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چکيده
شناسایی اولویت های راهبردی برای شناخت ابعاد محیط اجتماعی ،فناوری ،اقتصادی ،زیستمحیطی
و سیاسی در سطح ملی میتواند در طراحی فرآیند محیطشناسی و بهبود آن مؤثرر واقؤ شؤود از سؤوی
دیگر انتخاب مناب متن باز مناسب در کنار سایر مناب اطالعاتی در دریافت زودهنگؤا عالئؤ کؤ سؤوی
تغییر ،راهگشا خواهد بود این مقاله در تالش است تا با شناسایی و اولویتهای راهبردی ابعاد پنجگانؤه
محیط در سطح ملی و اولویت بندی مناب متن باز برای شناخت این عوامل بؤه روش آمیختؤه در ارتقؤای
دقت و صحت فرآیند محیطشناسی مثرر واق شود برای ایؤن منظؤور بؤا اسؤتخراج مثلفؤه هؤای محؤیط
راهبردی و اعتبارسنجی آن توسط  16نفر از خبرگان روایؤی محتؤوایی ،بررسؤی و سؤس

بؤا توزیؤ 34

پرسشنامه میان خبرگان حوزه مدیریت راهبردی ،اقدا به احصای اولویتهای راهبردی شؤناخت محؤیط
ملی گردید و مناب متن باز قابل استفاده در شناخت محیط اولویت بندی شد نتایج داده های پرسشنامه بؤا
استفاده از آزمون فریدمن در نر افزار  SPSSتحلیل و  43اولویت راهبردی و  13منب متنباز بر اسؤا
اهمیت ،رتبه بندی گردید به این ترتیب تالش شده است تا به یکی از مسائل کاربردی در شناخت محیط
راهبردی در سطح ملی پاسخ داده شود
کليد واژهها :شناخت محیط راهبردی ،اولویتهای راهبردی ،مناب متنباز
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مقدمه
محیطشناسی و عالئ ک سوی تغییر ،هر دو از اوایل دهه هفتاد مؤیالدی و هؤ زمؤان بؤا
پژوهشهای مشهور آگویالر ( ) 1967و انسوف ( ) 1975مؤورد توجؤه قؤرار گرفتؤهانؤد
محیطشناسی به دیدهبانی سامانمند و دورهای محیط با هدف تشخیص و تعیین پدیدههؤایی
که به دالیلی الز است با دقت باالتری تحت نظر قرار گیرند گفته میشؤود
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

در گزارش مجلؤ

(ون ریؤج)2010 1،

عؤوا بریتانیؤا ( ،) 2014ایؤن مفهؤو بؤهصؤورت دریافؤت و بررسؤی

اطالعات بهمنظور شناسایی چالشهای راهبؤردی ،تهدیؤدهای احتمؤالی ،خطؤرهؤا ،مسؤائل
نوظهور و فرصتها که آمادگی بیشتر و تلفیق بهتر راهکارها در فرآینؤد سیاسؤتگؤااری و
تصمی گیری را میسر میسازد ،تعریف شده است

(گزارش مجل

عوا بریتانیا)2014 ،

این فرآینؤد

به شناسایی رویدادها ،روندها و تأریرات متقابل آنها که میتوانند بؤر آینؤده سؤازمان مؤثرر
باشند ،میپردازد به عبارت سادهتر محیطشناسؤی شؤامل شناسؤایی ،گؤردآوری و فؤرآوری
اطالعات عوامل مثرر بیرونی نسبت به سازمان و تبدیل آنها به اطالعات قابؤل اسؤتفاده در
برنامهریزی و تصمی گیری راهبردی میباشد

(آلبرایت)2004 2،

اگرچه پژوهشهای بسیاری در این رابطه به شناسؤایی جنبؤههؤای متفؤاوت فرآینؤدهای
محیطشناسی پرداخته است ،اما کمتر مطالعهای چگونگی توجه بؤه مثلفؤههؤای گونؤاگون و
متعدد برای شناخت محیط راهبردی و مناب مورد نیاز برای احصای این تغییرات راهبؤردی
را مورد بررسی قرار داده است

(هیلتونن)2008 3،

لؤاا مسؤئله پؤژوهش حاضؤر ،اولویؤتبنؤدی

مثلفههای شناخت محیط راهبردی در سطح ملی و شناسایی مناب اطالعؤات مؤتنبؤاز4قابؤل
استفاده در آن میباشد
ضرورت اولویتبندی مثلفههای شؤناخت محؤیط راهبؤردی در سؤطح ملؤی از جهؤات
گوناگونی قابل توجه است اول آنکه محیط جهانی دچار تغییرات پیوسؤته و ناگهؤانی شؤده
است که میتوانند بر نظا ملی یک کشور در سطح منطقهای و جهانی تأریر بهسؤزایی داشؤته
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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باشند جهان امروز ،جهان تهدیدات و چالشهای پیچیؤده و نوظهؤور اسؤت ،چؤالشهؤایی
بلندمدت ،چندجبههای ،چندبعدی ،پیچیده و متنوع اگر در دوره جنگ سرد ،تهدیدات یؤک
جبهه مشخص داشتند ،چالشهایی که امروز کشؤورها بؤا آن روبؤهرو هسؤتند چندجانبؤه و
نوظهور هستند که منشأ بروز و ظهور آنها بهراحتی شؤناخته نمؤیشؤود

(موشؤروش)2015 ،

از

این منظر است که اکنون محؤیطشناسؤی راهبؤردی بؤا جهؤانی بسؤیار پیچیؤدهتؤر ،غیرقابؤل
پیشبینیتر ،بسیار چندجبههای و شبکهای مواجه است و لاا شناخت دقیق ،بهموق  ،مسؤتمر
و روشمند محیط پیرامونی را برای دولتها به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل کؤرده اسؤت
لاا اولویتبندی مثلفههای شناخت محیط میتواند در برنامؤهریؤزی فرآینؤد محؤیطشناسؤی
قرار گیرند

(مبینیدهکردی)1393 ،

دو اینکه ،با توجه به محدودیتهای زمان و بودجه کؤه هؤر

پروژهای را تحت تأریر خود قرار میدهد ،این امکؤان را فؤراه مؤیآورد تؤا مثلفؤههؤای بؤا
اولویت باالتر در مرکز توجه محیطشناسی و رصد راهبردی قرار گیرند
هدف از مقاله حاضر «معرفی اولویؤتهؤای راهبؤردی شؤناخت محؤیط در سؤطح ملؤی
میباشد» لاا در این مقاله به مطالعه اولویتهای راهبردی گوناگون که الز است در فرآیند
شناخت محیط راهبردی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرند ،خؤواهی پرداخؤت و تؤالش
خواهی کرد تا به این سثال پاسخ دهی که «برای شناخت محؤیط راهبؤردی در سؤطح ملؤی
پرداختن به چه مثلفههایی از اولویت باالتری برخوردار است»

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

برای کنترل و کسب اطمینان از همهجانبه و کلنگر بودن نتایج محیطشناسی مؤورد اسؤتفاده

با شناخت و تعیین اولویت های راهبردی در شناخت محیط ،نوبت به رتبؤهبنؤدی منؤاب
شناخت خواهد رسید پژوهشها ،دستهبندیهؤای گونؤاگونی را از منؤاب قابؤل اسؤتفاده در
فرآیند محیطشناسی ارائه کردهاند هیلتونن ( ) 2008مناب را به دو بخش منؤاب انسؤانی1و
متنی2تقسی بندی میکند

(هیلتؤونن)2008 ،

در یک دستهبندی دیگر ،انواع مناب اطالعاتی را بؤه

اطالعات انسانی ،سیگنالی ،مکانی -جغرافیؤایی ،انؤدازهگیؤری و عالئؤ و مؤتنبؤاز تقسؤی
میکنند

(استوتلمیر)2015 3،

با توجه به اهمیتی که مناب مؤتنبؤاز در شؤناخت محؤیط راهبؤردی
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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میتوانند ایفا نمایند ،رتبهبندی مناب متنباز گوناگون در شناخت محیط راهبؤردی در سؤطح
ملی نسبت به یکدیگر از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود «بر این اسا

این پژوهش بر

آن است تا مشخص نماید که از چه مناب متنی میتوان برای شناخت اولویت های راهبردی
شناخت محیط در سطح ملی استفاده نمؤود» در ادامؤه بؤه بررسؤی ایؤن سؤثاالت خؤواهی
پرداخت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

مباني نظری و مرور ادبيات تحقيق
محيطشناسي و اولويتهاي شناخت
محیطشناسی نوع خاصی از شناخت است کؤه بؤا هؤدف ارائؤه تحلیؤلهؤای مؤرتبط بؤا
دستیابی به اهداف جام سازمان ،شرکت یا دولت انجا میپؤایرد

(مؤکدوئؤل)2008 ،

آلسؤرن

1

( ) 2017در کتاب «بنیانهای امنیت ملی» ،محیط راهبردی را مجموعه چالشهای کؤالن و
فراگیر امنیت ملی میداند از نظر وی که محیطشناسؤی راهبؤردی را در سؤطح ملؤی مؤورد
بحث قرار میدهد ،این چالشها ضرورتاً جدید نیستند ،اما ظرفیت آن را دارند که در آینؤده
جلوههای جدیدی را از خود بروز دهند
چالش های راهبردی مسائل یک حوزه خاص مثالً نظامی نمی باشند ،بلکه مسائلی ملی
هستند که پاسخ به آنها بهکارگیری تمامی ابزارها و توانمندی ملؤی را مؤیطلبؤد محؤیط
راهبردی با ویژگی هایی نظیر عد قطعیت ،پیچیدگی و تغییرات سری شؤناخته مؤیشؤود
تغییرات پیوسته در اتحادها ،همکاریها و ظهور و بروز مداو تهدیدات ملی و بین المللی
جدید ،باعث سیالیت باالی محیط راهبردی میگردد از نظر آلسرن ( ) 2017امنیؤت ملؤی
می بایست در زمینه محیط راهبردی امروز و آینده مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد

(آلسؤرن،

)55 :2017

بریتانیا در برنامههای محیطشناسی و پویش خود ،این فرآیند محیطشناسؤی را بؤهصؤورت
ارزیابی سامانمند مسائل ،تهدیدها و فرصتهای بالقوه حال و آینؤده کؤه از مرزهؤای تفکؤر و
برنامههای فعلی میگارد و تحوالت و توسعه آینده را نیز شامل میشود ،میداند ایؤن فرآینؤد
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میتواند موضوعات بدی 1و غیرمنتظره ،مسائل پیچیده و رونؤدها را در برگیؤرد و مؤیخواهؤد
سیاستها را پایدار و شکافهای دانش فعلی از محیط بیرونی را پر کند

(هابگر)2009 2،

ریج ( ) 2010با بررسؤی اسؤناد و گؤزارشهؤای محؤیطشناسؤی راهبؤردی دولؤتهؤا،
ویژگیهایی را برای این فرآیند احصا کرده است:
 )1فرآیندی سامانمند است که برای ارائه تصؤویری جؤام از موضؤوعات مؤرتبط بؤا
کشور در حال و آینده برای کمک به طرحریزیهای راهبردی ،تصمی سؤازیهؤا و
اقدامات طراحی شده است
 )2گستره وسیعی از عالئ ک سو و سیگنالهایی کؤه ممکؤن اسؤت تؤأریر مهمؤی بؤر
برمیگیرد
 3ه به محدوده زمانی خاصی محدود نمیشود و سعی میکند از حؤال تؤا آینؤدههؤای
قابل شناخت و تصور را شامل شود و عالئ ک سو را در این گستره زمانی احصؤا
نماید
 )4تحلیل عمیقی از عالئ ک سو و اررات متقابل احتمؤالی آنهؤا و ارتبؤا آنهؤا بؤا
تصمی سازیهای راهبردی را ارائه میدهد
 )5بهصورت منظ تکرار میشود تا تغییرات محیطی را پوشؤش دهؤد ایؤن موضؤوع
نؤؤهتنهؤؤا بؤؤه شناسؤؤایی تحؤؤوالت جدیؤؤد بلکؤؤه بؤؤرای رصؤؤد تغییؤؤرات پدیؤؤدههؤؤای
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مأموریت راهبردی و ارزشهای عامل یا عاملین در سطح ملؤی داشؤته باشؤد را در

شناساییشده در دورههای قبلی اتفاق میافتد
 )6مشارکت و همکاری ذینفعان دولتی/حکومتی و اجتماعی نؤهفقؤط در گؤردآوری
دادهها بلکه بهمنظور جهتدهی به تفسیر و ترکیب دادهها و حمایت از پیادهسؤازی
نتایج را میطلبد

(ریج)2010 ،

محیطشناسی راهبردی فرآیند و محصول توسعه فه و دانش عمیق از محؤیط بؤهمنظؤور
پشتیبانی تصمی سازیهای راهبردی است

(کلسر)2014 ،

مقصؤود از محؤیطشناسؤی راهبؤردی،

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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دستیابی به دانشی کارکردی یا هشدار پیشآگاهانه به تصمی سازان است مفهؤو کلیؤدی در
این جمله ،دانش کارکردی است در واق دانش محیطشناسی طراحی شده تا به عمل کمک
کند و در غیر این صورت دانشی مرده خواهد بود

(کوییگین)45 :2007 ،

دولت ها از پیادهسازی پروژههای محیطشناسی راهبردی در سؤطح ملؤی اهؤدافی شؤامل
گسترش دید سیاستگااران و تصمی گیرندگان برای ایجاد پایه سیاستها و خطمشیهؤای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

پایدار و چندبخشی ،هشدار زودهنگا به سیاسؤت گؤااران در خصؤوص خطرپؤایریهؤا و
فرصتهای در حال ظهور ،شناسایی چؤالشهؤای جدیؤد در سیاسؤت ،پؤژوهش ،توسؤعه و
نوآوری ،شناسایی شکافهای دانشی برای حل مسائل آینده یا بهرهبرداری از فرصؤتهؤای
بالقوه ،درک ارتباطات درونی میان مسائل آینده و تؤأریرات عمؤده احتمؤالی ،ایجؤاد ورودی
پژوهش و نوآوری ،سیاستگااری ،مسائل عمومی در سطح راهبردی ،ارائه اطالعات بؤرای
گسترهای از تصمی گیرندگان کالن و راهبردی تا بهتر بتوانند اولویتهای آینده را تشؤخیص
و برنامهریزی کنند را پیگیری میکنند

(هابگر)2008 ،

اگرچه طبقهبندیهای شناختهشده برای تقسی بندی محیط ماننؤد  1STEEPیؤا
و

2

PESTEL

چارچوب کلی گردآوری اطالعات را فراه میآورد اما بؤرای شؤناخت دقیؤقتؤر نیؤاز

است تا زیربخشهایی برای آنها در نظر گرفتؤه شؤود تؤا بؤا دقؤت بؤاالتری بتؤوان فرآینؤد
شؤؤناخت مح ؤیط را پیگی ؤری نمؤؤود کشؤؤورهای مختلؤؤف بؤؤر اسؤؤا

شؤؤرایط وی ؤژه خؤؤود،

زیربخشهای گوناگونی را در پروژههای محیطشناسی در نظر گرفتهاند انگلستان بؤهعنؤوان
یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه محیطشناسی از دستهبندی  STEEPبهعنؤوان چؤارچوب
کلی تقسی بندی استفاده کرده و برای هر یک از این پنج دسته ،زیربخشهؤایی را شناسؤایی
نموده است بهعنوان نمونه برای حوزه اجتماعی پنج موضوع شؤامل ارزشهؤای اجتمؤاعی،
دموگرافی ،اجتماعات و گروهها ،سبکهای زندگی و خانواده ،کار و تفریح را در نظر گرفته
است
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(ونریج)2010 ،

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
1
. Social, Technolotical, Economical, Environmental, Political
2
. Political, Economic, Socal, Technolitical, Environmental, Legal


اطالعات متنباز ،عالئم کمسو و تغيير
عالئ ک سوی تغییر بهصورت نشانگرهای پدیده تغییر تعریف میشوند
و کاراکا)2012 1،

(مندونکا ،کاردوسؤو

برای فه اینکه کجا باید به جستجوی عالئ ک سو بود ،ضروری است تؤا بؤا

منطق تغییر آشنا شوی تغییرات کمی هستند که بهصورت ناگهانی در محیط وقوع مییابند
تغییرات معموالً بهصورت یک ایده شروع میشوند این ایدهها سؤس

در نشؤریات ،رادیؤو،

تلویزیون ،کنفران های دانشگاهی و ژورنالهای علمؤی مطؤرح مؤیگردنؤد

(هیلتؤونن)2008 ،

دیتور ( ) 2005تغییر را به شکل زیر توصیف میکنؤد کؤه «جهؤان اطؤراف مؤا بؤهصؤورت
نمودارهای  Sمتعددی ظهور مییابد که از یک ایده سؤادهلوحانؤه شؤروع مؤیشؤوند ،سؤس
میکند و حضوری همهجایی و مستحک خواهد یافت و به بخشی از آگاهی عمومی تبدیل
میشود سس

بهصورت پیوسته ک رنؤگ و محؤو مؤیشؤود»

(دیتؤور)2005 ،

بؤر ایؤن اسؤا

اندیشمندان محیطشناسی و آیندهپژوهی معتقدند که برای شناخت روندهای آینؤده بایؤد در
مراحل اولیه شکلگیری ،آنها را شناخت و تأریرات بالقوهشؤان را ارزیؤابی نمؤود تؤا بتؤوان
تصمی گیری کرد که با رشد آنها چگونه باید برخورد کرد (به رشؤد آن کمؤک کؤرد ،از آن
جلوگیری کرد و یا توجهی نداشت)

(هیلتونن)2008 ،

مولیتور ( ) 2003در مقاله خود با ارائؤه

الگویی به توصیف الگوی تغییر پرداخته است که در شکل  1میتوان آن را مشاهده نمود
همانطور که بیان شد برای دریافؤت عالئؤ کؤ سؤوی تغییؤر و نشؤانههؤای زودهنگؤا

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

نمودهای کمرنگ و ضعیفی بروز مییابد ،رشد اولیه آرا و پ

از آن رشؤد سؤری را طؤی

شکلگیری یک روند الز است مناب مناسبی مورد بررسی و پویش قرار گیرند ایؤن منؤاب
میتوانند اطالعات متفاوتی را در زمینه تغییرات آینده شامل شوند در یک دستهبندی انؤواع
مناب اطالعاتی را به اطالعات انسانی ،سیگنالی ،مکانی -جغرافیایی ،اندازهگیری و عالئؤ و
متنباز تقسی میکنند

(استوتلمیر)2015 ،

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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شکل  -1چرخه اطالعات ظهور يک پديده (مولیتور)2003 ،

امروزه مناب متنباز بهعنوان یکی از مهؤ تؤرین منؤاب شؤناخت محؤیط در نظؤر گرفتؤه
میشوند

(اسؤتوتلمیر )2015 ،

اطالعات متنباز به اطالعات گردآوریشده از مناب قابل دستر

بهصورت عمومی اشاره دارد که در حوزههای راهبردی مورد استفاده قرار میگیرند در یک
تعریف ،اطالعات متنباز به اطالعات قابل دستر

بهصورت عمومی (غیر طبقهبندیشؤده)

که در انواع چاپی و الکترونیکی ارائه شده و از انواع مختلف رسانه مانند رادیؤو ،تلویزیؤون،
انتشار یافته و ممکن است برای عمو مرد (مانند

روزنامه یا پایگاههای دادهی تجاری و

رسانههای عمومی) یا مخاطبان خاص مانند مقاالت کنفران هؤا ،گؤزارشهؤای سؤهامداران
شرکتها و

ارائه میشود ،ارجاع دارد

(تروتیؤر )2015 ،

در یؤک تقسؤی بنؤدی کؤه در سؤال

 2015میالدی از مناب اطالعات متنباز ارائه شده است ،مناب متن باز به شؤش دسؤته کلؤی
شامل رسانهها (روزنامؤههؤا و مجؤالت ،رادیؤو و تلویزیؤون) ،اینترنؤت (نشؤریات آنالیؤن،
بالگها ،شبکههای اجتماعی و ) ،دادههای عمومی دولتها (گزارشهای عمومی دولتی و
حکومتی ،وبسایتها و ) ،انتشارات تخصصؤی و آکادمیؤک (ژورنؤالهؤا ،کنفؤران هؤا،
پایاننامهها و امثال آن) ،دادههای تجاری (ارزیابیهای اقتصادی ،دیتابی های تجؤاری و )
و متون خاکستری (شامل گزارشهای فنی ،پؤیشنؤوی هؤا ،گواهینامؤههؤای ربؤت اختؤراع،
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پایاننامهها و ) تقسی بندی میشوند

(ریچلسون)2015 ،


روششناسي تحقيق
این پژوهش از نظؤر هؤدف از نؤوع تحقیقؤات توسؤعهای -کؤاربردی و از لحؤا روش
گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و از نظر نوع دادهها آمیخته به روش متؤوالی (کیفؤی-
کمی) است در گا اول برای بررسی جام مثلفههای شناخت محیط راهبردی ،مناب علمی
این حوزه در طی سؤالهؤای  2000تؤا  2015مؤیالدی بررسؤی گردیؤد و لیسؤت بلنؤدی از
موضوعات در پنج دسته اجتماعی ،فناوری ،اقتصادی و زیستمحیطی و سیاسی بؤر اسؤا
مدل

STEEP

(لووریج )2002 ،استخراج شد سس

از طریق مصاحبه با خبرگان و ذهؤنکؤاوی

سعی شد تا لیست بلند در هر یؤک از پؤنج دسؤته تؤدقیق شؤده و نؤواقص آن رفؤ گؤردد
شناخت محیط راهبردی استخراج گردید این لیست نیز بهصورت مشابه در اختیؤار هشؤت
نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی قرار داده شؤد تؤا بررسؤی و نؤواقص
احتمالی آن شناسایی شود لیست بلند مثلفههای شناخت محیط (شامل  58گویؤه) و منؤاب
متنباز (شامل  21گویه) در قالب پرسشنامه سنجش روایی محتوا به روش الوشه در اختیؤار
 16نفر از خبرگان قرار داده شده و نتایج مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که در جؤدول  1و
 2نمایش داده شده است روایی محتوای هر گویه از سثاالت پرسشنامه درصورتیکه مقدار
 CVRآن بزرگتر از  0.49باشد ،مورد قبول خواهد بود

(ویلسون ،پن و شامسکی)2012 ،

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

همچنین با مطالعه مناب علمی ،اسناد و مدارک معتبر ،لیستی از مناب متنباز قابل استفاده در

جدول شماره  :1نتايج آزمون روايي محتواي پرسشنامه مؤلفههاي شناخت محيط راهبردي
دسته

اجتماعي

گویه

CVR

گویه

CVR

آرمانها و چش انداز

1

طبقات اجتماعی

0.5

0.87

رفتارهای شغلی

0.12

1

هویت و اخالق

0.87

جریانهای فکری و
اندیشهای
جمعیت و دموگرافی

گویه
خانواده و
جنسیت

CVR
0.75

رویکرد نسبت به
خدمات و

0.25

محصوالت خارجی

محرومیت
اجتماعی

0
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دسته

گویه
فرهنگها و
خردهفرهنگها
مهاجرت و تنوع
قومیتی

رویکرد افراد به

فناوري

فناوری
دسترسی به فناوری
نرخ بیکاری آشکار و
پنهان
قدرت و توان

اقتصادي

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

جهانبینی و باورها

اقتصادی
مهارت نیروی کار
حوزههای اصلی کار و
اشتغال
مقررات زیستمحیطی

زيستمحيطي

دیدگاه جامعه نسبت
به محیطزیست
وضعیت هوا و
آلودگی
سازماندهی ،توانمندی



سياسي

286

و مناب نظامی
مناطق و محیطهای

CVR

گویه

CVR

0.87

سبکهای زندگی

0.87

0.87

1
0.25
0.87
0.37

ارزشهای کاری و
حرفهای
ادیان و مااهب
آموزش و نظا
آموزشی
ماهیت و جغرافیای
نوآوری
خدمات مالی و
بانکداری

گویه
بهداشت و
سالمت

CVR
0.75

شهروندی و
0.25

قراردادهای

0.5

اجتماعی
0.87
0.75

فناوریهای نوین
()NBIC

1

0.62

-

-

0.62

نرخ تور

0.37

توانمندی
0.87

ساختار اقتصادی

0.62

کارآفرینی و تولید

0.75

رروت،
0.25
0.62
0.37

0.25

0.62
1
0.87

زیرساختهای
حملونقل
مدیریت زباله و
پسماند
زمین و
حاصلخیزی
بالخیزی
تقابلها و
درگیریهای نظامی
دولت و نظا

0.5

هزینهی کار

0.25

-

-

-

-0.12

مناب آب و انرژی

0.87

فشار فعالیتهای
0.75

اقتصادی بر

0.12

محیطزیست
0.5
0.87
0.75

نظا و ساختار
سیاسی
کنشگران غیردولتی
و قدرت نر

0.87
0.87


گویه

دسته

گویه

CVR

درگیری نظامی

CVR

گویه

CVR

بینالمللی
افراد تأریرگاار

مقررات و

0.62

قانونگااری

0.87

شامل چهرههای
سیاسی ،علما و

عوامل درگیریهای
نظامی و تأریرات

تعهدات داخلی و
بینالمللی

0.62

قوانین ،گرایشها
0.75

0.62

تئوریهای قدرت

انسانی آن

و هنجارهای

0.5

درگیری و نزاع
کنشگران

قوانین

0.5

مجرمین و
تروریستها

جدول شماره  :2نتايج آزمون روايي محتواي پرسشنامه منابع متنباز شناخت محيط راهبردي
گویه
گزارشهای معتبر
آیندهپژوهی

CVR
1

گویه
گزارشهای نهادهای
امنیتی کشورها

CVR
1

گزارشهای نهادهای
پایاننامههای دکتری

-0.25

مطالعات بازار

0

ملی و یا بینالمللی

1

معتبر جهانی

ژورنالها و مناب
علمی و دانشگاهی
روزنامههای محلی
مجالت معروف
علمی و اقتصادی

0.62
0.25
0.87

نمایشگاههای هنری
اسناد معتبر
قدرتهای جهانی
لوایح قانونی
نشریات زیرزمینی و
حاشیهای

0.5
1
0.37
0.62

گویه
گواهینامههای ربت
اختراع
رسانهها و
خبرگزاریها
شبکههای اجتماعی و
مناب اینترنتی
کتابها و فیل های
علمی و تخیلی
گزارشهای مثسسات
پژوهشی
مجالت الکترونیکی،
بالگها ،خبرنامهها

CVR
0.75

0.87

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

نظارت و اجرای

غیرقانونی،

0.75

گروههای فشار

0.75

0.87
0.5
0.75
-0.37
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پؤ

از بررسؤی روایؤؤی محتؤوایی پرسشؤؤنامه و حؤاف گویؤههؤای غیرضؤؤروری از آن،

پرسشنامه بر اسا

طیف پنجگزینهای لیکرت تهیه شد و در آن از خبرگان خواسته شؤد تؤا

اهمیت هر یک از مثلفهها (جدول  )9و مناب متنباز شناخت محیط راهبردی (جؤدول )11
در سطح ملی را بر اسا

مقیا

بسیار پراهمیت تا بسیار ک اهمیت مشخص نمایند

جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران ،استادان و دانشجویان مؤدیریت راهبؤردی در
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

سطح شهر تهران است که حداقل  10سال سابقه تدری

و پژوهش در این زمینؤه را دارنؤد

نمونه از بین جامعه آماری که دارای آرار مکتوب و یا تدری
دکتری درو

در دوره کارشناسؤی ارشؤد و

مدیریت راهبردی در سطح دانشگاههای تهران مؤیباشؤند ،انتخؤاب شؤد بؤا

توجه به محدودیت جامعه آماری و پیچیدگیهای شناسایی این افراد بؤهصؤورت مشؤخص
برای جامعه آماری و با عنایت به اینکه در این پژوهش به دنبال اخا نظؤر از اندیشؤمندان و
خبرگان میباشی و تعمی نتایج تحقیق از جامعه نمونه به جامعه آماری موضؤوعیتی نؤدارد
به همین دلیل از نمونهگیری غیر احتمالی به روش گلوله برفی غیرخطؤی (نمؤایی) اسؤتفاده
شد در روش نمونهگیری گلوله برفی غیرخطی پ

از شناسایی اولین واحدهای نمونؤه کؤه

در آن نمایندگان رویکردهای مختلؤف روششؤناختی و تخصؤصهؤای مختلؤف (سیاسؤی،
نظامی -امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ) ،حضور داشتند  ،از آنها بؤرای شناسؤایی
و انتخاب سایر خبرگان کمک گرفته شد در نمونؤه آمؤاری افؤرادی از مراکؤز و مثسسؤات
علمی ،آموزشی و پژوهشی زیر انتخاب شدند:
-

مراکز تحقیقات راهبردی اقتصادی ،امنیتی و نظامی؛

-

اساتید و فارغالتحصیالن رشتههای مختلف دوره دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی؛

-

اساتید و فارغالتحصیالن رشتههای مختلف دوره دکترای دانشگاه اما حسین (ع)؛

-

مثسسات پژوهشی وزارت دفاع

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است ضریب قابلیؤت اعتمؤاد (پایؤایی)
نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ،ویژگی باربات آزمودنی و یا ویژگیهؤای
متغیر و موقتی وی را میسنجد و برای یک آزمون تحت تأریر عوامل مختلفی از قبیل طؤول
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آزمون ،سثالهای مشابه ،ماهیت متغیرهای مورد اندازهگیری قرار دارد

(سرمد و همکاران)1391 ،


در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازهگیری آن ،ضریب آلفای کرونبؤاخ
با استفاده از نر افزار  SPSSمحاسبه شد میزان پایایی هر یک از بخشهؤای پؤژوهش نیؤز از
طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و در قالب جدول ارائه شده است از آنجا که این
مقادیر بیش از  0/7هستند ،نشانگر قابلیت اعتماد ابزار و پایایی باالی آن میباشد
جدول شماره  :3مقادير آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش
تعداد

آلفای

سؤاالت

کرونباخ

مثلفههای شناخت محیط راهبردی در سطح ملی

43

0.865

تأیید

مناب متنباز شناخت محیط راهبردی در سطح ملی

13

0.853

تأیید

نتيجه

الف :يافتههاي تحقيق
در ابتؤؤدای ایؤن بخؤؤش بؤؤه کمؤؤک آمؤؤار توصؤیفی بؤؤه بررسؤی برخؤی از ویژگؤیهؤؤای
جمعیتشناختی خبرگان شرکتکننده در پژوهش میپردازی از میان  34خبره شرکتکننده
در پژوهش ،بیشترین تعداد در بازه سنی  50تا  59سال قرار داشتهاند کؤه شؤامل  21نفؤر از
این افراد میباشد خبرگان شرکتکننده در این پؤژوهش مؤرد و دارای تحصؤیالت دکتؤری
تخصصی بودند (جدول  )4سوابق اجرایؤی و پژوهشؤی و همؤینطؤور حؤوزه فعالیؤت در
جدول  4قابل مشاهده است

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها

جدول شماره  :4ويژگيهاي جمعيتشناختي خبرگان
موضوع

فراواني

سن

 20تا  29سال ( 30 ،)0تا  39سال ( 40 ،)4تا  50 ،)6( 49تا  ،)21( 59بیش از  60سال ()3

تحصیالت
سوابق پژوهشی
و اجرایی
حوزه فعالیت

کارشناسی ( ،)0کارشناسی ارشد ( ،)0دکتری تخصصی ()34
 0تا  9سال ( 10 ،)0تا  19سال ( 20 ،)25تا  29سال ( ،)8بیش از  30سال ()1
اجتماعی ( ،)11فناوری ( ،)9اقتصادی ( ،)6سیاسی ( ،)12زیستمحیطی ( ،)5نظؤامی (،)25
فرهنگی ()16
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ب :تجزيهوتحليل يافتهها
برای تعیین مثلفههای اولویتدار شناخت محیط راهبردی در سطح ملؤی الز اسؤت تؤا
رتبه بندی هر یک از گویهها بر اسا

نظرات خبرگان پاسخدهنده به پرسشنامه انجا پایرد

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

لاا از آزمون فریدمن ،بهعنوان یک آزمون آماری غیر پارامتریک استفاده شؤد فرضؤیه مؤورد
استفاده برای این پژوهش در آزمون آماری فریدمن بهصورت زیر میباشد:
 :H0میانگین رتبه مثلفههای شناخت محیط راهبردی یکسان است
 :H1میانگین رتبه مثلفههای شناخت محیط راهبردی یکسان نیست
جدول شماره  :5نتايج آزمون فريدمن مؤلفههاي شناخت محيط راهبردي
تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنيداری

34

179.87

42

0.000

اهمیت مثلفهها

نتایج نشان میدهد که با توجه به مقدار مرب کای ( )179.87در سطح معنؤاداری 001 0
فرض صفر رد میشود که بیانگر ایؤن مسؤئله اسؤت کؤه تفؤاوت معنؤاداری میؤان اولویؤت
مثلفههای شناساییشده در شناخت محیط راهبردی وجود دارد
بهمنظور اولویتبندی  43مثلفه شناخت محیط راهبردی در پؤنج حؤوزه اجتمؤاعی ،فنؤاوری،
اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی که در آزمون الوشه مورد تأیید قؤرار گرفتنؤد (جؤدول  )1از
رتبه آزمون فریدمن در نر افزار  SPSSاستفاده شد که نتایج در جدول  9ارائه شده است
جدول شماره  :6اولويتهاي راهبردي شناخت محيط در سطح ملي
اهميت موضوعات

ميانگين

انحراف
معيار

رتبه

اولویت

اولویت

کلي

موضوعي

موضوعات اجتماعي
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آرمانها و چش انداز

4.82

0.38

32.38

1

1

جهانبینی و باورها

4.76

0.42

31.32

2

2

جریانهای فکری و اندیشهای

4.53

0.50

26.85

10

3

ادیان و مااهب

4.47

0.61

25.94

12

4

هویت و اخالق

4.47

0.50

25.68

13

5


انحراف

اولویت

اولویت

کلي

موضوعي

25.18

15

6

17

7
8

اهميت موضوعات

ميانگين

جمعیت و دموگرافی

4.41

0.60

سبکهای زندگی

4.35

0.68

24.24

فرهنگها و خردهفرهنگها

4.35

0.59

23.65

19

بهداشت و سالمت

4.24

0.73

22.62

23

9

طبقات اجتماعی

4.06

0.64

18.47

30

10

مهاجرت و تنوع قومیتی

4.00

0.59

17.29

34

11

خانواده و جنسیت

3.88

0.76

16.35

36

12

شهروندی و قراردادهای اجتماعی

3.65

0.59

11.97

41

13

معيار

رتبه

فناوریهای نوین (فناوری اطالعات ،نانو،

4.53

0.61

27.74

6

1

آموزش و نظا آموزشی

4.53

0.50

27.09

9

2

مرزشکنیهای بالقوه فناوری

5.00

0.97

19.94

27

3

دسترسی به فناوری

4.06

0.80

19.62

29

4

ماهیت و جغرافیای نوآوری

4.00

0.69

18.35

31

5

زیستی ،شناختی)

موضوعات اقتصادي
قدرت و توان اقتصادی

4.53

0.50

27.38

8

1

دولت و نظا بینالمللی

4.53

0.50

26.62

11

2

ساختار اقتصادی

4.41

0.49

24.47

16

3

توانمندی کارآفرینی و تولید رروت

4.29

0.57

22.88

22

4

زیرساختهای حملونقل

4.12

0.76

19.91

28

5

حوزههای اصلی کار و اشتغال

3.82

0.51

14.94

39

6

خدمات مالی و بانکداری

3.65

0.48

12.62

40

7

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

موضوعات فناوري

موضوعات زيستمحيطي
مناب آب و انرژی

4.24

0.64

21.68

25

1

زمین و حاصلخیزی

3.82

0.51

15.29

38

2

وضعیت هوا و آلودگی

3.59

0.69

11.71

42

3

بالخیزی

3.65

0.48

11.15

43

4
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انحراف

اولویت

اولویت

کلي

موضوعي

30.15

3

1

4

2
3

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

اهميت موضوعات

ميانگين

سازماندهی ،توانمندی و مناب نظامی

4.71

0.46

تقابلها و درگیریهای نظامی

4.65

0.48

28.79

مناطق و محیطهای درگیری نظامی

4.59

0.49

27.79

5

نظا و ساختار سیاسی

4.59

0.60

27.5

7

4

کنشگران غیردولتی و قدرت نر

4.47

0.50

25.68

13

5

مقررات و قانونگااری

4.35

0.68

24.09

18

6

تعهدات داخلی و بینالمللی

4.35

0.68

23.65

19

7

افراد تأریرگاار شامل چهرههای سیاسی ،علما و

4.35

0.68

23.44

21

8

عوامل درگیریهای نظامی و تأریرات انسانی آن

4.24

0.64

22.29

24

9

تئوریهای قدرت

4.18

0.62

20.79

26

10

قوانین ،گرایشها و هنجارهای درگیری و نزاع

4.00

0.69

18.32

32

11

نظارت و اجرای قوانین

3.88

0.90

18.18

33

12

کنشگران غیرقانونی ،مجرمین و تروریستها

3.88

0.83

16.41

35

13

گروههای فشار

3.88

0.68

15.59

37

14

معيار

رتبه

همانطور که در جدول  9مشاهده میشؤود ،اولویؤتبنؤدی مثلفؤههؤا تحؤت دو عنؤوان
اولویت کلی و موضوعی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت
اولويت کلي :اولویتهای کلی که در طیف گسترده  1تا  43رتبهبندی شدهاند ،نشؤانگر
آن است که رتبههای یک تا پنج  ،آرمانها و چش اندازها ،جهانبینی و باورها ،سازماندهی،
توانمندی و مناب نظامی ،تقابلها و درگیریهای نظامی ،مناطق و محیطهای درگیری نظامی
و فناوریهؤای نؤوین (فنؤاوری اطالعؤات ،نؤانو ،زیسؤتی ،شؤناختی) ازجملؤه اصؤلیتؤرین
اولویتهای راهبردی در شناخت محیط در سطح ملی هستند که توجه به آنهؤا بؤر اسؤا
یافتههای این پژوهش میتواند در بهبود شناخت محیط جمهوری اسؤالمی ایؤران تأریرگؤاار
باشد
اولويت موضوعي :از نگاه دیگر ،همانطور که در ستون آخر جدول شماره  6مشؤاهده
میگردد ،سه اولویت اصلی شؤناخت یؤا اولویؤتهؤای راهبؤردی محؤیط بؤرای هؤر حؤوزه

292



موضوعی ( )STEEPبهصورت زیر میباشند:


حوزه اجتماعي :آرمانها و چش اندازها ،جهانبینی و باورهؤا و جریؤانهؤای فکؤری و
اندیشهای؛
حوزه فناوري :فناوریهای نوین (فناوری اطالعات ،نانو ،زیستی ،شناختی) ،آمؤوزش و
نظا آموزشی و مرزشکنیهای بالقوه فناوری؛
حوزه اقتصادي :قدرت و توان اقتصادی ،دولت و نظا بینالمللی و ساختار اقتصادی؛
حوزه زيستمحيط ي :منؤاب آب و انؤرژی ،زمؤین و حاصؤلخیزی و وضؤعیت هؤوا و
آلودگی؛
حوزه سياسي :سازماندهی ،توانمندی و مناب نظامی ،تقابلها و درگیؤریهؤای نظؤامی،
مسئله مه دیگر در این پژوهش انتخاب مناب متنباز بؤرای شؤناخت محؤیط راهبؤردی
است بر اسا

ادبیات پژوهش ،مناب مکتوب و متنی همچون گزارشها و اسؤناد ،اهمیؤت

بؤاالیی در شؤؤناخت چؤالشهؤؤای راهبؤؤردی دارنؤد در ایؤن بخؤش از پرسشؤؤنامه ،خبرگؤؤان
شرکتکننده در پژوهش ،امتیاز هر یک از  13منب قابل استفاده در شناخت محیط راهبؤردی
را که پ

از بررسی روایی محتوا از طریق آزمون الوشه در پرسشنامه باقی مانده  ،مشخص

کردهاند برای رتبهبندی مناب متنی شناخت محیط راهبردی در سطح ملی الز است تا هؤر
یک از گویهها بر اسا

نظرات خبرگان پاسخدهنده به پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرنؤد

فرضیه مورد استفاده در آزمون آماری فریدمن بهصورت زیر میباشد:

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

مناطق و محیطهای درگیری نظامی

 :H0میانگین رتبه مناب متنباز شناخت محیط راهبردی یکسان است
 :H1میانگین رتبه مناب متنباز شناخت محیط راهبردی یکسان نیست
نتایج نشان میدهد که با توجه به مقدار مرب کای ( )126.35در سطح معنؤاداری 001 0
 ،فرض صفر رد میشود که بیانگر این مسئله است که تفاوت معناداری میان اولویؤت منؤاب
متنباز در شناخت محیط راهبردی وجود دارد (جدول )10
جدول شماره  :7نتايج آزمون فريدمن منابع شناخت چالشهاي راهبردي
تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنيداری
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تعداد نمونه

مربع کای

درجه آزادی

معنيداری

34

126.35

12

0.000

مناب شناخت محیط

نتایج اولویتبندی مناب نشان میدهد گزارشهای معتبر آیندهپژوهی باالترین اولویت و
پ

از آن به ترتیب گزارشهای نهادهای ملی و یا بینالمللی معتبؤر جهؤانی ،گؤزارشهؤای

رسمی نهادهای امنیتی کشورها ،اسناد معتبر قدرتهای جهانی ،گواهینامههای ربت اختؤراع،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399
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رسانهها و خبرگزاریها ،شبکههؤای اجتمؤاعی و منؤاب اینترنتؤی ،گؤزارشهؤای مثسسؤات
پژوهشی ،ژورنالهؤا و منؤاب علمؤی و دانشؤگاهی ،مجؤالت معؤروف علمؤی و اقتصؤادی،
نمایشگاههای هنری ،نشریات زیرزمینی و حاشیهای ،کتابها و فؤیل هؤای علمؤی و تخیلؤی
میباشند (جدول )11
جدول شماره  :8اولويتبندي منابع شناخت چالشهاي راهبردي
ميانگين

انحراف معيار

رتبه

اولویت

منابع پایش
گزارشهای معتبر آیندهپژوهی

4.71

0.57

10.97

1

گزارشهای نهادهای ملی و یا بینالمللی معتبر جهانی

4.53

0.61

10.29

2

گزارشهای رسمی نهادهای امنیتی کشورها

4.41

0.69

9.88

3

اسناد معتبر قدرتهای جهانی

4.35

0.84

9.85

4

گواهینامههای ربت اختراع

4.24

0.73

9.12

5

رسانهها و خبرگزاریها

3.82

0.78

7.68

6

شبکههای اجتماعی و مناب اینترنتی

3.76

0.94

7.53

7

گزارشهای مثسسات پژوهشی

3.18

0.98

5.59

8

ژورنالها و مناب علمی و دانشگاهی

3.24

0.94

5.32

9

مجالت معروف علمی و اقتصادی

3.12

0.76

5.09

10

نمایشگاههای هنری

2.47

1.09

3.53

11

نشریات زیرزمینی و حاشیهای

2.53

0.61

3.26

12

کتابها و فیل های علمی و تخیلی

2.35

0.90

2.88

13


نتيجهگيری
همچنان که عوامل مختلؤف محیطؤی و شؤرایط متغیؤر آن ماننؤد پیشؤرفتهؤای علمؤی،
فناوری ،اقتصادی ،تصمی گیریهای کالن سیاسی دولتها و سازمانهای ملی و بینالمللؤی،
تنوعهای قومی و فرهنگی و حتی رویکردهؤای جوامؤ بؤه انسؤانهؤا و طبیعؤت ،تغییؤرات
جمعیت و محدودیت و کمیابی مناب میتوانند بر تصمی گیریهای کالن دولتها در سؤطح
ملی تأریرگاار باشند ،ضرورت توجه به این موضؤوعات و اسؤتخراج اطالعؤات مناسؤب در
خصوص آنها (برای سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللؤی) از طریؤق دانؤش محؤیطشناسؤی
راهبردی ،اهمیت بیشتری پیدا میکند

(مبینی دهکردی)1393 ،

راهبردی در سطح ملی صورت پایرد بهمنظور تصمی گیریهای راهبردی ،رصد مثلفههؤای
اولویتدار طی زمان و همچنین استفاده از مناب مؤتنبؤاز کؤه مؤیتواننؤد حؤاوی اطالعؤات
ارزشمندی در این خصوص باشد از اهمیؤت بؤاالیی برخؤوردار اسؤت لؤاا اولویؤتبنؤدی
مثلفههای محیطی در دو دسته کلی و موضوعی بر اسا

یافتههای تحقیق بؤه دسؤت آمؤد،

همچنین شناخت منابعی که دارای اطالعات مفیؤد در خصؤوص عوامؤل محیطؤی در سؤطح
جهانی هستند ،در قالب مناب متنباز طبقهبندی نموده شد حال نحوه استفاده از این مناب و
عوامل بر اسا

رتبه و اولویتی که دارند ،میتوانند توسط سؤاختارهای شؤناخت محؤیط در

دولتها ،سازمانهای مسئول و پژوهشگاههای مطالعات راهبردی مورد اهتما قؤرار گیرنؤد

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

در این پژوهش تالش گردید تا شناسایی گستره اولویتهای راهبؤردی شؤناخت محؤیط

از آنجایی که پویش و پایش هوشمندانه این عوامل و رصد تغییرات آنها و تأریرات مستقی
و غیرمستقیمی که بر یک نظا ملی دارنؤد ،بؤهصؤورت مسؤتمر مؤیتوانؤد موجبؤات انجؤا
مأموریتها و موفقیت در تصمیمات را حاصل نماید؛ بنابراین بر اسا

یافتؤههؤای تحقیؤق،

پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 -1مثلفههای دارای اولویت که بایؤد مؤورد رصؤد مسؤتمر در هؤر یؤک از موضؤوعات
پنجگانه  STEEPدر تمرکز فرآیند شناخت و تجزیهوتحلیل محیط قرار گیرند ،در جدول 12
ارائه شده است
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جدول شماره  :9اولويتهاي راهبردي شناخت محيط در سطح ملي
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اجتماعي

فناوری

اقتصادی

زیستمحيطي

سياسي

آرمؤؤؤؤؤؤانهؤؤؤؤؤؤا و

فنؤؤاوریهؤؤای نؤؤوین

قؤؤؤؤدرت و تؤؤؤؤوان

مناب آب و انؤرژی/

سؤؤؤؤازماندهؤؤؤؤی،

چشؤؤؤؤؤ انؤؤؤؤؤداز/

(فنؤؤاوری اطالعؤؤات،

اقتصؤؤادی /دولؤؤت و

زمین و حاصلخیزی/

توانمنؤؤدی و منؤؤاب

جهانبینی و باورهؤا/

نؤؤؤؤانو ،زیسؤؤؤؤتی،

نظؤؤا بؤؤینالمللؤؤی/

وضؤؤؤعیت هؤؤؤوا و

نظؤؤامی /تقابؤؤلهؤؤا و

جریانهای فکؤری و

شناختی) /آموزش و

سؤؤاختار اقتصؤؤادی/

آلودگی /بالخیزی

درگیری های نظامی/

اندیشؤؤهای /ادی ؤان و

نظؤؤؤؤا آموزشؤؤ ؤی/

توانمندی کارآفرینی

مناطق و محیط هؤای

مؤؤااهب /هویؤؤت و

مرزشکنی های بالقوه

و تولیؤؤؤد رؤؤؤروت/

درگیری نظامی /نظا

اخؤؤالق /جمعی ؤت و

فناوری /دسترسی به

زیرسؤؤؤاختهؤؤؤای

و سؤؤاختار سیاسؤؤی/

دمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوگرافی/

فنؤؤاوری /ماهیؤؤت و

حمؤؤؤؤؤلونقؤؤؤؤؤل/

کنشگران غیردولتؤی

سبک هؤای زنؤدگی/

جغرافیای نوآوری

حوزه های اصلی کار

و قؤؤؤؤدرت نؤؤؤؤر /

فرهنؤؤؤؤؤگهؤؤؤؤؤا و

و اشؤؤتغال /خؤؤدمات

مقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤررات و

خؤؤردهفرهنؤؤگهؤؤا/

مالی و بانکداری

قؤؤؤؤانونگؤؤؤؤااری/

بهداشت و سؤالمت/

تعهؤؤدات داخلؤؤی و

طبقؤؤات اجتمؤؤاعی/

بؤؤینالمللؤؤی /افؤؤراد

مهؤؤؤاجرت و تنؤؤؤوع

تأریرگؤؤؤاار شؤؤؤامل

قؤؤومیتی /خؤؤانواده و

چهره هؤای سیاسؤی،

جنسیت /شؤهروندی

علمؤؤا و  /عوامؤؤل

و قراردادهؤؤؤؤؤؤؤؤای

درگیری های نظؤامی

اجتماعی

و تؤؤأریرات انسؤؤانی
آن /تئؤؤؤوریهؤؤؤای
قؤؤؤدرت /قؤؤؤوانین،
گؤؤؤؤؤرایشهؤؤؤؤؤا و
هنجارهای درگیؤری
و نؤؤزاع /نظؤؤارت و
اجؤؤؤؤرای قؤؤؤؤوانین/
کنشگران غیرقانونی،
مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرمین و
تروریسؤؤؤؤتهؤؤؤؤا/
گروههای فشار
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 -2مناب متنباز در کنار مناب انسانی اهمیت بسیار زیؤادی در محؤیطشناسؤی راهبؤردی
دارند در واق از این مناب میتوان عالئ ک سوی تغییر را احصا کرد و شناخت جؤامعی از
محیط به دست آورد گروه اول بیشترین اهمیت را بؤرای تخصؤیص منؤاب و امکانؤات دارا
بوده که کارآمدی سامانههای شناخت بر اسا

این اولویت میتواند نقش تعیینکننؤدهای در

اتخاذ راهبردها در سطح ملی داشته باشد نتایج اولویتبندی مناب متنباز نشان میدهد کؤه
گروه اول مناب گزارشهای معتبر آیندهپژوهی ،گزارشهای نهادهای ملی و یؤا بؤینالمللؤی
معتبر جهانی ،گزارشهای نهادهای امنیتی کشورها و اسناد معتبر قدرتهای جهانی هسؤتند
بررسی این مناب برای شناخت محیط از ضؤرورت و اهمیؤت بیشؤتری نسؤبت بؤه سؤایرین

جدول شماره  :10منابع شناخت چالشهاي راهبردي
منابع

منابع پایش

پایش
گروه اول
گروه دو
گروه سو

گزارشهای معتبر آیندهپژوهی /گزارشهای نهادهای ملی و یؤا بؤینالمللؤی معتبؤر جهؤانی/
گزارشهای نهادهای امنیتی کشورها /اسناد معتبر قدرتهای جهانی
گواهینامههای ربت اختراع /رسانهها و خبرگزاریها /شبکههای اجتمؤاعی و منؤاب اینترنتؤی/
گزارشهای مثسسات پژوهشی
ژورنالها و مناب علمی و دانشگاهی /مجالت معروف علمؤی و اقتصؤادی /نمایشؤگاههؤای
هنری /نشریات زیرزمینی و حاشیهای /کتابها و فیل های علمی و تخیلی

مقاله پژوهشی :شناخت محیط راهبردی با بهرهگیری از مناب متنباز

برخوردار است

نوآوریهای این پژوهش را میتوان در دو بخش طبقهبندی نمود از یؤکسؤو شؤناخت
محیط در سطح بنگاهی رواج بیشتری دارد اما در شرایطی که ایؤن موضؤوع در سؤطح ملؤی
مورد مطالعه قرار میگیرد ،اولویت بندی موضوعات و مناب قابل استفاده به دلیل جریانها و
عوامل متفاوت با سطح بنگاه خواهد بود و این مقالؤه بؤه دنبؤال پاسؤخ بؤه ایؤن شؤکاف در
پژوهشهای موجود حوزه محیطشناسی بوده است از سوی دیگؤر اگرچؤه تؤک تؤک ایؤن
مثلفهها و مناب شناخت محیط در پژوهشهای دیگر نیز معرفی شدهاند ،اما گردآوری آنهؤا
در یک ارر و نگاهی یکسارچه و اولویتبندی آنها ازجمله نوآوریهؤای ایؤن تحقیؤق بؤوده
است

297




پيشنهاد پژوهشهای آتي
 در این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی مناب متنباز بؤهعنؤوان یکؤی از دو
دسته مناب شناخت محیط راهبردی پرداخته شده اسؤت پیشؤنهاد مؤیشؤود در
آینده پژوهشهایی با هؤدف اولویؤتبنؤدی منؤاب انسؤانی در شؤناخت محؤیط
راهبردی صورت پایرد
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اگرچه بررسی اولویتهای راهبردی شناخت محیط در این پژوهش در سؤطح
ملی مورد توجه قرار گرفته است ،پیشؤنهاد مؤیشؤود پؤژوهشهؤایی بؤا هؤدف
بررسی این اولویتها در سطح منطقؤهای و بؤینالمللؤی نیؤز صؤورت پؤایرد و
تحلیل مقایسهای این اولویتها نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار گیرد
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