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 چکيده
برخووردار اسوت اراکوه     ییباال تیها از اهمسازمان یبرا یراهبرد طیمنظور کسب شناخت از محبه یباندهید

 یو متفواوت  یاختصاص یهایژگیو ینظام یهاسازمان و اقدام هوشمندانه است. ازآنجاکه میشناخت الزمه هر تصم

 یبووم  اواراوبی  ازمنود ین یراهبورد  طیشناخت محو  یبرا، دندار یو اقتصاد یتجار ،یدولت یهانسبت به سازمان

آن  یمقالوه در  و   نی. اتا متناسب با شرایط و نیازها بتوانند به رصد هوشمندانه محیط خارجی اقدام نمایند باشندیم

از  یکو های نظامی طراحی نماید. بورای ایون منظوور ی   راهبردی در سازمان طیمح یباندهید یبرا یتا ااراوباست 

هوای نظوامی    اسخ داده شد که سوازمان  سؤالها به این قرار گرفت و بر اساس داده موردمطالعه ینظام یهاسازمان

ختی بانی محیط نیازمند رصد اه موضوعاتی )ابعادی( هستند و از اه افورادی بورای کسوب انوین شونا     برای دیده

ابتدا اقدام به کاوش ادبیوا  مورتبط    رفت،یانجام  ذرویکرد اکتشافی  ژوهش که با  نیدر ا توانند استفاده نمایند؟می

موردمطالعوه  سوازمان  نفر از فرماندهان  22نظرا    رسشنامهاز طریق  آن از  سها گردید و کاوی دستی دادهو متن

بوانی محویط و   ابعواد اواراود دیوده    ،جیشد. بر اسواس نتوا   لیو تحل یگردآور یراهبرد تیریو صاحبنظران مد

 به دست آمد.راهبردی  طیمح یباندهید یبرای خبرگان هایژگیو
 

ی،محیط نظوام  یهوا سوازمان  بانی، محیط داخلی سازمان، محیط خارجی سازمان،ااراود دیده واژگان کليدي:

 راهبردی سازمان.
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 مقدمه

گسوترده   را ییتغ ،یجهان یهارقابت ،افراطی یهاجهترییغت ،سریع را ییتغ ،یدگیچی 

و  یاو منطقوه  یالمللو نیبو  یاتحادهوا  یو فرو اشو  یریگشکل ،یاسیو س یاقتصاد ،یفناور

ها امروزه با آنها مواجه است که سازمان ییهاطیمح یژگیو نانیتالطم و عدم اطم یطورکلبه

هوا هموواره در جسوتجو بورای یوافتن      سازمان یطیشرا نیدر ان .(Shapira, 2020:43) ستنده

هایی هستند که به آنها در فهم بهتر اینکه اه تحوال  و رونودهایی در  ویش اسوت و    نشانه

. هور  (1331و همکواران،    وور مقودم ) آبستن اه رویدادهایی خواهد بود کمک نماید احتماالًآینده 

هایی همراه است کوه  و نشانه عالئمتغییری در محیط خارجی و فعالیت یک نظام همواره با 

ممکون اسوت خیلوی ضوعیش باشوند       عالئوم ای نسبت به آنها داشت. این باید نگاه تیزبینانه

)شناسایی آنها سخت است( یا ممکن است باعث سوردرگمی شووند )تحلیول آنهوا سوخت      

باشوند )نشوانگر تغییورا  حقیقوی و درسوت در       شدهیدستکارباشد( و یا اطالعا  غلط و 

هوا و  هوایی کوه یوافتن انوین نشوانه     توالش (. 32: 1331)فخوری،  لیت سازمان نباشند( محیط فعا

هوا در گوردآوری   بانی به سازماندیده درواقعنام دارد. « بانیدیده»سازد تحوالتی را میسر می

کاهش تصادفی بودن و ارائه هشدار اولیه راهکارهوایی را   منظوربهمند اطالعا  محیطی نظام

 .(Kuosa, 2016:21)آورد فراهم می

 

 . کليات1

 . بیان مسئله0-0

از انرژی خود را صرف شوناخت   یبخش یستیبایم اتشانیها برای بقا و تداوم حسازمان

گرفته و عنصور شوناخت   شکل یراهبرد تیریمد هاینظریهو  میمفاه رونیازا .ندینما طیمح

حرکت در قالوب   ریمسطراحی روی آنها و شیهای  موجود جهت مقابله با بحران تیضعو

در سوطح کوالن   خوارجی   طیمحو  ختشونا  .دیو مطور  گرد  دا یها و تهداز فرصت یآگاه

 کورد یرو قیو از طر یآگواه  نیو اسوت. ا  نوده یدرگذشته، حوال و آ  طیشناخت از مح ازمندین

الزم  یهوا یورود نیتومم  ندایعنوان فربه یطیمح یباندهید گردد.میدنبال ی راهبرد یباندهید

را در مقابلوه بوا    کپاراوه ی کوردی یتوا رو  کنود یسازمان کمک مو به  یراهبرد تیریمد یبرا
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 یخوارج  طیهای موجوود در محو  از فرصت رییگو با بهره در  یش گرفته یطیمح دا یتهد

خوود   ینیآفرآن بتواند نقش یخود که بقاست جامه عمل  وشانده و در   هیبه هدف اول ابتدا

 تیووخووود را در آن ت ب تیووبوورده و موقع البووا شووتریهراووه ب طیبووه محوو یدهوورا در شووکل

 .(Schmidt, 2015:43)دینما

در  یاحتمال ای یفعل را ییاند از شناخت و فهم تغعبار  یباندهیاهداف در د نیتریاصل

از  نوه یبه یبوردار بهوره  نیو تضوم  یریگمیتصم یو اطالعا  الزم برا یورود نیتمم ط،یمح

دستیابی به این اطالعا  و کسب شوناخت   .(Kew&Stredwick, 2005)اهداف  ریمنابع در مس

با توجه بوه   ینظام یهاطیمحای دارد و شناخت های ویژههای نظامی  یچیدگیبرای سازمان

 ییهووایژگو یوجووود و ازمنود ین (Daase&Kessler, 2007) هوا خوواص آن یسوتردگ و گ ییایو  و

 تیبلکه محودود  شوند ییشناسا یصور  مناسبتنها مسائل بهاست تا نه یو بوم یاختصاص

 وشوش دهود.    زیو را ن رمنتظوره یو اتفاقوا  غ  را ییو ازجمله تغ طیمح لیتحل جیرا یهاالگو

هوا و  گیری همکاریی فزاینده ناشی از تغییرا  سریع فناوری و شکلهاتیقطععدم درواقع

هوایی را بسویار   شوناخت انوین محویط    (Shapira, 2020)های نوین نظامی اتحادها در محیط

بورای   یبوان دهیدمنبع در فرایند  نیترشبکه خبرگان مهم ،گرید یاز سو دشوار ساخته است.

ازنظور   ژهیو وشوبکه بوه  در ایون  مناسوب   بیترکی ریکارگبهبنابراین ؛ استها دادهگردآوری 

ی، اقتصواد  ی،اجتمواع  ،یفنواور  ،یتو یو امن یاز ابعواد نظوام   کیهر یبرا یمعل یهاتخصص

در شوبکه   نیو ابنودی   یکوره دارد.  یباندهیمطالعا  د یدر اثربخش کنندهنییتع ینقش یاسیس

و تنوو    یگسوتردگ  لیو بوه دل  یو اقتصواد  یتجوار  یهانسبت به سازمان ینظام یهاسازمان

نیوز  کالن کشوور   یو راهبردها هااستیس نیدر تدو یباندهید جینتا تیموضوعا  و حساس

 متفاو  است.

 ی اسوخ بوه دو سوؤال اساسو    بورای  شد  ژوهش حاضر در جستجو  انیبر اساس آنچه ب

را رصود   یاوه مسوائل   های نظامی الزم استبانی محیط سازمانبرای دیده» است. اول آنکه

هوا را  اطالعا  الزم در خصوص شوناخت نشوانه   توانندیم یاه کسان»و دوم آنکه  «نمود؟

و  طیاز محو  رییتغ یهازودهنگام نشانه افتیدر یدرواقع برا. «؟رصد فراهم آورند نیا یبرا
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 یبوان دهیو د یدر سطو  مختلش، الزم اسوت در اوه اواراوب    یراهبرد یدهایشناخت تهد

 گور ید یاز سو ؟و ...( شود یزمان ،یموضوع ،ییای)جغراف یو شامل اه ابعاد ردیصور   ذ

 نیو ا ؟گرفتوه باشود   شوکل  یها در هر حوزه موضوعاز تخصص یبیبا اه ترک دیخبرگان با

 .باشدمی هاسؤال نیا ی اسخ مناسب برا افتنی ژوهش به دنبال 

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق0-2

های نظامی از زوایوای متفواو  دارای اهمیوت    بانی برای سازمانطراحی ااراود دیده

 است: شده  رداختهاست که در ادامه به بیان اند مورد از آنها 

هوای نظوامی شوناخت تغییورا  را بوا  یچیودگی       ی محیط سازمانستردگو گ ییای و( 1)

ی یک اواراود اختصاصوی   ریکارگبهکند. های تجاری مواجه میباالتری نسبت به سازمان

 تواند از غافلگیری جلوگیری نماید.ها میو بومی برای این سازمان

بورای   ازیو دنمورگیوری از خبرگوان اثربخشوی بواالیی در گوردآوری اطالعوا        ( بهره2)

بوانی  بانی محیط راهبردی دارد، بنابراین شناخت ترکیب مناسوب خبرگوان بورای دیوده    دیده

 نماید.بانی ضروری میهای نظامی در طراحی ااراود دیدهمحیط سازمان

 

 تحقیق نهیشیپ. 0-3

نگواری  الگووی نهوادی آینوده   »ای بوا عنووان   ( در مقاله1337« )اصغری و همکاران( »1)

به بررسی اگونگی مشارکت « ای در نظام حکمرانی جمهوری اسالمی ایرانراهبردی منطقه

سوازی  اند و از شبکهای  رداختهنگاری منطقهبانی راهبردی و آیندهنهادهای مختلش در دیده

نگواری  انود کوه آینوده   برنود. آنهوا دریافتوه   وما  اساسی موفقیت نام مییکی از ملز عنوانبه

، اموا بورای   اجراسوت قابول ای از طریق نهادهای حاکم در نظام حکمرانوی کشوور نیوز    منطقه

 سازی الگوی  یشنهادی الزم است نهادهایی نیز تشکیل شوند. یاده

آمدی بور اواراود فراینودی    در»ای با عنوان ( در مقاله1331« )و همکاران  ورمقدم( »2)

بوانی  بر اهمیت روشومندی در دیوده  « بانی فرهنگی؛ الگویی برای جمهوری اسالمی ایراندیده
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بانی فرهنگی با رویکرد کیفی از و فرایندهای دیده هاگامنمایند و با نگرشی فرایندی، می دیتمک

انود کوه شوامل    بانی فرهنگی ارائه نمودهکاوی، ااراوبی برای دیدهطریق کاوش ادبیا  و متن

های مهم تحوال  فرهنگی، تفسویر  سازی،  ویش اکتشافی نشانهی و آمادهدهسازمانهفت گام 

رهنگی، استنباط و ارائوه محصووال   وویش،    بانی فی کلیدی دیدههامؤلفهها و تشخیص نشانه

 ی و سیاستگذاری فرهنگی و بازخورد است.راهبردنگار ایش فرهنگی،  شتیبانی از 

وتحلیوول  یشوورفته محوویط تجزیووه»( در کتوواد 1331« )مبینووی دهکووردی و همکوواران( »3)

بوانی راهبوردی ارائوه    الگوویی بورای دیوده   « ،  یچیودگی و هوشومندی(  تیعدم قطعراهبردی )

شوود. آنهوا   خرد می-کالن و ذهنی-خرد، ذهنی-کالن، عینی-کنند که شامل اهار بعد عینیمی

ای  وویش اکتشوافی   و فراینود اهوار مرحلوه    STEEPVبا تلفیق این ابعاد محیط با موضوعا  

های راهبوردی و تعیوین   شامل شناسایی عوامل محیطی، ارزیابی عوامل محیطی، انتخاد االش

هوای  دار و اهوار مرحلوه  وایش توصویفی شوامل رصود اوالش       لویتهای راهبردی اواالش

هوای راهنموا طوی زموان و     های راهنما،  وایش مسوتمر شواخص   دار، طراحی شاخصاولویت

 اند.بانی را مشخص نمودههای راهبردی اگونگی اجرای دیدهدهی االشگزارش

 

 های تحقیق. هدف0-0

 . هدف اصلي1-4-1

 های نظامی.سازمان بانی محیططراحی ااراود دیده

 
 فرعي های. هدف1-4-2

 های نظامی؛بانی محیط سازمان( شناسایی ابعاد ااراود دیده1)

 های نظامی.بانی محیط سازمان( شناسایی ترکیب خبرگان دیده2)

 

 تحقیق یهاسؤال. 0-5

 اصليسؤال . 1-5-1

 داشته باشد؟هایی های نظامی باید اه ویژگیبانی محیط سازمانااراود دیده
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 فرعي یهاسؤال. 1-5-2

 های نظامی اه ابعادی الزم است رصد شوند؟بانی محیط سازمان( برای دیده1)

هوا و  تواننود نشوانه  های نظامی اه ترکیبوی از خبرگوان موی   بانی محیط سازمان( برای دیده2)

 اطالعا  الزم را فراهم آورند؟

 

 . روش تحقیق0-7

 -یفو یک قیو روش تلف دارای شوده یطراحو  یهوا و سؤال هاهدف ژوهش با توجه به این 

کوه توا حود ممکون      نموود عمول   یاگونهآن است که بتوان به یبه معنا قی. تلفباشدیم یکم

 تور املتر و کطور جامعدارد به یمختلف یها و تبلورهارا که جلوهبانی محیط ااراود دیده

هوا،  داده قیو بعود از تلف  گوام  .دک کنآن کم تیو تقو یکه به حفظ، تعال یاگونهبه شناخت؛

و  شودیاستفاده م ،است ختهیها که آمسوم روش کردیرواز که  باشدیم یشناختروش قیتلف

 -یلیو تحل یفیک ای یکم یهامیمختلش،  ارادا یهاروش تیتا حد امکان قابلشود تالش می

. در ه شوود بوه کوار گرفتو    دهیو چی  هوای را در مطالعه موضو  یزیتجو -یاکتشافی و ریتفس

 نزیگیرا جوا  وستارهایو   ردیبهره گ لیمنطق و تخ یرویاز هر دو ن دیانسان با یقیتلفروش 

اسوت کوه    یاتفکور نوآورانوه   خته،یآم قیدر روش تحق کردهایاز رو یکی. دینما هایدوگانگ

هاست که تعداد توسعه داده هیافزا  اهم کردیشده، رو( مطر 2111) 1«هال و هاوارد»توسط 

از مجموو  اجوزا    شتریآنها ب یبیکه اثر ترک یاگونهبه کنند،یباهم تعامل م هانهیزاز گ یشتریب

و  یفو یمعناست کوه جموع  وژوهش ک    نیموضو  به ا نیا ختهیآم یهابوده که به زبان روش

 یهوا اساس محققان حوزه نیاست، بر ا کردیدو رو نیبزرگتر از هرکدام از ایی تنها هب یکم

و  سوازند یرا متعوادل مو   تیو و ذهن تینیع نیهمچن گذارند،یخود را به اشتراک م یتخصص

 کیو  یو بوه محورک نظور    دهنود یمو  لیگوناگون تشک یهابا تخصص یقاتیتحق یهاگروه

 . ردازندیمطالعه م

                                                                                                                                                     
1. Hall & Howard 
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موردمطالعوه و  سوازمان نظوامی    فرمانودهان  از اندعبار ی حاضر جامعه آمار قیدر تحق

و  یراهبورد  یشناسو طیکامول بوه مباحوث محو     ییکوه آشونا   یراهبورد  تیریصاحبنظران مد

را دارند. نمونوه در  وژوهش    نهیزم نیدر ا تیسال سابقه فعال 5داشته و حداقل  ی ژوهندهیآ

آورد بوا توجوه بوه     دیو  د یکه بتوانود اشوبا  نظور    یابه حجم نمونه یابیمنظور دستبه یفیک

هوای  تحقیق استفاده از نظرا  کارشناسان و خبرگان آشونا و مسولط بوه حووزه    های ویژگی

( امری الزم و ی/ اجتماعی/ اقتصادیاسیس ،یفناور ،یتیو امن ینظام یهاراهبردی )در حوزه

در ایون   ینکوه ضروری است. از طرفی با توجه به محدودیت جامعه آماری و با عنایت بوه ا 

و تعمویم نتوایج تحقیوق از     میو خبرگوان هسوت   شمندانینظر از اند دریافت ژوهش به دنبال 

گیوری  بوه هموین دلیول از روش نمونوه     ،جامعه نمونه به جامعه آمواری موضووعیتی نودارد   

و  ینظور  قیو تحق نیو در ا یریو گنمونوه  بنوابراین هدفمند استفاده خواهود شود؛    یاحتمالریغ

مختلوش   یکردهوا یرو نودگان ینما کوه ی اگونوه است، به یو مالک اشبا  نظر بودهدار هدف

و  یاجتمواع  ،یاقتصواد  ،یتو یامن-ینظوام  ،یاسو یو هم شامل افراد مختلوش )س  یشناختروش

آنهوا حضوور    نیدارنود در بو   نظوامی  موردمطالعهسازمان از  ی...( که شناخت کاف ی وفرهنگ

تحقیوق یکوی از مراحول اساسوی روش      ازیو اطالعوا  موردن  یمرحله گردآور. داشته باشند

 را ای و میودانی کتابخانوه  هوای یافتوه   ژوهشوگران  در این  ژوهش ابتدا است. یعلم قیتحق

 سوپس  و بنودی طبقوه  طریوق  از آنهوا  سوازی به فشرده یاستقرای روش سپس به و گردآوری

و هوم از   یآمار توصویف  یهاداده هم از روش لیوتحلهیتجز یبرا ردازند. وتحلیل میتجزیه

 لیو تحل SPSSافوزار  با نرم «دمنیآزمون فر»شده و به کمک  ادهاستف یآمار استنباط یهاروش

 انجام  ذیرفت.

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 باني. ديده2-0

اوه   نکهیا یی)شناسا هایرا شامل سه فاز ورود یراهبرد ینگارندهیآ ندایفر شمندانیاند

 یزیاه ا دهد،یرخ م یزیاه ا رسدی)به نظر م ینگارندهیدر حال وقو  است(، آ یزیا
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در نظور   هوا یخروجو  تیو خواهد رفت( و درنها شیامور اطور   نکهیو ا دهدیواقعاً رخ م

 ینگوار نوده یآ نود ایدر فواز اول از فر  یطو یمح شیو  وو  یبوان دهیو اسواس د  نی. بر ارندیگیم

رونودها،   ن،یمضوام بواره  اطالعوا  مناسوب در   یو به دنبال گوردآور  ردیگیقرار م یراهبرد

 .(Kuosa, 2014)است  سازیو عوامل شگفت هیعالئم هشدار اول ها،دهیا

 د،یو جد یدادهایو کوه رو  کننود یمو  شیتوصو  یرادار ماننود را  یبوان دهید «نریبراون و وا»

 .(Tiberius, 2019) دهود ینشوان مو   افتوه ینظام یاگونهرا به ایو بزرگ و کواک دن رمنتظرهیغ

را در درک  رنوودگانیگمیتصووم یسووتیبایموو یبوواندهیووکووه برنامووه د اسووتمعتقوود  «تیووآلبرا»

 ,Albright) توانا سازد  دهد،یرخ م یخارج یهاطیو بالقوه که در مح یجار یهایدگرگون

، انتشار و  ایش مسوتمر اخبوار و   لیوتحلهیتجزیافته گردآوری، بانی فرایند نظامدیده .(2004

عیش تغییر و درک روابط میان آنهوا،  ض عالئماطالعا  محیط خارجی، رویدادها، روندها و 

مقابلوه بوا تهدیودا  و اسوتفاده از      منظوور بوه ریوزی بورای آینوده    ارائه هشدار اولیه و برنامه

 (.31: 1331)فخری، باشد ها و جلوگیری از غافلگیری میفرصت

و راهبرد قورار دارد و   ینگرندهیاست که در نقطه اتصال آ یشناسروش ینوع یدبانید

 زیو و تم صیکه به ذهن افوراد اجوازه تشوخ    سازدیرا فراهم م یمرتبط یسازمان یارهایمع

 & Slaughter) دهدیمرا  «وزمرهر هاینشانه»از  یاز حجم انبوه نشیاطالعا ، دانش و ب

Inayatullah, 2005). 

اقودام بوه    ر،ییتغ شیدایعامل   ای ریر ذییتغ یخارج یروهایمنظور شناخت نها بهسازمان

 تیو موفق یرا بورا  طیو شرا ابندیدست  یمؤثر یهاها و واکنشتا به کنش کنندیم یباندهید

گفوت هودف از    تووان یساده مو  اریبه عبار  بس .(Albright, 2004) ندیخود فراهم نما یآت

بوا   یهوا نشوان از آن دارد کوه سوازمان    یشواهد تجرب است. غافلگیریاجتناد از  ،یباندهید

راه از منوابع   نیو و در ا دهنود یها انجوام مو  شرکت گریاز د ترشیرا ب یباندهیعملکرد باال، د

 .کنندیاستفاده م یمتنوع اریبس یاطالعات

کرد الزم اسوت ابتودا    ییرا شناسا یطیحم رییبتوان عالئم تغ یصور  مناسبآنکه به یبرا

صوور   هسوتند کوه بوه    یکمو  را ییو . تغدداشته باشو  وجود رییاز منطق تغ یشناخت مناسب
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 ریسو  یو  وس از طو   کنندیبروز م هادهیصور  امعموالً ابتدا به را ییبروز کنند. تغ یناگهان

عمور   رخوه مراحول ا  .(Hiltunen, 2010) ابنود ییدر عرصه اجتما  ظهور و بروز مو  را ییتغ

خوواص )خبرگوان و نخبگوان(،     یاری، هوشو دهیو خلق ا بیبه ترت توانیرا م رییاطالعا  تغ

در نظور  بوه روال عوادی    شودن لیدولوت و حکوموت و تبود    یاریهوشو  ،یعموم یاریهوش

 ییارخوه شناسوا   نیا هیرا در مراحل اول رییهر اه بتوان عالئم تغ .(Hiltunen, 2008)گرفت

 اسخ مناسب بوه آن را   یطراح یبرا یشتریو زمان ب دهزودتر نسبت به آن آگاه ش نظام ،کرد

 «او» کسب اطالعا  استفاده نمود. یبرا یالزم است از منابع مناسب بنابراینخواهد داشت، 

 یرا به سه دسته منوابع انسوان   طیشناخت مح یبرا ی( در  ژوهش خود منابع اطالعات1335)

)آنالیون(   بورخط ( و منوابع  ی)منتشرشوده و اسوناد داخلو    ی(، منوابع متنو  یو خارج ی)داخل

( 1333) «اوو »، (1315) «یسواو »(، 1317) «کلیه»(، 1371) «الریآگو». کندیم یبندمیتقس

 دیو تمک یطو یمح رییدر شناخت عالئم تغ یانسان ابعمن تیبر اهم ی( همگ2111) «لتوننیه»و 

عنووان  بوه  توانود یشبکه خبرگان م بنابراین؛ دانندیمنبع شناخت م نیتراند و آن را مهمکرده

 د.در نظر گرفته شو یراهبرد طیشناخت مح یبرا یروش مطلوب

 

 . محیط2-2

 ایو است که در خارج از مرز سازمان وجوود دارنود و بور تموام      یمجموعه عوامل طمحی

بنودی محویط بورای شوناخت     بخوش  (.1311)دفوت،   گذارندیاز سازمان اثرا  بالقوه م یبخش

ی کو ی درتوسط اندیشمندان مدیریت راهبردی در محورهای متفاوتی بررسی گردیده اسوت.  

 PESTها ابعاد محیط بر اساس موضوعا  تحت عناوینی همچون بندیترین دستهاز معروف

 نیتور مهوم از سووی دیگور، یکوی از     .(Miles&et.al, 2016)صور  گرفته اسوت   STEEPیا 

توان محیط یوک  جغرافیایی می نظر ازهای محیط بر اساس محور جغرافیا است. بندیتقسیم

 قرارداد موردمطالعهی افرامنطقهی یا المللنیبای و سازمان نظامی را در سه سطح ملی، منطقه

 .(Çitilci, & Akbalık, 2020)است  شده ارائه LoNGPESTهای های آن در تحلیلکه نمونه
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شناسی که از محیط ارائه نمودند به مسئله  یچیودگی  ( در سنخ2113« )کورتز و اسنودن»

بنودی نمودنود   نظموی طبقوه  های نوین  رداختند و محیط را در طیفی از نظم تا بوی در محیط

(Kurtz&Snowden, 2003).   ازاز سوی دیگر، عوامل محیطی در دو نو  عوامل عینی و ذهنوی و 

افزون بور ایون،    (Slaughter&et.al, 2008).شوند بندی میر سطح خرد و کالن دستهنو  بازیگران د نظر

و  دادهایو نوظهوور، رو  ژوهی شامل روندها و موضوعا  های آیندههای تغییر در  ژوهش یشران

 (.1331)مبینی دهکردی و حیدری،  باشدمی هااقداما  و کنش ،یذهن ریتصاو ،سازهایشگفت

 

 آنها ليوتحلهیتجز تحقيق وی هاافته. ی3

 يشناختتیجمع. تحلیل 3-0

-تیو جمع یهوا یژگو یاز و یبرخ یبه بررس یفیبخش به کمک آمار توص نیا یدر ابتدا

کننوده  خبوره شورکت   22 انی. از مشود رداخته میکننده در  ژوهش خبرگان شرکت یشناخت

نفور از   21انود کوه شوامل    سال قرار داشته 53تا  51 یتعداد در بازه سن نیشتریدر  ژوهش ب

و  نفور  15سوال بوا    23توا   21 یدر بوازه سون   بیو ترتبوه  رادآن افو  از  س باشد،یافراد م نیا

در ایون   کننوده شورکت تموامی خبرگوان    سال قورار داشوتند.   33تا  31باقیمانده در رده سنی 

سال فعالیت اجرایوی را   11ل  ژوهش دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و همه آنها حداق

سال سابقه فعالیوت   23تا  21نفر از این افراد بین  17بودند. تعداد  دادهی جادر سوابق خود 

 های نظامی را داشتند.اجرایی در سازمان

 

 باني. انتخاب ابعاد چارچوب ديده3-2

مورداسوتفاده  ااراود  یمنظور طراحبه تواندیشش محور م ،یباندهید ا یبر اساس ادب

(، یاو فرامنطقوه  یامنطقوه  ،یملو  طی)محو  ییایو محورها شوامل ابعواد جغراف   نی. ارندیقرار گ

)نظوم و   یدگیو چیو ...(،   یتو یو امن ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفناور ،ی)اجتماع یموضوع

عوامول   تیو (، انودازه )خورد و کوالن( و ماه   یو ذهنو  ینی(، نو  )عوامل عیطیمح ینظمیب

اقوداما  و   ،یذهنو  ریتصواو  ،سوازها یو شوگفت  دادهایو )روندها و موضووعا  نوظهوور، رو  
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خارجی سوازمان   طیلنز نگاه به مح نیکه بهتر یانتخاد سه محور اصل یها( است. براکنش

 نیو از ا کیهر تیو خبرگان اهم دیاز ابزار  رسشنامه خبرگان استفاده گرد دهندیرا شکل م

آزموون  » رسشونامه بوا    یهوا نمودنود. داده  نیوی تع محیط سازمان نظوامی  یباندهیعوامل در د

 قرار گرفت. لیمورد تحل SPSSافزار در نرم «دمنیفر

 
 بانيچارچوب ديده دمنيآزمون فر جنتاي (:0شماره )جدول 

 داریسطح معني درجه آزادی مربع کای تعداد نمونه موضوع آزمون

 115/1 2 21/12 22 ابعاد منشور محیط

دهنوده  است که نشان 115/1 معادل یداریسطح معن زانیم شودیطور که مشاهده مهمان

ی طراحوی اواراود   شوده بورا  گانه ارائوه شش یمحورها نیانگیوجود تفاو  معنادار در م

 ،یایابعاد جغراف بینظر خبرگان به ترت که از دهدیابعاد نشان م یبندرتبه. باشدیم بانیدیده

 ن،یانگیو م ریانود. مقواد  را بوه خوود اختصواص داده    هوا تیاولو نیاالترب تیو ماه یموضوع

 .شده است ارائه (2شماره )هر شش بعد در جدول  تیرتبه و اولو ار،یانحراف مع
 

 های نظاميباني سازمانچارچوب ديدهابعاد  یبندتاولوي (:2شماره ) جدول

 اولویت رتبه انحراف معيار ميانگين بعد

 1 75/2 21/1 11/2 جغرافیایی

 2 31/3 55/1 17/2 موضوعی

 3 71/3 31/1 21/2 ماهیت

 2 71/2 15/1 21/2 نو 

 5 53/2 15/1 23/2 اندازه

 7 51/2 21/1 32/3  یچیدگی

 

 يباندهيخبرگان د یهايژگيو لیتحل. 3-3

 افوت یدر در یگونواگون  یهوا یمتفاو ، توانمند تیفعال یهاها و حوزهافراد با تخصص

هور دسوته    یها نشان داده است که برادارند.  ژوهش یطیو تحوال  مح را ییتغهای نشانه
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هوای  نشوانه شوناخت   یبورا  دیو با نیاز خبرگان و متخصص یمتفاوت یهااز موضوعا  گروه

از  فهرسوتی مصاحبه با خبرگان  قیابتدا از طر بنابراین؛ رندیمورداستفاده قرار گ رییتغ ضعیش

شود. افوراد    هیو ته نود یمشوارکت نما سازمان نظوامی   طیمح بانیدیده در توانندیکه م یافراد

 «الوشوه »محتووا بوه روش    یی رسشنامه سنجش روا قیشده در فهرست بلند از طرمشخص

 یبر اساس سه حوزه موضوع  رسشنامهبخش از  نیقرار گرفت. در ا لیو مورد تحل یطراح

 یافوراد بورا   یبندتیاولو یاجتماع-یاقتصاد -یاسیس ،یفناور ،یتیو امن یشامل نظام یاصل

در  «الوشوه »بوه کموک روش    لیو تحل جیشده است و نتوا  دهیشناخت  رس ندایشرکت در فر

دهنوده بوه   که تعوداد خبرگوان  اسوخ    آنجا شده است. ازارائه یهر حوزه موضوع یادامه برا

و در  دمییو ت هیگو باشد 23/1 بزرگتر از CVRمقدار  کهینفر بوده است درصورت 22 رسشنامه 

 شده است. ارائه لیتحل نیا جینتا ری. در جداول ز(Lawshe, 1975) شودیصور  رد م نیا ریغ
 

 امنیتي -نظامي خبرگان يژگيپرسشنامه و یمحتوا ييروا جنتاي (:3شماره )جدول 

 نتيجه CVR گویه

هوای  در شبکه خبرگان برای شناخت نشوانه  موردمطالعهی فرماندهان سازمان نظامی ریکارگبه

 امنیتی -ضعیش تغییر در حوزه نظامی
 دمییت 1

های ضعیش تغییر ی فرماندهان ارتش ج.ا.ایران در شبکه خبرگان برای شناخت نشانهریکارگبه

 امنیتی -در حوزه نظامی
 دمییت 32/1

خبرگوان بورای شوناخت    ی فرمانودهان سوپاه  اسوداران انقوالد اسوالمی در شوبکه       ریکارگبه

 امنیتی -های ضعیش تغییر در حوزه نظامینشانه
 دمییت 11/1

ی مدیران و کارشناسان راهبردی وزار  دفا  و  شتیبانی نیروهای مسولح در شوبکه   ریکارگبه

 امنیتی -های ضعیش تغییر در حوزه نظامیخبرگان برای شناخت نشانه
 دمییت 75/1

مراکز تحقیقاتی دفاعی، امنیتی و راهبوردی )مرکوز تحقیقوا      ی مدیران و کارشناسانریکارگبه

راهبردی دفاعی، مرکز تحقیقا  استراتژیک مجمع تشخیص مصولحت نظوام و ...( در شوبکه    

 امنیتی -های ضعیش تغییر در حوزه نظامیخبرگان برای شناخت نشانه

 دمییت 1

دانشگاه تهوران، ...( در شوبکه    ی استادان مدیریت راهبردی )دانشگاه عالی دفا  ملی،ریکارگبه

 امنیتی -های ضعیش تغییر در حوزه نظامیخبرگان برای شناخت نشانه
 دمییت 75/1
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 ن فناوریخبرگا يژگيپرسشنامه و یمحتوا ييروا جنتاي (:0شماره )جدول 

 نتيجه CVR گویه

دفوا ، صونایع   های تحقیقا  دفاعی )سوازمان صونایع   ی مدیران و کارشناسان سازمانریکارگبه

هوای ضوعیش تغییور در    هوایی و صنایع هوافضا و ...( در شبکه خبرگان بورای شوناخت نشوانه   

 حوزه فناوری

 دمییت 1

ی دانشمندان و مهندسین وزار  دفا  و  شتیبانی نیروهای مسولح در شوبکه خبرگوان    ریکارگبه

 های ضعیش تغییر در حوزه فناوریبرای شناخت نشانه
 دمییت 1

در شوبکه خبرگوان بورای شوناخت      موردمطالعوه ی سازمان نظامی هادانشگاهی اساتید ریکارگبه

 های ضعیش تغییر در حوزه فناورینشانه
 دمییت 32/1

های فنی )دانشگاه تهران، صنعتی شریش، صنعتی مالک اشوتر و ...(  ی اساتید دانشکدهریکارگبه

 وزه فناوریهای ضعیش تغییر در حدر شبکه خبرگان برای شناخت نشانه
 دمییت 12/1

ی )مرکز تحقیقاتی راهبردی دفاعی، معاونوت فنواوری   فناوری مدیران مراکز تحقیقا  ریکارگبه

هوای ضوعیش تغییور در حووزه     ریاست جمهوری، ...( در شبکه خبرگان بورای شوناخت نشوانه   

 فناوری

 دمییت 75/1

اعی، دانشوگاه تهوران و ...( در    ژوهان )موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفی آیندهریکارگبه

 های ضعیش تغییر در حوزه فناوریشبکه خبرگان برای شناخت نشانه
 دمییت 17/1

خودرو، ...( در شبکه خبرگان های مهندسی  یشتاز کشور )مپنا، ایرانی مدیران شرکتریکارگبه

 های ضعیش تغییر در حوزه فناوریبرای شناخت نشانه
 رد 23/1

 ن سیاسي، اقتصادی و اجتماعيخبرگا يژگيپرسشنامه و یمحتوا ييروا جنتاي (:5شماره ) جدول

 نتيجه CVR گویه

ی مودیران و کارشناسوان مراکوز تحقیقواتی سیاسوی، اقتصوادی و اجتمواعی )مرکوز         ریکوارگ به

تحقیقا  راهبردی دفاعی، مرکز تحقیقا  استراتژیک مجمع تشخیص مصولحت نظوام، مرکوز    

مجلس شورای اسالمی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...( در شوبکه  های  ژوهش

 های ضعیش تغییر در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعیخبرگان برای شناخت نشانه

 دمییت 75/1

ی اساتید علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی )دانشگاه تهران، دانشگاه عالی دفوا   ریکارگبه

های ضعیش تغییر در حوزه سیاسی، اقتصوادی  خبرگان برای شناخت نشانهملی و ...( در شبکه 

 و اجتماعی

 دمییت 53/1

)موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه تهوران و ...( در    ژوهانی آیندهریکارگبه

 های ضعیش تغییر در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشبکه خبرگان برای شناخت نشانه
 دمییت 53/1
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 یريگجهينت. 4

 بندی. جمع0-0

هوای نظوامی بور    سازمان یخارج طیمحبانی طراحی ااراود دیده باهدف ژوهش  نیا

ابتودا از  طراحی ایون اواراود    منظور. بهصور   ذیرفتموردمطالعه نظامی سازمان روی 

ی، راهبورد  تیریبور مطالعوا  مود    یاسناد، مرور جامع یو بررس یامطالعا  کتابخانه قیطر

 یفو ی وژوهش ک  یهوا روش یریکارگآن با به از  س بانی انجام  ذیرفت. ژوهی و دیدهآینده

 اسوخ بوه    یبورا  ازیو موردن یهوا  رسشونامه داده  قیو طر از یصور  مصاحبه و روش کمبه

الزم بوور  یهووالیووتحل یشوود و بووا اجوورا ی ووژوهش گووردآور یو فرعوو یاصوول یهوواسووؤال

 .دیمشخص گرد جینتا آمدهدستبه یهادادهیرو

بوانی  ابتدا در جسوتجوی ابعواد اواراود دیوده    در  اسخ به سؤال فرعی اول باید گفت 

 طیمحو بوانی  ااراود دیدهدر خصوص ابعاد  جینتا لیبر اساس تحل .مطالعه انجام  ذیرفت

ای های ملوی، منطقوه  جغرافیایی )محیط سه بعد، شش بعد انیاز م یسازمان موردمطالعه نظام

 ریتصواو  ،سوازها یو شوگفت  دادهای)روندها و موضوعا  نوظهور، رو ی(، عواملافرامنطقهو 

ی و اقتصادی، اسیس ،یفناور ،یتیامن -ی)عوامل نظام یموضوع( و هااقداما  و کنش ،یذهن

 یشوده بورا  سه بعود انتخواد   بیاساس با ترک نیبر ا توسط خبرگان انتخاد شد. (یاجتماع

 طیمحبانی دیده ااراودموردمطالعه سازمان نظامی  یخارج طیمح یباندهیو د یبندمیتقس

ها، سازمان نظامی (. بر اساس این یافته1گیرد )شکل شماره بعد شکل می 37خارجی شامل 

بانی اقدام به گردآوری اطالعا  هور یوک از ابعواد    الزم است ابتدا بر اساس ااراود دیده

ا و موضووعا  نوظهوور در سوطح    نمونه شامل رونده عنوانبهگانه ااراود نماید که  37

های نظامی و امنیتی، فنواوری و سیاسوی، اقتصوادی و    ی در حوزهافرامنطقهای و ملی، منطقه

هوا از  تواند از گردآوری سوطح مناسوبی از نشوانه   سازمان می بیترتنیابهباشد. اجتماعی می

ازه زیوادی کواهش   ابعاد گوناگون محیط اطمینان حاصل نماید و احتمال غافلگیری را تا انود 

 دهد.
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 باني محیط سازمان نظامي(:چارچوب ديده0شکل شماره )

 

 یبورا های ضعیش تغییور  دریافت نشانه منظوربهدر  اسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت 

کوه   آنجوا  از یاجتمواع ی و اقتصواد ی، اسو یس ،یفناور ،یتیامن -یاز موضوعا  نظام کیهر 

متفواو    هوا نشوانه زودهنگوام   افوت یمختلوش در در  ا یها و تجربافراد با مهار  ینمندتوا

 ییبواال  اریبسو  تیشبکه خبرگان از اهم دهندهلیافراد تشک حیصح و انتخاد ییاست، شناسا

شوبکه خبرگوان    لیتشوک  یافوراد بورا   یهوا گروه یژگیو (7شماره )برخوردار است. جدول 

 لیو جودول حاصول تحل   نیو . ادهود یرا نشان م ینظاممطالعه  سازمان مورد محیط یباندهید

 سازمان نظامی
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آن در  جیااسوت کوه نتو    طیمحو  یباندهیافراد در د یبندتی رسشنامه خبرگان در بخش اولو

دهود کوه در سوازمان نظوامی      وژوهش نشوان موی    درواقوع  .شودیارائه م (7شماره )جدول 

در جودول بوه بهتورین شوکل      مورداشارهها و تجربیا  ترکیب افراد با تخصص موردمطالعه

 های تغییر را در هر یک از موضوعا  شناسایی نماید.تواند نشانهمی
 هانشانه ييشناسا یبرا دارتيخبرگان اولو(: 7شماره ) جدول

 نظامي و امنیتيباني راهبردی حوزه ويژگي افراد شبکه خبرگان ديده

 موردمطالعهنظامی سازمان فرماندهان  -

 ارتش جمهوری اسالمی ایرانفرماندهان  -

 فرماندهان سپاه  اسداران انقالد اسالمی -

 مدیران و کارشناسان راهبردی وزار  دفا  و  شتیبانی نیروهای مسلح -

مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقاتی دفاعی، امنیتی و راهبردی )مرکز تحقیقا  راهبردی دفاعی، مرکز تحقیقا   -

 ت نظام و ...(استراتژیک مجمع تشخیص مصلح

 استادان مدیریت راهبردی )دانشگاه عالی دفا  ملی، دانشگاه تهران، ...( -

 باني راهبردی حوزه فناوریويژگي افراد شبکه خبرگان ديده

 های تحقیقا  دفاعی )سازمان صنایع دفا ، صنایع هوایی و صنایع هوافضا و ...(مدیران و کارشناسان سازمان -

 مهندسین وزار  دفا  و  شتیبانی نیروهای مسلحدانشمندان و  -

 های فنی )دانشگاه تهران، صنعتی شریش، صنعتی مالک اشتر و ...(استادان دانشکده -

 ی )مرکز تحقیقاتی راهبردی دفاعی، معاونت فناوری ریاست جمهوری، ...(فناورمدیران مراکز تحقیقا   -

 صنایع دفاعی، دانشگاه تهران و ...( ژوهان )موسسه آموزشی و تحقیقاتی آینده -

 اجتماعي-اقتصادی-باني راهبردی حوزه سیاسيويژگي افراد شبکه خبرگان ديده

مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقاتی سیاسی، اقتصادی و اجتمواعی )مرکوز تحقیقوا  راهبوردی دفواعی، مرکوز        -

مجلس شورای اسالمی، دبیرخانوه مجموع   های تحقیقا  استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز  ژوهش

 تشخیص مصلحت نظام و ...(

 استادان علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی )دانشگاه تهران، دانشگاه عالی دفا  ملی و ...( -

 )موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه تهران و ...(  ژوهانآینده -

 . پیشنهادها0-2

هوای نظوامی بوا    شوود کوه سوازمان   هوای ایون  وژوهش  یشونهاد موی     ( بر اساس یافته1)

( که در این  ژوهش شناسایی گردیود  1بانی محیط )شکل شماره ی ااراود دیدهریکارگبه
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امنیتی، فناوری، سیاسوی،  -نظامی گانهسهدهی به شبکه خبرگان خود در ابعاد نسبت به شکل

ند. از سووی دیگور بورای شوناخت بهتور محویط الزم اسوت        اقتصادی و اجتماعی اقدام نمای

های تغییر متناسوب بوا ترکیوب خبرگوان     ترکیب خبرگان در این شبکه برای گردآوری نشانه

 بانی در نظر گرفته شود.برای هر بعد در ااراود دیده شدهیمعرف

ای هو بانی محیط راهبوردی سوازمان  ( این  ژوهش به دنبال یافتن ااراوبی برای دیده2)

هوای آتوی   ی باقیمانوده اسوت کوه  وژوهش    سوؤاالت هنووز   وجودنیباانظامی انجام  ذیرفت، 

بانی را روشن نمایند. یکوی از مسوائلی   ها وجوه دیگر فرایند دیدهتواند با  رداختن به آنمی

هوای  گوردد ارائوه راهکواری بورای ارزیوابی نشوانه      های آتوی  یشونهاد موی   که برای  ژوهش

امتیازدهی به هر نشانه بور مبنوای طیوش لیکور       اگراهخبرگان است. توسط  شدهییشناسا

شاید بتوان بوا ارزیوابی هور نشوانه در      وجودنیبااتواند به کار گرفته شود توسط خبرگان می

فهرسوت   بیو ترتنیو ابوه های تغییر  راهمیت را بهبود بخشید و اند بعد دقت انتخاد نشانه

 گیرندگان فراهم آورد.ها را برای تصمیمتری از نشانهدقیق

شود در آینده با انجام مطالعوا  طوولی اثربخشوی شوبکه     ( از سوی دیگر  یشنهاد می3)

های نظامی مورد ارزیابی قرار گیورد توا بتووان بوا حوذف و      بانی محیط سازمانخبرگان دیده

 بانی را ارتقا بخشید.اضافه نمودن افراد دیگری به این شبکه دقت دیده

 

***** 
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