
سالهانداز بيستچالش سند چشم  

  ها، تهديدها و الگوي مناسب مديريتي براي تحقق اهدافها، فرصتچالش

  ساله جمهوري اسالمي ايرانانداز بيستسند چشم

  چکيده

اي براي هاي مرحلهكه تصويري آرماني از آينده است. انگشت اشاره و مسير ترسيمي انرژي دهنده به تالشانداز بيست ساله سندچشم

  سال آينده است . 20تحقق آمال و آرزوهاي ملت طي 

بيني است كه در اصل ، تصوير مطلوب و ذهني و مورد عالقة نظام جمهوري اسالمي اي قابل پيشانداز ، تصور و تجسم آيندهچشم

هاي توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد. شود و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامهقلمداد مي

هاي بعدي ها نيازمند شناسايي گامها و سازمانهمة اركان ، دستگاه« شرايط مطلوب و معهود»براي عبور از دورة گذار و رسيدن به 

انداز توسعه كشور سازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند. حركت به سمت اهداف چشمتعالي و آمادهبراي حركت به سوي 

هاي كاري و تقويت نيرو، هاي كارآمد ، تشكيل تيمها و بنگاهسازي فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازماننيازمند عزم ملي ، آماده

انداز ، نيازمند بكارگيري توان )دانش ، ايش مسير عقاليي براي رسيدن به اهداف چشمتوان و انرژي فردفرد و آحاد جامعه است پيم

تجربه و مهارت ( و ايجاد تمايل )اعتماد به نفس ، انگيزش و اميد ( در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات 

  فني است .

 

  کليد واژه:

يت ارزشی،رويکرد تعاملی،مديريت استراتژيک،نظام جامع توسعه،مدل برنامه ريزی چشم انداز،آرمان ،عقالنيت ابزاری،عقالن

انداز جمهوري اسالمي ايران سندي است كه در برگيرنده اهداف جمهوري اسالمي طي بيست سال آينده ، فرايندی. مقدمه سند چشم

انداز كه تصويري آرماني از آينده است ، دد. چشمگراي نظام تلقي ميهاي پايههاي پيش رو و شايستگيهاي احتمالي، فرصتچالش

سال آينده است.  20اي براي تحقق آمال و آرزوهاي ملت طي هاي مرحلهانگشت اشاره و مسير ترسيمي انرژي دهنده به تالش

مهوري اسالمي بيني است كه در اصل ، تصوير مطلوب و ذهني و مورد عالقة نظام جاي قابل پيشانداز ، تصور و تجسم آيندهچشم

هاي توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد. شود و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامهقلمداد مي

هاي بعدي ها نيازمند شناسايي گامها و سازمانهمة اركان ، دستگاه« شرايط مطلوب و معهود»براي عبور از دورة گذار و رسيدن به 

انداز توسعه كشور سازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند.حركت به سمت اهداف چشمحركت به سوي تعالي و آماده براي

هاي كاري و تقويت نيرو ، هاي كارآمد ، تشكيل تيمها و بنگاهسازي فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازماننيازمند عزم ملي ، آماده

  جامعه است.توان و انرژي فردفرد و آحاد 

ريزي عقالئي براي پيمودن اين انداز آرماني كشور در گرو عقالنيت و برنامهاز سوي ديگر ، بكارگيري منابع موجود در مسير چشم

انداز ، نيازمند بكارگيري توان )دانش ، تجربه و مهارت راه پرفراز و نشيب است. پيمايش مسير عقاليي براي رسيدن به اهداف چشم

تمايل )اعتماد به نفس ، انگيزش و اميد ( در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات فني است. مديران  ( و ايجاد

هاي نو بايد رسالت هر بخش و سازمان كه همانا علت اصلي و مقصد ها براي عبور از تهديدها و فراهم آوري فرصتعالي سازمان

ها ، را مشخص نمايند. اگر رسالت و مأموريت هر بخش تعيين گردد ، در اصل اولويتنهايي و قطعي هر بخش و سازمان است 

ها ها و مجموعهها هم در همان مسير تعيين خواهد شد . اما مهم اين است كه امروز ديگر دستگاهها و سياستراهبردها ، برنامه

اندازهاي سازماني و انداز ملي كشور به چشممامي سازوكارها ، چشمسازي تتوانند نگاهي صرفاً آرماني داشته باشند و بايد با آمادهنمي

هاي بخش و دستگاه و سازمان انداز در اندازهشخصي متصل كرد تا كه در قالب يك حركت جمعي مفهوم گردد. مشخص كردن چشم

ها و باورهاي اساسي آنچه رد. ارزشهاي فرد و سازمان ، بستگي داها ، باورها و خواستهبه شكل كامالً روشني به فرهنگ ، ارزش

ها، رفتارها و الگوهاي افراد تحت تأثير كنند و تصميمارزش ، زشت يا زيبا هستند تعريف مييا بيرا كه درست و يا نادرست ، مهم 

بايد صرف « اندازمديريت چشم»گيرند . بر اين اساس بخشي از توان و نيروي از آن شكل مي ها و فرهنگ برخاستهاين ارزش

ها ، اهداف نظير مأموريت هاي آنانداز و زيرساختهماهنگ ساختن راهبردها با فرهنگ عمومي و سازماني بشود .چشم

، اقتصاد ، گروهها ، نخبگان و دولت هاي گوناگون از فرهنگ ، سياستها در قالب محيطها و سياستها ، مقاصد ، برنامه،استراتژي

گيري شكل دهي هاي سازماني ، عملياتي، كمي و قابل اندازهها و قالبهاي بلند در بافتتر ، تا آرمانفهوم روشنپذيرند. به متأثيري مي

گرايي به عنوان اساس و نمايد. حركت از آرمانهاي معهود شكوه و عظمت ممكن نميانداز و تسخير قلهنشود ، حركت به سوي چشم

ساله جمهوري اسالمي ،  20انداز ها و اهداف چشمرايي، به عنوان ساز و كار تحقق آرمانگپاية زندگي ، به سمت عقالنيت و واقع

هاي محيطي ها و تهديدها و واقعيتها فرصتها و ارزشانداز تحت تأثير آرمانهاي تحقق اين سند خواهد بود. چشمكانوني چالشنقطة



ها و گيرد . بديهي است حركت در اين مسير با چالشمي شكلريزي متكي برتجارب داخلي و خارجي است كه در قالب برنامه

هاي كشور را به صورتي هماهنگ در مسير تمامي دستگاه« هامديريت چالش»بايد با « مديريت كشور»مشكالتي روبروست كه 

فرصت تبديل كند ، به ويژه آنكه  باشد تا تهديدها را به« هامديريت چالش»انداز بايد راهنماي انداز سازمان دهد. بنابراين ، چشمچشم

هاي روز است . شرط اصلي و اساسي اي ايران آكنده از رقابت ، توسعه بازارها ، گسترش تجارت و رواج فنآوريمحيط منطقه

 اجتماعي با رويكردي همه جانبه و بلند مدت و راهبردي-انداز ، انتخاب فرآيند مناسب براي توسعه اقتصاديرسيدن به اهداف چشم

المللي است . اگر اين شناخت و ادراك بناشد ، است . اين امر نيازمند تشخيص و تفهيم شرايط نوين جهاني و روابط امروزين بين

توان با عبور از تر شده و نمياقتصادي جهان و نيز رخدادهاي منطقه سخت -ها در تركيب و روند مناسبات سياسيتشخيص دگرگوني

  توسعه را هموار كرد . تنگناهاي ملي زمينة رشد و

دهد كه هاي گوناگوني قرار ميها و گزينهمنابع طبيعي و انساني سرشار ايران ، كشور را در مسير رشد و توسعه در معرض انتخاب

  هاي متفاوتي را هم در بردارد .ها به طور طبيعي چالشهر يك از گزينه

 

ها در گرو الزامات پياده سازي سند و اتخاذ راهبردهاي الي موجود در اين چالشها و مقابله با تهديدهاي احتمبرداري از فرصتبهره

انداز به پيش ببرد معيني است كه بتواند اقتصاد و جامعه ايران را در مسيري روشن و هموار و در راستاي تحقق اهداف آرماني چشم

هاي توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، . اين مهم در قالب برنامه. اين مسير، نيازمند توسعه پايدار ملي با رويكرد تعاملي در جهان است

و عبور از شرايط موجود به سمت شرايط « دوران گذار»ها خواهد پرداخت تا ها و سازماناقتصادي به توانمند سازي كشور، دستگاه

استراتژي »اجراي  مطلوب به آزمون گذارده شود.عبور از شرايط موجود و حركت به سوي وضعيت مطلوب نيازمند ساخت و

ها و بررسي محيط داخلي و خارجي است و تعيين اهداف و مأموريت« وضع موجود»است . اين استراتژي در گرو شناخت « مناسب

ها و تهديدها( و نيز عوامل راهبردي داخلي )نقاط قوت و . در چنين وضعيتي بر اساس مدل زير عوامل استراتژيكي خارجي )فرصت

ها تعيين و با استراتژي ها ، اهداف و استراتژي دستگاهخوبي شناسايي شده و به شكل هماهنگ و متوازن مأموريتها( بضعف دستگاه

  حركت خواهند كرد .« وضعيت آتي»به سوي « وضعيت فعلي»نوين از 

 

انداز ق سند چشمكه همانا شرايط تحق« وضعيت مطلوب و معهود»و رسيدن به « گذار از وضعيت موجود»كشور براي آمادگي جهت 

« وضعيت آينده»و دگرگون سازي در تمامي ابعاد است تا مرحلة گذار را براي تحصيل « تغيير سازماني»ساله است . نيازمند 20

  طي نمايد.

 

  وضع موجود:

هاي يهشرايط ايران امروز اقتضاي رشد و توسعه در خود را ندارد و ساختار نه چندان كارآمد دولتي ، عدم امكان جذب سرما

المللي ، غيرقابل رقابت بودن اقتصاد داخلي و وجود انحصارات دولتي، شرايط مناسبي براي تحوالت اجتماعي ، فرهنگي در بين

آورد. پذير براي تحقق عدالت اجتماعي را فراهم نميها و قشرهاي آسيبراستاي ارتقاء كيفيت زندگي ، رفع فقر و حمايت از گروه

پذيري در اقتصاد ، صنعت و كشاورزي كشور وجود ندارد و اقتصاد وري و تحقق رقابتبي براي افزايش بهرهبنابراين شرايط مناس

  هاي رقابت پذير است.هاي مشاركت و فعاليتاي و دولتي ، رقيبي براي اقتصاد مولد ، پويا و كارآفرين با قابليتيارانه

هاي جدي و كارآفرين مقاومت كرده و هاي نوآورانه وظرفيتر برابر فعاليتاين مديريت كه مديريت مبتني بر منابع طبيعي است ، د

  سازد.آنان را در تنگناهاي بوروكراسي اداري خسته و فرسوده مي

ها و كشورها و ملل منطقه ، ثبات و رشد پيوسته و پايدار ساير قدرت هاي بسيار سنگين در منطقهتداوم وضع موجود ، با وجود رقابت

نماياند. اداراك و امنيت و اقتدار ملي را دچار مشكل كرده و تحقق عدالت اجتماعي و توسعه اجتماعي را دور و ناممكن مي داخلي ،

، « شرايط آرماني و مطلوب » با هدف رسيدن به « دوران گذار » المللي براي حركت از وضع موجود به سمت فهم شرايط نوين بين

است . اين شناخت ، صاحبان انديشه ، نخبگان داخلي و « ناخت دگرگونيها و روند تحوالت جهاني نيازمند رويكردي راهبردي با ش» 

ترين مسايل دهد كه در تركيبي موزون و مناسب با دولت و حاكميت سياسي ، مهمهاي مختلف را در مسيري قرار ميورزان رشتهفن

اي و ت مديريتي و فني و در تعاملي مؤثر و سازنده در مناسبات منطقهو تنگناهاي اقتصاد ملي را شناسايي كرده و با انجام اصالحا

ترين محورهايي كه براي خروج از وضع موجود اي را در سرزمين ايران نيز به حركت درآورد. مهمالمللي ، كاروان رشد منطقهبين

  ند از :گيرد عبارتانداز هم در همين رابطه شكل ميهاي چشمبايد مدنظر قرار گيرد و چالش

 

  . تدوين برنامه رشد تدريجي در مسير توسعه پايدار2. رقابتي كردن استراتژي اقتصادي 1

  هاي ماديهاي اجتماعي ، معنوي و نيز سرمايه. فراهم آوري شرايط امنيت براي سرمايه3



  الملليبيناي و هاي منطقه. تعامل سازنده و مؤثر با قدرت5. توسعه مبتني بر دانش و دانايي محوري4

. اصالح ساختار دولتي و كم كردن شرايط دخالت دولت در 7. الگو سازي داخلي بر مبناي توسعه فرهنگي و امنيت اجتماعي6

  . محوري ساختن امر آموزش و بهسازي نيروي انساني8هاگريتصدي

گذاري و يط مناسب براي امنيت سرمايه. ايجاد شرا10هاي جاري. اصالح قوانين و مقررات و استانداردسازي مقررات و رويه9

و منفعت گراي « عقالنيت ابزاري سود محور » گيري از تضمين سود سرمايه فراهم آوري شرايط تلفيقي و الگوي تركيبي براي بهره

كه  و اخالقي بومي« عقالنيت ارزشي » و نظم و انضباط نوين رخ نموده است با « گرايي واقع» امروزين جهان كه در قالب 

تجلي « گرايي آرمان» هاي ملي و مسلكي است و در قالب ها و جهان بيني مكتبي و آموزهاز مفاهيم اساسي، باورها، ارزش برخاسته

  باشد.« دوران گذار»ريزي ايران فراهم آورد كه متناسب با شرايط تواند الگوي تلفيقي و نويني را براي مدل برنامهنمايد ، ميمي

 ها خواهد بود تا آمادگي ورود به وضعها و سازمانساله براي توانمندسازي كشور ، دستگاه 5گام  4در اصل «  دوران گذار» 

ها و مرحلة ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار و رفتار دستگاهها مطلوب را كسب نمايند . اين دوران ، دست و پنجه نرم كردن با چالش

ها و تهديدهاي فراواني پيش روي كشور قرار دهد و دوران آمادگي و تواند فرصتحله ميهاي اين مرها است. چالشو سازمان

  براي سراسر كشور مفيد و قابل آموزش بسازد.« كارگاه آموزشي»توانمندسازي را همانند 

  ها كدام هستند؟اين چالش

  دن و جهاني سازيجهاني ش . چالش1ساله كشور عبارتند از:  20انداز هاي سند چشممهمترين چالش

  مندي. چالش انقالبي گري و نظام3. چالش اقتدار و دموكراسي )مردم ساالري ديني(2

  آل(عقالنيت رآل و عقالنيت ايدهگرايي )چالشگرايي و واقع. چالش آرمان5. چالش جمهوريت و اسالميت 4

. چالش رقابت و همكاري در منطقه راهكارها با توجه به 7مند و نگاه مكانيكي( . چالش مديريت نوين و مديريت سنتي )نگاه نظام6

هاي مسؤول كشور ، نخستين قدم، شناختي و تأثير آنها بر نظام و دستگاه هاي فنهاي محيطي ،توسعه علوم و فنآوري ، دگرگونيتالطم

ها بعدي در اين مسير تبيين شاخصت. قدمهاي راهبردي ، پشتيباني و اجرايي استبيين مباني نظري مشترك و ادبيات متفاهم در حوزه

هاي اجرايي است. گام سوم ، ساماندهي و طراحي ساختارها خواهد بود. گام هاي دستگاههاي نسبي كشور و قابليتو شناسايي مزيت

  ها است.ها و برنامهها ، با توجه به سياستچهارم ، تقسيم كار ملي ميان بخش

ها و نيازها را در يك شبكه ملي به صورت روزآمد نگهداري كرده و مورد افزاري كه بتوان قابليترمگام پنجم ، طراحي يك سيستم ن

يكپارچه سازي مديريت »استفاده قرار داد. اين حركت سراسري و ملي نيازمند طراحي مدلي است كه الگوي مناسبي براي 

  در دنبال نمودن اهداف سند باشد.« استراتژيك

» هاي كشور ، استفاده از مدل هاي اصلي دستگاه، متناسب با مأموريت« ريزي فرآيندي مدل برنامه» گيري از در اين راستا بهره

هاي دروني مدل و روشن سازي ارتباطات ميان اجزاء و مندي مؤلفهبه منظور شناخت جامع از ساختارمندي و سطح« كنترل كالسيك 

نا )استفاده از مطالعات تطبيقي براساس الگوي مب Benchmarking) ها و الزامات ها و ارايه روشن مؤلفهبراي تعيين شاخص

براي شناخت وضعيت موجود، طراحي « دانش مديريت راهبردي » گيري از گردد. بديهي است بهرهساله توصيه مي20انداز چشم

تواند بسيار مؤثر و كارساز باشد. اين يي ميهاي عملياتي و اجراساختار كالن نظام توسعه و تعيين راهبردها و رويكردها و برنامه

ها ، افزاري، ساختار ، وظايف و اختيارات حوزه راهبري ، اولويتافزاري و سختهاي پشتيباني نرمحركت سراسري نيازمند سيستم

هاي ه تلفيقي از روشهاي اصولي است. بر اين مبنا ، راهكار اصلي ، استفادمشيهاي كلي نظام و بايد و نبايدها و خطگيريجهت

  باشد.كنترل كالسيك، نگرش و مديريت راهبردي و الگوي مبنا و توسعه فرآيندها و مديريت دانش مي

 

  نگرش مديريت راهبردي

سياسي، اجتماعي و فرهنگي هاي اقتصادي، ها تحت تأثير شديد تغييرات محيطي هستند و هر گونه تحول در نظامامروزه تمامي نظام

دهد. برخي از انديشمندان معتقدند ها را تحت تأثير قرار مين تحوالت فناوري و تغيير در ابزارها و روشها به سرعت سيستمو همچني

اند و هاي خويش نبودهبه بعد، بدون توجه به مسائل راهبردي قادر به ادامه حيات و اجراي رسالت و مسؤوليت 90كه دولتها از دهة 

كند تا با در مدل به ما كمك مي« مديريت راهبردي » اند. استفاده از روش اند از قافله عقب ماندهنكرده كساني كه به اين مهم توجه

ها و تهديدهاي خارجي آن را در چهارچوب استفاده از تكنيكهاي شناخت راهبردي، نقاط قوت و ضعف درون نظام و هم چنين فرصت

كرده و سپس با بررسي و تبيين وضعيت راهبردي موجود ، راهكارهاي  هاي مدل در شرايط موجود و مطلوب شناساييمؤلفه

هاي عملياتي مشخص كنيم. مطالعه تطبيقي انداز مناسب، راهبردها و برنامهها و ارايه چشمرفت از آن را از طريق تعيين اولويتبرون

  براساس الگوهاي مبنا

هاي جديد آغاز ي خود را در قبال توسعه با توجه به تحوالت فناوريهاي ملگذاريكشورهاي در حال توسعه، سياست 1980از دهه 



كردند. استفاده از تجربيات نظري و عملي آنها راهنماي خوبي جهت انتخاب راهكارهاي بهينه متناسب با بوم كشور ما محسوب 

و به انتخاب راهكارهاي صحيح و گردد و به عنوان يك فرصت، ما را از رفتن به مسيرهاي نادرست و اتالف منابع بازداشته مي

  سازد.بر رهنمون ميميان

روش مطالعه تطبيقي و استفاده از الگوي مبنا در مدل تلفيقي به عنوان تجربيات عملي و نظري كشورهاي جهان، مبناي استخراج 

ديگر ، اين تجربيات جهاني ما  باشد. از سويتژيك تحقق اهداف سند ميها و اصول و مباني حاكم بر نظام جامع مديريت استرامؤلفه

  انداز توسعه متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كمك خواهدكرد. توسعه فرآيندهارا در دستيابي به چشم

هاي محيطي، در وضعيت خود ها براي بقاء در جهان امروز، بايد ضمن قرار گرفتن در مسير تالطمها ودستگاهكشورها ، سازمان

مورد سازماندهي مجدد قرار دهند. يعني هر سيستمي براي حفظ بقاء و « فرآيندها»هاي خود را بر محور زانديشي كرده و فعاليتبا

هاي محيطي دائماً بايد به توانمندسازي و انسجام دروني پرداخته و ساختار و رفتارهاي خود رامتناسب با شرايط سازگاري با تالطم

دم خود تنظيم نمايند. كاربرد روش توسعه فرآيندها در مدل، چگونگي اخذ اطالعات الزم از محيط و هاي مرمحيطي و نيازمندي

پااليش آنها و انتقال اطالعات مناسب در سراسر كشور را متناسب با سطوح و اصول و مباني حاكم و شناخت وضع موجود و وضع 

دهي درونـي را جهت دگـرگـوني در عات، توانمندسازي و انسجـاممطلوب مورد بررسي قرار داده و با تجزيه و تحليل منطقي اطال

انداز آينده و آورد. اين عامل باعث حساس شدن مجموعه سيستم نسبت به شناخت چشمتغييــر فرآيندها و رفتارهاي مورد نياز فراهم مي

گردد و كشور را با راهبردي منطقي از ها ميمههاي آينده در حين اجراي برنابازانديشي و تجديد نظر در راهبردها، اهداف و اولويت

رسد كه شورايي در سطح ملي به سازد. بر اساس الگو و مدل پيشنهادي ، به نظر ميوضع موجود به سمت وضع مطلوب رهنمون مي

ام در چارچوب ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظ« شوراي راهبري نظام جامع مديريت استراتژيك تحقق اهداف سند » عنوان 

  باشد .ضروري مي

هاي اجرايي وظيفه اين شورا سياستگذاري كالن و نظارت بر كليات تدوين طرح اجرايي و تصويب موارد پيشنهادي از سوي دستگاه

هاي تخصصي و نظارت بر هاي كميتهاي اجرايي يا )شورايي اجرايي ( براي هماهنگ كردن فعاليتتواند كميتهاست . اين شورا مي

هاي الزم جهت تحقق الزامات اجراي اي فعال و پويا وظيفة ايجاد هماهنگيها داشته باشد و به شكل دبيرخانهها در دستگاهحاجراي طر

افزاري هاي نرمآيد كه در قالب بخشبه حساب مي« مديريت عالي دوران گذار » انداز را پي بگيرد. به زبان ديگر اين شورا سند چشم

 ريزي سازماندهي ، بسيج منابع ، كنترل و نظارت و هدايت و رهبري را بعهده داشته و دولت و دستگاهبرنامهو سخت آوري ، وظيفة 

  دار خواهد بود.هاي تخصصي را عهدهاجرايي كشور هم مسؤوليت شوراي اجرايي )كميته اجرايي( و نظارت بر كميته

  فريدون وردی نژاد
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