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شناسایی ویژگیهای شبکه خبرگان
برای شناخت محیط راهبردی در سطح ملی
علی مبینی دهکردی ،1آرمین خالقی ،2محبوبه وهابی ابیانه ،3فرزانه بیات ترك
تاريخ دريافت55 /5 /24 :

چکیده
تحقیقات اخیر اهمیت توجه به ترکیب شببکه خبراباا از من بر ت

4

تاريخ پذيرش55 /8 /24 :

ب

هبا و وبوابا اجرايبی را در

اثرب شی اين روش مورد بحث قرار میدهند .اين مقالبه ببه دنببان شبناخت و اولويبتبنبدی ويژابیهبای
خبرااا محیطشناوی در وطح ملی برای اح اء چالشهبای راهببردی هبر يبک از حبوز هبای اجتمباعی،
فناوری ،اقت ادی ،زيستمحیطی ،ویاوی و ن امی -امنیتی اوت .اين پبژوهش از نبوک کباربردی ببود و ببا
اوتفاد از ابزار پروشنامه که در میاا  34نفر از اواتید و صاحبن راا مديريت راهبردی توزيع ارديبد اقبدا
به شناوايی ترکیب مناوب شبکه خبرااا شناخت محیط راهبردی جمهوری اوبممی ايبراا در وبطح ملبی
نمود اوت .نتايج پروشنامه با اوتفاد از آزموا فريبدمن و نبر افبزار  SPSSتحلیبل شبد و نتبايج آا پبنج
ت

با اولويت باال برای حضبور در شببکه خبراباا هبر يبک از حبوز هبای موضبوعی را مشب

مینمايد .اين نتايج حاکی از آا اوت که در حوز اجتماعی ،آيند پژوهباا ،در محبیط فنباوری دانشبمنداا و
پژوهشگراا حوز علم و فناوری ،در محیط اقت ادی ،مسئولین اقت ادی دولتی و حکومتی وبطح کشبوری،
در حوز ویاوی ،ویاوتمداراا ،در حوز های زيستمحیطی ،دانشمنداا و پژوهشگراا محبیط زيسبت و در
محیط ن امی -امنیتی ،فرماندهاا عالی رتبه ن امی باالترين اولويت را ببه خبود اخت باا داد انبد .ببه ايبن
ترتیب وعی شد تا به يکی از مسائل کاربردی در روش شبکه خبرااا محیطشناوی پاوخ داد شود.
کلیدواژهها :محیطشناوی راهبردی ،محیط ملی ،خبرااا محیطشناوی
 -1دانشیار دانشگا تهراا
 -2دانشجوی دکتری کارآفرينی ،دانشگا تهراا ،نويسند مسئون armin.khaleghi@gmail.com

 - 3کارشناسارشد کارآفرينی ،دانشگا تهراا
 -4کارشناسارشد کارآفرينی ،دانشگا تهراا
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مقدمه
جمعآوری ،پردازش و تحلیل داد ها و اطمعات پیراموا رويدادها ،روندها و ارايشهای
محیط پیرامونی و آااهی از آاها ،مديراا را در برنامهريزی راهبردی و چشماندازوازی توانمندتر
میوازد و عد تش ی

رويدادها و روندهای در حان پیدايش يا مغفون دشواریهای بالقو ای را

که میتواند بر آيند تاثیر بگذارد به وجود میآورد .در واقع با برروی و رصد جريااهای اواوی
محیط می تواا به ارزيابی مسائل و روندها و درك نسبتاً کامل محیط روید ،مدنها ،الگوها و
ازينههای فکری در حان ظهور را شناوايی ،پیشرااها و ظرفیتهای بالقو آيند را اوتنباط کرد ،با
ترویم چشمانداز و ويژایهای محیطهای آيند  ،برای بهر برداری از فرصتها و مواجه شدا با
تهديدات آماد بود و اقدا به برنامهريزی راهبردی نمود (لسکا و لسکا.)2013 ،1
هر عمل معقون و منطقی شناخت کافی را میطلبد و تحلیل و شناوايی محیط در وطح کما
نیازمند شناخت از اذشته ،حان و آيند محیط اوت .وازمااها و دولتها برای انت اب مسیر
حرکت آيند خود هموار در حان ت میمایری و برنامهريزی هستند .در اين شرايط ،آااهی از
واقعیتهای موجود میتواند وازمااها و دولتها را به نحو بهتری به مق د مطلوب آنها برواند.
اين آااهی در وطح کما از طريا رويکردهايی ن یر پويش محیطی (برروی دقیا جهت شناخت
وريع نقاط مورد تمرکز) ،پايش (ممح ه دقیا پديد ای در طون زماا) ،رديابی (يافتن روند طی
شد پديد ) ،پیشبینی (برآورد اتفاقات آيند ) ،آيند نگاری (تبیین آيند دور) و ارزيابی (فرآيند
تبیین وضعیت و قضاوت در مورد آا) میتواند دنبان اردد .اين امر به خ وا از اوايل دهه
هشتاد میمدی و به دنبان فشارهای رقابت ،بر اغلب وازمااها محرز ارديد که برای بقا و تداو
حیاتشاا میبايست ب شی از انرژی خود را صرف شناخت محیط نمايند .از اين رو مفاهیم و
تئوریهای مديريت راهبردی شکل ارفته و عن ر شناخت وضعیت موجود برای مقابله با بحراا-
های پیش رو و فرموله کردا مسیر حرکت خود در قالب آااهی از فرصتها و تهديدات مطرح
ارديد .به ديگر و ن ،از طريا تحلیل محیطی اوت که فرصتها و تهديدات مش

اشته ،بر

اواس آا و با توجه به نقاط قوت و ضعف ،راهبرد درونی شکل ارفته ،هدفها تعیین شد ،
ویاوتها تدوين و رويههای انجا کار مش

میاردد .همه اين موارد به مديريت وازماا و

دولتها کمک میکند تا رويکردی يکپارچه را در مقابله با تهديدات محیطی ات اذ نمايند و با
8

بهر ایری از فرصتهای موجود در محیط خارجی اوالً به هدف اولیه خود که بقاوت و در مرحله
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محیط ملی ،منطقهای و بینالمللی هر چه بیشتر باال برد و موقعیت خود را در آا تثبیت نمايد
(مبینی دهکردی.)1353 ،
اصلیترين اهداف در محیطشناوی عبارتند از شناخت و فهم تغییرات فعلی يا احتمالی در
محیط ،تامین ورودی و اطمعات الز برای ت میمایری و تضمین بهر برداری بهینه از منابع در
مسیر اهداف (کوو و اوتردويک .)2005 ،1اين موضوک در خ وا محیط ملی با توجه به پويايی
و استردای خاا آا نیاز به مدلی بومی و متناوب با وضعیت کشور دارد تا نه تنها بتواند مسائل
را به شکلی مناوب شناوايی کند بلکه محدوديت مدنهای رايج تحلیل محیط از جمله تغییرات و
اتفاقات غیرمنت ر را نیز پوشش دهد .در واقع از آاجا که برای شناخت محیط به پیشبینی آيند
نیاز اوت و مطالعه آيند هموار با عد قطعیتهايی همرا اوت امکاا وقوک رويدادهای غیرمنت ر
نیز در آا وجود دارد .از ووی ديگر از به اين دلیل که تحلیل و شناخت محیط مبتنی بر داد های
اردآوری شد از شبکه خبرااا صورت میایرد ،ترکیب مناوب شبکه خبرااا به خ وا از ن ر
ت

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

بعد از آا تووعه ویستم جامه عمل پوشاند و در پی آا بتواند نقشآفرينی خود را در شکلایری

های علمی برای هر يک از ابعاد اجتماعی ،فناوری ،اقت ادی ،زيستمحیطی و ویاوی

نقشی تعیینکنند در اثرب شی مطالعات محیطشناوی دارد .اين موضوک به صورت ويژ در وطح
ملی نسبت به وطح بنگا به دلیل استردای و تنوک موضوعات و حساویت نتايج محیطشناوی در
تدوين ویاوتها و راهبردهای کما کشور حائز اهمیت اوت.
بر اواس آا چه بیاا شد پژوهش حاضر به اين مسئله میپردازد که «پیکرهبندی شبکه خبرگان
شناخت محیط راهبردی در سطح ملی در هر یک از ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،فناوری،
اقتصادی ،سیاسی ،زیستمحیطی و نظامی-امنیتی از منظر تخصص و سابقه اجرایی افراد
چگونه باشد» .در واقع برای دريافت زودهنگا عمئم تغییر از محیط و شناخت چالشهای
راهبردی ،شبکه خبرااا بايد با چه ترکیبی از ت

ها در هر حوز موضوعی شکل ارفته باشد

و در اين پژوهش به دنبان يافتن ترکیب مناوب برای اين موضوک بود ايم.
ضرورت شناخت و اولويتبندی خبرااا شناخت محیط راهبردی در وطح ملی از جهات
اونااونی قابل بیاا اوت .محیط جهانی دچار تغییرات پیووته و نااهانی شد اوت که میتوانند بر
ویستم ملی يک کشور در وطح منطقهای و جهانی تاثیر بسزايی داشته باشند .اين موضوک به
خ وا پس از فروپاشی ن ا دوقطبی در جهاا و فروري تن ديوار برلین به دلیل
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رقابت -همکاری بازيگراا برای تحمیل و تثبیت رويکردهای خود اهمیت فزايند ای يافته اوت که
شناخت دقیا ،به موقع ،مستمر و روشمند محیط پیرامونی را برای دولتها به ضرورتی غیرقابل
انکار تبديل کرد اوت (موشروش .)2015 ،1لذا تعیین و اولويتبندی خبرااا شناخت محیط
راهبردی در برنامهريزی فرآيند محیطشناوی برای کنترن و کسب اطمیناا از همهجانبه و کلنگر
بودا نتايج محیطشناوی مورد اوتفاد قرار ایرند (هیلتونن .)2010 ،2از ووی ديگر با توجه به
اينکه متدولوژیهای شناخت عمئمکموویتغییر همچناا به طور کامل چه از ن ر آکادمیک و چه
عملیاتی شناخته نشد اوت (پونوماروو و ووکولووا )2015 ،3توجه به روشهای شکلدهی شبکه
خبرااا شناخت محیط از اهمیت برخوردار اوت .اين مسئله به خ وا در وطح ملی با توجه به
اينکه قالب پژوهشهای محیط شناوی در وطح بنگا صورت میپذيرد ضروری مینمايد .بر
اواس آا چه بیاا شد ،هدف از پژوهش حاضر «شناوايی ت

ها و ووابا اجرايی مورد نیاز

برای شکلدهی به شبکه خبرااا شناخت محیط در وطح ملی اوت».
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
مفهوم و ساختار محیط

در يک تعريف کلی ،محیط عبارتست از تما عوامل درونی و بیرونی که بر عملکرد وازماا
برای رویدا به اهداف تأثیر میاذارد (مینتزبرگ ،آوتراند و لمپل .)1384 ،4در واقع محیط
مجموعهای متشکل از شرايط ،نیروها ،عوامل و مؤلفههای خارجی اوت که بر عملکرد وازمااها
اثر میاذارند و تحت کنترن وازماا قرار ندارد .هچ )2013( 5محیط وازماا را بر مبنای وه
چارچوب فکری مفهو وازی مینمايند .در تئوریهای مدرنیست ،محیط به عنواا موجوديتی که
خارج از مرزهای وازماا قرار دارد مفهو وازی شد اوت .محیط وازمانی با تحمیل محدوديتها
و الزا وازماا به انطباق با عوامل محیطی به عنواا بهای ادامه حیات بر آا تاثیر میاذارد.
انديشمنداا تفسیری در مقايسه با مدرنیستها ،محیط را نوعی واخت اجتماعی ت ور میکنند.
يعنی محیطها واز هايی ن ری ت ور میشوند که بر اواس باورهای افراد نسبت به وجود آاها
شکل ارفته و از طريا انت اراتی که بر مبنای اين باورها بروز میکنند قوا میيابند .از ووی ديگر
1

Mushrush
Hiltunen
3
Ponomareva & Sokolova
4
Mintzberg, Ahlstrand & Lampel
5
Hatch
2

01

يکی از اين رويکردها بر مسئلهزا کردا (زير ووان بردا) مرز بین وازماا و محیط تمرکز دارد و
در اين راوتا ايد وازماا بدوا مرز مطرح شد اوت (هچ.)2013 ،
بر اواس ن ريه ویستمها محیط را میتواا در چند عرصه تعیین کرد :محیط ملی ،محیط
منطقهای و محیط بینالمللی (نوب ت .)1388 ،محیط ملی ،محیط تحت قلمرو نزديک دولت در
مرزهای اوت که خود شامل ابعاد م تلف اقت ادی ،جغرافیايی و آبهای ورزمینی ،اجتماعی و
فرهنگی ،ویاوی ،فناوری ،محیط زيستی و  ...که در دروا مرزهای ویاوی قابل محدود شدا
اوت؛ به عبارت ديگر ،محیط ملی به کلیه امکانات ،منابع و همچنین محدوديتهای مادی و
غیرمادی ،و تافزاری و نر افزاری که يک دولت در محدود مرزهای ویاوی خود با آاها مواجه
اوت ،میاويند .در شناخت محیط ملی بايد به ابعاد مؤلفهها و شاخ

های زير توجه داشت:

روندهای اذشته و تاري ی مسائل و موضوعات ملی ،روندهای آتی ویر تحوالت و تغییرات
پديد ها ،نقاط قوت ،توانمندیها و منابع ،ظرفیتها و امکانات و توانمندیها و مزيتها و همچنین

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

تئوریهای پست مدرا ،رويکردهای متعددی در خ وا رابطه وازمااها و محیط ارائه میکند.

نقاط ضعف و محدوديتها ،آویبپذيریها و تنگناها در ابعاد م تلف محیطی شامل اقت ادی،
ویاوی ،ن امی-امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی و زيستمحیطی توجه داشت (نوب ت.)25 ،1388 ،
کانتوری و اشپیگل محیط منطقهای را ببهصبورت نبواحی و ب بشهبايی از جهبااکبه از ن بر
جغرافیايی از چند کشور مجاور يکديگر شکلارفته و در امور خارجی با يکبديگر ارتبباط متقاببل
دارند تعريف میکنند (کانتوری و اوپیگل .)1570 ،1محیط بینالمللی به جنبههايی از محبیط اشبار
دارد که مرزهای ملی را درمینوردد يا در مقیاس جهانی وازماندهی میشبوند (هبچ .)2013 ،ايبن
ب ش از محیط هم از ابعاد اقت ادی ،ویاوی ،فرهنگی و اجتماعی برخوردار اوت و بر محیط ملبی
اثر اذار اوت و هم از آا اثر میپذيرد .در يک تقسیمبندی واد میتواا متغیرهای مهبم و اواوبی
محیط بینالمللی را شامل تحوالت ویاوت بینالملل ،اقت اد بینالملل ،بیماریهای واایر خطرناك،
بحرااهای بینالمللی ،پیمااهای امنیتی ،اقت ادی ،منطقهای و بینالمللبی ،برنامبههبای اقت بادی و
تسلیحاتی و  ...دانست (نوب ت.)1388 ،
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دیدهبانی و پویش محیطی

ن ستین بار آایوالر 1در وان  1527عبارت پويش محیطی را برای نامیدا روشی جهت مطالعه
و برروی محیط مورد اوتفاد قرار داد و آا را چنین تعريف کرد« :ديد بانی و پويش محیطی 2با
اردآوری و اوتفاد از اطمعات پیراموا رويدادها ،روندها و روابط در محیط بیرونی وازماا اوت
که آااهی از اين اطمعات برای برنامهريزی مسیر عملکرد آيند وازماا ضروری خواهد بود و به
من ور کاهش ت ادفی بودا اطمعات ورودی به داخل وازماا و فراهم واختن وامانه هشدارهای
اولیه در محیط ورشار از تغییر و ناپايداری برای مديراا طراحی میشود» (آایوالر.)1527 ،
انديشمنداا فرآيند آيند نگاری راهبردی را شامل وه فاز ورودیها (شناوايی اينکه چه چیزی
در حان وقوک اوت) ،آيند نگاری (به ن ر میرود چه چیزی رخ میدهد ،چه چیزی واقعا رخ
میدهد و اينکه امور چطور پیش خواهد رفت) و در نهايت خروجیها در ن ر میایرند .بر اين
اواس ديد بانی و پويش محیطی در فاز اون از فرآيند آيند نگاری راهبردی قرار میایرد و به دنبان
اردآوری اطمعات مناوب در خ وا مضامین ،روندها ،ايد ها ،عمئم هشدار اولیه و عوامل
شگفتیواز اوت (کواوا.)2011 ،3
براوا و واينر 4ديد بانی را به مثابه راداری توصیف میکنند که رويدادهای جديد ،غیرمنت ر و
بزرگ و کوچک دنیا را به اونهای ن ا يافته نشاا میدهد .آلبرايت معتقد هستند که برنامه ديد بانی
میبايستی ت میمایرندااا را در درك داراونیهای جاری و بالقو که در محیطهای خارجی رخ
میدهد ،توانا وازد (آلبرايت .)2004 ،5ديد بانی در واقع نوعی روششناوی اوت که در نقطه
ات ان آيند نگری و راهبرد قرار دارد و معیارهای وازمانی مرتبطی را فراهم میوازد که به ذهن
افراد اجاز تش ی

و تمیز اطمعات ،دانش و بینش از حجم انبوهی از عميم روزمر  2می دهد

(اِومتر.)1555 ،7
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4
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بانی میکنند تا به کنشها و واکنشهای مؤثری دوت يابند و شرايط را برای موفقیت آتی خود
فراهم نمايند (آلبرايت.)2004 ،
شبکه خبرگان شناخت محیط

شواهد تجربی نشاا از آا دارد که وازمااهای با عملکرد باال ،عمل پويش 1را بیشتر از ديگر
شرکتها انجا میدهند و در اين را از منابع اطمعاتی بسیار متنوعی اوتفاد میکنند (روهربرك،
باتیستم و هیويزينگ .)2015 ،2برای آا که به صورت مناوبی بتواا عمئم تغییر محیطی را
شناوايی کرد الز اوت ابتدا شناخت مناوبی از منطا تغییر وجود داشته باشد .تغییرات کمی
هستند که به صورت نااهانی بروز کنند .تغییرات معموال ابتدا به صورت ايد ها بروز میکنند و
پس از طی ویر تغییرات در عرصه اجتماک ظهور و بروز میيابند (هیلتونن .)2010 ،مراحل چرخه
عمر اطمعات تغییر را میتواا به ترتیب خلا ايد  ،3هوشیاری خواا (خبرااا و ن بگاا)،

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

وازمااها به من ور شناخت نیروهای خارجی تغییرپذير يا عامل پیدايش تغییر ،اقدا به ديد -

هوشیاری عمومی ،هوشیاری دولت و حکومت و روتین شدا در ن ر ارفت (هیلتونن .)2008 ،هر
چه بتواا عمئم تغییر را در مراحل اولیه اين چرخه شناوايی کرد ویستم زودتر نسبت به آا آاا
شد و زماا بیشتری برای طراحی پاوخ مناوب به آا را خواهد داشت ،لذا الز اوت از منابع
مناوبی برای کسب اطمعات اوتفاد نمود (ديتور.)2015 ،4
چو ( )1555در پژوهش خود منابع اطمعاتی برای شناخت محیط را به وه دوته منابع انسانی
(داخلی و خارجی) ،منابع متنی (منتشر شد و اوناد داخلی) و منابع برخط 5تقسیمبندی میکند.
آاويمر ( ،)1527هیکل ،)1582( 2واوی ،)1585( 7چو ( )1555و هیلتونن ( )2008همگی بر
اهمیت منابع انسانی در شناخت عمئم تغییر محیطی تاکید کرد اند و آا را مهمترين منبع شناخت
میدانند .لذا شبکه خبرااا میتواند به عنواا روش مطلوبی برای شناخت محیط راهبردی در ن ر
ارفته شود.
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روش شبکه خبرااا در وان  1553تووط هلمر و دالکی با هدف ارتقاء بکارایری ن رات
خبرااا در ت میموازی و ویاوتاذاری تووعه داد شد .در روش اوتاندارد ،شبکه خبرااا
پروشهايی را طی دو يا چند مرحله پاوخ میدهند .پس از هر مرحله پاوخ ،تسهیلار خمصه
نتايج و قضاوتهای خبرااا را مش

کرد و به اين ترتیب خبرااا مجددا با مراجعه به آا ،در

قضاوتهای خود تجديد ن ر مینمايند .به اين ترتیب شبکه خبرااا کمک میکند تا واارايی
ن رات کاهش يافته و به ومتی مش

همگرا شوند .مهمترين ويژایهای اين روش پنهاا بودا

پاوخدهندااا و به اشتراكاذاری بازخوردها اوت که از تحت تاثیر قرار ارفتن افکار با ن رات
ديگراا جلوایری میکند (روو و رايت)2011 ،1
کیم و همکاراا ( ) 2013معتقدند پويش محیطی روشی کارآمد در شناوايی زودهنگا تغییرات
محیطی اوت اما نتايج آا زمانی معتبر خواهند بود که اطمعات آا از استر مناوبی را پوشش
دهد (کیم و همکاراا .)2013 ،2مهمترين نکته در اين خ وا آا اوت که شبکه خبرااا برای
شناخت محیط راهبردی در هر يک از حوز های اجتماعی و فرهنگی ،فناوری ،اقت ادی ،ویاوی،
زيست محیطی ،ن امی و امنیتی بايد از چه افرادی تشکیل شد باشد و اولويتبندی آاها چگونه
اوت .به طور کلی من ور از خبر فردی اوت با دانش ت

ی و تجربه که اطمعات به روز در

زمینه مورد نیاز داشته باشد .لذا اين پژوهش به دنبان آا اوت تا خبرااا هر يک از اين حوز های
هفت اانه را شناوايی نمايد.
مدن مفهومی برای اين پژوهش برای پوشش ابعاد و استر محیط راهبردی ملی مدن

STEEP

در ن ر ارفته شد اوت که شامل ابعاد اجتماعی ،فناوری ،اقت ادی ،زيست محیطی و ویاوی
میباشد .به دلیل آا که در وطح ملی مسائل امنیتی-ن امی نیز از اهمیت ويژ ای برخوردار هستند
الز اوت به عنواا يک بعد مستقل در منشور محیط در ن ر ارفته شود.
روششناسی تحقیق

اين پژوهش از ن ر نتیجه تووعهای-کاربردی و از لحاظ روش اردآوری داد ها توصیفی-
پیمايشی و از ن ر نوک داد کمی میباشد .پروشنامه مورد اوتفاد در اين پژوهش در دو ب ش
اصلی واماادهی شد اوت .در ب ش اون به ويژایهای جمعیتشناختی پرداخته شد و در
ب ش دو با توجه به پژوهش هیلتنوا ( )2008که در آا منابع اونااونی را برای پويش محیطی و
01

1

Rowe & Wright
2
Kim et al.

وطح کشوری ،مسئولین دولتی و حکومتی وطح اوتانی ،ویاوتمداراا ،فرماندهاا عالی ن امی،
دانشمنداا و پژوهشگراا ،مسئولین روانه و خبرازاری و هنرمنداا معرفی کرد اوت (جدون )1
بر اواس طیف  5ازينهای لیکرت از از خبرااا پروید میشود که برای هر يک از حوز های
موضوعی محیط چه افرادی بهتر از وايرين میتوانند مورد اوتفاد قرار ایرند.
جدول شماره  :6تعاریف دستهبندی خبرگان محیط
تعریف

دستهبندی خبرگان

فردی دارای تح یمت دانشگاهی در وطح کارشناویارشد و يا دکتریت
آيند پژوهاا

ی در

رشتههای آيند پژوهی يا مديريتراهبردی که حداقل  10وان وابقه فعالیت آيند پژوهی در
وازمااهايی ن یر مرکز آيند پژوهی علو و فناوری دفاعی ،ارو آيند پژوهی مرکز تحقیقات
ویاوت علمی کشور ،مرکز آيند پژوهی دانشگا تهراا و  ...را داشته باشد.

مسئولین دولتی و

فردی دارای تح یمت دانشگاهی در حد کارشناویارشد و باالتر و بیش از  10وان وابقه که

حکومتی وطح کشوری

در وازمااهای کشوری در رد مدير کل و باالتر از آا مشغون فعالیت اوت.

مسئولین دولتی و
حکومتی وطح اوتانی

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

دريافت زودهنگا عمئم کمووی تغییر شامل  8دوته آيند پژوهاا ،مسئولین دولتی و حکومتی

فردی دارای تح یمت دانشگاهی در حد کارشناویارشد و باالتر با بیش از  10وان وابقه
فعالیت که در رد های مديريتی وازمااهای وطح اوتانی ن یر اوتانداری و  ...مشغون خدمت
اوت.
فردی دارای تح یمت دانشگاهی در حد کارشناویارشد و باالتر و بیش از  10وان وابقه

ویاوتمداراا

فعالیت در رد های مديريتی کما کشور که در تأثیراذاری بر ویاوتهای عمومی و
ت میمایریهای ویاوی دخیل اوت .به عنواا نمونه میتواا به نمايندااا دور های پیشین
مجلس شورای اوممی ،وزرا و معاونین ايشاا در دولتهای قبل و  ...اشار کرد.

فرماندهاا عالی ن امی
دانشمنداا و
پژوهشگراا

فردی دارای تح یمت دانشگاهی در حد کارشناویارشد و باالتر با بیش از  10وان وابقه
فعالیت که در وازمااهای لشکری ورهنگ تما و باالتر از آا باشد.
فردی دارای تح یمت دانشگاهی در وطح کارشناویارشد يا دکتریت

ی که حداقل 10

وان وابقه فعالیت به عنواا عضو هیئتعلمی دانشگا يا پژوهشگر مووسات تحقیقاتی را
داشته باشد.
فردی که تح یمت دانشگاهی در حد کارشناویارشد و باالتر در حوز روانه و خبرنگاری و

مسئولین روانه و

دارای حداقل  10وان وابقه فعالیت روانهای ،خبرنگاری يا همکاری در اردآوری و انتشار

خبرازاری

اخبار در وازمااهای تاثیراذار ن یر خبرازاری جمهوری اوممی ايراا ،صدا و ویمای
جمهوری اوممی ايراا ،خبرازاری دانشجوياا ايراا و  ...باشد.

هنرمنداا

فردی که دارای حداقل  10وان وابقه فعالیتهای حرفهای هنری ن یر کاراردانی وینما و
تلويزيوا ،نقاشی ،عکاوی و  ...باشد و در جامعه هنری شناخته شد و يا صاحب وبک باشد.
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جامعه آماری پژوهش شامل صاحب ن راا ،اوتاداا و دانشجوياا مديريت اوبتراتژيک در وبطح شبهر
تهراا اوت که آشنايی کامل به مباحث محیطشناوی داشته و حداقل  10وان وابقه تبدريس و پبژوهش در
اين زمینه را دارند .نمونه از بین جامعه آماری که دارای آثار مکتوب و يا تدريس در دور کارشناوبی ارشبد
و دکتری دروس مديريت اوتراتژيک در وطح دانشگا های تهراا مبی باشبند ،انت باب شبد .ببا توجبه ببه
محدوديت جامعه آماری و پیچیدایهای شناوايی اين افراد به صورت مش

ببرای جامعبه آمباری و ببا

عنايت به اين موضوک که پژوهش حاضر به دنبان اخذ ن ر از انديشمنداا و خبرااا میباشد و تعمیم نتبايج
تحقیا از جامعه نمونه به جامعه آماری موضوعیتی ندارد به همین دلیل از نمونهایری غیراحتمبالی ببه روش
الوله برفی غیرخطی (نمايی) اوتفاد شد .در روش نمونهایبری الولبه برفبی غیرخطبی پبس از شناوبايی
اولین واحدهای نمونه که در آا نمايندااا رويکردهای م تلبف روششبناختی و ت

ب

هبای م تلبف

(ویاوی ،ن امی-امنیتی ،اقت ادی ،اجتماعی و فرهنگی )... ،حضور داشت از آاها برای شناوبايی و انت باب
واير خبرااا کمک ارفته شود .در نمونه آماری افرادی از مراکز و مؤوسات علمبی ،آموزشبی و پژوهشبی
زير انت اب شدند:


مراکز تحقیقات اوتراتژيک اقت ادی ،امنیتی و ن امی



اواتید و فارغ التح یما رشتههای م تلف دور دکترای دانشگا عالی دفاک ملی



اواتید و فارغ التح یما رشتههای م تلف دور دکترای دانشگا اما حسین (ک)



مووسات پژوهشی وزارت دفاک

برای برروی روايی ابزار انداز ایری به اين مفهو که وویله انداز ایری در واقع بتواند خ ی به مبورد
ن ر و نه خ ی ه ديگری را انداز بگیرد ،پروشنامه پژوهش پس از طراحی ،با ن رخواهی از اوباتید و نیبز
خبرااا تحقیا شامل شش نفر از اواتید مديريت راهببردی و محبیطشناوبی مبورد برروبی و تأيیبد قبرار
ارفت .از ووی ديگر پايايی يکی ديگر از ويژایهای فنی ابزار انداز ایری اوبت .ضبريب قابلیبت اعتمباد
(پايايی) نشانگر آا اوت که تا چه انداز ابزار انداز ایری ويژای با ثبات آزمودنی و يا ويژایهبای متغیبر و
موقتی وی را میونجد و برای يک آزموا تحت تأثیر عوامبل م تلفبی از قبیبل طبون آزمبوا ،وبوانهبای
مشابه ،ماهیت متغیرهای مورد انداز ایری قرار دارد (وبرمد و همکباراا .)1351 ،در ايبن پبژوهش جهبت
اطمیناا از پايايی پروشنامه و انداز ایری آا ،ضريب آلفای کرونباخ با اوتفاد از نبر افبزار  SPSSمحاوببه
شد .میزاا پايايی هر يک از ب شهای پژوهش نیز از طريبا ضبريب آلفبای کرونبباخ محاوببه و در قالبب
جدون ارائه شد اوت .از آا جا که اين مقادير بیش از  0/7هسبتند نشبانگر قابلیبت اعتمباد اببزار و پايبايی
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باالی آا میباشد.

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

نتیجه

موضوع
اجتماعی و فرهنگی

8

03832

تايید

فناوری

8

03825

تايید

اقت ادی

8

03728

تايید

ویاوی

8

03722

تايید

زيست محیطی

8

03742

تايید

ن امی و امنیتی

8

03781

تايید

برای تعیین اولويتهای هر يک از  8دوته خبرااا شناخت محیط راهبردی در وطح ملی الز
اوت تا رتبهبندی هر دوته بر اواس ن رات خبرااا پاوخدهند به پروشنامه انجا پذيرد .لذا از
آزموا فريدمن ،به عنواا يک آزموا آماری غیرپارامتريک از نر افزار  SPSSاوتفاد شد که در

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

جدول شماره  :6مقادیر آلفای کرونباخ متغییرهای پژوهش

ادامه به ارائه نتايج حاصل از تحلیلهای خواهیم پرداخت.
یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها
الف :یافتههای تحقیق

در ابتدای اين ب ش به کمک آمار توصیفی برخی از ويژایهای جمعیتشناختی خبرااا
شرکتکنند در پژوهش ارائه شد اوت .جدون  3فراوانی ونی خبرااا را نمايش میدهد.
جدول شماره  :9فراوانی سنی خبرگان
بازه سنی

63-62

93-92

03-02

03-02

23-22

فراوانی

0

4

2

21

3

مدرك تح یلی شرکتکنندااا در پژوهش  34نفر دکتری ت

ی و هیچ فردی در ارو

کارشناوی و کارشناویارشد قرار ندارد (جدون .) 4
جدول شماره  :0فراوانی تحصیالت خبرگان
تحصیالت

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

فراوانی

0

0

34

01

ف لنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شمار  22بهار 1352

يکی از عوامل مهم برای انت اب خبرااا میزاا ووابا اجرايی و پژوهشی آاها میباشد.
همانطور که در جدون  5مشاهد میشود ،تمامی شرکتکنندااا در اين پژوهش بیش از  10وان
وابقه فعالیت دارند .باز  10تا  15وان با  25نفر بیشترين تعداد افراد و پس از آا باز  20تا 25
وان با  8نفر قرار داد .تنها يک نفر از خبرااا بیش از  30وان وابقه فعالیت داشتهاند.
جدول شماره  :0فراوانی میزان سوابق اجرایی و پژوهشی خبرگان
سوابق

3-2

63-62

63-62

93-92

فراوانی

0

25

8

1

از ن ر حوز فعالیت به ترتیب فراوانی بیشترين تعداد در حوز ن امی با  25نفر ،پس از آا
حوز فرهنگی با  12نفر ،ویاوی با  12نفر ،اجتماعی با  11نفر ،فناوری با  5نفر ،اقت ادی  2نفر و
زيست محیطی  5نفر بود اوت (جدون .)2
جدول شماره  :2حوزه فعالیت خبرگان
زمینه

اجتماعی

فناوری

اقتصادی

سیاسی

زیستمحیطی

نظامی

فرهنگی

فراوانی

11

5

2

12

5

25

12

ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

افراد با ت

های و حوز های فعالیت متفاوت ،توانمندیهای اونااونی در دريافت

تغییرات و تحوالت محیطی دارند .پژوهشها نشاا داد اوت که برای هر دوته از موضوعات
ارو های متفاوتی از خبرااا و مت

ین بايد برای شناخت محیط مورد اوتفاد قرار ایرند

(هیلتونن .)2008 ،لذا در اين ب ش از پروشنامه بر اواس شش حوز موضوعی اجتماعی و
فرهنگی ،فناوری ،اقت ادی ،ویاوی ،زيست محیطی ،ن امی و امنیتی اولويتبندی افراد برای
شرکت در فرآيند شناخت پروید شد اوت و در ادامه نتايج تحلیل به کمک آزموا فريدمن برای
هر حوز موضوعی ارائه شد اوت.
حوزه اجتماعی و فرهنگی :نتايج آزموا فريدمن نشاا میدهد که با توجه به مقدار مربع کای
( )45320در وطح معناداری  03001تفاوت معناداری در میانگین توانمندی افراد با ت
08

م تلف در تش ی

تغییرات محیطی و شناوايی چالشهای راهبردی وجود دارد (جدون .)7

های

حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

اجتماعی و فرهنگی

34

45320

8

0300

اولويتبندی افراد برای تشکیل شبکه خبرااا شناخت محیط اجتماعی و فرهنگی نشاا
میدهد که به ترتیب آيند پژوهاا ،مسئولین روانه و خبرازاریهای اجتماعی و فرهنگی ،هنرمنداا،
مسئولین اجتماعی و فرهنگی دولتی و حکومتی وطح کشوری ،ویاوتمداراا ،مسئولین اجتماعی و
فرهنگی دولتی و حکومتی وطح اوتانی ،دانشمنداا و پژوهشگراا حوز فرهنگ و اجتماک و
فرماندهاا عالی ن امی قرار میایرند.
جدول شماره  :2اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی
آيند پژوهاا
مسئولین روانه و خبرازاریهای
اجتماعی و فرهنگی
هنرمنداا
مسئولین اجتماعی و فرهنگی دولتی و
حکومتی وطح کشوری
ویاوتمداراا
مسئولین اجتماعی و فرهنگی دولتی و
حکومتی وطح اوتانی
دانشمنداا و پژوهشگراا حوز
فرهنگ و اجتماک
فرماندهاا عالی ن امی

میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

4372

0355

2352

1

4341

0351

5371

2

4347

0385

5355

3

4325

0375

5321

4

3352

1321

4325

5

3382

0358

3357

2

3325

0357

3328

7

3318

1320

2328

8

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

جدول شماره  :7نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی

فناوری :تحلیل داد های بدوت آمد از پروشنامه نشاادهند آا اوت که با توجه به مقدار
مربع کای ( )78324در وطح معناداری  03001تفاوت معناداری در میانگین اولويت افراد با
ت

های متفاوت در شناوايی چالشهای راهبردی حوز فناوری وجود دارد (جدون .)5

09
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جدول شماره  :3نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه فناوری
حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

فناوری

34

78324

8

03000

اولويتبندی افراد در حوز فناوری به ترتیب شامل دانشمنداا و پژوهشگراا حوز علم و
فناوری ،آيند پژوهاا ،فرماندهاا عالی ن امی ،مسئولین علمی و فناوری دولتی و حکومتی وطح
کشوری ،مسئولین روانه و خبرازاریهای فناوری ،ویاوتمداراا ،مسئولین علمی و فناوری دولتی
و حکومتی وطح اوتانی و هنرمنداا میباشد (جدون .)10
جدول شماره  :62اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی
میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

فناوری

4372

0355

7318

1

آيند پژوهاا

4353

0370

2352

2

فرماندهاا عالی ن امی

4302

1302

5347

3

3382

1310

4388

4

3372

1312

4372

5

3341

0351

3385

2

3318

1304

3344

7

1388

0328

1355

8

دانشمنداا و پژوهشگراا حوز علم و
فناوری

مسئولین علمی و فناوری دولتی و
حکومتی وطح کشوری
مسئولین روانه و خبرازاریهای
فناوری
ویاوتمداراا
مسئولین علمی و فناوری دولتی و
حکومتی وطح اوتانی
هنرمنداا

اقتصادی :مقدار وطح معنیداری  0300به دوت آمد از آزموا فريدمن حاکی از آا اوت که
اولويت افراد در تش ی
(جدون.)11

11

چالشهای راهبردی حوز اقت اد نیز متفاوت از هم میباشد

حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

اقت ادی

34

84301

8

03000

اولويت بندی افراد برای اين موضوک به ترتیبب مسبئولین اقت بادی دولتبی و حکبومتی وبطح
کشوری ،ویاوتمداراا  ،مسئولین اقت ادی دولتی و حکومتی وطح اوتانی ،آيند پژوهاا ،مسبئولین
روانه و خبرازاریهای اقت ادی ،دانشمنداا و پژوهشگراا حوز اقت اد ،فرماندهاا عالی ن امی و
هنرمنداا میباشند (جدون .)12
جدول شماره  :66اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه اقتصادی
میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

اقتصادی

4371

0357

7305

1

4325

1302

2315

2

4325

0352

2305

3

4300

1303

5344

4

3347

0370

4332

5

دانشمنداا و پژوهشگراا حوز اقت اد

3325

0352

3385

2

فرماندهاا عالی ن امی

2388

1323

3300

7

هنرمنداا

1388

0328

1325

8

مسئولین اقت ادی دولتی و حکومتی
وطح کشوری
ویاوتمداراا
مسئولین اقت ادی دولتی و حکومتی
وطح اوتانی
آيند پژوهاا
مسئولین روانه و خبرازاریهای
اقت ادی

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

جدول شماره  :66نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه اقتصاد

سیاسی :آزموا فريدمن نشاا می دهد کبه تفباوت معنباداری میباا میبانگین توانبايی افبراد ببا
ت

های متفاوت در شناوايی چالشهای راهبردی وجود دارد.
جدول شماره  :69نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه سیاسی
حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

ویاوی

34

78324

8

03000

تحلیل داد های اردآوری شد نشاا میدهد که به ترتیب اولويت ویاوتمداراا ،مسئولین
ویاوی دولتی و حکومتی وطح کشوری ،مسئولین روانه و خبرازاریهای ویاوی ،مسئولین

10
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ویاوی دولتی و حکومتی وطح اوتانی ،آيند پژوهاا ،فرماندهاا عالی ن امی ،دانشمنداا و
پژوهشگراا حوز ویاوت و هنرمنداا میباشند (جدون .)14
جدول شماره  :60اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه سیاسی
میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

سیاسی

4355

0325

2372

1

4353

0370

2344

2

4353

0370

2350

3

4324

0381

5323

4

آيند پژوهاا

3347

0378

3381

5

فرماندهاا عالی ن امی

3325

0352

3338

2

3341

1315

3353

7

2324

0381

1375

8

ویاوتمداراا
مسئولین ویاوی دولتی و حکومتی
وطح کشوری
مسئولین روانه و خبرازاریهای
ویاوی
مسئولین ویاوی دولتی و حکومتی
وطح اوتانی

دانشمنداا و پژوهشگراا حوز
ویاوت
هنرمنداا

زیست محیطی :بر اواس مقدار  0300به دوت آمد برای وطح معنیداری اين نتیجبه حاصبل
میشود که تفاوت معنباداری در میبانگین توانبايی افبراد ببا ت

هبای متفباوت در تشب ی

ب

چالشهای راهبردی حوز زيست محیطی وجود دارد (جدون .)15
جدول شماره  :60نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه زیست محیطی
حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

زيست محیطی

34

22352

8

03000

بر اواس نتايج رتبهبندی به دوت آمبد از آزمبوا فريبدمن ببه ترتیبب اولويبت دانشبمنداا و
پژوهشگراا محیط زيست ،آيند پژوهاا ،مسئولین محیط زيست دولتی و حکومتی وطح کشبوری،
ویاوتمداراا ،مسئولین روانه و خبرازاریهای محیط زيست ،مسئولین زيسبت محیطبی دولتبی و
11

حکومتی وطح اوتانی ،فرماندهاا عالی ن امی و هنرمنداا میباشند (جدون .)12

زیست محیطی

میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

دانشمنداا و پژوهشگراا محیط زيست

4353

0352

2385

1

آيند پژوهاا

4325

0382

2344

2

3352

1321

5355

3

3355

1342

4322

4

3335

0357

4338

5

3335

1313

4318

2

فرماندهاا عالی ن امی

2354

1343

3374

7

هنرمنداا

1354

0373

1357

8

مسئولین محیط زيست دولتی و
حکومتی وطح کشوری
ویاوتمداراا
مسئولین روانه و خبرازاریهای
محیط زيست
مسئولین محیط زيست دولتی و
حکومتی وطح اوتانی

ن امی و امنیتی :بر اواس نتايج آزموا فريدمن ايبن فبر
توانمندی افراد با ت

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

جدول شماره  :62اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه زیست محیطی

کبه تفباوت معنباداری در میبانگین

های اونااوا در شناوايی چالشهای راهبردی حبوز ن بامی و امنیتبی

وجود دارد تايید میشود (جدون .)17
جدول شماره  :67نتایج آزمون فریدمن افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه نظامی و امنیتی
حوزه فعالیت

تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنیداری

ن امی و امنیتی

34

50385

8

03000

اولويتبندی اين افراد به ترتیب فرماندهاا عالی ن امی ،مسئولین ن امی و امنیتی دولتی و
حکومتی وطح کشوری ،مسئولین ن امی و امنیتی دولتی و حکومتی وطح اوتانی ،آيند پژوهاا،
ویاوتمداراا ،دانشمنداا و پژوهشگراا حوز ن امی و امنیتی ،مسئولین روانه و خبرازاریهای
ن امی و امنیتی و هنرمنداا میباشند (جدون .)18
جدول شماره  :62اولویتبندی افراد در شناسایی چالشهای راهبردی حوزه نظامی و امنیتی
نظامی و امنیتی
فرماندهاا عالی ن امی
مسئولین ن امی و امنیتی دولتی و
حکومتی وطح اوتانی

میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

4354

0325

7324

1

4341

0357

2321

2

11
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میانگین

انحرافمعیار

رتبه

اولویت

نظامی و امنیتی

4341

1305

5354

3

آيند پژوهاا

4302

1302

5335

4

ویاوتمداراا

4312

0352

5332

5

3318

1325

3353

2

2325

1323

2385

7

1324

0355

1341

8

مسئولین ن امی و امنیتی دولتی و
حکومتی وطح کشوری

دانشمنداا و پژوهشگراا حوز ن امی
و امنیتی
مسئولین روانه و خبرازاریهای
ن امی و امنیتی
هنرمنداا

نتیجهگیری و پیشنهاد

در جهاا امروز شناخت ن ا مند محیط و اقدا پیشدوتانه در ارتباط با تغییرات آا به امری
حیاتی برای کشورها تبديل شد اوت .محیطها در تمامی حوز های ویاوی ،اقت ادی ،فناوری،
اجتماعی ،فرهنگی و ارزشی دوت وش تغییرات وريع و استرد ای هستند که از ن ر میزاا و
شتاب تغییرات با هیچ دور ای در اذشته قابل مقايسه نیست .از اين رو شناخت چنین محیطهايی
با رويکردهای منفعل و غیرن ا مند به هیچ عنواا قابل دوتیابی نمیباشد .در اين راوتا طراحی
ویستم های شناخت محیط که بتواند اطمعات مربوط به تغییرات محیطی را در زماا مناوب
دريافت نمايند تا زماا کافی برای طراحی پاوخ در اختیار ت میمایرندااا و مجرياا باشد از
اهمیت بسیار زيادی در بحثهای مربوط به مديريت راهبردی برخوردارند .شبکه خبرااا به عنواا
ابزاری برای اوتفاد از منابع انسانی میتواند در کنار منابع متنی و برخط نقشی مهم در شناخت
محیط ايفا نمايد.
اين پژوهش به دنبان برروی ويژایهای شبکه خبرااا شناخت محیط راهبردی در وطح ملی
انجا پذيرفت .نتايج نشاا میدهد که ترکیب خبرااا برای شناخت موثر محیط در هر يک از
حوز های اجتماعی و فرهنگی ،فناوری ،اقت ادی ،ویاوی ،زيست محیطی ،ن امی و امنیتی نیازمند
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بکارایری افراد با ت

ها و ووابا اجرايی متفاوتی نسبت به يکديگر اوت و اولويت حضور

آيند پژوهاا ،مسئولین دولتی و حکومتی وطح کشوری ،مسئولین دولتی و حکومتی وطح اوتانی،
ویاوتمداراا ،فرماندهاا عالی ن امی ،دانشمنداا و پژوهشگراا ،مسئولین روانه و خبرازاری و
هنرمنداا بر اواس نتايج میتواا افت که توانمندی آاها برای دريافت زودهنگا
عمئمکمووی تغییر در محیط با يکديگر برابر نیست و لذا الز اوت ترکیبی از آاها برای کسب
شناخت از محیط ملی بکار ارفته شود .در شکل  1مدن شبکه خبرااا شناخت محیط راهبردی در
وطح ملی بر اواس ويژایهای خبرااا ارائه شد اوت .به عنواا نمونه میتواا مشاهد کرد که
اار چه ویاوتمداراا ،مسئولین ویاوی دولتی و حکومتی وطح کشوری و مسئولین روانهها و
خبرازاری های ویاوی از اولويت بااليی برای شناخت محیط ویاوی برخوردارند ،اما در مقابل در
محیط اجتماعی و فرهنگی بکارایری آيند پژوهاا ،مسئولین روانهها و خبرازاریهای اجتماعی و
هنرمنداا برای شناخت محیط اهمیت بیشتری دارد .به اين ترتیب شبکه خبرااا شناخت محیط
راهبردی در وطح ملی الز اوت برای هر يک از حوز های موضوعی ترکیب متفاوتی از ن ر
ت

های علمی و اجرايی افراد شرکتکنند تشکیل شد باشد تا اين افراد بر اواس جايگا و

ت

خود به اونهای مناوب بتوانند عمئم زودهنگا تغییر را دريافت و پردازش نمايند.

شناوايی ويژایهای شبکه خبرااا برای شناخت محیط راهبردی در وطح ملی

آاها بسته به حوز موضوعی شناخت و ت

های افراد تغییر میکند .از میاا هشت دوته

با توجه به اينکه پژوهش حاضر از اولین کارها در زمینه محیط شناوی راهبردی در کشور
میباشد و مطالعات پیشین کمی در اين حوز در دوترس بود ،تنها به شناوايی و اولويتبندی
شبکه خبرااا به عنواا منابع انسانی شناخت محیط راهبردی توجه ارديد .پیشنهاد میشود در
آيند پژوهشهايی به من ور شناوايی و اولويتبندی منابع متنی و برخط در هر يک از حوز های
موضوعی ششاانه محیط ملی صورت پذيرد تا به اين ترتیب بتواا از تمامی منابع مورد برای
شناخت محیط راهبردی اوتفاد نمود .همینطور برروی نسبت و يا تعداد خبرااا مورد نیاز برای
هر يک از حوز های شناخت محیط راهبردی در وطح ملی بر اواس ت

ها و ووابا اجرايی

نیز میتواند در تووعه شناخت از چگونگی تشکیل شبکه خبرااا موثر واقع اردد.
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