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طراحي سيستم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: يك رويكرد سيستمي نرم
پيام حنفي زاده۱،  محمد محرابيون محمدي۲

چكيده
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، يك برنامه راهبردي و كالن جهت رسيدن از وضع موجود به 

وضع مطلوب است. چنانچه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني را يك دغدغه يا به بيان بهتر يك 

مسئله بدانيم، همانند تمامي مسائل در يك موقعيت مسئله مطرح مي گردد. موقعيت مسئله ي 

دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، يك موقعيت بدساختار است زيرا نمي توان به درستي 

موقعيت مسئله را توصيف نمود يا به بيان بهتر، شرح موقعيت مسئله، خود يك مسئله است، چنين 

موضوعي ريشه در تعدد جناح هاي فكري و همچنين اقدامات هدفمند انسان ها دارد، لذا استفاده 

از رويكردهاي كمي نظير مهندسي سيستم ها داراي كارايي اندكي مي باشد، در مقاله ي پيش رو، 

پژوهشگران استفاده از روش شناسي سيستم هاي نرم كه يك روش شناسي شناخته شده و پركاربرد 

در حوزه ي مسائل انساني است را به عنوان رويكردي جهت حل اين مسائل پيشنهاد مي دهند كه 

اين رويكرد در مقاله، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه  ها: سيستم هاي نرم، روش شناسي سيستم هاي نرم، الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت، روش هاي حصول اجماع
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مقدمه

پيشرفت، پويايي ذهني در مسير حركت از وضع موجود به وضع مطلوب است و باعث مي گردد كه 

زيرساخت ها و منابع كشور جهت رشد همه جانبه ي افراد و جامعه آماده گردد كه تحقق چنين هدفي در 

نهايت مي تواند بر اقتدار يك كشور در عرصه ي جهاني نيز موثر باشد، در دهه ي چهارم انقالب شكوهمند 

اسالمي و با توجه به آن كه سياست رهبري معظم نظام و مديران ارشد اجرايي بر توسعه ي همه جانبه و 

رفاه اقتصادي و اجتماعي با تكيه بر ارزش ها و بنيان هاي اسالمي و اخالقي است، نياز به يك برنامه ريزي 

منسجم جهت دست يابي به اين اهداف واال جزء ضروريات مي باشد، برنامه ريزي، فرآيند آگاهانه تصميم گيري 

در مورد اهداف و فعاليت هاي آينده يك فرد، گروه، واحد كاري يا سازمان است و با تعيين اهداف مشخص، 

مسير رسيدن به اهداف را پيش بيني مي نمايد، لذا برنامه ريزي نيازمند تالش هاي ذهني جهت تصور 

و طراحي وضعيت مطلوب و پيش بيني راه ها و مسيرهاي نيل به آن مي باشد، برنامه ريزي جهت الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت مبتني بر حركت جمعي در مسير پيشرفت به صورت پويا و انعطاف پذير بر اساس 

تجارب، آزمون و يادگيري است. رسيدن به چنين هدفي نيازمند درنظرگرفتن افكار، نگرش ها و جهان بيني 

جناح هاي مختلف فكري است كه به واسطه ي حوزه هاي مختلف علمي، تجارب عملي و ويژگي هاي نژادي 

به جنبه هاي مختلف و گاه متناقض الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، نگاه مي نمايند و هر جناح فكري، جنبه اي 

را كه به آن نگاه مي نمايد، برتر ازجنبه هاي ساير جناح هاي فكري مي داند. پذيرش تعدد جناح هاي فكري 

و استفاده از آن در امر برنامه ريزي و تصميم گيري با رويكردهاي كمي و عقالئي در علم مديريت همخواني 

ندارد و استفاده از يك روش شناسي كيفي مبتني بر تعدد جناح هاي فكري، الزم مي باشد.

تفكرات كمي در مديريت و تصميم گيري، ريشه در عصر روشنگري دارد، بر مبناي تاثير شگفتي 

كه تفكرات اثبات گرايي و رويكرد عقاليي بر پيشرفت در حوزه هاي تجربي و مهندسي داشت تا سال 

هاي متمادي به عنوان پارادايم اصلي در تمامي پژوهش ها حتي پژوهش هاي مرتبط با علوم اجتماعي 

و مديريت، مطرح گرديد، پارادايم اثبات گرايي اين گونه استدالل مي نمايد كه در درون هر فرد، اصالت 

يكپارچه و مقدسي نهفته است كه بيانگر ظرفيت عقالني وي است. به قول رنه دكارت، «اين فقط فكر من 

است، كه پايه و اساس خاص براي همه چيز را فراهم مي كند». در مديريت نيز توجه عمده به باورهاي 

عقالني شكل گرفت، مديران به ايجاد پيش بيني كوتاه مدت و بلند مدت برمبناي عملكرد سازمان بر 

اساس اين فرض كه كارمندان موجودات عقالني هستند، پرداختند و با انسان ها، تفكرات و جهان بيني 

آن ها به مثابه يك ماشين نگاه مي نمودند. در چنين فضايي وظيفه محقق يافتن متغيرهاي اصلي در هر 

موضوع تحقيق، يافتن معيارهاي استاندارد و يافتن روابط علت و معلولي بين متغيرهاست. فرض اين است 

كه يك واقعيت مشخص سازماني، يك جهان عيني، با قابليت مطالعه تجربي وجود دارد و سازمان داراي 

يك محيط مشخص اجتماعي، يك ساختار رسمي و اهداف به رسميت شناخته شده و انواع نيازهاي 

گوناگون است. با اين حال امروزه بر پژوهشگران مشخص شده است كه رويكردهاي كمي در پژوهش 
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هاي اجتماعي علي الخصوص پژوهش هايي به مطالعه انسان ها با ارزش هاي مختلف مي پردازند، ضعيف 

بوده و فاقد كارايي مطلوب مي باشند، لذا استفاده از روش هاي كمي را توصيه نموده اند (نيومن، ۲۰۰۲).

با توجه به موارد فوق الذكر ايجاد نقشه ي راه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، موضوعي است كه 

با ديدگاه هاي متفاوت، گاه متناقض و در عين حال قابل دفاعي روبرو است و از سوي ديگر موضوعي 

است كه در حوزه ي پژوهش هاي اجتماعي و مديريت مطرح مي گردد و استفاده از رويكردهاي كمي و 

روش هاي مبتني بر پارادايم اثبات گرايانه با كاستي هاي فراواني روبرو خواهد بود، لذا الزم است كه با 

ارائه ي يك روش شناسي نوين، تعدد ديدگاه ها و هم بافت هاي اجتماعي حاكم بر آن شناسايي شده و 

اين موارد، در گام هاي روش شناسي لحاظ گردد، اين نوشتار روش شناسي سيستم هاي نرم كه يكي 

از روش شناسي هاي مبتني بر تحقيق در عمليات نرم مي باشد را به عنوان روش شناسي مورد نياز در 

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مطرح مي نمايد، ساختار اين مقاله به اين صورت مي باشد كه در ابتدا 

در بخش دوم، تفكر سيستمي نرم و منشا آن بيان مي گردد، در ادامه در بخش سوم، روش شناسي 

سيستم هاي نرم و گام هاي آن، بررسي شده و در انتها نتيجه گيري حاصل از اين نوشتار مطرح مي گردد. 

تفكر سيستمي نرم
مسئله عاملي است كه در راه رسيدن به هدف ايجاد مانع مي نمايد، سازمان ها همواره در راه رسيدن 

به اهداف خود با موانع متعددي روبرو شده كه هركدام ايجاد كننده ي يك مسئله خاص مي باشند، هر 

مسئله اي در پيرامون خود از موقعيتي تشكيل يافته است كه اين موقعيت بر نحوه ي حل مسئله تاثير 

مي گذارد لذا براي شناخت مسئله، بايستي موقعيت مسئله را هم شناخت. جهت حل مسئله بايد در ابتدا، 

به شناسايي موقعيتي پرداخت كه به منجر به ايجاد مسئله شده است و در ادامه پس از شناخت صحيح 

موقعيت مسئله به تجزيه و تحليل آن پرداخته و بر مبناي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل موقعيت به 

انجام اقداماتي جهت به حداقل رساندن موانع موجود، مبادرت ورزيد. جهت حل مسائل نياز به مدلسازي 

مي باشد كه فرآيند مدلسازي مي تواند به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه صورت پذيرد. مدلسازي توانايي 

توصيف موقعيتي است كه مسئله را ايجاد نموده است و يكي از اجزاي حياتي هر روش شناسي مي باشد كه 

به تجزيه و تحليل موقعيت مي پردازد. مدلسازي منجر به ايجاد مدلي مي گردد كه برمبناي اين مدل، فرد 

به تصميم گيري درباره ي مسئله مي پردازد. مدل هاي حاصل از فرآيند مدلسازي معموًال از خود موقعيت 

ساده تر بوده و عناصر و روابط آن ها در يك موجوديت به گونه ي ساده اي نمايش داده مي شود تا درك و 

فهم آن ها ساده باشد. پس از ادراك يك مدل توسط ذي نفعان مي توان به تدريج آن را پيچيده تر نموده 

تا موجوديت ها با دقت بيشتري نمايان گردند، با اين حال در نهايت با پيچيده تر شدن مدل ها و روابط 

ميان عناصر آن ها مدل حاصل شده نمي تواند به طور دقيق با موقعيت مسئله انطباق يابد. 

پس از مطرح شدن ناكارآمدي روش هاي علمي و تحليلي حاصل از عقالنيت محدود و اثبات 
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گرايي، نظريه عمومي سيستم ها به عنوان جايگزين انتخاب گرديد، بر مبناي اين نظريه عالوه بر 

اجزا، بايستي تعامل آن ها با يكديگر نيز لحاظ شود (برتالنفي، ۱۹۶۹). چنين رويكردي عالوه بر 

اين كه كل را حاصل اجزاي آن مي داند، رابطه ي تعاملي اجزا با يكديگر و رابطه ي سيستم با محيط 

را نيز در نظر مي گيرد و بر اين باور است كه ويژگي هاي سيستمي، متفاوت از ويژگي هاي اجزاي 

آن است. نظريه عمومي سيستم ها به سرعت جايگزين خردگرايي منطقي گرديد و استفاده از آن 

در علوم زيست شناسي و مهندسي به ايجاد سيستم هاي پيچيده و دستاوردهاي بزرگ منجر شد 

و در تمامي علوم بر رويكردهاي سيستماتيك، تاكيد فراواني صورت پذيرفت (هال، ۱۹۶۸). رويكرد 

سيستماتيك با آن كه در علوم مهندسي منشأ پيشرفت هاي بزرگي گرديد اما كاربرد زيادي در علوم 

رفتاري نيافت زيرا مسائلي كه در حوزه ي علوم انساني و مديريت مطرح مي گردند با مسائلي كه در 

حوزه ي مهندسي و علوم تجربي رخ مي دهند داراي تفاوت عمده اي مي باشند، در مسائل تجربي 

موقعيت مسئله ايستا و ساده مي باشد و ادراك افرادي كه با مسئله مواجه مي شوند، از موقعيت 

مسئله، ادراكات يكسان و مشابهي مي باشد (كسل و سايمن، ٢٠٠٤)؛ اما در مسائلي كه با انسان ها و 

رفتارهاي آن ها گره خورده اند، ارتباطات ميان انسان ها و تعدد ارزش ها منجر به ابجاد موقعيت هاي 

مسئله ي پيچيده و پويايي مي شود كه منجر به شكل گيري ادراكات متقابل چندگانه اي از موقعيت 

مسئله مي گردد چنين عاملي ناشي از آن است كه انسان ها جهت حل مسائلي كه در پيش رو 

دارند به ايجاد ساخته هاي ذهني از مسئله پرداخته و سپس برمبناي ساخته هاي ذهني خود تصميم 

مي گيرند، اين ساخته هاي ذهني، ساخته هاي قابل دفاعي مي باشند كه فرد تصميم گيرنده همواره به 

دفاع از آن ها برمي خيزد. به چنين موقعيت هاي پيچيده اي، موقعيت مسئله مدار١ گفته مي شود، 

موقعيت هاي مسئله مدار دربرگيرنده ي افرادي است كه به علت جهان بيني٢ هاي متفاوتي كه دارند 

داراي ادراكات متفاوتي از يك پديده مي باشند، برخي زندان را مكاني براي تنبيه، برخي آن را مكاني 

براي بازپروري مجرمين، برخي آن را سيستمي براي كنترل ارتباط مجرمين با جامعه، گروهي آن را 

سيستمي براي ثبات هنجارها و ارزش هاي جامعه و عده اي آن را سيستمي مي دانند كه در نهايت 

نه تنها منجر به كاهش جرائم نشده بلكه به افزايش آن كمك مي نمايد. موقعيت هاي مسئله مدار 

عالوه بر دارا بودن جهان بيني هاي متفاوت با انسان هايي روبرو هستند كه به صورت هدفمند٣ و با 

نيت قبلي كه حاصل از ذهن انسان ها و نه از روي غريزه است، اقدام مي نمايند. موقعيت هاي مسئله 

مدار منجر به ايجاد مسائلي مي شوند كه بر خالف مسائل مهندسي و علوم تجربي با رويكرد هاي 

تقليل گرايانه و اثبات گرايانه (تفكر سخت) قابل حل نمي باشند و نيازمند گونه ي جديدي از تفكر 

به نام تفكر نرم مي باشد، تفاوت هاي تفكرهاي سخت و نرم در جدول ١ بيان شده است. 

1. Problematical situations
2. Worldview
3. Proposefull
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جدول ١: تفاوت ميان تفكر سخت و تفكر نرم

تفكر سختتفكر نرم
موقعيت مسئله ساختارمند مي باشد.موقعيت مسئله فاقد ساختار مشخص مي باشد.

مسائلي كه رخ مي دهند داراي عدم اطمينان شديد 
مي باشند.

مسائلي كه رخ مي دهند در شرايط اطمينان كامل رخ 
داده و عدم قطعيت اندك است.

تواتر مسائل نسبتا زياد است.تواتر مسائل در تفكر نرم نسبتا كم است.
ميان ذي نفعان و محققين درگير در مسئله، جهان 

بيني هاي متفاوت و متناقض وجود دارد.
برداشت ذي نفعان و محققين از مسئله برداشت 

يكساني است.
مسائل داراي راه حل مشخصي مي باشند.مسائل بي شماري براي حل شدن وجود دارند

مسائل داراي اهداف بي شماري مي باشند كه اين 
اهداف قابل سنجش نمي باشند.

مسائل داراي اهداف محدود، مشخص و قابل سنجش 
مي باشند.

ماهيت مسئله مشخص است.ماهيت مسئله به خوبي مشخص نيست.
شرايط عدم اطمينان را نمي توان با استفاده از تئوري 

احتمال مدلسازي نمود.
شرايط عدم اطمينان را مي توان با تئوري احتمال 

مدلسازي نمود.
هدف نهايي روش شناسي ها رسيدن به نقطه ي بهينه است.هدف نهايي روش شناسي ها يادگيري اجتماعي است.

روش شناسي سيستم هاي نرم
پژوهشگران تعاريف متعددي نسبت به روش شناسي١ ارائه نموده اند كه نسبت به اين تعاريف 

اجماعي وجود ندارد، جهت شناخت بهتر روش شناسي، ابتدا بهتر است به اين مسئله پرداخته 

شود كه روش شناسي چه چيزي نيست. روش شناسي يك تكنيك، روش يا ابزار نيست و قابليت 

تجويزگري آن نسبت به روش ها و ابزارها ضعيف تر بوده و قابليت دستوري آن بيشتر است. روش 

شناسي، تجسمي از اصول و مفروضات بيان نشده اي است كه شالوده ي كار را تشكيل مي دهند و 

انتخاب روش ها، ابزارها و رويكردها بر مبناي روش شناسي صورت مي پذيرد، به بيان بهتر روش 

شناسي از يك رويكرد ساختاريافته استفاده مي نمايد. جهت شناخت بهتر روش شناسي بايستي دو 

موجوديت مجزاي دنياي حقيقي و تفكر درباره ي دنياي حقيقي شناخته شوند، دنياي حقيقي٢ منبع 

مسائلي است كه روش شناسي به آن ها مي پردازد و تفكر درباره ي دنياي حقيقي٣، منبع ايجاد روش 

شناسي است كه درون ذهن صورت پذيرفته و ناشي از يك برنامه ريزي ذهني است. 

تا پيش از دهه ي ٧٠ ميالدي روش شناسي هاي مرسوم جهت حل مسائل انساني و مديريتي، روش 

1. Methodology
2. Real world
2. Thinking about real world
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شناسي هاي سخت بوده اند كه مبناي آن ها پارادايم اثبات گرايي مي باشد، بر اساس علم اجتماعي اثبات 

گرا رويدادهاي اجتماعي از نظمي طبيعي در جهان پيروي مي نمايند و الگوهاي اساسي واقعيات اجتماعي 

ثابت مي باشند، اين ديدگاه انسان را موجودي عقاليي و لذت طلب مي داند كه تحت تاثير روابط جبرگرايانه 

قرار دارد و انسان ها و رفتار آن ها معلول شرايطي است كه بر آن ها كنترلي ندارد به عبارت بهتر اعمال 

انسان توسط نيروهاي بيروني شكل گرفته و قابل پيش بيني است. اين روش شناسي ها كه به اصطالح 

روش شناسي هاي سخت١ ناميده مي شوند، مبتني بر اصول مهندسي و علمي بوده و از رويكردي ابزارمحور 

و سيستماتيك برخوردار است. اين روش شناسي، مناسب سيستم هاي ساده اي است كه افراد برداشت هاي 

يكساني از موقعيت مسئله دارند، در حالي كه جهت حل مسائل انساني و مديريتي كه مرتبط با موقعيت 

هاي مسئله مدار است، نياز به روش شناسي متفاوتي است، اين روش شناسي روش شناسي هاي نرم ناميده 

مي شوند كه روشي كل نگر، تفسيري، سيستميك وحل مسئله محور بوده و هدف آن مواجهه با موقعيت 

هاي مسئله مداري است كه بر اساس جهان بيني هاي متناقض و اقدامات هدفمند شكل گرفته است. 

يكي از موفقترين روش شناسي هاي نرم، روش شناسي سيستم هاي نرم٢ مي باشد كه براي نخستين 

باردردهه ٧٠ ميالدي توسط پيتر چكلند٣ و همكارانش در دانشگاه لنكستر٤ ابداع گرديد. اين روش شناسي از 

رويكرد اقدام پژوهي٥ در سيستم هايي استفاده مي نمايد كه عالوه بر پيچيدگي، با مسائل دنياي واقعي يكپارچه 

شده اند. در اقدام پژوهي محقق و ذي نفعان در موقعيت مسئله مداخله نموده و سعي در انجام اقداماتي دارند 

كه منجر به بهبود موقعيت مسئله مي گردد. اقدام پژوهي از دو مصدر اقدام كردن و پژوهش نمودن شكل 

گرفته است، اقدام به ايجاد تغيير در موقعيت مسئله و بالتبع ايجاد تغيير در برنامه هاي سازمان ها مي پردازد و 

پژوهش به افزايش آگاهي و يادگيري مي پردازد (اين افزايش آگاهي تنها منحصر به فرد پژوهش گر نيست بلكه 

فردي كه ذي نفع است نيز افزايش آگاهي خواهد داشت). در رويكرد اقدام پژوهي تنها پژوهش گر (تحليل گر 

سيستم) نقش ندارد بلكه تيمي متشكل از پژوهش گر و افراد ذي نفع در فرآيند تغيير مشاركت مي نمايند و 

افراد ذي نفع يكي از اساسي ترين نقش ها را در امر اقدام پژوهي بازي مي نمايند. اين فرآيند ايستا نمي باشد 

بلكه از فرآيندي رفت و برگشتي جهت شناسايي بهتر اتفاقات استفاده مي نمايد. اقدام پژوهي حدواسط ميان 

علم و عمل است بدين معنا كه تنها يك علم بدون عمل يا يك عمل فاقد وجهه ي علمي نيست. 

اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، 

ارزش ها و نرم ها چارچوبي٦ از ايده ها (F) دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و 

با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و دغدغه٧ (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه 
3. Hard methodologies
4. Soft systems methodology
5. Peter Checkland
6. Lancaster
7. Action research
6. Framework
7. Area of concern
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در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش 

ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده 

از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل 

چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها 

چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش 

شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي 

نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي 

از ايده ها (F) دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به 

بررسي موقعيت هاي مسئله و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان 

به محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها 

(F) دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي 

موقعيت هاي مسئله و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به 

 (F) محيط پيرامون را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها

دارند، سپس از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت 

هاي مسئله و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون 

را دنبال مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس 

از اين چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله 

و دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 
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دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 
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مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در اين مدل چگونگي نگاه انسان به محيط پيرامون را دنبال 

مي نمايد بر اساس اين مدل، افراد بر اساس ايده ها، ادراكات، ارزش ها و نرم ها چارچوبي از ايده ها (F) دارند، سپس از اين 

چارچوب در جهت ايجاد روش شناسي (M) استفاده نموده و با استفاده از روش شناسي به بررسي موقعيت هاي مسئله و 

دغدغه (A) ها مي پردازند. بر اساس چرخه ي اقدام پژوهي كه در شكل ١ نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي 

از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد 

و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله 

شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد 

كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين 

زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم 

مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي 

به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن 

جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع 

دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. 

به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد 

ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي 

صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت 

مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه 

مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي 

تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي 

سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 
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كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان 

متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي 

كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. 

نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به 

ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي 

موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر 

مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي 

موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و 

روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي 

آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در 

باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام 

جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده 

است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي 

پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي 

منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه 

موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي 

حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي 

مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري 

را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي 

راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از 

مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت 

به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت 

زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي 

گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر 

مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، 

اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به 

يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي 

پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين 

مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري 

اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با 
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بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت 

فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در 

موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت 

پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله 

صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، 

چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در 

چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم 

هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي 

از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي 

روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در 

اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان 

داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد 

چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت 

مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي 

انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب 

ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش 

شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد 

شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني 

اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني 

متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي 

از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي 

كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر 

مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت 

مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل 

مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد 

كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم 

مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي 

به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن 

جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع 

دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. 

به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد 
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ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي 

صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت 

مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه 

مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي 

تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي 

سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان 

متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي 

كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. 

نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به 

ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي 

موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر 

مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي 

موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و 

روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي 

آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در 

باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام 

جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده 

است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي 

پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي 

منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه 

موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي 

حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي 

مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري 

را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي 

راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از 

مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت 

به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت 

زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي 

گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر 

مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، 
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اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به 

يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي 

پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين 

مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري 

اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با 

بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت 

فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در 

موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت 

پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله 

صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، 

چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در 

چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم 

هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي 

از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي 

روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در 

اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان 

داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد 

چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت 

مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي 

انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب 

ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش 

شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد 

شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني 

اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني 

متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي 

از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي 

كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر 

مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت 

مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل 

مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد 
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كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم 

مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي 

به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن 

جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع 

دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. 

به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد 

ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي 

صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت 

مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه 

مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي 

تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي 

سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان 

متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي 

كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. 

نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به 

ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي 

موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر 

مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي 

موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و 

روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي 

آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در 

باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام 

جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده 

است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي 

پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي 

منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه 

موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي 

حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي 

مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري 

را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي 
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راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از 

مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت 

به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت 

زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي 

گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر 

مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، 

اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به 

يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي 

پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين 

مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري 

اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با 

بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت 

فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در 

موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت 

پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله 

صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، 

چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در 

چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم 

هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي 

از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي 

روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در 

اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان 

داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد 

چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت 

مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي 

انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب 

ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش 

شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد 

شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني 

اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني 
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متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي 

از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي 

كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر 

مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت 

مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل 

مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد 

كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم 

مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي 

به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن 

جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع 

دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. 

به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد 

ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي 

صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت 

مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه 

مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي 

تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي 

سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان 

متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي 

كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. 

نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به 

ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي 

موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر 

مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي 

موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و 

روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي 

آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در 

باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام 

جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده 

است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي 
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پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي 

منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه 

موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي 

حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي 

مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري 

را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي 

راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از 

مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت 

به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت 

زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي كه ناشي از جهان بيني هاي 

گوناگون افراد ذي نفع در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر 

مبناي روش شناسي صورت پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، 

اقداماتي در موقعيت مسئله صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به 

يافته هاي خود اضافه مي نمايد، چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي 

پژوهشي جديد، توانايي تغيير در چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين 

مراحل كه روش شناسي سيستم هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري 

اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با 

بررسي هاي متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت 

فرآيندي مطرح شده است. نشان داده شده است، زمينه هاي پژوهشي١ كه ناشي از جهان بيني هاي گوناگون افراد ذي نفع 

در موقعيت مسئله است، به ايجاد چارچوب ايده ها و روش شناسي منجر مي گردد و پژوهش گر بر مبناي روش شناسي صورت 

پذيرفته به شناسايي موقعيت مسئله مي پردازد، پس از آن كه موقعيت مسئله شناسايي گرديد، اقداماتي در موقعيت مسئله 

صورت مي پذيرد و بر مبناي انعكاس صورت پذيرفته، نتايجي حاصل مي گردد كه فرد آن را به يافته هاي خود اضافه مي نمايد، 

چنين دستاوردي موجب ايجاد زمينه هاي پژوهشي جديدي مي گردد كه اين زمينه هاي پژوهشي جديد، توانايي تغيير در 

چارچوب ايده ها و روش شناسي را ايجاد كرده و موجبات يادگيري را فراهم مي آورند، اين مراحل كه روش شناسي سيستم 

هاي نرم بر مبناي آن ايجاد شده است در طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي 

از مباحث نوين در باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي 

روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دفاعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي متني و مقاالتي كه در 

اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند. به صورت فرآيندي مطر ح شده است.

1. Research themes
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شكل ١: چرخه ي اقدام پژوهي (چكلند و پالتر، ۲۰۰۶)

روش شناسي سيستم هاي نرم جهت ايجاد يادگيري اجتماعي 
طراحي و تدوين نقشه ي راه دست يابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه يكي از مباحث نوين در 

باب حكمراني اسالمي است، به عنوان يكي از مسائل كالن جمهوري اسالمي ايران با ذي نفعان متعددي 

روبرو است كه هركدام جهان بيني متفاوت و قابل دف اعي نسبت به اين موضوع دارند، با بررسي هاي 

متني و مقاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است، برخي از اين جهان بيني ها به صورت زير مي باشند.

واعظي (١٣٩٠)، توليد دانش بومي و اسالمي و تاكيد بر نظريه پردازي هاي سياسي را يك عامل 

اصلي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مي داند، به زعم وي الگوي پيشرفت، از پيشرفت سياسي تاثير 

پذيرفته و با ايجاد يك فرهنگ سياسي و شبكه روابط سياسي، اصًالحات و تغييرات در عرصه هاي 

مختلف انجام مي پذيرد. پناهي بروجردي (١٣٩٠) شاخص اصلي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را 

بازتعريف مفاهيم اقتصادي و كسب درآمد، علي الخصوص تكريم مشتري مي داند. بر مبناي يافته هاي 

وي، تاكيد بر كرامت ذاتي انسان و درنظرگيري آن در مفاهيم اقتصادي خرد و كالن مي تواند بر ايجاد 

يك الگوي توسعه ي اقتصادي جديد مي تواند كمك فراواني نمايد. بر مبناي پژوهشي ديگر، شالوده ي 

پيشرفت بر اساس الگوي اسالمي ايراني در مفهوم عدالت اقتصادي نهفته است، با به كارگيري عدالت 

تخصيصي استفاده از اموال و نهاده ها، منجر به افزايش توليد و كارايي توليد شده و عدالت توزيعي منجر 

به بهبود توزيع درآمد و ثروت در جامعه مي گردد (عبدالملكي، ١٣٩١). عمار (١٣٩٠) عامل تاثيرگذار 

بر پيشرفت اسالمي ايراني را استقالل سياسي دانسته و به زعم وي زمينه ي پيشرفت يك جامعه زماني 

فراهم مي گردد كه جامعه به سطح خاصي از استقالل سياسي دست يابد و پيشرفت درون زا را يكي 

از الزامات اساسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مي داند.
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شكل ٢: گام هاي روش شناسي اقدام پژوهي (چكلند و پالتر، ٢٠٠٦)

با توجه به تعدد جهان بيني ها نسبت به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، نياز است تا با بهره گيري 

از روش شناسي سيستم هاي نرم با درنظرگيري شناختي كه از موقعيت مسئله، ايده هاي تغيير 

نيز شناسايي شده و ايجاد تغيير با استفاده از شناخت تمامي ديدگاه ها حاصل گردد، بر مبناي اين 

شناخت، هدف رسيدن به ايده هايي است كه براي تمامي جناح هاي فكري مطلوب بوده و در عين 

حال با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي موقعيت مسئله، امكان پذير باشد. اين كار در واقع فرآيند 

سازش جهان بيني هاي مختلفي است كه به ايجاد نوعي تغيير در موقعيت بپردازد كه همه ي افراد 

به رغم وجود جهان بيني هاي متضاد آن را پذيرا بوده و عالوه بر آن، نوعي يادگيري گروهي حاصل 

گردد كه عالوه بر تغيير و بهبود يك موقعيت مسئله زا منجر به ايجاد بازتابي بر چارچوب ايده هاي 

هريك از ذي نفعان نيز گردد، اين تغييرات در ساختار، فعاليت ها و نگرش ها صورت مي پذيرد.

گام هاي ١ و ٢: شناخت 

گام هاي ١ و ٢ به شناسايي موقعيت مسئله پرداخته و با درنظرگيري عواملي كه موقعيت مسئله 

را ايجاد نموده اند به شناخت تمامي ابعاد مسئله مي پردازد، در اين مرحله بايستي تمامي ديدگاه هايي 

كه نسبت به موقعيت مسئله وجود دارند مورد بررسي قرار گيرندو به همين منظور از تصوير غني١ 

استفاده مي شود. تصوير غني به صورت شماتيك تمامي اطالعات و ارتباطات حاكم بر موقعيت مسئله 

را مورد شناسايي قرار مي دهد. چنين تصويري به محقق كمك مي نمايد به سادگي موقعيت مسئله را 

بررسي نمايد. جهت درك بهتر موقعيت مسئله، تحليل گر مي تواند از سه دسته تحليل استفاده نمايد، 

اين سه دسته به ترتيب تحليل خودمداخله، تحليل اجتماعي و تحليل سياسي نام دارند. در تحليل 

خودمداخله، محقق به شناسايي كارفرمايان، مجريان و صاحبان موضوع پرداخته و جهت رسيدن به اين 

1. Rich picture
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هدف به بررسي نقش هاي سازماني مي پردازد. در تحليل اجتماعي به واقعيت اجتماعي موقعيت مسئله 

پرداخته مي شود، زيرا بيشتر محرك فعاليت هاي انساني منطقي نبوده و ريشه در هنجارهاي فرهنگي 

و احساسات دارند، چنين عاملي باعث مي گردد تغييراتي رخ داده در موقعيت مسئله از نظر فرهنگي 

امكان پذير باشد، جهت تحليل اجتماعي بايستي نقش ها، هنجارها و ارزش ها به درستي شناسايي 

و تبيين شوند، اين سه عنصر به يكديگر وابسته بوده و در طول زمان تغيير مي يابند. يكي از عوامل 

تاثيرگذار در اجراي تصميمات اتخاذ شده، بعد سياسي است، بعد سياسي مي تواند بر اجرا يا عدم اجراي 

يك تصميم تاثير بگذارد، لذا به تحليل سياسي نياز است تا با اتكا بر آن اركان قدرت و توزيع قدرت 

به درستي شناسايي گردد، محقق در تحليل سياسي بايستي منابع قدرت و انواع قدرت نظير قدرت 

شخصي با قدرت اطالعات و تاثير آن بر تصميمات اتخاذ شده را به دقت مورد بررسي و تحليل قرار دهد. 

گام ٣: انتخاب

در اين گام، روش شناسي سيستم هاي نرم از دنياي واقعي خارج شده و به دنياي سيستم ها وارد 

مي گردد، چكلند اين گام را گام تعريف ريشه اي مي داند و چالش برانگيزترين گام روش شناسي مي باشد 

(چكلند، ١٩٨١). در گام سوم تحليل گر بايستي با استفاده از اطالعات گام هاي قبل، مسئله را به 

گونه اي بررسي نمايد كه اطمينان حاصل شود كه بين دنياي حقيقي و دنياي سيستمي ارتباط مناسبي 

ايجاد شده است. در اين مرحله تحليل گر با استناد به ديدگاه هاي گوناگوني كه از تصوير غني حاصل 

شده است به بيان تعريف ريشه اي١ مي پردازد (پلت و وارويك، ١٩٩٥). تعريف ريشه اي بيانگر مسئله 

و منشا آن با تكيه بر سيستم فعاليت هاي انساني است و هر تعريف ريشه اي برخواسته از يك جهان 

بيني خاص مي باشد (آويسن و فيتزجرالد، ١٩٩٥, چكلند، ١٩٩٩)، محقق در ابتدا با استفاده از فرمول 

PQR مي تواند به ايجاد تعاريف ريشه اي پرداخته و سپس با استفاده از تحليل CATWOE به غني 
سازي آن بپردازد، فرمول PQR با پاسخ به سواالتي نظير چه٢؟ چگونه٣؟ و چرا٤؟ به تفكر درباره ي چگونه 

فكر كردن مي پردازد، اين فرمول به اجراي P به وسيله Q جهت دستيابي به R مي پردازد، با استفاده از 

فرمول فوق تعاريف ريشه اي حاصل مي گردد كه هر تعريف ريشه اي برخواسته از جهان بيني يك جناح 

فكري برمبناي ذهنيات آن ها است، در ادامه پس از دست يابي به تعاريف ريشه اي، تعاريف با استفاده از 

تحليل CATWOE غني سازي مي گردد. روش شناسي سيستم هاي نرم زائيده ي يك تفكر سيستمي 

كل نگر است لذا همانند همه ي سيستم ها از يك خروجي متعارف برخوردار است، چنين خروجي كه 

حاصل از تغيير يا دگرگوني مي باشد مي تواند براي دسته اي از انسان ها ارزش آفرين بوده و يا همزمان 

از دسته اي از انسان ها سلب ارزش نمايد، اين دسته از انسان ها مشتري٥ ناميده مي شوند. فرآيند تبديل 
1. Root definition
2. What
3. How
4. Why
5. Customer
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ورودي ها به خروجي، دگرگوني١ ناميده مي شود كه همواره مي تواند توسط گروهي از انسان ها ايجاد يا 

متوقف گردد، در ادبيات سيستم هاي نرم اين دسته از افراد مالك٢ ناميده مي شوند؛ عالوه بر مالك هر 

سيستمي با دسته اي از ذي نفعان گوناگون مواجه است كه نسبت به سيستم و هدف هاي آن، جهان 

بيني٣ خاص خود را دارند؛ اين جهان بيني بر ديدگاه آن ها نسبت به فرآيند دگرگوني تاثير مي گذارد 

و مجموعه سيستم حاصل شده در محيطي٤ فعاليت مي نمايد كه سيستم قادر به كنترل آن نمي باشد 

و در نهايت تغييرات حاصل مي تواند براي بازيگران٥ مهم باشد، شناسايي مشتريان، بازيگران، فرآيند 

دگرگوني، ديدگاه، مالك و محيط و بيان نمودن آن ها هدف تحليل CATWOE بوده كه منجر به غني 

سازي تعاريف ريشه اي برخواسته از تفكرات جناح هاي فكري مي گردد، در افراد بسياري معتقدند كه در 

هنگام مدل سازي بهتر است فرآيند را در ابتدا با تعريف حهان بيني و فرآيند دگرگوني آغاز و سپس ساير 

عناصر CATWOE را تعيين نمود، فرآيند دگرگوني يك فعاليت هدفمند است كه موجب تغيير حالت 

مي گردد لذا بايستي همواره پايش گردد تا از درستي فرآيند دگرگوني اطمينان حاصل گردد، پايش از 

طريق سه معيار زير صورت مي پذيرد. هريك از اين اجزا نشان داده شده اند.

افراد بسياري معتقدند كه در هنگام مدل سازي بهتر است فرآيند را در ابتدا با تعريف حهان 

بيني و فرآيند دگرگوني آغاز و سپس ساير عناصر CATWOE را تعيين نمود، فرآيند دگرگوني يك 

فعاليت هدفمند است كه موجب تغيير حالت مي گردد لذا بايستي همواره پايش٦ گردد تا از درستي 

فرآيند دگرگوني اطمينان حاصل گردد، پايش از  طريق سه معيار زير صورت مي پذيرد.

شكل ٣: اجزاي تحليل CATWOE (چكلند و پالتر، ۲۰۰۶)

1. Transformation
2. Owner
3. Worldview
4. Environment
5. Actor
6. Monitor
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١- معيار اثرگذاري١: اين معيار به درست كار كردن فرآيند دگرگوني داللت نموده و هدف از آن 

دست يابي به اهداف مورد نظر فرآيند دگرگوني است.

٢- معيار كارايي٢: اين معيار بيانگر استفاده ي حداقلي و درست از منابع در فرآبند دگرگوني است.

٣- معيار اثربخشي٣: اين معيار بيانگر آن است كه آيا فرآيند دگرگوني مي تواند در دست يابي به 

اهداف سطوح باالتر يا بلندمدت تر كمك نمايد؟

گام ٤: مدلسازي

در گام قبل تحليل گر با استفاده از تعاريف ريشه اي به شناخت سيستم فعلي مي پردازد و «آن 

چه كه هست» را بيان مي دارد، در حالي كه در اين گام، تحليل گر با استفاده از نتايج مرحله ي قبل 

«به آن چه كه سيستم بايد انجام دهد» مي پردازد. جهت رسيدن به اين هدف بايستي براي هر يك 

از تعاريف ريشه اي، يك مدل مفهومي ايجاد گردد، بسته به سطح جزئيات مورد نظر مدل مفهومي 

مي تواند در چندين سطح بيان گردد اما مدلي كه در سطح اول ايجاد مي گردد نبايستي بيش از ١٢ 

فعاليت را شامل گردد (ويلسن، ١٩٩٠). مدل حاصل بر مبناي سيستم فعاليت هاي انساني شكل 

مي گيرد، سيستم فعاليت هاي انساني٤ از تركيب دو سيستم فعاليت ها٥ و سيستم هاي فرهنگي و 

اجتماعي٦ حاصل مي گردد، سيستم فعاليت ها بيانگر چگونگي انجام يك فرآيند مي باشد، در اين 

سيستم ها از افعال استفاده شده و ارتباط افعال با يكديگر به صورت منطقي مي باشد و بر اساس 

روابط پيش نيازي مي باشد، اين سيستم ها به چيستي مي پردازند كه مرتبط با ذهنيت انسان ها 

است. در سيستم هاي فرهنگي اجتماعي، روابط به صورت فردي بوده و اجزاي آن افرادي هستند 

كه به انجام فعاليت ها مي پردازند، هدف اين سيستم ها پاسخ به چگونگي بوده و به عينيت رفتار 

انسان ها اشاره دارد (ويلسن، ٢٠٠٨).

در گام انتخاب بر مبناي هريك از جناح هاي فكري يك تعريف ريشه اي حاصل مي گردد اما در اين 

مرحله، براي هريك از تعاريف ريشه اي يك مدل مفهومي ايجاد مي گردد، در ادامه مدل هاي مفهومي 

حاصل با يكديگر تركيب شده و يك مدل اجماع حاصل مي گردد كه در ايجاد آن از جهان بيني تمامي 

جناح هاي فكري استفاده شده است، جهت نمايش مدل هاي مفهومي حاصل، از نقشه هاي شناختي 

استفاده مي گردد، نقشه هاي شناختي نمايش افكار در مورد مسئله اي است كه از فرآيند نگاشت حاصل 

مي گردد، هدف اين نقشه ها نمايش دنياي ذهني انسان ها، درك آن ها از محيط پيرامون، مديريت 

و كنترل آن مي باشد، نگاشت شناختي مي تواند موقعيت هاي مسئله مدار را ساختاردهي نموده و از 

1. Efficacy
2. Efficiency
3. Effectiveness
4. Human activity system (HAS)
 .5Activity systems
6. Social and cultural systems
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گزينه هاي مناسب جهت راه كارها پرده برداري نمايد، نقشه هاي شناختي با ساختاري سلسله مراتبي 

توصيف مي شوند كه اغلب در قالب گراف وسيله- هدف نمايش داده مي شود كه اهداف آن در راس سلسله 

مراتب آن قرار مي گيرند و هر گراف بيانگر يك تغيير حالت است (حنفي زاده و علي احيايي، ٢٠١١). 

پس از مشخص شدن سيستم فعاليت هاي انساني، جلسات مباحثه با حضور نمايندگان همه ي 

جناح هاي فكري تشكيل شده و تمامي فعاليت هاي مدل هاي مفهومي ايجاد شده توسط جناح هاي فكري 

مورد بررسي قرار مي گيرد و فعاليت هاي مطلوب انتخاب مي گردند. فعاليت هاي مطلوب، فعاليت هايي 

هستند كه بر روي آن ها اجماع سراسري، صد درصدي يا محلي وجود دارد، مدل حاصل از فعاليت هاي 

مطلوب، مدل وظايف اصلي آزمايشي١ ناميده مي شود. در ادامه با استفاده از مدل وظايف اصلي آزمايشي، 

تعريف ريشه اي مرتبط با آن ايجاد شده و بر مبناي تعريف ريشه اي، مدل مفهومي تبيين مي گردد، 

مدل مفهومي حاصل، مدل آزمون2 ناميده مي شود. مدل آزمون بايستي نسخه ي قابل پذيرشي از مدل 

وظايف اوليه آزمايشي باشد، براي رسيدن به اين هدف، بايستي طي تكرارهايي، بين دو مدل همگوني 

صورت پذيرد. پس از حصول همگوني، مدل  سيستم فعاليت هاي انساني به اجماع مي رسد. 

شكل ٤: فرآيند حصول اجماع از ديدگاه روش شناسي نرم (ويلسن، ١٩٩٠)

در پس از مشخص شدن سيستم فعاليت هاي انساني، جلسات مباحثه با حضور نمايندگان 

همه ي جناح هاي فكري تشكيل شده و تمامي فعاليت هاي مدل هاي مفهومي ايجاد شده توسط جناح 

هاي فكري مورد بررسي قرار مي گيرد و فعاليت هاي مطلوب انتخاب مي گردند. فعاليت هاي مطلوب، 

1. Tentative primary task model
2. Test model
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فعاليت هايي هستند كه بر روي آن ها اجماع سراسري، صد درصدي يا محلي وجود دارد، مدل حاصل 

از فعاليت هاي مطلوب، مدل وظايف اصلي آزمايشي ناميده مي شود. در ادامه با استفاده از مدل وظايف 

اصلي آزمايشي، تعريف ريشه اي مرتبط با آن ايجاد شده و بر مبناي تعريف ريشه اي، مدل مفهومي 

تبيين مي گردد، مدل مفهومي حاصل، مدل آزمون ناميده مي شود. مدل آزمون بايستي نسخه ي قابل 

پذيرشي از مدل وظايف اوليه آزمايشي باشد، براي رسيدن به اين هدف، بايستي طي تكرارهايي، بين 

دو مدل همگوني صورت پذيرد. پس از حصول همگوني، مدل سيستم فعاليت هاي انساني به اجماع 

 (…,CM1,CM2) مي رسد.، ابتدا با شناسايي فعاليت هاي مطلوب هريك از مدل هاي مفهومي

مدل وظيفه اصلي آزمايشي حاصل مي گردد، اين مدل بايستي به گونه اي ايجاد شود كه با مطالعه ي 

فرآيندهاي آن يك تعريف ريشه اي از آن مشتق گردد، پس از آن كه در يك فرآيند معكوس، تعريف 

ريشه اي به دست آمد، يك مدل آزمون ايجاد مي گردد، مدل آزمون يك مدل همگرا بوده و از آن 

در جهت مقايسه با مدل وظيفه اصلي آزمايشي استفاده مي شود. جهت مقايسه مدل آزمون با مدل 

وظيفه اصلي آزمايشي از چرخه ي تكرار استفاده مي شود و اين چرخه زماني متوقف مي گردد كه مدل 

آزمون ايجاد شده نسخه ي قابل قبول و همگوني از مدل وظيفه اصلي آزمايشي باشد و محدوده ي 

فعاليت هاي آن را پوشانده و همگرا باشد. در چرخه ي تكرار مي توان فعاليت هايي به مدل وظيفه 

اصلي آزمايشي اضافه نمود، زيرا ممكن است برخي از فعاليت هاي مطلوب كه از ديدگاه هاي متناقضي 

ايجاد شده اند، منجر به بروز تضاد شوند، لذا الزم است فعاليت هايي به مدل وظيفه اوليه آزمايشي 

اضافه گردد تا به رفع تضادهاي حاصل و كنترل آن ها بپردازد. در انتها پس از آن كه مدل آزمون 

نسخه ي قابل قبولي از مدل وظيفه اصلي آزمايشي گرديد، مدل اجماعي حاصل مي گردد كه عالوه بر 

آن كه جناح هاي فكري را پوشش داده است با بافت اجتماعي و سياسي موقعيت مسئله همخواني 

دارد، اين مدل، مدل وظيفه اصلي اجماع ناميده مي شود (ويلسن، ٢٠٠٨).

گام ٥: هم سنجي

در اين مرحله، روش شناسي مجددًًا به دنياي حقيقي بازمي گردد و به سنجش تفاوت ها ميان 

مدل مفهومي حاصله و دنياي واقعي مي پردازد. مدل هاي مفهومي بر مبناي تعاريف ريشه اي، به 

بيان آن چه كه بايستي رخ دهد مي پردازند، لذا تحليل گر بايستي به اين بپردازد كه آيا آن چه در 

دنياي حقيقي رخ مي دهد، همان است كه بايستي رخ دهد و جهت رسيدن به اين هدف، وي بايد 

چگونگي رخدادها را مورد بررسي قرار دهد. چكلند جهت انجام سنجش چهار روش مباحثه غير 

رسمي، پرسش رسمي، سناريونويسي و ايجاد مدل دنياي حقيقي با ساختاري مشابه ساختار مدل 

مفهومي را بيان مي دارد (چكلند، ١٩٧٨). رايج ترين روش، استفاده از جداول ماتريسي است، سمت 

چپ اين جداول دربرگيرنده ي فعاليت ها و ارتباطات آن ها و ستون هاي اين ماتريس شامل سواالتي 

درباره ي هريك از فعاليت ها مي باشد.
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گام ٦ و ٧: تغيير و انجام اقدامات مرتبط

با توجه به نتايج حاصل از گام قبل، تحليل گر بايستي به ارائه اقداماتي جهت تغيير در موقعيت 

مسئله بپردازد. تحليل گر بايستي اقداماتي را مطرح نمايد كه مطلوب همه ذي نفعان بوده و در 

عين حال شرايط اجتماعي و فرهنگي موقعيت مسئله را لحاظ نمايد، چنين اقداماتي بايستي از 

طريق چرخه ي بهبود صورت پذيرد، چكلند تغييرات صورت پذيرفته را شامل تغييرات در ساختار 

(تغييرات سازماني)، تغيير در فعاليت ها (رويه ها) و تغيير در نگرش ها مي داند (چكلند و اسكالز، 

١٩٩٠). نتايج حاصل از مرحله ي پيشين منجر به مجموعه اي از پيشنهادات خواهد گرديد كه 

در صورت مطلوبيت، مي توانند شواهد مرتبط با اين حوزه را جهت پشتيباني از ديدگاه موردنظر 

جمع آوري نمايند. به هرحال انتظار اين موضوع كه جايگزين مجموعه اي كامل و قابل قبول 

باشد، به نظر غيرواقعي خواهد آمد. عملي كه تغييرات را معرفي مي نمايد، بايستي ابعاد ساختاري 

و روشي را كه جهت انطباق با پيشنهادات الزامي است، مدنظر قرار دهد، البته بايد اين نكته را 

نيز خاطرنشان ساخت كه گاهي تغييرات نگرشي نيز مفيد واقع مي گردند. چنين تغييراتي منجر 

به بهبود در موقعيت مسئله مي گردند، اقدام براي ايجاد بهبود در موقعيت مسئله بر اين اساس 

صورت مي گيرد كه تمامي جناح هاي فكري علي رغم تفاوت هاي فراواني كه در ديدگاه ها با 

يكديگر دارند با فرآيندهاي تغيير موافق مي باشند. عالوه بر ايجاد تغيير و با درنظرگرفتن چرخه ي 

اقدام پژوهي يافته هاي حاصل از اجراي گام هاي اول تا هفتم موجب يادگيري مي گردد، يادگيري 

حاصل گرفته نوعي يادگيري پايان ناپذير است زيرا پس از اتمام گام هفت، مجددًًا گام اول براي 

موقعيت هاي مسئله مدار ايجاد مي گردد و يادگيري حاصل شده در طول زمان، فرد را جهت مقابله 

با پيچيدگي هاي آينده مجهز مي سازد.

نتيجه گيري
در اين پژوهش نويسندگان به ارائه ي روش شناسي جهت طراحي سيستم الگوي اسالمي ايراني 

پيشرفت پرداخته اند، چنين سيستمي يك سيستم نرم محسوب مي گردد، بن مايه ي سيستم هاي 

نرم، انسان هايي هستند كه داراي ارزش ها و باورهاي متعدد و بالتبع جهان بيني هاي متفاوت و 

گاه متناقض مي باشند، همچنين در اين سيستم ها، انسان هايي وجود دارند كه به صورت هدفمند 

دست به اقدام مي زنند، طراحي چنين سيستم هايي نيازمند بهره گيري از رويكردهاي تحقيق در 

عمليات نرم است، در اين پژوهش، روش شناسي سيستم هاي نرم به عنوان يك از روش هاي تحقيق 

در عمليات نرم تشريح شده و گام هاي آن به تفصيل بيان گرديده است. موارد مطرح شده در اين 

پژوهش نه تنها در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كاربردي مي باشند بلكه مي توانند در زمينه هاي 

گوناگوني كه با سيستم هاي نرم سروكار دارند مطرح گردند.
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