
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ( غرب تفکر منظر از)های تدوين مديريت راهبردی     ها و نمونه چالشها، روش

پس از بررسی مکاتب که عمدتا به پیش فرضهای اساسی مکاتب می پردازد ديدگاهها و رويکردهای مختلفی در  

 مکاتب وجود دارد که در زير به بعضی از آنها آشنا میی شويم

 گیری روش تدوين راهبردها و رويکردهای حاکم بر شکلديدگاه -5-1

های گوناگونی در تدوين عناصر اساسی مديريت راهبردی در طول زمان در فضای  چنانکه گفته شد نگرش

 اند. ريزی راهبردی شکل گرفته است که هر يك کانون تمرکزی برای خود برگزيده برنامه 

ريزی و مديريت راهبردی هستند های اصلی و مطرح در زمینه برنامه های مورد اشاره، از جمله رويکرد رويکرد

ريزی راهبردی، رويکرد مبتنی بر منابع، رويکرد  رويکرد فرآيند بر پايه برنامه )که در قالب پارادايم تجويزی 

رويکرد  )ی ديگر در ارتباط با پارادايم توصیفی مبتنی بر ارزش افزوده، رويکرد مبتنی بر سناريوپردازی( و برخ

شکنی، رويکرد  گرايی، رويکرد مبتنی بر قواعد ساده، رويکرد نوآوری و قاعدهخودسازماندهی، رويکرد افزون

توان تحت اند. تعدادی از رويکردها را نیز می مذاکرات راهبردی، رويکرد استفاده از منابع ديگران( توسعه يافته 

توان به رويکرد مبتنی بر هدف و رويکرد مبتنی بر بندی نمود که از آن جمله میفیقی تفسیر و طبقه پارادايم تل

 ارزش مديريتی اشاره کرد. 

 های مديريت راهبردی نمونه  -5-2

مديريت راهبردی« يك سبك مديريت خاص دارای نگاه بلندمدت، يکپارچه و »همانطور که قبالً نیز گفته شد 

ريزی راهبردی اره در پی يافتن راهکارهايی برای تضمین بقا و موفقیت سازمان است. برنامه رقابتی است که همو

های اصلی و کلی مديريت راهبردی عبارتند از: شود. فعالیت جزئی از فرآيند مديريت راهبردی محسوب می 

يريت راهبردی شامل  ريزی راهبردی، اجرا، نظارت و کنترل، اصالح و يادگیری. به عبارتی مدفضاسازی، برنامه 

 :سه فعالیت و تصمیم زير است 

 «فرموله کردن وظايف آينده سازمان روی عوامل تغییرات خارجی» -1

  «برنده برای انجام وظايف اتخاذ راهبرد پیش » -2



 برنده بیانجامد.« دهد تا به تحقق راهبرد پیش ايجاد ساختار سازمانی که منابع را گسترش می » -3

 ريزی راهبردی سازمان های مديريت و برنامه نمونه  -5-3

 2و اسنل 1ريزی راهبردی بیت مننمونه برنامه 

زمان انجام  ها بايد هماين فعالیت  گردد. هر سه انداز و اهداف سازمان آغاز میاين نمونه با شرح مأموريت، چشم

فعالیت، دو فعالیت به موازات يکديگر آغاز  راستا و پشتیبانی کننده يکديگر باشند. بعد از اين شده و هم

 .«ها و تهديدهای خارجی تحلیل فرصت »و  «تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی» :گرددمی

در مرحله بعد بايد نتايج اين دو فعالیت بررسی، تحلیل و تلفیق و در يك قالب منسجم تحلیل نقاط قوت و 

های شوند. نتايج اين تحلیل، سازمان را قادر به تعیین راهبرد مورد تحلیل جامع واقع  3و تهديد  ضعف و فرصت 

راهبرد کسب و  -2های کالن سازمان، راهبرد -1: ها بايد در سه سطح تعیین شوند کند. اين راهبردمناسب می 

 راهبرد کارکردی. -3کار و 

به واحدهای سطوح مختلف   ها در هر سه سطح،سازی شوند. راهبردها بايد اجرا و پیادهدر مرحله بعد راهبرد 

کنترل  »ها گردند. به موازات اين اقدام بايد کلیه سطوح مختلف سازمان بر اجرای راهبردسازمان ابالغ می 

 انجام دهند.  «راهبردی

 

 

 

 

 

 
1- Bateman 

2- Snell 

3- SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي راهبردي بيت من و اسنل  : نمونه برنامه 1-5نمودار 

 

 ايالتی کالیفرنیا ريزی راهبردی دانشگاه  فرآيند طرح 

شود. در ادامه، سه  ريزی راهبردی( آغاز می عنوان دو رکن اصلی طرح به )انداز اين نمونه با تعیین مأموريت، چشم

مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف  ها، محیط پیرامونی سازمان گردد. در اين فعالیت زمان آغاز می فعالیت هم

با توجه به مأموريت و ) گیرند. وضعیت مطلوب سازمان ها مورد تحلیل قرار می ها و چالشو قوت، فرصت 

اين عالوه گیرد. بهانداز( تصوير شده و فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد تحلیل قرار میچشم

شود. مجموع اين سه فعالیت در کنار يکديگر،  تکمیل می «ترازيابی سازمان با رقبا و پیشروان»کار با فعالیت 

شود.  جامع و کامل راجع به خود، در تعامل با محیط پیرامونی می باعث دستیابی مديريت سازمان به ديدگاه 

های مطلوب  ها و بررسی سه فعالیت قبلی، تعیین مسايل راهبردی سازمان است. در ادامه راهبرد نتیجه تحلیل 

انداز و موريت، چشمأتعيين م

 اهداف

هاي ها و تهديدتحليل فرصت

هاي شايستگيتعيين منابع و  خارجي

 محوري
 ترازيابي

 SWOTاجراي تحليل 

هاتعيين راهبرد  

 تعيين راهبرد كالن سازمان

 تعيين راهبرد كسب و كار

 تعيين راهبرد كاركردي

هاسازي راهبردپياده  

 كنترل راهبردي

 تحليل نقاط قوت و ضعف داخلي



های بعدی و متناسب با تغییرات محیط و سازمان، بايد  ها و يا چرخهبه موازات اين فعالیت )شوند تعیین می

شامل تعیین   « ريزی راهبردیبرنامه »های در حال ظهور آن نیز مورد توجه قرار گیرد(. سپس، فعالیت هبردرا

ها، سازمان بايد شود. به مرور و با اجرای راهبرد های اجرايی انجام می های اقدام و تاکتیك اهداف راهبردی، طرح 

العاده کلیدی بوده و  گردد. اين دو مفهوم، فوق  آن تقويت  «تفکر راهبردی»انجام داده و  « يادگیری راهبردی »

يادگیری  » سازمان بايد به موازات دستیابی به اهداف خود در حوزه مديريت و کسب و کار، دو توانمندی 

 را نیز در خود ايجاد و تقويت نمايد.  « تفکر راهبردی »و  «راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه كاليفرنيا ريزي راهبردي : فرآيند طرح2-5نمودار 

 

 

اندازموريت، چشمأتعيين م  

پويش محيطي و انجام 

 SWOT تحليل

 تحليل فاصله

 ترازيابي

 یهاراهبرد

 نوظهور

ل راهبرديئتعيين مسا  

هاي مطلوبتعيين راهبرد  

ريزي راهبردي:برنامه  

هاي اهداف راهبردي، طرح 

هااقدام و تاكتيك  

يادگيري راهبردي و تفكر 

 راهبردي



 5و رابینسون  4نمونه مديريت راهبردی پیرس

اهداف  »و تعیین  « مأموريت سازمان »گردد. توصیف و بررسی زمان آغاز میاين نمونه با چهار فعالیت هم 

  «مطلوب»ها راستا هستند و رابطه متقابل آن شود که آيا هماين سؤال اصلی انجام میبرای پاسخ به   «مدتبلند 

وضعیت  »همراه با بررسی  «تحلیل محیط خارجی، صنعت مربوط و فضای چند ملیتی »عالوه است يا خیر؟ به 

است. درواقع، اين   «ممکن»هايی وجود دارد و چه چیزی پذيرد تا مشخص شود چه فرصت انجام می  «سازمان

مدت . بعد از اينکه اهداف بلند شوندپذير انجام می چهار فعالیت در راستای تعیین اهداف مطلوب و امکان 

های کالن مدت بايد راهبردشود. برای تحقق اهداف بلند راهبردی( تعیین شد، اهداف ساالنه مشخص می )

های جهت با راهبردهم)های عملیاتی عالوه برای تحقق اهداف ساالنه نیز بايد راهبرد سازمان مشخص شود. به 

های اجرايی تعیین شده و سازمان بکوشد به جای اينکه صرفاً  ايد سیاست کالن سازمان( تعیین گردد. در ادامه ب

سازی  ها مستلزم نهادينه سازی راهبردهمت گمارد. نهادينه  «هاسازی راهبرد نهادينه »ها بپردازد، به به اجرای راهبرد 

شود فعالیت نکاتی روشن مینگاه و تفکر راهبردی در سازمان است و بايد هدف اين باشد. به مرور و طی اين 

نمايد. فعالیت پايانی، کنترل و که ما را ملزم به تحلیل مجدد محیط سازمان و در نظر گرفتن مسايل نوظهور می 

شود که بررسی مجدد فرآيند و ها است. اين فعالیت کلیدی نیز، منجر به بروز مسايل و نکاتی می ارزيابی راهبرد 

 نمايد.ها( را ضروری میبا هدف اصالح راهبرد )ين های آغاز انجام دوباره فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 
4- Charles Sanders Peirce 

5- Robinson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : نمونه مديريت راهبردي پيرس و رابينسون 3-5نمودار 

 

 6نمونه جامع مديريت راهبردی فرد ديويد 

بررسی  »زمان هم سازی مأموريت، دو فعالیت گردد. بعد از شفاف اين نمونه با تعیین مأموريت سازمان آغاز می 

سازمانی و شود. در اين دو فعالیت عوامل تأثیرگذار برون می انجام  « بررسی عوامل داخلی»و  «عوامل خارجی

گیرند. به کمك اين دو فعالیت و در راستای مأموريت سازمان، سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار میدرون

تولید،  »های مناسب به منظور تحقق اين اهداف بلندمدت،  گردد. در ادامه بايد راهبرد مدت تعیین می اهداف بلند 

يا تجربه  )های موجود و در دسترس شوند. در اينجا بايد توجه داشت که صرفاً نبايد بر گزينه  «زيابی و انتخابار

بعد از  )های راهبردی مختلف پرداخته و سپس ديگران( اتکا کرد؛ بلکه بايد آزادانه و خالقانه به تولید گزينه 

ها بايد اهداف  گزيد. بعد از مشخص شدن راهبردهای مناسب را بر هر يك از آنان( راهبرد بررسی و ارزيابی 

های اجرايی مشخص گردد. اين امر امکان تخصیص منابع مختلف سازمان در سال  ساالنه تعیین شده و سیاست 

ها سازی راهبرد سازد. بعد از تخصیص منابع و آغاز فرآيند اجرا و پیادهپذير می های آينده را امکانجاری و سال 

 
6- Fred R. David 

 مأموريت سازمان

تحليل محيط خارجي، 

صنعت مربوطه، و چند 

 مليتي

وضعيت 

 سازمان

مدتاهداف بلند  

 اهداف ساالنه

 راهبرد كالن

هاي عملياتيراهبرد  

هاسياست  

سازي نهادينه

 راهبرد

ارزيابيكنترل و   



ف سازمان، بايد عملکرد مورد محاسبه و ارزيابی قرار گیرد تا در صورت لزوم هر يك از های مختلدر بخش 

 های قبلی مورد بررسی و اصالح واقع شود.  فعالیت 

را مورد اصالح و بازبینی قرار  های قبلی بازگشت و آن ها به فعالیت توان از هريك از فعالیت در اين فرآيند، می

 دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نمونه جامع مديريت راهبردي ديويد 4-5نمودار 

 

 7ريزی راهبردی جان برايسون برنامه فرآيند 

مديران،کارشناسان،  )های مختلف اين نمونه با توافقات مقدماتی مديريت ارشد سازمان و تقسیم کار بین بخش 

های سازمانی است. بايد  سازی مأموريت و ارزششود. فعالیت بعدی، شفاف ريزان( آغاز میگران و برنامه تحلیل 

ها باشد. در ادامه، دو فعالیت عمده  تصمیمات بعدی بر مبنای مأموريت و در چارچوب ارزشها و کلیه تحلیل 

ارزيابی محیط خارجی و ارزيابی محیط داخلی. از مجموع اين دو تحلیل و بر مبنای مأموريت و : گرددآغاز می 

رکز سازمان بر يافتن  های سازمانی بايد مسايل راهبردی سازمان شناسايی شود. از اين به بعد بايد تمارزش

ل راهبردی  ئهای مناسب به منظور رفع مسااين مسايل باشد. سپس بايد راهبرد  راهکارهايی برای پاسخگويی به

هايی ها، باالخص سازمان ها تعیین گردد. آقای برايسون معتقد است بسیاری از سازمان برداری از فرصت و بهره

 
7- John M. Bryson 

تعيين 

مورأم

 يت

بررسي 

عوامل 

 خارجي

بررسي 

عوامل 

 داخلي

تعيين 

اهداف 

مدبلند

 ت 

توليد، 

ارزيابي 

و انتخاب 

هاراهبرد  

تعيين 

اهداف 

ساالنه 

و 

سياست

تخص

يص 

 منابع 

محاس

به و 

ارزي

ابي 

عملک

بازخو

 رد



انداز  چشم )انداز آينده اند، نبايد در آغاز به تعیین چشمراهبردی شده ريزی که تازه وارد بحث مديريت و برنامه 

 اين فرآيند، وارد اين فعالیت شوند. مطلوب( بپردازند، بلکه بايد به مرور زمان و بعد از تکرار چندين باره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي راهبردي برايسون : فرآيند برنامه5-5نمودار 

 

ها و تعیین های شناسايی مسائل راهبردی، تعیین راهبردارتباط دو طرفه( فعالیت )توجه به رفت و برگشتی بودن 

 انداز آينده، در شکل باال حائز اهمیت است.چشم

 طارق خلیل نمونه تدوين راهبرد 

تشکیل شده است. مرحله تدوين با تعیین   «ارزيابی»و   «سازیپیاده »، « تدوين»اين نمونه از سه مرحله عمده 

گردد. در ادامه بايد عوامل درونی و برونی سازمان مورد تحلیل قرار گیرد  انداز سازمان آغاز می مأموريت و چشم 

انداز سازمان(  در راستای مأموريت و چشم)مدت سازمان را کوتاهها، اهداف بلندمدت و تا بتوان به کمك آن 

 تعیین نمود.

رقبا/ همكاران/ مشتريان/ 

هاها/ روندفشار  

ارزيابي 

محيط 

خارجي 

تكاليف تعيين 

(2) سازماني  

شناسايي 

ل ئمسا

 راهبردي

(6)  

تعيين 

ها راهبرد

(7)  

نعيين 

انداچشم

 ز آينده

(8)  

اجرا 

و 

پياده

 سازي

توافق 

مقدما

تي 

(1)  

ارز

ياب

ي 

نت

ارزيابي محيط 

(5) داخلي  

سازي شفاف

مأموريت و 

هاي ارزش

(3) سازماني  

هاي همكاران/ راهبردعملكرد/ 

 فعلي/ منابع



برای تحقق اهداف( به روشی خالقانه تولید شده، سپس بر مبنای  )های راهبردی مختلف در ادامه بايد گزينه 

ای مناسب ه سازمانی انجام شده و سپس از میان آنان، راهبردسازمانی و برون های درون ها و تحلیلارزيابی 

 برگزيده شود. 

های مناسب آنان  بندی های اقدام همراه با زمان شويم. در اين مرحله بايد طرح سازی میدر اينجا وارد مرحله پیاده 

واحدهای کارکردی، ساختارهای سازمانی مورد نیاز و )تدوين گرديده و سازوکارهای سازمانی مورد نیاز 

سازی  شود. در ادامه بايد منابع مربوطه، تخصیص داده شده و پیاده  اندازیهای اجرايی مربوطه( راهسیاست 

 ها آغاز گردد.راهبرد

دهی تدوين های ارزيابی عملکرد و نظام پاداش مرحله پايانی، مرحله ارزيابی است. در اين مرحله، بايد سنجه 

رت مشاهده عدم پیشرفت  ها، نتايج مورد ارزيابی مستمر قرار گیرد. در صوشده و به موازات اجرای راهبرد

 ها مورد بازبینی قرار گیرد.مناسب کار بايد بازخوردهايی به مراحل قبل انجام گرفته و فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازتعيين مأموريت و چشم  

 ارزيابي عوامل بيروني ارزيابي عوامل دروني

مدت و تعيين اهداف بلند

مدت کوتاه  

توليد، ارزيابي و انتخاب 

 راهبرد مناسب 

سازي پياده  
ها و اقدام تعيين طرح

هازمانبندي  

اندازي واحدهاي کارکردي، راه

ساختارهاي سازماني و 

هاسياست  تخصيص منابع 

هاي عملکرد و تدوين سنجه ارزيابي نتايج ارزيابي 

دهيهاي پاداشسيستم  

 بازخورد

راهبرد تدوين  



 نمونه تدوين راهبرد طارق خليل : 6-5نمودار 

 و فريمن 8ريزی استراتژيك استونر نمونه برنامه 

مرحله به شرح زير بیان   9ريزی راهبردی را در نمونه برنامه «  مديريت »استونر و فريمن در کتاب خود با عنوان  

 :کنندمی

هايی است که  مستلزم بررسی و درك رسالت سازمان و سپس تعیین هدفتعیین هدف: تعیین هدف  -1مرحله 

 هايی قابل اجرا بیان کرد. صورت هدفوسیله رسالت سازمان را به توان بدان می

تواند بسیار  ها و راهبرد آينده سازمان، که می هدفهای کنونی: شناسايی  شناسايی راهبرد و هدف -2مرحله 

 د سازمان باشد. ها و رسالت موجومشابه هدف 

توان آيد که می دست میهای سازمان و راهبرد کنونی، چارچوبی بهتحلیل محیط: با آگاهی از هدف -3مرحله 

 وسیله آن دسته از عواملی را که در محیط سازمان وجود دارند و دارای بیشترين اثر هستند، تعیین کرد.  بدان 

 پذيرد. تحقق اهداف و راهبردهای فعلی سازمان صورت می تحلیل منابع: تحلیل منابع در راستای  -4مرحله 

انجام   4و  3، 2بندی مراحل های راهبردی و تهديدها: اين مرحله از طريق جمعشناسايی فرصت  - 5مرحله 

 شود. می

اين بینی کرد. توان نتیجه پیامد ادامه راهبرد کنونی را پیشمی تعیین میزان تغییرات راهبردی: حال -6مرحله 

های تعیین شده و نتايجی  تصمیم بر اساس فاصله عملکردی قرار دارد. فاصله عملکردی يعنی تفاوت بین هدف 

 آيد. دست میکه در اجرای راهبرد کنونی به 

رسد که تغییر در راهبرد، موجب کم شدن فاصله عملکردی  گیری راهبردی: اگر به نظر می تصمیم  -7مرحله 

 های راهبردی متفاوت است. يی، ارزيابی و انتخاب راه خواهد شد، گام بعدی شناسا 

های راهبردی توان بدان طريق، راه ، چهار شاخص ارايه کرده است، که می 9استونر به نقل از ريچارد پی راملت 

های سازمان  های بلندمدت و سیاست مدت، هدف راهبرد و اجزای آن بايد با اهداف کوتاه  -1: را ارزيابی کرد

 
8- James A.F. Stoner 

9- Richard P. Rumelt 



ها صرف شناسايی مسائلی شود که در فرآيند تدوين راهبرد وجود دارند تا  بايد منابع و تالش -2سازگار باشد، 

در صورت وجود مهارت و منابع سازمانی در اجرای آن   -3ها را از مسائل کم اهمیت تفکیك کرد، بتوان آن 

راهبرد بايد   -4ها باشد، نکه سازمان قادر به حل آن راهبرد، بايد در پی حل مسايل جزئی برآمد، مشروط بر اي 

يعنی بايد نويدبخش انجام کارهای واقعی باشد(. در ارزيابی  )قادر باشد تا نتايج مورد نظر را تحقق بخشد 

پذير، اين نکته هم اهمیت دارد تا سازمان به تولید و يا عرضه محصوالت و خدماتی نپردازد که  های امکان راه

 کنند. ها را ارائه میرقیب آن هایسازمان 

های سازمان  گزينند که با توانايیهايی را برمیپذير و موجود، مديران موفق راههای امکان در گزينش راه 

 خوانی دارند.  هم

تواند برای سازمان، ترين راهبرد هم نمیترين و پیچیده ترين، خالقاجرای راهبردی: حتی پیشرفته -8مرحله 

 صورتی اثربخش به اجرا درآيد. شود؛ مگر اينکه به سودمند واقع

شوند عبارتند  گیری و کنترل پیشرفت: دو پرسش اصلی که در رابطه با کنترل راهبردی مطرح می اندازه - 9مرحله 

آيا اين راهبرد به نتايج مورد   -2ريزی شده به اجرا در آمده است؟ و گونه که برنامه آيا اين راهبرد بدان  -1: از

 رسد؟ نظر می 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي راهبردي استونر و فريمن : نمونه برنامه7-5نمودار 
 

 و همکاران 10ريزی راهبردی دانکننمونه برنامه 

ريزی راهبردی است که در قالب های برنامه ترين نمونه ارائه شده است از جامع  1995اين نمونه که در سال 

 .گردديند اشاره میآفرآيند مديريت راهبردی ارايه شده است. در زير به اهم مراحل اين فر

ها، وظايف و عملکرد جهت نقاط ضعف و قوت تحلیل محیط داخلی: تحلیل عمیق ساختار، منابع، مهارت 

 سازمان  

 
10- W. Jack Duncan 

تعيين هدف  -1  

شناسايي راهبرد كنوني  -2  

شناسايي تهديدهاي  -5

 راهبردي 

تحليل تغييرات: تعيين  -6

ميزان تغييراتي كه در راهبرد 

 كنوني بايد صورت گيرد

گيري راهبردي: تصميم -7

ها، ارزيابي راه حلارايه راه

ها انتخاب راه حلها، حل  

اجراي راهبردي  -8  

گيري و كنترل اندازه-9

 پيشرفت

هاي مديريت ارزش هاي اجتماعي مسئوليت   

تحليل منابع:  -4

نقاط قوت و 

 ضعف سازمان  

تحليل  -3

 محيطي  

هاي اجتماعي مسئوليت هاي مديريت ارزش   



وند تغییراتی که ها و تهديدهای سازمانی، بر اساس رتحلیل محیط خارجی: در ارزيابی محیط خارجی فرصت 

 گردد.گیرد، شناسايی و مشخص می در محیط پیرامون سازمان صورت می

ها و اهداف سازمان: بر اساس نظر دانکن و همکاران، تدوين رسالت، دورنما،  تعیین رسالت، دورنمای ارزش

 هايیها پاسخ شوند، زيرا آن عنوان جزئی از تحلیل محیط خارجی و داخلی تلقی میها گاهی به اهداف و ارزش

گردد. از سوی ديگر، تدوين رسالت، دورنما،  ها به میزان تأثیر محیط داخلی و خارجی اشاره می هستند که درآن 

ها جهت حرکت کلی  شوند؛ زيرا آن عنوان بخشی از فرآيند تنظیم راهبرد تلقی میها و اهداف گاهی به ارزش

 نمايند. دهی عمل میعنوان يك راهبرد جهت سازمان را نشان داده و به 

های تحکیم های ورود به بازار و راهبردهای انطباقی، راهبرد تنظیم راهبرد: در اين مرحله نسبت به تعیین راهبرد 

های های مالی، راهبرد های منابع انسانی، راهبرد گردد. حاصل اين فرآيند، تدوين راهبرد موقعیت اقدام می 

 د.بازاريابی و نظام اطالعاتی خواهد بو

تعیین استانداردها يا اهداف، سنجش عملکردها، مقايسه عملکردها با : کنترل: تدوين نظام کنترل راهبردی شامل 

ريزی را از تدوين تا اجرا باشد. اين مرحله کل مراحل برنامه استانداردها و اقدام اصالحی در صورت نیاز می 

 دهد. تحت تأثیر قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل 

 محيط

 خارجي

تحليل 

 محيط 

 داخلي 

 رسالت، دورنما

ها و ارزش 

 اهداف  

هاي تحكيمراهبرد هاي ورود به بازار)جامعه(راهبرد    

هاي سازش راهبرد   

موقعيت    

هاي راهبرد

 بازاريابي

هاي راهبرد

هاي نظام

 اطالعاتي

هاي راهبرد

 منابع انساني

هاي راهبرد

 سيستم مالي

هاي راهبرد

 سازماني
هاي راهبرد

 فرهنگي

هاي راهبرد

تسهيالت و 

 تجهيزات

هاي راهبرد

اجتماعي 

 اخالقي

تحليل وضع 

 موجود  

  
رد

هب
را

ن 
وي

تد
 

ي 
رد

هب
را

ي 
را

ج
 ا



 ريزي راهبردي دانكن و همكاراننمونه برنامه: 8-5نمودار 

 11وايتمنريزی راهبردی نمونه برنامه 

شود. در مرحله  ريزی و اجرا تشکیل میريزی راهبردی از دو فاز مستقل برنامه بر اساس اين نمونه، برنامه 

ريزی، عوامل داخلی و خارجی سازمان برای شناسايی واقعیت فعلی و طراحی وضعیت مطلوب مورد  برنامه 

ها و انتخاب هايی است که مشخص کردن گزينه گزينه گیرند. شرايط مطلوب دارای ممیزی و بررسی قرار می

اين مرحله با تدوين برنامه اجرايی و عملیاتی خاتمه  . ريزی است ترين گزينه گام بعدی در مرحله برنامه مناسب 

 يابد.ها و اقدام اصالحی ادامه میيافته و سپس اجرا و پیگیری برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي راهبردي وايتمن: نمونه برنامه9-5نمودار 
 

 
11- Whitman 

 مميزي داخلي

 وضعيت         وضعيت

فعلي         مطلوب     

 مميزي خارجي

 مشخص كردن

هاانتخاب  

برنامه 

 اجرايي

 

 پيگيري

 

 اجرا

مرحله  

ريزيبرنامه  

 مرحله اجرا



 13و روجر 12ريزی راهبردی پیگلزنمونه برنامه 

باشد. پیگلز و روجر در ها میوظیفه موازی برای پشتیبانی برنامه اين نمونه شامل هشت مرحله متوالی و شش 

صورت تفصیلی و تحلیلی به محیط، بازار و خدمات اشاره نموده و همچنین به ارزيابی منابع  نمونه خود به 

لی های عاها در تعیین اهداف، هدف اند. آن انسانی، منابع مالی و ارزيابی عوامل درونی در نمونه خويش پرداخته 

های  های کلی با دقت بیشتری انجام پذيرد. از ويژگیاند تا تدوين راهبرد و کالن را از اهداف ويژه جدا نموده

ها و تهديدها و ارزيابی نقاط قوت و ضعف در قالب شش وظیفه  بارز اين نمونه، توجه به تحلیل فرصت 

 پشتیبانی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12- Pigles 

13- Roger L. Martin 

 توصيف سازمان

 تدوين رسالت 

 تعيين مسايل 

تعيين، ارزيابي و  

هاي انتخاب گزينه 

 راهبردي

هاي تعيين هدف

 عالي و كالن 

هاي تدوين هدف 

 ويژه

 تحليل محيط  

 تحليل بازار  

تحليل  

 خدمات  

ارزيابي 

منابع  

 انساني   

ارزيابي 

 منابع 

مالي      

ارزيابي 

عوامل  

 دروني  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ريزي راهبردي پيكلز و روجر : نمونه برنامه10-5نمودار 

 راهبردی ريزی های تدوين و طرحها و ابعاد مشترك نمونه بندی ويژگی جمع -5-4

 از ويژگیهای اکثر نزديك به اتفاق نمونه های تدوين راهبرد موارد زير است  

 لزوم انتخاب مفاهیم مناسب و استانداردسازی آنها 

 ترسیم مدل مفهومی به معنی ارتباط ترتیبی مفاهیم مورد استفاده در ادبیات تدوين راهبرد

  –ترسیم مدل فرايندی به معنی تبیین ترتیب و تقدم و تاخر فعالیتهای مربوط به جمع آوری اطالعات محیطی 

 تحلیل و توصیف و تعیین راهبردها 

شناخت محیط اعم از مطالعات اکتشافی و تطبیقی که شامل موارد بنیادی ، مبانی و سطوح تخصصی و 

 موضوعی می شود.  

 ی و نخبگی و يا استفاده از روشهای تجويزی  استفاده از نظريات کارشناس

 راهبرد و سیاستها از کل به جزء –تعیین اهداف 

 تعیین روند کنترل ، نظارت و رصد اهداف راهبردی از طريق بازخورد اطالعات  

 

هاي  تدوين راهبرد

 كلي

 اجرا 

شناسايي نقاط  

قوت و ضعف  

 داخلي   

شناسايي 

ها و  فرصت 

تهديدهاي 

 خارجي   



ت های مديريهای نسبتاً مشابه نمونه اين است که بسیاری از سازمان های مطالعه شده يکی از نتايج جالب نمونه 

عنوان نمونه در آمريکا، برخی از اياالت،  اند. به راهبردی خاص خود را طراحی نموده و مورد استفاده قرار داده 

  14عنوان نمونه به بررسی نمونه مديريت راهبردی ايالت جورجیا اند که به نمونه مناسب خود را طراحی کرده

له وزارت دفاع، وزارت انرژی و وزارت بهداشت های اين کشور از جمخانه پرداختیم. همچنین بعضی از وزارت

 های خاصی برای خود دارند.  نمونه 

نکته ديگر اينکه برای طراحی نمونه، الزم است تا مراحل توسعه و بلوغ در سازمان مورد نظر را به خوبی  

لب مناسب خود را  ای قرار دارد تا بتوانیم در ادبیات موضوع، مطابشناسیم و تعیین کنیم که سازمان در چه مرحله 

دنبال کنیم. به نظر محقق با توجه به نوپا بودن موضوع مديريت راهبردی در کشور و در ن. م، استفاده از آخرين  

تواند برای ما راهگشا و کارساز باشد، لذا در ادبیات  تجربیات و آخرين دستاوردهای دنیا در اين حوزه لزوماً نمی

تالش شده از تجارب و مفاهیم دهه نود میالدی که بحث توسعه فناوری  موضوع و در منابع اين تحقیق عمدتاً

 گیری بود نیز استفاده شود.  اطالعات در دنیا در حال اوج 

 ريزی راهبردی دفاعی های مديريت و برنامه نمونه  -5-5

 نمونه مديريت راهبردی دفاعی بر مبنای رويکرد »تهديدمحور« 

در کنار )کشور مورد شناسايی قرار گرفته است در اين نمونه مشهور دفاعی و نظامی، تهديدات نظامی 

کوشد در چارچوب تری برخوردارند( و مديريت دفاعی می های احتمالی که از جايگاه کمرنگ فرصت 

ود را برای تحقق اين های مقابله و مواجهه با اين تهديدات را بیابد و خهای دفاعی کالن کشور، راهبردسیاست 

گردد. های راهبردی آغاز می فرضها مهیا سازد. فرآيند اين نمونه با درك و بررسی مجدد پیش راهبرد

پژوهان و آينده  گیرند. در ادامه بايدای و جهانی نشأت می های راهبردی از شرايط ملی، منطقه فرضپیش 

اکتشافی و هنجاری( را توصیف )ته و سناريوهای ممکن ريزان راهبردی دفاعی کشور به تصوير آينده پرداخطرح

ها نیز احتمال شناسايی فرصت )نمايند. توصیف اين سناريوها شفاف کننده تهديدات دفاعی کشور است 

، بايد سناريوهای مطلوب و مرتبط( )جا وجود دارد(. در ادامه و ضمن مطالعه روندهای دفاعی جهانی همین

ها و استعدادهای راهبردی مورد نیاز به منظور موفقیت در فضای شده و توانمندی روی کشور( شناسايی  پیش )

های مورد آينده مشخص گردد. در ادامه و در چارچوب اصول و رهنمودهای موجود در حوزه دفاع، بايد سامانه 

 
14- Georgia 



اهبرد دستیابی به  های موجود، رها تعیین شده و بعد از تحلیل منابع و شايستگی نیاز به منظور تحقق آن توانمندی 

توان راهبرد علوم و فناوری دفاعی را ، میتامین( )ها مشخص گردد. بعد از تعیین راهبرد دستیابی آن سامانه 

توان به حلی مواجه شويم، می تعیین کرد. در هر مرحله از فرآيند اگر با مشکل يا چالش جدی و يا غیرقابل 

 تر پرداخت.و راهکارهای کالنهای قبلی برگشت و به اصالح رويکردها فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 : نمونه مديريت راهبرد دفاعي تهديدمحور 11-5نمودار 

 

 

پيش فرض های استراتژيکدرک 

آينده پژوهی و تصوير آينده بر مبنای سناريوهای اکتشافی و هنجاری

شفاف سازی تهديدها

انتخاب سناريوهای مطلوب

تعيين توانمندی ها و استعدادهای استراتژيک مورد نياز

تعيين استراتژی دستيابی

تعيين استراتژی علم و فناوری

ايرانجمهوري اسالمي  

 سياست دفاعي

1تهديد  2تهديد   3تهديد   
1فرصت   

2فرصت   

3فرصت   

های سياست

 دفاعی

يافتن 

هافرصت  

اصول و 

 رهنمودها

بررسی 

روندهای 

جهانی 

تحليل منابع و 

های شايستگی

 موجود



 : فرآيند نمونه مديريت راهبرد دفاعي تهديدمحور 12-5نمودار 

 های مناسب تدوين طرح راهبردی نظامی های روشويژگی -5-6

کمك های موجود، با استفاده از نظر متخصصین امر با های نمونه پس از مقايسه ويژگی 15در تحقیق مورد اشاره 

هايی که يك نمونه مناسب تدوين طرح  ها، ويژگی های مطرح در کلیه نمونه روش مصاحبه، از بین ويژگی

بندی  ها در قالب موارد زير قابل دسته بايست داشته باشد، استخراج گرديد؛ اين ويژگیراهبردی دفاعی می

 شوند: می

 ويژگی( 65های نمونه از بعد اجزای آن )ويژگی

 ويژگی(  37نه از بعد فناوری اطالعات )های نموويژگی

 ويژگی( 21نمونه از بعد مسائل دفاعی ) هایويژگی

ای که محقق اعتبارسنجی نمونه ارائه شده در جهت تدوين طرح راهبردی دفاعی با استفاده از ابزار پرسشنامه 

 های زير انجام پذيرفته است.بر مبنای ويژگی تهیه کرده است،

 به شرح زير است. های نمونه مناسب تدوين طرح راهبردی نظامی  ترين ويژگیبر اين اساس مهم 

 های نمونه از بعد نظامی ويژگی

  سازمان  روی پیش مختلف سناريوهای خلق بر تأکید

   محوری های شايستگی تعیین به توجه

 اجرا  قابل گذاریسیاست   منظور به اساسی هایپروژه مجريان با کالن هماهنگی

 بحران شرايط  مانند مختلف شرايط در نمونهی سبن  یپايدار

 نمونه  بودن اجرا قابل

 بزرگ و دولتی هایسازمان  با تناسب 

 
15 تحقيق خانم دکتر رضائيان  -    



 برخوردارند  جدی تهديدات از که کشورهايی با تناسب 

 انداز چشم تعیین برای راهبردی مطالعات انجام و هاارزش و هاآرمان  بر تکیه

 هاگلوگاه  شناخت  بر تأکید

 مرتبط و دفاعی جهانی روندهایتوجه به 

 نمونه  بودن بومی

 اساسی اقدامات آمادی الزامات و ابعاد، تأثیرات عیینت

 های مديريت راهبردی چالش  -5-7

های مربوط به حکومت و مديريت است که انسان امروز را  های جوامع انسانی چالش ترين چالشامروزه از مهم 

 الشعاع قرار داده است. خويش ساخته و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی وی را تحت عمیقاً دچار 

ترين عناوين و  باشد که از عمدههايی با محوريت انسانی می های مديريت، چالش ترين چالشاما از مهم 

توکل،  توان از مباحث مربوط به حفظ سرمايه انسانی نظیر انسجام و يکپارچگی، اعتماد وها میموضوعات آن 

نگری انسان، پیچیدگی و آشوب در روابط انسانی و ساير عوامل تأثیر گذار بر پذيری، آينده مشارکت و مسئولیت 

 ها نام برد. رفتار و اراده انسان 

های خود در جهت رفع اين ها و راهکارهايی را که مکاتب مختلف، متکی بر مبانی و ارزش در اين میان ديدگاه

ها را فراهم  ايند، شاخص و نشانگری از کارآمدی اين مکاتب است و زمینه ارزيابی آن نمها ارائه میچالش 

 سازد. می

 نگری آينده  -5-7-1

 گنفره  که بديهی است  و روشن همگانبرای  موضوع اين »امروز :است  گفته 16میلبراث  لستر همانطوری که

کارآمد،   ایآينده به   رسیدن که برای هوشیاريم اکنون بنابراين، ما برود!« خود پیشین راه به تواندنمی ديگر غرب

 (. 11، 1386)اسالتر، نیازمنديم  نوين راستايی در حرکت  و جمعی مسیری تغییر به

 
16- Lester W. Milbrath 



 تمامی نیست که معنی بدان شود. اينمی  مطرح نوين هزاره برای  نوانديشی به  نیاز که راستاست  همین در

 هایسال  در که آنچه اما . کهن دارند هایريشه  هاآن از بعضی که چرا اند،بديع  و تازه بارهاين  در ما هایيافته 

 دست  از را خود کارايی غرب، ديگر »حکايت« فرهنگ »انگاره«، »الگو«، يا که است  ايم، اينبرده پی بدان اخیر

 گاهی اين رشته. است  آينده  مطالعه منظم هدفش که آمده  پديد جديدی اجتماعی، رشته تحقیقات در است! داده

 نامیده  »پیشگويی« پژوهی«، ياآينده«، »آينده  پیرامون آينده«، »تحقیقات پژوهی«، »قلمرویآينده  »مطالعات اوقات

 ارزيابی و کشف، ابداع، ارائه، آزمون دنبالبه پژوهانآينده. شوندمی  نامیده پژوه«»آينده آن متخصصان و شودمی

 در و دهندمی قرار هاانسان فراروی آيندهبه  راجع مختلفی هایانتخاب آنان. بهترند و ممکن، محتمل هایآينده 

 از هايیشده، برداشت  شناخته جوامع تمامی در. کنندمی کمك آنان به آينده ترينريزی مطلوبپی و انتخاب

 هدفِ. کرد مشاهده پیشگويانه اقدامات در توانمی مثالً را هااين برداشت  مصاديق دارد. وجود »آينده« و »زمان«

همة   در گوناگونی هایروش به و ديرباز از که است  آينده شناخت  باالخص  گاهی ها وکشف ناشناخته  پیشگويی

 17است. داشته وجود هافرهنگ

 پژوهی آينده  مطالعات اهداف

 زمین هکر روی بر حیات  هادام هایظرفیت  و بشريت  رفاه  و بهروزی گسترش و حفظ، پژوهانآينده  هعمد هدف

  برای مختلف هایانتخاب کشف منظور به که منظمی هایکاوش  با مشخصاً را هدف  اين پژوهانآينده . است 

  بديل تصويرهای تا کوشندمی  و پردازندمی  يندهآ به معطوف تفکر به آنان. کنندمی  گیرد، دنبالمی  صورت آينده

 مرجحات اخالقی ارزيابی و، محتمالت منظم بررسی، ممکنات  هدورانديشان  اکتشاف) بیافرينند آينده از ایتازه

 تواندمی  آنچه: هستند ها آن  شناسايی  درصدد پژوهانينده آ که است  چیزهايی هااين ؛( بهتر و پذير، محتملامکان 

،  يندهآ  به نسبت  پژوهانآينده بارز التزام و تعهد، اين بر عالوه. باشد بايد آنچه و رودمی  احتمالش باشد، آنچه

  زمان در و اندنیامده دنیا به هنوز که هايیآينده انسان  نسل های  سعادت و آزادی از دفاع به تا داردوامی را هاآن 

 (. 1371تافلر، )بپردازد  شودنمی شنیده هاآن  از صدايی هیچ حال

  يعنی هستند؛ دگرگونی و تغییر عوامل شناخت   صدد در همچنینخود،  وظايف انجام برای پژوهانآينده 

 هاینظم  ديگر سوی از و  بوده فناورانه هایپیشرفت  اصلی  علت  سو يك از که را پويايی  يندهایآفر خواهندمی

 
17 جلد - مقدمه»گنابادي، شركت،  پروين مرحوم اول، ترجمه  در« خلدون  ابن  عنوانبه  باره اين  مراجعه   سوم  و  پنجاه فصل به مثال 

 نماييد. 



 تحوالت تا کوشندمی  نیز. نمايند کنند، شناسايیمی دگرگون را فرهنگی و  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

  و کنند مشخص ( نیستند انسان کنترل در زيرا، )نیست  هاآن  برابر در تسلیم جز ایچاره  که را ایغیرمنتظره 

، اين  بر عالوه. نمايند معلوم  گیرند نیزمی قرار آدمی  کنترل در که را انتظاری قابل  تحوالت کوشندمی سرانجام

 .نمايند کشف را اجتماعی هایفعالیت  ناشناخته و ناخواسته،  نشده بینیپیش  کنند پیامدهایمی تالش

 و شرايط، نموده توصیف را روندها، کرده تعیین را هاارزش  و اهداف تا کوشندمی پژوهانآينده، ترتیب بدين 

 ارزيابی، ابداع را بديل هایسیاست  و دهند دست آينده، به  از مختلفی تصاوير و نموده روشن را احوال و اوضاع

،  است  جامعه مختلف  اقشار ذهن در که را آينده از  تصاويری آنان همچنین(. 1967 السول) نمايند گزينش و

  طلوع در هاآن تأثیر و( آينده از) اجتماعی شاخص  تصاوير و (  1968مائو، ) دهندمی قرار بررسی و مطالعه مورد

 (.  1961، پوالك) ددهنمی  قرار تحلیل و تجزيه مورد را هاتمدن غروب و

 از بعضی. اندبرخاسته  جامعه عادی طبقات میان از نیز پژوهانآينده  از ها، بخشیحرفه  تمامی مثل درست ، البته

 و هاها، تئوریروش روی کنند، يعنیمی« فهمیدن » صرف را خود هایکوشش  و بوده گرتحلیل  عمدتاً اينان

 آنان از  ديگری هدست. کنندمی  کار، است  يندهآ به راجع احکامی يا اظهارات متضمن که تحقیقی موضوعات

 18يونگ  روبرت، دسته  اين بارز هنمون. کنندمی  يندهآ به دهیشکل  مصروف را هايشانکوشش  که هستند  فعاالنی

 در تا کردمی کار عادی  مردم میان در فعالی طوره ب غالباً که(  1987 مولرت و 1976 يونگ) است  فقید

 .کند کمك آنان به شخصی زندگی برای بهتر هایگیریتصمیم

 . باشند خصوصیبه هآيند   تصوير غلّمب  يا، داده  ترويج را آينده از بديلی تصويرهای تا کوشندمی  فعاالن ساير

 ژوهانپآينده  مفروضات

. میکنمی  مطرح را هاآن تريناساسی  از شماری اينجا در که است  استوار، بسیاری مفروضات بر پژوهیآينده  

  از بسیاری در حداقل دارند، يعنی کلی و عمومی جنبة، مفروضات اين از بعضی که میبگوي بايد نخست 

 :از عبارتست  هاآن  هنمون دو که دارند وجود نیز ديگر هایرشته 

 
18- Robert Young 



 هايیپروژه خود هستند، برای گراهدف و مصمم، فعال موجوداتی هاآن ؛19اند خويش  هایپروژه پیگیر هاانسان 

 برسند؛  هاآن   به کوشندمی و کرده طراحی

 و عادی جريانات( ب و افراد متقابل رفتارهای از 20مکرری هاینمونه ( الف: از است  شده تشکیل جامعه

 و، ينده آ به نسبت  هانگرانی  و امیدها، انتظارات، خاطرات ، مکان، زمان چارچوب در که هايیبرنامه 

  بازساخته و افراد، ساخته روزانه تعامل و العملعکس ، عمل با جامعه. گیردمی  شکل افراد هایگیریتصمیم

 . شودمی

باشند،   نظر مورد نیز هازمینه  ساير در است  ممکن هرچند و است  پژوهانآينده  مفروضات، مختص  از بعضی اما

 :از عبارتند که است  پژوهانآينده باورهای هزمر در اساساً اما

 سویبه  و است  حال، کوتاهیه لحظ، شده  شروع  گذشته از رود؛می  پیش بازگشت بی و طرفهيك  صورتبه  زمان

  آنتروپی) ترمودينامیك دوم قانون کند، مثلمی  تأيید را فرضیه اين مختلفی هایاستدالل . کندمی حرکت  آينده

 پیرتر زمان گذشت  با افراد) شناختی زيست  ، تکامل( رودمی  جهت  يك در همیشه يکنواخت  سکون به میل

  ، سرگذشت ( شوندنمی ارسال، دريافت  از قبل گاههیچ راديويی  امواج مثالً) امواج ، حرکت( ترجوان  نه  شوندمی

  همچون، است   گذشته  هایزمان  بر دلیلی،  حال زمان در «شن  در ماندهباقی ردپاهای»  گذشته هاینشانه  و عالم

 ؛( زمین شناختی زمین هایاليه  و درختان هتن در  رشد هایحلقه ، باستانی  آثار

 ترتیب  بدين. است  داشته وجود گذشته در يا دارد وجود آمد، االن خواهد وجود به آينده در که چیزی هر نه

، تازه هایانديشه ، ه مسئل اين. است  نداشته ایسابقه   هیچ آن از پیش که باشد مواردی شامل آينده  دارد امکان

 کند؛می  ايجاب را ایتازه هایواکنش و تازه هایبرداشت 

  يندهآ به تفکر بدون واکنش ». است  ضروری امری  انسان ( کنونی) اقدامات و کارها برای آينده پیرامون تفکر

  آينده تصويرهای، ترتیب بدين ». دارد بینیپیش  به نیاز عمل  که چرا نیست؛ پذيرامکان کنش اما، است  پذيرامکان 

 ماست؛  فعلی اقدامات داليل ءجز( ها، آرزوهاامیدها، نگرانیها، اهداف، مقاصد، آرمان )

 
19- Project Pursuers 

20- Persistent Patterns 



کند می تصديق را حقیقت  اين صريحا فرضیه اين. ( 1386، اسالتر ) نیست  شده تعیین پیش از کامل طوربه  آينده

 است  «نیافته خاتمه و باز»،  آينده. است  نشده تحمیل هاانسان  بر اجتنابی قابل غیر صورتبه  و پیشاپیش، ينده آ که

 ؛

  که است  هايیانتخاب از متأثر يعنی) هاست انسان  جمعی و فردی اقدامات از متأثر حدودی تا آينده نتايج. 5 

 ؛( دهندمی  انجام زندگی در افراد

  ديد تصمیم، يك اخذ برای اطالعات تهیه هنگام کند کهمی  ايجاب هستی نظام اجزای بین متقابل وابستگی. 6 

 . گیريم پیش در  را سويهچند  رويکردی و داشته «نگرکلی »

 تواننمی را عالم از جزئی هیچ يا سامانه  هیچ معتقدند که بینندمی  پیوسته هم به را  جهان آن قدر پژوهانآينده 

 صورتگیرد، به می قرار پژوهانينده آ  توجه کانون در که جزئی هر گرفت، بلکه نظر در منفرد و مجزّا  صددرصد

 شود؛ می  گرفته نظر در باز سامانه يك

  که چندهر؛ است  مقبول نیز هارشته  ساير در که بديهی  است  مطلبی اين. اندبقیه  از بهتر هاآينده از بعضی. 7

،  پژوهانآينده  برای فرضیه  اين. است  شده ناموجهی و انگارانهمطلق  ارزشی هایقضاوت  به امر، منجر همین

 افراد. پردازندمی  محتمل  و ممکن هایآينده  نیز و بهتر هایآينده  کشف به صريحا هاآن  زيرا ؛است  حیاتی بسیار

  استاندارهايی) هاارزش. کنند ارزيابی دلخواه و مطلوب  بیش و کم را ديگران و خود اعمال نتايج  که دارند عادت

  گزينش در هاراگروه و افراد که است  سازوکارهايی ء، جز( شوند می تعريف بد و خوب هاآن  اساس بر که

  و ارزيابی،  تبیین، مطالعه هماناپژوهیآينده  کار از بخشی، ترتیب بدين . کنندمی هدايت  و راهنمايی زندگی روش

 .دهندمی  قرار سنجش و ارزيابی مورد را مختلف هایها، آينده آن  اساس بر افراد که  است  معیارهايی تدوين حتی

  کاربرد با و دارند هايیروش به بهتر، نیاز هایآينده پیشنهاد يا نقد، توصیف هنگام به پژوهانآينده ، اين بر عالوه

 برای نظراتشان توجیه و عقیده  اظهار در را آنان که  پردازندمی هايیارزش  سنجش و ارزيابی به هاروش اين

 :از عبارتست  پژوهانينده آ توجه مورد  هایارزش از برخی(. 1986ديويد، ) دهندمی  ياری،  مردم

  در شادکامی و زندگی از  ، رضايت ( بشر رفاه و آزادی به  توجه) بشری زندگی کیفیت  و کمیت  چون هايیارزش

 اجتماعی؛ عدالت  و توانايی، اثربخشی، پايداری و آرامش، تداوم و صلح  و جمعی توافق فردی؛ سطح



  وجود نیز ديگری عمومی و شايسته هایارزش، کره زيست  سطح در زمین روی بر زندگی هادام هایظرفیت 

  انش) نه هنگفت( ، دکافی  ثروت: از عبارتند هاآن از برخی. کندمی جلب  خود به را پژوهانينده آ  توجه که دارند

،  تعاون، صداقت ، قدم  ثبات، شهامت ، وفاداری، دولت  به احترام، خانواده تشکیل برای کافی فرصت ، عاطفه  و

 (.1986ديويد، ) نفس معرفت  يا خودشناسی  و اعتماد، داری  امانت ، دوستانه  هرابط ، مهربانی سخاوت، 

. است  يندهآ به نسبت  معرفت  و سودمند، دانش واقعاً  دانش جهان، تنها در زندگی درست  مسیر يافتن جهت  در 

 وقتی گرچه. است  افتهيخاتمه  گذشته ؛ندارد وجود  ديگر، گذشته  که شودمی ناشی حقیقت  اين از فرض اين

  گذشته از ایتازه برداشت  به، گیريممی  بیشتری هایدرس،  آوريممی دست به  گذشته به راجع بیشتری حقايق

  عبارت گذشته! بدهیم تغییر را گذشته خودِ توانیمنمی اما، کنیممی اصالح آن پیرامون را خود افکار و رسیممی

 نیامده پیش هنوز آينده کند، زيرامی فرق آينده حکايت  اما( نیست  تغییر قابل هرگز و) بود که آنچه از است 

  آدمی کنترل از خارج که را  آتی حوادث توانمی حتی. شود  ساخته  ما اقدامات و اراده پرتو در شايد آينده. است 

 .کرد تعديل و جرح آمیزیموفقیت  طوربه ( شوند بینیپیش  که درصورتی) است 

  هرچند که است  نهفته پژوهیآينده  بطن در تناقض اين .( تابی، وينر ) ندارد وجود يندهآ  به نسبت  شناختی هیچ. 9

  که گفت  بايد کلمه دقیق معنی به اما، است  آينده جهان در زندگی مسیر سودمند، شناخت  واقعا شناخت  تنها

 احتماالتی و حال برای هايیگذشته، انتخاب در هايیواقعیت  اگرچه. ندارد وجود  يندهآ به نسبت  شناختی هیچ

 تناقضی .ندارد وجود مسلّمی امر هم آينده برای و است  معنیبی  احتمال، گذشته برای دارد، اما وجود آينده برای

 بعد تا عمدتاً که وقوع از قبل امری شناخت  به نیاز: از عبارتست  ،کنندمی  دتمجاه  آن  حل برای پژوهانينده آ که

  حدسی شناختی با را آن کوشند می پژوهانينده آ که است  شکاف همین. است  كدر  غیرقابل و ناشناخته، وقوع از

  اکتفا خاص تقريبا و پذيراصالح ، مشروط اظهاراتی به صرفاً، آينده مورد در پژوهانآينده . کنند پر جايگزين يا

  شما  چنانچه»  يا ؛ «داد  خواهد روی چیزی چنین نکنید، احتماالً کاری شما اگر» :گويندمی  مثال عنوانبه  کنند؛می

 کنند چنینمی سعی پژوهانآينده  غیره. و «بیفتد اتفاقی  چنین دهید، شايد  انجام را پ ب، و، الف  اقدامات

 . درآيند کار از «درست  احتماالً» اظهارات آن تا کنند ساخته، کاری  استوار منطق و واقعیت  اساس بر را اظهاراتی

 کار از «درست  نهايتا» اظهاراتی چنین است  شود، ممکن حال به تبديل آينده وقتی که دانندمی پژوهانآينده  اما

  توانمی نه و کرد مشاهده را  آن انتونه می  و است   نامعلوم و پیچیده، آينده. است  نامشخص  آينده نیايد، زيرا در



  مطلبی هیچ تواننمی آينده مورد در»: است  زده را آخر حرف مورد اين در 21بچ ريچن. ساخت  آشکار و مستند

  هیچ متقابالً. افتاد خواهد اتفاق ما هگفت خالف که بدهیم احتمال بايد همواره کرد و مطرح قاطع ضرس به را

.  «آيند می حساب به رؤيا امروز که نکند روروبه هايیواقعیت  با را ما آينده تجربة که ندارد وجود تضمینی

  برای يندهآ به راجع اطالعاتی  تهیه سو يك از يعنی شوند؛  روروبه تناقص  اين با بايد  پژوهانآينده ترتیب بدين 

  حد در است  آينده از دقیق شناخت  کسب  غیرممکنِ  کار ديگر سوی از کنند، و عمل هوشمندانه تا است  مردم

  پذيرتوجیه  اعتقاد) حدسی شناخت   که گويدمی 22موسگريو. شد  ناامید کامالً هذا، نبايد مع. شناخت  تئوری يك

 .است  پذيرامکان ( به رأی

  حال، تفاوت و گذشته به نسبت  کننده توجیه نامد، باورهایمی  «شناخت   انتقادیِ و  گراواقع  تئوریآن را » اوکه 

  کنیم سعی جديت  با که دارد اين به بستگی هااين  همه. ندارند يندهآ  به نسبت  کننده توجیه باورهای با اساسی

،  خالصه طوربه . بپذيريم محتاطانه را( اندنشده  ابطال که هايیآن ) مانده باقی نظرات و کرده ابطال يا رد را نظراتی

  درستی و صحت  نتوانیم اگر حتی، کنیم توجیه را ديدگاه كيبه  خود خردمندانه، اعتقاد و بینانهواقع توانیممی  ما

 از اشتباه ما موجه ديدگاه که رسیديم جايی به تازه شواهد   اساس بر اگر حال. نمايیم توجیه را ديدگاه آن خودِ

  معتقد ه ديدگا آن به  که بود ما از اشتباه گويیمنمی ولی بود اشتباه رأی ديدگاه اين ،  بله گويیمدرآمد، می  آب

 .  شديم

  هایروش، ينده آ به راجع حکمی به خود اعتقاد توجیه برای پژوهانآينده  گفت  بايد عملی هایفن حد در

  که کنند عمل طوری، موجه اعتقادات گونه اين مبنای بر توانندمی  مردم و اندکرده  اقتباس يا ابداع را گوناگونی

  بايد پژوهيندهآ البته. اندچندگانه  غالباً و، مشروط ، احتمالی، موقّتی هاآن  هستند، گرچه درست  اعتقادات گويی

 (. 1386اسالتر، ) نداموجه  و مجاز حد چه تا يندهآ به  راجع اظهاراتی چنین که دهد  نشان روشنی به تا بکوشد

 :دارند فرهنگی و اجتماعی جنبه هاقطعیت  عدم بیشترين که  اندپذيرفته  پژوهانآينده  اما

  به تا است  تفسیر و توجیه قابل بیشتر اجتماعی فرهنگی زبان به 1980 و 1960 هایدهه  میان موجود هایتفاوت

  گریسلطه  با مخالفت  همچون مواردی، 1970 و  1960 هایدهه  نوين هایارزش. اقتصادی و فناورانه زبان

 و دارو از حاصل شیاریوه  کمك به هايیآزمايش  گرفت؛می  ويتنام جنگ پايداری از را نیرويش  که آمريکا

 
21- Richen Bech 

22- P. W. Musgrav 



  درك برای مشغولیودل نگرانی و محیطی زيست  خطر به وقوف ،( فمینیسم) باوری  زن نهضت  شدن علم ،عرفان

  «من  هده » را آن 23ولف تام که آنچه) جنسی شیفتگیخود تا روحی روشنفکری برای  جستجو از که خويشتن

  1990 دهه طی کماکان ، شد  ايجاد 1960 هده  در که اجتماعی  تحوالت امواج اين تمامی . گرفت  بر در را( نامید

 . است  متالطم و زنده

 کنیم، بهتر هموار خود بر اجتماعی تحول تئوری چند  بر تکیه با را «هاارزش » هآيند بینیپیش  رنج اينکه جای به

  من. باشد خنثی کامال ( ارزشی نظر از) سناريوها اين نیست   الزم. بپرورانیم را آينده محتمل سناريوهای که است 

 از و یمنف اخالق سناريوهای تا گرفته آرمانی سناريوهای از که کرد تدوين سناريوهايی توانمی که کنممی  ادعا

  انجام در انگاریسهل صورت در که هايیمجازات  از منفی تصويری تا باشد بايد  که آنچه هنجاری تصوير

 اخالقی، هنجاری  سناريوی نوعی، خواهیممی روزها اين  آنچه. بگیرد بر در را بود خواهد انتظارمان در وظايف

  سردرگمی احساس نوعی به را ما بیشتر ،گذشته  سال  صد خالل در دانش و علم پرستش  زيرا، گراست آرمان  و

 . است  کرده مبتال هايمانارزش دربارة

  علوم مزارع، امکرده  مطالعه را ( آينده سناريوهای طراحی دانش يعنی) مشکل دانش اين منگويد: می 24اسالتر

  تجربه هاشرکت  برای مشاوره و تحقیقات اجرای هنگام و عمل در را هاآن ناتوانی و امزده شخم را انسانی

  و گوناگون علوم میان اتحاد. است  کرده وادار فصل اين نگارش  به مرا که است  ناتوانی همین دقیقا و امکرده

  خود خاص باورهای و هاارزش  براساس کسانی که دهدمی  دست  از جايی در دقیقا را خود ها، استحکامانسان 

  و هاآزمايش  برای مساعد موقعیت  يك اين. کنند بررسی علمی طرز به را ديگر هایانسان  هایارزش خواهندمی

  روانکاو که چرا، شويممی روروبه هافهمیکج و هافريبیخود  انواع با ما حالت  اين در. است  روانکاوانه تحقیقات

  پايانبی انتقال باز و انتقال هچرخ وارد که اينجاست . دارند يکسانی ضمیر و باطن و هستند  کیيروانکاويده  و

  و آزمايشگر هم ما. شود، وارهانیممی  نامیده مجدد گذاریارزش  آنچه همطالع  از را خود توانیمنمی  ما. شويممی

 خود از نوع همین تنها  اما. آزمايشگاه خود هم و آزمايشگاهیم متخصص  هم ما، هستیمآزمايش  مورد شیء هم

  است  همین و کندمی متمايز  دارريشه  و پايهبا یهارشته  ديگر از را فلسفه که است  پايهبی  انعکاس و 25ارجاعی

 
23- Tom Wolf 

24- Richard A Slaughter 

25- Self-Refrential 



 اند، مجزاشده چیده هم روی مطمئن بسیار ایگونه  به و هاواقعیت  از ستونی مانند که، علوم ديگر از را فلسفه که

 و پايه نه فلسفه! دهدمی  معنا فلسفه در فیزيکدانان مهندسی يا گیاهشناسان نجاری  يا تاريخدانان بنّايی .سازدمی

  و زمین میان در بازآکروبات  كيکه  است  حرکاتی مانند درست  ؛امنی پشتوانه و گاه تکیه نه و دارد اساسی

 . ندارد مرگبار سقوط جز سرانجامی بدهد دست  از را تعادلش اگر و دهدمی  انجام آسمان

  جای به. «است  غیرممکن»  موجود فلسفه براساس علمی خواه و فلسفی خواه پژوهیآينده  برای هايیپايه  يافتن 

  تا است  شده من راهنمای که است  فلسفه پايگیبی درك تنها، فلسفه از استوار و  محکم هايیپايه  گرفتنِ وام

 که وقتی. برد پیش به آن  علمی هایپايه  مورد در ادعايی هیچ بدون را پژوهیآينده توانمی  چگونه که بیاموزم

 و محکم هایواقعیت  به آن قدرها توانیمآيد، نمی می میان به پژوهیآينده  هایبحث  در هاارزش  نقش

 (. 1386اسالتر، ) کنیم اتکا علمی هایتئوری

 اين  به تنها ناتوانی اين. کنم بینیپیش را 2005 سال  در غالب  و رايج هایارزش توانمنمی  منگويد: و نیز می

  به گیرد، بلکه قرار استفاده مورد بینیپیش  محرکه نیروی عنوانبه  که هستیمجامعی  قانون فاقد که نیست  علت 

 اينکه. بینیپیش  يندآفر در هاکوشش  تمامی گذاشتن پا زير يعنی خود نفس در گذاریارزش  که است  خاطر اين

دور،   هگذشت  از تعبیری و  برداشت  به تا گذاشت  خواهد باز را ما دست  شناسیمردم  و شناسیجامعه  در پیشرفت 

 اين روابط از و نمايیم تحلیل متريك و تئوريك بستری در را هاآن آنگاه  و يابیم دست   حالمان و نزديك  گذشته

  را نزديك و دور هآيند متنوع مسیرهای آن کمك به و آوريم دست به  آراسته و فراگیر قانونی، زمانی هایدوره

  خوشايندی تصور ،( شود بیشتر منفی و مثبت  هایقطعیت  باشد، عدم دورتر يندهآ هرچه که ایگونه  به) بشناسیم

  اصالح، منفی يا مثبت  خطاساز عوامل اين کاهش پی در پژوهیينده آ اينکه تصور،  ترتیب  همین به. بود خواهد

 هااين به ربطی پژوهیآينده  اما. است  مطبوع و خوشايند، است  مخاطره رساندن حداقل به و بینیپیش  مهارت

 را ما هروزمر تصمیمات که دارد وجود عواملی همواره  که چرا مخاطرات؛ شناخت  به  شودمی  مربوط ندارد، بلکه

 .دهدمی  قرار مخاطره معرض در

  کوششی به کند ومی دور تئوری يا واقعیت  بر تکیه از را پژوهیآينده  کنممی تعقیب  که بحثی رشته بگويم بايد 

 سوق عملی جمعی اگزيستانسیالیسم نوعی سوی به را پژوهیآينده  درواقع ؛نمايدمی نزديك ترجدی و ترخالق



  که گوناگونی احتماالت پذيرش اهمیت  بر «سارتر»، «27کامو »،  «26هايدگر » اگزيستانسیالیت  فیلسوفان. دهدمی

  دو بر را اگزيستانسیالیست  فالسفه تأکید هرچند. ورزند می  دارد، تأکید قرار آينده از نگران انسانِ روی پیش

  «بیگانه».  مخالفم، فردگرايی قطعیت  به دانشمندان اين حد از بیش تأکید با اما، کنممی تحسین آينده و زمان مقوله

  آيا اما بمیرد؛ تنها است  ممکن  هايدگر «دازاينِ» و است  جامعه در منزوی و ناجور  هوصل يك از اینمونه  کامو

 تا رفت  کلنجار کلی اش«نیستی  و هستی» در سارتر شويم؟ معتقد زيستن تنها به ما که باشد دلیلی تواندمی اين

 هایفردگرايی  اين تمام من نظر  به. کند بود، عبور  کرده تحمیل خودش به که «خودباوری  حجاب»  از بتواند

 اين  به دير خیلی حیاتش زمان در سارتر. است  فلسفه  در «دکارتی کانتی» سنت   هپرداخت و ساخته، فلسفی

  مطبوع گرايیجمع كي به  بتواند شود، تا متمايل مارکسیسم به اينکه جز نداشت  ایچاره  اما ،برد پی واقعیت 

 ممکن راه تنها مارکسیسم که است  اين واقعیت  اما. کند متعادل را خود ستانسیالیستیياگز  فردگرايی و برسد

  اجتماعی ستانسیالیسمياگز قالب   در را پژوهیآينده  بتوانم اينکه برای. نیست  انسان بودن اجتماعی درك برای

  مخرب جبرگرايی از هم و اگزستانسیالیسم مکتب  افراطی خودباوری از هم بتوانم که امیدوارم، کنم بررسی

 . بپرهیزم مارکسیسم

  سخن هاانسان  و انسانی علوم میان متزلزل پیوند  همان از دقیقا که است  متفاوتی هایبیان  هاايسم  اين تمام

 «28استانفورد  تحقیقاتی مؤسسه» هابهدانشگاه  فلسفه هایدپارتمان از رفتن در من که تزلزلی همان. گويدمی

 ناشی تزلزلی پرداخت   آن به «فرهنگ دو»  مشهورشه رسال در 29اسنو. پی. یس که تزلزلی. داشتم مشاور عنوانبه 

  توسط ید زيا بسیار حد تا يندهآ  که آن حال نباشد؛ «هاارزش » بند و قید در خواهدمی « علم» که واقعیت  اين از

  دانند، بهمی  متضاده واژ دو ترکیب  را آن بعضی ، که«انسانی  علوم»  نام در تزلزل اين. شودمی زده رقم هاارزش

  گذاشته هاانسان  و دقیقه  علوم میان شکاف سوی دو  در را خود پاهای انسانی علوم گويا. است  مشهود خوبی

 (. 1386)اسالتر،  مدعاست  اين اثبات پی در  ذيل مطالب  همچنان که نیست؛ ایساده  کار اين و است 

 
26- Martin Heidegger 

27- Albert Camus 

28- SRI International (Scientific Research Institute) 

29- C. P. Snow 



 کسب  در سعی جای به علوم اين  که است  اين  نشان انسانی علوم اخیر هایپیشرفت  بر مروری خالل در

،  ( است  عینیت  به مطمئن  راهیابی و محکم شناسیروش  آن ويژگی که دقیقه علوم از  تقلید با) مشروعیت 

  متأسفانه اما است؛ معترف و واقف خود بودن هپايبی بر انسانی علوم. پذيردمی تدريج به را خود مبهم وضعیت 

  که پذيردمی ترتیب  اين به و پذيردمی واقعیت  خود جای به واقعیت  از را  خود تفاسیر و تعابیر قطعیت 

  فضايی در را تحقیقاتش تواندمی اجتماعی فلسفه يا شناسیجامعه  که ادعا لذا، اين. کندمی عمل «دار»جهت 

 چرا، باشیم  «آينده» نگران بايد ما: سخن مطلع به گرديمبرمی .است  معنیبی و پوچ دهد، کامال انجام «طرفبی»

.  باشیم «طرفبی » توانیممی سختی به ديگر باشیم نگران اگر و شد خواهد نابود چیز  همه صورت اين غیر در که

، دوم . آينده از هنجاریسناريوهای  ضرورت توجیه، نخست . آيندمی هم با ذيل هدف و راهکار چند، بنابراين 

  در هايمانارزش به توجهی بی اثر در که نادرستی باور  به توجه، سوم. انسانی علوم متن  در پژوهیآينده  قراردادن

  داشتن. کندمی حمايت  را  ديگری ،( راهبرد) راهکار سه  اين از يك هر. نمايدمی رخ  آينده از بینشمان گیریشکل

  و نکنیم عبور اعتنابی هايمانارزش کنار از گرايیعینیت  نام به کند تامی  کمك ما به، موجه هنجاری سنايورهای

  حالتی هر در گرايیعینیت  ادعای رسدمی  نظر به، کنیم قبول هم را انسانی علوم ساير هایافته ي که  باشد بنا اگر

  معیارهای گفت  توانمی. است  ترديد مورد «بودنعلمی بودن گراعینی» معیار انسانی  علوم. در باشد بنیادبی

  اين. گیرندمی خود به پارادايم يك کنند، شکلمی تعريف را «صِرف  هعقید»  و «دانش» میان تفاوت که اساسی

  با جسم تدريجی جايگزينی و تاريخ و زمان هدربار هايیدرس ) ايمگرفته  فلسفه از گذشته قرن از که هايیدرس

 امروزه. کنیم بازبینی را هاآن  و کرده ترديد خود هایلیت ئومس هدربار کمی امروزه که شودمی  باعث ( نماد

  داشت  را آن انتظار شودمی  که کاری بهترين دانیممی  و آوريم میان به سخن «مطلق »  از سريعا نبايد  که دانیممی

  که دانیممی  و است  رفته که است  وقت  خیلی «مطلق » که چرا، بگیريم  مختصر ، سواری«نسبی »  از که است  اين

  خط آن به خط اين از را قطار بار سه دو، برويم خواهیممی  که برسیم جايی به اينکه از قبل است  محتمل

  که زمان درون در ورشدن غوطه با رسدمی  نظر به کنیم، چراکه پیشنهاد جديدی هنجارهای نیست   الزم. بیندازيم

 همان ( جديد ی)هنجارها هنجارها کرد فکر توانمی که جايی تا کمدارد، دست  تأکید بودن هنجاری نگرش بر

 (1386اسالتر، ) انديافته  ارتقا که هستند  معمولی رسوم و آداب



 چالشهای مشترك علمی

 نگاریاصول موضوعه آينده 

پژوهان در مورد  وجود ندارد که آينده ای در زمینه دگرگونی اجتماعی و آينده هیچ تئوری يگانه و کامالً جا افتاده 

پژوهان برای مشتريان خود که بیشتر به  آن اتفاق نظر داشته باشند. يکی از داليل اين است که بسیاری از آينده 

پژوهان آزمون  رسد عامل انگیزشی آينده کنند. به نظر میهای انتزاعی عالقه دارند، کار مینتايج عملی و نه تئوری 

هايی برای مسائل شناخته  حلها يافتن راهپژوهی نباشد، بلکه انگیزه آن تی نظری به خاطر آينده يا ايجاد شناخ

پردازی داشته باشند؛ زيرا تئوری و  پژوهان بايد توجه بیشتری به تئوری ذالك شکی نیست که آينده شده است. مع 

 (. 1386)اسالتر،   تواند به اقدام خوب بینجامداند. تئوری خوب میعمل مثل دو روی يك سکه 

پژوهان پیشنهاد  با اين همه در ارتباط با دگرگونی اجتماعی و آينده چند تئوری بر پايه اصول زير از سوی آينده 

 شده است. اين اصول و مفروضات عبارتند از: 

   بودن آيندهعدمی  

 . برا ی آينده هم امر مسلّمی وجود ندارد آينده حتی در آينده هم وجود ندارد،

 . آينده نامشخص است. آينده، پیچیده و نامعلوم است  قلمرو اهداف رؤياهاست،آينده 

 بینی نیست. طور قاطع قابل پیشجهان آينده به 

 رود.بازگشت به پیش می طرفه و بیصورت يك زمان به 

 است. نه هر چیزی که در آينده به وجود خواهد آمد، االن وجود دارد يا در گذشته وجود داشته 

 طور کامل از پیش تبیین شده نیست . آينده به 

 ها است.نتايج آينده تا حدودی متأثر از اقدامات فردی و جمعی انسان 

 تا(.آينده وجود ندارد )وينر، بی هیچ شناختی نسبت به 

به آينده   مسیر درست زندگی در جهان، تنها دانش واقعا سودمند، دانش و معرفت نسبت  در جهت يافتن

 (. 1386است )اسالتر، 
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ها به  افتد که دانشمندان و متفکران را سال ايد که هر از چند مدت؛ کشفیاتی در عالم علم اتفاق می مشاهده کرده 

گرا های دين گردد. بعضا نیز توسط گروه گفتگوی محافل مختلف می نمايد و موضوع بحث وخود مشغول می 

ای آن را دلیلی بر  شود که گاه عدهها ذکر میهای دينی از آنهای مذهبی و کتاببینینیز رد پاهايی در پیش 

شناخت های علم برای ای از يکی از موفقیت عکس؛ نشانه ای نیز بر پندارند و عده صحت محتوای کتب دينی می

ای و ابهامی  کنند. اما به هر حال گرههای موجود، که قبال در کتب دينی ذکر شده، محسوب می طبیعت و واقعیت 

 نمايد. کند و يا مشکلی را بر طرف میای از مسائل علم روشن میرا در گوشه 

داند و  یشتر میآنچه در تمام دوران زندگی بشر و کشفیات و اختراعات او مشهود است، اين است که هرچه ب

برد و شادمانی وی تنها در ابعاد  ها و ابهامات خويش پی میيابد، تنها به ابعاد بیشتری به نادانسته هرچه بیشتر می

محدودی از اکتشافات وی، تعبیر و توجیه دارد وگرنه واقعیت اين است که هرچند سؤاالت بسیاری از عالم  

ما همراه اين پاسخ، چندين سؤال جديد و درواقع کشف سؤال و ها به پاسخ رسیده است، ا وجود و روابط آن 

 ابهام جديد، اتفاق افتاده است.

انسان و اجتماعات انسانی دارای مسائل بسیاری است؛ که تنوع و چندگانگی آن مسائل به تنوع ابعاد وجود  

ردد و تا مسائل ملموس گانسان و حیات او بستگی دارد. اين مسائل از موضوعات بلند ماورای طبیعت آغاز می

های گوناگون بشری، پس از ها و مکتب اقتصادی، سیاست، تربیت، جامعه، فرد و ... مسائلی که علوم و فلسفه 

ها پاسخگويی درست و اصولی بیابد و در ها تفکر و تالش، هنوز نتوانسته است برای بیشتر آن ها و قرنقرن

 (. 1374و منطقی عرضه کند )حکیمی، هايی درست حلها راههای گوناگون آن زمینه 

هايی دارد، اين های ديگر تفاوتتا آنجا که اخیرا نظريه جديدی مطرح گرديده که شايد به نظر برسد با تئوری 

گرديد، خود با بیان  هايی که تا به حال از طرح يك نظريه بیان میتئوری بر عکس ادعای کشفیات و دريافت 

 است.ابهام و پیچیدگی به پیش آمده 

ای از اين نظريه از اين نظر گامی جديد در جهت شناخت واقعی علوم و حقايق برداشته است؛ چرا که به گوشه 

ها در دستیابی  واقعیات پی برده که حاکی از دريافت صحیحی از گستردگی ابهامات عالم هستی و ضعف انسان 

 هاست.به کشف و دستیابی به آن 



اند،  ها گزيده هايی که دانشمندان برای گريز از پیچیدگی تاکنون يکی از راهبرای نمونه در عرصه علوم طبیعی 

ها را سراغ  انگاری و اغماض اثر بعضی از متغیرها بوده است که در علوم فیزيکی و مهندسی بسیاری از آن  ساده 

 داريم. 

 کنیم.عنوان مثال تشريح می هايی از اين موضوعات فیزيکی را به در اينجا به منظور تبیین نظريه پیچیدگی، نمونه 

 گیریاندازه 

های پیچیده  پوشی از اثر مقاومت هوا و اصطکاك سطح، بررسی ساختارهای ساده مانند هلیوم به جای اتم چشم 

های واقعی و های ساده به جای نمونه های کوچك، انتخاب نمونه ها و اندازه و پرداختن در محدوده سرعت 

اند که برای ساده نمودن مسئله  ها بودههايی از اين اغماض تغییرات غیرخطی، نمونه تغییرات خطی به جای 

 اند. ها متمسك شده اصلی، دانشمندان بدان 

شودکه چگونه کلیه گردد و در نسبیت تشريح می گیری کمیات مربوط میاندازه کلیه قوانین فیزيکی به  

ین طور به حرکت خود شیء دارد. از نسبیت، مکانیك های کمیات فیزيکی بستگی به ناظر و همگیریاندازه 

بررسی و درك دنیای   دهنده روابط نزديك بین فضا و زمان، جرم و انرژی است.شود که نشانجديدی ظاهر می 

بدون روابط   ترين موضوع مورد مطالعه در فیزيك نو )فیزيك کوانتوم( است میکروسکوپی در داخل اتم که مهم 

 . پذير نیست فوق امکان 

 نسبیت خاص 

تئوری نسبیت نتیجه تجزيه و تحلیل يك سری نتايج فیزيکی است که با قبول عدم وجود دستگاه مقايسه جهانی 

تعمیم داده شد اين تئوری در مورد  30توسط آلبرت انیشتن  1905پیش آمد. تئوری نسبیت خاص در سال 

کند. تئوری نسبیت های با سرعت ثابت )مقدار و جهت ثابت( بحث میمسائل مربوط به مقايسه حرکت دستگاه

ای است که نسبت  های مقايسه عام که ده سال بعد توسط انیشتن پیشنهاد شد در مورد مسائل مربوط به دستگاه 

 (. 1368، چیان)قالیچه  ص اثر عمیقی در علم فیزيك داشته است به هم شتاب دارند؛ تئوری نسبیت خا

 
30- Albert Einstein 



ها در دو دستگاه مختلف ارائه داد. در تبديالت دان آلمانی تبديالتی را برای مقايسه کمیت فیزيك 31لورنس 

گیری زمان مثل مکان بستگی به دستگاه ناظر دارد؛  اندازه لورنس دو نکته در خور توجه است: اوالً اينکه  

زمان نیست.  زمان در دو نقطه از يك دستگاه مقايسه از نظر ناظری در دستگاه ديگر همری که دو حادثه هم طوبه 

ثانیاً وقتی سرعت نسبی دو دستگاه نسبت به سرعت نور ناچیز باشد معادالت لورنس نسبیت عام را ارضا 

 شود. های خیلی زياد ظاهر مینمايد و نتايج نسبیت خاص فقط در سرعت می

 اکم طولتر

تر از طول آن در حال شود که طول يك شیء متحرك از نظر يك ناظر کوتاهبه کمك تبديالت لورنس نتیجه می 

سکون است. اين پديده به نام »تراکم طول« موسوم است. پس طول يك شیء در دستگاه مقايسه ساکن نسبت  

سرعت نسبی به سرعت شیء طول آن متناسب به ناظرحداکثر مقدار خود را دارد و از نظر يك ناظر متحرك با 

 يابد. با يك ضريب کاهش می 

کند، تصوير اين جسم از نظر يك دوربین عکاسی و يا چشم، با شکل با سرعت خیلی زياد حرکت اگر جسمی 

واقعی جسم متفاوت خواهد بود. نحوه اين تغییر يا اعوجاج بستگی به جهت حرکت شیء و نسبت سرعت آن  

زمان به علت اين اثر ناشی از اين واقعیت است که نورهای صادره از قسمتهای مختلف جسم هم با نور دارد.

آيد طول جسم منبسط شده است؛ بايد توجه داشت که  رسد، در نتیجه به نظر می چشم يا دوربین عکاسی نمی

 اين پديده ناشی از خطای باصره بوده و به نسبیت ارتباطی ندارد. 

 انبساط زمان 

دستگاهی در حال حرکت ساعتی قرار داده شود، از نظر ناظر ديگری در دستگاه دارای حرکت نسبی با  اگر در 

 32گويند. دستگاه اول، حرکت عقربه ساعت کندتر خواهد شد به اين پديده نیز انبساط زمان می

ن روی زمین  تر و جرمش زيادتر از سفینه نظیر آازنظر ناظری بر روی زمین طول سفینه فضايی متحرك کوتاه

رسد تر و جرمش زيادتر به نظر می طور برای ناظری در سفینه فضايی جسمی بر روی زمین کوتاهاست همان

 (. 1368، چیان)قالیچه 

 
31  - Lawrence 

32 توليد و زوال ذره مومزون مثال جالبی برای انبساط زمان و تراکم طول است  -    



 عدم قطعیت 

بیان گرديد، بیان   1927در سال  33اصلی که برای اولین بار تحت عنوان عدم قطعیت توسط ورنر هايزنبرگ 

گیری موقعیت يك ذره متحرك در خطای ممنتوم ذره در  ضرب خطای تغییرات مکان در اندازه کند که حاصل می

اعشار( که ما هرگز قادر  35در مرتبه  6است )عدد  34يك لحظه در بهترين حالت ممکن برابر ثابت پالنك

نخواهیم بود موقعیت و ممنتوم يك ذره را در آن واحد تعیین کنیم. اگر تغییرات مکان کوچك باشد، تغییرات  

شود. اين خطا در دستگاه  شود و اگر تغییرات ممنتوم کوچك شود، تغییرات مکان بزرگ می ممنتوم بزرگ می 

بلکه در خود طبیعت است. اين واقعیت در عدم قطعیت در بسیاری از کمیتهای ديگر نیز  گیری نیست،اندازه 

 (. 1368، چیانوجود دارد )قالیچه 

 ذرات بنیادی 

اند و اروپا که از رکورد علمی  از اوايل قرن بیستم دانشمندان دريافتند که ذرات بنیادی عناصر اولیه سازنده عالم 

آور به کشف اين ذرات و تدوين  وسطی رهايی يافته بود، با شتابی حیرت قرن نوزدهم و ظلمت هولناك قرون

عنصر را  105قوانینش پرداخت. امروز جدول ذرات بنیادی بیش از دويست عضو دارد و بر جدول مندلیف که 

گشت، پیشی گرفته است. اين جدول میان ذرات و ضد ذرات به تساوی تقسیم شده و از اين نظر شامل می 

های بشر  ترين نظريه امل دارد. همین تقارن سبب پیدايش فرضیه ضد عالم گرديد که يکی از عجیب تفاوتی ک

 (.1363تاکنون است )امینیان، 

 دنیای سوم 

های زنده اختصاص دارد، تنها دارای دو لغت است که بیانگر ابعاد  که تنها به زبان های علمی فرهنگستان واژه

نهايت کوچك ذرات بنیادی  ن دو واژه را در دانش برای دنیای بیاست: ماکروسکوپی و میکروسکوپی. اي

با ابعاد ما و  همین دنیای ماست که از اشیاء و اجسامی برند. دنیای ماکروسکوپی  )میکروسکوپی( به کار می

یا  توان تشخیص و تمیز داد. در اين دنگانه می تر از ما تشکیل شده است. حوادث اين دنیا را با حواس پنجبزرگ

 شود. گیری میاندازه متر و متر و وزن با کیلوگرم و زمان با ثانیه طول با سانتی 

 
33- Werner Karl Heisenberg 

34- Max Planck 



نهايت کوچك ذرات بنیادی دنیای اجسام نامريی است که به هیچ وجه قابل  دنیای میکروسکوپی يا دنیای بی

و حوادثی که در آن  متر است اکثر، میلیارديم سانتی گانه نیست. ابعاد اجسام اين دنیا حدتشخیص با حواس پنج 

گذرد گاه به حدی کوتاه است که زمانش مساوی کسری از ثانیه است که صورتش يك و مخرجش را عددی  می

ها نیز حداکثر يك میلیارد  آيد. وزن آن دهد که از يك و بیست صفر در طرف راستش پديد می تشکیل می

قوانین حاکم بر دنیای ماکروسکوپی فرق دارند و به  میلیارديم گرم است. قوانین حاکم بر اين دنیا به کلی با 

 دهند.گونه که ذکر شد مجموعه اين قوانین کوانتوم حاکم بر دنیای ذرات بنیادی را تشکیل میهمان

با توجه به سامانه میکروسکوپی و دنیای ذرات بنیادی و ماکروسکوپی که شامل کهکشان بزرگ است، قاعدتاً 

نیز وجود دارد که ابعاد دنیای ما و کهکشان بزرگ در قیاس با ابعاد اين دنیا سومی توان پذيرفت که دنیای می

 نهايت کوچك است و قوانین حاکم بر آن نیز با قوانین دنیای ما اختالف دارند. نوعی بی

به عبارت ديگر دنیای ما در وسط راهی است که يك سرش به دنیای میکروسکوپی ذرات بنیادی و انتهای 

 شود. ه دنیای سوم ختم میديگرش ب

دهد، چرا بايد ارزش خود را مثالً وقتی قوانین مکانیك نیوتنی در دنیای ذرات بنیادی ارزش خود را ازدست می

هايی گويد: طبیعت به هیچ وجه شبیه عروسك دان فرانسوی میفیزيك 35در دنیای سوم حفظ کنند. پل النژون 

 (. 1363شان است )امینیان، که تنها اختالف در ابعاد  گیردنیست که يکی در داخل ديگری جا می

 ضد ماده و ضد کهکشان 

تدريج مسلم شده است که امواج راديويی بسی قوی که از گوشه و کنار عالم به کره زمین  های اخیر به در سال 

ها را ين الکترون ها با انرژی بسیار زياد است. بنابراين بايد درجستجوی عاملی بود که ارسد ناشی از الکترون می

ها باشد. پس از  تواند منبع بسیار خوبی برای تولید اين الکترونپديد آورده است. امحاء زوج ماده و ضد ماده می 

شود. دانشمندان بر اين انديشه شدند که چگونه آنکه مسلم شد که يك ضد ذره بدون همتايش ذره متولد نمی

د شده و پديد آمده است. زوج هر يك از ذرات مادی عالم ما  عالم مادی با ذرات ماديش بدون ضد ذره متول

است که  انديشه وجود ضد کهکشان پديد آمد. ضد کهکشان عالمی گونه بود که اند؟ و بدينکجايند و چه شده 

تنها اختالفش با کهکشان مادی ما در اين است که از ضد ماده ساخته شده است و کلیه خصوصیات فیزيکی و 

 
35- Paul Langeuin 



ای و دنیای ذرات بنیادی ماده  ش با دنیای ما يکسان است. زيرا کم و بیش به قوانین فیزيك هسته ديگر مشخصات

 (. 1363گذرد )امینیان،  دانیم بر دنیای ساخته شده از ضد ماده چه می و ضد ماده آشنايیم و می 

 ادغام فضا و زمان  

هايزنبرگ پیشنهاد کرد که در نفوذ به اعماق ماده بايد کمیت موهومی را نیز در نظر گرفت که مربع آن ممکن  

های گوناگون موجود باشند تا قادر به ساخت  است منفی يا مثبت باشد. ذرات اولیه بتوانند با يکديگر در واکنش 

تئوری جديد »غیرخطی« باشد. اين ذرات  شود که ها سبب میهای مختلف شوند. اين واکنش ذره و ضد ذره

توانیم ماده  همه اين خصوصیات را در هم ادغام کنیم، می نامند. وقتیدارای اسپین نیم هستند که آن را اسپینور می

اولیه را تئوری واحد میدان اسپینی و غیرخطی بنامیم. اين تئوری مکان وااليی در تحقیقات تئوری فیزيك ذرات 

 (.1363ده است )امینیان، بنیادی اشغال کر

شان بستگی کامل به ماده و  گیرد که خصوصیات فضا و زمان را دوشیء فیزيکی میتئوری نسبیت عمومی 

حرکت نسبی آن دارد. خارج از فضا و زمان حرکت وجود ندارد و فضا و زمانی نیز جدا از حرکت قابل تصور  

وری نسبیت را در يك جمله خالصه کند؛ وی پاسخ داد  و تصوير نیست. خبرنگاری از انیشتن تقاضا کرد که تئ

 (.1363گردند )امینیان، کند که با ناپديد شدن ماده، فضا و زمان نیز ناپديد می که: تئوری نسبیت قبول می

 انحنای فضا 

کسب کرد آيد، انعکاس فراوانی در محافل علمی فرض فضای خمیده که نسبت به چگالی ماده در فضا پديد می 

شد که بحث های گوناگون برای خصوصیات هندسی عالم به وجود آيد. نخستین کسی که سعی داشت  و سبب 

های خواست بداند تا چه حد تودهتا تئوری نسبیت را به همه عالم تعمیم و گسترش دهد، انیشتن بود. او می

منطقی بايد از توزيع   متمرکز ماده در انحنای عالم شرکت دارند. برای انجام محاسبات الزم و نتیجه گیريی

رود که توزيع ماده در سراسر چگالی ماده در عالم آگاهی يابیم. حتی اکنون نیز از انحنای عالم وقتی سخن می 

 (. 1363عالم يکنواخت و همگن باشد )امینیان، 

 انبساط عالم 

ر چقدر به عمق زمان شود و ه شود که وقتی به گذشته باز گرديم ابعاد عالم کوچك میاز انبساط عالم نتیجه می 

رسیم که ابعاد عالم تقريباً صفر  شود و سرانجام به زمانی میتر میگذشته بیشتر نفوذ کنیم، ابعاد عالم نیز کوچك 



توان زمان پیدايش عالم را  بوده است؛ اين لحظه شروع پیدايش عالم است. با توجه به سرعت انبساط عالم می 

در همین لحظه اتم منفجر شد و از آن عالم   36شود. به نظر لومتربل می حساب کرد که حدود چند میلیارد سال ق

 هايی جوشان پديد آمدند.ها اتم و ذرات بنیاديش چون حباببا همه ستارگان و کهکشان 

 نهايت 

که انجمنی بود که در قرن هفدهم در انگلیس به وجود آمد و  38ای به اعضای انجمن کواکر در نامه  37ادينگتن 

 نويسد: در آمريکا نیز طرفداران زيادی پیدا کرد، می 

کنم که اغلب شما توجیه علمی خلقت را قبول داريد. ممکن است که اين توجیه ستايش و ارزش  فکر می

گويم کسانی که از کشفیات علم  انجیل. من نمی های سنتی چون تورات و بیشتری برای خدا پديد آورد تا کتاب

ها گاهی دانش را روند، اما انديشه وتصور آنگیرند تا قدرت بیشتر خدا را به نمايش گذارند به خطا می بهره می

تنها برای توجیه يك   سازد. اين خشم دقیقاً در مواردی است که خرد و بینش و پژوهش علمی خشمگین می

(. علم تنها برای توجیه جزئی جهان توانايی دارد اما شناخت خداوند  1363رود )امینیان، یمسئله معین به کار م

 کند.و پی بردن به قدرت و علم او حقايق جزء و کل جهان را کشف می

تفکر    اش برخیزد ولی کمیها چنان حیرت کند که دود از کله آدم ساده و زودانديش ممکن است از اين پديده 

 نمايد عجیب نیست. ماجرا آن قدر که به ظاهر می دهد کهنشان می

گذار، انسان کاملی است که از علوم اولین و آخرين خبر دارد و اصل بر اين است که در همه مکاتب دنیا، بنیان 

گذار فرهنگ تا چندين جانشین بنیان مانده و بیمکتب کمونیسم مستثنی بر اين اصل نیست در کشورهای عقب 

 (.1363برخوردار است )امینیان، از مزايای فوق 

ها و علوم از او آغاز گشته و به او ختم  ای است يکتا، که همه قدرتاما آنچه حقیقت دارد وجود آفريننده

 ( 39شود. )ان يقول له کن فیکونشود و هر آنچه اراده نمايد به محض اراده وی واقع میمی

 
36- Georges Edward Lemaitre 

37- Eddington 

38- Quakers 
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 40آشوب هي نظر

در مورد   مطالعه. باست يز یزیطور شگفت انگاز نظم وجود دارد که به  يیو آشوب، الگو ینظم یدر درون ب

شروع شد.   یبه نام ادوارد لورنز از مطالعات هواشناس ی توسط دانشمند 1965از سال  قت یدر حق آشوب یتئور

وارد شده و اساس   یو اجتماع یتيريمد ،یرفتار ،یاضي ر ،یتمام علوم و مباحث تجرب طهیسپس در ح  هينظر  نيا

  ت يرياقتصاد و مد  ،ی شناس  ست يز ،ی اضير ك،يزیف ك،ی ، نجوم، مکانی هواشناس ژهيدر علوم به و  یادیبن راتییتغ

 41را فراهم آورده است.

باشد و منجر به يك تغییر  نظريه آشوب يا پیچیدگی بیانگر يك انقالب اساسی و همه جانبه در دانش بشری می 

شناسانه در انديشه و عمل انسان است. اين انقالب  شناسانه و روششناسانه، شناخت بنیادين در نگاه هستی

باشد که باعث ها، مواد جديد و ... میهای نوين چون ابر رايانه های شگرفت در فناوریدانشی ناشی از پیشرفت 

عت افزايش يافته و دانش بشر در مورد  های طبیآوری اطالعات و مشاهده و بررسی پديده شده تا قدرت جمع

 چگونگی عملکرد طبیعت ومنطق حیات گسترش يابد.  

عنوان  ها و خود پديده به اين مسئله بدين شناخت اساسی منجر شده که در طبیعت و اجتماع روابط میان پديده 

در حال حرکت که  های متداخل پويا و ای از سامانه صورت يك فضای در هم تنیده و پیچیده يك سازواره به 

 برند، تصوير شود. صورت غیرخطی در تعامل با يکديگر به سر میبه 

در روابط خطی يا علّی، علت فقط و فقط يك معلول و عمل فقط و فقط يك نتیجه دارد. ولی در روابط 

ن رياضی  توانند تأثیرات و نتايج بسیار زياد و متفاوتی به همراه داشته باشند. به زباغیرخطی علت و عمل می

خطی حتما بیش معادالت خطی فقط يك راه حل دارند و معموال ًقابل حل هستند ولی در مقابل در معادالت غیر 

توان ارائه نمود و هیچ روش کلی هر مسئله خاص چندين نتیجه مختلف می از يك راه حل وجود داشته و برای 

اين است که پارامترها و متغیرها در معادالت   برای حل بیشتر اين مسائل نیز وجود ندارد و دلیل اين مسئله

نهايت نتايج  گذارند که منجر به پیچیدگی روابط و درهم اثر میصورت متقابل و بازخوردی بر روی غیرخطی به 

 گردد.های متعدد و متفاوت میحل و راه

 
40- Chaost Theory 

41 برداشت از سايت  - http://www.nipna.ir 7/4/94دسترسی در    



 (. 1384اين نظريه سؤاالت و فرضیات زير را مطرح نموده است )موفان، 

 آيد؟ چگونه يك برآيند )برون داد( به وجود میدر يك سامانه 

 های سامانه کدامند؟مؤلفه 

 ها چیست؟ الگوی روابط موجود میان مؤلفه 

 شود. ها منجر به پیدايش برآيندهای مورد نظر می واسطه تعامل میان مؤلفه فرآيندهايی که به 

 گذارد؟ میها تأثیر تغییر در وضعیت يك مؤلفه بر وضعیت ساير مؤلفه 

 کند. ها با الگوی ارگانیك يا تبادلی مطابقت میتغییر در هر يك از اجزا و روابط میان آن 

 کند.هامعموالً باز هستند و اعضای آن تغییر می سامانه 

 ها ايستا نیستند و دائما در حال حرکتند.سامانه 

 شوار باشد. ها بسیار دشود، مطالعه ماهیت پويای سامانه اين حرکت دائمی موجب می

 مغز به مثابه سامانه خودسازمانده است. 

 شود محور )فرهنگ سازمانی( که منجر به تضعیف سرمايه انسانی میهای انسان چالش  -5-8

 فرهنگ سازمانی 

عمل آمده است. در اين  ه  های مختلف تعريف بهای سازمانی به صورتهمچون ديگر پديده   فرهنگ سازمانی از

های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای  معتقد است که ارزش 42رابطه دنیسون 

ها و که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ادهايیهای مشترك ناشی می شود و نمرفتاری که از بین اين ارزش

 شوند. اند، فرهنگ سازمانی نامیده می رفتار اعضای سازمان 

 
42- Denison,(1995).”Bringing Organizational Culture and Leadership to the Bottom Line”, 

http://www.denisonconsulting.com// 



  کهترين انديشمندان رفتار سازمانی در رابطه با فرهنگ سازمانی معتقد است برجسته ، يکی از 43شاين  ادگار

طور علنی اعالم  هايی که به فرهنگ سازمانی ارزش است. فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخالقیات 

ترك است و آن های مشترك در طول تاريخ مشای از آموخته ، انباشته یاند را شامل می شود. فرهنگ سازمانشده 

در رابطه با فرهنگ  44اشاره به استحکام ساختاری و الگويی بودن و تکامل سازمان دارد. کارتر مك نامارا 

سازمانی معتقد است که، اساساً فرهنگ سازمانی شخصیت يك سازمان است. فرهنگ سازمانی شامل 

ها سازمان و رفتارهای آنها، هنجارها و عالئم ملموس )مصنوعات بشری( اعضای ها، ارزشفرضپیش 

 45. باشدمی

رسد. او و زيرا بسیار کامل و واضح به نظر می  ،کنیمارائه شده تأکید می  46حال بر تعريفی که توسط منگوزاتو

ها، آرزوها،  ها، ايده ها، اعتقادات رايج، نگرش ای از ارزشعنوان مجموعه همکارانش فرهنگ بازرگانی را به 

ا حداقل عده زيادی از اعضای سازمان )از مديريت عالی تا يموارد مشترك میان همه  ديگر ها، استعدادها ومنطق 

ت گرفته از تلفیق  أاند. اين مسئله تلويحی، نامعلوم و غیررسمی است. فرهنگ نشنظرگرفته  سطح عملیاتی( در

و آداب،  هانمادها، افسانه های کالن است که با های بیرونی يا فرهنگهای مؤثر در شرکت نظیر فرهنگفرهنگ

رفتــــارهای شخصی را   ، سازی، فرهنگ بازرگانیگردد. به کمك ويژگی تلفیق و يکپارچهمشخص می  معرفی و

کند، فرهنگ و ساختار توأما تقويت  طور ضمنی سامانه قوانین و آرايش نیرو را تقويت میسازد و به هماهنگ می

دهند و بدين منوال بر میزان مشارکت ممکن در شرکت تأثیر شکل می ها راشــــوند و تصمیمات و فعالیت می

 47گذارد. می

 
43- Edgar H. Schein 

44  - Carter MC Namara, ”Organizational Culture“, P:2 available: http://www.mapnp. org /library/org – 

thry /culture/culture. Htm . 

45  - Edgar H. schein ,”Organizational Culture & leadership“ , P:1 / available: http://www.Tnellent. com / 

ted / tc / schein. htm  . 

46   - MENGUZZATO 
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دانند که افراد تحت آن، اهداف سازمان را را فرهنگی می ، در تعريف فرهنگ سازمانی قوی، آن48و کندی  ديل

هدايت  اهرمی قوی برایاين دو نفر، فرهنگ قوی  کنند. به عقیدهها کار میآن جهت شناسد و در خوبی میه ب

ويژه به دو صورت خاص کمك کارهايشان به شیوه بهتر به  انجامرفتار )کارکنان( است و کارکنان را برای 

 49.کندمی

ها در آن رشد  های مديريت، بارزترين جايی است که ارزشترين زيرسامانه عنوان يکی از مهمفرهنگ سازمانی به 

های مشترك از جمله عناصر فرهنگ سازمانی بوده و به همراه باورها، ارزشکند. با پذيرش اين اصل که می

های اصلی سازمان، که به مقیــاس وسیـع مــورد توجه  ( و ارزش1373هستند )ديويس، تجلی فرهنگ سازمانی 

 (.  1373)رابینز،  گیرند، معرف فرهنگ آن سازمان هستند.همگان قرار می

هستند که سرلوحه کار اعضای سازمان قرارگرفته است )جفری و انه ارزشی موازين اخالقی سازمان، يك سام 

ای مرکب از چندين ارزش مشترك است که  اينکه فرهنگ سازمانی سامانه ( و توجه به 34، 1380کارون، 

های مديريت اجرايی، سازمان و نتايج آن را در سطح باال کند و اينکه اغلب در کنار روش کارکنان را رهبری می 

های سازمانی را نــاشی از  ( و در صورتی که ارزش77، 1380کند )جفری و کارون، به منابع انسانی منعکس می 

های  ها و سامانه ها و اسطوره عــوامل متعددی مثل نمادها، ساختار قدرت، ساختـار ســازمانی، رهبری، داستان 

گردد. خوبی عیان می ها و سامانه مديريت، به ، ارتباط متقابل فرهنگ سازمانی و ارزش50ســازمــان بدانیـم 

گیرند به نحوی که چگونگی فکر و احساس های فرهنگی در سازمان شکل میگويد: »پارادايــمادگار شاين می 

ها را مشخـص ســازد« وی سطــوح مختلفی را برای  ها و روابط آن افراد سازمان درباره مسائل و موقعیت 

ها در سطـح دوم قــرار قائــل است که مصنــوعـات در سطـح اول و ارزش  51عنوان مانیفست فرهنگ، به

 52گیـرند. می

 
48- Deal & Kennedy, 1988 

49 160ره مجله تدبير شما  -  

50 )  130ماهنامه تدبير شماره  - TIM HANNAGAN ،2002 ،P 146 ) 

51 کند.مانيفست سندی است که يک حزب سياسی منتشر می  -  

52- Tonni Thompson, 2001, P 183 



سازی، انتقال و استفاده از  عنوان يك منبع مهم دانش و فرهنگی که در تسهیل خلق، ذخیره فرهنگ سازمانی به 

فرآيند مديريت و رهبری، رهبران و  عنوان بخشی از گیرد. بنابراين به مورد مطالعه قرار می  ،توانايی دارد  ،دانش 

ها را با اهداف مديريت  ها را مديريت و آن های موجود در سازمان مديران ارشد بايد قادر باشند تا زيرفرهنگ

دانش سازگار کنند. بديهی است که نقش رهبری و تناسب آن با فرهنگ سازمانی، موجب افزايش اثربخشی 

انش و درنهايت بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد. جوامع همواره در رهبری، کاربری مؤثر فرآيند مديريت د

هايشان ارج  جستجوی رهبرانی سرآمد بوده و آنان را به دلیل اهمیت داشتن در فرآيند بهبود اثربخشی سازمان 

 53. نهندمی

 در کتاب مديريت رفتار سازمانی خود آورده است:  54که رابینز  گونهآن 

 نمايد. ها را از هم تفکیك میمرز سازمانی است يعنی سازمان  هکنندفرهنگ، تعیین  -1

 کند.نوعی احساس هويت در وجود اعضای سازمان تزريق می -2

وجود آيد که آن چیز بیش از منافع  شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به فرهنگ سازمانی باعث می -3

 مشخص فرد است.  

عنوان چسب  ت و پايداری سامانه اجتماعی می شود. فرهنگ از نظر اجتماعی بهفرهنگ سازمانی موجب ثبا -4

به حساب می آيد که می تواند از طريق استاندارد مناسب )در رابطه با آنچه بايد اعضاء سازمان بگويند يا انجام  

 کند.دهند(، اجزای سازمان را به هم متصل 

ها در وجود آمدن يا شکل دادن به نگرش يد که موجب بهآحساب میعنوان يك عامل کنترل به فرهنگ به -5

ها و رفتار فرد با فرهنگ  که شايستگی و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرش  طوریشود. به رفتار کارکنان می 

 (. 379، 1374 )رابینز،عنوان عضوی از سازمان درآيد شود که فرد بتواند به سازمانی موجب می

 تدريجبه  انسانی روابط نهضت  ،گرفت  قرار بیشتری توجه مورد انسانی لئمسا ، که   دومجهانی  جنگ از بعد

 .گرفت  قرار الشعاعتحت  تجاری و اجتماعی هایفعالیت  تمام آمريکا در و کرد پیدا شیوع

 
53 ، )1386نشريه ميثاق، شماره بيست و پنجم، شهريور - hennessy, 1998 ) 

54- Stephen P. Robbins 



های  زمینه ترين مشکالت در مديريت راهبردی در دوران جديد مشکالتی است که به چنان که ذکرگرديد عمده 

محور تحت عنوان کلی سرمايه انسانی  های انسان ترين موضوعات مربوط به چالش شود و مهم انسانی مربوط می

 گردند.بندی میدر مفاهیم انسجام، اعتماد و هماهنگی جمع

  ها بدون پیوند تنگاتنگ مردم و حکومت میسر نخواهد بود و مردم برای بدون شك تحقق اهداف و آرمان 

همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل با دولت بايد به حکومت اعتماد و اطمینان داشته باشند. به همین علت موضوع 

انسجام، اعتماد و مشارکت به محوری بسیار مهم در ادبیات مديريت راهبردی تبديل شده است. درواقع افول  

وعی مشکالت اساسی در ماهیت های دولتی کشورها شاخص وجود نبه نهادها و سازمان اعتماد عمومی  

 (. 1990شود )پاپاداکید، ساالر محسوب می های سیاسی مردم نظام 

های نظام سیاسی چالش ديگری است که مديريت دولتی پیوستگی بین شهروندان و دولت در اجرای سیاست 

ند )دانايی فرد، کجويانه، اين چالش را تبیین میبايد آن را خوب مديريت کند. نظريه مديريت دولتی مشارکت 

1387 ،266 .) 

ساالری است و مديريت دولتی  جويانه يکی از مبانی اصلی در تشکیل حاکمیت مردممديريت مشارکت 

 (. 82، 1387جويانه دارد )دانايی فرد، ساالری مشارکت با مردم جويانه پیوند مستقیمی مشارکت 

 

 انسجام 

يك جامعه، که حاصل پذيرش و درونی کردن   یاعضا توافق جمعی میانانسجام اجتماعی در يك تعريف کلی، 

است که از تعلق جمعی و تراکمی  است. درواقع انسجام اجتماعی، مبین  جامعهآن نظام ارزشی و هنجاری  

غفاری،  ) میان افراد آن جامعه است  تعامل دردهنده وجود شود و نشان تعامل میان افراد آن جامعه ايجاد می 

1380 ،110 .) 

های قابل مقايسه نظیر گروه اوقات فراغت و گروه سیاسی بسیار  های مذهبی در مقايسه با ديگر گروه گروه

نفر در استرالیا که در روزهای يکشنبه به  310000يابی از ( يك تحقیق زمینه 1994) 55ترند. کالدور منسجم 

تان خود را متعلق به کلیسای خود ترين دوسدرصد آنان نزديك 24رفتند انجام داد و معلوم کرد کلیسا می 

 
55- Nicholas Kaldor 



درصد ديگر دوستی صمیمی در آن کلیسا دارند. تعلق به يك کلیسا به حمايت اجتماعی انتخاب   46دانند و می

انجامد. علت باال بودن در اين  دوست و همسر و نیز کمك مادی از قبیل پوشاك و کمك به هنگام بیماری می 

های مذهبی متغیری کلیدی  دهد شرکت جمعی در آيین( نشان می1987) 56مورد روشن نیست. مطالعه ايدلر

تری در انتخاب دوست دارد ) آذربايجانی، ( معتقد است باورهای مشترك تأثیر مهم 1960) 57است، ولی روکیچ 

1378 ،35 .) 

شوند جمع بندی میتوان در واژگان زيرکه با اندك تفاوت در تعابیر به کاربرده های مفهوم انسجام را، میمؤلفه 

 نمود. همگرايی، همسويی، يکپارچگی، وحدت و اتحاد يا همبستگی.

گرايی، حرکت جمعی و تغییرات اجتماعی دارد. درواقع زمانی به وقوع  همگرايی با رويکردی که به هدف

های خويش  دنبال يك هدف باشند و آن هدف را مبنای فعالیت های متفرق به پیوندد که همه افراد و يا گروهمی

 های اجتماعی خويش ارائه ندهند. ای در جمع جبری فعالیت های خنثی کنندهقرار دهند و در اين مسیر، فعالیت 

 اعتماد 

به   ای دارد، کهتأيید شده انتظارات و تعهدات اکتسابی و داللت برهای سرمايه اجتماعی است که اعتماد از مؤلفه 

  شان دارندنهادهای مربوط به زندگی اجتماعی ها وو نسبت به سازمان  کديگري ، افراد نسبت به  عقلیلحاظ 

اعتماد مردم به مسئوالن و اعتماد مردم به مردم. در اثر اعتماد   است:بعد  اعتماد دارای دو(. 99، 1380)غفاری، 

عتماد مردم به مسئوالن  يابد. اما در صورت ادر جامعه گسترش میامنیت شخصی، مردم به هم احساس 

واقع منافع مردم و نظام با هم گره ، بین جامعه گسترش يافته، در همکاری و سود متقابل انتظار هایزمینه 

های گسیختگی و شکاف ، اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد هستند  جوامعی که فاقد اعتمادخورد. در می

داند عامل احساس امنیت وجودی می اعتماد را 58آنتونی گیدنز . گرددهای اجتماعی مشاهده میژرفی میان گروه

قوت  ،خطرهای احتمالی هوايی آکنده از حال و ها و دربحران  در ،هانقل و انتقال  که موجود انسانی منفرد را در

همچون صداقت، عدالت، انصاف، وفای به   هايیاعتماد اجتماعی با معرف(. 63، 1378)گیدنز،  بخشدقلب می

نهادهای اصلی جامعه، اعتماد  اعتماد بین . اعتماد اجتماعی دارای وجوه مختلفی مثل شودمیسنجیده  ... عهد و
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57- Rokeach 
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فیلسوف مشهور چینی معتقد است،   59است. کنفسیوساعتماد حکومت و نهادها به مردم   و کديگرينهادها به 

  اعتماد جلب » و «نیرومند ارتش»،  «شايسته  تدارکات: »باشد اساسی هدف سه دارای  بايد صالح که حکومت 

 تدارك سپس. کرد رها توانمی را ارتش همه از ترشود، آسان فدا سه مورد اين از  دامکه ک  افتد الزم اگر. «مردم 

  اعتمادبی خلق هرگز، فدای چیزی نکن، اگر را خلق  ، اعتماد( است  بودهآدمی  روزی همواره مرگ) را خواربار

 گردد. می محال هاآن بر شوند، حکومت 

 مشارکت 

 طورها درحیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بهشرکت فعاالنه انسان معنای   در يك تعريف کلی، مشارکت به

فعالیتهای ارادی   مشارکت اجتماعی به آن دسته از(. 521، 1370ساروخانی، )د باشکلی تمامی ابعاد حیات می 

  مستقیم يا غیرمستقیم در طورو روستا به  محله، شهر امور يك جامعه در یاعضا، طريق آن  داللت دارد که از

اشکال ضروری  های مشارکت مدنی يکی ازشبکه(. 1375محسنی، ) شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند

  احتمال همکاری شهروندان در، باشند  ترای متراکمهادرجامعهاين شبکه  قدرچ  باشند و هرسرمايه اجتماعی می 

کنند. را تقويت می هنجارهای قوی معامله متقابل، های مشارکت مدنیمنافع متقابل، بیشتر است. شبکه هت ج 

جامعه   رفتار هنجارهایپذيرش های ارتباطی که به کسب حسن شهرت و وفای به عهد وشبکه ،  اين هنجارها

کنند و جريان سهیل میارتباطات را ت، های مشارکت مدنیشبکه نمايند. محلی متکی است را تقويت می

مشارکت  60« پاتنام نظريه » در(. 298، 1380پاتنام، ) بخشند مورد قابل قبول بودن افراد بهبود می  اطالعات را در

انتخابات و مسائل وظايف   به مشارکت درمربوط   حوزه عمومی. شودحوزه عمومی و داوطلبانه تقسیم می به دو

 . پذيردهايی است که به خواست فرد انجام میانواع مشارکت ، داوطلبانه  امر شهروندی است و

های بحث  .، شرکت در.. انتخابات مجلس و شوراها و قبیل شرکت در ازهايی، شاخص مشارکت اجتماعی با 

های و شرکت فعال در موقعیت های صداوسیما مندی به برنامه ستادهای انتخاباتی، عالقه  سیاسی، فعالیت در

 61نمايد.. نمونه زير اين ارتباط را بیان میگیردمی مورد سنجش قرارنی مانند جنگ و حوادث غیرمترقبه بحرا
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 گيری با عوامل سرمايه انسانی های مديريت و تصميم: ارتباط عوامل و مؤلفه13-5نمودار 

 

های مديريت راهبردیچالش  

های اجتماعیفعاليت  

مبانی اعتقادی و 

 باورها
هانگيزش تعقل 

 ا 
های ذهنی / ضمايرمدل  

 اشتغال/ خانواده/ اسکان

پذيریجامعهتسهيل   

 بهبود آرامش خاطر

افزايش صبر و 

 تحمل
باال رفتن حد آستانه 

 تحمل 
افزايش اعتماد به 

 نفس
باال رفتن 

پذيریانعطاف  

 همدلی و همفکری

 وحدت و اتحاد 

 انسجام ملی

 افزايش سطح دانش و بينش

 رشد سطح آموزش

 رشد الزامات اجتماعی

 احساس مسئوليت اجتماعی 

 مشارکت اجتماعی

 تنظيم رفتارهای فردی

 توسعه وفاق

سازماندهی روابط 

 اجتماعی

رعايت هنجارهای 

 عمومی 

 کاهش مفاسد اجتماعی

 کاهش جرايم و بزه 

پذيری اجتماعیانعطاف  

 همبستگی اجتماعی

 اعتماد ملی 

پذيراطاعت

 ی
گيریتصميم  

 اعتماد اجتماعی

هماهنگی / يکپارچگی / رضايتمندی / انسجام / مشارکت / اعتماد / وحدت / اتحاد / 

 همگرايی / همسويی/ سازگاری / پيوستگی



 مديريت راهبردی تدوين های ها و نمونه روشارتباط بین مکاتب مديريت راهبردی و  -5-9

های مورد بررسی قرار گرفتند و روش 4در جمع بندی اين فصل اگر مکاتب مديريت راهبردی که در فصل 

تدوين راهبرد که در اين فصل مطرح شدند را مورد مقايسه قرار دهیم، خواهیم ديد که بین اين دو موضوع  

 ارتباطاتی وجود دارد. 

مطرح و معرفی گرديد عالوه بر توجه به ساختار سازمان و ارتباط آن با اين مکتب  4طراحی که در فصل مکتب 

رود، ، به اين نکته اشاره دارد که  و وضعیت درونی سازمان و انتظاراتی که در محیط خارجی از سازمان می 

ريزی رتباط تنگاتنگی با نمونه برنامه عنوان دورنما تدوين شوند. اين مکتب اها( بايستی بهراهبردها )استراتژی 

انداز و  ريزی راهبردی دانشگاه ايالتی کالیفرنیا که هر دو بر نقش چشم راهبردی بیت من و اسنل و فرآيند طرح 

 بررسی وضعیت درونی و محیطی سازمان در فرآيند تدوين استراتژی تاکید دارند، دارد.

ريزی رسمی و اين موضوع که راهبردها از درون فرآيند برنامه ريزی مکانیکی و ريزی بر برنامه مکتب برنامه 

ريزی ريزی بیت من و اسنل، نمونه برنامه آيند، تاکید دارد؛ که اين مکتب ارتباط واضحی با نمونه برنامه بیرون می

همیت های تدوين راهبرد نیز بر نقش و اريزی راهبردی وايتمن که اين نمونه استونر و فريمن و نمونه برنامه 

 نمايد، دارد. ريزی سازمان اشاره میتدوين راهبرد از درون فرآيند برنامه 

داند با نمونه  های مناسب و قابل شناسايی در بازار میيابی که راهبردها را مجموعه موقعیت مکتب موقعیت 

ای تدوين ه ريزی پیگلز و روجر که هر دوی اين نمونه مديريت راهبردی پیرس و رابینسون و نمونه برنامه 

 هايی که در بازار وجود دارد، ارتباط دارد. راهبرد بر تحلیل محیط سازمان و فرصت 

های مناسب و قابل شناسايی در بازار يا محیط سازمان  يابی و مکتب محیطی بر توجه به موقعیت مکتب موقعیت 

ريزی و اسنل، فرآيند طرح ريزی بیت من با نمونه برنامه  هابرای تدوين استراتژی تاکید دارد که اين مکتب 

ريزی راهبردی پیگلز و راهبردی دانشگاه ايالتی کالیفرنیا، مديريت راهبردی پیرس و رابینسون و نمونه برنامه 

 روجر که همگی اين مکاتب بر تحلیل محیطی سازمان برای تدوين استراتژی تاکید دارند، ارتباط دارند. 

انداز و ذهن راهبردی اشاره و تاکید دارد با نمونه  ناخت چشممکتب شناختی که برای تدوين استراتژی بر ش

ريزی راهبردی جان برايسون، نمونه تدوين راهبرد طارق خلیل  جامع مديريت راهبردی فرد ديويد، فرآيند برنامه 

 انداز مطلوب درهای تدوين راهبرد بر چشمريزی راهبردی دانکن و همکاران که تمامی اين روشو نمونه برنامه 

 تدوين استراتژی اشاره دارند، ارتباط دارد. 



های مشخص را برای سازمان برای انجام رفتارهای  بندی که ترکیب و ساختار خاصی از ويژگیمکتب ترکیب 

ريزی راهبردی دانشگاه ايالتی  ريزی بیت من و اسنل، فرآيند طرح نمايد با نمونه برنامه مطلوب، تشريح می 

پیرس و رابینسون، نمونه جامع مديريت راهبردی فرد ديويد، نمونه تدوين راهبرد  کالیفرنیا، مديريت راهبردی

ريزی ريزی دانکن و همکاران و نمونه برنامه ريزی استونر و فريمن، نمونه برنامه طارق خلیل، نمونه برنامه 

در تدوين  عالوه بر موارد تاکیدی خود  های تدوين استراتژی راهبردی پیگلز و روجر که همگی اين روش

 اشاره دارند، ارتباط دارد.  های درونی سازمانبر تحلیل و بررسی وضعیت و ويژگیصورت مشترك استراتژی به 

مديريت راهبردی مطرح گرديد تا ديدگاه مکاتب غربی و اسالم  مشترك در انتهای اين فصل نیز چالشهای عمده 

 را در اين زمینه با يکديگر مقايسه نمائیم 

 


