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 1فرعقیل ملکی

 (www.iranasef.org _ )اندیشکده آصف

 گشایش

، ریزی کالن/بلندمدتی برنامهها در حوزهریزی، و جابجایی پارادایمهدف این یادداشت کوتاه، اشاراتی به انواع برنامه

زمانی است. به غیر از انواع مدیریت، که در این مقال  افقو  ها/بزرگ بودن هدف _از دیدگاه کوچک  مدیریتانواع  و

ا بزرگی ر تغییر پارادایمتوان از مدیریت وجود دارد که در آنجا نیز میدیگر نوع  3 _ کمشود، دستبه آنها اشاره می

 دارد.  العادهسازمانی، شهری، و اجتماعی اهمیت فوق« تعالی»مشاهده نمود، که بویژه از دیدگاه 

 هایالیای از آنها، تعبرداری حرفههای جدید و بهرهای که خواهم گرفت این است که بدون درک پارادایمنتیجه

 .ها و منابع سازمانی، شهری و ملی نداردای جز اتالف فرصتشود؛ نتیجههیچ می یادشده عمالً

 ریزیانواع برنامه

 نوع: 2شناسید؟ بله،ریزی میشما چند نوع برنامه

 و مدت؛های کوتاهریزی عملیاتی )اجرایی( برای افقبرنامه (1

 ریزی کالن و بلندمدت.برنامهی ابهثریزی استراتژیک، به مبرنامه (2

 د؟یشناسیراستا م نیرا در هم یزیراز برنامه یگرینوع د ایآ

 شود.ی مربوط به آنها دیده میهای عمدهریزی و ویژگیدر جدول ذیل، این دو گونه برنامه

 روش طراحی هدف افق زمانی ریزیانواع برنامه ردیف

1 
 ریزی عملیاتیبرنامه

 مدت( )کوتاه
 سال 3 تا 0

گیری از بهره

 های موجودفرصت
 های مختلفروش
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 ریزی استراتژیکبرنامه
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 کند که برای شما تازگی هم دارد؟ احتماالً موارد زیر: هایی توجه شما را بویژه جلب میدر این جدول چه چیز

هایی که خودتان پیشتر است! چه فرصت« های موجودفرصت»ریزی عملیاتی؛ که استفاده از هدف برنامه (1

ها اند. و چون فرصتهایی که شرایط و روندها برای شما به ارمغان آوردهاید، و چه فرصتکشتهرا بذر آنها 

 ممکن دارد. گذرند، مغتنم شمردن آنها نیاز به سرعت عمل باال در کمترین زمانمی زود

ریزی استراتژیک که ریزی استراتژیک، افق زمانی، رویکرد طراحی آن. در این جدول، برنامههدف برنامه (2

. شده است مدتریزی میانتبدیل به برنامهشد، و بلندمدت شمرده می ریزی کالنتا همین اواخر برنامه

نجام اشناسید؟!( بعالوه، رویکرد )شما هدف دیگری می«! انطباق با تغییر»هدف آن نیز قابل تأمل است: 

 ( تغییر یافتهforesight« )نگاریآینده»ریزی استراتژیک به های مرسوم و سنتی برنامهآن نیز از روش

 نیست؛  پژوهیآیندهنگاری همان است. توجه داشته باشید که آینده

ها های آنها بنیادین است. در مورد این تفاوتفاوتشوند، اما تیوه، گرچه خویشاوند محسوب میش 2 نو ای

 اهلل(.ءهم برای جمع فرزانگان حاضر در این گروه، خواهم نوشت )انشا ام؛ و بازبسیار نوشته

ریزی استراتژیک چیست؟ به احتمال زیاد نظر ی هدف اصلی برنامهحال یک پرسش اساسی: نظر شما درباره

ها و نهادها ریزی استراتژیک همواره از سازمانشمارید. بله، برنامهمثبتی دارید، و آن را درست و کامل می

ی ود را با آنها هماهنگ کنند. نتیجهو هرچه زودتر خ احصاءبینی را خواهد که تغییرات جاری و قابل پیشمی

 نامیده شده. البد سخن« پذیری سازمانیانعطاف»شود، این هماهنگی، که در مورد آن بسیار گفته و نوشته می

ید. اما اطمینان دارم که ناستریزی استراتژیک میبرنامه /حقی است که این همه آن را در ادبیات مدیریت

 ر کار را دریافته. گیر کار این است که:، گینقادی فرزانه و خواننده

مدیریت تواند، با هر تغییری هماهنگ شود. آنهم در عصر ای( نمیهیچ سازمانی )یا شهر و جامعه (1

دارد. )در مورد این پارادایم ریزی و اجرا مقدم مینامهها را بر هر عامل دیگری در برکه ارزش ،1ارزشی

 .سخن خواهیم گفت( MBVمدیریت ارزشی یا  _ جدید مدیریتی

خواهد بدون هیچ قید و سازد! زیرا از ما میمی« منفعل»ریزی استراتژیک ما را در برابر تغییر برنامه (2

 آیا این تنها گزینه و رویکرد ممکن در برابر تغییر است؟شرطی با هر نوع تغییر هماهنگ شویم. 

 قید و شرط در برابر تغییر، تنها رویکرد ممکن طلبی بیپرسیم: آیا انفعال و تسلیمجهت تأکید دوباره میبه 

 شود؟جامعه منجر نمیو  شهر/ ها و انحالل آنها در سازمان/است؟ آیا این رویکرد به نادیده گرفتن ارزش

خواهند رویکرد انفعال به تغییر را وانهاده، ها چیز دیگری است. آنها از ما میپژوهان به این پرسشپاسخ آینده

در برابر تغییر اتخاذ کنیم، و به این سو برویم که بتوانیم  _ یا عامالنه و فاعالنه _ (Activeال )و رویکردی فع

ت از بینی را نخسط بیرون و درون بیافرینیم. حتماً تغییرات جاری و قابل پیشرا در محی مانمطلوبتغییرات 

 .«تغییر اسازگاری مشروط ب»شویم: ماند، با آنها سازگار فیلترهای خود بگذرانیم، و مواردی را که می

                                                           

 (MBVها )ی ارزشیا مدیریت بر پایه . 1



 اما تغییرات مطلوبی که باید آنها را فعاالنه و خالقانه خلق کنیم، چه تغییراتی هستند؟

انداز ما هماهنگ بوده، و اصطالحاً و سپس با مأموریت و چشم« هاارزش»ی اول با پاسخ: تغییراتی که در وهله

 بیانجامند.« های ماسازی ارزشبیشینه»به 

های طوالنی )بلندمدت و حتی دورمدت( است. این اضح است که چنین رویکردی به تغییر، نیازمند زمانو

 نامند.می 1«پردازریزی آیندهبرنامه»ریزی را پارادایم جدید در برنامه

 ( را تکمیل نمائیم.1ی )توانیم جدول شمارهحال می

 ریزی(: انواع برنامه2جدول )

 طراحی ویکردرروش/  هدف افق زمانی ریزیبرنامهانواع  ردیف

 ریزی عملیاتیبرنامه 1
 سال 3تا  0

 )کوتاه مدت(

 استفاده بهینه از

 های موجودفرصت

گوناگون های روش

 موجود است

2 
 ریزی استراتژیکبرنامه

 

 سال 10تا  3

 )میان مدت(

انطباق با تغییرات 

 مجاز
 نگاریآینده

foresight 

 سال 100تا  10 پردازآینده ریزیبرنامه 3
خلق تغییرات 

 مطلوب
 پژوهیآینده

Futures studies 
 

 کند، موارد زیر است: ( بویژه جلب توجه می2آنچه در جدول )

ایط ریزی میان مدت در شرریزی استراتژیک به کلی منسوخ نشده، اما کاربرد و شأن آن به برنامهبرنامه (1

سخن  «استراتژیکپساعصر »توانیم از آغاز جهت به راحتی میخاص تقلیل یافته است. به همین 

 تواندآید؛ و حتی میریزی داروی تمام دردها به شمار نمیبگوئیم؛ عصری که دیگر این نوع برنامه

 بسیاری از مشکالت سازمانی/شهری/ و اجتماعی باشد.ء انشم

و  نگاری استرداز است. یکی آیندهپریزی آیندهریزی استراتژیک و برنامهطراحی برنامه رویکردهای (2

نگاری تلفیقی است از روندها در سه های بسیار دارند. آیندهپژوهی؛ که گفتیم تفاوتدیگری آینده

 کژنریگذاری عمومی، که اکنون به رویکرد ریزی استراتژیک، و سیاستپژوهی، برنامهی آیندهحوزه

 د.شناسنپژوهی را هم اغلب دوستان می. آیندهشده است مدت( تبدیل ریزی استراتژیک )میانبرنامه

ریزی  پژوهی در رویکرد آنها به برنامهنگاری و آیندهترین تفاوت میان آیندهشاید بتوان گفت که مهم

 ریزی وجود دارد:نوع برنامه 2 باشد. به طور کلی

 آغاز»ریزی از برنامه» 

 پایان»ریزی از برنامه» 

نگری تمرکز دارد؛ و به همین جهت ما را وادار به ی پیشریزی از آغاز بر پایهبرنامه رنگاری بآینده

                                                           

1. Visionary Planing 



ال کامالً ح ی صبغهشود که ریزی از آغاز به پایانی منتهی میکند. وانگهی برنامههماهنگی با تغییر می

ت، از آخر آغاز ریزی اسآمدترین نوع برنامه، که کار«پایان»ریزی از در آن نمایان است. اما برنامه

 آید. کند و به سمت حال میمی

ی وضعیت جاری را تغییر دهیم تا آیندهتوانیم ریزی پرسش این است که چگونه میدر این نوع برنامه

 تمرکز دارد.« نگریپس»ریزی بر انداز( ما از درون آن برآید. این نوع برنامهمطلوب )چشم

سال هم  100سال است و تا  10پرداز است که حداقل آن دهریزی آینی سوم، افق زمانی برنامهنکته (3

های بزرگ ریزی در شرکتریزی در افق صدسال به هنجار مرسوم برنامهتواند باشد! امروزه برنامهمی

شهری/ و اجتماعی ما شهامت و ظرفیت  ریزان سازمانی/. آیا مدیران و برنامه1ژاپنی تبدیل شده است

 هایی را دارند؟در چنین افقریزی اندیشیدن و برنامه

ت؛ ارزشی اس بغایتپژوهی یک رویکردِ شود این است که آینده اشارهی مهمی که در این جا باید به آن نکته

 .2هماهنگ است کامالً _ مدیریت ارزشی _ که طبعاً با پارادایم نوین مدیریت

 سه نوع مدیریت

ریزی با نوعی از مدیریت متناظر است. بنابراین در کنار مدیریت عملیاتی و مدیریت هر نوعی از برنامه

بندی یاد شده از . تقسیم3پردازمدیریت آیندهاستراتژیک، اینک با پارادایم جدیدی از مدیریت مواجه هستیم: 

 زمانی است. ها/ و افقی معیارهای کوچک و بزرگ بودن هدفانواع مدیریت بر پایه

بندی مدیریت نیز با معیار دیگری وجود دارد. که در زیر و خیلی کوتاه به آن اشاره اما نوع دیگری از طبقه

 شود.می

 سه پارادایم در مدیریت/سه نوع مدیریت

هایم از مدیران من این سوال را در کالسکه ها چیست؟ زمانی ترین نقش مدیران در سازمانبه نظر شما مهم

ای از حقیقت دارد، اما فقط برای . این پاسخ بهرهریزیگذاری و برنامهرسم، پاسخ اغلب آنها این است: هدفپمی

 ای از تاریخ مدیریت.برهه

تاریخ تحوالت مدیریت، از قرن نوزدهم مسیحی تاکنون، پاسخ واحدی به این پرسش نداده؛ و این پاسخ در 

متفاوت  اسخپ 3 ی مدیریت تاکنون، ما شاهدآغاز پدیداری حرفه طول زمان تغییر یافته است. به طور کلی از

ها یک فلسفه یا پارادایم در مدیریت ایم. هریک از این پاسخبوده« ها؟نقش کلیدی مدیران و سازمان»به پرسش 

 آیند.به شمار می

                                                           

 ریزی کرد؟ اندیشکده آصف کتابی در همین زمینه دارد.برای یک قرن آینده برنامه متغیرتوان در یک جهان به شدت به راستی چطور می.  1

 نتیجه! در گفتاری دیگر نشان خواهم داد که تعالی سازمانی/شهری/ و اجتماعی بدون مدیریت ارزشی بی معناست و  البته بی.  2

3. Visionary Management 



 دهد.ها را با نگرش به عامل زمان نشان مینمودار زیر این پاسخ

 

 

 

   

 

 

 (MBIی ضوابط ). مدیریت بر پایه1

ی مدیریت خاستگاه نظامی دارد. بنابراین، طبیعی است که نقش کلیدی مدیران دانید، حرفههمانگونه که می

ها یک معیار بنیادین و غیرقابل تخطّی ها باشد. در ارتشفرماندهان در ارتشنقش ها همانند در سازمان اولیه

، مدیران MBIط و دستورپذیری. در پارادایم وجود داشته و دارد: رعایت ضوابط )مقررات(، بویژه نظم و انضبا

ع بود. کار اصلی رئیسان وض« رئیس»رفتند. با این تفاوت که عنوان سازمانی آنها در واقع فرمانده به شمار می

 ها بود.مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها در سازمان

دیریت، روانشناسی، و ارتباطات، و های مهای علمی در حوزهچنین پیشرفتهای متمادی از تجربه، و همدهه

ای چون با سواد شدن نیروی کار الزم بود تا این پارادایم تغیر کرده فرهنگی برجسته_  نیز تغییرات اجتماعی

 ی هدفها.ای بسپارد. مدیریت بر پایهو جای خود را به پارادایم تازه

 ی هدفها . مدیریت بر پایه2

 ی انقالب در مدیریت بود. ظهور پارادایم مدیریت/در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته، دهه م 00ی دهه

 استراتژیک از دستاوردهای همین انقالب در همان دهه بود.ریزی برنامه

تحول  ،هایی که در باال به آنها اشاره شدبه هر روی، با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، و با نگرش به عامل

ها پدید آمد. )اگر اشتباه نکنم، این تغییر پارادایم مرهون کلیدی مدیران در سازمان با نقشپیوند  عظیمی در

کی به ی کوچی دانشگاه امیرکبیر رساله، پدر علم مدیریت بود. یک بار در کتابخانهدراکرهای پیتر اندیشه

.( در پارادایم جدید 1330ل در سا دراکری نوشته Management By objectiveانگلیسی دیدم با عنوان 

هایش گذاری و نیل سازمان به هدفها هدفاین باور مرکزی وجود داشت که نقش کلیدی مدیران در سازمان

ریزی، ای که بعدها برای مدیریت مطرح شد )برنامهنهاده شد. وظایف چهارگانه MBOهست. نام این پارادایم 

 پارادایم بود.ی طبیعی این و...( نتیجه ،سازماندهی

MBO ی مدیریت و تجربیات های عالمان حوزهبه تدریج جای خود را در جهان مدیریت گشود، و با تالش

تمام عیار مبدل گردید. این همان پارادایم مسلط بر اذهان مدیران « نظام اجرایی»های پیشرو به یک سازمان

 یست تغییر کند.یک حقیقت مسلم است، و هرگز قرار ن گویادر کشور ماست، که 

 مدیریت بر پایه ی ضوابط.1

(MBI ) 

 ها ی هدف مدیریت بر پایه.2

 (MBO ) 

 ها  ی ارزش پایهمدیریت بر .3

          (MBVs ) 

م1900 م0619  م0919   تاکنون 



 ها )=مدیریت ارزشی(ی ارزش. پارادایم مدیریت بر پایه3

ها به کلی تلّقی از نقش کلیدی مدیران در سازمان، «دنیای نو»و همزمان با پدیداری  م 30ی در اواخر دهه

 2با  وها و دالیل گوناگونی داشت. یکی از دالیل مهم این بود که دنیایی ندگرگون شد که این تغییر ریشه

در حال ظهور بود. همان دنیایی که فروپاشی « پیچیدگی روزافزون»، و «تغییرات شتابانه»ی سابقهویژگی بی

انستند توبلوک شرق را خیلی زود به ارمغان آورد. در چنین دنیایی، هدفها به سرعت تغییر کردند، و دیگر نمی

بخشی به افراد و ها و کل سازمان، و هویتمچون انگیزش کارکنان، انسجام تیهم _های کلیدی خود نقش

نبودند... اینک چیز دیگری که همان کارکردهای « آیکن»ها دیگر را ایفا نمایند. به بیان دیگر، هدف _ها تیم

توانست حبل ها را داشته، اما از ثبات کافی برخوردار باشد، مورد نیاز بود. آن عامل که در عین حال میهدف

بود. به این ترتیب، بنیان مدیریت دیگرگون، و « هاارزش»در یک جهان به شدت متغیر باشد،  هامتین سازمان

 ( بود. MBVsهای کلیدی و بنیادین سازمانی نهاده شد، نتیجه: ظهور مدیریت ارزشی )ی ارزشبر پایه

شد، مدیریت شمرده می، که تا پیش از آن به عنوان یکی از کارکردهای «رهبری»در این پارادایم، عنصر و نقش 

های سازی و پاسداشت از ارزشی کلیدی رهبر، شفافشد. و وظیفهبه یک نقش مستقل در سازمان تبدیل می

خواهد که سازمانی شد؛ چیزی همانند نقش پیامبران در جوامع خود. در واقع، پارادایم جدید از رهبران می

گیرد. ها و ماموریت سازمانی شکل میعنصر ارزش 2 خود باشند، که از آمیزش« ایدئولوژی سازمانی»حافظ 

ها بودن، هایی چون معلم بودن و الگوی ارزشکند؛ نقشای را به رهبری محول میهای تازهاین وظیفه، نقش

های آنها در ی رهبران و نقشکه جای بحث بسیار دارند. )انشاءاهلل در جای دیگری به وظایف پیچیده

 م پرداخت(.های نوین خواهیسازمان

از آنها  شود، که یکیانداز سازمانی از پنج مولفه تشکیل میی جالب این است که اگر بپذیریم که چشمنکته

به روشنی خود را  پرداز و مدیریت ارزشیپارادایم مدیریت آینده 2های بنیادین سازمان است، همگرایی ارزش

 دهد.پژوهی نشان میرا از دیدگاه آینده انداز سازمانیهای چشمدهد. شکل زیر مولفهنشان می
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ای و اصولی هستند؛ خواه در مورد انداز حرفهها بنیاد یک چشمدهد که ارزشاین شکل به خوبی نشان می

 اندازچشم یبر پایهپرداز، که مدیریت سازمان باشد، خواه در مورد شهر و یا حتی کشور. لذا مدیریت آینده

 ناپذیر دارد.است، با مدیریت ارزشی همسویی و همگرایی اجتناب پردازآینده

آید این است که این پارادایم ای که هنگام مواجهه با مدیریت ارزشی برای اغلب مدیران به وجود میمساله

 ایهها را صرفاً به ارزشاست تا یک الگو یا نظام عملیِ مدیریت. زیرا آنها ارزش پارادایم اخالقیبیشتر یک 

« های عملیارزش»با  MBVsدهند. در حالی که که ذهنی و غیرقابل سنجش هستند، تقلیل می _اخالقی 

ی مدیریت/رهبری به شمار عیار و بسیار کارآمد در حوزهسازمان پیوند دارد و یک نظام یا الگوی اجرایی تمام

های ها و سازمانامروزه شرکتوجوی گذرا در اینترنت کافی است تا به ما نشان دهد که یک جست .آیدمی

 ... اندهای تجاری، دولتی، عمومی، و رفاهی، همگی به استقبال مدیریت ارزشی رفتهپیشرو، و محیط

رود، که در ادبیات این به شمار می EFQMهای کلیدی در مدل تعالی سازمانی مدیریت ارزشی یکی از رکن

پرداز یکی از ارکان زیرساختی این ریزی آیندهیت و برنامهچنان که مدیرمدل کمتر به آن اشاره شده است. هم

 رود... چیزهایی که کارشناسان تعالی سازمانی، و اخیراً تعالی شهری به کلی از آنها غافلند.مدل به شمار می

ی اسالمی لزوماً از جنس مدیریت  ایم که مدیریت با صبغهی خود نشان داده«مدیریت پیامبرانه»ما در کتاب 

پرداز نیز توان نشان داد که از جنس مدیریت آیندهبه راحتی می _در صورت لزوم  _شی است، و اکنون ارز

 هست.

 والسالم علیکم                                                                 

 


