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Abstract: 
All existing views and writings about strategy development using scenario building 

suffers fantasy and “simple but impossible to imitate” thinking which arises of absence of 

coherence and consensus on the origins of scenario building which leads to distress and high 

diversity, deep confusion and serious rift. This article by accepting the operational advantages 

of existing methodologies, is up to establish the scenario building in a way that is more 

cognitive, more fundamental and more comprehensive and deals with organizing these 

features in a two-layer model. It also focuses on the integration of and fundamental 

requirements of scenario building, along with more practical and more known steps. This two-

layer model, is combined with traditional causal scientific positivism in the first layer, the 

second layer post-structuralist semanalysis and claims that with starting symbolic and 

continuous effort, helps the organization in terms of uncertainty, to discover the truth or 

building more robust long term truth. We used Dubin technique (Dubin, 1978), to organize 

searching steps and using the citation method on the basis of this methodology proposes some 

points to verify long term and various aspects of method. 
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  ي در شرایط عدم قطعیتوسازیسناري توسعه راهبرد مبتنی بر ا هیالالگوي 
  

  ) 24/09/1395: تاریخ پذیرش 10/03/95: تاریخ دریافت(  
  

  4پورنظامی دیرق، 3غالمرضا گودرزي، * 2زادهکرامت عبدالمجید، 1محمدرحیم عیوضی
  
 

  چکیده
 رنـج  يجد یشکاف و قیعم يهایسردرگم از ، يسازویسنار از يریگبهره با راهبردها توسعه خصوص در موجود يهانوشته و هادگاهید
 يسازویسنار حوزه در ينظر مختلف يهاخواستگاه در توافق و انسجام فقدان و جامع ينظر توسعه و قیتحق کمبود از امر نیا که بردیم

 و ،تریمعرفت يریمس در يسازویسنار روش از استفاده به موجود، يهایشناسروش یاتیعمل يهاتیمز رشیپذ با مقاله نیا. شودیم یناش
 به ،يسازویسنار نیادیبن الزامات و  ينظر  ابعاد یوستگیپ  به  ،ياهیال دو ییالگو  در هایژگیو نیا یسامانده ضمن و پردازدیم ترجامع
 يهـا يکاو علت ،ياهیال دو يالگو نیا  در. رساندیم انجام به را مهم نیا و داشته توجه آن، ترشده شناخته و تریعمل يهاگام همراه
 و نینماد یتالش با که دارد ادعا و شودیم بیترک دوم يهیال در پساساختارگرا  يهايکاو معنا با ،اول يهیال در مرسوم يانهیگرااثبات

ـ نزد ،موضـوع  از منظم قیحقا و یمعان ساخت ای کشف به ت،یقطع عدم طیشرا در سازمان تا کندیم کمک وسته،یپ ـ ا. شـود  تـر کی  نی
 رساندیم انجام به را الگو دیتول ياستناد يوهیش با یشناسروش نیا اساس بر و است برده بهره ،  ،]1[ نیداب کیتکن و روش از پژوهش،

 دارد، یمقدمات تیماه گرچه حاضر، پژوهش. دهدیم هیارا الگو  بلندمدت و مختلف يهاجنبه اثبات و دییتا يبرا یشنهاداتیپ نیهمچن و
 ماتیتصم و راهبرد داریپا وندیپ به مربوط يهاآموزه یدرست قیتصد و ينظر درك يبرا يکار که است دهیرس انجام به تین نیا با اما

  .. دهد انجام سازمان يبرا ياهیال و یمنطق و درست پژوهش قیطر از ویسنار با يراهبرد

  : يدیکل واژگان
   يسازیمعن ،يریسوگ داستان، ،يریادگی ،راهبرد ،ياهیال يالگو الگو، ،يوسازیسنار

  

                                                        
  )ره(  ت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینیأاستاد و عضو هی - 1
 majidk40@gmail.com     ):نویسنده مسئول( )ره( دانشجوي دکتراي آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی -*2
  )ع( ت علمی دانشگاه امام صادقأدانشیار و عضو هی - 3
  ت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی أوعضو هی استادیار - 4

  پژوهشی بهبود مدیریت –نشریه علمی 
  1395 پاییز، 33، پیاپی 3، شماره دهمسال 

  79 -  105صفحات 
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 مقدمه  - 1

هاي راهبردي با چالش تغییرات محیطی و ها و انتخاب گزینهگیريهمواره در تصمیمها سازمان
ایست که هم تداوم  رو به گسترش این وضعیت به گونه. اندهاي گوناگون  روبرو بودهپیچیدگی

اند و تصمیمات مند یا تصادفی مواجه شدهگوناگون نظام قطعیتاکنون بیش از پیش با عدم 
اي گویی به این چالش ریشهبراي پاسخ .تر مواجه شده استزمان دیگر با مخاطره جديراهبردي از هر 

هاي مهمی اشاره کرد که در چارچوب پارادیم سنتی ها و روشها یا رویکردتوان به تکنیککن میو بنیان
تقریباً فرض در راهبرد پردازي قابل ذکر هستند اما  1منطقی مکتبراهبرد پردازي و به شکل عمده براساس 

پذیر بودن بینیسازي با پیشکه سناریوپذیر بودن آینده است؛ در حالیبینیهاي فوق پیشاشتباه اکثر رویکرد
 تحلیل هاي روش یا سنتی بینی پیش هاي روش از متفاوت مفهومی نظر از سناریو آینده مخالف است رویکرد

هاي موجود در مواجهه با عدم قطعیت روشو بر این اساس، ] 5[ است خطی ریزي برنامه در حساسیت
سازي ابزاري اما در مقابل، سناریو. ي جدي هستندناکارآمدبراي تصمیمات راهبردي داراي 

ي سازمانی ها هیفرضي محیطی و بررسی  ها تیقطعارزشمند و روشی پرفایده براي ارزیابی عدم 
اما ] 2[را به خود جلب کرده استپردازان ي گذشته توجه بسیاري از راهبرداست که طی سه دهه

ها ، گاماي که روشگونهمحل مناقشه و چالش بوده به موجودسازي بر اساس مستندات خود سناریو
شناسی آن است تا در راستاي توسعه روش بر انیممحقق در این . و فرآیند آن باید بازبینی و تکمیل گردد

تر پردازي نگاه عمیقسازي به فضاي راهبردتوسعه سناریو پژوهی در فضاي عدم قطعیت و مبتنی بردر آینده
  . تري داشته باشدقابل اعتماد و کامل

 در راهبرد توسعه يحوزه در موجود يالگوها در ،یمعرفت/یاتیعمل جامع نگاه فقدان پژوهش، نیا یاصل مساله
 ،)کاوانه علت( یکیتکن و یسطح يهاکردیرو غلبه کهياگونهبه ؛است يسازویسنار  از يریگبهره با سازمان

 يسازویسنار يوجود فلسفه که يکاو یمعن و است شده تیقطع عدم با دفاع قابل مواجهه يبرا یبزرگ مانع
  .شودیم دهیکمترد موجود يهاندآیفر در] 29[است بوده
 يهايریسوگ   بر غلبه نامعلوم، ياندهیآ يبرا شدن آماده يبرا اثربخش ییهاابزار عنوانبه صل،ا در هاویسنار
 ییفضا در عملکرد بهبود و هامیتصم شیآزما ،یذهن يهاالگو رییتغ  ،ياحلقه چند يهايریادگی ،تفکر یسنت
 در یمعرفت و یادراک موثر يهادگاهید نیا از اما] 33[کنندیم کسب يشتریب اعتبار روز به روز هستند ایپو

 يسازویسنار شکست بزرگ راز تواندیم امر نیا و شودیم دهید کمتر موجود يندهارآیف از موجود يالگوها
 داشته يرشد به رو روند هاسازمان سطح در ابزار نیا از استفاده شیافزا اگرچه لیدل نیهم به. باشد مرسوم

 اما دهند،یم ادامه خود شرفتیپ به سرعت با و اندشده مستحکم خود يجا در يسازویسنار يهاآموزه و است

                                                        
١  .RATIONALISt PARADIGM  ،  ي  منطقی یا خردگرا داراي این فرض ضمنی و بنیادین است که مسئله زیر برنامهمکتب

. ترین حالت به آن است حل یا نزدیک خلق بهترین راه  صرفاً سینو راهبردي  وظیفه. حل است در واقع داراي بهترین راه سازمان
  .خردگرایان کالسیک ایگور آنسوف، آلفرد چاندلر، فردریک تیلور و آلفرد اسلون هستند 
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 ندارد وجود د،کن جادیا را الزم انسجام و کند نییتب و فیتعر را دهیپد نیا که یمناسب ينظر و یقیتحق يبدنه

 توسعه يبرا يسازویسنار از روزافزون ياستفاده با متناسب يپردازهینظر و قیتحق که جاستنیا  لهامس و] 3[
 و يندآیفر ،یکیتکن سطح به عمدتاً يجار يهاروش و قاتیتحق و است نشده انجام الزم زانیم به  راهبرد

     در یعمل کردن کار ي واسطه به ،حاضر حال در.  اندپرداخته کار نیا يکاوانه علت و یکیمکان یروش
 ای ریفراگ ينظر يالگو و ينظر اساس کی کدامچیه که دارند وجود يریکث يهاروش ویسنار يزیرطرح
 پژوهش نیا تمرکز موجود، تیوضع نیا گرفتن نظر در با. اندنکرده بنا ندآیفر نیا اثر يریگاندازه يبرا يابزار

 و دینما واضح و روشن را یمعرفت يهاشهیر که است ویسنار يزیرطرح از يکاربرد/ينظر ییالگو يتوسعه بر
 يبرا ينظر ییالگو دنبالهب قیتحق نیا.  کند هیارا آن یابیارزش يهاروش يتوسعه يبرا را یراه نیهمچن
 یمعرفت ابعاد چارچوب در ،جامع ییالگو افتنی پژوهش نیا يعمده سوال و است خود قیتحق سوال به پاسخ

 يهافیتعر ضمناً. است کاوانه علت و کارکردگرا يندیفرا ابعاد کنار در يسازویسنار يبرا کاوانهیمعن و
 يواژه پژوهش نیا م،یکن انتخاب هاآن انیم از که دارد وجود »هینظر« و ينظر يالگو يواژه از يمتعدد

 کمک ما به هینظر«: گرفت خواهد کاربه را است شده فیتعر  نظرانصاحب یبرخ توسط کهچنانآن را هینظر
 ینیبشیپ اوقات یبرخ و میده حیتوض م،یکن فیتوص( میبفهم را افتدیم اتفاق درعمل که را يزیچ کندیم

 نیا و،یسنار يزیرطرح يبرا ينظر ییالگو توسعه از پژوهش هدف ،نیبنابرا] 34[» ) میریکارگهب و میکن
 ویسنار يزیرطرح از استفاده در چهآن يریکارگهب و کردن ینیبشیپ و حیتوض ف،یتوص فهم، به که بود خواهد

  .کند کمک د،یآیم شیپ
  
  ریزي سناریویی  تاریخچه  سناریو و برنامه تعریف و - 2

که کاهنان هاي بشر به حدود پنج هزار سال قبل یعنی  زمانیگیريي سناریو در تصمیمریکارگ بهتاریخ 
   گردد تا  آبادانی و کشور کردند، برمیهاي اولیه سناریو استفاده میمصري براي کشف آینده از زمینه

توان سازي را میامروزي سناریوهاي اولیه مدرن و خاستگاه اما]. 2[هاي فراعنه مصر را کمک نمایند گشایی
هاي تجاري، دولتی و نظامی  سال قبل در سازمان 70ی از حدود سیونویسناردر جنگ جهانی دوم جستجو کرد 

دارد که  1940مند در دهه پژوهی ریشه در ظهور تفکر نظامشاید بتوان گفت که آینده. مرسوم گشته است
ها که در مسایل این چنینی بسیاري از سازمان. هبردي بوده استهاي امنیتی و راعمده استفاده آن در تحلیل

 هاي، از روش3، شرکت نفتی شل 2انستیتو تحقیقات استانفورد 1اندیشگاه رند:اند، مثلمشغول فعالیت بوده
ریزي بر پایه سناریو برنامه. اندمتعدد و متناوبی در این زمینه و یا موضوعات تحت بررسی خود استفاده کرده

  .نظامی مطرح شد -ریزي در بخش دفاعیعنوان روشی براي برنامه بعد از جنگ جهانی دوم به

                                                        
١. Rand Corporation 
٢ . Stanford Research Institute 
٣ . Shell 
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ن مختلف امتفکر. وجود نداردنویسی سناریودر مورد سناریو یا  فرديباید اذعان کرد که هیچ تعریف منحصربه

گام بحث و بررسی سناریوها، ترین ابهام موجود هن شاید متداول اند ارایه دادهطراحی سناریو تعاریف متفاوتی از 
تر با یک  ، بیش"ریزي سناریویی برنامه". است 1ریزي سناریویی معادل انگاشتن سناریونویسی با برنامه

ي  هاي واقعی درباره طور خاص به خلق داستان ارتباط دارد که سناریونویسی به 2نگاري ي کامل آینده مطالعه
تر است و سناریونویسی یک جنبه و بخشی از  یک فعالیت بسیار جامعریزي سناریویی  برنامه. آینده اشاره دارد

میسر است  ٣سازيریزي سناریویی در توسعه راهبرد پس از فهم مفهوم سناریوکارگیري طرحبهپس . آن است
ریزي سناریو مشتمل بر نظامی یکپارچه و فراگیر براي ترسیم محیطی مربوط به بنا به تلقی مرسوم،  طرح

، اصالح شیوه تفکر و ارزیابی و درونی، با هدف یادگیري بیرونیو استفاده از تحلیل محیطی   هاي بدیلآینده
در مقابل . استها و جستجوي لوازم آنها ها و سیاستو آزمون جهت سنجش تصمیمات اجرایی، تعیین راهبرد

 عنوان بخشی از  کل نظام به ها و داستانهسازي به معنی فرآیند ساخته شدن خود این روایتواژه سناریو
  . شودریزي ساخته میعنوان فرآیندي در نظام طرحسازي بهپس سناریو.  ریزي سناریو استطرح

  
  یشناسروش - 3

 يپردازانههینظر یشناسروششود، شناسی دابین در تولید الگوهاي نظري استفاده میدر این پژوهش، از روش
 نیقوان کردن مشخص) 2( ه،ینظر يهاواحد جادیا) 1: (است شده لیتشک مراحل نیا از دابین يِامرحله هشت
 درون هینظر رودیم انتظار که يامحدوده حدود نییتع) 3( ،الگو يهاواحد انیم روابط ي کننده فیتوص تعاملِ

) 5( کند، عمل هاآن تحت هینظر رودیم انتظار که نظام از یمختلف يهاحالت نییتع) 4( کند، عمل آن
 مشخص) 6( نظام، انتظار مورد عملکرد یچگونگ رامونیپ حیصح يهاگزاره ای شنهاداتیپ کردن مشخص

) 7( شود،یم استفاده هاآن از مذکور شنهاداتیپ کردن ریپذآزمون منظوربه که يایتجرب يهاشاخص کردن
 و هاارزش آزمودن منظوربه قیتحق تیهدا) 8( و هاواحد انیم روابط و هاارزش ینیبشیپ يبرا يساز هیفرض

شناسی پنج مرحله اول را براي تولید الگو پیاده خواهد این پژوهش بنا به مفاد روش( شده ینیبشیپ روابط
  . )نمود

شناسی دابین براي تولید الگوي نظري پایدار و مستحکم در  این تحقیق مراحل زیر تعقیب بر اساس روش
  .شود یم

 گیري از سناریو اي توسعه راهبرد با بهرهدو الیه  هایی از الگو واحد يیهارا -1
توسعه راهبرد با   هاي  مربوط به الگويهاي هریک از الیه بین واحد 4قوانین بر همکنش  يیهارا -2

 گیري از سناریوبهره
 گیري از سناریواي توسعه راهبرد با بهرهحدود الگوي دوالیه يیهارا -3

                                                        
١. Scenario Planning 
٢. foresight 
٣. Scenario building 
٤ .intraction 
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 نظام و پیاده شده هاي اجرایی حالت يیهارا - 4
 گیري از سناریواي توسعه راهبرد با بهرهقضایاي بنیادین الگو دوالیه يیهارا - 5

گیري از سناریو است و  در این مقاله پنج بنابراین، هدف ما، تولید الگوي نظري براي توسعه راهبرد با بهره
دابین . شود د نیاز براي تولید الگو هستند، پیاده میهاي مور، گامسازي که بنا به نظر دابین گام نخستین روش

را براي تایید و اثبات الگو و در طول ) 6،7،8(هاي بعديداند و گاماین پنج گام را براي تولید الگو کافی می
داند و تالش ما در این پژوهش این است که اوالً  الگوي نظري جامعی را براي زمان مقدور و میسر می

اي محکم بنا کند و ثانیاً در سازي نظریهي نشان دهیم تا هم براي  سناریووسازیسناراز طریق  توسعه راهبرد
  .گیري راهبردي الگوي موثر و جامعی بنا گرددگیري از سناریو براي تصمیممقام کاربرد  و بهره

  

  
  

یابی به هاي دستترین راهمهم ها، یکی ازنکته کلیدي مورد تاکید دابین این است که توصیف محتوایی واحد
. ي مرکب از تعدادي متغیر و واحد است که با هم داراي ارتباطی خاص هستندهاالگوهاي نظري  و نظریه

تواند بر مبناي  پرداز می اي است که ذهن نظریه ، خمیرمایه١پژوهش توصیفی«کند که بنابراین، دابین بیان می
تر باشد، این احتمال  هر چه این توصیف کامل. بسط و گسترش دهداش را  بخش نظریه هاي قوام آن واحد

 هاي متعاقب سودمندتر سازي آید در نظریه یی که از بطن این توصیفات بیرون می ها تر است که واحد افزون
                                                        

١. descriptive research 

 هاواحد

 برهمکنشی نیقوان

 حدود

 نظام يهاحالت

 قضایا

 یتجرب يهاشاخص

 ها هیفرض

 ونآزم

  مراحل
5 -1 

  مراحل
8 -6 

  ساخت:اول بخش
 ينظر يالگو

  :دوم بخش
 و تجربی  هینظر قیتحق

  )1978دابین ( نیداب يپرداز هینظر يِامرحله هشت قیتحق روش -1 شکل
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پرداز یاري  سازي و نیز به نظریه ي و نظریهالگوسازاي است براي   پژوهش توصیفی، اغلب، مقدمه]. 1[».باشد
بر این ]. 27[هاي محتوایی الزم براي برساختن  الگو و نظریه را بسط و گسترش دهند  ساند تا مهارتر می

ها هاي الگو، خط و ربطشود تا با توصیف محتوایی و  همچنین تایید استنادي عناصر و واحداساس تالش می
اي  انسجام و یکپارچگی و ها شناسایی شده و مسیر الگو برشهودي واحد /و ارتباطات مفهومی و التفاتی

  .گسترش فراهم گردد
  ي پیشنهاديویسنار يزیرطرحها با توسعه راهبرد اي الگوي دو الیه يهاواحد. 1گام  - 3- 1

، )علت کاوانه(اي برخورداراست، الیه اول که الیه فرآیندي اي دوالیهالگوي پیشنهادي این پژوهش از پیکره
   گرایانه،کارکرد هایی است که در سطح فرآیندي وشامل عناصر و واحدپردازي است سناریو براي عملیات

ي الیه. هاي راهبردي سازمان باید در نظر گرفته شوددهی به  انتخابهاي آشکار براي منطقعنوان علتبه
 هاي است که در سطح ادراکی و معرفتی در خاللدوم، یعنی الیه ادراکی و معناکاوانه شامل عناصر و واحد

ي الگوي پیشنهادي هاواحدآشکار است که . سازي براي ساخت آینده باید در نظر گرفته شودپروژه سناریو
ي پراکنده اتیادب اساس بر که  هستند نظر مدالگوي  يبنا سنگ ریزي سناریو،توسعه راهبرد برمبناي طرح

) 2(ي مساله بند چارچوب) 1(، ي اول شاملاما واحدهاي الیه. شوندیم انتخاب ویسنار يزیرطرحموجود 
انداز اهداف و چشم) 5(سازي دهی و سناریومنطق) 4(ها تعیین عدم قطعیت) 3(هاي تغییر تعیین پیشران

شوند هر چند که در فضاي گسترده نظري پژوهش پیش ها، در نظر گرفته میها و سیاستراهبرد) 6(مطلوب 
) معناکاوانه(هاي الیه دوم که الیه معرفتی همچنین واحد .نهایت ترکیب ممکن وجود داشتروي محقق، بی

 ،)سازيو معنی( ي ریادگی) 2( ،)هاروایت( هاداستان) 1( : اند ازریزي سناریوسازي در سازمان است عبارتطرح
  .عملکرد )6(،  )و تفکر طراحی(گیري میتصم )5)  (تعلیق(ها غلبه بر سوگیري )4(  ،یذهن يهاالگو) 3(

 شتریب بحث متضمن واحد هر اي هستند و هاي پیشنهادي در این الیه داراي نکات و محتواي گستردهواحد
دهند و هم از اهمیت این الیه از آن جهت است که هم بخش مهمی از الگوي پیشنهادي را تشکیل می .است

  .کنندي را تبیین میوسازیسناري جهت عقالنیت نظري، اساس نظریه

  ) الیه فرآیندي و علت کاوانه( الیه اول الگو واحدها در -  3- 1- 1
     هستند، مناسب هايراهبرد تولید براي سازمانی کاوانه علت بیرونی فرآیندي، عناصر شامل اول، الیه
 کار به. دهندمی نمایش را راهبرد تدوین براي پردازي سناریو آشکار و فرآیندي فعالیت اساس که هاییواحد
 و چیست الگو اساس اینکه از شود داده دستبه توصیفی که گیرد می صورت منظور این به واحدها این بستن
  . کند می کار چگونه
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  واحد هاي الیه اول -1جدول 

 و ها راهبرد
  هاسیاست

- چشم و اهداف
  انداز

  دهیمنطق
 سناریو ساخت و(

  )ها
  تحلیل محیط  هاعدم قطعیت

  )پیشرانهاي تغییر(

  چارچوب بندي
 و موضوعمساله ، (

  )تصمیم

  )1واحد(    )2واحد(   ) 3واحد(   )4واحد(   )5واحد(  )6واحد(

   ١بنديچارچوب. 1واحد 
ریزي بر پایه سناریو پیدا هاي موجود از برنامهشناسیتوان در قریب به اتفاق روشاین واحد، از الیه اول را می

این گام، اصوالً شامل تعیین هدف، قلمرو زمانی کار،  انتظارات و شرایط است . ]50، 30، 2،48،15[نمود 
پرداختن به کدام تصمیم  دنبال بهسازي این تصمیم راهبردي است که سناریوها  هدف این واحد شفاف]. 36[

این . ذ کندي آینده بداند تا تصمیم بهتري اتخا خواهد چه نکاتی را درباره یعنی، مدیریت می  کلیدي هستند ـ
هایی که  قطعیت دست آمده بر روي روندها، رویدادها و عدم ي آغاز به معناي آن است که سناریوهاي به نقطه

  ].4[گیري هستند، تمرکز آشکاري دارند  داراي ارتباط راهبردي با فرآیند تصمیم

  ) روندها(2هاي پیشراننیرو. 2واحد 
هاي تغییر، تصاویر و ها، پیشرانمند محیط براي شناسایی رونداین واحد از الگو در حقیقت به جستجوي نظام

پردازد این واحد را در تمام گذار هستند، میکه بر تصمیم، هدف و مساله سازمان تاثیر  جلو روبههاي برنامه
]. 35،  51، 50، 23، 28، 31،52، 2[مختلفی موجود است  عناوینسازي  با هاي موجود از سناریوشناسیروش

در این واحد تحلیل محیط خارجی از  .دارد وجود داده گردآوري ي مرحله به رسیدن براي زیادي هاي راه
نیروهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی،  زیست محیطی و ( 3استانداردهاي مختلفی نظیر، نیروهاي استیپ وي

  .گرددو دیگر ابزارهاي ترکیبی استفاده می 4حلیل محیط،  تحلیل اس دبلیو او تی ، ت)هاآوري و ارزشفن

  ٥هاتعیین عدم قطعیت. 3واحد
هاي پیچیده کمک آوري و نوآوري در فهم محیطگیري از تفکر واگرا به حداکثر ایدهاین واحد از الگو با بهره

همان  معتقد است، از 6تامپسون. کند البته توجه به عدم قطعیت در مدیریت راهبردي داراي پیشینه است می
مورد آن،  "7اساس فرایند اجرایی"عنوان  به قطعیت، عدم مقابله با ریزي راهبردي ،گیري برنامهي شکلابتدا

                                                        
١. framing  
٢. Driving force 
٣. steepv 
٤. swot 
٥.uncertainty 
٦. J.D Thompson 
٧. The Essence of the Administrative  
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مورد  1ها را تحت عنوان نامشخصشود که آناصطالح عدم قطعیت به تغییراتی اطالق می. توجه قرار گرفت

هاي متعددي براي آن یک مسیر یا نیروي مشخص قابل شناسایی نیست و خروجی: دهیمشناسایی قرار می
    کنند اما در این گام، عدم ها راهی را براي کنترل عدم قطعیت فراهم میسناریوقابل تصور است و 

  .شوندتصمیم، شناسایی میهاي کلیدي محیطی تاثیرگذار بر هدف و قطعیت
در این گام، مبتنی بر گام چهارم و با ]. 9، 5، 36، 2[ها، بیان شده است شناسیاین گام تقریباً در بیشتر روش

هاي کلیدي، هم از حیث تاثیر و هم از حیث اهمیت  قطعیت عدم، )گام پنجم(انداز کلی در نظر گرفتن چشم
هاي کلیدي حداکثر فضاي نایقینی را  قطعیت که عدم شته باشدد داین اطمینان وجوباید ا. شوند تعیین می

در این گام، چارچوب . نیز بررسی شوند هاي غیرکلیدي قطعیت عدمچنین الزم است که هم. دهند پوشش می
ها، شناسایی دو یا سه عاملی گذاري این عدم قطعیتاصلی، اولویت نکته. شودیا فضاي سناریوها، ترسیم می

گر در واقع، این گام، بیان. قطعیت همراه باشندعدم ترینداراي بیشترین اهمیت بوده و با بیشاست که 
کردن این محورها، در واقع  شوند و مشخصها متمایز می محورهایی است که سناریوهاي نهایی، بر اساس آن

ن به سناریوهایی است که هدف نهایی، رسید. ها در فرایند خلق سناریوهاي بدیل استترین گامیکی از مهم
  ].2[زنند هاي مختلف را رقم میسازان قابل توجه بوده و آیندهها، براي تصمیم هاي موجود بین آنتفاوت

  )وهایسنارساخت (  2منطق دهی. 4واحد  
در این گام،  انجامد یم مدنظري وهایسناراین واحد از الگو معرف مرحله ساخت و ترکیب عناصري است که به 

ي ، درخت تصمیم ، منطق شهودي  و نوشتن ساز هیشبفضاي سناریو، / هاي مختلفی مثل  ماتریسروش
بندي نیروها برحسب  ، بررسی  نیروهاي عمده، رتبه]15، 48، 2[، ] 49([هاي توصیفی یاد شده است روایت

دستور کار تحقیق، ، شرح و بسط منطق سناریوها ، تعیین قطعیت بندي نیروها برحسب عدم ، رتبهتأثیرگذاري
گنجد هاي سناریوها خلق راهبرد ارتباط سناریویی در این واحد می ها و عناوین نوشتن داستان تعریف پیرنگ

]36.[  

   3اندازاهداف و چشم. 5واحد
  . کنداین واحد در الگو، به شروع حرکت همگرا در تفکر سناریویی، اشاره می

گیري و توافق و اجماع در فرآیند بر اساس مقاصد و اهداف،  تصمیمریزي که به حرکتی در ذهن و متن برنامه
مطلوب مورد توافق در بستر تحوالت  انداز چشمتعیین و یا  بازبینی اهداف و  مقاصد و . گیردشکل می

انداز کلی نسبت به آینده و یا در این گام، یک چشم. محیطی و بازیابی هویتی مقاصد سازمان مورد نظر است
 ،انداز باید قابل تحقق باشد این چشمشود و تحقق از آینده، ترسیم میترین تصویر قابلارت دیگر، رؤیاییبه عب

اندازي تعیین  الزم است که اهداف چشم جانیادر همچنین .  اما در شرایطی که همه چیز بر وفق مراد باشد

                                                        
١ .Indeterminate 
٢. Selecting Scenario Logics 
٣. targets & vision 
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، 38، 32، 13، 49، 36، 2[ته شده است نظر، در عمل، در نظر گرفاین گام در اشارات بسیاري از صاحب. شوند

  .اند، این واحد را به شکل مستقلی نیاوردهسازينظران سناریوالبته برخی از صاحب]. 40

  1هاسیاست و ها راهبرد.  6واحد 

کند  واحد اي کمک میي دوالیهالگو، ما را در خالل طراحی این گراي ذهنواحد دیگر که در حرکت هم
هاي گیريهاي راهبردي و تصمیمسازمانی است که سنگ بناي اصلی انتخاب گزینهراهبرد و سیاست 

هایی را در ها و راهبردهاي مطلوب خود سیاستاندازیابی به اهداف و چشمها براي دستسازمان. اندسازمانی
که در فرایند  هاي بدیلیاز آینده هرکدامها از دل تحلیل مفروضات این راهبردها و سیاست. گیرندنظر می

صورت هاي تولید راهبرد، بهشناسیاین واحد در اکثر روش. ندیآ یمدست سناریوسازي ساخته شده است، به
، 49، 36، 2[سازي مطرح شده است هاي سناریومتنوع مطرح شده است و کلیت توجه به آن در اکثر فرآیند

، ارزیابی راهبردهاي موجود از استوارهاي جدید و ددر این گام، اقداماتی نظیر توسعه راهبر]. 40، 38، 32، 13
     ها، نقد و چالش برها بر اساس سناریونگريي پیشهاي احتیاطی، ارایهمنظر سنایوها، ابداع برنامه

]. 49[پذیرد ، انجام تحلیل حساسیت صورت می)swot(هاي موجود انجام تحلیل اس دبلیو او تی سیاست
، ارزیابی اولیه،   ٢توان جستجو نمود، تونل بادعی را براي این امر در ادبیات موضوعی میهاي متنوشیوه و ابزار

، تمرین تجربی و آزمایشی )هاسیگنال(ها، آزمون نظریه کسب و کار، توسعه عالیم وري در سناریوغوطه
  .اندها از جمله موارد مطرح شدهسناریو و گسترش پابرجایی برنامه

     
  الگو الیه دومها در واحد – 3- 1- 2

و معناکاوانه سناریو در سازمان است که   الیه دوم الگو، شامل عناصر و ابعاد درونی و معرفتی و ادراکی
ي راهبرد پردازي سنتی و کارکرد گرایانه ها روشي روش سناریو از سایر ادعا کرد اساساً  وجه ممیزه توان یم

پراکنده در ادبیات موجود است ولی اساس و بنیان  صورت بهاین الیه داراي عناصر و ابعادي است که  .است
ي ي دوم، یعنی الیهدر این پژوهش،  در الیه. دهدرا تشکیل میي و فلسفه وجودي آنوسازیسنارواقعی 

ها و عناصر اصلی نظران جهانی ریشههایی در نظر گرفته شدند که در نگاه صاحب، واحدمعرفتی و معناکاوانه
  :بودند سازيسناریو

 واحد ها در الیه دوم الگو -2جدول 

 بر غلبه  يریگ میتصم  عملکرد
  داستان  يریادگی  یذهن يهاالگو  )تعلیق( يریسوگ

  )1واحد(   )2واحد(  ) 3واحد(   )4واحد(  )5واحد(  )6واحد(

  
                                                        

١ .Strategy & policy  development 
٢. wind tunnel 
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  )4و استعاره 3و سناریو  2روایت(1داستان :1واحد 

توان گفت داستان یا سناریو در کل این گردد و میانتخاب میعنوان واحد مرکزي الگو در الیه دوم داستان به
دهند که در این الگو، کلیدي و ریزي شکل می ها رویکردي را در برنامه دو الیه، نقش محوري دارد  زیرا آن

ساز و داستان سناریو یحیوان صاحب خرد، انسان ،گفت می ، متخصص اعصاب،5دیوید اینگوار. محوري است
  .]32[ اتفاق افتادتاریخ بشري  ي در آخرین مرحله نوین،سناریونویسی  ، شکوفاییا وجود اینب. است پرداز

ها هاي فردي و گروهی و درك افراد در سازمانگیري یادگیري، داستان و روایت عاملی  مهم در شکلسناریو
 وار، شکل داستان]37، 13 ،52[ي آنها است هاي جا افتادهگیري رفتارهاي سناریویی و شکلریزيدر برنامه

 توانید میتوانید تجسم کنید، بچیزي را که  .کند آسان می ها را آن خاطر سپردنبه) ها تصاویر و داستان(سناریو
استعاره شناختی ،مفهوم نظري دیگري در درون روایت و داستان وسناریو است که رشد سناریو  و  .کنیدباور 

نظران سناریو واحد این تلقی از استعارها از نظر صاحب. آن بوده است شدت وامدارتاثیرات راهبردي آن به
 به باور لیکاف و جانسون، نظام] 2،38[هد  داي است که سناریو را در سازمان شکل میمفهومی برجسته

 یزشود ن می انجام هر روزه چهآن و شودمی تجربه چهو آن تفکر نحوه بنابراین، .دارد استعاري حالت ادراکی،
  ].39[داشت  خواهند استعاري حالت بیشتر همگی
  )8و تفکر طراحی 7معنی سازي( 6یادگیري.  2واحد

واحدي، که در ادبیات . ریزي سناریویی، انتخاب شده است عنوان واحد دوم از الیه دوم در برنامه یادگیري، به
یادگیري، . است] 48، 5، 2[مؤید بسیار پشتیبان و  ریزي سناریویی، ضرورت آن در الگو مبتنی بر شواهد برنامه

 واحدي عنوان به یادگیري،. است یادگیري نیازمند موفقی، سنایویی ریزي برنامه هر]. 26[پیشران عمل است 
 ریزي برنامه فرایند موفقیت از اطمینان حصول براي زیرا، شود؛ می گرفته نظر در فهرستی و شمارشی

 براي توجهی قابل هاي تالش حاضر، حال در. داد قرار نظر مد شرایط تمامی در باید را یادگیري سناریویی،
 ها رویه این واقعیت اما است؛ پذیرفته صورت سناریویی ریزي برنامه جاري هاي رویه در یادگیري نقش افزایش

 اکنون اساس، همین بر ].40، 15  ،13[شود  می فرآیند کلی ناکامیِ به منجر یادگیري فقدان که است این
 که بنیادینی تغییر است، اساسی ما تفکر نحوة در  بنیادین تغییر ایجاد براي یادگیري که است شده پذیرفته

. بدهند قرار خود الشعاع تحت را سازمان توانند می بالقوه که است اي عقالنی نیروهاي گرفتن نظر در الزمۀ
 براي یادگیري که استدالل این داشتن چشم پیش با زیرا شود، می محسوب  توصیفی واحدي یادگیري،
 دیگر از  ،»9بودن حاضر کیفیت« طریق را ازآن است، باید ضروري سناریویی ریزي برنامه فرآیندهاي موفقیت

                                                        
١. story 
٢. narrative 
٣ .scenarioes 
٤ .metaphors 
٥.David Ingvar 
٦ .learning 
٧. Sensemaking 
٨ .disign thinking 
٩. quality of being present 
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 توانند می راحتی به تجربی هاي شاخص زیرا شود، می محسوب واقعی واحدي یادگیري ].1[کرد فرآیندها متمایز

. گرفت اندازه خاصی ابزار کارگیري به یا مشاهده طریق از توان می را یادگیري مثال، براي. شوند انتخاب آن در
 فرایند بهبود و ذهنی الگوهاي تغییر در ممکن شکل گیرترین چشم به را خود اغلب یادگیري حال، این با

 مختلف کامالً هاي حیطه و ها زمینه در زیرا است، پیچیده بسیار واحدي یادگیري. دهد می نشان گیري تصمیم
 عنوان به یادگیري رو، پیش تحقیق در. شود می تعریف خاصی نحو به متفاوت شدیداً فلسفی هاي نظام نیز و

  .]36[ شود می گرفته نظر در جمعی واحدي
ها در فرآیند یادگیري سازي یا معنی بخشی در ارتباط تنگاتنگی با یادگیري قرار دارد و سازمانهمچنین، معنی

آورند دست میتازه مواجه شده است و اصوالً معنی را از دل تجارب یادگیري سازمانی، به سناریویی با معانی
 تفکر همچنین، .دهندمی مفهوم و معنا خود تجربیات به افراد آن طی که است فرآیندي سازي، معنی]. 41[

 و طراحی تفکر]. 47[ است سناریویی یادگیري فضاي در محوري عنصري سازي نیزدر کنار معنی طراحی
  طراحی تفکر .است شده منشعب پردازي راهبرد در طراحی مکتب از که است جدي پیوندهاي داراي سناریو

 در چارچوب یادگیري کنار در شودمی رهنمون خالقیت و پذیريانعطاف و سادگیبه که نظري مفهوم عنوانبه
    مهیا را آینده فضاي در انقالبی هايایده و نوآوري براي را مستحکمی مبناي و شده سازي ادغامسناریو

  .]47[شود می تلقی  سناریو و طراحی به فلسفی رویکرد یک آینده، به دهیشکل طرفی، از. کندمی
  1یذهن يهاالگو. 3واحد

فهم آن در سازمان،  شیوه اي مورد نظر واحد الگوهاي ذهنی است، ي مهم در الگوي دوالیهواحدهایکی از 
 ،2گهسنپیتر . هاي بدیل، مورد نظر استکارگیري آن براي کار با آیندهاصالح آن و به گیري وهاي شکل

 عمق در که يریتصاو و هاعکس یحت ای ها،میتعم ،مفروضات«: ه استکرد فیتعر گونهنیا را یذهن يالگوها
 طوربه وقتچیه باًیتقر ما. گذارندیم ریتاث ما عمل يوهیش و جهان از ما درك بر و دارند شهیر ما ذهن

دلیل الگوهاي ذهنی به). 8، 44(» میستین دارند ما رفتار يرو که يریتاث ای خود یذهن يالگوها متوجه خودآگاه
  ریزي سناریویی ها، در برنامه توانایی آن در کمک به یادگیري فردي و سازمانی  و درك افراد در سازمان

  ].13، 44، 45، 46[اند مهم
  )4تعلیق( 3ها سوگیري غلبه بر. 4واحد
مرحله تعلیق اندیشه از تعصبات  ها وهاي مهم و اساسی در این الگو، واحد غلبه بر سوگیريدیگر از واحد یکی

هاي با پیچیدگی گیرياي که در شرایط عدم قطعیت در فضاي تصمیمپدیده. هاي ذهنی استو وابستگی
، 42[سازي متوجه این تهدید اساسی و غلبه بر آن است سناریومحیطی، نیازمند توجه و مراقبت ویژه است و 

13 ،2 .[  
  

                                                        
١. Mental models 
٢. Senge 
٣ .biases 
٤ .Suspending 
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   1گیريتصمیم.  5واحد

ریزي سناریویی را در شود که شروع تفکر همگرا در برنامهي دوم واحدي قلمداد میگیري در الیهتصمیم   
 ،يریگمیتصم. دهندشکل میریزي را ها تجسم بخش، افعالی هستند که نظام برنامهگیرند زیرا تصمیمبرمی

 تعداد انیم از ی،کی انتخاب. است دنیرس انتخاب کی به ای عمل يوهیش کی انتخاب عمل، کی عنوانبه
واحد  اصوالً .گردد هاي تشکیل دهنده الگو، محسوب میعنوان یکی از واحداست که در این الگو به ادیز

ریزي سناریویی و چگونگی کارکرد آن بسیار مهم  گیري براي درك چیستی برنامه ي تصمیم مفهومی و نظریه
  ]. 36، 21، 43[ریزي سناریویی هستند  است زیرا تصمیمات در اغلب موارد یکی از نتایج برنامه

در مورد . شوند ر گرفته میعنوان واحدهایی جمعی در نظ ها نیز در راستاي الگوي نظري  طرح شده به تصمیم
ریزي سناریویی و بر همین مبنا  منزلۀ خصیصۀ مشترك برنامه ها به فعلی، ترجیح بر آن است که تصمیم

  .عنوان واحدي جمعی به کار بسته شود به
  در سازمان 2عملکرد.  6واحد

 عملکرد بهبود«ي  واحد مفهومی ا هیدوالدر این الگوي  کننده نییتعي مفهومی واحدهایکی دیگر از 
 يزیرطرحالگوي  يهاواحد گرید. شودیم گرفته نظر در يزیرنظام طرح یاصل يجهینتکه  ،است »سازمانی

 ،يریادگی ها،ویسنارها و ، داستانگرید عبارت به. ]24، 36[ شوندیم گرفته نظر در عملکرد يهامحرك و،یسنار
 هستند ییهازیچ ،ماتیتصم و یذهن يهاالگو ، تفکر واگراها و سازي ، تفکر طراحی ، غلبه بر سوگیريمعنی

 ي،زیرطرح شرایط در عملکرد. ستندین عملکرد تجسم خودشان اما گذارندیم ریتاث سازمان  عملکرد يرو که
داد ارزشمند و مطلوب یک  برون«: اند گونه تعریف کرده عملکرد را این .]25[ باشد یکل ای متمرکز است ممکن

  ]. 24[» دهد نظام که خود را در قالب خدمات یا کاالهاي مناسب نشان می
  
  ي بخش تعریف واحدهاي الگو در دوالیهبندجمع.   3- 1- 3

صورت  ویسنار يزیرطرحي از ا هیدوالو  الگوي جامع  کی يهاواحد یمعرف تا این مرحله از پژوهش، 
اما الگویی . ی استشناس روشهاي واحد، در برخی نکات مهم در این بخش شناسایی ویژگی. است پذیرفته

گیرد و با تکمیل و گذر  از ي اول  فاصله میگیري صرف الیهگرایی در بهرهگرایی و اثباتکه از آسیب تقلیل
مسیر  معناکاوانه، و یمعرفتي هیالسازي  به الیه دوم یعنی سناریو کاوانه علت و يندیفرآ هیال الیه اول یعنی

دهد و در عین حال با آشکار کردن  سازي،  قرار میتري را پیش روي محقق سناریوشناسی جامعو روش
ي سناریو، جستجوي مداوم پیرامون تصمیمات بهینه در سازمان در شرایط مبانی نظري و تفسیري از  نظریه

 نیا ي در نظر گرفتن برا الزم و مشروعیت هیتوج ،بخش نیا، عالوه به. سازدال را هموار میبا عدم قطعیت با

                                                        
١. Decision making         
٢.Performance 
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 ای کنندیم کمک مذکور يهینظر يتوسعه به که یقاتیتحق از یبرخ به و است کرده هیارا را برگزیده يهاواحد
  . است شده اشاره وارفهرست گذارند،یم اریاخت در آن شیپاال ای رییتغ يبرا ییهاداده

  
    واحدها  برهمکنش نیقوان. 2گام . 3- 2

 ،پژوهش نیا در. کنندیم فیتعر را گریکدی با هاواحد ارتباط یچگونگدر طراحی الگو ،   کنشیبرهم نیقوان
 شودیم یبیترت قانون چهار و قطعی قانون پنج شاملدر الیه دوم   ویسنار يزیرطرح الگوي پیشنهادي 

 وندیپهم گرید واحد کی يهاارزش با واحد کی يهاارزش دیگویم که است یقانون قطعی قانون کی«(
 يبرا یزمان بعد نیا). دارد یزمان بعد کی شهیهم« که است یقانون کنشیبرهم یِبیترت قانون و ]1[ »هستند

 به قطعی نیقوان با هاواحد تمام]. 1[ »ردیگیم قرار استفاده مورد ،واحد چند ای دو انیم يرابطه يِبندبیترت
 گرید واحد کی حداقل در رییتغ باعث هاواحد از کدام هر در يرییتغ هر اي کهگونهبه هستند، متصل گریکدی
 ویسنار يزیرطرح در زمان عنصر تیاهم تا هستند متصل هم به زین یبیترت نیقوان با ،هاواحد يهمه. شودیم

 يهاواحد عنوانبه را ویسنار يهاداستان و شودینم ياکنندهنییتع قانون چیه شامل ،الگو نیا. شود برجسته
 انیب به. است قیتحق نیا یِمقدمات تیماه اساس بر کنندهنییتع نیقوان فقدان. ردیگیم نظر در ،زوریکاتال

 دست در یکاف اطالعات هاواحد نیا انیم یهمبستگ يرابطه از کننده،نییتع نیقوان ثبت يبرا تر،واضح
 و شوند جادیا زین دیگري کننده نییتع نیقوان حاضر، قیتحق رفتن شیپ با است ممکن حال، نیا با ست؛ین

  . است آمده ذیل در تعامل نیقوان از يریتصو یبرداشت. ابندیب توسعه
  
  

  

  

  

  

  ویسنار يزیر طرح الیه اول الگو در تعامل نیقوان  -2شکل
  
  
  

 4# یبیترت قانون 5# یبیترت قانون 1# یبیترت قانون 2# یبیترت قانون 3# یبیترت قانون

  6 #قطعی قانون
 )بازخورد(

چارچوب 
  بندي  

 )1 واحد(

تحلیل 
محیطی 

 )2 واحد(

تعیین عدم 
  قطعیت ها

 )3 واحد(

منطق دهی  
 )5 واحد(

اهداف و چشم 
  انداز

  )5واحد ( 

اهداف و 
وا(سیاستها

 )6 حد

 5# قطعی قانون 2# قطعی قانون 3# قطعی قانون 4# قطعی قانون
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   اول هیدرال یقطع نیقوان .3- 2- 1

  .است الزم اول هیال در ویسنار  يزیرطرح يالگو  ساختار يبرا هاواحد 1يهمه حضور – 1قانون
  :که دارد وجود شانس از شتریب یاحتمال که یشکل به

  .دارند رابطه و گذاشته ریتاث ، رییتغ يهاروند و هارانشیپ یبررس به يبندچارچوب واحد – 2 قانون
  .دارد رابطه هاتیقطع عدم تصور و نییتع  با رییتغ يهاروند و هارانشیپ میترس  – 3 قانون
  .دارند رابطه وهایسنار ساخت و نییتع  با هاتیقطع عدم واحد – 4 قانون
 هااندازچشم و اهداف واحد با مناسب يریگمیتصم يبرا تیقطع عدم طیشرا در هاویسنار واحد – 5 قانون

  .دارند رابطه
  .دارند رابطه هاراهبرد نییتع  با هااندازچشم و اهداف – 6 قانون

  اول هیال در یبیترت نیقوان - 3- 2- 2

  :که دارد وجود شانس از شتریب یاحتمال
  .هست رییتغ  يهاروند و هارانشیپ ییشناسا و یطیمح لیتحل بر مقدم يبندچارچوب واحد – 1 قانون
  . است هاتیقطع عدم ییشناسا بر مقدم یطیمح لیتحل واحد – 2 قانون
  .است هاویسنار نییتع و یدهمنطق بر مقدم هاتیقطع عدم نییتع واحد – 3 قانون
 اندازها چشم و اهداف بر مقدم ،)واگرا تفکر یینها محصول عنوانبه( هاویسنار نییتع  واحد– 4 قانون

  .دهستن
 ماتیتصم و راهبردها واحد بر مقدم ،) همگرا تفکر يمبنا عنوانبه( اندازها چشم و اهداف واحد – 5 قانون

  .هستند يراهبرد
 در کنشبرهم نیقوان بیترت نیهم به زین است يوسازیسنار یمعرفت و معناکاوانه هیال که دوم هیال يبرا اما

 معرف که یبیترت نیقوان و بوده موضوع با واحد ارتباط تیکل معرف که یقطع نیقوان. است شده گرفته نظر
  . است شده انیب مناسب ساختار به یابیدست يبرا الگو در واحدها گرفتن قرار بیترت و گاهیجا

   الگو دوم هیال در یقطع نیقوان - 3- 2- 3
 ویسنار از يریگ بهره با راهبرد توسعه يبرا مناسب الگو کارکرد يبرا هاواحد يهمه حضور – 1 قانون

  .است الزم
  :که دارد وجود شانس از شتریب یاحتمال

  .دارند رابطه  سازمان در یمعن خلق و يریادگی با) ویسنار و تیروا(  داستان – 2 قانون
  .دارد رابطه یذهن يهاالگو با يریادگی – 3 قانون
  .دارند رابطه قیتعل به یابیودست هايریسوگ بر غلبه با یذهن يهاالگو – 4 قانون
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  .دارند رابطه تیقطع عدم طیشرا در ماتیتصم با  قیتعل به یابیودست هايریسوگ بر غلبه – 5 قانون
  .دارند رابطه بهتر عملکرد با  تیقطع عدم طیشرا در ماتیتصم –6قانون

  یبیترت نیقوان - 3- 2- 4
. است ها آن انیم تیعل ۀرابط وجود بر دال ،زیچ دو انیم ۀرابط و وندیپ  که شود برداشتگونه این است ممکن

 یزمان بیترت کرد استخراج زیچ دو انیم ۀرابط و وندیپ از توان یم که يا یواقع يمعنا تنها حال، نیا با
 .دارد یزمان تقدم گرید ریمتغ بر ریمتغ کی یعنی آنهاست؛

 نیا به یزمان بعد. هستند یزمان يبعد بر مشتمل همواره« که شوند یم فیتعر ینیقوان عنوان به  یبیترت نیقوان
 شتریب یاحتمال]. 1[ »دهد بیترت و نظم را شتریب ای واحد دو انیم وندیپ و رابطه تا شود یم گرفته کاربه منظور

  :که دارد وجود شانس از
  .هستند  سازمان در یمعن خلق و يریادگی بر مقدم ،) ویسنار و تیروا(  داستان –1 قانون
  . است یذهن يالگوها رییتغ بر مقدم  سازمان در) يساز یمعن  و( يریادگی –2 قانون
  .است بهتر يِریگ میتصم بر مقدم یذهن يهاالگو رییتغ – 3 قانون
  .است بهتر عملکرد بر مقدم بهتر يِریگمیتصم –4 قانون

 یبیترت و نظم نیچن عوامل نیب کنشبرهم و گرددیم استفاده فوق نیقوان از عناصر نیب بیترت و یزمان نظم
  . دارد اقتضا را
   هم با  یمعرفت و يندآیفر هیال دو کنشبرهم - 3- 2- 5
 کی هم با توانندیم و هستند یکنشبرهم یبیترت و یقطع نیقوان يدارا هم با هیدوال نیا ،بیترت نیهم به

  .سازند محقق بهتر يریگمیتصم يبرا تیقطع عدم و باال ابهام با طیشرا در  سازمان در را يترکامل يالگو
  :هیدوال در یقطع قانون

 الزم تیقطع عدم طیشرا در راهبرد دیتول يبرا سازمان در یمعرفت و يندرآیف يهیال دو حضور. 1 قانون
  . است

  : هم با هیال دو یبیترت قانون
  . است )يندیفرا( اول هیال بر مقدم و مقدمه) یمعرفت( دوم هیال. 1 قانون

  اي الگوي دوالیه حدود -3گام .  3- 3
 در را الگو  دامنه  و قلمرو  ،الگو حدودشناسی یعنی ترسیم شناسی پژوهش، در گام سوم روشبراساس روش

 ییفضا ییشناسا ازمندین حدود نییتع. اي که قرار است الگو در آن اجرایی شوددامنه کندیم مشخص طیمح
 دیبا پردازهینظر حدود، کردن مشخص هنگام ].1[ کند کار آن در است قرار نظر مورد الگوي نظري  که است
-توسعه راهبرد با بهره يبرا بالقوه مرز چهار. کند روشن زین را گرفته کاربه حدود آن نییتع يبرا که یمنطق

 مرز) 3( ،راهبردپردازينظام  مرز) 2( ند،آیفر مرز) 1: (دارد وجود آن يریکارگبه و ویسنار يزیرطرح گیري از
  ].36[شرایطی  و یسازمان طیمح مرز) 4( و عملکرد نظام 
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موضوع،  نیا .)اند شده داده نشان نیچخط با  شکل در کهچنان( هستند باز يهامرز ،الگو نیا در هامرز تمام

. است هامحدوده يهمه نیب منابع و اطالعات تبادل حال در مداوم طوربه مذکور نظام  کهدهد نشان می
 بدان نیا. ]35[ شودیم گرفته نظر در نظام  کی عموماً یسازمانشرایط  در پردازيریزي و راهبردبرنامه

 نظام  کی که اندشده لیتشک هایخروج و هاندآیفر ها،يورود يهانام با یکل ییاجزا از هاسازمان که معناست
     هاویسنار مورد در نیا از شیپ که ییهاکار و نظام  یکل يهینظر منطق از يرویپ با. دهندیم لیتشک را
    نظام درونِ يندآیفر مقام در يساز الگو شده، انجام تربزرگ يِزیرطرح نظام  کی از یبخش عنوانبه

  .]8[ ردیگیم قرار ي،زیرطرح
  

  
  اي حدود  الگوي نظري دو الیه -   3شکل 

  اي توسعه راهبرد سناریو پایه ي نظام براي  الگوي دوالیههاحالت.4گام  - 3- 4
شناسی پژوهش، هاي نظام نظري است و  در روششناسی پژوهش،  تعیین حالتیکی دیگر از مراحل روش

 نظر مورد نظام  يهاواحد تمام) 1: (کرد مشخص صهیخص سه با توانیم را نظام کی حالت«تعیین شد که
 هاواحد يهاارزش مجموعه نیا) 3( و است یقطع هاواحد تمام يژهیو يهاارزش) 2( دارند، ژهیو يهاارزش

    ].1[ است الزم هاواحد تمام يهاارزش دانستن نظام، حالت نییتع يبرا .»روندینم نیب از زمان طول در
توسعه راهبرد سناریو  نظام  عتاًیطب ،بیترت نیبد. است شده گرفته نظر نظام در کی عنوانبه ،الگوي مورد نظر

 يهاحالتبه تصویر کشیدن  يبرا. رفتگ خواهد خود به یمتفاوت يهاحالت و شد خواهد متفاوتمحور، 

 دادبرون  یندفرا درون داد

 برون داد یندفرا داد درون

 مرز فرایند 

 مرز نظام  راهبردپردازي

 ی نظاممحیط عملیات

 محیط ساختاري و بافتاري سازمان 

 يراهبرد پرداز  يساز یوسنار
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 شنهادیپ بر این اساس، الگوي. ، استفاده کند)0,1(نظریۀ پیشنهادي باید از نظام رمزگذاري  ،نظام نیا مختلف

 ای زیچ چیه گرانینما ،)0( که گیردصورت می هدف نیا با کار نیا. ردیگیم خود بهرا  ) 0،1( يکدگذار شده
 نیا گرفت، )0( کد »هاویسنارداستان و «اول الیه دوم  واحد اگر مثالً،( نباشد یبررس تحت تیخصوص چیه

 کی با نظام  تعامل ،نیقوان اساس بر). است امدهین وجودبه ییویسنارهیچ داستان یا  که است یمعن بدان
  . افتدیم اتفاق یزمان بیترت

 که نیهم. ندیآیم گرید يهاواحد با مرتبط اقدامات از شیپ ،خصوص به ییهاواحد با مرتبط یاقدامات ،یعنی
پس براي تعیین . کنندیم رییتغ ،1 به  0 از هاواحد يهاارزش د،یآیم در گرید حالت به یحالت از نظام  نیا

توان فرض گرفت  گونه نباشد، می اگر این. حالت یک نظام، الزم است که مقادیر تمامی واحدها شناخته شود
شود  اي را که در آن مقادیر تمامی واحدها معلوم می بازة زمانی. ها است حالت انیم درکه نظام، در حال گذار 

توانند  هاي زنده می هاي زیستی، حالت در نظام]. 1[نامند  شود حالت زنده می یک نظام مشخص میو حالت 
    نحو  هاي زنده تمایل دارند که به خود جزیی کوچک از حالتی دیگر باشند؛ اما در علوم اجتماعی حالت

که برخی پدیدارهاي اجتماعی ممکن است فقط یک حالت داشته تر باشند و در نهایت این گیري، بزرگچشم
اند، حاالت انتقالی یک نظریه محسوب  نشده  ها مقادیر تعریف به گفتۀ دابین،  حاالتی که در آن. باشند

ها، اغلب، از طریق بررسی قوانین برهمکنش  مشخص  همچنین، به گفتۀ دابین  حاالت نظام. شوند می
شود نوعاً در قالب زیر  واسطۀ قوانین قطعی و مطلق برهمکنش معلوم می م که بهحالت یک نظا«. شود می

ي این پژوهش را ا هیدوالبا استفاده از این منطق، الگوي ]. 1[» ....تحت شرایط ... ، آنگاه ....اگر : هستند
اند،  نشده  یفها مقادیر تعر به گفتۀ دابین، حاالتی که در آن .توان بر حسب حاالت مختلفی مشخص ساخت می

  .شوند حاالت انتقالی یک نظریه محسوب می

  حاالت براي الیه اول .3- 4- 1
کند، مقادیر واحدها از صفر تا یک، در  هاي زمانی حاالتش حرکت می که الگو از طریق توالیبه موازات این

از واحدها تغییر  این مطلب بیانگر این است که به همان میزان که مقدار هر یک. نوسان و تغییر خواهد بود
حالت مختلف وجود  6در الگوي نظري ما درالیه اول . کند کند، نظریه از حالتی به حالتی دیگر گذار می می
  : دارد

بندي چارچوب :نظام دوم حالت) 2( ،)ي عناصر ارزش صفر دارندوقتی همه(یاتیعمل ریغ: نظام اول حالت) 1(
 چهارم حالت) 4( ،هاتعیین پیشران: نظام سوم حالت) 3( ،)دارد 1بندي تنها ارزش وقتی چارچوب(مناسب 

تعیین  :نظام ششم حالت) 6( ودهی و ساخت سناریو منطق :نظام پنجم حالت) 5( ،هاتعیین عدم قطعیت :نظام
  .هاتعیین راهبردها و سیاست: حالت هفتم نظام) 7(ها اندازاهداف و چشم

 دهیمنطق بازخورد باشند، کرده گذار 1 به 0 از هاواحد تمام آن رد که دیرس یحالت به ينظر يالگو یوقت
 را ندآیفر نیا و شودیم بندي مناسبگذاري و چارچوبهدف  ای هاتعیین پیشران يهاواحد خوراك به لیتبد
شده و فرآیند  1و در نهایت کل واحدهاي الیه داراي ارزش  ردیگیم سر از دوباره نقاط نیا از کدام هر از

  .گردد سناریوسازي براي راهبرد پردازي در سازمان پیاده می



 1395پاییز ، 33 بهبود مدیریت، شماره     96

 
 
  

  

  

  

  
 راهبردها انتخاب – هیدوال يالگو در نظام هفتم حالت - 4 شکل

  هاي نظام براي الیه دوم الگوي منتخب حالت.2-4-3
  :دارد وجود حالت ششي براي الیه دوم نیز ا هیدوالالگوي  در شود یمبه همین طریق براي الیه دوم عمل 

 :نظام سوم حالت) 3( ) ویسنار(داستان   دیتول  :نظام دوم حالت)2( ،یاتیعمل ریغ :نظام اول حالت) 1( 
) 5(هاي ذهنی غلبه بر سوگیري: حالت پنجم)5(  ،یذهن يهاالگو رییتغ: نظام چهارم حالت) 4(ي  ریادگی

  .عملکردبهبود   ،نظام :هفتم حالت) 6( و يریگمیتصم بهبود: نظام ششم حالت
، الزم به عملکرد بهبود  )نظام  هفتم  حالت(، در حالت از میان حاالت موجود حالت هفتم مورد نظر است

سازي این  الیه وابسته به نتایج الیه اول یعنی الیه فرآیندي در سازمان بوده و این ي است، نتایج پیادهادآوری
هاي محیطی و بهبود و توسعه راهبردها در دو الیه در کنار یکدیگر به موازات هم، به غلبه برعدم قطعیت

  . گردندسازمان منجر می
  

 

  

  

  

  بهبود عملکرد - حالت هفتم نظام براي الگو - 5شکل 

  

  داستان
 )1 واحد(

 1 -ارزش واحد

- معنی( یادگیري
 )2 واحد( )سازي

 1 -ارزش واحد

  الگوهاي ذهنی
 )3 واحد(

 1 -ارزش واحد

غلبه بر 
  سوگیري

 )4 واحد(

 1 -ارزش واحد

  تصمیمات
 )5 واحد(

 1 -ارزش واحد

  عملکرد
 )6واحد(

 1 -ارزش واحد

 3گذار  2گذار  1گذار 

  چارچوب بندي 
 )1 واحد(

 1 -ارزش واحد

  پیشران هاي تغییر
 )2 واحد(

 1 -ارزش واحد

عدم قطعیت 
  ها

 )3 واحد(

 1 -ارزش واحد

  منطق دهی 
 )4 واحد(

 1 -ارزش واحد

اهداف و چشم 
 )5 واحد(انداز 

 1 -ارزش واحد

راهبرد ها و 
سیاست 

 )6واحد(ها

 1 -ارزش واحد

 3گذار  2گذار  1گذار 
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  )ي آن  هیدوال( تعیین حالت نظام  براي کل الگو . 3- 4- 3

) کاوانهدرونی و معنی(معرفتی /و فرهنگی ) کاوانه بیرونی و علت(فرآیندي  هیدوالکل الگوي ما مرکب از 
قابل . ها نیز بررسی گرددشناسی دابین، میان این الیهاست که الزم است وضعیت حاالت  براساس روش

 1صورت جداگانه یه بههاي دوال، بررسی این حالت به فرض آن است که ارزش تک تک واحدکهتوجه آن
 .آل باشندها در شرایط ایدهاز الیه هرکدام وبوده 

 
  

  
  
  

  

  یاتیعمل حالت در نظام هیال دو  - 6 شکل

کارگیري از طریق به (شود، با توسعۀ نظام از ایجاد سناریو  اي پیشنهاد میکه براي الگوي دو الیه  حاالت نظام
گیري  ها و بهبود تصمیمي  گرفته تا تغییر و اصالح  الگوهاي ذهنی و  غلبه بر سوگیريساز مفهومیادگیري و 

د؛ که این حاالت نظام از طریق گذارهایی کلیدي میان راستا هستن، هم)و نهایتاً تأثیر بر عملکرد سازمان
شناسی دابین، سه معیار براي روش اما در. شود تحقق خود نظام، پیگیري می موازات بهها و مراحل و واحد

واحدهاي منفرد در حالتی مفروض مقداري معین دارند ) 2شمول و جامعیت ) 1شود   ها معرفی می حاالت نظام
شمول به این واقعیت اشاره دارد که مقدار واحدها . کند طی بازة زمانی دوام خود را حفظ میحالت نظام در ) 3

ها سخن رفته،  که مقادیر معینی که در معیار دوم از آندر حالی(توان اندازه گرفت  در نظامی مفروض را می
یار سوم، به مع .علوم هستندشوند براي آن نظام کامالً م حاکی از این هستند که مقادیري که اندازه گرفته می

  ].1[کند  دهد محدود می ها رخ می اي که در آن سادگی حاالت نظام را به واحدهاي زمانی

  ي توسعه راهبرد ا هیدوالبراي الگوي ) ي حکمی ها گزاره(قضایا .5گام- 3- 5
ی در مورد هایبینیشناسی پژوهش یکی از اهداف غایی هر مدل و الگوي جامع، ارایه پیشبر اساس روش

بینی را به معادلۀ  ها ایدة پیش نوعی قلمرو تجربی است که آن مدل معرف آن است و در این میان، گزاره
 تواندیم هیقض کی« کند یم اظهار دابیندر این راستا . کنند  ی دابین،  وارد میشناس روشسازي در نظام  الگو

 الگو آن نظام  يهاحالت و ها،مرز تعامل، نیقوان ها،واحد که شود فیتعر ییالگو يدرباره درست يگزاره کی
هاي الگو در تطابق با پیشنهاد مقدماتی دابین در خصوص  بنابراین گزاره .]1[ »باشند شده مشخص کامالً

 )١الیھ ( الگو  علت کاوانھ ی/بیرونیالیھ اول یا الیھ 

 )٢الیھ ( الیھ دوم یا الیھ معرفتی ومعنی کاوانھ ی الگو 

 1=ارزش واحد

 1=ارزش واحد
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 مراحل گرفتن نظر در با ي توسعه راهبرد ا هیدوالالگوي  کی یمنطق يهاامدیپ ها و  تعداد مناسب گزاره

  :هستند ریز شرح به نیشیپ

    قضایا در الیه اول - 3- 5- 1

     یطیمح لیتحل با مثبت یشکل به  میتصم و مساله يبند چارچوب اگر):  اول هیال در( 1يدیکل هیقض
 يجهینت در ر،ییتغ يهارانشیپ یطیمح لیتحل  گفت توانیم  گاهآن  باشند مرتبط  رییتغ يهارانشیپ

  .ابدییم شیافزا م،یتصم و مساله يبند چارچوب قیدق نییتع
 عدم نییتع رییتغ با مثبت یشکل به  رییتغ يهارانشیپ یطیمح لیتحل اگر: ) اول هیال در( 2يدیکل هیقض
     شیافزا ها،رانشیپ یطیمح لیتحل يجهینت در هاتیقطع عدم بر تسلط گاهآن باشد، مرتبط هاتیقطع

  . ابدییم
  را هاویسنار یدهمنطق و ییشناسا برآنها، تسلط و  هاتیقطع عدم نییتع اگر :) اول هیال در( 3يدیکل هیقض

 يهاتیقطع برعدم قیعم یآگاه و تسلط جهینت در  وهایسنار یدهومنطق ییشناسا گاهآن شود، موجب
  .ردیپذیم صورت یطیمح
 يهااندازچشم و اهداف از ما درك  وهایسنار یدهومنطق ییشناسا اگر ): اول هیال در( 4يدیکل هیقض

 حیصح یدهمنطق جهینت در مطلوب يهااندازچشم و اهداف در رییتغ گاهآن کند، رییتغ خوشدست  را مطلوب
  .شودیم اتخاذ وهایسنار مناسب ساخت و

 هاراهبرد نییتع با مثبت  و مطلوب يهااندازچشم و اهداف حیصح میترس اگر ):اول هیال در( 5يدیکل هیقض
      و اهداف حیصح میترس يجهینت در  هااستیس و راهبردها نییتع گاهآن باشند، مرتبط  هااستیس و

   .ابدییم ارتقا ،مطلوب ياندازهاچشم
  :دوم درالیهقضایا  - 3- 5- 2

 رتبطم ي،سازیمعن يریادگی با مثبت یشکل به هاویسنار و هاداستان اگر ):دوم هیال در( 6يدیکل هیقض
  .ابدییم شیافزا ویسنار يزیرطرح در شرکت يجهینت در يسازیمعن و يریادگی  گفت توانیم گاهآن .باشند

  گاهآن باشد، مرتبط یذهن يهاالگو رییتغ با مثبت یشکل به يریادگی اگر): دوم هیال در( 7يدیکل هیقض
   .کنندیم رییتغ یسازمان يریادگی يجهینت در یذهن يهاالگو
 کند، رییتغ خوشدست را يریگمیتصم ساختار یذهن يهاالگو در رییتغ کی اگر ):دوم هیدرال( 8يدیکل هیقض
  . شودیم اتخاذ هايریگمیتصم به نسبت که است يکردیرو در رییتغ يمعنا به یذهن يهاالگو در رییتغ گاهآن
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 رییتغ خوشدست  را یذهن يهايریسوگ یذهن يهاالگو در رییتغ کی اگر ):دوم هیدرال( 9 يدیکل هیقض
 ی،ذهن يهايریسوگ به نسبت که است يکردیرو در رییتغ يمعنا به یذهن يهاالگو در رییتغ گاهآن کند،

  .شودیم اتخاذ
 شرکت عملکرد با مثبت یشکل به يریگمیتصم در شده حاصل راتییتغ اگر ):دوم هیدرال(10يدیکل هیقض

 بهبود ،اندشده اتخاذ يریگمیتصم در که یمتفاوت يهاراهبرد يجهینت در شرکت عملکرد سپس باشند، مرتبط
  . ابدییم

 یشکل به يریادگی باشند، مرتبط يریادگی با مثبت یشکل به هاویسنار اگر ):دوم هیال در(11يدیکل هیقض
 در رییتغ با مثبت یشکل به افتهی رییتغ یِذهن يهاالگو هستند، مرتبط افتهی رییتغ یِذهن يهاالگو با مثبت
 سپس است، ارتباط در شرکت عملکرد با مثبت یشکل به يریگمیتصم در رییتغ و اندمرتبط يریگمیتصم
  . دانست مرتبط شرکت عملکرد با مثبت یشکل به توانیم را هاویسنار

   هیدوال نیب ایقضا .3- 5- 3

 توسعه يالگو یمعرفت و یفرهنگ هیال با الگو یکیتکن و يندآیفر هیال اگر ): هیال دو ارتباط(12يدیکل هیقض
 يساز ویسنار یمعرفت و یفرهنگ هیال یسازمان قیتعم و گسترش گاهآن ،باشد مرتبط محور ویسنار راهبرد
   . گرددیم ،راهبرد توسعه يبرا يسازویسنار يندآیفر و یکیتکن هیال یاثربخش شیافزا موجب

   محورسناریواي توسعه راهبرد الگوي دوالیه یتجرب يهاشاخص. 6گام. 3- 6

  اي عملیاتی شده و ناب را براي  ترسیم مسیر  تجربی الگو نشان شناسی،  این گام، شیوهبر اساس روش
ي قابل آزمون، دستاورد آن است و به تعبیر لینهام  دهد که یک الگوي جامع از طریق پژوهش و نظریهمی

بتواند در بستر جهان واقعی،  آزمون و تایید کند تا این چارچوب چارچوب نظري را آمادة عملی ساختن می«
 توسط واحد کی يهاارزش يریگاندازه نیتضم منظوربه که است یاتیعمل« یتجرب شاخص کی].  8[» شود

 ، در ادامه با جزئیات توضیح دادهايهاي تجربی الگوي نظري الیه شاخص]. 1[ »شودیم گرفته کاربه ،محقق
هستند و تمامی   هاي نسبی هاي تجربی مورد استفاده، شاخص که همه شاخص الزم به ذکر است. شوند می
  .شوند ها بر اساس مباحث دوبین،  معتبر تلقی می آن
  ها در الیه اول شاخص .3- 6- 1

 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در)  اول هیال در يبندچارچوب( واحد ارزش: 1 یتجرب شاخص -1
 يبندچارچوب يریگاندازه ابزار هر  با ياهیال يالگو که ايگونههب ابد،ییم شیافزا راهبرد توسعه يبرا ویسنار

  . شد خواهد سنجش و يریگاندازه شود، دهیسنج سازمان يراهبرد طیشرا و راهبرد رامونیپ
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 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در ،) هارانشیپ یطیمح لیتحل( واحد ارزش: 2 یتجرب شاخص -2

 و راهبرد با مرتبط يهارانشیپ یطیمح لیتحل يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا ویسنار
  .شد خواهد يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان يراهبرد طیشرا

 ویسنار يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در ،)هاتیقطع عدم نییتع( واحد ارزش: 3 یتجرب شاخص -3
 يراهبرد طیشرا و راهبرد مورد در تیقطع عدم نییتع يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا

   .شد خواهد سنجش و يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان
 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در ،)ویسنار ساخت و یده منطق( واحد ارزش: 4 یتجرب شاخص -4

 شود،یم دهیسنج ویسنار ساخت و یدهمنطق يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا ویسنار
  .شد خواهد سنجش و يریگاندازه

 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در ،)انداز چشم و اهداف میترس( واحد ارزش: 5 یتجرب شاخص -5
 شود،یم دهیسنج اندازچشم و اهداف میترس يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا ویسنار
  .شد خواهد سنجش و يریگاندازه

 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در ،)استیس و راهبرد نییتع( واحد ارزش: 6 یتجرب شاخص -6
 شود،یم دهیسنج استیس و راهبرد نییتع يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ،ابدییم شیافزا ویسنار
  .شد خواهد سنجش و يریگاندازه

  ها در الیه دوم شاخص .3- 6- 2

طورکه گفته شد براي واحد داستان، سناریو وروایت که کاتولیزور کل الگو الزم به توضیح است که  همان
  .است شاخص تجربی الزم نداریم 

 يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در) يساز یمعن و يریادگی( واحد ارزش: 7یتجرب شاخص. 7
 و راهبرد رامونیپ يسازیمعن و يریادگی يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ،ابدییم شیافزا ییویسنار
  . شد خواهد سنجش و يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان يراهبرد طیشرا

 ییویسنار يزیرطرح در  الگو از يریگبهره يجهینت در) یذهن يهاالگو( واحد ارزش: 8 یتجرب شاخص. 8
 و راهبرد با مرتبط یِذهن يهاالگو رییتغ و لیتعد يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا
  .شد خواهد سنجش و يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان يراهبرد طیشرا

 در الگو از يریگبهره يجهینت در) واگرا وتفکر يریسوگ بر غلبه و قیتعل( واحد ارزش: 9 یتجرب شاخص. 9
 وتفکر يریسوگ بر غلبه و قیتعل يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا ییویسنار يزیرطرح
  .شد خواهد سنجش و يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان يراهبرد طیشرا و راهبرد مورد در واگرا

 ییویسنار يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در) ماتیتصم( واحد ارزش: 10 یتجرب شاخص. 10
 يراهبرد طیشرا و راهبرد مورد در يریگمیتصم بهبود يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم شیافزا

  .شد خواهد  سنجش و يریگاندازه شود،یم دهیسنج سازمان
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 شیافزا ییویسنار يزیرطرح در الگو از يریگبهره يجهینت در) عملکرد( واحد ارزش: 11 یتجرب شاخص. 11

 يراهبرد يهاانتخاب و راهبرد مورد در شرکت عملکرد يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ابد،ییم
  .افتی خواهد شیافزا شود،یم دهیسنج

  
  هاي ارتباط دوالیه در الگوشاخص .3- 6- 3

 يزیرطرح در هیدوال الگو از يریگبهره يجهینت در) يندفرآی هیال( واحد ارزش: 12 یتجرب شاخص. 12
 خواهد شیافزا شود،یم دهیسنج سازمان يندآیفر هیال يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ،ییویسنار

  .افتی
 در هیدوال الگو از يریگ بهره يجهینت در) یمعرفت و یفرهنگ هیال( واحد ارزش: 13 یتجرب شاخص. 12

 شود،یم دهیسنج سازمان یمعرفت و یفرهنگ هیال يریگاندازه ابزار هر توسط کهچنانآن ،ییویسنار يزیرطرح
  .افتی خواهد شیافزا

  
  ویسنار يزیرطرحالگوي پیشنهادي  يهاهیفرض .7گام . 3- 7

 و یتجرب يایدن انیم هاهیفرض، شناسیي این تحقیق در این گام از روششناسی برگزیدهبراساس روش
  . کنندیم برقرار مشخص و قابل درکی براي متخصصین  رابطه، ساخت حال دري نظر يالگو

 شده برده نام يهاواحد آن، در که هستند ينظرالگوي  کی يهاواحد يهاارزش ینیبشیپ ،هاهیفرضاصوالً، 
 که باشد داشته هیفرض کی حداقل دیبا قضیه هر .]1[ رندیگیم بهره یتجرب يهاشاخص از قضیه هر در
  .است معمول يامر باشد داشته شیآزما قابل يهیفرض چند قضیه هر کهنیا اگرچه،. باشد آن گرانیب

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  

  
  يبند چارچوب در 9و 8 و 7 يهیفرض 6 يهیفرض 5 يهیفرض 4 يهیفرض 3 يهیفرض 2 يهیفرض 1 يهیفرض -7 شکل
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   .داشت خواهد وجود محیطی تحلیل و بنديچارچوب در مشارکت میان مثبتی يرابطه: 1 ضیهفر

  .داشت خواهد وجود قطعیت عدم تعیین و بنديچارچوب در مشارکت میان مثبتی يرابطه :2 فرضیه
 خواهد وجود بهتر سناریوسازي و دهیمنطق و بنديچارچوب در مشارکت میان مثبتی يرابطه :3 فرضیه
  .داشت

  .داشت خواهد وجود  اندازچشم و اهداف و  بنديچارچوب  در مشارکت میان مثبتی يرابطه :4 فرضیه
  .داشت خواهد وجود سیاست و راهبرد و تعیین  بنديچارچوب  در مشارکت میان مثبتی يرابطه :5 فرضیه

شود که تعریف میبه همین ترتیب براي تک تک عناصر در دوالیه نسبت به سایر عناصر دیگر، فرضیه هایی 
  .باید براي آزمون نهایی الگو آماده شوند

  
 اي آزمودن الگوي دوالیه. 8گام . 3- 8

. ي تعامل الگوي ما و پژوهش تجربی و به عبارت دیگر،  آزمون الگو از طریق تجربی استاین گام، مرحله
اعتبار بخشیدن و تایید کردن  شانآزمودن هر الگویی محتاج تالشی گسترده و مطالعاتی متنوع است که هدف

با در نظر داشتن این نکته که . این شرط، به طریق اولی، در خصوص الگوي ما نیز صادق است. آن است
تواند در خالل خطوط  گیرد، آزمودن الگو می هاي تجربی و فرضیات در این مقاله صورت می شناسایی شاخص

، فراتر از حدود این پژوهش است، هرچند طرحی کلی از این، وظیفۀ آزمودن  گذشته. تحقیق صورت بگیرد
  .صورت کامل، قابل توصیف استبراي آزمودن نظریه به

  

  بندي گیري و جمعنتیجه - 4

گرایی اي براي توسعه راهبرد سناریو محور، از نقاط قوت اثباتدر این پژوهش ضمن ساخت الگوي دوالیه
ي دوم، استفاده شده گرایی در الیهبرساختارگرا و مابعد اثباتي اول، همچنین سنت فکري مرسوم در الیه

و ) هاي بیرونیعلت(گیري از سناریو، در دوالیه فرآیندي الگوي پیشنهادي براي توسعه راهبرد، با بهره. است
، طراحی شده است و همچنین، به وجوه عملیاتی و علت کاوانه در استقرار تفکر )معانی درونی(معرفتی 

به تحول در معانی در  . ریزي را پیاده نمایدپردازد تا راه و رسم سناریوپردازي در برنامهیی در سازمان میسناریو
را  گسترش داده ، معرفتی و فرهنگی سازمان  در شرایط عدم قطعیت نظر دارد و  آنسازمان  و فضاي  نظري

رآیندي، علل بیرونی  و روبنایی شناخته در واقع، الزم است که سازمان، همزمان با توجه به عناصر ف. است
شده براي توسعه راهبرد، به خلق معانی، رشد و احیاي مجدد تفکر راهبردي در سازمان در الیه دوم توجه 

،  براي ،  باید در سطح الیه دومبر این اساس، کل سازمان همزمان با انجام عملیات فرآیند در الیه اول. کند
، )معنی بخشی(و بازسازي مجدد معانی سازمانی ) ايچند حلقه(گسترش یادگیري سرایی سازمانی، داستان

هاي مشترك ذهنی سازمانی، پرورش تفکر انتقادي و تفکرواگرا در سازمان، سازي مدلاصالح و هماهنگ
گیري و ، اصالح تصمیمها و انحرافات مرسوم ذهنی سازمانیسوگیريتعلیق و غلبه بر مفروضات کاذب و 

اي تفکر طراحی در سازمان و در نهایت اراده معطوف به عمل و عملکرد در سازمان، برنامه مدون داشته ارتق
دستاورد مهم این الگو براي دنیاي توسعه . هاي پایدار و جدي را در نظر داشته باشدباشد و برآورد و ارزیابی
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معرفتی و /دار، ژرف و برجسته ادراکیشه، در نظر گرفتن عناصر ریسازي سنتیگیري از سناریوراهبرد با بهره

اي جدي براي استقرار و پایش این عناصرفرهنگی و معرفتی در معناکاوانه در سازمان و داشتن برنامه و اراده
صورت افقی از یک حرکت در این پژوهش، به الزم به توضیح است که الگوي استخراج شده. سازمان است

شود و  به یک حرکت همگرا در ه حداکثر فضاي ممکن در آینده آغاز مییابی بواگرا در تفکر  براي دست
بر این اساس، با اتکا به . کندهاي مناسب سازمان، ادامه پیدا مییابی به راهبردها و سیاستدست تفکر براي

شناسی دابین که در این پژوهش، مورد استفاده واقع شده است و با استفاده از استناد گسترده به روش
، مسیري براي سناریوسازي و راهبردپردازي اي پیشنهاديسازي، الگوي دو الیهحقیقات دانشمندان سناریوت

پذیري آن اما نکته مهم این است که به اعتقاد دابین جامعیت و اعتماد. اطمینان باز نموده استنا در شرایط
مفاهیم و نظریاتی که تحت عنوان . نمودالگو را باید با کاربردهاي گسترده در طول زمان پایش و عملیاتی 

  نظران برجستهها و عملکرد صاحبکاربرد اند و مستند به مصادیق وهاي الگو در نظر گرفته شدهواحد
ي محدود و موقت تایید نمود، بلکه باید با توان در یک پرسشنامهاند را نمیپردازي بودهسازي و راهبردسناریو
  .آن را محک زد و تایید نمود هاي طوالنی مدت، آزمون

  

  

  ينگار ویسنار بر یمبتن راهبرد توسعه کاوانه یمعن/  کاوانه علت يا هیال دو يالگو -8شکل
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