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طراحی سیستم پشتیبان خطمشی ،برای مهار تباه خطمشیها و کژ خطمشیها

خطمشی گذاری عمومی ،از جمله دشوارترین وظایفی است که میتوان در جهان آفرینش بر عهده گرفت؛ زیرا هر جملهه
و گزاره ای که در پیکره یک خطمشی به کار میرود ،ممکن است سرنوشت عده زیادی از انسانها را دگرگون سازد و در
سراشیبی سقوط یا سیر تعالی قرار دهد؛ ضمن اینکه خطمشی ،پدیده ای آینده پرداز و آینده ساز است و ممکن است آثهار
آن در تسلسلی فرانسلی ،چندین سال یا دهه یا حتی صده پیاپی از زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار دهد؛ په

بایهد بها

دقت صورتبندی شود؛ زیرا هر چه یک امر مهمتر و خطیرتر باشد ،بایهد بها مححههه و دقهت بیشهتری پرداختهه شهود و
پردازش آن ،بر شواهد و اطحعات متقنتری مبتنی گردد.
در دهه های اخیر ،توسعه دانش اطحعهات و شهک گیهری سهازهههایی چهون سیسهتمههای اطحعهاتی مهدیریت،
سیستمهای خبره ،سیستم های پشتیبان تصمیم و اطحعات مبنا شدن تصمیمگیریهای شرکتها و سازمانهها و توسهعه
فناوری اطحعات و ارتباطات ،به ویژه در بخش خصوصی که در آن بی پروایی رقابت ،مجال خطا را از عحقمندان بهه بقها
باز میستاند ،ظرفیت قاب توجهی برای افزایش تأمحت عقحنی در هدایت عم مدیران فهراهم آورد؛ تها حهدی کهه بها
امکان ذخیره سازی سوابق تصمیم ها و تحلی مکرر نتایج حاص از آنها ،شرایط ارزشهیابی بهتهر آنهها فهراهم آمهد و
ظرفیت درس آموزی از تصمیمهای گذشته متحول شد و امکان توسعه سیستمهای یادگیرنده و هوشمند افزایش یافت؛ تا
حدی که اکنون ،هرچند با تاخیر ،میتوان از بازگشت به عقحنیهت در سهاحت خهطمشهیگهذاری عمهومی سهخن گفهت؛
عقحنیتی که ره آورد توسعه دانش اطحعات ،برای ایجاد سازه خطمشیگذاری مبتنهی بهر ههوش مصهنوعی ،کهحن داده،
فضای ابری ،زنجیرههای بلوکی و سایر مهاهر توسعه فناوری اطحعات است و آرمان توسعه داشبورد اولویتبندی مطلوب
مشکحت و مسائ عمومی و کاربست حکمرانی دیجیتال ،بهرای حداکثرسهازی منهاف ملهی و منهاف عمهومی را در نههر
میآورد.
بدین ترتیب میتوان از عصر سیطره تباه خطمشیهایی که مناب ملی کشور را نابود میکنند و کژخطمشیهایی کهه
سیر مصرف مناب مذکور را به سویههای تامین مناف حزبی و شخصی باژگون می سازند گهذر کهرد و بهه عصهر طحیهی
مصرف معقول و خردمندانه مناب ملی برای تامین مصالح عمومی رسید؛ "عصر خطمشی گذاری خرد مبنا"؛ و ایهن همهه
در گرو نقش آفرینی محوری "سیستم های پشتیبان خطمشی" در این سیر پر چالش و آشوبناک است؛ سیستمهایی کهه
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بتوانند امکان ذخیرهسازی ،بازبینی ،بازپردازی و بهسهازی خهطمشهیههای پیشهین و جدیهد را فهراهم آورده ،بهر ظرفیهت
حکمرانی ملی بیافزایند .به تعبیری ،میتوان چنین گفت که سیستم پشتیبان خهطمشهی ،سیسهتم نگهداشهت تهاریخ اداره
دولت و حکمرانی ملی و تصویرپردازی از آینده برتر سیستم اجتماعی است؛ سیستمی که آینهدگان را از تکهرار خطهاهها و
شکستها و ناکامیها و نامرادیها بر حذر میدارد و به آیندهای بهتر و فرزانهتر و نیک فرجام تر رهنمون میسازد.
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