
 

1 

 

 تعالیبسمه

 

ویسنار یطراحبر  یش درآمدیپ  
 

 

 ست؟یو چیسنار یطراح

 
 استفاده کرد؟ توانمی یزیچه چ یو برایو است؟ و از سنارینده، سناریاز آ یفیا هر توصیست؟ آیو چیسنار

و ینارس یاز طراح یف متفاوتیو وجود ندارد. متفکران مختلف تعاریسنار یا طراحیو یدر مورد سنار فردیمنحصربهف یتعر هیچ

 :انددادهه یارا

 (.1985-پورترکل یما)ش رو بگذارد ینده ممکن است پیدر مورد آنچه آ یاجماع داخل 

 ستیدربهد توانمیم فرد یآن، تصمل که در یبد هایآینده هایمحیطدن به ادراکات فرد در مورد ینظم بخش یبرا یابزار 

 (.1991-شوارتزتر یاجرا شود )پ

 گلند نیل ری)گ نده، مرتبط استیدر آ هاقطعیتت عدم یریمد هایفناوریکه با ابزارها و  یراهبرد ریزیبرنامهاز  یبخش

1998.) 

 (.1995-کریشومد )پل یدرآد به اجرا توانمی یسازمان هایتصمیمممکن که در آن  هایآیندهتجسم  یبرا یروش علم 

ست. یده ننیاز زمان حال در آ یعاد نسبتاًر یاز تصاو یفیتوص بینیپیش یو، به معنایکه سنار آیدمیف، آشکارا بر ین تعاریاز ا

 یاست که: چه اتفاق سؤالن یمناسب به ا یو، پاسخی. سنارباشدنمیز یمطلوب ن ایآینده یعنی، اندازچشم یبه معن چنینهم

ارند خطرات ل دین دو تمایست، چه این اندازچشمو  بینیپیشو، ین سناری؟ بنابرا...اگر افتدمی یا چه اتفاقیافتد؟ یممکن است ب

 .سازدمیسک و مخاطره را ممکن یت ریریو مدیرا پنهان سازند. برعکس، سنار

 ریزیرنامهبشتر با یکه ب یتیفراتر از آن است، فعال یزینبوده و چ سناریونویسیو، فقط یسنار یروشن است که طراح چنینهم

 ارتباط دارد یراهبرد
 دیشیانپیش کنند. ذهن،یک خلق مینزد یآینده یبرا ییوهایشه سناریسالم هم هایذهنم. یسروکار دار ییوهایما، با سنار یهمه

 .نمایدمی نده اتفاق خواهد افتاد را پردازشیدر آ آنچهو اطالعات در مورد  کندمی

امکان اطالع از اتفاقات را  هاآنفعال دارند تا به  یستم بازخوردیاج به سی، احتهاسازمانموجودات زنده، مانند انسان و  یتمام

 ازیده ننیدر مورد آ یم، به اطالعاتیم کدام راه را انتخاب کنیبدان کهنیا یاما برا؛ میری، درس بگمیادادهانجام  ازآنچهد یبدهد. ما با

 م.یدار
 

 گرید هایآیندهو  وهایسنار

 

 قبولابلق هایآیندهروشن از  ییهافیتوصوها، ی. سنارکنندیم، فرق اندازهاچشمو  هاینیبشیپ، هاییشگویپوها با یسنار

 هستند.

« یاهفتهیک هایآینده»تعداد  ندارم. یادیز یهانهیگز، من یاهفتهکی ی، در چارچوب زمانیدگاه شخصیاز د ،مثالعنوانبه

 ش رو خواهم داشت.یپ یشتریب هایگزینهبه چند سال بعد نگاه کنم،  یا حتیاما اگر من پنج، ده ؛ محدود است بسیارممکن، 

 ندهست ترمطلوب، ارجح و هاآیندهگر از ید ی. بعضرسندمیبه نظر  هاآیندهگر یاز د ترمحتملممکن،  هایآیندهاز  یامروز، تعداد
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 کهنایخود من در مورد  ینده، براین آتریمطلوب، مثالعنوانبه، متفاوت باشند. هاآیندهن تریمحتملمطلوب از  هایآیندهد یو شا

 نوانعبه، ماهم ریزیبرنامهرد. از نظر یز قرار نگیممکن ن هایآینده یحیطهدر  یکنم، ممکن است حت یچگونه دوست دارم زندگ

گاه یاست. در جا اندازهاچشموها و ی، سنارهابینیپیشکه شامل  کشیممی هایینقشه، دائم طوربهفرد و هم در مقام سازمان، 

 ط ثابت و در چارچوبی. تحت شراریزیممین، برنامه یو تخم بینیپیشاد و به مدد استفاده از انواع مختلف یسازمان، با دقت ز

؛ میکن یریگتصمیمم یم تا بتوانیاز داریت و کاهش خطر نیو هم قدرتمند هستند. ما به قطع یم ضروره هابینیپیشکوتاه،  یزمان

 .کنندمیفراهم  هابینیپیشاست که  یزین همان چیا و

وع ن نی، اشوندمی تر همپیچیدهم، یدار هاآنرفتار  بینیپیشدر  یکه سع هایینظامو هرچه  کنیممیاما هرچه به جلوتر نگاه 

نده یآ اروککسب هایمحیطم تا یاز دارین یگرید ریزیبرنامه یت، به ابزارهایش عدم قطعی. با افزاشودمی ترنامربوط ریزیبرنامه

ن مورد یچندم یمحتمل، بلکه برا اندازچشمک ی یم و نه برایکن ینهفته در آن، بررس هایفرصتدها و یص تهدیتشخ منظوربهرا 

ترل م آن را کنیم تا بتوانیبکاه هاپیچیدگید از یقرارداد. با موردبررسی توانمیرا ن یممکن یآیندههر ، حالدرعینم. یآماده شو

ار یسبخش ب توانمی، اندشدهریزیطرح بامهارتکه  ییوهایق سناری. از طرآیدمیدان یبه م سناریونویسیاست که  اینجام. یکن

عدم  هایجنبه ترینبیشکه  هاییدستورالعمل دستورالعمل محتمل کاهش داد؛ یگزینهچند  واحدت را یاز عدم قطع یادیز

 .دهندمیت مربوط را پوشش یقطع

در  نچهازآروشن  وبیشکم یفیتوص صورتبهو، یاوقات هم در قالب سنار یاما گاه؛ دارند یل کمّیشکل و شما هابینیپیشاغلب 

ز صادق است. یها ناندازچشمن امر در مورد یم. اییکار برآ یعهدهم تا از یریم بپذی؛ آنچه مجبورشوندمیه یش روست، ارایپ

زش که ار کشندمیر یرا به تصو ایآیندهها، اندازچشم. شوندمیه یگر اراید هیئتینده، اما در یآ عنوانبهاوقات  یها گاهاندازچشم

ندارند.  ایپیچیدهت یماه هااندازچشم. کنندمینهان را پ هاریسک، هابینیپیشز مانند یها ناندازچشم اما؛ تالش را دارد

. نندکمیب نرا به خود جذ یادیز هستند که افراد زیمبهم ن قدرآن حالدرعینهستند، اما  فهمقابلقدرتمند، ساده و  یهااندازچشم

 یاهبردر اندازچشمگر، ید یکرد. از سوو استفاده ین سناریدرون داد تدو عنوانبه توانمی هابینیپیش، از ییویسنار هایپروژهدر 

 .و استیسنار یند طراحیج فرایاز نتا یکی، اغلب شدهاصالح
 

 ریزیبرنامه یوسیلهو  یریادگیو: ابزار یسنار یطراح

 
 یت است. طراحیط عدم قطعیتحت شرا بلندمدتبه  مدتمیان یدوره یبرا یراهبرد ریزیبرنامهو ابزار یسنار یطراح

راقب م و میکن ریزیطرح، غیرمنتظره یدادهایمقابله با رو یبرا هاییبرنامهم، یتا راهبردها را بهبود بخش کندمیو کمک یسنار

ز هست. ین ؤثرم یریادگی، بلکه ابزار ریزیبرنامهابزار  فقطنه سناریونویسیاما ؛ پوییممیره  درستیبهر درست، یم که در مسیباش

 هایتانسیلپو  یگران اصلی، بازیدی، عوامل کلرانپیش یروهایم، نیابیکه منطق توسعه را در کندمی ما کمکو، به یتفکر در سنار

 یسنت یراهبرد ریزیبرنامهاست که  ایدورهنده در یآ یبرا ریزیبرنامهو، یسنار یم. طراحیشناسازرا ب نفوذاعمال یخود برا

 (.1994نتنز برگ یاست )م شدهمنسوخ

ا وهیاوقات از سنار یمقاصد مختلف استفاده کرد. گاه یبرا توانمیو یسنار هایتکنیکد، از یم دیکه در ادامه خواه طوریهمان

و  یمربوط به صنعت، فناور یوهای. سنارشودمیاستفاده  یج عملینتا یتوسعه یروشن برا باهدفیو  ریزیبرنامه یبرا صراحتبه

 عنوانهبند هم توانمیوها یت کنند. سناریرا هدا وکارکسبد و یق و توسعه، رشد تولیتحق هایفعالیتند توانمی، کنندهمصرف

و در ین موارد، از سناریا در د، عمل کنند.یجد هایطرحو  هاایده یبرا یلتریف عنوانبهد و هم یجد هایایده یبرا یمنبع الهام

م یاه، مثل آزمون مفیابیاهداف ارز یز دارند که برایت را نیقابلن یوها، ای. البته سنارشودمیاستفاده  «دیجدوکار کسب»ند یفرآ

 رند.یدات موجود، مورد استفاده قرار گی، راهبردها و تولوکارکسب
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و  هامپارادایدن یوها در به چالش کشیر استفاده کرد. سنارییت تغیا هدای یریادگیاهداف  یبرا توانمیوها یاوقات، از سنار یگاه

 هایکارگاه نیبنابرا؛ ار قدرتمند هستندی، بسکنندمیو شرکت ید و خلق سناریکه در تول هاییآن یبرا ویژهبهات موجود، یفرض

 ندهیمشترک در مورد آ هایدیدگاهموجود و خلق  هایپارادایمدن یند به چالش کشیدر فرآ یو، ابزار قدرتمندیسنار یآموزش

 هستند.

 هااندازچشمو  هابینیپیش ،وهاین سناریب هایتفاوت 

 هااندازچشم هابینیپیش وهایسنار

 محتمل و ممکن هایآینده  یاحتمال هایآینده  مطلوب یآینده 

 تیبر عدم قطع یمبتن  یبر روابط قطع یمبتن   هیپا –ارزش 

 سکینشان دادن ر  سکیپنهان کردن ر  سکیپنهان کردن ر 

 ّیفیا کی یکم  ّیکم  ًیفیک معموال 

 گیریممیم یتصم آنچهاز به دانستن ین  گیریتصمیماز به جسارت ین  بخشانرژی 

 شودمیاستفاده  ندرتبه   روزانه صورتبهاستفاده  ًغالب نسبتا 

 کرد متوسط به بلندمدت و یدر رو یقو

 باال یهاقطعیتمتوسط به عدم 

 حد کمیو  مدتکوتاهکرد یدر رو یقو 

 تیاز عدم قطع

 ر ییتغ یزاننده برایبرانگ عنوانبه

 کندمیداوطلبانه عمل 

 

 و راهبرد پژوهیآیندهن یب یوندیو: پیسنار یطراح

 
 شودیمنده، استفاده یآ وکارکسب هایمحیطدر  هاقطعیتمقابله با عدم  یاست که از آن برا ریزیبرنامهک روش یو، یسنار یطراح

 است. شدهدادهو نشان یسنار یو طراح یسنت یراهبرد ریزیبرنامه یکردهاین رویب هایتفاوتر یدر جدول ز

 ویسنار یکرد طراحیسه با رویدر مقا یسنت ریزیبرنامه هایویژگی

 ویسنار یکرد طراحیرو یسنت ریزیبرنامه 

 ست.یبرابر ن چیزهیچ – یکل برابر است چیزهمه – ینسب دورنما

 ا پنهانی شدهشناخته-یذهن– یکم لزوماًنه  – یفیک شدهشناخته، ینیع – یکم رهایمتغ

 نوظهور یساختارها –ا یپو ثابت یهاساختار – یآمار روابط

 حال است یعلت وجود -ندهیآ دهدمیحال را شرح  –گذشته  حیتوض

 ندهیروش آ تصویر
 یجبرگرا و کم هایمدل یساده و قطع

 (یاضیر-ی)اقتصاد

 غیرقطعیچندگانه و 

 یو آمار یفیک هایمدلل هدف، یتحل

 ر متقابل(یل تأثیو تحل هاسیستمل ی)تحل

 .(شودمینده خلق یفعال و خالل )آ نگونه خواهد شد(ایآینده) یقیمنفعل و تطب ندهینگرش در مورد آ

 

 یبردراه ریزیبرنامهبا  مدتمیانبلندمدت و  هایآیندهبحث  سازییکپارچهاست که امکان  یو، ابزاریسنار یدا است که طراحیپ

 سازمان فراهم کند. یرا برا مدتمیانکوتاه و 
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مرحله اول، به  یایجادشده یوهایسنار یوسیلهبهن دو مرحله یو شامل دو مرحله است و ایسنار یند طراحیدگاه، فراین دیاز ا

 ترتحلیلی یو تعداد ترشهودیو  ترخالق ین مرحله است که بعضیک از مراحل، خود شامل چندی هر .خورندمیوند یگر پیکدی

 هستند.

 یلیدل هکهنگامی»ن است: یا سؤالن یاستفاده شود؟ پاسخ ساده به ا یراهبرد ریزیبرنامهابزار  عنوانبهد یوها بایهنگام از سنارچه 

اده از استف یبرا یلیوجود داشته باشد، دل گیریتصمیمت در بافت یاز عدم قطع ییزان باالیم کههنگامی« باشدوجود داشته 

هستند؛  ار باارزشی، بسغیرخطیا ی یمیر پاراداییبه هنگام تغ ویژهبهوها، یوجود دارد. سنار یراهبرد ریزیبرنامهند یوها در فرآیسنار

 یدیجد یبا محصول ینیگزیاز به جایاست و ن «افول»دن به سطح یرس در حال، یدیچرخه عمر اقالم تول ی، وقتمثالعنوانبه

که  ستین یریین، تغیا .است وکارکسب ید برایکه در حال خلق منطق جد شکنقانون یا به هنگام مواجهه با رقابتیدارند و 

 و است.یسنار یدان عمل طراحینجا میا آن مناسب باشد، یبرا یسنت یخط ریزیبرنامه

 ندیشیاآیندهم تا یاز دارین یت، به سطوح باالتر تفکر راهبردی، در زمان عدم قطعویژهبهجه گرفت که ین نتیچن توانمیپس 

 موجود در هایچالشمواجهه با  منظوربهرا  یراهبرد ریزیبرنامه، ترسنتی هایروشوها( و یت )سناریبر عدم قطع یمبتن

و اغلب جدا از ین سناریت، عمل تدویب کند. در واقعیبه وجود آمده، ترک هایفرصتاز  گیریبهرهز یو ن وکارکسب هایمحیط

در  ،یراهبرد ریزیبرنامهو  یذهن صرفاًن یک تمریبه  اندیشیآیندهن خاطر، ی. به همپیمایدمی، راه خود را یراهبرد ریزیبرنامه

ن ین، اما اغلب، چکندمیت ین حد کفایاوقات هم ی. گاهشوندمیل یم موجود، تبدیدر بستر پارادا ریزیبرنامهط به ین شرایبهتر

 ست.ین

م تا یاز داریز نین یراهبرد یکپارچگیبه  ما ست.ین یکاف یندیا فرای یاتیعمل یکپارچگیر امروز، ییدر حال تغ شدتبها یدر دن

م یفاهم بازتعریفاوقات  یاریو در بس چنینیاینمختلف و موارد  ی، بازارهاهافناوریدات، ین تولیب افزاییهمرا ملزم به  هاشرکت

، به هاکتشر کهدرحالیزمان حال مرتبط است،  ینیرب و بازآفی، با بازترکیاساس طوربه، یراهبرد یکپارچگیاما ؛ کند وکارکسب

 هاآینده یکپارچگید. ینام هاآینده یکپارچگیآن را  توانمیاج دارند که یاحت ایپدیده به ،ایفزاینده طوربهن و یفراتر از ا یزیچ

نده یدر آ یبرتر شرطپیشن امر یاالبته واضح است که روزانه است.  وکارکسب ریزیبرنامهنده در یآ یرهایگنجاندن مس یبه معن

 اهدیدگ یاجرا یبرا یدیو ابزار جد هافعالیتبلکه به  وکارکسبد در مورد یجد یدگاهیبه د تنهانه، هاآینده یکپارچگی است.

 است. ین روشیو چنیسنار یاج دارد. طراحید، احتیجد

 

 ؟گیرندنمیاد مورد استفاده قرار یخود ز یتوان باال رغمعلیوها یچرا سنار

 

 از:اند عبارتخالصه  صورتبهن موارد یا قدرتمند هستند واقعاً یل، ابزاریوها بنا به چند دلیسنار

 (هاتانداسر و یو )تصاویوار سنارکار مغز، سازگار است. شکل داستانبا طرز  ییویتفکر سنار .سازگار با مغز چارچوب 

 .باور کنیدد یتوانمید، ید تجسم کنیرا که بتوان یزی. چکندمیرا آسان  هاآنبه خاطر سپردن 

 تن مغز ر بکشند. با واداشیرا به تصو یمتفاوت هایآینده، یفید از نظر کیوها بایاز سنار ایمجموعه .ل تفکر واگرایتسه

ن یبدید و کنمیت یتفکر، ترب غیرقابلدن راجع به امور یشی، استعداد خود را در اندیفیدن در جهات مختلف کیشیبه اند

ت، چ غلط و درسیباز بدون ه چارچوبی. بخشیدمیبهبود  غیرمعمول یدادهایرو بینیپیش را برایخود  ییب توانایترت

 .کندمیز کمک ینده نیآ ییدر شناسا فکریهمبه 
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 ه ک یتا سطح توانمیرا  یکل هایمحیطا یده یچیپ وکارکسبوها، یق سناری. از طریدگیچیپ یکاهنده چارچوب

شوند، به کاهش  ازحدبیش انگاریسادهدچار  کهاینوها بدون ین آورد. سنارییباشد، پا کنترلقابل هاآنت یعدم قطع

 .کنندمیکمک  یدگیچیپ

 مورد اجماع در داخل  یوهایاز سنار اییمجموعهو بحث هستند.  انتقالقابل راحتیبهوها ی. سناریچارچوب ارتباط

 هاییتوانایین یوها چنیاگر سنار ؛ اماکندمیرا آسان  گیریتصمیمکه  آوردمیمشترک به وجود  یدگاهیسازمان، زبان و د

 ل وجود دارد.یچهار دل کمدستن امر، یا ی؟ براگیرندنمیگسترده مورد استفاده قرار  طوربهدارند، چرا 

 ینان خاطرین اطمیبنابرا؛ دهدمینده نی، در مورد آیو، پاسخ مشخصیسنار ی. طراحهاگیری درنتیجهت یعدم قطع 

 یسنت ریزیبرنامهاز  فرساترطاقت یندیو، فرایسنار ی. طراحسازدمیالزم است را فراهم ن گیریتصمیمدر  که اغلب

 است.

 سازگار  یتیریمد یو با سادگیسنار ین است که طراحیو ایگر از برون داد سنارید یجنبه. یتیریمد یرت با سادگیمغا

م یبه سه بخش تقس توانمیرا  یمشکل روشن وجود دارد. هر ی، پاسخسؤالیهر  یبرا یعنی یتیریمد یست. سادگین

و  مندترنظام یکردی، رویسنت هایروشسه با یو در مقایسنار ی، جداگانه حل کرد. طراحتوانمیرا  هر قسمتکرد و 

 است. ریزیبرنامهنگرتر نسبت به کل

 استدالل و شهود  یهستند و بر شناخت منطق و الگوها یفیک معموالًو، یسنار هایتکنیک. نرم هایجوابو  هاروش

با  ندرتبه و شوندمیه یارا یفیک صورتبهشتر یج بیند است. نتایاز فرا ی، اغلب بخشیل کلی. هرچند تحلاندشدهبنا 

 .کنندمیق یتطب ی( سنتی)کم یعدد هایفرهنگ

 ن است که ی، اکنندمیشرکت  ییویسنار هایطرحدر  ندرتبه یران عالیچرا مد کهاینگر یل دی. دلبودن برزمان

ف ج صریتمام نتا یبررس یبرا کنندگانشرکتکه  ییساعات و روزها ازلحاظ، یآموزش هایکارگاهبر  یمبتن هایروش

ر ، دیمهم داخل نفعانذیکه در آن  ایمکردهشنهاد یرا پ هاییطرحن امر، ما یاجتناب از ا یهستند. برا برزمان، کنندمی

رست، د یمرتبط با ذهنیت یذهن هایزمینهپیشمنتخب با  ییگروه پروژه شامل اعضا ی. ولشوندمیلحظات حساس وارد 

 ن کار کنند.یرا صرف ا یشتریزمان ب

 است؟ یخوب متشکل از چه عوامل یویسنار

 
خوب، هفت  یویک مجموعه سناری یاهداف راهبرد یخالصه برا طوربه م؟ینه را بازشناسین زمیخوب در ا یویک سناریچگونه 

 وجود دارد: یژگیو

  یرا برا یدیمف هایبینشد یو و خود مجموعه، درکل، بایسنار یمجموعهوها در یسنار تکتک. گیریتصمیمقدرت 

 یهستند و برا ن قدرتی، فاقد ایعموم یوهایا مجموعه سناریع عام یاز صنا یاریه کنند. بسیمدنظر ارا هایپرسش

 د کامل شوند.ی، باگیریتصمیمند یفرا

 د دارنامکان وقوع  واقعاًنده یرند که در آیقرار بگ ییدادهایرو یحوزهد در یبا شدهساخته یوهای. سناربودن باورقابل

 ممکن(. هایآینده)
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 ندارد که  یمحتمل باشد، اگرچه لزوم ید تا حدودیبا کمدستو ی. هر سنارنیگزیجا یوهایا سناری هاجایگزینی

 کهریطوبهوها، احتمال وقوع داشته باشند، یت مطلوب است که تمام سناریان کند. وضعی، تمام احتماالت را بصراحتبه

، اگر فقط یکی از سه یا مثالعنوانبه ممکن را پوشش دهند. یهاقطعیتاز عدم  یعیف وسیوها، طیسنار یمجموعه

 د.یش رو داریو در پیک سناریقت، فقط یدر حق محتمل باشد،چهار سناریو 

 ت یو، اهمیوها فاقد اعتبارند. منطق سناری، سناریداشته باشد. بدون انسجام درون ید انسجام درونیو بای. هر سنارانسجام

 و مهم دارد. یاتیح

 ط حجم ست که فقین یکافن یبنابرا؛ ز باشندیگر متمایکدیاز  یفیو ک ید از نظر ساختاریوها بایز سناریتما

 باشد. یاصل یویاز سنار یمتفاوت ی، تنها الگوهایمتفاوت داشته باشند و به عبارت

 ز یتما و یادآوریقابلز یه نیارا باریکپس از  یز باشند و حتیو تما یادآوریقابل راحتیبهد یوها بای. سناریادآوریقابل

ز یتما و یادآوریه، یدر نظر اگرچهم، یو کاهش دهیرا به سه تا پنج سنار هاآنکه تعداد  شودمیه ین توصیبنابرا؛ باشند

 .کندمی ما کمکنه، به ین زمیز در ایو نیاست. اسم روشن سنار پذیرامکانز یو نیا هشت سناریهفت 

 را به نده به دست آورده است یکه سازمان در مورد آ یدگاهید دیبا واقعاًوها ین است که سناریا ییار نهای. معچالش

 چالش بکشند.

 وهاین سناریتدو
 .قرارداداز مقاصد مورد استفاده  یعیوس یگستره ین کرد و برایمختلف تدو هایروشبه  توانمیوها را یسنار

/ محتمل، ممکن و مطلوب هایآیندهوجود دارد که با  – یو هنجار ایمقابلهبر روند،  یمبتن – یاصل یوی، سه نوع سنارطورکلیبه

و یع سنارن نوتریمحتمل)بر روند  یمبتن یوهایبا استفاده از سنار توانمیرا  وکارکسب هایگیریتصمیموند دارند. ینامطلوب پ

 بندیالبق( یچالش یویا سناری اندازهاچشم یوهای)سنار یهنجار یوهایو سنار (گیریتصمیمبافت  ای ندهیآ وکارکسب یزمینهدر 

ر عوامل گیم موجود و دیکرد. مفاه یبررس توانمیرا  گیریتصمیم، بافت ایمقابله یوهایه کرد. با استفاده از مجموعه سناریو توج

 یوهایو، اغلب، منظور ما مجموعه سناریسنار یگرفت. به هنگام بحث از طراح یبهتر هایتصمیمقرارداد و  یابیرا مورد ارز

 .گیردمی موردبحث قرارو ین نوع سناریب، همن کتایاست و در ا ایمقابله

 وهاین سناریتدو هایروش
کوچک  یا گروهیراه مدل کارشناس است که در آن فرد  ترینسادهن راه متفاوت وجود دارد. یو، چندیند سناریفرا یاجرا یبرا

ت یاز افراد سازمان، به فعال یگروه یرهبر پروژه و با همکار عنوانبه، فرد کارشناس یدر مدل مشارکت .دهندمین کار را انجام یا

د هم از داخل سازمان و هم خارج از سازمان توانمی. فرد کارشناس گیردمیند را دست ی. سپس گروه حاصل کار فراپردازدمی

 وسیلهدینبمراحل کار از خارج سازمان باشند تا  یکارگاه در بعض یاعضا یو حت کنندگانتسهیلن است که یح بر ایباشد. اغلب ترج

 ند لحاظ شوند.یز در فراین یخارج هایدیدگاه
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 ویپروژه سنار یاجرا یسه مدل برا
 سازمانیمدل یمدل مشارکت مدل متخصص 

 سازمان ییبا آموزش و راهنما ک گروه در سازمانی با همکاری تنهاییبه کار طراح ینحوه

 کندمیند را کنترل یطراح فرا کنترل
 یند شرکت کرده و آن را رهبریطراح در فرا

 کندمی
 ند استیرون از فرایطراح ب

 .شودمیه یتوسط طراح ارا جهینت
و توسط همان  شودمیگروه سپرده  به دست

 شودمیه یگروه ارا
 قرار دارددر دست سازمان 

 دکنمی ت را به گروه واگذاریطراح مسئول کندمی طراح رابطه با گروه را حفظ کندمیطراح کار را کامل  رابطه

 

جه ی. نتگیردمی بر عهدهن گروه در ادامه، کار را یو ا دهدمیاز افراد سازمان را آموزش  یگروه، فرد کارشناس، سازمانیمدلدر 

ز ا ایمجموعه، به همراه یمشارکت. اغلب نوع مدل شودمی، سپرده دهدمیکه کار انجام  یا گروهیکامل به سازمان  طوربهند یفرآ

 .شودمیج داده ینارها و گفتگو با اشخاص مهم، ترویسم


