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چكيده
هدف این مطالعه ،ارایه مدل مناسب جهت بررسي چالشها و فرصتهاي محیط دروني و بیروني پیش روي
ي دیگر است .چرا
نظام تعلیم و تربیت كشور در مقابله با پاندمي كووید  19و یا هر نوع بحران ملي و جهان ِ
كه اگر آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت نتواند در شرایط كرونایي و پساكرونایي براساس یک مدل
و چهارچوب استراتژیک و راهبردي ،برنامههاي خود را تدوین كند ،قادر نخواهد بود دوران سخت را
مدیریت كرده و از آن گذر كند .اگرچه این بحران و این چالش كرونایي پیشروي ،یک چالش و یک
دشواري و تنگناي جهاني است ،اما الزم است در قلمرو جغرافیایي خویش مبتني بر یک مدل استراتژیک و
راهبردي ،به گونهاي برنامهریزي شود تا بتوان ضمن عبور از گردنه و پیک بحران ،شاهد آیندهنگاري
موفقي باشیم .بر این اساس ،پژوهشگر سعي خویش را بر آن داشت تا با استفاده از تجارب زیسته در امر
برنامهریزي استراتژیک و با استفاده از منابع و مطالعات موجود« ،مدل رادار استراتژیک» را براي فائق آمدن
بر چالشهاي پیشروي پاندومي ویروس كرونا و یا بحرانهاي مشابه ملي و جهاني در حوزه تعلیم و تربیت
پیشنهاد كند .این مدل موجب ميشود تا سازمان و سیستم از اقدامات غیرعلمي ،غیرسیستماتیک و روزمره
اجتناب نموده و اطمینان كیفیت در برنامه و راهي كه در پیشگرفته است را افزایش دهد.

واژگان کليدی :پسابرنامه ،پساكرونا ،كووید  ،19مدل رادار استراتژیك ،تعلیم و تربیت
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مقدمه
جهان همواره دستخوش نامالیمات گوناگون بوده است .اغلب این نامالیمات به مثابه یک
چالش بزرگ ملي ،منطقهاي و جهاني ،همه بشریت را به مبارزه طلبیده است .گاه هم این
نامالیمات در سطح یک بحران جهاني رخ نموده است .افزایش گازهاي گلخانهاي ،گرم
شدن كره زمین ،تخریب محیط زیست ،بیابانزایي ،انقراض گونههاي مختلف گیاهي و
حیواني ،قحطي و گرسنگي ،جنگهاي جهاني و منطقهاي ،نسلكشي ،سیل و زلزله و
بیماريهاي مسري ،همه و همه بهعنوان نامالیمات و رنج زندگي ،انسانها و سعادت آنان را
به چالش كشیده شده است و تأثیرات منفي و گاه آموزههاي بسیاري از خود به جا و به
یادگار گذاشته است.
تجربهها و تاریخنگاريها ،نشان ميدهد كه هیچكدام از این نامالیمات ،رنجها و
بحرانها نتوانسته است در اندازه و قواره بحران جدید (ویروس كووید  ،19كروناویروس
جدید) ،زندگي انسانها را در مقیاس كره زمین تحتتأثیر قرار داده و همه بشریت را به
مبارزه بطلبد .پیشرفتهاي علمي و تجربههاي زیستي حدود  87میلیارد انسان در طول
تاریخ ،در مقابل قدرت و تهاجم این ویروس به غایت كوچک و نادیدني ،كرنش كرده و
حتي به زانو درآمده است! حال با گسترده و جهانگیر شدن این وباي مدرن و این ویروس
منحوس ،بسیاري از وقایعي كه در كتابهاي تاریخي و باستاني و نیز در كتب آسماني
روایت آن براي ما انسانها ،ناباورانه تلقي شده و به تمسخر گرفته ميشد ،به باوري
ال اینكه پشهاي باعث مرگ حضرت لوط شد ،غریب مينمود.
شگفتگونه مبدل شد .مث ً
درگذر از طوفان كرونا و در این سیر از نامالیمات جهاني ،افكار و اندیشهها و قلمها
آزاد شد و صداها و رسانههاي مختلف سنتي و مدرن به حركت درآمده و
داستانسرایيهاي بسیاري در ارتباط با قدرت مخرب این ویروس متقلب آغاز شد .همه
تخصصها و همه اهل اندیشه و قلم و همه صاحبمنصبان ،نظامیان ،سیاسیون ،اهل مذاهب،
ادیان ،زبان به تجزیه تحلیل و داستان سرایي گشوده و به گمانه زني ،قضاوت و ارائه
اظهارنظرهاي شهودي ،شایق و راغب شدند و تا به امروز قریب چند صدهزار نوشته و
میلیونها فایل صوتي و تصویري در زمینه این اتفاق بزرگ در دسترس همگان قرار گرفته
و اغلب این نوشتارها و گفتارها در حد و اندازه گمانهزنيها و احتماالت و پیشنهادات رقم
خورده است .علم طب و اط ّبا و اهالي آزمایش و آزمایشگاهها نیز همهي داشتههاي خویش
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را در بازارروزهاي جهاني عرضه كردند و صد البته منشأ خدمات بسیاري نیز بودهاند ،ولي
هنوز قادر نشده اند در برابر این ویروس به غایت ریز و كوچک حرف قاطع و محكمي
بزنند.
مشكالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و امنیتي به وجود آمده ناشي از این
بحران جهاني و پاندمي شدن آن ،از زوایا و روشهاي مختلف قابل بررسي و تجزیه و
تحلیل است .در ذاتِ پیچیدگيهاي دنیاي معاصر ،مواجهه مستمر افراد و سازمانها با انواع
بحرانهاي محلي ،ملّي ،منطقهاي و جهاني ،اجتنابناپذیر است .مبتني بر این فرضیه ،دستگاه
تعلیم و تربیت بویژه مدارس ،به دلیل ماهیت ،گستردگي و ساختارهاي فعلي ،از جمله
آسیبپذیرترین سازمان ها در شرایط بحراني هستند .همه عناصر ساختاري مدارس فعلي،
دانشآموزان و معلمان را تبدیل به موجوداتي منفعل و غیرمسئول كردهاست .بهگونهاي كه
با كمترین شرایط بحراني ،متحیر و درمانده ميشوند .این وضعیت شباهت زیادي به مفهوم
«درماندگي آموخته شده» دارد .یعني همه عناصر مدرسهاي ،آموختهاند كه در مواجهه با
بحرانِ خُردي در حد آماده نبودن كتاب درسي ،تا كالن رویدادهاي پاندمیک ،عمال كاري
نميتوانند بكنند و باید منتظر باشند (خلخالي. )1399 ،
تخصص و تجارب نگارنده ،وي را بر آن داشت تا در گسترة علوم تربیتي ،با رویكرد و
نگاه مدیریت راهبردي (استراتژیک) ،به رویداد كروناویروس بپردازد .بحرانِ ناشي از
پاندومي شدن ویروس كرونا به حساس شدن اذهان كمک كرد و آن را در شرایط پذیرش
بیشتري براي اندیشیدن درباره بهداشت ،اقتصاد و آموزش و پرورش قرار داده است .بدون
شک ،آموزش و پرورش یكي از مسائل اصلي و مهم جامعه تلقي ميشود كه شایسته است
از هر فرصتي براي پرداختن به آن استفاده شود .در این راستا دغدغهها و مسئلههاي بسیاري
در حوزه تعلیم و تربیت مطرح است (نویدي ،)1399 ،كه در این مجال ميتوان به برخي از
اهم آنها اشاره كرد:
 تجربه كرونا در ایران چه تغییراتي را در سیاستهاي كالن منجر خواهد شد؟ آیاتعلیم و تربیت در نظام جمهوري اسالمي ایران اولویت خواهد یافت؟
 بحران كرونا چه تغییراتي را در عوامل آموزشي و عناصر برنامه درسي (منطق،هدف ،محتوا ،روش ارزشیابي ،زمان ،مكان ،تجهیزات ،فناوري ،معلم و غیره) موجب
خواهد شد؟ آیا موجب بازنگري در آنها خواهد شد؟
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 تجربه كرونا چه تغییراتي را در مناسبات اجتماعي ،روانشناختي و اقتصادي ایرانموجب خواهد شد؟ آیا تجربه بحران كرونا به تضعیف انگیزههاي رانتجویي ،مدرك
گرایي ،پارتيبازي ،بداخالقي ،و غیره منجر خواهد شد؟
 آیا تجربه كرونا موجب افزایش وزن هزینه آموزش در سبد هزینههاي خانوار خواهدشد؟
 آیا تجربه كرونا باعث تغییر در الگوي مدرسهداري ایران خواهد شد؟ آیا تاثیر وتغییر معناداري در آموزشهاي سایهاي خواهد گذاشت؟
و بسیاري دیگر از این آیاها مطرح بوده و مطرح خواهند شد كه بدون داشتن یک مدل
و چارچوب مناسب و علمي نمي توان به طور صحیح جامع ،آنها را مورد بررسي و تحلیل
قرار داده و بهترین راهبردها و نسخهها را در قالب پسا برنامه در پسا كرونا ارائه كرد.
منظور از پسا برنامه در این نوشتار ،برنامه آینده نگارانه از جنس برنامه استراتژیک است
كه به طور مستمر و نقطه به نقطه ،آینده را رصد و پایش كرده و فرصتها و چالشها را
بازآرایي و بازآفریني ميكند .پسا كرونا نیز وضعیتي است كه در آن سیستم یا سازمان ،از
دوران پیک و تراكم كرونایي (بحران) فاصله گرفته و ملزم به برنامهریزي و مدیریت در
ایام پسا بحران (پساكرونا) است.
بنابراین ،نگارنده به منظور گریز و اجتناب سازمانها از روزمرگي و اقدامات فيالبداهه
و پوپولیستي ،در پي آن است كه مدل و چهارچوبي را با نگاه استراتژیک و آیندهنگارانه
ارائه نموده تا بتوان بر مبناي آن ،مسائل و چالشها را به نحو مطلوب بررسي كرده و
راهبردهاي كالن و اثربخش براي مدیریت در شرایط بحران بهویژه بحران بزرگ و پاندمي
كووید ( 19كرونا) ،پیشنهاد داد.
هدف مطالعه ،ارایه مدل مناسب جهت بررسي چالشها و فرصتهاي محیط دروني و
بیروني پیش روي نظام تعلیم و تربیت كشور در مقابله با پاندمي كووید ( 19كرونا ویروس)
مي باشد .مدل مناسب جهت بررسي چالشها و فرصتهاي محیط دروني و بیروني پیش
روي نظام تعلیم و تربیت كشور در مقابله با پاندمي كوید ( 19كرونا) چیست؟

الف) مدل تحليل سوآت :1این مدل ،یكي از مرسومترین و متداولترین مدلهاي

تجزیه و تحلیل سازمان است .به كمک این مدل عوامل خارجي (فرصتها ،تهدیدها) و
)1. SWOT (Strenghts, weaknesses,opportunities, threats
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عوامل داخلي (قوتها و ضعفها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در چهار منطقه ،SO

 SW ،STو  WTراهبردهایي خلق و وضع ميشوند كه مسیر رسیدن سازمان به اهداف
را تشخیص داده و روشن ميسازد .در مطالعه یک سازمان توسط مدل سوآت یا،SWOT
چهار موقعیت تهاجمي ،تنوع ،گرایش تغییر جهت ،و تدافعي بهعنوان چهار موقعیت
استراتژیک مناسب با هر سازمان مورد شناسایي قرار گرفته و سپس مبتني بر موقعیتي كه
سازمان در آن قرار ميگیرد ،استراتژيهایي وضع خواهد شد (اعرابي. )1995 ،
شکل  .2ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT
عوامل داخلي
عوامل محیطي
فهرست فرصتها ()O

فهرست قوتها ()S
ناحیه :1

ناحیه :2

استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط

از مزیتهایي كه در فرصتها نهفته است

(وضع استراتژيهاي

استفاده نماییم براي جبران نقاط ضعف

قوت ()SO
تهاجمي)

فهرست تهدیدها ()T

فهرست ضعفها ()W

(( )WOوضع استراتژيهاي متنوع)

ناحیه:3

ناحیه :4

استفاده از قوتها براي جلوگیري از

به حداقل رساندن زیانهاي ناشي از

تهدیدها (( )STوضع استراتژيهاي با

تهدیدها و نقاط ضعف (( )WTوضع

گرایش تغییر جهت)

استراتژيهاي تدافعي)

در تحلیل سوآت ( )SWOTپرسشهاي زیر مطرح است:
 چه فرصتهاي محیطي عمدهاي براي سازمان وجود دارد؟ سازمان با چه تهدیدهاي عمده خارجي مواجه است؟ نقاط قوت عمده داخلي سازمان چه مواردي است؟ ضعفهاي عمده داخلي سازمان چه هستند؟تجزیه تحلیل ماتریس  ،SWOTموقعیت استراتژیک را در یک مقطع زماني مشخص
و روشن مي سازد .این كه مشخص شود كه سازمان در چه موقعیت استراتژیكي قرار دارد؟
به طور مثال آیا در موقعیت تهاجمي ( ،)SOتنوع ( )TOگرایش تغییر جهت ( )WOو یا
تدافعي ( )WTاست .لذا به منظور دنبال كردن روند زماني ،با توجه به این موضوع كه
شرایط محیطي (داخلي و خارجي) پویا بوده و دائما در حال تغییر و دگرگوني مي باشد،
الزم است روند تحوالت ،مورد بررسي قرار گرفته و در مقاطع مختلف زماني ،استراتژي را
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استخراج كرد .دنبال نمودن این روند كمک مي كند تا بتوان حالتهاي مختلفي را كه در
آینده ممكن است رخ دهند را بررسي و پیش بیني كرد.
ب) مدل تحليلگارتنر :1مسائل اجتماعي ميتوانند در ابعاد مختلف و در چند
سطح ،تجزیه و تحلیل شوند ،سادهترین شكل و سطح تحلیل« ،تحلیل توصیفي »2است .این
نوع تجزیه و تحلیل ،اولین گام در یک فرایند پیچیده است و پایه و اساس محكمي براي
تجزیه و تحلیل بیشتر فراهم ميكند .هدف از تحلیل توصیفي ،پاسخ به این سؤال است كه:
«چه اتفاقي افتاده است؟»
«تحلیل توصیفي» نمي تواند چرایي اتفاقي كه افتاده است را توضیح دهد و صرفاً آنچه
اتفاق افتاده است را بیان ميكند .بهطور مثال اخبار و اتفاقات مربوط به ویروس كرونا را
بیان ميكند ولي به چرایي و علل آن نميپردازد .ابزارهاي مفید بررسي و تجزیه و تحلیل
توصیفي عبارتند از اكسل ،مایكروسافت.STATA - SPSS ،
از دیگر سطوح كیفي تجزیه و تحلیل« ،تحلیل تشخیصي »3است؛ كه یک پله باالتر از
تحلیل توصیفي بوده و آن «بیان چرایيِ اتفاقي است كه افتاده است» .این تجزیه و تحلیل ،با
اندازهگیري دادههاي تاریخي و مقایسه با سایر دادهها ،نگاهي عمیقتر به آنها مياندازد و
در نتیجه آنها را بهتر بررسي ميكند .بهطور مثال اینكه «چرا ویروس كرونا اتفاق افتاده
است» .تكنیکهاي متداول در آنالیز تشخیصي شامل كاوش عمیقتر ،همبستگيها،
احتماالت و شناسایي الگوهاست .این روش كمک ميكند تا با دسترسي بیشتر به محتوا،
دانش و اطالعات از طریق تشكیل كمپینهاي مختلف ،به درك روابط علّي بپردازیم.
سطح و شكل سوم تحلیل« ،تحلیل پیشبینيكننده »4است .پس از نگاه به گذشته،
تجزیه و تحلیل پیشبینيكننده ،ميتواند به ما بگوید كه «چه اتفاقي در آینده رخ خواهد
داد» .در اینجا به اهمیت تحلیل توصیفي پي ميبریم كه ميتواند پایه و اساس تجزیه و
تحلیل پیشرفتهتر را فراهم سازد .البته این تجزیه و تحلیل ،پیشبیني احتمال وقوع یک
رویداد خاص است ولي تضمین نميكند كه آن اتفاق رخ دهد .بهطور مثال آیا كرونا در
آینده نیز اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه و با چه كیفیتي خواهد بود؟ همچنین این شیوه تحلیل
1. Gartner Model
2. Describing Analysis
3. Diagnostic Analysis
4. Foresight Analysis
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ميتواند میزان انتظار مردم به چنین اتفاقي را پیشبیني كند و تقاضاي آنها به امكانات و
تجهیزات و منابع مورد نیاز ناشي از این ویروس را برآورده سازد و یا اینكه چگونگي مقابله
مدارس در مقابله با بحران (ویروس كرونا) را تبیین كند.
چهارمین سطح و شكل تجزیه و تحلیل« ،تحلیل تجویزي »1است .این تحلیل ،آخرین
قدم است .تحلیل تجویزي به این سؤال پاسخ ميدهد كه «براي دستیابي به مزیتهاي آینده
و یا كاهش تهدید ،كدام اقدام را باید انجام داد»؟ این تحلیل مبتني بر نتایج آنالیز پیشبیني
كننده است .اما اینكه چه اتفاقي ميافتد را به سادگي پیشبیني نميكند .تجزیه و تحلیل
تجویزي ،همه نتایج مطلوب را نمایش داده و نشان ميدهد كه براي رسیدن به نتیجه خاص،
چه دورههاي عملياي باید طي شود.
برخالف سه نوع تجزیه و تحلیل پیشین ،تجزیه و تحلیل تجویزي از یک سیستم
بازخوردگیري براي یادگیري و بهبود رابطه بین اقدامات تجویز شده و تاریخ آنها استفاده
ميكند .براي بهرهمند شدن از نتایج تجزیه و تحلیل تجویزي و پیشبیني كننده ابتدا باید از
سطح توصیفي و تشخیصي شروع كرد (شكل.)1
به طور مثال براي رهایي و مهار ویروس كرونا باید در خانه ماند یا با رعایت
فاصله گذاري وارد بازار و كسب و كار شد و یا منتظر ماند تا واكسن آن تهیه شود و یا دل
به دریا زد و شرایط را براي همه گیر شدن ویروس فراهم ساخت .یا این كه چگونه ميشود
در بستر الكترونیک و شبكههاي اجتماعي امور مربوط به تعلیم و تربیت و یادگیري
دانشآموزان را به سامان كرد؟

شکل  .1مدل تحلیل صعودی گارتنر ؛ طاهری2020 ،

ج) مدل رادار استراتژيك :براي فائق آمدن بر نامالیمات و چالشهاي پیش روي
در وضعیتهاي بحراني و كاهش تهدیدها ،شكار فرصتهاي ناب و افزایش قوتها و
1. Prescription Analysis
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كاهش ضعفها ،نیازمند مدلها ي مختلف تجزیه و تحلیل راهبردي است .با استفاده از این
مدلها ،فرایندهاي عمومي برنامهریزي استراتژیک ،از قبیل داشتن چشمانداز و اركان
جهت ساز و شناخت و طرح مساله ،جمعآوري اطالعات محیط پیرامون و داخل ،تشخیص
ماهیت استراتژيهاي اصلي و فرموله كردن آنها جهت ارایه راهبردها و راهكارها و
اولویتها در راستاي اهداف و خواستههاي كالن استراتژیک میسر ميشود .مدلها و
ابزارهایي كه قابلیت بكارگیري براي طي مراحل یاد شده را دارند ،عبارتند از مدل تجزیه و
تحلیل سؤاالت بحراني ،1روش تحلیل شكاف ،2ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي،
مدل تحلیل سؤاالت و مدل رادار استراتژیک .3از میان این مدلها و ابزارها« ،مدل رادار
استراتژیک» ميتواند در حوزه تعلیم و تربیت (در شرایط كرونا) از سایر ایزارها و مدلها
مناسب تر و مفیدتر باشد .از این روي ،این مقاله مدل رادار استراتژیک و استفاده از آن را
براي بررسي مسایل مختلف اجتماعي و فرهنگي در دوران كرونا و پساكرونا معرفي مي
نماید (شكل )3

1. Critical Question Analysis
2. GAP Analysis
3. Strategic RADAR model
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شکل  .2مدل رادار استراتژیك

این مدل ،استراتژي و برنامههاي سازمان را تسهیل ميكند و عالوه بر تضمین و
تخصیص درست همه منابع ،این اطمینان را ميبخشد كه سازمان در راستاي هدف حركت
ميكند .بهرهمندي از مدل رادار استراتژیک به رهبر سازمان كمک ميكند تا متوجه شود
كه سازمان در مسیر درست قرار دارد و پیشفرضهاي آن درست بوده و ميتواند راهي كه
ميرود را ارزیابي كند.
براي تجزیه تحلیل وضعیت و خلق راهبردهاي مناسب « ،مدل رادار استراتژیک»
پیشرفتهتر و به روزتر از مدل سوآت ) (SWOTاست .دالیل آن ،بهره گیري از روح و
مراحل تجزیه تحلیل گارتنر ،و طرح و پرسش سؤاالت ماهیتي از جمله منحصر به فرد
كردنِ مسئله با در نظر گرفتن زمان بهنگام مي باشد .چرا كه پرداختن به فرصتها و
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چالشها با توجه به سرعت در تغییرات و دگرگوني آنها ،از نظر زماني بسیار مهم بوده و
اولویتبندي را نیز اجباري ميكند .مدل رادار استراتژیک 4 ،قسمت دارد .ربع  1و  2آن
شامل نیروهاي بازار (محیط) ،نیروهاي رقابتي ،روند مصرف كننده و فاكتورهاي محیطي
هستند كه در ادبیات تعلیم و تربیت به مشاركت كنندگان ،ذینفعان ،رقبا ،گیرندگان
خدمات علمي و تربیتي و عوامل محیطي (از قبیل معلم ،استاد ،دانش آموز ،دانشجو،
والدین ،مدیران در سطوح ستاد و صف وغیره) اطالق ميشود.
ربع  3فرصتهاي داخلي است .این ربع ،منطقه نوآوريهاست .منطقهاي است كه
ميتوان نقاط قوت و مزایاي سازمان را اهرم كرده و از آنها استفاده نمود .این ربع اغلب
ایدهها ،روشها ،ابزارها و فناوريها وغیره را شامل مي گردد.
ربع  4شامل چالشهاي داخلي و محدودیتهاست .اینها عواملي هستند كه سازمان را
محدود كرده و در تنگنا قرار ميدهند و توانایيهاي آن براي ارائة آخرین استراتژيهاي
ممكن را محدود مي سازند .این محدودیتها ميتوانند حول بودجه و اعتبار مالي ،نیروي
انساني مناسب و متخصص ،داشتن اراده ،مهارت ظرفیت یا تحویل باشند.
مدل رادار استراتژیک ،روش و میزان حركت و تغییر اوضاع را كنترل نميكند ،اما
ميتواند به آن پاسخ دهد .بهعنوان یک مدیر و رهبر باید بدانیم دقیقاً كجا هستیم و چگونه
ميتوانیم پیوندهاي استراتژیک خود را به بهترین وجه عملي كنیم.

جمله معروفي است از بزرگي كه مي گوید« :ما همیشه تغییرات در  2سال آینده را
بیش از حد ،و تغییرات  10سال آینده را كمتر ارزیابي ميكنیم» .این دقیقا هدف رادار
استراتژیک است .اگرچه رادار استراتژیک یک روش و میزان حركت و تغییر اوضاع را
كنترل نميكند ،اما ميتواند به آن پاسخ دهد .استراتژیستهاي تعلیم و تربیت باید بدانند
كه دقیقاً كجا هستند و چگونه ميتوانند برنامه استراتژیک خود را به بهترین وجه در مقابله
و فائق آمدن بر بحرانها و نامالیمات اجتماعي و فرهنگي عملي سازند» (آلبرچت.)2020 ،1
تعامل اساسي و منظم میان مدیران اجرایي و مدیران ستادي و همة عوامل دستاندركار
سیستم براي جمعآوري و ارزشیابي دانش و اطالعات مهم استراتژیكي اثرگذار و
مداخلهگر ،بسیار مهم است .اطالعات مهم استراتژیک باید براساس مدل رادار استراتژیک

1. Albrecht
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و ناظر بر چالشها و فرصتهاي محیط دروني وبیروني ،از منابع و آبشخورهاي سالم و
مورد اعتماد ،اخالقي و مبتني بر واقعیت جمعآوري شوند .اطالعات باید به صورت
سیستماتیک و دورهاي جمع آوري گردیده و از معیارهاي فیلتر شده كه منجر به تضمین
كیفیت شوند عبور كنند؛ و در نهایت توسط متخصصان مربوطه و مدیران عالي تأیید و
مورد پذیرش واقع شوند.
اطالعات معموال از مسیر سؤاالتي از این دست حاصل مي شوند:
 آیا اطالعاتِ تحت بررسي براي سازمان ،مزیت رقابتي و ارزش افزوده ایجاد ميكند وآرمانها و ارزشهاي سازمان را تحكیم ميبخشد؟
 آیا سیستم رادار اطالعات استراتژیک بستر جدیدي در اختیار سازمان قرار ميدهد؟ آیا سیستم رادار استراتژیک اطالعات مورد نیاز براي توسعه فناوريهاي جدید را دارد؟ آیا این اطالعات نیاز به توجه متقابل عملكردي دارند؟ آیا این اطالعات منجر به تولید محصوالت و كسب موقعیت جدیدي كه جایگزینتولیدات ،محصوالت و موقعیت فعلي مي شوند ،ميگردد؟
اطالعات جمعآوري شده براي اینكه بتوانند از برنامهها و تصمیمات درست ،پشتیباني
كرده و بر چالش و بحرانها فایق آیند الزم است با معیارهایي از قبیلِ انطباق راهبردها،
روشها و ایدهها با نیازها و درخواست مصرفكنندگان و بهرهبرداران در سطح ملي و
بینالمللي ،قدرت نفوذ ،قابلیتهاي عملكردي ،خلق فرصتهاي استراتژیک ،میزان تمركز
به چشمانداز بلندمدت و طوالني ،امكانسنجي و تحلیل و ارزیابي شوند .براي اینكه
مدیریت و رهبري سازمان متوجه شود كه در حال عمل كردن به استراتژيها است یا خیر
پیشنهاد ميگردد:
ال درك شود -اینكه ،استراتژيها همواره در حال تغییر و تكامل
 .1زبان استراتژي كام ً
اند و استراتژيهاي امروز شاید به كار فردا نیایند.
 .2هدف 1بهدرستي تدوین و فهم شود ـ چرا كه بدون تعریف واضح و مشخص از هدف،
سازمان و كاري كه انجام ميشود معنا و مفهوم ندارد .به اصطالح ،براي ناخدایي كه به
مقصد هدف نمياندیشد هیچ بادي موافق نیست.

1. Goal
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 . 3رویاپردازي و ایده یابي شود ـ وقتي دلیل همه كارهایي كه انجام مي شود درك و فهم
گردد ،رویاپردازي و ایده یابي صورت مي پذیرد .رویاپردازي و ایده یابي به سازمان
كمک ميكند تا در مسیر خود بوده و از نیل به اهداف ،اطمینان حاصل نماید.
 .4فرصتها و چالشها درست فهم شود ـ فرصتهاي سازمان را ناشي از استراتژيها ،فهم
كرده و بر چالشهایي كه رهبر ،كاركنان و سازمان را به مبارزه مي طلبد فائق آمد.
 .5اهداف عملیاتي 1به درستي درك شود ـ اهداف عملیاتي اهداف كوچكتري هستند كه
از حد زدن و برشِ اهداف اصلي ،منتج ميشوند .این اهداف باید خاص ،واضح ،قابل
اندازهگیري ،واقعي و قابل دسترس باشند .نیل به هر یک از این اهداف ،سازمان را به هدف
اصلي نزدیک تر ميكند.
 .6استراتژيها به روشني فهم شوند ـ استراتژيها مسیر رسیدن به هدف است .و به این سؤال
پاسخ ميدهند كه چگونه ميتوان به اهداف سازمان دست یافت.
 .7تاكتیکها درك شوند ـ به نحوه برنامهریزي روي پیادهسازي استراتژيها اشاره دارد.
تاكتیکها مجموعهاي از اقدامات مي باشند كه به سازمان كمک ميكنند تا استراتژيها را
در فرایند رشد و توسعه خود وارد كند.

بحث و نتيجه گيری
بدون داشتن یک برنامه استراتژیک و راهبردي مشخص ،هدف و جهتي اثربخش نخواهیم
داشت و ممكن است بدون هیچ عالمت و نشانه مشخصي از رشد ،در وضع موجود بمانیم.
به قول قافلر «اگر در زندگي براي خود یک برنامه و استراتژي نداشته باشیم بخشي از برنامه
و استراتژي دیگران خواهیم شد» .بنابراین ،اگر در شرایط پرهزینه و سخت بحرانهاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي ،مدل و چهارچوبي درست و علمي براي مدیریت و حكمراني
در سطح جامعه و سازمان نداشته باشیم بخشي از بحران گردیده و قادر نخواهیم بود حال را
بهدرستي تجزیه و تحلیل نموده و با تشخیص و پیش بیني دقیق ،راهبرد و راهكار درست
تجویز كرده و به اهداف سازمان و جامعه نایل آییم.
آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت در شرایط كرونا و پساكرونا ،از این منظر و
قاعده مستثني نبوده و چنانچه نتواند براساس یک مدل استراتژیک و آینده نگارانه،
1. Objects
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برنامههاي خود را تدوین نموده و راهبردها و راهكارها و برنامههاي عمل مناسب ارائه
نماید؛ موفق نخواهد شد دوران سخت را مدیریت كرده و از آن گذر كند .اگرچه این
بحران و این چالش بزرگ كرونایي ،یک چالش و یک دشواري و تنگناي جهاني است،
لكن الزم است در قلمرو جغرافیایي زادبوم خویش با نگاهي ملي ،منطقهاي و جهاني و با
تكیه بر یک مدل راهبردي ،به گونه اي برنامهریزي كنیم تا بتوانیم ضمن عبور از گردنه و
پیک بحران ،آیندهنگاري موفقي را رقم زده و به یادگار بگذاریم .بر این اساس ،پژوهشگر
سعي خویش را بر آن داشت تا با استفاده از تجارب زیسته خود در امر برنامهریزي
استراتژیک و نیز با استفاده از منابع و مطالعات موجود« ،مدل رادار استراتژیک» را براي
فائق آمدن بر چالشهاي پیشروي پاندومي ویروس كرونا و یا بحرانهاي مشابه در سطح
ملي و جهاني در حوزه تعلیم و تربیت پیشنهاد نماید .این مدل كمک مي كند تا از اقدامات
غیرعلمي ،غیرسیستماتیک و غیرنظامدار اجتناب شده و كیفیت برنامه و راهي كه در پیش
گرفته ایم ،تضمین گردد.
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