصاحبه با آوریهای جمعدادهدر مرحله دوم، برای اجرای مطالعه موردی، 
آوری مرحله جمعشده در در شرکت بوده است. آمار توصیفی وضعیت اسناد بررسی راهبردی ریزیخبرگان برنامه

 .است ۲داده به شرح جدول 
 

 شدهوضعیت اسناد بررسی .۲جدول 

 محور استفاده روش تحلیل  راوانی شدهنوع محتوای بررسی
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 ۲ راهبردیسند برنامه 
کدگذاری به همراه تکمیل 

 لیست ارزیابیچک
 شده در شرکتهای تدوینراهبردارزیابی محتوای 

 ۵ نامهآئین
تکمیل  کدگذاری به همراه

 لیست ارزیابیچک
 در شرکت راهبردیارزیابی روش تدوین، اجرا و پایش برنامه 

متخصصان موضوعی در 

 شرکت
۶ 

کدگذاری به همراه تکمیل 
 لیست ارزیابیچک

 شده در شرکتهای تدوینراهبردارزیابی محتوای 
 در شرکت راهبردیارزیابی روش تدوین، اجرا و پایش برنامه 

قرار گرفت. همچنین در طول  موردبررسی راهبردیریزی سند برنامه ،ی پژوهشهاآوری دادهجمع منظوربه
های کاری واحدهای مربوط برای مشاهده ها و دستورالعملنامهمصاحبه و گفتگو با خبرگان شرکت آیین

 گشت. شده در هر بخش نیز ثبت و بررسی میو اقدامات کلیدی انجام شددرخواست می
 ارزیابی مدل پیشنهادیتایج بخش اول؛ ن

. قسمت شودمیدر این بخش، ابتدا نتایج تائید مدل و چک لیست ارزیابی که با روش دلفی انجام گرفت، ارائه 
ها دلفی پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله نخست، تناسب و عدم تناسب مدل، ابعاد و مؤلفه

تایی )بسیار کم/ کم/ شده در دور اول، بر اساس طیف پنجاهمیت موارد مطرح. در مرحله دوم، میزان شدارزیابی 
تا اجماع نظر  شدمتوسط/ زیاد/ بسیار زیاد( مورد پرسش قرار گرفت. در مرحله سوم نیز از همان طیف استفاده 

 .است 0لیست پیشنهادی به شرح جدول چکمدل و اعضای پانل حاصل گردد. تأیید روایی 
 

 ستلیچک هایابعاد و مؤلفه تیموافقت و اهم زانیم .0جدول 

 
 

درصد مطابقت بوده و  1۴۴گانه، دارای تحلیل غیرمشتریان سه جزبهها بر اساس نظرات اعضاء، تمامی مؤلفه
با  راهبردیی آگاهی محوری، مؤلفهدرصد را کسب کرده است. در بعد انسانیت ۶4تنها این مؤلفه میزان مطابقت 

گرایی دارای اهمیت دو مؤلفه دیگر، یعنی تقطیع و اعتدالترین میزان اهمیت بوده و دارای بیش ۸۶/4میانگین 
، چارچوب شش مسیر و چارچوب چهار اقدام، هر دو با مناسب یابزارها یریکارگبه. در بعد هستندیکسان 
ترین میزان اهمیت را داشته ساکن، کم-مهاجر-دارای بیشترین میزان اهمیت بوده و نقشه پیشگام ۸۶/4میانگین 

 .است ۹1/4ن که میانگین آ

 بعد

میزان 

موا قت 

 )درصد(

میانگین 

 میزان اهمیت
 مؤلفه

میزان 

موا قت 

 )درصد(

میانگین 

 میزان اهمیت

تعداد 

 شا ص

 ۶ - - - ۶4/4 1۴۴ بینش اقیانوس آبی

 3۲/4 1۴۴ محوریانسانیت

 0 ۸۶/4 1۴۴ راهبردیآگاهی 

 0 3۲/4 1۴۴ تقطیع

 0 3۲/4 1۴۴ گراییاعتدال

کارگیری ابزارهای به

 مناسب
1۴۴ ۸۸/4 

-مهاجر-پیشگام ینقشه
 ساکن

1۴۴ ۹1/4 ۹ 

 0 ۸0/4 1۴۴ راهبردبوم 

 3 ۸0/4 1۴۴ خریدار مطلوبیتی نقشه

تحلیل غیرمشتریان   
 گانهسه

۶4 3۲/4 ۹ 

 ۹ ۸۶/4 1۴۴ چارچوب شش مسیر

 4 ۸۶/4 1۴۴ چارچوب چهار اقدام
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 مدل پیشنهادی بر اساسبخش دوم؛ ارزیابی وضعیت شرکت 

و میزان مطابقت آن با رویکرد  موردمطالعهشرکت  راهبردیریزی وضعیت کلی نظام برنامه در این بخش،
در این پژوهش تشریح  مورداستفادههای مدل وضعیت ابعاد و مؤلفه پس از آناقیانوس آبی مشخص خواهد شد. 

 کهازآنجایی .هستندکارگیری ابزارهای مناسب محوری و بهاین ابعاد شامل بینش اقیانوس آبی، انسانیتگردد. می
و با استفاده از میانگین  1صورت گیجها بهگیرد، نمایش وضعیتهای کیفی قرار میپژوهش در دسته پژوهش

شده در سه بندی انجامها، طبقهاست که در تمامی گیجکنندگان انجام شده است. الزم به ذکر نظرات مشارکت
و سطح  ۹۹/0تا  00/۲، سطح زردرنگ در بازه 00/۲تا  1که سطح قرمزرنگ در بازه  استسطح قرمز، زرد و سبز 

 قرار گرفته است.  ۵تا  ۹۹/0سبزرنگ در بازه 
با  ملی صنایع پتروشیمی ایرانشرکت  راهبردی یزرینظام برنامه خوانیتطابق و هم زانیم ،0شکل در 

)و بر  ۵عدد  از ۲/0، میزان مطابقت مقدار شودمیگونه که مشاهده . هماناستی نمایان آب انوسیاق کردیرو
 .دهدمینشان چندان باال را تر بوده و مطابقتی نهکمی از حد وسط بیشکه ، است( ۵۵اساس درصد، 

 

 
 یآب انوسیاق کردیبا رو شرکت راهبردی یزریمطابقت نظام برنامه زانیم: 0 شکل

 
بنا بر اطالعات این شکل، شرکت در بعد وضعیت ابعاد مدل در شرکت نمایش داده شده است.  ، 4شکل  در

 ، وضعیت بهتری نسبت به دو بعد دیگر دارد. ۵۶/0بینش اقیانوس آبی با میانگین 

 
 یآب انوسیاق راهبردابعاد  تیوضع: 4ل شک

 
شرکت با های راهبردتدوین  که شد مشخص و بررسی مستندات شرکت متخصصانبر اساس مصاحبه با 

 ابزارهای مناسب را کارگیریمحوری و بهدلیل امتیاز پایین انسانیت توانمیبنابراین  است، سوات انجام شده روش
 انجام گرفته و به های خاصبا روش محیط بررسیسوات،  وتحلیلتجزیه در اغلب چرا که همین موضوع دانست.

استفاده از سوات و تحلیل محیط به  گیرد. همچنینصورت نمی چندانیمحوری توجه انسانیت موضوعی به نام
در خصوص بینش  .استعامل دیگری برای امتیاز پایین ابزارها  این خود و استشکلی عمیق انجام نشده 

                                                                                                                                                 
1 Gauge 
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ی و میصنعت پتروش ندهیاز آ یاندازو چشم ریتصوداشتن  اقیانوس آبی که فاصله اندکی با وضعیت مطلوب دارد،
یعنی توجه اما توجه به یک نکته اساسی  ،استلحاظ شده ها راهبرددر تدوین  نفعان مختلفایجاد ارزش برای ذی

رف، سنگ آفرینانه و نه نوآوری صِهای ارزشآفرین نادیده گرفته شده بود. توجه به نوآوریهای ارزشبه نوآوری
اما شرکت به این موضوع توجه خاصی  وب گشته و نشان از بینش اقیانوس آبی داردآبی محساقیانوس  راهبردبنای 

  نداشته است.
که وضعیت هریک از این  است گراییلو اعتدا عیتقط ،راهبردی یسه مؤلفه آگاه یدارا محوریتیانسان

ترین بیش ۵۲/0با میانگین  راهبردیهای آگاهی مشخص شده است. در این بخش، مؤلفه ۵ر شکل ها دمؤلفه
 .است ۲۲/0گرایی نیز دارای میانگین ترین امتیاز را برخوردارند. اعتدالکم ۹0/۲امتیاز، و تقطیع با میانگین 

 

 
 محوریتیمربوط به بعد انسان هایمؤلفه تیوضع: ۵ شکل

 
های آن بود که به دلیل تغییر ماهیت سازمان در سال شدموضوعاتی که در طی مصاحبه حاصل  ازیکی دیگر 

از همین رو تر نشده است. سطوح کارکردی و پایینهای شرکت در سطح کالن تدوین گشته و وارد راهبرداخیر، 
های شرکت با راهبردکه تدوین  دهد. از سوی دیگر در روش سوات نیزی تقطیع امتیازی پایین را نشان میمؤلفه

بیان  گونهاینشاید بتوان گیرد. توجه خاصی صورت نمیگرایی و تقطیع به اعتدال انجام شده استاین روش 
های تقطیع و گرفت، مؤلفهها با استفاده روش از کارت امتیازی متوازن انجام میراهبردداشت که چنانچه تدوین 

 گردد.توازن این دو مؤلفه لحاظ میشدند. چرا که در کارت امتیازی مگرایی وضعیت بهتری را دارا میاعتدال
-مهاجر-اقیانوس آبی در شش بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و شامل نقشه پیشگام راهبردابزارهای مناسب در 

گانه، چارچوب شش مسیر و ، نقشه مطلوبیت خریدار، تحلیل غیرمشتریان سهراهبرداس(، بوم امساکن )نقشه پی
دهند. الزم ای از وضعیت هریک را بر اساس میانگین آنها نشان میخالصه ۹شکل که استچارچوب چهار اقدام 
ری ابزار، اشاره به منطق موجود در هر ابزار و استفاده از آن داشته و الزاماً استفاده یکارگبه یبه ذکر است که واژه

یک از ابزارها در وضعیت مطلوبی جای دنظر قرار نگرفته است. بر همین اساس، هرچند که هیچاز خود ابزار م
کارگیری منطق موجود در نقشه مطلوبیت خریدار وضعیت بهتری نسبت به سایر ابزار اند، اما شرکت در بهنگرفته

 دارد.
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 مناسب یابزارها یرکارگیمربوط به بعد به هایمؤلفه تیوضع: ۹ شکل

 
های شرکت با استفاده از روش سوات انجام شده است، امتیاز پایین ابزارها نیز دور از راهبردن یبه دلیل آنکه تدو

ی مطلوبیت خریدار نسبت به ابزارهای دیگر، به ماهیت شرکت و نقش اما علت امتیاز بیشتر نقشه. استانتظار ن
گر را اکنون نقش تسهیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کهازآنجاییگردد. گری آن در صنعت برمیتسهیل

ها راهبرددر تدوین  بنابرایندهد، ی مأموریت سازمان را شکل مینفعان خود ایفا کرده و این موضوع بیانیهبرای ذی
  نفعان شده است.ذیتوجه بیشتری به مطلوبیت و رضایت 

 

 و پیشنهادهاگیری یجهنت .5

مبتنی بر رویکرد اقیانوس  هاشرکت راهبردیریزی این پژوهش، مدلی برای ارزیابی نظام برنامه یاولین یافته
-، انسانیتاقیانوس آبی ها باید بر سه بعد، بینششرکت راهبردیریزی این مدل، نظام برنامه بر اساس. استآبی 

با  راهبردی اقیانوس آبی و مؤلفه آگاهی این یافته در بعد بینشو ابزارهای متناسب با الگو تمرکز کنند.  محوری
آبی نیازمند رویکردی ساختارگرا و  ساقیانو راهبرد( که در پژوهش خود به این نتیجه رسید ۲۴1۵) جیپژوهش 

، نتایج این مناسبابزارهای . همچنین در بعد [1۹] ، همخوانی داردهست راهبردای عمیق به موضوع اندیشه
نوآوری  یکه معتقد به وجود ابزارهای ایجادکننده( ۲۴1۴و چانگ ) ( ۲۴1۹رپیتا )های پژوهش آپژوهش با یافته

ی محوری و مؤلفهدر بعد انسانیت. [۶و  4] ، همخوانی داردبودندمبتنی بر اقیانوس آبی  راهبردی ریزیدر برنامه
( در مدل کارت امتیازی متوازن ۲۴۴۴های کاپالن و نورتون )یدشده در این پژوهش با یافتهأینیز، مدل ت تقطیع
  .[13] است راستاهمکید دارد، أعمل و در میان کارکنان ت رد راهبردکسته شدن شکه بر 

 راهبردیریزی حاکی از آن بود که نظام برنامهی این پژوهش هاوتحلیلتجزیهنتایج در سطح مطالعه موردی، 
متوسط  ازحدبیشمطابقت زیادی با رویکرد اقیانوس آبی نداشته و کمی  ایرانملی صنایع پتروشیمی شرکت 
 ه( در امارات متحد۲۴۴۸باتلر ) هایاین یافته با نتایج پژوهش .از این الگو پیروی کرده است درصد( ۵۵)یعنی 

ا رویکرد ب راهبردیتحقق کامل الگوی برنامه  بیان داشتند ( در ترکیه که۲۴1۶عربی و بایکال و میزارک )
ی که برای در بین ابعاد مدل  .[۹و  ۸] است راستاهم، استها نیازمند زمان بیشتری اقیانوس آبی در شرکت

، مدنظر قرار داده شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رویکرد اقیانوس آبی راهبردیبرنامه  سنجش مطابقت
-بهتری نسبت به دو بعد دیگر داشته و توجه بیش های این شرکت وضعیتراهبردبینش اقیانوس آبی در تدوین 

 تری به آن صورت گرفته است. 
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ترین امتیاز کارگیری ابزارهای اقیانوس آبی نیز کممحوری قرار داشته و بهپس از بینش اقیانوس آبی، انسانیت
آل و مطلوبی قرار ندارند. یک از ابعاد در موقعیت ایدهدهد که هیچشده نشان میرا دارد. با این وجود، تحلیل انجام

این سازمان با  راهبردیریزی چندان باالی برنامهآل و میزان مطابقت نهاما این عدم قرارگیری در وضعیت ایده
. چرا که هدف این پژوهش، تنها ارزیابی استرویکرد اقیانوس آبی، به معنای ضعف سازمان و یا یک نکته منفی ن

رویکرد اقیانوس آبی و پیشنهاد مدلی برای موفقیت این حرکت در  سویبه در حرکت موردمطالعهوضعیت شرکت 
از وضعیت بهتری نسبت به تقطیع و  راهبردیی آگاهی محوری، مؤلفههای انسانیتآینده بوده است. در بین مؤلفه

مطلوب قرار ی ها در محدودهیک از مؤلفهگرایی در شرکت برخوردار است اما در این قسمت نیز هیچاعتدال
هده اقیانوس آبی نیز مشا راهبردکارگیری ابزارهای مناسب یا همان ابزارهای اند. مشابه این وضعیت، در بهنگرفته

 تواندر واقع می تری نسبت به سایر ابزارها دارد. شود. در این بین، نقشه مطلوبیت خریدار وضعیت مناسبمی
های خود راهبردتا حدی در  را بینش اقیانوس آبی روشیمی ایرانملی صنایع پت که شرکت بیان داشت گونهاین

لحاظ داشته است اما به دلیل عدم توجه به ابزارهای مناسب برای تبدیل این بینش به یک اقیانوس آبی و 
 اقیانوس آبی باز مانده است. راهبرد سویبهدر حرکت  ،محوریعنی انسانیتی این دوی واسط همچنین حلقه
 گردد:به شرح ذیل ارائه می هاییپیشنهادهای فوق، ه یافتهبا توجه ب

 تر و توسعه این مدل در سازی بیش، بومیاستشده در این پژوهش مدلی اولیه مدل ارائه کهازآنجایی
-نامه و دستورالعملنظام پیشنهاد این پژوهش خواهد بود. در این خصوص نیز تدوین نخستین سازمان،

ای در جهت نظارت و ارزیابی مداوم گردد. در کنار این موضوع، تشکیل کمیتهمی های اجرایی پیشنهاد
 ها، حائز اهمیت است.نامه و دستورالعملنظام

 اقیانوس آبی و تمرکز  راهبردشده در گیری سازمان از ابزارهای مطرحگر به استفاده و بهرهتأکید پژوهش
 راهبردتر نیز به آن اشاره شد، منطق موجود در ابزارهای گونه پیش. هماناستویژه بر روی این ابزارها 

از آنکه  نظرصرفو نه خود ابزار. با این حال  شداقیانوس آبی بود که در سازمان مورد ارزیابی واقع 
طلبد، تأکید تری را میتحلیل وضعیت سازمان در بخش ابزارها امتیازی پایین را نشان داده و توجه بیش

کافی نبود و  تنهاییبهمحوری که توجه به بینش اقیانوس آبی و انسانیت استع اصلی بر این موضو
گر خلق شده، تنها یاریاستفاده از ابزارها است که اقیانوس آبی را خلق خواهد کرد؛ دو بعد دیگر مطرح

 آن خواهند بود.  

 اقیانوس آبی راهبرد هایکدام از ابزارکارگیری هیچبر اساس تحلیلی که صورت پذیرفت، سازمان در به 
کارگیری پنج ابزار نخست، سازمان به با به شودمیاست. از این رو، پیشنهاد  اشتهوضعیت مطلوبی ند

درکی عمیق نسبت به محیط دست یافته و پس از آن با استفاده از چارچوب چهار اقدام توانایی خلق 
بخش اصلی در خلق اقیانوس  شدتر نیز مطرح گونه که پیشنهایی را به دست خواهد آورد. همان راهبرد

یابی به اقیانوس آبی توجه سازمان به یکایک کارگیری این ابزارها است. از همین رو برای دستآبی، به
 .استآنها ضروری 

 گرایی در وضعیت ، تقطیع و اعتدالراهبردیهای آگاهی یک از مؤلفهمحوری، هیچدر بعد انسانیت
اقیانوس آبی، توجه به  راهبردبرای اجرا و تحقق  شودمیاست. از این رو پیشنهاد مطلوبی قرار نداشته 

ها را به شکلی اثربخش محقق راهبردهای آن حیاتی بوده، و بدون شک اجرای محوری و مؤلفهانسانیت
 خواهد کرد. 

  به دلیل  شدهای سازمان حاصل راهبردهمچنین بنابر آنچه از طریق مصاحبه با افراد دخیل در تدوین
ها تا به این تاریخ تنها در سطح کالن صورت راهبردهای اخیر، تدوین تغییر ماهیت سازمان در سال

ی علت امتیاز پایین مؤلفه اند.صورت مکتوب مشخص نشده های سطوح کارکردی بهراهبردگرفته و 
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شده نیز وع مطرحبر این اساس، توجه هرچه بیشتر سازمان به موض .استتقطیع نیز همین موضوع 
  .استپیشنهاد دیگر این بخش 

 راهبردهای افراد منجر به تعهد آنان نسبت به اجرای احترام به اندیشه کهدارد بیان می گراییاعتدال لفهؤم-

و طرح انتظارات  ،ها و دالیل اتخاذ آنها برای افراد در سطوح مختلفراهبرد. از این رو تبیین خواهد شدها 
. فراهم استضروری در سازمان ها، راهبردحاصل از  دستاوردهایهای افراد و شفاف نسبت به مسئولیت

مراتب، کردن بستر این شرایط با اقداماتی همچون تشکیل جلسات کارگروهی، کاهش رسمیت و سلسله
 د.تواند مؤثر واقع گردایجاد فرهنگ مشارکتی و اقداماتی از این دست می

 تواند الگویی مناسب برای ارزیابی نظام شده در این پژوهش میبر اساس استدالل پژوهشگر، مدل ارائه
-هلدینگ و مادر، با بومی هایگردد که شرکتها باشد. از این رو پیشنهاد میشرکت راهبردیریزی برنامه

-برای ارزیابی میزان بلوغ نظام برنامه مذکور از مدل ،های خوددر شرکتاین مدل  هایشاخص سازی

  خود بهره گیرند.  راهبردیریزی 
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