روششناسيطراحيوتدوينالگويمطلوب

درپژوهشهايراهبردي

ابراهيمحاجياني∗ 
چکيده
یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی راهبردی و سیاست پژوهی ،مساعدت به نظام تصمیمگیری از
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 6روششناسی طراحی و تدوی الگوی مطلوب در پژوه های راهبردی

جستارگشايي 
یکی از کارکردهای اصلی مراکز و سازمانهای راهبردی و بنه تبن آن پنژوه هنای کناربردی،
مساعدت به سیاستگذاران و مشارکت در یرایند تصنمیمسنازی اسنت .اصنوالً در همنه اننواا و
اهداف پژوه
پژوه

هموار نیم نگاهی به حوز اجرا ،مداخله و تغییر وجود دارد؛ اعنم از آنکنه هندف
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علمی در کمینه آن یعنی توصیف باشد یا هدف بیشنینه ماننند آینند پژوهنی و ارائنه

سیاست های مشخص (سیاستپژوهی) را دنبال کند .در واق  ،پژوه

راهبنردی بنر پیگینری و

تحق یکی از کارکردهای اصلی یعالیت آن که مرتف ساخت نیازهای سیاستگذاران در یراینند
تصمیمسازی و تصمیمگیری است ،متمرکز میشود .بنابرای  ،یک نیاز همیشگی مدیران اجرایی
از حوز های پژوه

با پرس

یا عبارت «چه باید کرد؟» مطرح میشود .بناوجود این  ،اهمینت

ای موضوا و تکرار آن در بسیاری از طرحهای پژوهشی مورد بررسی قنرار منیگینرد .بننابرای ،
چارچوب و یرایند پژوهشی معینی برای تدوی اهداف ،سیاستها و برنامهها و بهخصنو

آنهنه

که نام «الگوی مطلوب» بر آن میگذاریم ،وجود ندارد .پژوهشگران با ای بخ

از تحقی بهنحو

ساد و (شخصی) و بدون روش روبهرو شد و در انتهنا ،صنفحاتی از پنژوه

خنود را بنه ارائنه

پیشنهاد یا سیاستها اختصا

میدهند که معموالً مبننا ،مأخنذ و چنارچوب منتق و درسنتی

ندارد و حداکثر آنکه از یایتههای توصیفی و تبیینی خود در ای بار استفاد میکنند .در واقن ،
بیشتر محققان یک پ ارتباطی بی دستاوردهای پژوه

توصیفی یا تبییننی بنا سیاسنتهنای

پیشنهادی خود برقرار کرد و به ارائه آنها میپردازند .ای مشنک حتنی در پنژوه هنایی کنه
اخیراً و با رشد رشتههای مطالعنات امنیتنی ،سیاسنتگنذاری ،مندیریت اسنتراتژیک و  ...ان نام
می شوند و اساساً هدف آن ،تدوی الگوی مطلوب برای سیاست گذاران و اجرای آن است هم بنه
صورت ناموی و بدون اعتنا به چارچوب روشی معی و مورد اجماا ان ام منیشنود .بنه همنی
دلی ای سیاستها تا حد یکسری بیانات ،ایاضات و مباحث تکراری یا کلی مطرح منیشنود و
حتی اگر به جزئیات هم پرداخته باشد ،در عم با ب بست مواجه میشود .در برخی بررسیهای
ت ربی مشخص شد است که بی  69تا  76درصد از راهبردها یا طرحهای تدوی شد  ،هیچگا
به مرحله اجرا نمیرسد ،ضم آنکه از پیامدها و آثار عملی سیاستهنای اجنراشند نینز کمتنر
ارزیابی روشنی در دست است .بنابرای  ،به نظر میرسد بخ

مهمی از این مشنک بنه یقندان

یک چارچوب روششناختی برای تدوی سیاستها (سیاستگذاری) و طراحنی الگنوی مطلنوب
بازمیگردد و ای البته نباید به معنای نادید انگاشت سایر مشکالت مانند محتوای سیاستها یا
1. Description
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مسائ حوز اجرا و پیاد سازی 2تلقی شود .بنابرای  ،مسائ یا پرس هنای نوشنتار پنی رو بنه
نحو زیر میباشند:
 )1مفهوم و هدف از «طراحی الگوی مطلنوب» بنهعننوان ینک ننوا خنا

از پنژوه هنای

راهبردی -امنیتی چیست؟ مضمون و محتوای الگوی مطلوب طراحیشد چه باید باشد؟ بنه
عبارتی در الگوی مطلوب باید به چه پرس هایی پاسخ داد شود؟
 )2یرایند یا مراح تدوی الگوی مطلوب (یا چارچوب سیاستگذاری) از نظر روششناختی،
کدامند؟ به سخ دیگر چگونه میتوان (یا باید) الگوی مطلوب را طراحی و ارائه کرد؟

.1مفهومالگويمطلوب 
در ادبیات پژوه

راهبردی (و حتی سایر رشتههای علمی) هموار تأکید شد است کنه «هننر

توصیه سازی یکی از مهارتهای مهم پژوهشی است» (گلدم  .)103 :1394 ،به عبارتی ،هموار
محق باید یواید عملی -اجرایی ناشی از تحقی خود را (صرف نظر از سطح پژوه ) مشخص و
گزار های سیاستی معینی را در انتهای گزارش ارائه کند .شاید بتوان گفت ای موضنوا را بایند
به تسلط روحیه عم گرایانه محققنان و دانشنمندان ایناالت متحند نسنبت داد کنه ان نام هنر
پژوه

و اقدام علمی را صریاً در حند شنناختی نادرسنت دانسنته و بنه سنرعت در پنی ینایت

را ح ن هننای کنناربردی -عملننی ناشننی از آن شننناخت هسننتند .اهمیننت پراگماتیسننم در کنننار
روششناسی اثباتی یا کمّی ،دو ویژگی مهم دانن

و پنژوه

در جوامن غربنی و بنهخصنو

ایاالت متحد است .همهنی در برخی پژوه ها که اساسناً هندفگنذاری پنژوه

بنه سنمت

تدوی الگوی مطلوب است و پرس های توصنیفی ،تبییننی ینا حتنی آینند نگاراننه را چنندان
برجسته و مهم تلقی نکرد و هدف اصلی پژوه

را سیاسنتگنذاری و تندوی الگنوی مطلنوب

می دانند که در ای صورت تدوی یک چارچوب مقن روششناختی برای ای امر بسیار ضروری
مینماید.
در ادبیات پژوه های علمی از اصطالحات مختلفی برای ای منظور ،یعنی سیاستگنذاری
و تدوی الگوی مطلوب استفاد شد است که ارائه پیشنهادها ،توصنیههنا ،توصنیهسنازی ،ارائنه
راهبردها ،سیاستها ،توجیهات ،برنامهریزی جام  ،اولویتها ،هندفگنذاری ،خنطمشنیگنذاری،
را ح ها ،چشماندازسازی ،سیاستهای کلی ،طرح جام  ،آیند نگاری ،نظنام منداخالت و نهایتناً
اصطالح تدوی الگوی مطلوب از آن جملهاند .با دقت در مضامی و محتنوای اصنطالحات ذکنر
شد در باال می توان گفت یک وجه مشترك در میان تمام ای عنناوی وجنود دارد و آن اینکنه
2. Implementation
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«در پاسخ به پرس

«چه باید کرد؟» چه اقدامات ،برنامهها و راهبردهنایی بایند اتخناذ کنرد؟ و

اینکه ای سیاستها و برنامه ها ما (یا واحد تحلی مورد بررسی اعم از موضوا ،محیط ،سنازمان،
کشور ،صنعت خا

و  )....را در چه موقعیتی باید قرار دهد؟ در واق مسئله این اسنت کنه بنه

کدام سمت و به چه موقعیتی باید حرکنت کننیم؟ در ک نا قنرار بگینریم؟ وضنعیت و موقعینت
مطلوب ،مورد اجماا چیست؟ و برای رسیدن به آن (و تحق آن) چه باید کرد؟ ناگفته پیداست
که ای مسئله در ادبیات مدیریت و اخیراً مدیریت اسنتراتژیک بسنیار پرتکنرار و اساسناً مسنئله
همیشگی و ثابت است (دیویند 1385 ،؛ سنراتو 1397 ،و حسن بیگنی .)1390 ،از نظنر لغنوی
مفهوم الگو در یرهنگ یارسی به نمونه و سرمش اطالق میشنود .الگنو جزئنی کوچنک از ینک
شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شی واقعی یکسان است .الگو بنه منا منیآمنوزد کنه در
شرایط و وضعیتهای گوناگون چه مالكهنا ینا معیارهنا و روش خاصنی را در پنی

بگینریم و

به عنوان نقطه شروعی از واقعیت است که دیدگا ما را در رابطه با واقعیت ساد میکند .درواق ،
الگو مشخصه های اساسی و بنیادی واقعیت را نمایندگی میکنند .چینزی اسنت کنه واقعینت را
نشان داد و جنبههای معی از دنیای واقعی را در ارتباط با مسائ مورد بررسی ،تشریح کرد و
روابط مهم بی جنبههای مختلف را نشان میدهد .کارکردهای الگو شام  .1 :سازماندهیکنردن
و ارتباط میان مفاهیم  .2اکتشاییبودن  .3پی بینیکننندگی و  .4سنن

مفناهیم نظنری در

دنیای واقعی است (سوری و تانکارد.)68 :1386 ،
اما در خصو

نسبت یا رابطه میان ای مفاهیم باید گفت ای مفاهیم بهخصو

در هنگنام

ترجمه آنها به یارسی دچار اعوجاجات ،تغیینرات ،اخنتالطهنا و بنههنم ریختگنیهنای یراواننی
میشوند؛ بهنحوی که محققان جوان را دچار دردسر و بینظمی یکری میکننند .تنا حندی کنه
بعضی الگوی مطلوب را به ارائه یک م موعه سیاسنتهنای اجراینی تقلین منیدهنند و گناهی
خطمشیگذاری را به مثابه تدوی الگوی مطلوب تلقی میکنند .در این ا و بنا پرهینز از ایتنادن
در جنگ واژ ها و اصطالحات ،تالش میکنیم برداشت خود را در خصو

این اصنطالحات بنه

وضوح روش کنیم تا امکان نقد ،ارزیابی و اصالح آن توسط سایر محققان ینراهم آیند .بنر این
اسا  ،منظور از تدوی الگوی مطلوب یا الگوسازی «تعیی دقی انتظارات ما در آیند مشخص
(و ای زمانی معی )» است .بهعبارتی الگو ،ارائه درك و تصویری روش و واضح از اهداف منا در
آیند است که در پرتو آن راهبردها ،طرحها ،نقشهها ،سیاستها و برنامهها تدوی خواهند شند.
بنابرای  ،الگوی مطلوب آییننه تمنامنمنای چینزی (موقعینت ،شنرایط ینا وضنعیتی) اسنت کنه
می خواهیم و مای هستیم تحق یابد که با ای تعبیر الگوی مطلوب یک طرح پیشنهادی اسنت
که انتظارات ما را از دنیای خارج توضنیح منی دهند و بنه نحنو سناد و روشننی (و بنا کمتنری
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پیهیدگی) مشخص میکند که «چه چیزهایی برای ما مهنم اسنت» .در واقن  ،الگنوی مطلنوب
همان نظام انتظارات 3ما هستند که منقح و منظم شند انند .بنه این معننی کنه منا توقعنات و
چشمداشت های خود را از آیند موضوا ،محیط ،پدید  ،سازمان ینا عملکردهایمنان را در قالن
الگوهای مطلوب ارائه و مشخص نمیکنیم .بنابرای  ،چون انتظارات ایراد ،مدیران ،سهامداران ینا
مشارکتکنندگان در موضوا متفاوت است و با انواا انتظنارات مواجنه هسنتیم ،اننواا الگوهنای
مطلوب هم یک واقعیت انکارناپذیر است و چون تنوا الگوها و انتظارات باعث اجرای انواا متنوا
و حتی متضاد اقدامات سیاسی می شود ،لذا تالش برای یکپارچنهسنازی و تقرین انتظنارات در
سازمان خودی ضروری است تا درنهایت به یک نظنام روشن از انتظنارات برسنیم کنه در ینک
الگوی مطلوب تبلور مییابد .به سخ دیگر ،الگوی مطلوب آن مقصد و وضعیت تنهایی است که
به دنبال

هستیم .آن حالت مطلوب 4یا هدف مورد عالقه ماست .هدفگذاری 5تعبیر دیگری از

الگوی مطلوب است .هدف در این ا یعنی وضعیت مطلوب متغیرها کنه البتنه مننقح ،تنسنی و
طراحی شد اند .طراحی هدف و پیگیری آن یکی از مفاهیم مشترك بی ینرد و سنازمان اسنت.
هدفگذاری و دنبالکردن اهداف بدی معنی است که ایراد و سازمانها ،وقتی سطح ینا شنرایط
یک متغیر (مث بازار سهام یا نارضایتی شغلی کارکنان) مطناب وضنعیت منورد انتظنار نیسنت،
دست به اقدام یا کن  6میزنند .اما قب از هرگونه اقدام ،ارزیابی م دد اهداف و طراحی جدیند
آنها است .اقدام مؤثر برای دستیابی به وضنعیت مطلنوب و رسنیدن بنه اهنداف جدیند نیازمنند
مقدماتی است ازجمله .1 :تعیی دقی آنهه (اکنون) می خواهیم .چون ممک است آنهه اکنون
میخواهیم با زمان قبلی و بعدی متفاوت باشند .2 .اسنتفاد از روش بنرای بنرآورد وضنعیت آن
متغیر در شرایط جاری  .3انتخاب روش برای مقایسه وضعیت برآوردشد با وضعیت مطلوب کنه
به آن ناهمخوانی 7میگوییم و  .4اتخاذ روشهایی برای تبدی ناهمخوانیهای بهدستآمند بنه
اقدام های اجرای معی (برداشت آزاد از :هرمان .)269 :1393 ،در حقیقت تمام رسنالت محقن
در طراحی الگوی مطلوب را باید «تالش برای کاه

ناهمخوانی؛ یعنی تفاوت میان وضنعیت ینا
9

حالت دریایتشد  8توسط تحلیلگر یا مدیران ارشد با وضعیت مطلوب (یعننی اهنداف) خالصنه

3. Expectations
4. Desired state
5. Goal setting
6. Action
7. Discrepancies
8. Perceived state
9. Desired state

 10روششناسی طراحی و تدوی الگوی مطلوب در پژوه های راهبردی
کرد .اگر دقی تر بگوییم پیامد طراحی الگنوی مطلنوب شنناخت نناهمخوانیهنا ،شنکافهنا 10و
تفاض میان اکنون و آیند مطلنوب اسنت .اهمینت اصنلی طراحنی الگنوی مطلنوب در کشنف
ناهمخوانیهای موجود و بهخصو

ناهمخوانیهای مزم است (هرمان.)273 :1393 ،

در این ا تفکیک میان دو برداشت از الگو مهم است :نخست الگوی جاری (یا موجنود) و دوم
الگوی مطلوب .وضعیت جاری خود نیز از آن جهت که با ینک واقعینت ملمنو
دستر

و بیروننی و در

روبهرو هستیم یک الگو یا به عبارت بهتر یک مدل عینی است .الگوی جناری دریاینت

منظم ما از دنیای خارجی ،در شرایط کنونی است و نشان میدهند واقعینتهنای جناری از چنه
متغیرها و روابطی تشکی شد است و روابط و کن

و واکن های آنها چگونه است؟ حتی اگنر

ای روابط عینی به شدت نامنس م و نامرتبط و از هنم گسنیخته باشنند .بننابرای  ،از آن نا کنه
اطالق الگو به شرایط موجود (صریاً به لحاظ لغوی و معنایی) دشوار است ،بهتر است از اصطالح
مدل برای بیان وض موجود استفاد کرد .در هر حال الگو یا مدل موجود ،تصویری از واقعیتها
و رابطه های موجود را بیان کرد و نشانگر متغیرهای موجود ،نحو ارتباط و نتایج حاص (خروج
نهایی) آنها است اما الگوی مطلوب (تا حدودی الگوی هن اری یا آرمانی )11شنرایط و منوقعیتی
که تمای داریم محق شوند و بهوجود آیند ،میباشند .اما صرفنظر از ای تفناوت بسنیار مهنم
(میان الگوی جاری و الگوی مطلوب) محتنوای الگنو در کن بینان روابنط تمثیلنی مینان ینک
م موعه از پدید ها (در اکنون یا در آیند ) است .الگو چکید ای از واقعیتها ،مؤلفههنا و روابنط
اصلی بی اجزای پدید ها است .بیان و ارائه الگو میتواند به صنورت تشنریحی (داسنتانگوننه)،
قیاسی (علت و معلولی) ،ت سمی و ریاضی باشد ،اما در هر حنال الگنو م موعنهای از سناز هنا،
مفاهیم ،قضایای مرتبط با هم و نظامیایته (یا نظام داد شد از سوی محقن ) دربنار پدیند هنا
است .بنابرای  ،هر الگویی یکسری ویژگیهای ثابت دارد :انس ام (نسبی) میان عناصر ،انطبناق
(حداقلی) با شواهد در دستر

و نوعی ک نگری از آن جملهاند .بنابرای الگو بر مینزان دانن ،

یهم و درك ما از پدید میایزاید و تصویر به نسبت روشنی را برای ما ای اد میکند و درم موا
نوعی مواجهه نظام مند با جهان خارج است که از ویژگیهای تفکر نظاممند پیروی میکند .این
ویژگیها ،به خصو

برای تدوی الگوی مطلوب حائز اهمیت بیشتری است و البتنه بایند صنفت

«برانگیزانندگی» را به الگوی مطلوب ایزود .الگوی مطلوب بهواسطه تدوی چشمانداز مشنخص،
تمام نهادها و عوام درگیر (خودی) را برای تحقی آن تحریک و تش ی منیکنند ،البتنه اگنر

10. Gaps
11. Ideal Type
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الگوی مطلوب مورد اجماا و توای بود و از طری یک سازوکار شفاف و صحیح روششنناختی
بهدست آمد باشد .حال مسئله ای است که در تدوی الگوی مطلوب چنه عناصنر و مضنامینی
وجود دارد؟ و چگونه باید به سمت تدوی آن حرکت کرد؟ ع التاً باید تأکید کنرد همنوار ینک
نسبت بسیار مهم و غیرقاب انکار بی دو نوا الگوی پی گفته شد وجنود دارد کنه در تصنویر
زیر آمد است.
شکلشماره(-)1نسبتالگويجاريباالگويمطلوب 
الگوی جاری-
واقعیت موجود

یرایند روششناختی تدوی الگو

الگوی مطلوب
وضعیت آرمانی -چشمانداز

ای بدان معنی است که نسبتی جدی میان الگوی جاری بنا الگنوی مطلنوب برقنرار اسنت.
شایان گفت است که میان دو نوا الگوی آیند پژوهانه (یا الگوی پنی بیننی شند ) بنا الگنوی
مطلوب نیز تفاوت جدی وجود دارد .در الگوهای پی بینیشند  ،محقن خنود هنیچ سنوگیری
معینی ندارد و صریاً به پی بینی انواا الگوها ینا وضنعیتهنای (همنان سنناریوهای) ممکن و
محتم میپردازد و هیچگونه ترجیحی از نظر ارزشگذاری مطرح نیست ،بلکنه صنریاً آنهنا را از
حیث احتمال وقوا هر کدام رتبهبندی میکند .اما در طراحنی الگنوی مطلنوب و آینند نگناری،
محق یک آیند را مطاب اهداف ،آرمانها و نیازهای خود طراحی یا خلن منیکنند .منظنور از
آیرین

یا خل  ،یعنی طراحی آن نوا الگویی در آیند که احتمال وقوا آن صفر یا بسیار ناچیز

است .در هر حال در این ا و در طراحی الگوی مطلوب ،محق عامدانه و آگاهانه در پی طراحنی
یک آیند مورد نظر ،مقبول و آرمانی است .لذا ای نوا مطالعات کامالً در یک محیط هن ناری-
ارزشی صورت میپذیرد ،اما ای به معنی بیتوجهی محققان به واقعیات ،اقتضائات و آینند هنای
محتم و ممک پی رو نیست.

گيريهايراهبرديباطراحيالگويمطلوب 


نسبتتصميم
.2
در چارچوب کن

عقالنی یرض بر آن است که هر تصمیم ،برنامه و سیاستی ،برای رسنیدن بنه

یک موقعیت ،شرایط یا الگوی از قب طراحیشد (یا دستکم از قب درنظر گریته شد ) ان نام
میپذیرد و در غیر ای صورت ،کن

یاقد مبنای محاسباتی و منطقی است؛ چون تناسبی میان

ابزار و هدف موجود نخواهد بود .بنابرای طراحی الگوی مطلوب مقدمه ضنروری تصنمیمگینری
راهبردی است و هرگونه هدفگذاری متأمالنه ،آگاهانه و محاسبهشد را میتنوان بنهمثابنه ینک
الگوی طراحیشد تلقی کرد.

 12روششناسی طراحی و تدوی الگوی مطلوب در پژوه های راهبردی

ريزيهستهاي 


ابرنامه
.3تدوينالگويجامع(برنامهمطلوب)ي
در پاسخ به چال های بنیادی که درخصو

طرحهای جام و الگوهایِ بنزرگ مقینا

مطنرح

شد است (که مهمتری آنها شکستهای 12مستمر آنها میباشد) ،محققان در چنند دهنه اخینر
رویکرد برنامهریزی هسته ای را مطرح کرد اند .در این ا بهجای تدوی برنامههای کالن ،صریاً بر
مسئلهای مشخص با مقیا

جغراییایی محدود تمرکز می شود ،با ای استدالل که اجرای الگوی

جام و مطلوب معموالً نیاز به مناب هنگفت منالی و نینروی انسنانی ،اراد هنای م تمن شند ،
کنترل و تحدید یشارها و  ...دارد که امکان آنها یراهم نمیشود؛ بنهخصنو

آنکنه دولنتهنا در

کشورهای در حال توسعه بنیه و توان کارشناسی ،مدیریتی و مالی الزم را نیز ندارند .لنذا چنون
طرحهای جام هیچگا به مقصد نرسید اند ،بهتر است مقاصد سیاستگذارانه بنه مقینا هنای
خردتری (هستهای) تنزل داد شود ،با ای پی یرض که اگر برنامهریزان بتواننند هسنته اصنلی
مشک را در مقیا

کوچک و محدود شناسایی و ح ویص کنند ،بهطنور طبیعنی ،هسنته اثنر

خود را بر ک محیط و موضنوا در سنطح نظنام ملنی ینا منطقنهای خواهند گذاشنت .بننابرای
پژوهشگران عرصه مطالعات امنیتی و راهبردی باید مراق ای نکته کلیدی باشند کنه طراحنی
برنامه های بسیار بزرگ در سطح ملی ،باوجود ظاهر یریبند خود کمتر امکنان اجنرا و پیگینری
مییابند و هموار با شکست یا دستکم نقصان در اجرا و پیاد سازی روبهرو میشوند .صرفنظنر
از مقیا

و اهداف ،طراحی الگوی مطلوب (جنام ینا هسنتهای) نیازمنند یراینند روششناسنی

مشخص و معتبری است که باید به آن ویادار بود.
در همی زمینه باید ایزود که تندوی سیاسنتهنا و توصنیههنا را منیتنوان در ینک طینف
کمینهای یا بیشینهای مالحظه کرد .توصیهها و پیشنهادها میتواند مختصر و محندود باشند ینا
درحالت بیشینهای الگوی کام و جامعی را پیشنهاد کرد.

نسبتطراحيالگويمطلوبباآيندهنگاري 

.4
از نظر روششناسی ،طراحی الگوی مطلوب دقیقاً معادل «آیند نگاری» اسنت و در صنورتی کنه
بخواهیم از ادبیات روششناسی رایج پیروی کنیم باید از ای اصطالح اسنتفاد کننیم ،چنرا کنه
ای مفهوم کنامالً مضنامی «تندوی الگنوی مطلنوب» را پوشن

منیدهند .از نظنر مفهنومی،

آیند نگاری یرایندی است که در آن یرد به درك کام تر نیروهای شک دهند آیند بلندمندت
میپردازد که میتوان آن را در یرمولبندی سیاست ،برنامهریزی و تصمیمگیری در نظر گرینت.

12. Failures
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نشانهها و نشانگر روندهای رو بنه تکامن و تحنوالت

است و هنگامی که دارای ارتباط مستقیم با پیامدهای سیاسی است ،در بهتری حالت قنرار دارد
(مایلز و همکاران.)23 :1395 ،
تعریف آیند نگاری از نظر اسالتر به عنوان یکی از پیشروان مطالعنات آینند پژوهنی عبنارت
است از :توانایی خلن و حفنن نگنا رو بنه جلنوی کنارکردی ،منسن م و دارای کیفینت بناال و
بهر گیری از بین های ناشی از روشهای سازمانی مفیند (اسنالتر .)287 :1999 ،همهننی از
نظر جوزف کوتز ،آیند نگاری منا را بنرای رین نیازهنا و یرصنتهنای آینند آمناد منیسنازد.
آیند نگاری در دولت قادر به تعریف سیاست نیست ،اما قادر به تبندی سیاسنتهنا بنه صنورت
مطلوبتر ،انعطافپذیرتر و پابرجاتر در اجرای آنها بنا تغیینر شنرایط و اوضناا اسنت ،در نتی نه
ارتباط نزدیکی با برنامهریزی دارد .آیند نگاری برنامنه رینزی نیسنت ،بلکنه صنریاً ینک گنام در
برنامه ریزی است (کوتز .)343 :1985 ،لذا باید گفت آیند نگناری یراینندی اسنت کنه طنی آن
نیروها ،روندها و نشانگرهای شک دهند یک موضنوا بنرای آینند بلندمندت درك و شناسنایی
میشود تا از طری آن سیاستها ،اقدامات و راهکارهای مناس برای دستیابی به وض مطلنوب
برنامهریزی شود .طی ای یرایند آیند مناس خل میشود .درحقیقت ،آیند نگاری یا طراحنی
الگوی مطلوب به معنی ارائه ینک م موعنه تصنویر ینا انگنار از آینند  13اسنت .سنخ کوتنا ،
آیند نگاری یا طراحی الگوی مطلوب ،نمای

و ت سمی از آیند های محتم است که در قالن

واژ ها یا تصاویر ارائه میشود .تصاویر آیند میتواند بهعنوان یک عام یا یراینند هشنداردهند
در مورد آیند هایی که باید از آنها جلوگیری کرد ،عم میکنند .در همنی حنال ،این تصناویر
میتواند بهعنوان یک آه ربا عم کرد  ،آدمیان را به جهت کوشن

در تحقن آینند خنوی

جذب کند« .تصویر و ت سم آیند » یرایندی است که در آن یرد به صورت یعاالنه درگیر یرایند
خل تصاویر و انگار های آیند میشود (کوتز .)33 :1985 ،به ای ترتین بایند گفنت طراحنی
الگوی مطلوب کامالً معادل یا مساوی پژوه های آیند نگارانه است.

.5اجزاييكطرحجامعياالگويمطلوب 
در ادامه به تشریح مضامی و محتوای یک الگوی مطلوب پرداخته و از ای طری  ،رابطنه مینان
برخی مفاهیم پایه را نیز به تصویر خواهیم کشید .اجزای مهم هر الگوی مطلوب بنه مثابنه ینک
سند راهبردی را میتوان به قرار زیر در نظر گریت:

13. Images of future/ Imaging futures

 14روششناسی طراحی و تدوی الگوی مطلوب در پژوه های راهبردی
 )1خروجیها :14در طرح جام باید مشخص شود که سازوکارها و راهبردها در نهایت ،واحد
تحلی مورد نظر (کشور ،سازمان ،شرکت و  )...را در چه شرایطی قنرار دهنند .بنرای مثنال
هدف نهایی یا خروجی طرح جام میتواند بهصفررساندن گرای

شهروندان به جریانهنای

سلفی در سال  1404باشد .تاحدامکان ای خروجیها باید به زبان کمی (عددی) بیان شنود
و قاب درك بود و از همه مهمتر قاب ارزینابی ،رصند 15و پنای

تا برای همگان ملمو

16

باشد.
 )2سیاستهای کلی یا خطمشیها به معنی مالحظات و یضای کلی حاکم بر اقدامات است.
 )3راهبردها به معنای مشروح اقدامات عملی و اجرایی است که در سنطوح کنالن ،مینانی و
خرد قاب ارائه هستند.
 )4برنامهها :17رویهها و روشهای عملیاتی اجرا (راهبردها) را میتوان معادل برنامه دانسنت.
در واق برنامه پایی تری سطح تدوی الگوی مطلوب تلقی میشود.
شکلشماره(-)2ابعاداصليالگويمطلوب 
خروجیها :شرایط مورد انتظار و مطلوب

برنامهها

راهبردها

سیاستهای کلی

.6دوشيوهحرکتبهسمتتدوينالگويمطلوب 
طراحی الگوی مطلوب را میتوان از دو جهت آغاز کرد:
 )1یرایند سنتی که در ای چارچوب محق یرایند مورد نظر در ای مقاله را مبنا قرار داد ،
پس از توصیف و تبیی وض موجود و سایر مراح ارائهشد  ،الگو ینا آینند مطلنوب را بنه
تصویر میکشد.
 )2روش پسنگری :18روشی در آیند اندیشی که در آن ،یک وضعیت مطلوب یا سنناریو در
مورد یک آیند خا

به صورت تفصیلی (جزء به جزء) تدوی و شناسایی میشنود .سنپس

ریشهها ،خاستگا ها و سیر توسعه سناریو به دقت (از آیند ) تا زمان حال ردیابی منیشنود.
ای واژ را اغل در تقاب با پی بینی میدانند (اسالتر.)4 :1993 ،

14. Output
15. Tracing
16. Monitoring
17. Plans
18. Backcasting
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فرايندروششناختيطراحيالگويمطلوب 

.7
صرفنظر از موضوا ،مسئله یا حوز ای که الگوی مطلوب برای آن طراحی میشود (و در واق به
آیند نگاری آن میپردازیم) ،اصول و قواعد بنه نسنبت ثنابتی را منیتنوان بنرای تندوی الگنوی
مطلوب در نظر گریت ،با ای قید که الگوی پیشنهادی ذی بنابر موضوا یا مسئله منورد نظنر و
اقتضائات محیطی و زمانی میتواند (یا حتنی بایسنتی) انعطنافپنذیر بنود و در مقنام تندوی و
طراحی قاب کاست و ایزودن است .مهنم آن اسنت کنه الگنوی نهناییشند از حنداکثر اعتبنار
برخوردار بود روندی شخصین یردی و م عندی را طی نکرد باشد ،یعنی نیازهنای مشنتریان
(سیاستگذاران) را برطرف سازد و درم موا بهنحوی عالماننه و معتبنر طنی شنود کنه امکنان
اجماا همه ایراد و نهادهای درگیر را یراهم سازد .اصوالً الگوی مطلوب ارائهشد باید پاسنخگوی
مسائ زیر باشد:
 )1وضعیت موجود را به تصویر بکشد و نقاط قوت ،ضعف ،یرصتها ،تهدیدها و آسنی هنای
وض موجود را به روشنی بیان کند.
 )2نسبت به ت ارب و دستاوردهای موی و ناموی موجود در واحد تحلی (بنرای مثنال در
کشور یا سازمان خودی و سایر کشورها و سازمانهنا) حسنا

بنود  ،آن را مبننای حرکنت

خود قرار دهد.
 )3به ارزشهای ورودی و آرمانها توجه کند.
 )4به اقتضائات ،نیازها و شرایط محیطی کنونی و آیند توجه کند.
 )5به شکاف ،تفاض وض موجود و وض مطلوب توجه کند( .میزان ناهمخوانی را مشنخص
کند).
 )6به مناب  ،ظرییتها و مقدورات توجه کند.
 )7خروجیهای کمی و قاب سن
 )8یک نظام ارزیابی و پای
 )9نق

را تصویر کند.

را در طول مسیر اجرا تدوی کند.

و مأموریت نهادهای درگیر را معلوم کند.

بهعبارت مختصرتر ،هر طرح آیند نگاری باید متضم سه بعد اصلی زینر ،بنهخصنو
نخست آن باشد:

بععند
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آنهه باید بشویم یا به ک ا باید برویم؟  :Our visionچشمانداز
?What we will be became

آنهه باید بکنیم؟  :Our missionمأموریت
?What we must do

چگونه موی خواهیم شد و برنامههایمان چیست؟  :Our strategyراهبردها
?How we will succed

ضم تأکید بر ماهیت ترکیبی روشهای طراحی الگوی مطلوب ،گامهای مهنم آن بنه قنرار
زیر هستند:
.1-7طراحيوتدوينمسئلهپژوهش 
در این ا باید پرس

و مسئله تدوی شود .مشکالت و محدودیتها ،شکسنتهنا ،غنایلگیریهنا،

تهدیدهای رخداد  ،خسارات بهوجود آمد  ،دغدغهها و نگرانیها با آمار و ارقام و داد های عیننی
معلوم شود .هر چه پرس

واضحتر باشد ،وضنوح بیشنتری بنرای طراحنی الگنوی مطلنوب (ینا

آیند نگاری) مطرح میشود .برای مثال ،پرس

پژوهشی میتواند ای باشد که گرای

ایرانینان

بلوچ نسبت به گرو های ایراطی منذهبی و قنومی بایند در چنه وضنعیتی بایند قنرار گینرد؟ ینا
بهعبارتی وضعیت مطلوب درخصو

گرای های ایرانیان بلوچ به گرو هنای ایراطنی منذهبی و

قومی «چگونه باید باشد؟» پرس

اصلی حتماً باید ناظر به آینند باشند ،ینک متغینر معنی را

مطرح کند و از چگونگی آن پرس

کند .روش است که مسئله باید برای کشور ،نظام ،کاریرمنا

و خود محقن حنائز اهمینت و اولوینت باشند .بایند ینادآور شند کنه جنوهر پرسن

در همنه

پژوه های آیند نگاری ،یکسان و معطوف به تدوی و تعریف موقعیت ،شرایط ،وضعیت ،حالت،
آیند و الگویی مرجح ،مطلوب و مورد عالقه است .اصطالح الگو تنها از ای جهت مورد اسنتفاد
قرار میگیرد که وضعیت مطلوب را بنه صنورت نظناممنند ،سنازماندهیشند و بنا لحناظ اننواا
متغیرهای دخی در آن به تصویر میکشیم .در واق  ،طراحی آیند مطلوب ،ارائه تصویر منظم و
منقح از چیزهایی است که تمای داریم یا عالقه داریم محق و عملی شوند.
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.2-7بررسيوضعيتموجود 
گام دوم برای طراحی الگوی مطلوب ،ارائه توصنیفی جنام از وضن موجنود ینا جناری پدیند ،
موضوا یا محیط مورد مطالعه است .بهعبارتی ،غرض آن است که مشخص کنیم در وض کنونی
و شرایط موجود با چه مشکالتی مواجه هستیم .به ای دلی گاهی میتوان گنام نخسنت و گنام
دوم را تلفی و ترکی کرد .پیشنهاد می شود بیان وض موجود نیز به صورت نظاممنند مننقح و
شفاف ارائه شود .یکی از مهمتری رویکردها یا روشهای رایج و مناس به منظور توصیف وضن
موجود ،روش سوات 19است که در خالل آن ،ضم توصیف وض موجود ،نقناط قنوت و ضنعف،
تهدیدها و یرصتها نیز شناسایی می شود .البته همه ابعاد سوات در مرحله کنونی قاب اسنتفاد
نیست و بعضی از ابعاد آن ،بهخصو

یرصتها را میتوان در مرحلههای بعدی بنهکارگرینت .در

بررسی شرایط موجود میتوان به یراتحلی

20

پژوه های موجود نیز ،دست زد و از این طرین

به توصیف وض موجود همت گماشت .همهنی در ای مرحله میتوان به تبینی  21پرداخنت و
دالی  ،زمینهها ،عل و نیروهای مؤثر بر شک گیری وضن موجنود را شناسنایی و تحلین کنرد.
مسئله تبیی در این ا حائز اهمیت یراوان است تا حندی کنه منیتنوان گفنت طراحنی الگنوی
مطلوب ،گاهی چیزی جز حذف عوام و دالی مؤثر بر شک گیری مسنئله ینا مشنک (عوامن
منفی) و تقویت و ارتقای نیروها و عوام مثبت (عوام مثبت) نیست .البته محق نباید آنهنان
اسیر تبیی شود که هدف اصلی خود را یراموش کند .بننابرای  ،توصنیه منیشنود کن یراینند
توصیف و تبیی با روش یراتحلی یا تحلی داد های ثانویه ان ام شود و تنها در صورت لنزوم و
اضطرار ،محق رأساً به پژوه

تبیینی روی آورد.

.3-7مرورتجاربعملي 
توجه به مشکالت و مسائ راهبردی بیسابقه نیسنت و بایند تصنریح کنرد کنه اکثنر مشنکالت
جوام  ،سازمانها ،دولتها و نهادها مشابه و مشترك است ،هرچند ای بهمعنای نادید انگاشنت
اقتضائات و شرایط محیطی و بومی نباید تلقی شود .درواق  ،بومی /جهانی حیث در این ا از این
حیث مطرح میشود که محققان نباید با ای استدالل که هر جامعه مسائ بومی خا

خنود را

دارد ،از دستاوردهای بشری و یایتهها و ت ارب بهدسنتآمند از سنایر کشنورها ینا سنازمانهنا
چشمپوشی کنند؛ چرا که ای دستاوردها و ت ارب با زحمات زیاد و اغلن بنا آزمنون و خطنا و

19. Swot
20. Metha Analysis
21. Explanation
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تخصیص مناب یراوان بهدست آمد اند و لذا منبعی غنی از اید پردازی و راهبردسازی بنه شنمار
میآیند .به همی ترتی  ،محق نباید بیاعتنا به ت ارب ،دستاوردها ،توییقات (و عدم توییقات)
و شکست هایی باشد که در سازمان یا کشور خودی بهدست آمد است .نباید تصور کرد که این
مسئله بهتازگی بهوجود آمد و مدیریت و مقابله با آن ریشههای تاریخی ندارد .مسائ مطرح در
جوام  ،عمدتاً تکراری هستند؛ بنابرای انبوهی از سیاستگذاریها نیز در پاسخ به آنها ،تدوی و
اجرا شد است که ای ت ربیات ،ذخیر ای غنی از دان

بومی و غیربومی را در خود دارنند .بناز

هم باید تأکید کرد که در این ا صریاً ت ارب موی مد نظر نیست ،بلکه هر نوا ت ربهای ،اعنم از
مؤثر و موی یا بیتأثیر و شکستخورد  ،باید شناسایی شود .پس از شناسایی آنها ضروری است
که با رویکرد یا روش تطبیقی22مقایسه میان اقتضائات و شنرایط محیطنی هنر کندام از ت نارب
(درونکشوری یا برونکشوری) ان ام پذیرد .در ادامه نیز باید به ارزیابی (اثربخشنی) ،سنن

و

تحلی پیامدهای هر کدام از سیاستها و برنامههای اجراشد پرداخت .بنه این ترتین  ،بخن
مهمی از یرایند الگوی مطلوب طی منیشنود و محقن از ارائنه الگوهنا ،ایند هنا ،سیاسنتهنا و
راهبردهایی که پی تر پیاد شد اما ناموی بود اند ،خودداری میکنند و در عنوض از ت نارب
موی و مؤثر اجراشد و نتی ه گریته در سایر جوام با آغوش باز استفاد کرد و حداکثر بهنر
را میبرد.
سياهه
گذاريهاي


سياست
قبلي 

پيامدهاواثرات
مثبت 

پيامدهاواثرات اقتضائاتبوميو
محيطي 
منفي 

ارزيابينهايي 
تجاربو 
سياستهاي 

قبلي 

ت ارب خودی
.1
.2
.3
ت ارب سنایر جوامن ،
کشورها و سازمانها
.1
.2
.3

22. Comparitivly Method
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از روشهای قاب استفاد یا رایج در ای مرحله میتوان به روش تطبیقی ،روشهای ارزیابی
تأثیر 23و روشهای سن

آثار (یا اثربخشی) اشنار کنرد .اینزون بنر این  ،از روش اسننادی و

مطالعات تاریخی هم می توان بهر برد .در مطالعنه تطبیقنی بنی کشنور ینا سنازمانی ،انتخناب
کشورها یا موارد نمونه بسیار مهم است؛ به نحوی که مالحظات جغراییایی ،سیاسی ،یکنری و ...
باید رعایت شود .توصیه می شود الگوهای کشورهایی مورد بررسی قرار گیرد که ت ربینات غننی
(مثبت و منفی) سیاست گذاری در حوز مورد بحث را دارند و در واق با مسنئله منورد نظنر منا
بهطور جدی دستوپن ه نرم کرد اند .به عننوان مثنال بنرای بررسنی ت نارب سیاسنتگنذاری
درخصو

سیاست قومی ،انتخاب کشورهای چنندقومی و دارای جمعینت متننوا ماننند هنند،

کانادا ،ایاالت متحد  ،مالزی ،سوئیس ،چی و لبنان میتواند اید های مفیدی را در اختینار قنرار
دهد.

تدوينارزشهايورودي 

.4-7
آیند نگاری نمیتواند بی اعتنا به ارزشها ،هن ارها و آرمانها باشد؛ درواق  ،آینند نگناری بنرای
تحق هرچه بیشتر ای ارزشها تدوی می شود ،اما از آن ا که ای ارزشها بهخودیخنود قابن
تبدی به هدف ،سیاست و راهبرد نیستند ،لذا آنها را در مواجهه با واقعیات جناری ،ت نارب و ...
بهتدریج اجرا میکنیم .باتوجه به اهمیت ارزشهای حاکم ،رسنمی و پذیریتنهشند  ،شناسنایی،
تلخیص ،یرمولهبندی ،شفاییتبخشنی ،رین تناقضنات و ابهامنات احتمنالی آنهنا ضنرورت دارد.
معموالً ارزشهای حاکم در دیدگا ها و مناب مشروعیتبخ

نظامهای سیاسی (بنرای مثنال در

قرآن ،سیر و سایر مناب دینی) یا در قوانی اساسی ،دیدگا های یکری (ماننند مرحنوم شنهید
مطهری) ،اندیشه رهبران (امام(ر ) و رهبر معظم انقالب) ،سند چشنماننداز ،اسنناد برنامنههنای
توسعه کالن پنج ساله ،قوانی مصنوب م لنس ،سیاسنتهنای کلنی مصنوب م من تشنخیص
مصلحت نظام ،منعکس شد اند؛ بنابرای  ،تحلی محتوای ای اسناد ضروری است .شایان گفنت
است که بعضی از ای اسناد باالدستی مصوب و رسنمی و برخنی غیررسنمی هسنتند .بننابرای ،
عالو بر روش اسنادی از روش تحلی گفتمان نیز میتوان (یا باید) بهر بنرد .آنهنه در بررسنی
مضمون اسناد و گفتمانهای باالدستی مهم است ،شناسایی انتظارات ،توقعات و بصنیرتهنا 24و
توجیهاتی است که گویندگان ،نویسندگان و قانونگذاران (و در ک رهبران) برای آینند کشنور
یا سازمان در نظر گریته و معماری کرد اند .در این نا بایند تنالش شنود تنا از بررسنی صنوری،
23. Effect Analysis
24. Insight
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کلیشهای ،اجمالی و کلی اندیشهها و ارزشهای ورودی خنودداری شنود و تاحندامکان دقنای و
داللتهای گفتمانی شناسایی شود تا ریشهها و تبارهای مفاهیم واکاوی شوند .بنهعننوان مثنال،
روش شود که دیدگا مسلط و حاکم بر نظام جمهوری اسالمی درخصو
چیست و به چه سمتی باید هدایت شود؟

تنوا قومی در کشور

()1

آيندهپژوهي 

.5-7
گام بعدی مهم برای طراحی الگوی مطلوب ،تعیی انواا آیند های ممک و محتم درخصنو
موضوا مورد مطالعه است .در این ا ،محق بدون هیچگونه دلبستگی و مداخله به گنرای هنا و
ارزشهای خود ،به تحلی و سناریونویسی دربار انواا امکانها یا احتماالت پی رو منیپنردازد.
محق بهطور مشخص باید به این پرسن

پاسنخ دهند کنه (در صنورت عندم مداخلنه و عندم

سیاستگذاری) نخست محیط یا موضوا پی رو به چه سمت و سویی منیرود و دوم شنرایط و
واقعیات پی رو (در آیند ) چه الزاماتی را بر ما تحمی میکند؟ در حقیقت حنداق کناری کنه
باید در ای مرحله ان ام داد ،تعیی دقی مناب یشار پی رانها 25و نیروهنای منؤثر بنر آینند
موضوا مورد مطالعه و کموکیف وضعیت (یا وضعیتهای پدیند ) در شنرایط آتنی اسنت .بنرای
مثال ،تحوالت منطقه ای و داخلی کشور ،مسائ قومی را به کدام سمت سوق میدهنند و منا در
چه شرایطی قرار خواهیم گریت .انواا جنب ها و ناآرامیهای قومی چگونه خواهند بود؟ اهمیت
ای مرحله از آن جهت است که اساساً چنون محقن الگنوی مطلنوب را بنرای آینند و شنرایط
پی رو طرحریزی میکند ،نمیتواند به وضعیتهای ممک و محتمن آینند بنیاعتننا باشند و
موضوا را در شرایط خأل تصور کنند .بنر این اسنا  ،در این مرحلنه محقن بایند از یکنی از
روشهای آیند پژوهی یا از پژوه های ان امشد استفاد کند و تسلط بر انواا روشها و نحنو
پیاد سازی ینون آیند پژوهی ضروری است (حاجیانی.)1388 ،

.6-7تحليلمحيطي 
در ای مرحله محق باید به بررسی شرایط محیط داخلی و خارجی مؤثر بر موضوا مورد بحنث
بپردازد .ای محیطها از محیط مستقیم پیرامونی تا محیط دوردست را شام میشود .همهنی
محیط قاب تفکیک به محیط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،یرهنگی ،تکنولوژیک و  ...است.

25. Drivers
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چارچوبمحيطشناسي

شکلشماره(-)3

عوام
اجتماعی
یرهنگی

عوام
اقتصادی
موضوا
پدید تحت
مطالعه

عوام سیاسی

محیط

محیط
مستقيم ملی محیط
بی المللی

عوام

تکنولوژیک

روش پیشنهادی برای ای مرحله روشی پست 26است کنه در اکثنر منناب و آثنار مندیریت
استراتژیک آمد است .تحلی محیطشناسی میتواند ناظر به محیط کنونی باشد یا محیط آیند
که در صورت اخیر به آیند پژوهی نزدیک میشویم .یکی از مهمتری پارامترهای مؤثر بر تحلی
محیط ،نیازها و انتظارات مشتریان یا مخاطبان در آیند است .برای تحلی محیطی منیتنوان از
روشهای خبرگی مانند دلفی استفاد کرد.

()2

ارائهالگويمطلوبياچشماندازوآيندهمرجح 

.7-7
در ای مرحله با تلفی یایتههای گامهای دوم تا ششم ،وضعیت مطلوب پیشننهاد منیشنود .در
این ا باید روش کنیم در شرایط آرمانی چه اتفاق یا اتفاقات خاصی باید رخ دهد و شاخصهنای
کمی (و عددی) آن وضعیت کدامند؟ مناس

است تعداد معینی متغیر کنه بنا یکندیگر منرتبط

بود و نشانگر آیند مرجح ما هستند را در قال یک گراف یا شک (بصری شد ) ارائه و معرینی
شوند .همانگونه که پی تر گفته شد الگوی مطلوب باید واجند خروجنیهنای مشنخص و قابن
ارزیابی باشد .همهنی مراح و مقدمات تحق آن مشخص شنود .دقنت هرچنه بیشنتر دربنار
عوام و زمینههای مداخله یا دستکاری 27نیز ضروری است ،یعننی بایند روشن شنود کنه چنه
تغییراتی در واحد تحلی صورت گیرد تا خروجیها محق شنوند .نکتنه بسنیار مهنم آنکنه هنر
26. PEEST
27. Manipulation
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الگویی باید یک ای زمانی دقی (یک ،پنج ،د  ،بیستساله ینا بیشنتر) را مند نظنر قنرار دهند.
بنابرای  ،تمام الگوها متوقف و معطوف به زمان معینی هستند ،هرچند امکان بازنگری ،اصنالح و
تغییر آنها نیز در یرایند اجزا و بهصورت زمانبندیشد وجود دارد و باید در نظر گریته شود.
شکلشماره(-)4تلفيقروشهايطراحيالگويمطلوب 

محیطشناسی

آیند پژوهی

تحلی نقاط
قوت و ضعف

مرور ت ارب قبلی

تدوی الگوی
مطلوب
(آیند نگاري

بررسی
وضعیت موجود

تحلی
ارزشهای ورودی

مالحظه مهم روش شناختی آن است که ای الگو باید به تأیید جمعی از نخبگان و خبرگنان
مسلط به موضوا برسد و منورد تأییند آنهنا قنرار گینرد .بننابرای  ،روش مصناحبه عمین و ینا
شبهدلفی میتواند مورد استفاد قرار گیرد.

.7-8تحليلشکاف28يادرجهناهمخواني 
در ای مرحله ،محق باید تفاض و تفاوت میان وض موجود و وض مطلنوب را محاسنبه کنند.
درواق  ،ماهیت و ک یرایند مدیریت استراتژیک را میتوان به کاه

ای میزان (و البته سرعت

تحق الگوی مطلوب) تقلی داد.

.شناساييمنابعوظرفيتها 

7-9
در گام بعدی باید م موا توانمندیها ،قابلیتها ،مقدورات ،ظرییتها و منابعی کنه در سنازمان
یا اجتماا ملی وجود دارد و می تواند بنرای حرکنت بنه سنمت الگنوی مطلنوب یناری رسناند را
شناسایی و ارائه کند .در این ا توجنه بنه دانن

بنومی ،مهنارتهنای محلنی و نینز اسنتفاد از

28. Gap Analysis
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ظرییتهای مدنی و مشارکتهای مردمی بسیار مهم است ،چرا کنه بنه ت ربنه ثابنت شند کنه
کمتوجهی به ای مناب و ظرییتها تحق الگو یا اهداف را با مشک مواجه منیکننند .از سنوی
دیگر باید مراق متغیرهای مزاحم و موان تحق الگنو بنود (یایتنههنای روش سنوات در این نا
میتواند کمک کند) .بیتوجهی به خطرات و موان سناختاری و یرهنگنی ،بنهطنور قطن باعنث
ابتر ماندن یا شکسنت الگنو خواهند شند .نکتنه مهنم نحنو و لنزوم اینزای

احسنا

مالکینت

تصمیمگیرندگان بر الگو یا انتخاب نهایی (گلدم  )105 :1394 ،و ترغی هدایت مدیران ارشند
بننه طننرف گزینننه ترجیحننی یننا همننان الگننوی طراحننیشنند از سننوی محق ن اسننت .اصننوالً
تصمیمگیرندگان ن باید به صورت ناگهانی و دیعتاً با طرح جام یا الگنو مواجنه شنوند و بایند در
تمام مسیر پژوه

مشارکت داشته باشد.

وبرنامهها

سياستها29

.7-1٠تعيينراهبردها،
در ای مرحله ،تمام مداخالت 30و سیاستهایی که برای تحق الگو باید مدنظر قرار گریتنه و در
دستور کار سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گیرد ،ارائنه منیشنوند .بنهعبنارتی ،م موعنهای از
گزینه های سیاستی (مدیریتی) به ترتی کلی تا جزئی (از سیاست تا برنامه) ینا اصنلی و یرعنی
احصا میشوند .در انتها نیز ،روشهای عملیاتی و اجرایی در قال برنامهها 31ارائه منیگردنند .در
این ا باید توجه داشت که سیاستگذاران صریاً براسا

الگوی مطلنوب عمن نمنیکننند و بنه

هزینههای نسبی ،موان و مخاطرات اجرای اسناد راهبردی (الگوی مطلوب) توجه یراوان دارنند.
بهطور مشخص ،چون در نظامهای مردمساالر یشار ایکار عمومی یا یشار محاین تصنمیمگینری
در اجرا یا عدم اجرای راهبردها تأثیر به سزایی دارد ،محق در زمان ارائه راهبردها و توصنیههنا
باید تا حد ممک به ای مالحظات توجه داشته باشد .از لحاظ ویرایشی شایسته است هر بنند از
سیاست یا برنامه پیشنهادی با یک یا چند هدف طراحیشد مرتبط و متص بود و روابط میان
هر هدف و هر برنامه به نحوی شفاف بیان شود.

.7-11تدويننظامارزيابي 
تحق الگوی مطلوب منوط به رصد و پای

مستمر اقدامات ،سیاستها و سن

میزان تحقن

الگو در باز زمانی مشخص است .بنابرای  ،تدوی یک نظنام دقین ارزینابی در حنی و انتهنای
برنامه ضروری است تا هرگونه توقف یا انحراف را در طنول زمنان شناسنایی کنند .در این الگنو

29. Policy
30. Interventions
31. Plans
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مرج ارزیابیکنند  ،روشهای ارزیابی و نهناد رسنیدگیکننند و دریاینتکننند گنزارشهنای
ارزیابی باید مشخص شود .هیهگا ارزیابی را نباید به سال پایانی (در ای الگوی مطلوب) واگذار
کرد ،بلکه همزمان با یرایند اجراییشدن سیاستها ،نهادهای ارزیابیکننند منوازی آنهنا ،یعنال
خواهند شد .دیگر آنکه باید روش ساخت که نتایج ارزیابی چگوننه و چنه زمنانی بنرای یراینند
اجرای سیاست های قبلی تأثیر گذاشته ،آنها را اصنالح ینا متوقنف منیکننند؛ چنرا کنه جلنوی
سیاستها و راهبردهای غلط باید به موق گریته شود.
باید تأکید کرد ،ارزیابی تنها مربوط به یک مرحله خا

از الگو نیسنت ،بلکنه ارزشنیابی در

مرحله تدوی اجرا ،ارزشیابی در خروجیها و در پیامدها باید اجرا شود.
ارزشیابی پیامدها

پیامد

ارزشیابی خروجیها

ارزشیابی اجرا

ارزشیابی تدوی

خروجی

اجرا

طراحی و تدوی
اهداف و سیاست

بازخوردها

.8زمانتجديدنظر32درالگويمطلوب 
ایراد ،سازمانها ،دولتها و سیاست مداران به سختی حاضر به ت دیدنظر در اهداف خود هستند
(هرمان .)53 :1393 ،هیهگا به سرعت و سنهولت ،نناهمخوانی مینان وضن موجنود و الگنوی
مطلوبشان را درك نمیکنند؛ بنابرای مستمراً به خطاهای خود ادامه منیداد و مننای خنود را
هدر و تلف میکنند .درواق  ،قبول شکست در انتخاب اهداف توسط مدیران ارشد بسیار دشنوار
است .وقتی که دلی شکست به اشتبا در هدفگذاری مربوط باشد ،نخستی کنار ت دیندنظر و
بازخوانی و تعدی اهداف است و چون ان ام ای کار در خالل اجرای سیاسنتهنا دشنوار اسنت
بهتر آن است که محققان در هنگام هدفگذاری و طراحی الگوی مطلوب نقاط عطنف و مقناط
ضروری برای بازاندیشی 33در اهداف را مشخص کنند تا مدیران ارشد خنود را در شنرایط شنرم،
حیا و توبه عق نشینی تصور نکنند ،بلکه بازاندیشیهای از قب پی بینی شند را اجنرا کننند.
یعنی در خود نظام اهداف و الگوی مطلوب زمان و شنرایط ت دیندنظرطلبی تعبینه و مشنخص

32. Review
33. Reconsideration
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شد باشد تا سیاستمداران موظف باشند بهطور طبیعنی و در پاسنخ بنه بازخوردهنای منفنی

34

اهداف و اقدامات پیشی را از نو مدنظر قرار دهند و اهداف جدیدی را جایگزی کنند و از اصرار
بیجا بر اهداف پی تر طراحی شد  ،خودداری کنند (برداشت آزاد از :هرمان )40 :1393 ،و بنه
ای ترتی

از ای اد خسارات بیشتر به منای ملی یا منای سنازمانی جلنوگیری شنود .بننابرای ،

وظیفه تحلیلگران است که با طراحی یک نظام دقی ارزیابی ،شاخصهنا ،عالئنم و نشنانههنا (و
حتی نشانههای ضعیف )35شکست در هدف گذاری را مشخص و نحو و شرایط تغیینر و اصنالح
ا لگوی مطلوب را در پژوه
برای کاه

خود معلوم و مشخص کنند .تغییر اهداف نامعقول و شکستخورد

هزینههای سنگی ناشی از آن نباید از چشم محققان دور بماند.

روشهايگردآورياطالعاتدرفرايندطراحيالگويمطلوب 
 .9
مطاب مراح پی گفته شد باید گفت طراحی الگو یا آیند نگاری ،الزاماً دارای روششناسی
ترکیبی است و از چندی

روش مختلف برای ای نوا پژوه ها میتوان استفاد کرد .ای

روشها را به تناس هر مرحله میتوان به نحو زیر دستهبندی نمود:
فرايندآيندهنگاري 

بررسی وضعیت موجود

روشهايگردآورياطالعات 

سوات ،یراتحلی  ،پیمای

و تحلی داد های ثانویه

مرور ت ارب

اسنادی -تطبیقی ،اثربخشی ،ارزیابی تأثیرات ،تاریخی

تحلی ارزشهای ورودی

تحلی اسنادی ،تحلی گفتمان ،تحلی محتوا

آیند پژوهی

سناریونویسی ،تحلی ماتریس متقاط و ...

تحلی محیطی

محیطشناسی ،اسنادی ،یراتحلی

ارائه الگوی مطلوب

شبهدلفی ،مصاحبه عمی

تحلی شکاف

محاسبات ریاضی و آماری

شناسایی ظرییتها و موان

سوات ،اسنادی

تدوی نظام ارزیابی

مصاحبه با خبرگان

اعتباربخشی به گزارش نهایی تحقی

شبه دلفی

.1٠نگاشتنهادي 
با توجه به پیهیدگی چندبعدی و چندسنطحی بنودن این مطالعنات ،یکنی از الزامنات اجنرای
سیاست های جام یا الگوی مطلوب تعیی نقن هنا ،وظنایف و مأمورینتهنای تمنام نهادهنا و
دستگا رسمی و غیررسمی مرتبط با الگنو اسنت در غینر این صنورت ،الگوهنای طراحنیشند
34. Negative Feedback
35. Weak Signals
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(هرچند مطلوب باشد) در مرحله اجرا به سادگی یراموش شد و حتی به نتایج معکنو

من نر

میشوند .دستگا های اداری در نظامات دولتی توانایی تغییر ماهیت همنه برنامنههنای مترقنی و
طرح های جام را دارند و به سهولت میتوانند سیاست های کالن را از حیز انتفاا خارج سنازند.
بنننابرای  ،جل ن مشننارکت بدنننه ادارین ن اجرایننی در کنننار نهادهننا و دسننتگا هننای رسننمی و
تصمیمگیرندگان ارشد در تمام یرایند طراحی و اجرای الگو ضروری است .به ای منظور ،مطاب
با اهداف و محتوای مطروح در اسناد و الگوی مطلوب بایند سنیاهه نهادهنا شناسنایی و نقن

و

وظیفه هر کدام از آنها در قال ماتریسی مشخصی تعیی شود (حاجیانی .)103 :1392 ،رویکرد
ماتریسی یا نگاشت نهادی در این ا بهمعنی تقسیم وظایف مربوط به پیاد سازی الگنو و سنپردن
اجرای راهبردها و سیاستها به بخ هنای مختلنف حناکمیتی و مندنی اسنت کنه اقتضنائات و
پیهیدگی خا

خود را دارد .درم موا باید گفت نگاشت نهادی چارچوبی است کنه بنا نمنایی

ساد و جام  ،وضعیت موجود نهادهای درگیر در یک موضوا معی را نشان میدهد و با بررسی
آن می توان نقایص موجود در اجزا و روابط مینان اجنزای سیسنتم را شناسنایی و تحلین کنرد،
سپس در جهت اصالح ای موارد برنامه ریزی الزم را ان ام داد .بنهبینان دیگنر ،نگاشنت نهنادی
ابزاری دیداری ب رای شناسایی و نمای

نهادهای کلیدی (رسمی و غیررسمی) و اینراد بینرون و

درون یک جامعه و بیان نسبت و جایگا گرو های مختلف اجتماعی در خصو

الگوی طراحنی

شد اسنت .در این ابنزار دینداری ،عالین  ،اشنتراکات ،روابنط ،دسترسنیهنا ،منناب  ،وظنایف،
مأموریتها و اثر اهداف و سیاستها بر نهادها بیان میشود.

فرجام 
به دلی ماهینت خنا پنژوه هنای راهبنردی و سیاسنتپژوهنی ،طراحنی الگنوی مطلنوب،
چشماندازسازی ،هدفگذاری ،توصیهسازی و ارائه نظنام منسن م و شنفایی از پیشننهادها حنائز
اهمیت یراوان است .در حالیکه محققان معموالً ای بخ از پژوه هنا را بنه سنرعت و بندون
مبنای معی روششناختی طی میکنند و حتی پژوه هایی که با هدف و موضنوا ارائنه الگنو
ان ام و اجرا میشوند از روششناسی خاصی پیروی نمیکنند .در نتی ه ،اکثر ای الگوهنا تنأثیر
جدی بر نظام تصمیمگیری نمیگذارند .از سوی دیگر ،پیشنهادهای ارائهشد نامنسن م بنود و
بدون توجه به اقتضائات یا شرایط اجرایی و محیطی ارائه میشوند و کموکیف منداخالت ،نحنو
اجرا ،گامهای اساسی ،خروجی های ملمو مورد انتظار و نحو مشارکت نهادها و دسنتگا هنای
ذیربط در آن روش نیست .همهنی اکثر طراحیهای موجنود ،توجنه کنایی بنه آینند پژوهنی
ندارند و با پیگیری تفکر خطی به ارائه الگوی مطلوب و چشنماندازسنازی منیپردازنند .بنر این
اسا و با توجه به مهمتری مشکالت ای دسته از پژوه ها ،در مقاله حاضر تالش شند تنا بنا
تکیه بر ت ارب و یایته هایی که نویسند در خنالل چنندی طنرح پژوهشنی ان نام داد اسنت،
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چارچوبی روش شناختی برای طرحهای تحقیقاتی که درصدد ارائه الگو و سیاستهای معنی در
یک موضوا خا و آیند نگاری آنها هستند ،بپردازد .در ای مقاله به جایگنا و مفهنوم الگنوی
مطلوب و نسبت آن با آیند نگاری توجه شد و الزامنات و مراحن روششنناختی این دسنته از
تحقیقات معریی و مرور گردید .در ای میان مهمتنری نکتنه ،لنزوم جلن مشنارکت نهادهنای
ذیربط و مشارکتکنند در اجرای سیاستها و نظامهای تصمیمگیری در یرایند آینند نگناری
است .بهعبارتی ،تصمیم گیرنندگان و مندیران ذینربط بایند از ابتندا در تمنام مراحن  ،حضنور و
مشارکت داشته باشند و وظیفه محققان آن است که در تعامن مسنتمر بنا تصنمیمگیرنندگان،
الگوی مطلوب خود را ارائه کنند .طراحی الگوی مطلوب تنها یکی از مراحن ینا ابعناد مندیریت
راهبردی تلقی میشود و ای مفهوم نباید کامالً برابر یا معادل مدیریت راهبردی تصور شود.
ها :
پينوشت 

( )1در شرایط کنونی که یرایندها ،یضا و یشارهای جهانیشدن شدت گریته است ،یکی از مهمتنری منناب ورودی
برای طراحی الگوهای مطلوب ،قواعد ،مقررات و استانداردهایی است که مؤسسات و سنازمانهنای بنی المللنی
وض میکنند و در قال انواا کنوانسیونها ینا معیارهنا و ضنوابط درمنیآینند .بننابرای در بسنیاری از منوارد
محققان ،ارزشهای ورودی را همان شاخصهای پذیریته شد بی المللی در نظر میگیرند.
( )2از آن ا که نگارند در جایی دیگر روش محیطشناسی را بهعنوان یک حوز مطالعناتی مسنتق معرینی و منرور
کرد است ،عالقهمندان میتوانند به آن مقاله مراجعه کنند (حاجیانی.)1394 ،

منابعفارسي 
اسالتر ،ریهارد و همکاران ( ،)1386نوانديشيبرايهزارهنوين ،ترجمه عقی ملکییر و دیگران ،تهران :مؤسسنه
آموزش تحقیقاتی صنای دیاعی.
گيريوتعيينخطمشيدولتي ،چاپ دوازدهم ،تهران :سمت.


تصميم
الوانی ،سیدمهدی (،)1386
براسیون ،جان ام ( ،)1389برنامهريزياستراتژيكبرايسازمانهايدولتيوغيرانتفااعي ،ترجمنه عبنا
منوریان ،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
حاجیانی ،ابراهیم ( )1392برنامهريزيومديريتاستراتژيكفرهنگيشهر بارويکاردماتريساي ،تهنران:
تیسا.

حاجیانی ،ابراهیم (زمستان « ،)1394چارچوب روششناسی برای پژوه های محیطشناسی» ،فصلنامهمطالعات
راهبردي ،سال ه دهم ،شمار دوم ،شمار مسلس .68
هايآيندهپژوهي ،تهران :دانشگا امام صادق (ا).


مباني،اصولوروش
حاجیانی ،ابراهیم (،)1391
حس بیگی ،ابراهیم ( ،)1390مديريتراهبردي ،تهران :سمت و دانشگا دیاا ملی.
حسنوی ،رضا ،قدیر نظامی پور ،علیرضا بوشهری ،عادل آذر و سنعید قربنانی (پناییز « ،)1392طراحنی مندل تنأثیر
آیند نگاری بر سیاستگذاری علم ،یناوری و نوآوری در سطح ملی با اسنتفاد از روش مندلینابی سناختاری»،
فصلنامهسياستعلموفناوري ،سال ششم ،شمار یک.
برنامهريزياستراتژيك ،چاپ سوم ،تهران :سمت

حمیدیزاد  ،محمدرضا (،)1384
دیوید ،یرد .آر ( ،)1385مديريتاستراتژيك ،علی پارساییان و محمد اعرابی ،تهران :دیتر پژوه های یرهنگی.

 28روششناسی طراحی و تدوی الگوی مطلوب در پژوه های راهبردی
رابینز ،استیف پی و سننزو دیویند ای .دی ( ،)1383مباانيماديريت ،ترجمنه محمند اعرابنی ،حمیند رییعنی،
محمدعلیاسراری و ارشاد بهروز ،تهران :دیتر پژوه های یرهنگی.

زالی ،نادر (زمستان « ،)1390آیند نگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریونویسنی» ،فصلنامه
مطالعاتراهبردي ،سال چهاردهم ،شمار .54
سرتو ،ساموئ و پیتر پائول ( ،)1380مديريتاستراتژيك ،علی شنمخانی ،تهنران :دانشنکد یرمانندهی و سنتاد
دور عالی جنگ.
سوری  ،ورنر و جیمز تانکارد ( ،)1386نظريهارتباطات ،علیرضا دهقان ،تهران :دانشگا تهران.
علیاحمدی ،علیرضا ،یاطمنه ثقفنی و محمند یتحینان (زمسنتان « ،)1390قابلینتهنای رویکنرد آینند نگناری در
شبکهسازی یعالیتها و ای اد مزیت رقابتی» ،نشريهمديريتفردا ،شمار  ،21سال هشتم.
قندیری ،روحاهلل ( ،)1390بررسيوشناختروشهايمطالعهآيناده ،تهنران :مؤسسنه آموزشنی و تحقیقناتی
صنای دیاعی.
کاپالن ،رابرت و دیوید نورتون ( ،)1383سازماناستراتژيمحور ،ترجمه پرویز بختیاری ،تهران :سازمان مندیریت
صنعتی.
کاپالن رابرت و دیوید نورتون ( ،)1390پاداشتحققاستراتژي ،ترجمنه بابنک زنند دل و یرامنرز شنا محمندی،
تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
کاپالن رابرت ،)1393( ،ارزيابيعملکرد ،ترجمه مسعود سلطانی ،تهران :آریانا قلم.
کارگاهآموزشي،شبيهسازيفرايندآيندهنگاريباموضوعسونار(تیرما  ،)1385تهران :مرکز آیند پژوهنی
علوم و یناوری دیاعی.
کاربردروشهايتحقيقدربررسياطالعاتي ،ترجمه و انتشار :دانشکد اطالعات.

گلدم  ،جان (،)1394
جاريسازياستراتژي؛راهنمايراهبرددرعمل ،تهران :آریانا قلم.

لشکر بلوکی ،م تبی (،)1393
لورانژ ،پیتر ،مایک اسکات ،مورت  ،سومانترا گوشن ( ،)1385کنترلاساتراتژيك ،ترجمنه سنیدمحمد اعرابنی و
محمد حکاك ،تهران :دیتر پژوه های یرهنگی.

مایلز ،اینان ،کاسنینگنا هنارپر ،جنیفنر ،لنوك جورجینو ،مایکن کیننان و رایائن پنوپر ( ،)1391وجاوهمختلا 
آيندهنگاري ،مسعود منزوی ،تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای دیاعی.

ناظمی ،امیر و روحاهلل قدیری ( ،)1385آيندهنگاريازمفهومتااجرا ،تهران :مرکز صنای ننوی وزارت صننای و
معادن.
نسلچهارمآيندهنگاريفناوريوفناورينرم (دی  ،)1384تهران :مرکز آیند پژوهی علوم و یناوری دیاعی.

هاریسون ای ،یرانک ( ،)1384کنترلاستراتژيكدرسطحمديرانارشد ،غالمحسی نیکوکار ،تهران :دانشنگا
امامحسی (ا).
سياستگذاريخارجيوپافشاريبرخطا ،ترجمه علیرضا طی  ،تهران :ابرارمعاصر.

هرمان ،چارلز (،)1393
راهنمايآيندهنگااريفنااورييونياد ،ترجمنه

(یونیدو) گرو آیند نگاری سازمان توسعه مل متحد (،)1390
سونیا شفیعی و همکاران ،مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای دیاعی.

