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چکیده
راهبرد و ساختار تحليلي راهبرد در گفتمان انقالب اسالمي كه در وهه تصهميمگيهر هها
كالن و پراهميت ملي مهرد استناد قرار ميگيرد ،ا یه سهه بهر مبهأ خههد یننهي مرمهانهها،
ار شها و اهأاف متنالي مشروعيتسا تهج نمهد و ا سهیي نگاهي بر واقنيتها ،مشهالال و
مهانع دارد و هرگهن را یابي راهبرد بأون لحاظ این دو جهتگيهر  ،تهههم و خيها پهردا
بيش نيست .این ساختار تحليلي ،چارچهب مفههمي را شالل ميدهأ ك بها جهههر و مهاهيتي
تالهیني و رویالرد اثربخش و مینأ سا ابناد و مؤلف ها ایأ سا  ،فرصتیابي ،عهامل وياتي
مهفقيت و را یابي را در تنامل با هم تركيب مينمایهأ .پهووهش وارهر بها رویالهرد تهصهيفي-
تحليلي و روش تحليل گفتمان در منظهم فالر مقام منظم رهبر  ،ب مثاب منهاد گفتمهان
انقالب اسالمي نشان ميدهأ ك راهبرد در گفتمان انقالب به دليهل ابتنها بهر پهارادایم الههي-
ار شي در بنأ دیأگا سا

مؤلف «تفالر منظهم /منظهمه فالهر » را بهرا اراهه الگهه وهل

مساهل منرفي ميكنأ .در بنأ فرصتیابي مؤلف «علممحهر  /تهليأ علم» را ب منظههر افهاایش
درك فرصتها ،گسترش مر ها دانش و غنيسا

ذهني ،همرا با تاكي فهرد و جمنهي را

مين سا جلب فرصتها ميدانأ .در بنأ تحليل گلهگها «عهامهل ويهاتي مهفقيهت» به دليهل
همااد گلهگا ها اصلي و شایستگيها كليأ  ،مؤلف «قابليتسها

و اسهتحالام سهاخت

دروني» را ب مثاب شایستگيها كليأ رفع مهانع تهصي ميكنأ و باالخر در بنأ را یابي ،به
دليل رویالرد مینأ سا  ،مؤلف «قاعأ شالني» خالقان را ب منظههر بهرو و ههههر قهاعهأ الههي-
انساني منطبق بر قابليتها دروني دنبا مينمایأ.

واژههای کلیدی :راهبرد ،فرصت ،گلهگا  ،عهامل وياتي مهفقيت ،گفتمان
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مقدمه
راهبرد و راهبردپردازي بر اساس آنچه در ايده و نظر انديشمندان بهعنواان گفتموان
مشترك مشهار است با مسائل و ماضاعات كالن ،درازمدت ،عميق و اساسي يو
نظام سياسي مرتبط ميباشد .در انديشه مقام معظم رهبري ،در تصوميمگيوريهواي
كالن و با اهميت ملي ،راهبرد و راهبردپردازي نگاهي به مبدأ خاد يعني آرمانهوا،
ارزشها و اهداف دارد و هم به منتهاي خاد يعني واقعيتهوا ،مشوتالت و ماانو
نظر دارد .راهبردي كه منشأ آن آرمانهاي ترسيمشده ،تحقق جامعه ديني معنواي و
پيشرفته باده و براي عملياتيشدن واقعيتها ،امتانات ،مقدورات و لواازم رسويدن
به آن را مدنظر داشته باشد ،بوهمثابوه نقشوه جوام تلقوي مويگوردد كوه سورلا ه
كووارگراران در سوومات م تلووي مووديريتي قوورار موويگيوورد .ايوور ووواروا
درعير ال منمبق بر ساختار تحليلي راهبرد در رويتوردي اثورب

كلووي

و آينودهسواز

است كه مؤلفههاي آن را مويتواان در ايودهسوازي ،فرتوتيوابي ،عاامول يواتي
مافقيت و راهيابي در ماهيتي تتايني و غيرفرايندي ،تبيوير نمواد .بور ايور اسواس
مقاله اضر به ماضاع مدل تحليلي راهبرد در منظامه فتري و انديشه مقام معظوم
رهبري پرداخته است .نايسنده پايه اتلي ناشتار خاد را بر اير بين

بنا نهاده كوه

مقام معظم رهبري در انديشه و عمل ،راهبري نظام اسالمي ،ضمر شوناختي عميوق
از راهبردهاي مرسام در انديشههواي شورقي و غربوي ،نظوام اسوالمي را مبتنويبور
آمازهها ،معارف الهي ،فقه سياسي پايوا و ميورام مانودگار معموار بوررال انقوال
اسالمي در مهندسي نظام جمهاري اسالمي منمبقبر عقالنيت ،معنايت ،عودالت و
بر پايه اركان وهارگانه اسالم ،مردم ،قانانگرايي و دشمرستيري راهبوري نمواده و
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در پس هر گانه قال و فعل ايشوان مويتواان اشوارتهواي راهبوردي را بوه عيوان
مشاهده كرد .در اهميت و ضرورت پرداختر به الگاي تحليلي راهبرد ميتواان بوه
دو گانه از مسائل در مديريتهاي كالن جامعه اشاره كرد .دستهاي از مسائل خواد
را در وهره معماگانه ميپاشانند .بهعناانمثال اگر سوؤال شواد كوه ميوران شوياع
آسيبهاي اجتماعي ناشي از اشيهنشيني يا شتاف دولت -ملت وه اندازه اسوت،
ميتاان با جم آوري اطالعات و دادههوايي برخااسوته از رويتردهوا و روشهواي
كارشناسانه به پاسخهاي قمعي نير دست يافت و در مقابل ،دسته ديگري از مسوائل
نير از يث ناشناختگي رمر و راز مانند بواده و در وال اضور پاسوخ توحي و
دقيقي براي آنها وجاد ندارد .بهعناانمثال پاسخ پرس هايي ووان آيوا كشوار بوه
اهداف خاد در سند وشمانداز نائل خااهد آمد ناعي رمر و راز باده و به آينوده و
بسياري از متغيرهاي بعضاً خارج از كنترل و شرايط ماقعيتي مرتبط است كه توي
عاليترير مسئاالن و ت صصيترير سازمانها و پژوه هاي كارشناسي هم پاسوخ
آن را نميدانند .با اير تاضي ميتاان گفت كه ماضاعات راهبردي در زمره رمور
و رازها قرار دارند و نه معماها كه بتاان با كنار هم گذاشتر تتوههواي اطالعوات و
دادهها آنها را شناخته و ل كرد .ل رمر و رازها بي

از آنته بوه دادههوا متتوي

باشد ،به خبرگوي ،روش و تحليول راهبوردي نيازمنود اسوت

(Treverton & Ghez,

) 2012: 2و از ايررو آنچه نگرش راهبردي در ل مسائل رازگانه ايجاد مينمايود،
نائلشدن به تفتر و بين

راهبردي و لاازم تحقق آن است .لذا بهاندازهاي كه نظوام

سياسي در راستاي اهداف خاد به تحليل راهبردي ابتنا داشته باشد بهتور مويتاانود
مسائل كالن خاد را مديريت و مرتف كنود .بور ايور اسواس ،پرسو هواي اتولي
پژوه

عبارتند از :م تصات و ويژگيهاي تحليلي راهبرد در منظامه فتري مقوام

معظم رهبري ويست؟ ابعاد ،مؤلفهها و عناتر اتلي گفتمان مقوام معظوم رهبوري
وگانه منظام و مفصلبنودي شوده و كودام الگواي تحليلوي را فوراروي موا قورار
ميدهد؟
 .١مفروض اصلی
 -راهبرد در الگاي تحليلي و انديشوهاي مقوام معظوم رهبوري منمبوقبور رويتورد
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اسوت  .مموابق ايور الگوا ،يو

آيندهساز و اثرب

راهبورد واجود خصاتويات،

ديدگاهسازي ،فرتتيابي ،تحليل گلاگاه و راهكارهاي راهبردي است كوه در كنوار
هم معنا مييابند .هر ي

از اير وهار خصاتيت ،ماهيت وجادي خواد را از سوه

ديگر ميستانند و اوي سازوكار تتايني هستند كه عبارتند از:
 .1-1اير راهبرد به دليل ابتناء بر پارادايم الهوي -ارزشوي متبلوار در گفتموان
انقال

اسالمي در بعد ديدگاهسازي مؤلفه «منظامه فتوري» را بوراي ارائوه الگواي

ل مسائل معرفي ميكند.
 .2-1در بعد فرتوتيوابي مؤلفوههواي «تاليود علوم ،اقتصواد مقواومتي و موا
ميتاانيم» را به ترتيب در سه ازه علم ،اقتصاد و فرهنگ بهمنظوار افوراي

درك

فرتتها و عدم رضايت (بسندهكردن) به وضو ماجواد و غنويسوازي ههنوي را
تاتيه كرده و تركيه فردي و جمعي را زمينه جلب فرتتها ميداند.
 .3-1در بعد تحليل گلاگاه «عاامل ياتي مافقيت» 1از آنجاييكه گلاگاههاي
اتلي و شايستگيهاي كليدي را همراد يتديگر ميدانود كوه در كنوار هوم عاامول
راهبردي تحقق مناف را شتل ميدهند ،مؤلفه «قابليتسوازي و اسوتحتام سواخت
دروني» را بهمثابه شايستگي كليدي رف ماان تاتيه ميكند.
 .4-1درنهايت ،در بعد راهيابي راهبردي به دليول رويتورد آينودهسواز ،مؤلفوه
«قاعدهشتني» خالقانه را بهمنظار بروز و ظهار قااعد الهي -انساني كوه منمبوقبور
شايستگيهاي (قابليتهاي) دروني هستند ،بوهجواي تمبيوق قابليوتهوا بوا قااعود
مرسام دنبال ميكند.
 .2هدف پژوهش
هوودف اتوولي ايوور ناشووتار ،ارائووه الگوواي تحليلووي مفهووامي در ووازه راهبوورد و
راهبردپردازي در گفتمان انقال
بتاان واروا

اسالمي است؛ بهگانهاي كه بوا بهورهگيوري از آن

مفهامي مش صي را براي نحواه تنظويم راهبردهوا در وازههواي

م تلي ،مالك عمل قرار داد.
)1. Critical Success Factors (CSF
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 .3روششناسی
ناع پژوه

در تقسيمبندي كلي در زمره پژوه

كيفي قرار مويگيورد و از روش

تحليل گفتمان و تا دودي تحليل محتاا نير بهرهگيوري كورده و روش گوردآوري
نير اسنادي است .گفتمان تثبيتكردن معاني در شبتهاي از روابط است (يارگنسور
و فيليپس .)61 :1396 ،تحليل گفتمان پيرامان تفسير موترهواي ادبوي ،فلسوفي و...
سازمان يافته اند يا ال تحليول روشوي كوه طوي آن ماضواعات و تجوار

معنوا

مييابند ،شتل گرفتهاند .در اينجا مفهام تحليل گفتمان ترفاً متني يا زباني است و
تمركر تحليلي آن محدود به ب

هاي كاوتي از كوالم يوا ناشوته مويباشود .در

تحليل گفتمان از گردآوري اجراي م تلي و تركيب آنهوا در يو

هايوت جديود،

دال و مدلال (رابمه ميان كلمه و مفهام آن) مفصلبندي گفتماني به عمل مويآيود.
به عبارتي ،تحليل گفتمان را ميتواان بررسوي منموق و سواختارهاي مفصولبنودي
گفتماني و شياههوايي كوه طوي آن شوتلگيوري هايوتهوا را در جامعوه ممتور
ميسازند ،معرفي كرد (هاارت .)221 :1378 ،در اير پوژوه

مجماعوه بيانوات و

س نرانيهاي مقام معظم رهبري با تمركر بر سو نرانيهواي ماضواعي و ويوژه در
مناسبتهاي خاص و تحليولهواي كوالن از انقوال

اسوالمي و مسوير ركوت و

پيشرفت نظام اسالمي ممالعه و ممالب الزم است راج شده است.
 .4مفهوم شناسی راهبرد و راهبرد پردازی
 .١-4خالصه روند شکلگیری راهبرد و مکاتب آن

واژه راهبرد (استراتژي) از لغت ياناني استراتگاس به معني هنر ژنورالهوا اقتبواس
شده است .اير مفهام  340سال قبل از ميالد مسي تاسط ژنرال ويني «سان تورو»
در كتا

هنر جنگ بوه كوار بورده شوده اسوت .در فورم اموروزي نيور «راهبورد» از

دستاوردهاي پس از جنگ جهاني دوم به شمار ميرود كوه در دهوه  1960مفواهيم
مرتبط با آن در وزارت دفاع آمريتا ممرت و تاسط آندروز و همتواران ايشوان بوه
دنياي تنعت و تجارت وارد شد .دهه  1970اوج شتافايي برنامهريري راهبوردي،
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با تاسعه رويترد مريتهاي رقابتي شناخته شده و مواتريس بويسويجوي 1تاسوط
گروه مشاوران باستان ارائه گرديد .دهه  1980با نظريات مايتل پارتر 2در وازه
رقابت سپري شد .در دهه  1990بهمثابه عصور جديود (اطالعوات) و رويتردهواي
راهبردي كه در آن خالقيت عنصر اتلي اثرب
بهعناان «قصد» و نه ي

راهبرد به شمار ميآمود ،راهبورد

«برنامه» ارائه شد .دو بررسي كلي در موارد مبواني نظوري

راهبرد وجاد دارد .مينتربرال 3و همتواران

( )1998ده متتوب در موارد راهبورد

ارائه دادهاند.
جدول  .١مکاتب دهگانه راهبردی

نام گروه
تجویزی

نام مکتب
طراحی
برنامهریزی
موقعیتیابی
کارآفرینی
شناختی
یادگیری

توصیفی

ترکیبی

قدرت
فرهنگی
محیطی
پیكرهبندی

بنیانگذاران
سلزینك ()1975؛ چندلر ()1962
آنسف ()1965
کار قبلی شندل و هاتن (اواسط  ،)1970پورتر ()85-1980
شومپیتر ( )1950و کول ()1959
سایمون ( ،)57-1947مارچ ()1936
لیندبلوم ( 1959و  ،)1968سیرت و مارچ ( ،)1936ویك ( ،)1969کویین ( ،)1980پراهالند
و هامل (اوایل )1990
آلیسون ( ،)1971ففر و ساالنسیك ( ،)1978استلی ()1984
رن من و نورن (اواخر )1960
هانان و فریمن ( ،) 1977نظریه اقتضایی ،پاو و دیگران اواخر ()1960
چندلر ( )1962گروه مكگیل (مینتزبرگ ،میلر و  ...اواخر  1970و مایلز و اسنو در (1978

عليا مدي و همتاران146 :1384،

دوويت و مِيير )1999( 4ماضواعات كليودي ،ازجملوه «شوتلگيوري راهبورد» و
«مقصد سازماني» را تقسيم و دستهبندي راهبرد را ممرت كردند .ويتينگتوان نيور بوا
دو ماضاع كليدي «نق

عمل برنامهريري شده در مقابل عمل ناظهار» و «اهميت

مناب داخلي نسبت به ماقعيت خارجي» الگاهاي شوتلگيوري راهبورد را تاضوي
داده است (ويتينگتان)85 :1391 ،

1. BCG Matrix
2. Michael Porter
3. Mintzberg
4. De wit & Meyer
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جدول  .2رويکرد چهارگانه راهبرد

رویكرد

سنتی

فرایندی

تحولی

تمرکز

داخلی (برنامهها)

داخلی (سیاستها ،شناختها)

خارجی

نظریهپردازان کلیدی

چندلر ،انسف ،پورتر

سیرت و مارچ ،مینتزبرگ ،پتیگرو

هنان و فریمن،
ویلیامسون

سیستمی
خارجی
(جوامع)
گرانووتر،
واتیلی

ويتينگتان82 :1391 ،
نمودار  .١رويکردهای عمده به راهبرد

ويتينگتان14 :1391 ،

در رويترد سنتي (كالسي ) راهبرد برناموهريوري عقالنوي مبتنويبور آينوده اسوت.
بهعناانمثال ،وندلر راهبرد را تعيير اهداف ،مقاتد اساسي و بلندمدت كسبوكوار
و تعيير نحاه اقدام و ت صيص مناب ضروري جهت نيل به اير اهوداف مويدانود
( .)Chandler, 1962: 13اير رويترد مفهام انسوان اقتصوادي عقاليوي را در راهبورد
گنجانده و سازمانها نير به هنگام تصميمگيري رسيدن به داكثر سواد را انت وا
ميكنند .در رويترد تحالگرا بوا شوعار كوارايي و بقواي سوازگارتريرهوا و در راه
جستجاي بهترير راهبرد ،مناسبترير كار اير است كه به محويط و (نوه موديران)
اجازه انت ا

بدهيم .سازمانها هم به هنگام تصميمگيري براي بقا مجبوار هسوتند
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كه رسيدن به وداكثر سواد را انت وا

كننود .هنوان و فوريمر )1983(1در نظريوه

«بامشناسي جمعيت» ميگايد كارايي كل ميتااند به بهترير شتل از طريوق ورود
جريان يتنااخت داوطلبان جديود بوه درون سوازمان و اخوراج بوير مانوه افوراد
سازشناپذير تضمير شاد .در رويترد فرايندگرا راهبرد فرايند ناظهار يوادگيري و
انمباق باده و امري هنري است .در اينجا هم سازمان (مديران) و هم محيط (بازار)
واجد ابهام ،آشفتگي و راهبردهاي مبهم هستند .سيرت و مارچ با طورت دو مفهوام:
 )1محدوديتهاي شناختي رفتار عقاليي؛  )2خرده سياست سازمانهوا (بور مبنواي
عالقههاي ش صي متبلارشده در هر كسبوكار) بيان ميكنند كه افوراد در عمول و
نه انسان اقتصادي عقاليي ،داراي عقالنيت محدود هستند

)& March,1963:41

)Cyret

و راهبرد محصال تاافقات سياسي است .به عبارتي تركيوب وانوهزنوي سياسوي و
عقالنيت محدود ،شديداً به نف محافظهكاري راهبوردي اسوت .رفتوار راهبوردي در
رويه هاي متداول انجام كار و كارهواي روزموره تحميولشوده از سواي مقتضويات
سياسي و محدوديت هاي شناختي تثبيت ميشاد ،لوذا اينجوا راهبورد هنگوام اجورا
كشي ميشاد .راهبردها اغلب ناظهار هستند ،انسجام آنهوا در خوالل كوار شوتل
ميگيرند .در اينجا مينتربرال استعارهاي از راهبرد بوهعنواان هنور را پيشونهاد كورد؛
يعني راهبرد هنري فرايندي مداوم و انمباقي است كه در آن مرا ل طرا ي و اجرا
كامالً در هم تنيده اند .رويترد انمباق تدريجي به راهبرد ،عقالنيوت م صواص بوه
خاد دارد و كائير آن را تدريجگرايي منمقي مبتنيبور پوذيرش عقالنيوت محودود
ناميد

)1980: 89

 .)Quinn,براي نظريهپردازان معتقود بوه رويتورد مبتنويبور منواب ،

راهبرد به معناي استفاده از شايستگيمحاري ،نوه تعقيوب و پيگيوري هور فرتوتي
است .راهبرد ساخت و تثبيت شايستگيهاي ممتاز داخلوي اسوت .راهبورد ممتور
است اكتشاف تصميم يا راهنمايي براي ايجاد اطمينان باشود و بوا اقودامات ر داده
ظهار يابد ،همچنير شايستگيهاي داخلي را بهدقوت تاسوعه و پورورش دهود .در
رويترد سيستمي ،راهبرد بازتا

نظام هاي اجتماعي خاتي است كه راهبردسوازان

درون آن فعاليت ميكنند .نظريهپردازان سيستمي بر اير مسئله تتيه ميكنند كه هور
1. Hannan & Freeman
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بافت اجتماعي اتال خواص و منحصوربهفورد خواد را بوراي راهبورد دارد .تأييود
«محيطهاي نهوادي» سوازمانهوا در مبا وث جامعوهشوناختي معاتور قايواً بيوانگر
فشارهاي اجتماعي براي ممابقت با اشتال محلي عقالنيت است .رويترد سيستمي
ميتااند از طريق جلبتاجه مديران به عناتر كليدي نظوامهواي اجتمواعي كوه در
آنها مشغال بوه كوار هسوتند ،جسوتجا بوراي منواب را گسوترش دهود و شوناخت
عميق تري از رقبا را فراهم كند .هر راهبردسواز بايود خصاتويات جامعوه و نظوام
اجتماعي بالفصل خاي

را بررسي كند تا از اير طريق به مناب اجتماعي و قااعد

رفتاري گاناگان دست يابد (ويتينگتان.)1992 ،
 .2-4رویکردهای راهبردی

 )1رويتردهاي تجايري 1و «پي تدبيري» كه در آن تتاير راهبرد بهتوارت يو
فرايند تحليلي ،قاعده مندي و در قالب دستارالعملهاي مش ص اسوت .متقودماني
وان اندروز ،2وندلر 3و انساف در قالب متتب طرا ي راهبرد از طاليهداران ايور
رويترد محسا

ميشاند .جفتوجار كردن عاامل درونوي و بيرونوي بوهمنظوار

بهرهمندي از مناف نهفته در فرتتها يا اجتنا

از زيانهواي نهفتوه در تهديودات،

گامبهگام بادن و تدوير فرايندي و تجاير دستارالعملهاي مش ص براي هر گوام
و ارائه تتني هايي وان ساات ،ماتريس بيسويجوي ،مواتريس ارزيوابي جايگواه
راهبردي ،ماتريس عاامل داخلوي و خوارجي در ايور رويتورد ممورت مويباشوند.
هم ونير در اير رويترد شرايط محيمي فردا ،امتداد خموي شورايط اموروز بواده و
تاجهي به تغيير پارادايم و قااعد اتل از آن نداشوته و در محيموي بوا تحواالت
اندك كارايي دارد.
4

 )2رويتوورد تاتوويفي يووا «تجربوي -انمبوواقي» كووه اتوول خالقيووت (و نووه
روشهاي فرايندي) است و با ارائه الگاي مفهامي قاي براي تاتويي وگوانگي
1. Prescriptive approach
2. K.R.Andrews
3. A.D.Chandler
4. Discriptive approach
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امر و خماط راهنمايي ،زمينه خلق استراتژي را فراهم ميكند .انديشومنداني ووان
ليندبلام ،1كائير 2و مينتربرال 3سرآغاز رويترد جديد در راهبرد به شمار مويآينود.
راهبرد از مبا ث علت و معلوالي و متعلوق بوه وازه علوام و نوه منموق (شوياه
تحليلي) است .اير رويترد در محيموي بوا تغييورات سوري  ،غيرخموي و غيرقابول
پي بيني محيمي ممرت شد .مينتربرال خلق راهبرد را اتل ي
ميكند كه ي

ههر منفرد و ممل بستر زاي

سنتر ههني هكور

راهبرد باشود .وي در تعريفوي پونج

معني« :طرت»« ،4تمهيد»« ،5الگا»« ،6وضعيت» 7و «ديدگاه» 8را براي راهبرد ارائه داده
است (مينتربرال .)23 :1392 ،در اير رويترد «راهبوردي كوردن» ممورت اسوت نوه
«برنامهريري راهبردي» و عقيده دارد كه فرايندها راهبرد تاليد نميكنند.
 .3-4نمودار یا چارچوب مفهومی راهبرد

راهبرد در رويتردهاي ناير ،ي

طرز نگرش اسوت كوه اسواس آن بور تشو يص

فرتتهاي اساسي و تحقق مناف نهفته در آن قرار دارد .به عبوارتي هودف نهوايي
راهبرد دستيافتر به مناف نهفته در فرتتها است و فرتتهوا نيور فوراهمشودن
عاامل بروز منفعت بهتارت ناقص هستند .وگانگي بروز عاامل منفعوت را نيور
قااعدي معير ميكنند كه در قالب پارادايم ظاهر ميشاند .درواق قااعود پوارادايم
كه تعييركننده وگانگي فرتتها هستند مش ص ميكنند كوه در محودوده عمول
مش صشده وگانه عمل كنيم تا به مافقيت برسيم .از طرفي آنچوه فرتوتهوا را
نصيب افراد يا سازمانها ميكند قابليتهاي كليدي است و آنچه مان دسوتيابي بوه
مناف نهفته در فرتتها ميشاد ،گلاگاهها هستند .رابمه فرتتهوا بوا قابليوتهوا
1. Lindblum
2. Quinn
3. Mintezberg
4. Plan
5. Ploy
6. Patern
7. Position
8. Perspevtive
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مستقيم است .براي تاسعه قابليوتهواي سوازمان دو رويتورد عموده پوي نگور و
پسنگر وجاد دارد .راهكار راهبردي نير درواق شوناخت قااعود واكم بور منواف
نهفته در فرتتها يا همان قااعد منشأ فرتوتهوا اسوت كوه البتوه بوه دو ب و
فرتتيابي راهبردي و راهيابي راهبردي قابلتفتي

است .راهيابي راهبردي بوه دو

شياه قاعدهروي يا قاعدهشتني قابل تحقق است .اير رويترد به مفهوام راهبورد را
ميتاان در نمادار زير مال ظه كرد.
نمودار  .2مفهوم راهبرد

وا د پارادایم

نمودار مفهومی راهبرد

بروز منف ت
فرصتهای با قوه

دیدگاهها

تبدیل
فرصتهای با ف ل

تش یص ابلیتها

کش فرصت

ابلیتسازی

فرصت راهبردی

ابلیتهای کلیدی
 .گلوگاه
گلوگاه

ا ده شکنی

راهیابی
راهبردی

ا ده روی

راهکار راهبردی

كياني28 :1379 ،

نتيجه يا محصال ونير تفتوري دربواره راهبورد ،راهكوار راهبوردي يوا بوه عبوارتي
پيادهسازي و جلب منفعتي راهبردي است .در اير نگورش راهبورد بوهمثابوه برناموه
قلمداد نميشاد ،اما براي ظهار ،رشد و اثرب شي آن نيازمند برنامه است .برناموه و
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راهبرد دو ابرار متمل موديريتي يتوديگر هسوتند .برناموه بوراي درك و تشو يص
فرتتهاي راهبردي و راهبرد براي تحقق مناف نهفته در فرتتها فعال مويشواد
و مبتنيبر اير نگرش ،وگانگي تتاير راهبرد اهميت موييابود .بوراي نشواندادن
ورخه تتايني راهبرد از ساختار تحليلي راهبرد بهره ميگيريم.
 .4-4ساختار تحلیلی راهبرد

«فرتتيابي راهبوردي»« ،تحليول گلاگواه» و «راهيوابي

ساختار راهبرد از سه ب

راهبردي» تشتيل ميشاد .در شتلگيري راهبرد در مر لوه ن سوت فرتوتيوابي
ماضاعات راهبردي تعيير شده (تبديل فرتت به ماضواع راهبوردي) ،سوپس در
مر له تحليل گلاگاه ،عاامل ياتي مافقيوت شناسوايي (تشو يص گلاگواه) و در
مر له نهايي ،راهيابي راهبردي بهمنظار رف ماان (گلاگاه) ،از طريوق قاعودهروي
«تمبيق قابليتها با قااعد» ،يا قاعدهشتني «تمبيوق قااعود بوا قابليوتهوا» ،اتول
ميشاد .اير ساختار در نمادار زير ارائه شده است.
نمودار  .٣ساختار تحلیلی راهبرد
راهبرد
ديدهها

فر تيابی

فر ت يابی
راهبردی

موضوعا

راهبردی

موضوعا
راهبرد ی

تحلی گلوگاهها

تحلی
گلوگاه

عوامل
حیاتی
موفقیت
راهیابی راهبردی

عوام حیاتی موفقیت
گلوگاه

ت اب

راهیابی
راهبردی

ت اب

ابلیت ها با واعد
واعد با ابلیتها

راهکار
راهبردی

راهکار راهبردی

غفاريان54 :1387 ،

ونان كه اشاره شد راهبرد امري تتايني و نه فرايندي است .تتاير نير بوه معنواي
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خلق و ايجاد (هستي دادن) در خارج از ههر است .هرات بنيادي راهبرد «فرتوت
و گلاگاه و راهتار» بهطار همزمان ايجاد شدهانود و درواقو هوي فرتوتي بودون
گلاگاه و راهتار نيست .وقتي تش يص فرتت (با سه مؤلفوه فرتوت ،گلاگواه و
راهتار) تاأمان به سمت تعيير راهتار راهبردي با همان سه مؤلفوه ،بور دو محوار
مناف و قمعيت ركت كند ،به تتاير راهبرد مبادرت نمادهايم .فاتله بير راهتار
و تش يص راهبرد ويري جر ميران مناف و قمعيت آن نيسوت .بوه عبوارتي آنچوه
الت اوليه راهبرد (هسته راهبردي) را بوه راهتوار راهبوردي تتامول مويب شود،
تاسعه آن در ابعاد مناف و قمعيت است .ونير الگايي درك ما را از نقو

مهوم و

اساسي فرتت و گلاگاه راهبردي تاسعه ميب شد و درنتيجه سازمانها بايد تاجه
خاد را به تتاير راهبردي بهجاي برنامهريري راهبردي معماف نماده و بوهجواي
تارت و شتل راهبرد به جاهره راهبرد متمركر شاند.
نمودار .4تکوين راهبرد

مناف

o/s/c
فرصت :

مرول b

o

یاتی موفقیت c :
راهکار :

s

o/s/c

یت

مرول b

مرول a

مرول a
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اير تتاير به روند تتواملي يو

انسوان از (ضوعيو طفاليوت) بوه (قدرتمنوديو

جااني) شبيه است .در اير ديدگاه تتاير راهبرد ي
طي آن ي

مر له براي بررسي محيمي و ي

امر تحليلي و مر لوهاي كوه

مر له براي بررسي دروني پرداخته

شاد ،نيست .بلته ايجاد بصيرت نسبت به وگانگي راهبرد است كه راهبوردپورداز
را در جهت بهرهبرداري از تفتر راهبردي خاد هودايت مويكنود .تتواير راهبورد
محصال ورخه؛ فرتت -عاامل ياتي مافقيت «گلاگاه» و راهيابي و تغييورات آن
و معماف بر افراي

مناف و كاه

ريس

است.

 .5-4دستهبندی راهبردها بر مبنای خاستگاه راهبرد «پارادایم»

در ساختار تحليلي راهبرد ،پارادايمها خاد بسوتر تتواير عناتور راهبورد هسوتند،
پارادايم پياند با جهان عواليتوري از ادراكوات بشوري را فوراهم نمواده و الگوايي
(تفتري) براي وگانگي ل مسائل ارائه ميدهند .كواهر معتقود بواد تفتورات و
تحاالت مهم علمي بوا جابجوايي پوارادايمهوا جريوان موييابنود (كواهر.)1368 ،
پارادايمها راهنمايي براي ل مسائل انسان هستند .انسوان در وواروا

پوارادايم

ميانديشد ،ميفهمد و قضاوت ميكند .پارادايم تجلوي اليوهاي از قيقوت هسوتي
است .هر پارادايم محدودهاي از عالم هستي و قااعد آن را بر روي ما ميگشوايد و
پي فرضها ،باورها و برداشتهاي ما نسوبت بوه ماضواعات را تعيوير مويكنود.
پارادايم بهمنرله نقشه است كه وگانگي راه را نشان مويدهود ولوي هوي نقشوهاي
نميتااند واقعيت را بهتمامي در ههر ما تصاير كند .ونانچوه وواروا

مفهوامي

نير نقشه مفهامي جامعه است .به تعبيري «نظام معني» سلسله مراتبي اسوت كوه در
آن جامعه كل و اجراء ،ابعاد و سومات آنهوا در ارتبواط بوا يتوديگر مفهوامسوازي
ميشاند .هدف آن هم تنظيم ارائه وسيلهاي براي تنظيم فتر در مارد نگورشهوا و
ارزشها نسبت به اعيان اجتماعي و فرهنگوي و ...در وازههواي م تلوي جامعوه
است (ولبي .)1368 ،پارادايم تجلي سمحي از قيقت است كه در قالب «قااعود»
ظهار مييابد و راهبرد نير بر اساس قااعد پارادايم جديد شتل ميگيرد .پارادايمها
در بمر خاد امل قااعد فرتتزا هستند و انسان در نگرش راهبردي خاد ماهيتاً
به دنبال فرتتهاست .پارادايم و قااعد ظهاريافتوه در وواروا

پوارادايم خواد
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فرتتساز نير هستند .فرتتها در بستر قااعد پارادايم شتل ميگيرند .براي مثال
در پارادايم تاليد انحصاري ،سب قاعده ،فرتت در اختيار كسي است كه مريوت
رقابتي دان

فني را در اختيار داشته باشد يا در پارادايم معماري آشتار ،هر كسوي

رهبري كار را بر عهده گيرد ،برنده است .به همير خاطر مثالً در ماضواع بيوداري
اسالمي ،شاهد فضاي رقابتي در به دستگيري رهبري اير جنب ها در كشوارهاي
هدف از ساي غربيها بهمنظار جهتدهي ركت بيداري اسالمي باديم .همونير
اير ماضاع بدان جهت اهميت دارد كه دوران انتقال پوارادايم كوه نيروهواي موؤثر
محيمي پيشوران انتقوال آن هسوتند ،يو

دوره اسوتثنايي بوراي رقابوت و پيوروزي

كاو ها در مقابل بررالها است؛ زيرا در پارادايم جديد همه بايد از تفر شوروع
كنند .بحث پي تاري ي كه از ساي مقام معظوم رهبوري در پوي تحواالت منمقوه،
افال قدرت آمريتا و بيداري اسالمي ممرت شد را ميتواان بوهمثابوه دوران انتقوال
پارادايم تلقي كرد .درنهايت با اسوتفاده از پوارادايم مويتواان روشهوا ،متاتوب و
رويتردهاي بهظاهر متضاد (خمي و غيرخمي) را در قالب ي

منمق وا د تفسوير

و يتپاروهسازي كرد .از آنجاييكه پارادايم و قااعد آن بهمثابوه خاسوتگاه فرتوت،
ناع راهبردها را مش ص ميكنند .ميتاان از اير ماضاع ،منمق جديودي را بوراي
دسته بندي و تنظيم رويتردهاي راهبردي ارائه كرد .راهبردها بور اسواس خاسوتگاه
فرتت ،خصاتيات متفاوتي را پيدا مويكننود ولوي درمجمواع منمقوي را فوراهم
ميكنند كه روشها و متاتب بهظاهر متضاد در قالب ي

الگاي وا د قرار گيرند.

جدول  .٣دستهبندی راهبردها بر اساس خاستگاه فر ت واعد ارادايم

خلق پارادایم
راهبردهای آيندهساز
آینده از آن کسانی است که آن را میسازند/
قاعدهشكنی
راهبردهای خال انه
خلق استراتژی از راه ترکیب ذهنی /مینتزبرگ
خلق راهبرد

درك پارادایم
راهبردهای آيندهنگر
درك فرصتهای نهفته در قواعد پارادایم آینده
راهبردهای آگاهانه
اندروز ،چندلر و /...ابزارها :سوات
درك راهبرد

پارادایم آتی

پارادایم جاری

غفاريان و كياني89 :1387 ،

راهبرد آيندهساز قاعدهشتني ميكند ،يعني قاعدهشتني زمواني اتفواق مويافتود كوه
رويترد راهبردي آيندهساز باده و خاستگاه فرتت در پارادايم آينده ،ماهيوت كوار
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خلق پارادايم و مريت رقابتي در برتري پارادايم باشود .پوارادايمي كوه قوادر باشود
بياعتباري قااعد امروز را آشتار سواخته و قااعود جديودي را بور جواي بنشواند.
راهبردهاي آيندهساز به جاي تمابق قابليتهاي دروني با قااعد اكم (قاعدهروي)،
قااعد اكم را نقض كرده (قاعدهشتني) و قااعد جديد متناسب با قابليت درونوي
را به جاي آن مينشاند (قاعدهگوذاري) .ضومر آنتوه اينجوا شوانس برابوري بوراي
مجماعههاي كاو

و بررال وجاد دارد.

 .5یافتههای پژوهش بر اساس ساختار تحلیلی راهبرد
 .١-5دیدگاهسازی

ديدگاهسازي در رويترد راهبردي اثرب
وگانگي تتاير راهبرد و افراي

 ،ن سوتير بعود سواختار تحليلوي بوراي

قدرت تحليل باده و ابرار يا واروا

مفهامي

مؤثري را براي درك ساختار قيقي راهبرد فراهم ميكند .درواقو  ،ديودگاهسوازي
معرف برتري جايگاه «تفتر و ايده» راهبردي است كوه ضومر آن وواروا هواي
مفهامي ،تحليلي و ارائه الگا براي ل مسوائل موارد تاجوه قورار مويگيرنود .در
متتب راهبردي آيندهساز و اثرب

 ،ماهيت كار «تتاير» و نوه «تودوير راهبورد»

است و پيشرانه ونير كاري «تفتر راهبردي» اسوت .درعوير وال ديودگاه و تفتور
راهبردي زيربناي راهبردهاي خالق و اثرب

هستند كه «مهارت معماري راهبرد»

را ممتر ميسازند .تفتر راهبردي بر ويژگيهايي وان نگرش تمامنگر و يتپاروه
(و ايجاد سيستم كامل از ارزشها در ههر و درك روابوط اجوراي آن) ،تمركور بور
هدف ،فرتت جايي هاشمندانه ،تفتر در زمان و فرضيهسوازي اسوتاار اسوت .در
ازه ايدهسازي و ديدگاهسازي آنچه شالاده راهبردها را پويريوري مويكنود ،ايور
مسئله است كه الگاي تفتر راهبرد و تحليل راهبردي منظام باده است يا نوه؟ آيوا
منمبقبر پارادايمها هست يا نه؟ درواق از مسير ي
زمينه خلق راهبرد اثرب

تفتر منظام است كه ميتواان

را فراهم كرد .نمادار زير نشاندهنده اير ماضاع است

كه همه دادههاي اتل از پديدارشناسيها براي درك فرتتهوا ،از توافي طورز
تفتر يا الگاي تفتر عبار مينمايد (زنديه.)130 :1387 ،
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نمودار  .5الگوی تفکر

افی طرز تفکر مبتنی بر الگوی موفقیت هنی

محی
افی
طرز تفکر

افی
در

افی
مرا بت

اطالعا

ا دام

ديدگاهسازي عالوه بور مفواهيمي ووان تفتور منظوام ،الگواي سواختار تحليلوي و
واروا

مفهامي با واژه مهمي وان پارادايم (الگاي ل مسائل) نير عجير شده

است .راهاندازي نشستهاي انديشه راهبردي عالوهبور تمهيودات سواختاري بوراي
تهيه الگاي پيشرفت اسالمي ايراني و تالش براي گفتموانسوازي و نهادينوهكوردن
تاليد ايوده و نظريوه اسوالمي ،در اتول پاسو ي بوه يو

نيواز اساسوي در زمينوه

وارهانديشي براي «فتر» باد .همانگانه كه مقام معظم رهبري در وهارمير نشست
با اشاره به اير ماضاع از نياز شديد كشار به امر زيربنوايي فتور سو ر بوه ميوان
آوردند .بنيانهاي طرا ي ونير الگايي را در فتر ،علم ،معنايت و زندگي نهادنود
كه البته جايگاه فتر در اولايت و ارجحيت قرار داشت .اگر بنا باشد مفصولبنودي
معيني پيرامان تفتر و جايگاه آن ارائه شاد ،ميتاان واژههاي ديدگاهسوازي ،تفتور
منظام ،الگاسازي ،تحليل كالن ،نظامسوازي ،نظريوه نوا

اسوالمي ،تمودنسوازي،

گفتمانسازي ،نقشه جام و ...را در اير دسته قرار داد .مدلال هموه ايور دالهوا را
ميتاان ال «منظامه فتري اسالمي» تبيوير كورد .همچنوير مقوام معظوم رهبوري
مقاله «منظامه فتوري» و ضورورت پركوردن ايور خو در نظوام انديشوگي را در
بحثهاي مرباط به وهارمير نشست راهبردي بيان فرمادند كه نشاندهنده دغدغه
معظمله به اير مسئله است ...« :ما درعير ال كه مناب داريم ،اما همان منظامههاي
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فتري آنها را آورديم .امروز ما كمباد داريم ،ما خ هاي زيادي داريم ،شتافهواي
زيادي وجاد دارد ،ضمر اينته مناب داريم ،منظامه فتري نداريم  ...ما بايد بورويم
به سمت منظامهسازي ،يعني قمعات م تلي اير پازل را در جواي خواد بنشوانيم،
ي

ترسيم كامول درسوت كنويم ،بوه ايور ا تيواج داريوم ( »...آيوتاهلل خامنوهاي،

24و8و .)1391همچنير در جلسه ن ست انديشه راهبردي نير ضمر اشاره به وهار
عرته پيشرفت «فتر ،علم ،زندگي و معنايت» در زمينه تفتر فرمادند« :در درجوه
اول ،پيشرفت در عرته فتر است .ما بايستى جامعه را به سمت ي

جامعه متفتور

ركت دهيم؛ ايور هوم درس قرآنوى اسوت .شوما ببينيود در قورآن وقودر «لقوام
يتفتّرون»« ،لقام يعقلان»« ،أفال يعقلان»« ،أفال يتدبّرون» داريم .موا بايود جاشويدن
فتر و انديشهورزى را در جامعه خادمان به ي

قيقت نمايوان و واضو

تبوديل

كنيم» (آيتاهللخامنهاي10 ،و9و .)1389در نگاه راهبردي معظمله ،كارهاي بوررال از
ايدهسازي آغاز شده و تاليد نظريه و فتر ي

ارزش عمامي است .لذا در پاسخ به

نامه پژوهشگران ازه ،در باره كرسويهواي آزادانديشوي در تواريخ 16و11و1381
فرمادند :بايد «تاليد نظريوه و فتور» ،تبوديل بوه يو

ارزش عموامى در وازه و

دانشگاه شاد و در قلمروهاى گاناگان عقل نظرى و عملى ،از نظريهسازان ،تقودير
به عمل آيد  ...بايد ايدهها در واروا

منمق و اخالق و در جهت رشود اسوالمى

با يتديگر رقابت كنند و مصاف دهند(...آيتاهلل خامنهاي16 ،و11و.)1386
 .2-5فرصتیابی

فرتت عبارت از فراهمشدن بروز منفعت بهتارت ناقص است .كواركرد راهبورد،
كشي و به فعليترساندن مناب بالقاه و نهفته در فرتت است .فرتوتهوا زائيوده
قااعد پارادايم هستند .اير قااعد هستند كه عاامل تحقق منفعت را تعيير ميكننود.
فرتتها ترفاً زائيده عاامل محيمي نيستند و قابليتها (عاامول درونوي) نيور در
شتلگيري آنها نق

مؤثري دارند .فرتتها كه درونمايه راهبرد به شمار ميروند

برابر با برقراري شرايط هستند .شرايط در اينجا «فراهمشدن عاامول بوروز منفعوت
بهطار ناقص» است .پديدهها نير پيوامآور فرتوتهوا هسوتند كوه ههور سواس،
جستجاگر و با عرم مجاهدانه را بهساي درك فرتتها ساق ميدهند .فرتتهوا
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زياد هستند و بيشمار (البته بهتارت بالقاه) و تنها آنهايي قابل استفاده مويباشوند
كه امتان كاملكردن عاامل منفعت آن وجاد داشته باشد ،اير امتان را قابليتهواي
دروني تعيير ميكند .قابليتهاي كليدي اساس مريتهاي رقابتي در بهرهگيوري از
فرتتها به شمار ميآيد كه ممتر است از ناع تتنالواژي (اعوم از روش ،فتور،
ابرار و ،)...مناب كميا

يا فرايندهاي منحصربهفورد باشود .از آنجواييكوه پيشورانه

راهبردها ،فرتتها هستند ،هنگاميكه تورفنظور از ماقعيوت زمواني ،درك يو
«فرتت» آغازگر ركت همهجانبهاي براي تحقق منواب نهفتوه در آن باشود ،يو
راهبرد شتل ميگيرد .فرتتهاي راهبردي در تارت درك و اسوتفاده ،بوه ناگواه
وض مجماعه را متحال ميسازند .پديده نير در بستر قااعد زائيده مويشواد .هور
پديده خاد درعير ال اوي پيامهوايي از پوارادايم اسوت .درك و تفسوير پديوده،
برخي قااعد و فرتتهاي مبتنيبر آن را براي ما آشتار ميسازد .علوم بوهواسومه
افراي

دانايي و ايجاد سؤال بيشتر ،گام مهمي در درك و تفسير پديدهها و بالموال

درك فرتتها است .وجاد پرس

نير به عااملي وان؛ غنيسازي ههر نسبت به

ماضاع (ارتقاي شناخت) ،ساسسازي ههر (عدم بسونده بوه وضو ماجواد) و
خاد را در معرض پديدهها قرار دادن بستگي دارد .اساس تفتر راهبوردي در نفوي
وض ماجاد براي دستيابي به شرايط متفاوت و بهتر است ،درنهايوت درك طيوي
گستردهاي از پيامهاي اوي فرتت ،بستگي به وشومانوداز نيور دارد .مأماريوت،
آرمان و ارزشهاي نهفته در وشمانداز بايد طيي وسي توري از فضواي فرتوت را
روشر سازد .الگاي فرتتيابي ي

دستارالعمل فرايندي براي تشري «گوامهواي

پيدرپي بهساي مافقيت» نيست ،بلتوه تشوري مفواهيم اتولي و معرفوي عاامول
زمينهساز است .مقام معظم رهبري در زمينه فرتتيابي راهبردي ،با تاجه بوه سوه
اولايت اساسي كشار در ازه فرهنگ ،اقتصواد و علوم ،بوه تاليود علوم ،اقتصواد
مقاومتي و مؤلفه «ما ميتاانيم» نگاه راهبوردي تموامعيوار دارنود .بوا تاليود علوم و
گسترش مرزهاي دان  ،امتان درك فرتتهاي نهفته در پديدارها ميسر ميشواد.
اير ماضاع در دهه سام انقال

بهعناان راهبرد مش ص از ساي معظمله طرت و

پيگيري شده و الحمداهلل در ال اضر نتايج راهبرد تتايني ايشان نتوايج خواد را
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مانند  16برابرشدن رشد علمي كشار در  12سال گذشته و خلق مريتهاي رقابتي
در ازه سلالهاي بنيادي ،انرژيهاي نا ،گياهان دارويي ،نانا داروها ،شبيهسوازي
و ...نشان داده است .اير ماضاع ابتدا در دانشگاه اميركبير ،دقيقاً در محلي بوهمثابوه
نمادي از خلق مريت رقابتي عناان گرديوده و سوپس بوهطوار ويوژه در ديودار بوا
مجماعههاي دانشگاهي با هدف گفتمانسازي بسط داده شد .كليدواژههوايي ووان
خطشتني علمي ،نهضت علمي ،نهضت «يا جنب » نرمافراري ،شتسوتر مرزهواي
دان  ،ناآوري ،ابتتار ،جهاد علمي و ...بر ال محوار تاليود علوم مفصولبنودي
گفتماني شد .اير نگاه راهبردي هم بر ظرفيتهاي ملي همچان پيشوينه پورافت وار
علمي كشار و استعداد باالي متاسط ضريب هاشوي ايرانيوان و امتانوات موادي و
معناي كشار استاار باده و هم ي

ضرورت ملي براي مافقيت در فضاي رقوابتي

دنيا باد .لذا در انديشه رهبر معظم انقال  ،علم متنواظر بوا قودرت ،امنيوت ،عامول
عرت و اقتدار كه مفاهيم و واژگان راهبردي هستند بهعنواان نيواز ن سوت كشوار
دانسته شده و هدفگوذاري معينوي نيور ،همچوان رتبوه ن سوت علموي منمقوه و
تبديلشدن به رتبه ن ست دنيا در ظرف  10تا  20سال آينوده ،مرجعيوت علموي و
ارتقاي زبان فارسي در زمره زبانهاي زنده و محول رجواع محققوان و ...بوراي آن
ارائه شد.
جدول  .4گزيده بیانا

مقام معظم رهبری در بعد فر تيابی
2

نشانهها (دالهای اصلی)

ردیف

1

دیدار با مسئوالن
نظام 1390/5/16

2

بیانات در دیدار
جمعى از نخبگان
علمى کشور

دالهای کلیدی با

1

3

گرهگاه علم
فرصتساز

اگر به هنگام به سراغ این فرصتها نرویم ،ضرر خواهیم کرد .گاهى
هم هست که از دستدادن یك فرصت ،خودش می شود یك تهدید،
خودش موجب عقبماندگى است.
رمز پیشرفت یك کشور ،یعنى آن محور اصلى براى اقتدار یك کشور،
پیشرفتِ همراه با اقتدار ،علم است ...اینى که من سالهاست روى
مسئله علم ،تحقیق ،پژوهش ،پیشرفت ،نوآورى ،شكستن مرزهاى

فرصتجویی به
هنگام
اقتدار علمی

1. Master Signifers
2. Key Signifers
3. Nodal Point
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3

4

بیانات در
بیستمین سالگرد
رحلت
امامخمینی(ره)
1388/3/14
در دیدار نخبگان
جوان؛
1386/6/12

5

دیدار با اساتید
دانشگاهها
1385/7/13

6

دیدار با مخترعان
جوان،
1384/1/30

7

دیدار با مهندسان
1383/2/5

8
9

10

11

دیدار با روسای
دانشگاهها
1383/10/17
دیدار با اساتید؛
1392/5/15
دیدار با اساتید
دانشگاههای
جهان اسالم
1391/9/21
دیدار با اساتید
دانشگاه
1389/6/14

12

دیدار با هیئت
دولت 1385/6/6

13

دیدار با نخبگان
1397/7/25

علمىِ موجود تكیه مى کنم ،به خاطر این است .بدون انواع دانش ،اقتدار
کشور امكان پذیر نیست .دانش اقتدار مىآورد.
عزت ملى در عرصه علم به این است که  ...عالمِ محقق او سعى کند
مرزهاى علم را درنوردد -همین چیزى که ما گفتیم نهضت نرمافزارى
و تولید علم -و علم را تولید کند.

علم عزتبخش

شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما در یك دورهاى،
بتواند مرجع علمى و فناورى در همه دنیا باشد.

مرجع علمی

اما من مىگویم در زمینه علم و فناورى ،آن کارى را که ذهن بشر به
آن دست نیافته است ،آن را وجهه همت قرار بدهید و دنبال بكنید؛
اینطوری است که ما خط مقدم علم را شكستهایم و یكقدم به جلو
برداشتهایم ...هیچ وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو براى یافتن
راههاى میان بر محروم و ممنوع کرد .ما این را در کشور الزم داریم.
از حاال همت کنید تا پنجاه سال دیگر این کشور بتواند نوترین
فناورىها و نظریههاى علمى را در همه بخشها به جامعه بشرى
عرضه کند.
اینکه من گفتم تولید علم ... ،معنایش این است که ما خطِ مرزِ دانش
را بشكنیم ،باز کنیم و آفاق جدیدى را فتح کنیم؛ البته این کارِ دشوارى
است .ما باید به فناورى جهشى دست پیدا کنیم؛  ...ما باید بتوانیم
اختراع صد درصد ایرانى را در بازارهاى دنیا مطرح کنیم.
اولبار در دانشگاه امیرکبیر مسئله جنبش نرمافزارى را مطرح کردم
جنبش نرمافزارى ،یعنى در زمینه علم ،تولید علم و شكستن مرزهاى
علم ،یك جنبش و یك حرکت عظیم به وجود بیاید.
اینكه ما روى علم تكیه می کنیم ... ،اسالم براى علم ارزش ذاتى قائل
است -لیكن عالوهبر این ارزش ذاتى ،علم قدرت است.
روایتى است که فرمود« :العلم سلطان من وجده صال به و من لم
یجده صیل علیه» .باید علم پیدا کنید .علم که پیدا کردید ،پنجه قوى
پیدا خواهید کرد .اگر علم نداشته باشید ،کسانى که داراى پنجه قوى
هستند ،دست شما را میپیچانند.
 ...حرکت علمى براى کشور ما یك ضرورت مضاعف است؛ یك نیاز
مضاعف و مؤکد است .نیاز است؛ چرا؟ چون علم ،عامل عزت و قدرت
و امنیت یك ملت است.
علم موجب مىشود که شما بتوانید آن آرمانها ،آن اهداف و آن خط
روشن و جاده روشنِ صراط مستقیمى را که در دست و اختیار شماست،
مطرح کنید و کسان بیشترى را از بشریت ،به آن هدایت کنید .علم
نداشته باشید ،این امكان پذیر نخواهد بود.
احتیاج داریم به اینكه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم .این نیاز قطعی ما است.
اگر از لحاظ علمی پیشرفت نكنیم تهدید دشمنان تمدنی ما و ...تهدید دائمی
خواهد بود ...ما باید مرز اکتشافات و دانش را توسعه بدهیم.

خطشكنی علمی

نوآوری علمی

فتح علمی

جنبش نرمافزاری
قدرت علمی

قدرت علمی

عزت و قدرت
علمی

هدایت علمی

پیشرفت و کشف
علمی
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 .3-5تحلیل گلوگاه یا وامل یاتی موفقیت

هي كس از گلاگاه خاش

نميآيد ولي گلاگاهها افظ «مناف » بهتوارت بوالقاه

هستند .فرتتها از طريق مناف بالقاه نهفته در آنها كشي ميشاند ،اما دستيابي به
اير مناف مستلرم فراهمشدن عاامل الزم است .اير عاامل عناتور مفقواده ،منواف
بالفعل هستند .عاامل تحقق مناف راهبردي به دو دسوته شايسوتگيهواي كليودي و
گلاگاه اتلي تفتي

ميشاند .ونان كه گفته شد گلاگاه (عاامل ياتي مافقيوت)

تاب قااعد پارادايم است و درك اير مفهام ،فلسفه اتلي «راهبرد آيندهساز» است.
گلاگاهها نير به دو دسته مناب (محيط بيروني) و فرايندها (دروني) تقسيم ميشاند
و تجريه وتحليل آن نير از طريق مقايسه عاامل راهبردي بوا قابليوتهواي ماجواد،
شناسايي مغايرتهاي گلاگاه و عاامل ياتي مافقيت ،ميسر ميگردد .قابليتهواي
ماجاد ،شايستگيهاي كليدي را نشان ميدهد و كمباد عاامل راهبردي ،گلاگاه را
مش ص ميسازد .گلاگاه نقمه تمركر تالشهواي فتوري بوراي دسوتيابي بوه يو
راهبرد اثرب

را نشان ميدهد ،زيرا راهبرد قودرت خواد را از تمركور سوتانده و

گلاگاه نير كانان اير تمركر را نشان مويدهود .از سواي ديگور عاامول راهبوردي،
گلاگاههاي اتلي و شايستگيهاي كليدي وابسوته بوه اهوداف هسوتند .در فضواي
فرتتهاي راهبردي به هر ميوران شايسوتگيهواي كليودي بيشوتر باشود ،گلاگواه
راهبردي كمتر خااهد باد .بهعناانمثال ،راهبرد مقام معظم رهبري مبنيبر جداشدن
كشار از اتتا به درآمد نفتي ،ايجاد شايسوتگيهواي كليودي (جوايگرير) بواد كوه
دشمنان نتاانند از آن بهمثابه گلاگاه بر ما فشار وارد كنند.
تمركر بر مناب  ،به دليل خصلت فضاي رقوابتي و محودوديت منواب اسوت و
ترف مناب محدود بر ماضاعات غيراتلي ،جريمهاش واگذاري ميدان رقابتي بوه
رقيبي است كه مناب محدود خاد را بر ماضاعات اتلي متمركور كورده اسوت .در
اير زمينه راهبرد «اقتصاد مقاومتي» كه گامي است در داكثرسازي مناف در مقابول
هرينهها ،مثالزدني است .تش يص گلاگاه از طريوق مقايسوه عاامول راهبوردي بوا
قابليتهاي (شايستگيهاي) ماجاد ميسر ميشاد .درواق مغايرت اير دو ،گلاگاه
را نشان ميدهد .خصيصه ي

راهبرد در اير است كه گلاگاههاي ماجاد در رابمه
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با ي

فرتت را به شايستگيهاي كليدي تبديل ميكند .بيان مقوام معظوم رهبوري

درباره انت ابات با اير مضمان كه با برگراري هر انت اباتي ،باليي از سور كشوار و
نظام دور شده است ،در واق بر اساس بين

راهبردي مبتنيبر متتب اسالم و اموام

ناعي تبديل گلاگاههاي ماجواد (ووال هواي برگوراري انت ابوات) در رابموه بوا
انت ابات (فرتت) به شايستگيهاي كليدي و مصانسازي نظام و جامعه است .در
اير ازه نير به مانند دو بعد قبلي ،در مفصلبنودي گفتمواني بيانوات مقوام معظوم
رهبري ،واژههايي وان استحتام ساختدروني ،اقتدار ملي ،اقتدار اقتصادي ،تعبيور
از ماان بهمثابه سنت الهي و لروم جهاد ،تالش همراه ز مت و ووال

بوا ماانو ،

تاجه به واقعيتها و تبيير نقاط منفي (ماان ) در مسير ركت انقوال

و ...در دال

و مدلالهاي مشابهي دستهبندي ميشاند .به عبوارتي «اسوتحتام سواخت درونوي»
تنها نقمه تمركر در راهبرد و تحليل راهبردي است كه تي قابليت رف تهديودات
بيروني را ممتر ميسازد.
جدول  .5گزيده بیانا

ردیف
1

2

3

4

5

مقام معظم رهبری در بعد گلوگاه يا عوام حیاتی موفقیت

نشانهها (دالهای اصلی)
سالگرد رحلت
امام (ره)
1391/3/14
دیدار با
مجلسخبرگان
1392/6/14
دیدار با
دانشجویان
دانشگاه
بهشتی
1382/2/22
دیدار هیئت
دولت
1374/6/8
تحلیل کالن
انقالب در
دیدار با اساتید

وقتى ادبیات انقالبى امام را مالحظه میکنید ،مىبینید تكیه اصلى بر
روى ساخت درونى ملت است؛ احیاى روح عزت نه با تفاخر ،نه با
غرور ،نه با به خود بستن بلكه با استحكام ساخت درونى.
اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت
بدهیم ،این اساس کار است .از درون خودمان را باید تقویت کنیم.
تقویت درونی با اندیشه کامل ،با نگاه عاقالنه و خردمند.

دالهای کلیدی با
گرهگاه استحكام
ساخت درونی
ساخت درونی ملت

ساخت درونی نظام

عاملى که مى تواند کشور شما را در مقابل هر افزونطلبى ،هر
انحصارطلبى ،هر تجاوز ،هر ماجراجویى و هر بحرانسازى حفظ کند،
استحكام ساخت داخلى نظام است.

ساخت داخلی نظام

تا آنجا که بتوانیم باید کشور را از مسئله نفت جدا کنیم که البته این
هم محسوس است.

رفع وابستگی

در سر راه انسان موانع وجود دارد .اساساً همین وجود مانع است که به
تالش انسان معنا و حقیقت معنوى میبخشد و اسمش میشود جهاد؛
جهاد یعنى جدوجهد همراه با زحمت و چالش با موانع .ما دو نوع موانع

جهاد و چالش با
موانع
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و دانشجویان
دانشگاههای
شیراز
1387/2/14

6

دیدار با مجلس
خبرگان
1389/12/19

7

دیدار با
کارگزاران حج
1392/6/20
دیدار با
کارگران و
فعاالن تولید
1392/2/7
دیدار با مردم
اصفهان
1385/8/26

داشتیم :یكى موانع درونى ،یكى موانع بیرونى...آنوقت عوامل بیرونى
است که دیگر الیماشاءاهلل وجود داشته است؛ همه کسانى که به
نحوى از انقالب یا از هدفهاى انقالب متضرر میشدند ،اینها جلوى
انقالب ایستادند... .
در تضعیف این الگو ،دو عامل به یكدیگر کمك میکنند :یك عامل،
عامل درونى است؛ نقصهایی که وجود دارد ...عامل دیگر ،مربوط به
دشمن است؛ ...خب ،حاال ما چهکار کنیم؟ اول باید به آن چیزهاى
درونىِ خودمان بپردازیم .اگر این را درست کردیم ،خداى متعال آن
دومى را هم کفاف خواهد کرد.
دستاورد حرکت بر اساس اسالم ،ساخت اقتدار درونی ملت است که با
ایمان راسخ ،اتحاد آحاد مردم ،عملكرد صحیح مسئوالن ،همدلی مردم
و مسئوالن و توکل بر خدا به دست میآید .عقل ،معنویت ،توکل،
حرکت و عمل پنج عنصر اساسی برای ساخت اقتدار درونی.

پرداختن به نواقص
درونی

ساخت اقتدار درونی
ملت

یك اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود
مقاوم باشد.

اقتصاد مقاومتی
درونزا

راه عبور از همه مشكالتی که برای کشور محتمل است ،این است که
کشور از درون مستحكم باشد.

استحكام درونی

10

دیدار با مجلس
خبرگان
1396/6/30

این مسئله پرداختن به دستهای داخلی برای حل مشكالت کشور باید
جزو واضحات و بینات فكری مردم شود .اینكه بهجای اینكه روی پای
خودمان بایستیم و بهپای خودمان تكیه کنیم ،به عصای بیگانه تكیه
کنیم خطا است.

تكیهبر دستان داخلی

11

دیدار با
نمایندگان
مجلس
1397/3/30

امروز کشور احتیاج دارد به این استحكام ساخت درونی ملت و ارکان
نظام اسالمی.

8

9

استحكام
ساختدرونی ملت و
نظام

 .4-5راهیابی راهبردی

راهتارها نير خاد روند تتايني دارند .راهتارها بايد در راسوتاي رفو گلاگواههواي
دستيابي به هدف ،تحقق مناف راهبردي نهفته در فرتت ،تنظويم شواند .راهيوابي بوه
راهتارها به شناخت عميق قااعود پوارادايم نيواز دارد .زيورا گلاگواههوا كوه رفو آن
ماضاع تنظيم راهتار است ،زائيده قااعد هستند و بدون شناخت قااعود نمويتواان
آنها را مرتف ساخت .گلاگاه ناشي از تعارض بوير قااعود و قابليوتهاسوت .وقتوي
دستيابي به مناف نهفته در فرتت ،عااملي را طلب كند كه جرو قابليتهواي درونوي
نيست ،گلاگاه پديدار ميشاد و اير عاامل را قااعد پارادايم تعيير ميكند .راهتارها
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يا روشهاي رف تعارض بير قااعد و قابليت نير در دو ب

قاعدهروي (پوذيرفتر

قااعد اكم و تاسعه قابليتها) و قاعودهشوتني (تغييور قااعود بوراي سوازگاري بوا
قابليتها يا همان تمبيق قااعد با قابليت) قابلاجرا هستند .از ايررو ،در قاعدهشوتني
بر شناخت قااعد منشأ تعارض تأكيد ميشاد .با شناخت قااعد مالد گلاگاه ،وازه
انت ا

راهتار معير ميشاد .مثالً اختالف مبنايي غور

بوا اسوالم بوهعنواان منشوأ

تعارض است كه بارها از ساي مقام معظم رهبري ممرت و ههورهواي كوارگراران و
افتار عمامي بدان تاجه داده شده است .در مفصلبندي گفتماني بيانات مقوام معظوم
رهبري در زمينه راهيابي راهبردي ،منمبقسازي قااعد (تغيير قااعد) با قابليوتهوا در
مقابل انمباق قابليتها با قااعد جاري از ارجحيت برخاردار است .واژههوايي ووان
وورف نووا جمهوواري اسووالمي ،آرمووانخووااهي ،وعوودههوواي الهووي ،اسووالم نووا
محمدي(ص) ،عرت تمت مصلحت ،نصرت الهي ،ستينه الهي ،معنايت عقالنيوت
و عدالت ،جامعه عادالنه معناي پيشرفته و ...دالهايي هستند كه مدلالشوان در ايجواد
قااعد آرماني م تص نظام اسالمي و بهطريقاولي سازگار و منمبق (و آيندهسواز) بوا
قابليتهاي دروني امت اسالمي است.
جدول  .6گزيده بیانا

ردیف

مقام معظم رهبری در بعد راهیابی راهبردی

نشانهها (دالهای اصلی)
راهحلی که بر اساس این مقدمات وجود دارد ،این راهحل را شما
باید پیدا کنید ...اما آنچه من میتوانم بهعنوان راهنمایی و راهبرد
کلى به شما عرض کنم ،تالش و مجاهدت جوانانه و پیگیر است.
عقیده من این است که اگر چنانچه نیروى جوانى ،یعنى قدرت
فكرى و بدنى و اگر نشاط و روحیه و حالت تحرك و همچنین
جسارت ،یعنى خطشكنىها که در جوانها بهعنوان خصیصه وجود
دارد ،نباشد ،ما به آرمانها دست پیدا نخواهیم کرد...

دالهای کلیدی با
گرهگاه مرزشكنی

1

تحلیل کالن
انقالب
1387/2/14

2

دیدار با
دانشجویان
1392/5/6

3

بیانات در دانشگاه
افسری امام
علی(ع)
1383/10/2

ما براى ملت خود اقتدار را نه براى تجاوزطلبى ،رفاه را نه همراه با
شكاف اجتماعى ،پیشرفت علمى را نه با غفلت از آرمانهاى
معنوى؛ بلكه رفاه را با عدالت ،پیشرفت علمى را همراه با امنیت
روانى و روحى و اقتدار را همراه با نگاه برادرانه به همه ملتهاى
جهان طالبیم؛ اینها آرمانهاى جمهورى اسالمى است.

آرمانهای جمهوری
اسالمی

4

در بازدید از
دستاوردهای

بخش عمده قدرت در وجود انسانهایى است که مىخواهند این
قدرت را به کار بیندازند .وقتى مجموعهاى حقانیت دارد و براى

مجاهدت آرمان
جویانه

مجاهدت جوانانه

خطشكنی
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نظامی سپاه
1382/4/29

5

دیدار با هیئت
دولت 1368/6/8

6

دیدار با مسئوالن
نظام 1387/6/19

حق و آرمانها و ارزشهاى واال تالش و مجاهدت مىکند و آماده
است براى این مجاهدت ،وجود و امكانات و همه توان خود را به
کار گیرد ،قدرت واقعى آنجاست.
جامعه مؤمن و انقالبى ،تعارض دنیاى زودگذر و سهلالوصول با
آرمانهاى ماندگار و صعبالوصول را به نفع این دومین حل خواهد
کرد .رسیدن به آرمانها دشوار است؛ ولى ملت ایران  ...انشاءاهلل
آرمانها و معنویات اسالمى خود را به دست خواهد آورد.
مظهر واقعى و حقیقى صبر ما ،صبر بر این اصول و این مبانى و
این پایههاست .باید از میدان در نروید ...بر مبانى خودتان پافشارى
کنید .مبانى شما ،عبودیت خداست ،خدمت به بندگان خداست،
دشمنى با دشمنان خداست ...،نظام جمهورى اسالمى نظامى است
بر این پایهها؛ نظامى است عقالنى ،نظامى است دانشى .عقالنیت
باید بر تمام ارکان این نظام از باال تا پایین حاکم باشد؛ اما
عقالنیت به معناى تسلیم نیست؛  ...عقالنیت براى پیش رفتن و
در جهت یافتن راههایی براى هرچه موفقتر شدن در رسیدن به
این آرمانهاست.

آرمانهای ماندگار

عقالنیت
آرمانجویانه

نتیجهگیری
راهبرد تحالب

در نتيجه نگرش هاشيارانه به جاهره راهبرد شتل مويگيورد و

راهبرد قدرت خاد را از تمركر مناب ارزشمند (محدود) بر روي مهمترير فرتوت
(راهبردي) ميستاند و تعدد اهداف ايور كواركرد را خنثوي خااهود كورد .تشوتيل
منظامههاي فتري در رتد و پاي

محيمي ،ايجاد باور عموامي (گفتموانسوازي)

براي انتقال راهبردها ،نق آفريني مديران ارشد در تدوير راهبرد ،عرم و پوايمردي،
خمرپذيري ،ابتتار و اقدام و انضباط ،عاامول فوظ راهبورد بوه شومار مويرونود.
دالهاي كليدي است راج شوده از بيانوات ارزشومند مقوام معظوم رهبوري از طريوق
زنجيره همارزي به معناب شي گفتمان راهبردي در انديشه معظمله و مدلسوازي از
كنار هم قراردادن گرهگاهها يا همان نقاط كاناني منجر شد .بدون ترديد نشانههوا و
ابعاد متعدد و متناعي پيرامان هر ي

از دالهاي كليدي بهمثابه دالهواي اتولي و

تي دالهاي سيال وجاد دارند ،اما درك مدل راهبردي مقام معظم رهبري مستلرم
تثبيت معاني فراهمآمده از دالهاي اتولي و نقواط كواناني در شوبتهاي از روابوط
است .راهبرد در گفتمان معظمله در بعد ديدگاهسازي «منظامه فتري» را براي ارائه
الگاي ل مسائل معرفي ميكند .در بعد فرتوتيوابي «تاليود و تاسوعه مرزهواي
دان » را بهمنظار افراي

درك فرتتها نياز دائمي كشار معرفوي موينمايود .در
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بعد تحليل گلاگاه و عاامل ياتي مافقيت« ،استحتام ساخت درونوي» را بوهمثابوه
شايستگيهاي كليدي رف ماان تاتيه ميكند .درنهايت در بعد راهيابي ،بوه دليول
رويترد آيندهساز ،مؤلفه «قاعدهشتني و مرزشوتني» خالقانوه را دنبوال موينمايود.
ونير مدلي از قابليت هدايت و اداره نظام جمهاري اسالمي و بهرهگيري كارآمد و
مؤثر از همه مناب انساني و مادي براي تمركر بر اولايتهاي راهبوردي برخواردار
است .درك و عمل در واروا

الگاي راهبردي ماتاف ،ناعي بصيرت و فهوم

را فراهم ميكند تا در شرايط پيچيده اجتماعي ،واقعيتهاي اجتمواعي و قااعود آن
بهدرستي شناخته شاند و ويژگيهاي جديد جامعه زودتر از ديگران كشي شواند.
جه هاي اجتماعي درك شده براي پاس گايي به ايور شورايط راهكارهواي بودي
خلق شاند .الگاي راهبوردي تبيوير شوده معمواري هنرمندانوه راهبورد بور مبنواي
خالقيووت و فهووم اجتموواع اسووت .آنچووه راهبوورد را اثوورب

موويكنوود روش و

روششناسي به كار گرفتهشده نيست ،بلته بصويرت نسوبت بوه عاامول اجتمواعي
است كه ميتااند راهبرد قاي بيافريند .لذا اير الگواي راهبوردي بوهمثابوه پيشونهاد
عملي و در جهت ايجاد شايسوتگيهواي محواري موديران نظوام اسوالمي تاتويه
ميشاد .تاجه و كاربست آن به ايجاد الگاهاي ههني نا براي ماقعيتهاي جديود،
تفتر در ماقعيت هاي آينده ،تفتر بر مبناي نظام كلي و به هم مرتبط ،تاجه به آثوار
تاأمان نيروهاي محرك و اخاللكننده و تاجه به تعامول وجواه م تلوي كشوار و
روابط پاياي آنها ميانجامد .به نظر ميرسد محار بنيادير و محرك اتلي پيشرفت
و ركت از وض ماجاد به وض مملا

ناعي تاان نورمافوراري يوا بوه عبوارتي

شياههاي خاتي از تفتر جهت تصميمسازي و تصميمگيري است و اگر اير تاان
نرمافراري در جامعه نباشد يا تناسبي بير تاان نرمافراري و س تافراري آن جامعه
وجاد نداشته باشد ،صال مافقيت امري غيورممتور يوا وداقل بسويار پرهرينوه
خااهد باد.
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