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 چكيده 

ی و تدوین انداز سازتدوین اسناد راهبردی سابقه ای بیش از سه دهه دارد لیکن سابقه بکارگیری روش های چشم  

که اکثراً  هاروشی عین به عین این ریبکارگ. این فرضیه که گرددیماسناد راهبردی در ایران به حدود یک دهه پیش باز 

اسالمی در اختیار قرار  -و ابهاماتی نیز هستند نمی تواند مسیر قابل اعتمادی برای توسعه شهرهای ایرانی هاننقصادارای 

صورت پذیرد.  همکاری در طرح  هاآننیاز، موضوع و مکان در  بر اساسدهد، تاکید می کند که می بایست اصالحات 

د راهبردی حوزه معماری و شهرسازی، زمینه تدوین مدلی پژوهشی توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا)ع( در تدوین سن

 تواندیمبا هدف تجمیع ارزش های هماهنگ مدلهای معرفی شده و کاهش ابهام در شیوه عمل آنها را فراهم کرد که 

 ی موضوعی معماری و شهرسازی در اختیار قرار دهد.هاطرحمسیر مناسبی در تولید اسناد راهبردی و چشم اندازسازی در 

کتابخانه ای است و پس از جمع آوری اطالعات مراحل تحلیل، تطبیق و نتیجه گیری را طی  -روش تحقیق از نوع اسنادی

می کند. این مقاله با هدف ذکر شده ابتدا به تعریف و تدقیق جایگاه  چشم انداز و چشم انداز سازی در اسناد راهبردی 

ی دیگر مطرح در تولید اسناد راهبردی و اهروش(، CDSشهری ) می پردازد و سپس متکی به روش استراتژیک توسعه

و بر اساس آن، مدل هفت مرحله ای  شودیمتدوین چشم انداز مورد بررسی قرار گرفته و نقاط برجسته هر کدام تحلیل 

یابی، بیان و تدوین چشم انداز و نه مرحله ای تدوین اسناد راهبردی با مراحل؛ شناخت، طرح سؤال، انطباق، مشارکت، ارز

 .شودیم حیو تشرتوضیح، تعمیق و تدقیق)ارزیابی(، گسترش و پایش پیشنهاد 

 

 ی، مدل و الگو انداز سازفرایند استراتژیک توسعه شهری، اسناد راهبردی، چشم كلیدی:  گانواژ

 

 

 

                                                 

، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) تحصیل دانشگاه محل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 
Compiling a new model for producing strategic and perspective 

plans based on CDS process and visioning models 
 

Abstract  

Compilation of strategic plan has a precedent over three decades while in Iran it 

goes back to only one decade ahead. The hypothesis that using the same methods 

–most of have deficiencies and uncertainties- cannot be a trustable route for 

development in Iranian-Islamic cities, emphasizes on reforms based on necessity, 

subject and place.   My cooperation in research project of quantitative and 

qualitative development of Imam Reza pilgrimage in compilation of architecture 

and urban design strategic plan, prepared the way for compiling a model with the 

aim of aggregating the coordinated values of introduced models and reduction of 

ambiguities in their function, resulting a suitable method for producing strategic 

and visioning plans for architecture and urbanism areas. This research uses 

documentary-library method and after gathering information, covers analysis, 

correspondence and concluding processes. This article with the mentioned aim, 

firstly defines and elaborates the position of perspective and visioning in strategic 

plans and then based on CDS method, examines the other ways of producing 

strategic and perspective plans and analyzes the prominent points, concludes in 

suggestion and description of a seven-step model for compiling perspective and a 

nine-step model for compiling strategic plans with stages of: cognition, 

questioning, adaptation, participation, evaluation, expression and explanation, 

deepening and elaboration, expansion, monitoring and review. 
  

Keywords: City development strategic process, strategic plan, visioning, model 

and pattern 
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حضور و مشارکت در طرح پژوهشی زیارت در تدوین سند راهبردی حوزه معماری و شهرسازی و مرور تجربیات متعدد 

مشهود در انتخاب روش و تنظیم وتعیین مراحل اقدام و داخلی و خارجی در تولید اسناد راهبردی نشان از مسائل و مشکالتی 

بررسی این روشها و  های غربی است وها و مدلتوجه به اینکه تمامی یا اکثر این تجربیات متکی به روش متد ارزیابی دارد. با

داشته،  نیاز به تولید یک نیز مسائلی را به دنبال  بکارگیری آنها درتولید اسناد راهبردی و چشم اندازسازی در کشورهای پیشرو

مدل جامع نگر و دارای انعطاف در انطباق با شرایط و موضوع در تدوین اسناد راهبردی و چشم اندازسازی ضرورتی بر انجام این 

 پژوهش است.

. مدیریت هدفمند وبرنامه ریزی شده در شهرها 1ی استگذاراستیسی شهری، برنامه ریزی و هاتیریمدیکی از وظایف 

  (1131؛ هرسی و بالنچارد به نقل از سعیدنیا،  1131)دیوید، ل تفکر مدرن و تحوالت اقتصادی و صنعتی در غرب بوده است محصو

برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  هابرنامهو  هاطرحدر تدوین  هاروشو  هایتئورو در فرایند توسعه و تکامل 

ه است. سلسله شدو مدل های متنوعی ابداع و توصیه  هاروشرهای کالبدی )کمی و کیفی(، پیشرفت ساختا تاًینهادر شهرها و 

از  (Master plan)اینچنین طبقه بندی می کند: طرح های کلی  (Cooper)مراتب این روش ها را حاتمی نژاد براساس نظر کوپر 

، 1391از  (Community Oriented plan)ور ، طرح های اجتماع مح1391از  (Comprehensive plan)، طرح های جامع 1311

 Action)، طرح اجرایی و فرایندی1331-11از  (Strategy plan)، طرح راهبردی 1331از  (Development Plan)طرح توسعه 

and process plan)  (1131)حاتمی نژاد و فرجی مالیی، . 1331، ضوابط و طرح توسعه  از 1311از 

ی توسعه که حدود نیم قرن در ایران سابقه دارند از هاطرحکه به عنوان اولین الگوی  "ی جامع شهریهاطرح"الگوی 

-31: 1111که در یک دهه اخیر بشدت مورد انتقاد قرارگرفته اند. )مشهودی،  اندبودهریزی ی سیستماتیک برنامههاروشاولین 

ی هاطرح"،  "ی توسعه و عمرانهاطرح"، "ی آمایش سرزمینهاطرح"( این روشها در ادامه با عناوینی جدید چون 93

 (1111و ... توسعه و تکامل یافته و تصحیح شدند. )جوادی،  "راهبردی ساختاری

                                                 
 مدیریت دارای پنج وظیفه اصلی است: برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزه، تامین نیروی انسانی و اعمال کنترل. - 1

 یزیخواهد کرد و برنامه ر رییاست که ان تغ نیهر سازمان گفت ا ندهیدر مورد ا نیقیتوان بطور قطع و یکه م یزیتنها چ برنامه ریزی: -

 یزیبرد. برنامه ر یمورد نظر را باالتر م یبه هدف ها یابیشود و احتمال دست یزده م ندهیحال و ا نیاست که ب یپل الزم و ضرور کی

 اثر بخش است. یها یژاسترات نیتدو ندیفرا یسنگ بنا

دست  یهماهنگ یبه نوع یسازمان اراتیپست ها و اخت نیروابط بکارها و  نییتع قیاست که از طر نیا یاز سازمانده هدف:  یسازمانده -

 .دینما یبدهد ، مشخص م یگزارش کار خود را به و دیرا که او با یانجام دهد و کس دیرا که فرد با ینوع کار ی.سازماندهافتی

ات خاصی که در این زمینه انجام می گیرد، ایجاد انگیزه: مقصود کارهایی است که برای شکل دادن به رفتار انسانی انجام می شود. اقدام -

عبارتنداز: رهبری، ایجاد ارتباط، تشکیل گروه های کاری، تعدیل در رفتار، تفویض اختیار، غنی سازی شغل، رضایت شغلی، تامین نیاز، 

 تغییر ساختار.

 محور مدیریت منابع انسانی می چرخد.تامین نیروی انسانی: فعالیت هایی که در زمینه تامین نیروی انسانی صورت می گیرد حول  -

اعمال کنترل: مقصود انجام دادن فعالیت هایی است که مدیر جهت حصول اطمینان از اینکه نتایج واقعی با نتایج برنامه ریزی شده  -

د در برای شهر ( تمامی این وظایف برای مدیریت شهری نیز متصور است. مدیریت شهری بای1131سازگار است. انجام می دهد. )دیوید، 

ر برنامه ریزی کند، فعالیتهای شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند . حتی برای انجام بهینه امور انگیزش الزم را د

 (1131سازمان مدیریت شهری و سایر سازمان ها و شهروندان ایجاد نماید. )هرسی و بالنچارد، به نقل از سعیدنیا، 
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و قدمتی بیش  شوندیمو برنامه های استراتژیک و سیستمی توسعه محسوب  هاطرحجزء  "اسناد راهبردی و چشم انداز"

ی مختلف هابخشدر  هابرنامهاین  (1111)گلکار،    1یک دهه در ایران دارند.از سه دهه )دهه هفتاد و هشتاد( در غرب و حدود 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و ... با هدف اصلی مشارکت تمامی سازمانها و نهادهای دخیل در اداره 

لیکن اکثراً مقیاس کالن نگر  (1131یی، )حاتمی نژاد و فرجی مال،شوندیمشهر و مشارکت شهروندان و با عناوین موضوعی تهیه 

، تدقیق و تبدیل تریلیتفصو برنامه های  هاطرحکه در  کنندیمی اصلی و اصطالحاً راهبردها را مشخص هایریگدارند و جهت 

 . گردندیمو راهکارهای اجرایی  هاپروژهبه 

نه و یا مجموعه ای از رهنمودهاست که برای مقابله با در تعریف استراتژی )بعنوان طرح( آمده است: عبارت از نوعی کار آگاها

چنین  (Mintzberg)وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده، پیش بینی می شود  و مدیریت استراتژیک براساس نظر مینتزبرگ 

 .است: یک طرح یکپارچه، جامع و منسجم که برای اطمینان از دستیابی به اهداف اصلی سرمایه گذاری طراحی شده است

)1111(Mintzberg et al, .1 وی پارادایمهای دوگانه گرایش به هنر یا علم گرا را در تولید استراتژی معرفی می کند  

که با نامهای آینده شناسی، آینده  (Future Studies)برای پیش بینی آینده یا تصویر آینده مطلوب از دانش آینده پژوهی 

راهنمای "در کتاب  (Micheal Jackson)جکسون  کلیدکتر مااستفاده می شود.  نگری و آینده اندیشی نیز نامگذاری شده،

 تانیدرست مانند کاپ میبه کجا برو میخواه یم میرو، اگر بدان شیبا وجود چشم انداز هولناک پ": سدینو یم "عملی پیش بینی

شاید بتوان تفاوت  1 (1111ackson, J) ".میکن تیرا هدا یکرده و به کمک قطب نما، کشت میرا ترس ریمس میتوان یم تیکش

                                                 
اوج شکوفایی برنامه ریزی استراتژیک بود که به چهار دسته عمده تقسیم می  1331برمی گردد و دهه  1391راتژیها به دهه سابقه است -1

استراتژی خالقانه )که در فضای پارادایم موجود راه حلهای  -1استراتژی آگاهانه )که برمبنای پارادایم جاری شکل می گیرند(،  -1شدند: 

استراتژیهای آینده ساز )که برمبنای  -1استراتژیهای آینده نگر )که بر شناخت پارادایم آینده استوار است(،  -1بدیع را جستجو می کند(، 

کشور  11شهر و  111( این رویکرد نوین در بیش از 1131قاعده شکنی و خلق پارادایم جدید شکل می گیرند(. )علی احمدی و دیگران، 

( با 1111( با هدف عضویت در اتحادیه اروپا، عدن در یمن )1111ر صوفیه در بلغارستان )مختلف تجربه شده است که می توان به شه

( با هدف توسعه انسانی، امور زیربنایی و 1111هدف کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی )

ما طرح استراتژی توسعه شهری در سه شهر کشور )بندرانزلی، شاهرود خدمات و توسعه اقتصادی، و غیره اشاره کرد، در حالی که در کشور 

 (1131و قزوین( با همکاری بانک جهانی، به صورت آزمایشی در دست تهیه قراردارد.) حاتمی نژاد و فرجی مالیی، 

، مینتزبرگ (Ohma, 1311)ا پارادایمهای مختلفی در گرایش به علم یا هنر درشکل گیری استراتژی وجود دارد. در این میان اوهم  1 -

معتقد بودند که استراتژی را باید از دیدگاه شهودی نگریست و لذا فرایند استراتژی به عنوان یک هنر مطرح می  (Stacey, 1331)( و استاسی 1331)

نگرشی  (Porter, 1311)و پورتر  (Ansoff, 1399)، آنسوف (Andrews, 1311)... پیش از این صاحب نظران دیگری ازجمله آندریو  شود

تحلیلی نسبت به استراتژی داشته و به تبع آن فرایند اتخاذ استراتژی را علم می دانستند، از طرفی دیگر برخی اندیشمندان دهه -عقالیی

تدالل می چنین اس (Heracleous, 1331)و هراکلیوس  (Wilson, 1331)، ویلسون (Liedtka, 1331)، لیوتاک (Raymond, 1339)رایموند چون  31

 (1131که استراتژی باید ترکیبی از نگرشها جهت حصول به بهترین پیامدها باشد. )علی احمدی و دیگران،  کردند

وی چندین روش را برای پرداختن به آینده معرفی می نماید: روش خالقیت و ابداع، توصیفی، آماری، نظرخواهی، ارزیابی عقلی،   -1

ی انتخاب روش مناسب، توجه به میزان عدم قطعیت نهفته در انتخاب ابزار کامل تر است. هرگاه که تصمیم گیر و مدل سازی. راهی برا

درجه پیچیدگی زیاد و افق زمانی دراز مدت است، از سناریوها، پیش بینی، مدل سازی و شبیه سازی استفاده کنید و هرگاه که درجه عدم 

یر تحلیل تأثیر روند برون یابی و روش دلفی مناسب خواهند بود. وی در ادامه قطعیت کمتر و افق زمانی نزدیک تر است، روشهایی نظ

، و (Delphi Method)، روش دلفی (Chaos Theory)، تئوری آشوب (Brainstorming)، طوفان ذهنی (Backcasting)روشهای پس نگری 
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اساسی آینده پژوهی با روشهای چشم اندازسازی را در عمق نگاه به گذشته دانست. زیرا آینده پژوهان معتقدند که در اغلب 

موارد برای پیش بینی آینده  به گذشته اتکا می کنیم تا ما را هدایت کند. ولی این روش نمی تواند هدایت گری قابل اعتماد 

 برای آینده باشد.

و دیدگاه های  هایتئوری، اندازسازو فرایند تولید اسناد راهبردی و استراتژیک توسعه و چشم  هاروشدر خصوص 

محصول تجربه کشورهای به اصطالح توسعه یافته و پیشرو و اندیشمندان و صاحب نظران  هاآنمختلفی وجود دارد که اکثر 

، از مکاتب دهگانه مدیریت استراتژیک نام می "نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک"تاب دیگر کشورها است. علی احمدی در ک

برد و هریک را در پارادایم خاصی شامل پارادایمهای تجویزی، توصیفی و تلفیقی قرار می دهد. عالوه بر آنکه هر مکتب از زاویه 

مینه ها توجه می کند یا آینده نگر است و ... بسته به خاصی به موضوع نگاه می کند، جزء نگر یا کل نگر است و یا به پیش ز

گرایش آن به تفکر همگرا، اصطالحا غیرخالق و تحلیلی یا تفکر واگرا، خالق و احتماال غیرعقالیی یا فی مابینی )تلفیقی( در 

یابی، مکتب برنامه ریزی،  این مکاتب عبارتند از:  مکتب ادراکی، مکتب موقعیت  1یکی از سه پارادایم یاد شده قرار می گیرند.

مکتب طراحی،  مکتب کارآفرینی، مکاتب یادگیری و قدرت گرایی، مکتب فرهنگی، مکتب محیطی و مکتب پیکربندی. هر یک 

از این مکاتب گرایش به گذشته یا آینده دارند، جزء نگر یا کلی نگرند و یا بر نقطه دید و تمرکز )از درون یا  بیرون( به موضوع 

 (1311)علی احمدی و دیگران،   1ستند.متمایل ه

ی هابرنامهدر تدوین  هاروش، کشورهای در حال توسعه را نیز ترغیب به استفاده از این هابرنامهاهمیت و ارزش این 

ی هازمانو  هامکانمشابه در حوزه های مختلف کرده است، لیکن نگارنده معتقد است تفاوت ماهوی مسائل و موضوعات در 

بسته به  ستیبایماین متدها  کندیمکه قابل بررسی است، تاکید  هاروشو  هایتئوری هرکدام از این هانقصانو متفاوت 

موضوع، زمان و مکان )موقعیت جغرافیایی یا محدوده مورد مطالعه، موضوع توسعه، مخاطب و ...( تدقیق شده و تکامل یابند و 

نتایج مطمئن و مؤثری را  تواندینمآنها منطبق بر مراحل توصیه شده در هریک، موضوعی از  و هراستفاده مستقیم در هر مکان 

به عنوان یک رکن اساسی در اسناد راهبردی، با  "چشم انداز"به بار آورد. لذا در ابتدای مقاله، ضمن بررسی معنی و مفهوم 

ید روش استراتژیک توسعه شهری، به روشی ی برجسته استراتژیک توسعه و چشم اندازسازی و به تاکهایتئورو  هاروشبررسی 

                                                                                                                                                         
 (Wendell Bell)وندل بل  (Jackson, 1111)وان می کند. را توضیح می دهد و مزایا و معایب هر یک از روشها را عن  (Scenarios)سناریو 

از نویسندگان صاحب نام این حوزه، برآورد خود را از اهداف این حوزه معرفتی، این حوزه از دانش را که در زمره قلمروهای جدید معرفت 

رزیابی آینده هایی است که می توانند واقع غرض از آینده اندیشی کشف یا ابداع، وارسی و پیشنهاد و ا"قرار دارد چنین بیان می کند: 

شوند )آینده های ممکن( و یا احتمال واقع شدن آنها وجود دارد )آینده های محتمل( و یا می باید واقع شوند )آینده های مطلوب(. 

 (1111)بزرگی، 

ناختی )ادراکی(، یادگیری، قدرت گرایی، مکاتب؛ طراحی، برنامه ریزی و موقعیت یابی در پارادایم تجویزی و مکاتب؛ کارآفرینی، ش - 1

 (1131)علی احمدی و دیگران،  فرهنگی و محیطی در پارادایم توصیفی و مکتب پیکربندی در پارادایم تلفیقی قرار می گیرند.

کتب موقعیت در مکتب ادراکی استراتژی و راهبرد در ذهن استراتژیست شکل می گیرد )به تصویر کشیدن واقع بینانه واقعیتها( ، م - 1

یابی به پشت می نگرد یعنی به اطالعاتی که تجزیه و تحلیل شده اند و در جعبه سیاه ساخت استراتژی قرار دارند، مکتب برنامه ریزی 

 مستقیما به جلو نگاه می کند تا استراتژیهای حاصله را به طرق دیگر برنامه ریزی نماید، مکتب طراحی جلوتر به چشم انداز استراتژیک نظر

ت دارد، مکتب کارآفرینی فراتر و به بینشی منحصربفرد از آینده نظر دارد، مکاتب یادگیری و قدرت گرایی به پایین تمرکز دارند و در جزئیا

محصور می شوند، مکتب فرهنگی به باال نظر دارد و در ابری از باورها محصور است، مکتب محیطی از بیرون به آنچه می گذرد، می نگرد و 

 (1131)علی احمدی و دیگران، یکربندی به فرایند و به پیرامون آن می نگرد. مکتب پ
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ی دست می یابیم که شرح آن در اندازسازمناسب و کارا و سلسله مراتب اقدامات در خصوص تولید سندهای راهبردی و چشم 

 این مقاله آمده است.

  

 ی استراتژیك توسعه هاروشچشم اندازسازی و  -2
در دنیای مدرن است و اصوالً تدوین راهبردهای کالن توسعه در هر رکن اسناد راهبردی توسعه  نیترمهمچشم اندازسازی 

 . شودیمی معنی به سختنوع برنامه ای در چند دهه اخیر بدون تدوین چشم انداز، 

چشم انداز یا دورنما، توصیفی از شرایط آینده سازمان یا شرکت و به عبارت دیگر، تصویری است از وضعیت شرکت، زمانی 

گلکار تئوریسین برجسته در این زمینه چشم  (1131)علی احمدی و دیگران، .1ستراتژیهای خود دست یافته باشدکه به اهداف و ا

سابقه چشم اندازسازی و تدوین مبانی  (1111)گلکار، انداز را قلب برنامه ریزی استراتژیک و تصویری بلندمدت از آینده می داند. 

در چند سال اخیر است. بررسی ها نشان می دهد که  هاپژوهشمطالعات و  و تئوری پردازی درخصوص آن در ایران متکی به

یی است. هاتناقضو  هاتفاوتمتدهای پیشنهادی در این زمینه دارای  بعضاًتعاریف چشم انداز در این تئوریها متعدد، متکثر و 

ایند مطالعه در تدوین سند چشم انداز و مسیر و فر تواندیملیکن تبیین تعریفی جامع و دقیق و به دیگر سخن،  مطلوب از آن 

 ی توسعه را مشخص نماید. هاطرحسند راهبردی در بسیاری از 

، ساشکین (Bacon, 1393)تعریف و روش ارائه شده از صاحب نظران چون بیکن 11این پژوهش با بررسی بیش از  

(Sashkin, 1311) وستلی و مینتزبرگ ،(Westley & Mintzberg, 1313)سنو، نی(Nanus, 1331)هیل ،(Hill, 1331) برایسون ،

(Bryson, 1339)هانگر و ویلین ،(Hunger & Wheelen, 1339)(و ... در خصوص مفهوم و انتظار از چشم انداز، 1111، گلکار )

 )رجوعزمینه تدقیق مفهوم و تعیین نکاتی که باید چشم اندازها در طرح های راهبردی حامل آن باشند را مشخص می کند.

 (1131کنید  به رضوانی، 
 داشت:  "اندازچشم"انتظارات زیر را از  توانیماظهارنظرها و با نگاهی اصالحی و تکمیلی به تعاریف ارائه شده  بر اساس

 .کندیمچشم انداز تصویری بلند مدت و آینده پردازانه و آرمانی را مشخص  -

 .گرددیمرده ارائه ساده، دقیق و فش به صورتچشم انداز تصویری ذهنی است که  -

 چشم انداز برای همه افراد یک جامعه معنی آفرین است. -

 .گرددیمی بالقوه ارائه هاتوانو  هایژگیوچشم انداز بر اساس  -

 تصویری شهودی، جذاب لیکن واقع گرایانه و دارای اعتبار باشد. ستیبایمچشم انداز  -

 جامعه، یک سازمان را هدف گیرد.یک کشور، یک  تواندیمقلمرو و سامانه چشم اندازسازی  -

 چشم انداز آرمان و محصول تعامل جمعی و دارای اصالت و شکوه است. -

 چشم انداز بیانگر و مناسب فرهنگ یک جامعه است. -

                                                 
بدین ترتیب توجیهی روشن و مشخص و قابل دفاع از اینکه چرا و چه انتظاری از سازمان می رود حاصل می شود و امکان موفقیت  -1

ز طرف دیگر توافق به آینده سازمان، همه نیروهای سازمان با تصویر روشنی که از آینده آن بدست می آورند محتمل تر خواهد شد. ا

مجموعه را همسو و هم جهت ساخته؛ آرمان مشترکی را بین اعضا مجموعه فراهم می سازد. مقاصد و آرمان ها در واقع همان اهداف 

ازمان بدست می دهد و استراتژیک هستند، مشروط بر اینکه غیرقابل دستیابی نباشند. چنین آرمانهایی، تصویری مناسب جهت هدایت س

 (1131)علی احمدی و دیگران، همانند ستاره قطبی راهنمای حرکت سازمان خواهد بود. 
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به ی در مراحل تولید سند راهبردی یا  اندازسازمطالعات انجام شده در این پژوهش مشخص می کند که جایگاه چشم 

؛ علی 1111)شکوهی و نثاری، ی وضع موجود، و تولید راهبردها قرار دارد هایبررسنی مرحله شناخت و مستقل در حد میا طور

خالصه این جایگاه را به  به طورشده،  ترکامل( به ترتیب 1زیر در شکل ) و سه دیاگرام (1111؛ گلکار،  1131احمدی و دیگران، 

 (1131)رجوع کنید به رضوانی،: کشدیمتصویر 

 

 شناخت

 ،مطالعات پایه، نظرسنجی، تحوالت کالبدی ) مبانی،

 طرحهای توسعه و پروژه های شهری (
 

تشخیص و تعیین 

ها و شاخصه

 معیارها

 سنجش و 

 ارزیابی و اولویت گذاری
 

  

 

 تدوین بیانیه چشم انداز 

 )اهداف و فراراهبردها(

 تدوین سند راهبردی

 شناخت و ارزیابی تدوین راهبردها
  

دازبیانیه چشم ان  

 

1 

2 

ف، شناسایی نقاط قوت و ضع

ها و تهدیدهافرصت  

 بررسی چشم اندازهای قبلی

توسعه وابسته یهادر طرح  

نظرسنجی صاحب نظران ، 

 مدیران ، ذینفعان

اط مطالعات موضوعی در ارتب

توسعهبا طرح   

 

ایهتکمیل مطالعات پ  

 
 خالقیت

 بلندپروازی

 فرصت کاوی

 جرات و جسارت

 بینش و کاوش 

 آینده پردازی 

 واقع بینی

 

 

 

 نظرسنجی

هاهنیارزیابی گز  

 
 تدقیق و تدوین

  بیانیه چشم انداز

 

1گزینه   

2گزینه   

بیانیه چشم انداز، 

 اهداف و فراراهبردها

3 

 جایگاه تدوین چشم انداز در اسناد راهبردی -1شکل 
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ی شاخص مشابه در تولید سند راهبردی و هاروشررسی روش استراتژیك توسعه شهری و ب -3

 یاندازسازچشم 
، مدل استراتژی (Taylor, 1339)در این پژوهش روش ها و مدل های استراتژیک متعددی چون: فرایند استراتژی جامع تایلر

، مدل دیوید (Wright, 1331)(، مدل رایت 1331یل )، مدل ه (Porter, 1319)، مدل پورتر(Andrews, 1311)صنعتی اندروز 

(David, 1331)( و همین طور تئوریها و دیدگاه هایی در تدوین روشهای استراتژی چشم انداز چون؛ 1339، مدل برایسون )

ی ، و ... و عالوه بر آن مدل ها(Oregon, 1331)(، ارگون1331(، نی نوس)1331(، مینتزبرگ)1311(، ساشکین)1393بیکن)

، مدل تدوین (SWOT)، سوات (BCG, 1331)شامل: مدل گروه مشاورین بوستون  (Portfolio)ارزیابی و یا اصطالحاً جدولی 

و ...، بررسی شدند، تا بتوان براساس ارزش  (BSC, 1331)، مدل کارت امتیازی متوازن (GE, 1331s)استراتژی جنرال الکتریک 

ی چند هایژگیوی یک روش کارا و موثر رسید.  در ادامه ضمن مرور خالصه شده بر های هریک به تلفیق و تجمیعی مناسب برا

پرداخته و زمینه تدوین مدل تلفیقی و مطلوب نظر را  هاآننظریه برجسته از میان نظرات و مدل های بررسی شده، به تحلیل 

 .میکنیمفراهم 

 

 )سی.دی.اس(  CDS 1استراتژیك توسعه شهری یا  فرایند 1-3

راتژی توسعه شهر، برنامه عمل برای رشد عادالنه در شهر و توسعه دادن و حفظ مشارکت عمومی برای بهبود کیفیت است

زندگی برای همه شهروندان است. و اهداف آن عبارتند از: چشم انداز جمعی شهر و برنامه عمل به منظور بهبود اداره و 

 ADB)خدمات، و برنامه های سیستماتیک و پایدار برای کاهش فقر. مدیریت، افزایش سرمایه گذاری  برای توسعه اشتغال و

and the Cities Alliance, 1111)  کند و آن را شامل یاد  می "حکمرانی خوب شهری"مورتیزن از اهداف این فرایند با عنوان

 (1111Svara, Mouritzen and) 1گستره وسیعی از مشارکت ها و همکاری های مردم، دولت و بخش خصوصی می داند.

در این پژوهش همانطور که آمد روشها و مدلهای متعددی بررسی شدند لیکن روش استراتژیک توسعه شهری بر فرایند 

نهایی پیشنهادی حاکم است. استراتژی توسعه شهری با ماهیت راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیری و 

 ;Cities Alliance, 1111)پیشنهاد گردید. 1333در سال  (Cities Alliance)ها بهبود وضع زندگی توسط سازمان ائتالف شهر

Cities Alliance 1111)   در استراتژی توسعه شهری شرایطی فراهم می شود که  در  آن  به  شیوه ای  دموکراتیک  و

                                                 
6- City Development Strategy  

در واقع استراتژی توسعه شهر، یک طرح سازمانی برای شهر است. متمرکز بر فرصت های شهری و تصویب استراتژی قابل انعطاف برای  -1

یت های اقتصادی در یک محیط رقابتی است. همچنین به ایجاد ظرفیت سازی ذینفعان شهر برای مدیریت کارآمد و به جذب پاسخ به واقع

کسب و کار در بازارهای محلی و جهانی کمک می کند. سی.دی.اس دارای روندی است که خروجی های خود  را فرموله و اجرا می کند. 

ین سازمان های مجری که منجر به درگیری و هدررفتن منابع می شود اغلب شکست خورده تالش های گذشته به دلیل عدم هماهنگی ب

یا است. عالوه براین آنها به عنوان طراح و کارفرما به نظرات و آرمان های شهروندان بی توجه بوده اند. سی.دی.اس  به عنوان یک فرایند پو

( این 1131گویی به تغییرات شرایط محیط است. )حاتمی نژاد و فرجی مالیی، بسیار متفاوت تر از طرح های گذشته است و قادر به پاسخ 

برآن است زمینه های برخوردار شدن شهروندان از زندگی و خدمات پایه شهری را فراهم  11رویکرد نوین به عنوان اقدامی عمده در قرن 

پردازش و برنامه ریزی احیا کند )شرکت   "شهر فاصل"ا ی "شهرمحروم"را در برابر   "شهر کامل "یا  "شهر برخوردار "ساخته، شعار 

 بر می گردد. 11و  31( ظهور طرح های راهبردی در برنامه ریزی شهری به دهه های 1111شهری، 
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ایند استراتژی توسعه شهری با بنابراین، فر (UMP, 1111)مشارکتی به حل مسأله فقر شهری و توسعه اقتصادی آن می پردازد

 های درون جامعه شهری به حل مسائل و مشکالت آن به شیوه ای سیستمی و سلسله مراتبی می پردازد.تکیه بر سرمایه
(Center for urban development studies, 1111 ) 

نیز بر عملی بودن روشهای  برخی 1همانطور که اشاره شد اجرای طرح های جامع در ایران مورد انتقاد قرارگرفته است

استراتژیک توسعه در ایران شبه وارد کرده اند و معتقدند که نظام برنامه ریزی، اقتصاد و مدیریت شهری کشور ظرفیت الزم 

برای اجرای این طرح ها را ندارد و یکی از مهمترین دالیل را تهیه طرح ها و تصویب آن در فضای جدا از مشارکت عمومی می 

 (1131)حاتمی نژاد و فرجی مالیی، از اهداف اصلی سی.دی.اس است. دانند که 

برنامه ریزی استراتژیک به حساب می آید و در فرایندی پویا  مبتنی بر  (Action plan)سی.دی.اس به عنوان برنامه عمل 

جرای سند تأکید داشته، اندیشه استراتژیک تهیه و اجرا می شود. بر این اساس، استراتژی توسعه شهری توامان بر تهیه و ا

به طور خالصه استراتژی توسعه شهر، فرآیندی  (1111)گلکار و آزادی، تدوین آن بر پایه چشم اندازسازی مشارکتی است 

ی آنچه که مشارکتی شامل ذینفعان کلیدی است که بر دیدگاه جمعی از آینده شهر می رسد و اهداف آن باید منعکس کننده

 مردم می خواهند باشد. 

 : دیآیم زیر در که است ایچندگانه  موارد شامل شهری توسعه راهبرد تهیه فرایند

و گروه های ذینفع، هماهنگی با ذینفعان، اخذ  هاسازمانشامل اقدامات: شناسایی : (Design)پروژه  برنامه ریزی  .1

 تعهد در حمایت فنی و مالی، تعیین زمان، بودجه و تعیین افراد مسئول و ...

ی نسبی در حوزه های مختلف اقتصادی و هاتیمزو  هالیپتانس: در این مرحله کلیه (Appraisal) وضعیت سنجش  .1

 .شودیمی منحصر به فرد مشخص هایژگیواجتماعی و...  سپس نقشه و جداول 

 موجود، و گذشته اندازهای چشم بررسی -1 ؛ گام است 9 شامل خود این مرحله: (Visioning)اندازسازی  چشم  .1

 . انداز چشم بیانیه تدوین -9 بهینه، انداز چشم انتخاب -1 انداز، چشم تدوین و شناسایی -1 ،تأمل و اندیشی باز -1

ی چشم انداز، راهبردهای اصلی هایریگدر این مرحله پس از جهت : (Strategy formulation)راهبرد  تدوین  .1

 دی شده باشند.طبقه بن توانندیماین راهبردها  شوندیممشخص 

و شامل اقدامات : تشکیل گروه اجرایی و تقسیم  (Action plan): اجرا کردن پالن اجرایی (Implementation) اجرا   .9

 و حادتر، برانگیختن و ایجاد تعهد و پایش اولیه. تریاصلمسؤولیت، اجرا کردن راهبردهای 

                                                 
در واقع می توان گفت شهرسازی رایج ) و یا به عبارتی طرح های جامع( براساس نظرات پاتریک گدس شکل گرفته است که معتقد  - 1

، سیستم پیچیده ای متشکل از ساختارهای متفاوت و مقوله های مختلف و طبعاً موضوعی میان رشته ای است. بنابراین، بود شهر

متدولوژی سنتی شهرسازی که از یک رشته عملیات حرفه ای و فیزیکی و براساس برداشت های تجربی و ادراکات شخصی شهرساز استوار 

 1313تحلیل و طرح( و با درک همه جوانب و وجوه، به طور جامع انجام پذیرد. این تفکر از سال  بود، باید بر پایه الگوی علمی )بررسی،

)از مهمترین دالیل عدم موفقیت طرح . میالدی  درانگلیس و سپس در امریکا، و باالخره تقریباً در تمام جهان الگوی رسمی شهرسازی شد

م امکان پیش بینی های صحیح تحوالت )به ویژه در بخشهای اقتصادی و اجتماعی(، های جامع شهری می توان به موارد زیر اشاره کرد: عد

عدم توجه به چگونگی تأمین مالی و بازتابهای اقتصادی طرح، عدم عنایت به نقش مردم و خواستهای آنها در شکل گیری طرح، بی توجهی 

تغییراتی که در طول برنامه شکل می گیرد. )مشهودی،  عوامل کالبدی مؤثر )در عدم تحقق طرحهای شهری(، عدم توجه به تحوالت و

1111) 
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 که کندیم ایجاد بازخورد نوعی واقع در ،ردیپذیم انجام اجرا یمرحله با همزمان که : این گام(Monitoring) پایش   .9

 Sim) ؛1111، گلکار) نمود. خواهد عمل فرایند این پایداری راستای در و انجامدیم موجود بهبود روندهای یا به اصالح نتیجه در

et al,1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1967بیکن ) فلسفه 2-3

 مردم خواست و اراده که کندیم اشاره نکته این به  (Design of Cities) "شهرها حیطرا "عنـوان با خود کتاب در 1بیکن

 تمدن بلند های خواستـگاه و الـهامات آمده، پدید فرم که طوری به شوند تحمیل ما شهرهای بر گذارریتأث ای گونه به تواندیم

 طراحان، ،گذاراناستیس آن در که مشترک تجربه یک ،دانستیم مردم هنر عنوان به را شهرسازی بیکن .کنند بیان را ما

 از. کنندیم بازی شهرشان برای انداز چشم خلق در را فعالی نقش شهری جامعه رهبران و مسئوالن و مشاغل صاحبان ساکنان،

 چشم توانندیم شده یاد های گروه جمعی، توافقی ایجاد برای تالش آموزشی و جلسات وها مصاحبه تحلیل، و تجزیه طریق

 برای نیز را کلی برنامه در مالکیت حس بلکه کنند تشویق مشارکت به را دخیل های گروه همه نه تنها که آورند پدید را اندازی

 سپس و جامعه های خواسته و نیازها به توجه کنندیم ایفا فرایند این در ریزان برنامه و طراحان که نقشی .آورد پدیدها آن

                                                 
 که داد را امکان این او به تصدی طوالنی دوران. نمود فعالیت 1331 تا 1313 از فیالدلفیا اصلی شهرسازی رهبر عنوان به بیکن ادموند -1

 هرچند .گردد نائل فیالدلفیا، از بخشی در آمیز مجیدت و جدید ادراکی ایجاد و هاوس ریتن میدان سازی باز زنده جمله از بزرگی اهداف به

 چشم اساس بر قرن نیم مدت به شهر ساخت کار اما نشد، شناخته بودنش طوالنی علیرغم او، تصدی دوره در بیکن شیوه های مزیت

 شهرسازی در  آمریکا عمده های یتموفق از یکی فیالدلفیا شهر مرکز امروز او، اقدامات نتیجه در. رفت پیش بود، کرده تنظیم او که اندازی

  (1113)پامیر، .آید می حساب به شهری های مکان این ترین محبوب و مشهورترین از یکی و

 مات در روش های استراتژیك توسعه سی.دی.اس روند اقدا -2شکل 
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 منعکس را شهر بنیادی انداز چشم کالن نهایی اهداف محصول که است ای گونه به هایناخالص از هاهدیا تصفیه و کردن بارور

 چشم خلق بهتر عبارت به و شهر برای مطلوب های ایده متنی بیان و گرافیکی نمایش موفق یاندازساز چشم یک نتیجه. سازد

 و صحیح دقیق، ظرافت، با منطقی، انداز چشم یک یجادا در موفقیت که عدم است معتقد بیکن. است شهر آتی توسعه انداز

 به هنگامی طراحان و( مردم) جامعه. گذاردینم باقی مردم یهاواکنش برانگیختن برای  چیزی شهر، یک از کننده تشویق

 سازند؛ بدلم( کالبدی-فضایی) کالبدی هنری کار یک به را انداز چشم ایجاد و ریزی برنامه فرآیند که رسندیم کامل موفقیت

 شهر یک سزاوار که فرمی و واضح برنامه طریق از جمعی تعامل فرایندهای توسط شده ایجاد شهری" عنوان به بیکن که چیزی

 (1113 پامیر،. )کندیم یاد آن از ،"باشد شکوه با و اصیل

 

 ( 1988دیدگاه ساشکین ) 3-3

 Elliott)اش بر کار الیوت جیکس توسط رهبر، تکیهمارشال ساشکین ، در تبیین فرایند ایجاد و توسعه چشم انداز 

Jaques, 1331 & 1311 & 1319)  است. جیکس چهار مهارت ذهنی را تبیین نمود. در تقسیم بندی وی، افراد بر اساس

مهارت اند. این چهار های ادراکی، توانایی تفکر و برنامه ریزی موثر به سه دسته ضعیف، متوسط و قوی دسته بندی شدهتوانایی

ها، باورها و ذهنی عبارتند از: ابزار چشم انداز، توضیح چشم انداز، گسترش چشم انداز و تعمیق چشم انداز. توجه به ارزش

مبتنی است. پارسونز  (Talcott Parsons)معیارهای مشترک در این دیدگاه بر تئوری جامعه شناسی کالسیک تالکوت پارسونز 

تواند اهداف را کامالً درک کند و بر عکس مبنی بر این که انسان بدون فهم ابزارها نمی (Weber, 1311 & 1313)اظهار نظر وبر 

 (Sashkin, 1313 رجوع کنید بهآن را، از دیدگاه سیستمی باز مورد تحلیل قرار داد. )

 

 (1991( و مدل مینتزبرگ )1989برگ)دیدگاه وستلی و مینتز 4-3

ررسی در رهبری چشم انداز، فرایندهایی است که از طریق آنها چشم اندازها توسعه در این دیدگاه، یکی از موارد قابل ب

می یابند. به طور کلی سه مقوله؛ تعریف تصورات آینده، تدوین این تصورات و توانمند کردن پیروان از طریق انتقال چشم انداز، 

تابع شرایطی است که در آن، چشم انداز ظهور سه عنصر مشخص این مدل هستند. در این دیدگاه چشم اندازهای استراتژیک، 

پیدا می کند؛ این شرایط عبارتند از شرایط داخلی و شرایط خارجی، شخصیت رهبر، موضوع رهبری؛ شخص رهبر و زمان رهبر. 

 چشم اندازهای استراتژیک را ساختار پیچیده استدالل هایی شکل می دهند که رهبر چشم انداز به وسیله آنها، چشم انداز

 خویش را توضیح می دهد و برای خود و دیگران معنی دار می کند.

تدوین چشم انداز استراتژیک و اجرای آن جدای تطبیق با شرایط و تعامالت قوی، ناممکن است. در مجموع سه عامل 

مشخص می  چشم انداز، شرایط استراتژیک و سبک استراتژیک در فضای فکر، عمل، تعامالت و  استدالل، عواملی هستند که

 (Westley and Mintzberg, 1313) کنند که این گونه افراد رهبر منحصر به فرد و ورای زمان هستند.

بررسی محیط خارجی و داخلی و  -1مینتزبرگ برای مدل استراتژیک پیشنهاد می کند شامل:  1331مراحلی که در سال 

اجرای استراتژی در ساختار  -1ارزیابی استراتژی،  -1تژی، انتخاب استرا -1شناخت فرصت ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، 

   (Mintzberg, 1331) پیشنهادی و توجه به باورها و ارزش های اجتماعی و باورهای مدیر، مورد تاکید قرار گرفته است.
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 (1992دیدگاه نی نوس ) 5-3

س  با تعریف چشم انداز، تعیین نقش در خصوص چشم انداز است. نی نو هادگاهیدو مشهورترین  نیترکاملیکی از 

 که خالصه ای از نظرات وی در ادامه آمده است:  دهدیمراهبری، عوامل موثر در تدوین چشم انداز و ... را ارائه 

بلکه در طول چرخه حیات سازمان هم این  کندیمچشم انداز نه تنها نقش مهمی را در مرحله آغازین تشکیل سازمان ایفا 

 برای رهبری موفق، نیازمند به شکل، کارکرد، فرآیند و هدف هستیم. نقش را دارد.

نویسنده در تحلیل پرداختن به ابعاد چهار وجهی رهبری در قالب سیستماتیک، موضوع خویش را با طرح یک پرسش 

 که : دهدیمتشخیص دهد که چه باید بکند، و پاسخ  تواندیمکه رهبر چگونه  کندیمدنبال 

سی جذاب از مسیر حرکت اعضای سازمان ایجاد کند . فرمول انجام چنین کاری، در برون نگری و بخشی رهبر باید احسا

ی موجود سازمان و چشم هاقوتبا مطالعه سیستماتیک و جامع  توانیمدرون بینی نهفته است که هر کدام از این دو بخش را 

 اندازهای آینده آن تقویت کرد.

ی خارجی و داخلی، وضعیت موجود و هاطیمح"یقی نسبت به همه این چهار بعد یعنی؛ این فرآیند ، با توسعه فهم عم

. از آنجا که چشم انداز مدل ذهنی از وضعیت آینده یک گروه و یا یک سازمان، و نیز مدل ذهنی آینده کندیمادامه پیدا  "آینده

به گونه ای بلند پروازانه و منحصر به فرد، جامعیت ای مطلوب یا کمال جویانه برای آن است باید هدف و مسیر را روشن کند و 

یی نقش کلیدی را در طراحی آینده و در خط مقدم اندازهاچشمو خواسته های سازمان را منعکس نماید، لذا چنین  هاهدف

ظم است، بلکه . البته ما نباید ادعا کنیم که چشم انداز همیشه نتیجه فرآیندی منکنندیمفرایند فرمول بندی استراتژی ایفا 

 کندیمآن چشم انداز را ادراک  کهکه توضیح آن حتی از سوی شخصی  ردیگیماغلب فرآیند تعاملی درون نگرانه ای را در بر 

هم مشکل است و در عین حال رهبران همانند هنرمندان در تالشند که منابع در دسترسشان را که عبارتند از افراد، فرآیندها و 

، شودیممجدداً تنظیم نمایند تا نظم نوین و قدرتمندی را که فراتر از زمان که موجب موفقیت و تالش ساختارهای سازمان، 

، انتخاب و تبیین چشم انداز هاآنکه آغاز  کنندیمیی چند را طی هاگامایجاد کنند. رهبران در مسیر این تالش هنرمندانه 

، هاارزشعبارتند از اطالعات،  دهندیمانداز را تشکیل ی تبیین چشم هاکوششاست. عناصر اساسی که بخشی از کل 

 (1111)علی اکبری و دیگران،  1و شهود. هاچارچوب

به این  دهندیموی در قسمت دیگری در تعریف نقش رهبران در تشخیص استفاده از عواملی که واقعیت جامعه را نشان 

ها و تشریفـات و های فرهنگ جامعه و سنتلی و مسائل و چالش: روند رشد جامعه از ابتدا تا شرایط فعکندیمعوامل اشاره 

ها و دانش های رقابتی جامعه؛ مهارتساختار اداری حـاکم بر آن جامعه؛ آینده ای که جامعه با آن روبرو است؛ مزایا و محدودیت

شود. بنابراین اولین م ایجاد میافراد و مدیران یک جامعه؛ تغییراتی که در نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و آحاد مرد

                                                 
اطالعات و ارزشها در داخل ساختار و یا چارچوب، مواد خامی هستند که به شما به عنوان رهبر سازمان امکان می دهند تا تصویر بزرگ  -1

مهم آن ساختار، مدل ذهنی شما از چگونگی عملکرد سازمانتان و صنعت آن یا گروه همتاست . بخش دیگر،  را مشاهده کنید. یک بخش

مجموعه سناریوهایی است که درک شما را از این که جهان خارج در آینده چگونه ممکن است تغییر کند و نیز این که آن تغییرات احتمال 

مراه داشته باشد، تسخیر می کند. این همه ذیل عنوان نتیجه ای از سنتز یا شهود گرد هم می دارد چه الزاماتی را برای سازمان مشابه به ه

آیند؛ گاهی اوقات شهودی قدرتمند تمام آن چیزی است که مورد نیاز است . شهود، فرآیند خالقی است که همچنان تا حدودی اسرارآمیز 

کمتر به تنهایی ادراک می گردد و باید با روشهای ساختاری متعدد یاری  است و در حد ضعیفی به آن پی برده اند. در عین حال شهود،

 (1111)علی اکبری و دیگران، شود و سرانجام باید به طور موفقیت آمیزی اجرا شود. 
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مسئولیت رهبران یک جامعه، تعریف واقعیت در ابعاد فوق است تا بتواند بر اساس آن چشم انداز آینده را ترسیم کند و مفهوم 

  1جهت را تبیین نماید.

 کند:وی در نهایت چشم اندازسازی را )به تاکید فرهنگ( در چهار مرحله معرفی می

ها شامل تعیین عملکرد نقاط ضعف و قوت و تعیین مقصد در فهوم اندازه گیری و سنجش توانائیحسابرسی: به م -1

 صورت ادامه وضعیت فعلی. 

ها، ها و فرهنگ سازمانی حاکم بر رفتار و تصمیم گیریفرایند شناخت چگونگی کار سازمانی که شامل: آگاهی از ارزش -1

 شناخت استراتژی موجود سازمان. های اجرایی سازمان،ها و ضعفآگاهی از قوت

فرایند شناخت ماهیت اصلی سازمان که دارای مراحل: شناخت مأموریت یا هدف تعیین شده سازمان، شناخت آثار  -1

های صنعت یا چارچوب نهادی فعالیت سازمان، شناخت موقعیت منحصر به فرد ارزشی سازمان برای جامعه، شناخت ویژگی

 ساختار سازمانی، شناخت عوامل موفقیت سازمان در آینده. سازمان در صنعت مربوط یا

شود و باید چشم اندازی اندازهای قابل پیش بینی تدوین و ارزیابی میفرایند انتخاب چشم انداز: در این گام انواع چشم -1

 (Nanus,1331) ترین چشم انداز به شمار آید.را انتخاب کرد که بهترین و حداقل مناسب

 

 (1995ایسون )مدل بر 6-3

برایسون  مدلهای برنامه ریزی را بررسی کرده و شرایط بکارگیری آنها را در بخشهای عمومی و غیرانتفاعی مورد تحلیل 

قرار می دهد و در نهایت خود رویکردی ارائه می دهد که در بخش های عمومی و غیرانتفاعی قابل کاربرد باشد. مدل وی دارای 

 مراحل زیر است:

اولیه: در این مرحله سازمان ها، واحدها، گروه ها یا افرادی که باید در برنامه ریزی درگیر شوند مشخص گردیده توافق  -1

و توجیه می شوند. روش انجام برنامه ریزی، زمان بندی انجام، آیین نامه های مورد نیاز برای جلسات و نحوه گزارش دهی 

 مشخص و منابع و امکانات الزم تعیین می گردند.

تعیین وظایف: این واقعیت در بیشتر سازمان ها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی که در آن  -1

مشغول به کارند را نمی دانند لذا در این مرحله هدف اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع 

 اسایی نمایند. ذیصالح)دولت و مجلس و ..( به آن ها محول شده است شن

: تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است، چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای 1تحلیل ذینفعان-1

ذینفعان کلیدی است. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند چه معیارهایی برای قضاوت درباره سازمان به کارمی 

                                                 
 بطور کلی چهار نوع چشم انداز اساسی را می توان تعریف کرد که عبارتند از:  -1

 ی که هدف خود را تغییر خروجی های اساسی یک جامعه تعریف می کنند.نوآوری در محصول یا خدمت: چشم انداز های -

 نوآوری در مصرف کننده یا بازار: چشم اندازهایی که هدف آنها متحول کردن یک جامعه است. -

 می سازند .تغییر پوشش جغرافیایی و جمعیتی: چشم اندازهایی که مرزهای جغرافیایی فعالیت هدف خود را توسعه می دهند و یا محدود  -

)علی اکبری و دیگران، نوآوری در عملیات یا فناوری: چشم اندازهایی که هدف از آن تدوین برنامه های اجتماعی و ملی جدید است.  -

1111) 
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بال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت هایی را که باید برای برند و وضعیت عملکردی سازمان در ق

 ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسایی کند.

تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی،  -1

وه پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیت های ارزشهای حاکم برسازمان و نح

 آن را همسو می سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می دهد.

ر رسیدن به شناخت محیط سازمان: اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. برای اینکه یک سازمان د -9

مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. دراین مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب 

-شرایط سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی و تکنولوژی مورد بررسی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن ها برای سازمان تعیین می

سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودی ها، خروجی ها، فرایند و عملکرد گردند. در راستای شناخت محیط 

 سازمان مورد مطالعه قرار می گیرند.

تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان: این مرحله قلب فرایند برنامه ریزی استراتژیک است. موضوعات  -9

اختیارات، مأموریت، ارزش ها، محصول یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا  استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر

 استفاده کنندگان، هزینه ها، تأمین منابع مالی سازمان یا مدیریت تأثیر می گذارد.

تعیین استراتژیها: استراتژیها عبارتند از قالبی از اهداف، سیاست ها، برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات یا تخصیص های  -3

 ابع که مشخص می کنند سازمان چیست، چه کاری انجام می دهد و چرا آن را انجام می دهد.من

شرح طرحها و اقدامات: در این مرحله به منظور اجرای هریک از استراتژیهای انتخاب شده تعدادی طرح و اقدام تعریف  -1

 می گردد.

ز شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیری استراتژی تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده: در این مرحله، توصیفی ا -3

های تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می شود که در آن شرحی از مأموریت، استراتژی های اساسی، 

 1شود.معیارهای عملکرد، بعضی از قواعد تصمیم گیری مهم و استانداردهای اخالقی مد نظر همه کارمندان ارائه می 

برنامه عملیاتی یکساله: در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و براساس اولویت های  -11 

تعیین شده توسط تصمیم گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل طرح ها واقدامات انجام می 

 (1111)شکوهی و نثاری، شود. 

 

 (1993)  رگونا سازی انداز چشم مدل 7-3

 و ترویج منظور به ورگون ا ایالت شاخه آمریکا ریزان برنامه انجمن توسط که است مدلی رگون ا سازی انداز چشم مدل

. است آمده در تحریر رشته به (Steven Ames)امس  استیون توسط و شده تدوین مدت بلند شهری ریزی برنامه امر از حمایت

 :از عبارتند مدل تدوین در کلی اهداف

                                                                                                                                                         
 ذینفع، فرد یا گروهی یا سازمانی است که می تواند برنگرش، منابع یا خروجی های سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجی های سازمان -1

 تأثیر پذیرد.

در صورت تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آنها می رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروی افراد  -1

 در رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش می یابد.
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 .آینده  برای ریزی برنامه امر نمودن فهم آسان -

 مقصد شهودی شکل به آنان که نحوی به کار در افراد  نمودن درگیر   و  بخشیدن مشارکت -

 .نمایند  درک مزبور فرایند در را خودشان نقش و ریزی برنامه فرایند

 .آن  آینده سرنوشت و خود شهر مورد رد بیشتر هرچه فراگیری برای افراد در انگیزش ایجاد -

 :است شده بنا ساده پرسش یک اساس برها گام از یک هر که دهدیم تشکیل گام چهار از متشکل فرایندی را ارگون مدل

 (Ames,1331 ؛ 1111گلکار، )برسیم؟  آنجا به چگونه .1 باشیم؟ میخواهیم کجا. 1؟، میرویم کجا به.1هستیم؟،  کجا اکنون .1

 

 هادگاهیدتحلیل  -4
در مقام جمع بندی و تحلیلی بر هفت تئوری و مدل معرفی شده به انضمام مدل های دیگر بررسی شده که زمینه ای را 

ی برجسته و هایژگیو؛ هر یک از کندیمبرای انتخاب و گزینش مدل مناسب چشم اندازسازی و تولید سند راهبردی فراهم 

 :میکنیمریف چشم انداز و انتظار از آن ارائه را متکی به تع هامدلنقاط ضعف 

 

 مدل راهبرد توسعه شهری یا سی.دی.اس  1-4

و بسترهای الزم برای توسعـه شهری پایدار از طریـق مشـارکت  هانهیزمهدف راهبرد توسعه شهر ایجاد  نیترمهم -

ی سالم سازی محیـط هاتیظرفو افزایـش و نهادهای ذیمدخـل در اداره شهـر و نیز مشارکت شهروندان  هاسازمانتمـامی 

 شهری است.

مرحلـه ای سی.دی.اس چشـم اندازسـازی را پـس از دو مرحـله برنامـه ریـزی پـروژه و سنـجش وضعـیت  9فراینـد  -

 قرار داده است.

متکی به چشم  به شدتی )مرحله سوم فرایند سی.دی.اس( روش تولید چشم انداز اندازسازدر پنج گام چشم  -

 .هاستآندر  تأملی گذشته و باز اندیشی و هادازان

ی اندازسازی چشم هاگامهدف اصلی سی.دی.اس در مشارکت  نظری  در تدوین چشم انداز در مراحل و  رغمیعل -

 برنامه عملی و موثری برای آن ارائه نگردیده است.

ش  به  هماهنگی  و زمینه سازی برای و نهادها در مرحله  اول  فرایند  سی.دی.اس  بیشتر  گرای هاسازمانمشارکت  -

 اجرا دارد تا مشارکت نظری در چشم اندازسازی.

روش اجرا در مرحله پنجم نشان از شیوه ای در برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر، در کنار فرایند و جریان برنامه های  -

فرصتی  "پایش"ه اجرایی با اولویت گذاری در راهبردها قصد سرعت بخشیدن به حصول نتیجه ، و فرایند جاری دارد. لذا گرو

 .کندیمرا فراهم  هاروشبرای اصالح 

 

 مدل و تئوری بیکن  2-4

لیکن حامل مبانی برجسته ای برای تدوین سازمان  کندینماین تئوری اگر چه برنامه مشخص و سامان یافته ای را ارائه 

 ی است:انداز سازعملیاتی در چشم 
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، طراحان، ساکنان، صاحبان مشاغل و گذاراناستیسی یک تجربه مشترک که در آن اندازسازدر این مدل چشم  -

 ی در این مدل یک هنر مردمی است.انداز سازمسئوالن و رهبران جامعه شهری نقشی فعال دارند در واقع چشم 

 .هاستآنو پاالیش  هاخواستهیازها و در این فرایند نقش طراحان، توجه به ن -

 .گرددیمکالبدی( تلقی  -کالبدی )فضایی -ی در این مدل یک کار هنریانداز سازفرایند چشم  -

 

 دیدگاه ساشکین: 3-4

 نقاط عطف دیدگاه ساشکین عبارتند از: 

، "توضیح چشم انداز "،"ابزار چشم انداز"چهار مرحله توسعه و مهارت ذهنی چشم انداز از نظر وی عبارتند از:  -

ی مراحل گذارنام. این عناوین و مراحل، اصطالحات مناسبی خواهد بود برای "تعمیق چشم انداز"و "گسترش چشم انداز"

 ی.انداز سازمختلف اقدامات در اسناد راهبردی و چشم 

 ، باورها و معیارهای مشترک مورد تاکید در این دیدگاه است.هاارزشتوجه به  -

 

 وستلی و مینتزبرگدیدگاه  4-4

 براساس دیدگاه وستلی و مینتزبرگ می توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:

 تعیین جایگاه ویژه برای رهبر خالق و نوآور در تعیین چشم انداز از مشخصه های اصلی این دیدگاه است. -

 چشم اندازها از طریق اقدامات پی در پی و سلسله مراتبی توسعه می یابند. -

 ای استراتژیک با نفس فرایند تکامل گره خورده اند.چشم اندازه -

 فرایند مناسب می تواند تنها یکی از عوامل تحول آفرین باشد. -

 خوب کنار هم نهادن اجزا، افراد، بخش ها و فرایندها، یک فعالیت اکتشافی است. -

 ورد توجه است.در مدل مینتزبرگ شناسایی باورها و ارزش های اجتماعی و انطباق برنامه بر اساس آن م -

 

 دیدگاه نی نوس 5-4

 کند:ی تاکید میاندازسازنظـرات ارزشمند و طبقه بندی شده نی نوس به موارد زیر در تعیین شیوه و فرایند چشم  

 در طول حیات در یک چرخه تکرار شود. ستیبایمچشم اندازسازی نه تنها در مرحله آغاز فرایند برنامه توسعه، بلکه  -

 .شودیمی صحیح و موثر آغاز هاپرسشطرح شروع فرایند با  -

ی خارجی و داخلی، وضعیت موجود و آینده از طریق شناخت: سیر تحول و تغییرات جامعه، هاطیمحفهم عمیق از  -

ی موجود برای آموزش و هاتیظرفی جامعه، هاضعفو  هاقوتسازمان و ...، هویت جامعه، آینده ای که در پیش روست، 

 خارجی. پرورش، عوامل موثر

و از رهبران چشم انداز )برنامه ریزان و مجریان( به عنوان  داندینموی چشم انداز را همیشه نتیجه فرایندی منظم  -

 هنرمند یاد کرده است.

 و شهود است. هاچارچوب، هاارزشعناصر اصلی چشم انداز در این دیدگاه شامل؛ اطالعات،  -

، لیکن راهکارهای در چگونگی بروز کندیمی معرفی اندازسازوی جایگاه خاص و مهمی را برای شهود در چشم  -

 .کندینمخالقیت متکی به شهود را که قابل اطمینان باشد ارائه 
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خالصه شامل؛ سیر تحول و رشد  به طوررا  کشندیمیی که واقعیت یک جامعه را به تصویر هاشاخصوی عوامل و  -

ی رقابتی، مهارت و دانش افراد و هاتیمحدودآن روبرو است، مزایا و  جامعه، هویـت فعلی جامعه، آینده ای که جامعـه با

 .داندیممدیران یـک جامعه، 

 هایژگیودر واقع سه مرحله از چهار مرحله پیشنهادی وی برای تدوین چشم انداز به بررسی و تشخیص وضعیت و 

ولی برنامه منسجم و مشخص در  شودیمن انتخاب اختصاص دارد و در مرحله چهارم از انواع پیشنهادهای چشم انداز بهترین آ

 شود.هر مرحله ارائه نمی

: شناخت و آگاهی، توجه به مخاطبین اصلی و نیازها و کندیمی اشاره اندازسازوی به سه اصل مهم در چشم  -

 انتظارات، درگیر کردن همه افراد در فرایند انتخاب چشم انداز.

 

 مدل برایسون 6-4

ک فرایند پیوسته و تکرار پذیر می باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن مدل برایسون شامل ی

تصمیم ادامه می یابد. از خصوصیات ویژه این فرایند این است که: نتایج حاصل از  هر مرحله می تواند در بازنگری یا تکمیل 

 مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند. 

 مأموریت از شاخص های ویژه این نوع از اسناد راهبردی است. تنظیم بیانیه -

 تعیین چشم انداز پیشنهادی در گام نهم و پس از مراحل شناخت انجام می پذیرد. -

 شناخت و توجه به ذینفعان در اولویت اقدامات قرار دارد. -

 در گام آخر پیشنهاد شده است.تنظیم برنامه عملیاتی شامل مجموعه ای از طرح ها و اقدامات جهت تحقق برنامه که  -

 

  رگونمدل ا 7-4

از شاخصه های  هاآنآسان فهم نمودن و مشارکت بخشیدن و درگیر نمودن افراد و تعیین نقش و ایجاد انگیزش برای  -

 اصلی این مدل است.

و  هاگامرسیم؟، باشیم؟ و چگونه به آنجا ب میخواهیم؟، کجا میرویمی چهارگانه؛ اکنون کجا هستیم؟، به کجا هاپرسش

. سه سؤال اول، سوم و چهارم با مدل سی.دی.اس و فرایند آن قابل تطبیق هستند. لیکن نکته زنندیمفرایند مدل را رقم 

برجسته در این مدل، سؤال دوم است یعنی چنانچه سیستم به همین روش ادامه مسیر دهد و برنامه جاری ادامه یابد به کجا 

که بسیار  کندیمزمینه نوعی هشدار را در نیاز به تغییر روش تدارک  رگوندر این مرحله از فرایند اخواهیم رسید. این تحلیل 

 .دینمایمبا ارزش 
 

 بررسی اسناد راهبردی و چشم انداز -5

یی از تجربه تولید هانمونهطرح زیارت در حوزه های مختلف مطالعاتی به همراه برگزاری جلسات متعدد، زمینه بررسی 

راهبردی در ایران و کشورهای دیگر را فراهم کرد. بررسی روش تولید اسناد راهبردی و نمونه اسناد توسعه چون نقشه  اسناد

)سازمان آمار، اطالعات و خدمات ، سند راهبردی شهرهای الکترونیک  (1113)شورای عالی انقالب فرهنگی، جامع علمی کشور

)شورای ، نقشه مهندسی فرهنگی(1111ی پور، نژاد جواد)دی شهر الکترونیک و مدل سه بع ( 1111کامپیوتری شهرداری مشهد، 
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راهبردی موضوعی توسعه در برخی کشورها چون انگلستان و آلمان  و لهستان )ورشو( نشان  و سند (1111عالی انقالب فرهنگی، 

 که:  دهدیم

تی در کشورهای توسعه یافته نیز بسته به نوع و روش تولید اسناد راهبردی  دارای استاندارد و الگوی یکسانی نبوده و ح -

 گذار در مدل  بکار گرفته متغیر است.ریتأثموضوع و عوامل 

ی استراتژیک بکارگرفته شده سیستمی هستنـد و دارای سلسله مراتب و مراحل مشخص و تعریف هاروشهمه  -

 .اندشده

و الزامی در تبعیت صرف از یک  اندگرفتهرا بکار  ی توصیه شدههامدلو  هاروشمعدودی بسته به موضوع، تلفیقی از  -

 .اندنداشتهمدل و مراحل آن را 

ی دیگر هاطرحی قابل توجه برای هامدل به صورت هاآنی ابداعی در هاروشی توسعه موضوعی و هاطرحبرخی از  -

 و ... رگونشناخته شده و معرفی شده اند مثل مدل بیکن، ا

ی هاسالی ترکیبی بهره گرفته شده است و در هامدلدی در ایران نیز از الگوها و ی توسعه راهبرهاطرحدر برخی  -

 .اندکرده، شاکله استراتژیکی و سیستماتیک بیشتری نسبت به گذشته پیدا هاطرحاخیر این 

 

 نتیجه: پیشنهاد مدل مناسب تولید اسناد استراتژیك)راهبردی( توسعه شهری  -6
چشم اندازسازی   در گریدتجربیات ارائه شده در ایران و کشورهای  طور نیهمتحلیل شده و بر اساس چند دیدگاه و تئوری 

داشت، لیکن در این مدل پیشنهادی ساختار سی.دی.اس به  هایتئورنگاه اصالحی ، تکمیلی و تلفیقی موثر و کارا از این  توانیم

 عنوان ساختار استراتژیک توسعه، حاکم خواهد بود.

 ی فرایند استراتژیک توسعه و تدوین چشم انداز پیشنهادی عبارتند از:هایژگیوبه طور کلی 

گام چشم اندازسازی در آن بر روند ساختار اقدامات  9مرحله ای  سی.دی.اس و اقدامات در  9اقدامات در فرایند  -

 حاکمیت دارد. 

ق با روشهای دیگر به هفت الگوی پنج مرحله ای ساشکین؛ ابزار، توضیح، گسترش و تعمیق در تکمیل و انطبا -

مرحله افزایش یافته است، این مراحل عبارتند از: مرحله شناخت، طرح مسأله، انطباق، مشارکت، ارزیابی، توضیح و بیان ، 

 تعمیق و تدقیق. 

پرسشگری مدل ارگون در مرحله طرح سؤال منظور شده است تا منجر به تمرکز راهبر بر مباحث اصلی شود و  -

توان نتایج این گام بر طرح پرسشهای صحیح در این مرحله مدنظر است. با پرسشهای مکمل مطرح شده مینوس تاکید نی

 را کاراتر و موثرتر نمود. 

اهمیت توجه به خالقیت در چشم اندازسازی به تعبیر کار هنری در دیدگاه نی نوس و توجه به جایگاه راهبر در  -

رگ در مرحله ارزیابی و توضیح و بیان در نظر گرفته شده است و گزینش رویکردها ارائه کار خالقه و نوآورانه در مدل مینتزب

 و گرایشات با توجه به تجربیات راهبر  پاسخ به این تاکید است.

توجه به مخاطبین اصلی به تاکید نیازها و انتظارات آنها  براساس دیدگاه نی نوس، و اصرار بیکن و برایسون به  -

یش کننده نظرات ذینفعان و صاحب نظران توسط طراح، در مراحل مشارکت، انطباق، تعمیق و نقش هماهنگ کننده و پاال

 تدقیق آمده است.
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تاکید بر فهم عمیق از محیط های خارجی و داخلی در وضعیت گذشته و موجود در نظرات نی نوس، ارگون و  -

 ساشکین و برایسون در مرحله شناخت و طرح سؤال منظور گردیده است. 

بازنگری در رفت و برگشت بین مراحل، در شرایط مورد نیاز براساس نظر برایسون در مدل پیشنهادی در  امکان -

 نظر گرفته شده است.

آگاهی رسانی ذینفعان از چشم انداز برای ترغیب آنان به مشارکت که در دیدگاه وستلی و مینتزبرگ آمده و  -

 مدنظر است. "پایش"و  "مشارکت"رایسون در گام های؛ ارزیابی میزان موفقیت در اجرا از نظر آنان در مدل ب

 به این ترتیب هشت مرحله تدوین سند عبارتند از:

 شناخت: مطالعات مبانی و پایه و بررسی سوابق تاریخی و وضع موجود، بررسی مطالعات مکمل و اولویت دار. -1

 طرح سؤال: درچه وضعیتی هستیم و به کجا می رویم؟! -1

شم اندازهای مشابه دیگر کشورها و شهرها و چشم انداز شهرهای ایرانی، چشم اندازهای موثر و انطباق: بررسی چ -1

 باالدست در طرح توسعه 

 نفعان )مردم، مدیران، صاحب نظران(مشارکت: دریافت نظرات ذی -1

 و ارائه راهبردهای کالن MS-SWOTو  SWOTارزیابی: طبقه بندی شاخص ها، سنجش بر اساس مدل های  -9

 بیان و توضیح: ارائه پیش نویس چشم انداز  -9

 تعمیق و تدقیق: گزینش چشم انداز نهایی، اهداف، فرا راهبردها -3

 ، سیاستها و ارائه نهایی سند راهبردی QSPMگسترش: تدقیق و اولویت گذاری راهبردها براساس مدل  -1

ز و نه گام سند راهبردی پیشنهادی ارائه شده در ادامه دیاگرام و تصویری از فرایند هفت گامی تولید چشم اندا

است به طوری که ستون ها؛ هفت گام یاد شده را معرفی می کنند و ردیف ها؛ اهداف، گرایشات و محصول مورد 

در هر موضوع انتظار در هر گام را نمایش می دهد. بدیهی است که این ساختار بسته به عوامل تأثیر گذار دیگر 

 راهبردی معماری و شهرسازی طرح زیارت( می تواند تدقیق و سامان یابد.مطالعاتی )چون سند 

اکثر اسناد استراتژیک توسـعه )راهـبردی ( دارای مراحلی برای چشم اندازسازی هستند، به تعریفی دیگر اسناد چشم انداز 

در این مدل پیشنهادی،  (1131دیگران، ؛  علی احمدی و1111؛  گلکار،1111)شکوهی و نثاری،نوعی سند راهبردی به حساب می آیند. 

منجر به تولید سند راهبردی شود و با گام  تواندیم "گسترش"گام دیگر یعنی  کفرایند تولید سنـد راهـبردی با اضافه کردن ی

شم اجرا و پایش به تکامل می رسد. لیکن باید پذیرفت که عمق و گستره مطالعات آنگاه که سند راهبردی دارای مراحلی از چ

باشد. نکته  ترمطمئنتضمین حصول چشم اندازی  تواندیمخواهد بود که البته این عمق و گستره  ترپررنگی نیز هست، اندازساز

ی کالن هستند و به نوعی یک هایگذاراستیسدارای اهداف و راهبردها و حتی  معموالًانداز نیز قابل تاکید آنست که اسناد چشم

 د.شونسند راهبردی تلقی می
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ی طرح سؤال، توضیح و بیان و تعمیق و هاگام تواندیمدر مواردی که یک سند راهبردی فارغ از تولید چشم انداز است 

 تدقیق کم رنگ یا حذف گردند و پنج گام اصلی مدنظر قرار گیرد.
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