فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك
سال هفدهم ،شماره  77پاییز 1931
مقاله دهم از صفحه 209-222

مقاله پژوهشي :نیازسنجي آموزشي مسائل راهبردی اجتماعي
محمود معینالدینی
دریافت مقاله97/21/12 :

پذیرش مقاله98/21/11:

چكیده
ثبات و پیشرفت جوامع و کشورها در محیط راهبردی کنونی با ویژگی سیالیت ،پیچیدگی ،ابهام و عدم
قطعیت نیازمند وجود مدیران راهبردی توانمند در مؤلفههای گوناگون قدرت ملی بهویژه بعد اجتماعی است
که مبتنی بر سنجش نیازهای برگرفته از الزامات و مسائل راهبردی تحت آموزش قرارگرفته باشند .بررسی
بهعملآمده از نظام آموزش کنونی مدیران راهبردی و همچنین عدم تناسب بین دستاوردها و هزینههای نظام
در عرصه اجتماعی با توجه به ذو ابعاد بودن آن مؤید پاسخگو نبودن نظام آموزش کنونی مدیران راهبردی در
این عرصه میباشد .نظامی که در آن مسائل راهبردی این حوزه شامل نیات راهبردی ،کالنروندها ،چالشها
و شوکهای راهبردی مورد شناسایی قرار گرفته و بهتناسب نقش ،اهمیت آنها مدل مناسب آموزش
دربرگیرنده ترکیب متوازن آنها مشخص شود .هدف اصلی این تحقیق شناسایی مسائل راهبردی عرصه
اجتماعی ،نیازسنجی آموزش مدیران راهبردی این عرصه (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب آموزش) و
همچنین تعیین اهم عناوین آموزش جهت پاسخگویی به این نیازها میباشد .این تحقیق از نوع کاربردی و
توسعهای بوده که با رویکرد آمیخته و بهرهگیری از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون تی جهت
پیشبینی عناوین اصلی آموزش مدیران راهبردی صورت گرفته است .نتایج تحقیق بیانگر این است که بین
وضعیت موجود و مطلوب آموزش مدیران راهبردی عرصه اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشته و در این
عرصه چالشهای راهبردی ،نیات راهبردی ،شوکهای راهبردی و کالنروندها به ترتیب بیشترین نقش را
در تبیین الزامات آموزش مدیران راهبردی و رفع نیاز ایفا مینمایند.
واژگان کلیدی ، :نیازسنجی آموزشی ،مسائل راهبردی ،نیاز آموزشی

 .1دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول) moein1964@yahoo.com
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قدرت ملی هر کشور به معنی مجموعه ظرفیتها ،قابلیتها و توانایی تأثیر در محیط پیچیده و
سیال راهبردی بهمنظور تحقق اهداف امنیت و توسعه ملی و نیل به مطلوبهای راهبردی آن کشور
بوده و از مؤلفههایی همچون قدرت نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علم و فناوری تشکیل
میشود .اقتدار ملی و ایفای نقش فعال کشورها در عرصه بینالمللی نیازمند وجود مدیران راهبردی
توانمند در ابعاد مذکوراست .مدیرانی که توانایی رصد ،شناخت ،تبیین و تحلیل مسائل راهبردی و
اتخاذ تدابیر راهبردی و همچنین توانایی بسترسازی و اجرای راهبردها در عرصه ملی و بینالمللی
را داشته باشند؛ این مهم نیازمند ارائه آموزشهای مرتبط در قالب نظام آموزشی روزآمد برآمده از
نیازسنجی آموزشی است .به اعتقاد اکثر کارشناسان مسائل اجتماعی ،شناخت تهدیدات؛ چالشها،
آسیبها و مسائل اجتماعی موجود در سطح جامعه از مفروضات تحقق جامعه توسعهیافته است
لذا ماهیت ،قوام و انسجام مؤلفههای مذکور قدرت در قالب یک واحد کالن تحت عنوان کشور به
میزان زیادی متأثر از ویژگیها ،بافت اجتماعی ،ماهیت تعامل و ارتباطات نیروی انسانی بوده و
این نقش در «مؤلفه اجتماعی» قدرت ملی تجلی مییابد.
با نگرش به موارد فوق درصورتیکه مسائل راهبردی مؤلفه اجتماعی قدرت ملی بهطور جامع
شناختهشده وضعیت کنونی آنها تبیین گردد و با در نظر گرفتن نقش و اهمیت آنها در
پاسخگویی به نیازهای آموزشی سطح راهبردی بهطور منسجم در قالب برنامه آموزشی به مدیران
ارائه گردد ضمن تسهیل دستیابی به مطلوبهای راهبردی ترسیمشده در افق سند چشمانداز و سایر
اسناد باالدستی مرتبط ،بسترساز ارتقای قدرت ملی ج.ا.ا خواهد شد .در غیر این صورت افت
بهرهوری ملی 1در شاخص مربوطه را در پی خواهد داشت.و این بیانگر اهمیت و ضرورت این
تحقیق است.
به استناد ماده  2اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی این دانشگاه ازنظر سطح آموزش باالترین مقطع
تحصیالت تکمیلی فرماندهی ،مدیریت و علوم دفاعی راهبردی کشور محسوب میشود (اساسنامه،
 )2 :1911بررسی به عملآمده از برنامه و محتوای آموزش رشتههای دانشکده مدیریت راهبردی با
توجه به تحوالت محیط راهبردی حاکی از عدم پاسخگویی کامل محتوای آموزشهای این
دانشکده به نیاز آموزش مدیران راهبردی حوزه اجتماعی مؤلفههای قدرت ملی میباشد .لذا مسئله
 -1دستیابی به اهداف و آرمانها ی ترسیم شده با حداقل مصرف منابع و هزینه کاهش
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متصور در بروز این مشکل عدمجامعیت محتوای آموزشها به لحاظ دربرداشتن مسائل راهبردی
(نیات راهبردی ،چالشهای راهبردی ،کالنروندهای راهبردی و شوکهای راهبردی) و همچنین
مشخص نبودن ضریب تأثیر و اهمیت هرکدام از این مسائل راهبردی در تأمین نیاز آموزش مدیران
راهبردی است .با توجه به مسائل مذکور اهداف این تحقیق شناخت مسائل راهبردی اجتماعی،
نیازسنجی آموزشی و تعیین ترکیب مؤثر مسائل راهبردی در تأمین نیاز آموزش مدیران راهبردی و
همچنین تعیین ضریب تأثیر و اهمیت هرکدام از این مسائل در تأمین این نیاز آموزشی است .لذا
سؤاالت تحقیق عبارتاند از کدام بودن مسائل راهبردی اجتماعی؟ آیا نیاز آموزشی مسائل
راهبردی حوزه اجتماعی وجود دارد؟ ترکیب مؤثر و ضریب تأثیر و اهمیت مسائل راهبردی در
تأمین نیاز آموزشی مدیران راهبردی حوزه اجتماعی چگونه است؟
مباني نظری
پیشینه شناسي :برابر بررسی به عمل امده تاکنون تحقیقات نسبتا زیادی در حوزه امووزش صوورت
گرفته است .اما مهمترین تحقیقات صورت گرفته در حوزه آمووزش مودیران راهبوردی مبتنوی بور
طراحی اموزش مدیران راهبردی به شرح زیر می باشند
رساله دکترا تحت عنوان :برنامه ریزی آموزشی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملیی بیر اسیا
نیازهای مدیریتی سطوح راهبردی کشور توسطمحمد علی مطلبی  1931دانشیگاه عیالی دفیاع
ملی باهدف تعیین نظام آموزشی مناسب دانشگاه عالی دفواع ملوی باتوجوه بوه نیازهوای آموزشوی
مدیران سطوح راهبردی کشور .
مقاله :مدیریت راهبردی برای ارتش قرن بیست و یکم 1توسط جیمز .ام .هیاروارد وی 4سیال
 2001با هدف تعیین میزان اثور بخشوی آموزشوها در توسوعه قابلیوت "مودیریت قواطع" مودیران
راهبردی در محیطهای پیچیده.
مقاله:تبیین چارچوب توانایی برای شکل دادن آموزش حرفه ای راهبرد پوردازان سوطوح بواالی
امنیت ملی 9توسط توما

جورج کالرک 1دسامبر  2002با هدف ایجاد چارچوبی از توانواییهوا

برای شکل دادن یک برنامه آموزشی برای راهبرد پردازان سطح باال در امنیت ملی.
1 -Strategic Leader Development For a 21st Century Army
2-Major James M.Harward way
3-Defining a competency frame work to shape the professional education of
nationalsecurity master strategists: a web- based Delphi study.
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سوال 4007

مقاله :شبیه ساز واقعیت برای آموزش مدیران راهبردی توسط دانیل دانیل آریا
با هدف تعیین مراحل بکارگیری شبیه سازی در مطالعات راهبردی.
مفهوم شناسي :

نیازسنجي آموزشي :.در مفهوم شناسی نیاز؛ مفاهیمی همچون تمایول بوه بهبوود عملکورد موجوود یوا
تصحیح نواقص (بار بازت جین )9 :4002 ،4حالت درونی کمتر از حد رضایتبخش یا فاصله میان
«نتووایج جوواری »9و «نتووایج موووردنظر( »2کووافمن وهوورمن 122 :1972،و عبووا زادگووان وتوورک-
زاده )27:1973،ذکر شده است .و نیازهای آموزشی 2به نیازهایی اطالق میشود که از طریق آموزش
قابل رفع است (عبا

زادگان وترکزاده .)21-23 :1973،ابطحوی نیواز آموزشوی را چنوین تعریو
2

7

1

نموده است «تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش  ،مهوارت و یوا رفتوار ،
باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظای

و مسئولیتهای مربوط به شوغل خوود را در

حد مطلوب ،قابلقبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام دهند» (ابطحی.)42 :1921،
اصول و فنون نیازسنجي آموزشي :انجام نیازسنجی آموزشی نیازمند رعایوت اصوول آن بوه شورح زیور
میباشد .تداوم :جامعیت؛ اصل مشارکت :اصل عینیت؛ افزایشوی بوودن نیازسونجی؛ سویالیت نتوایج
نظرسنجی؛ توجه نابرابر در نیازسنجی؛ واقعگرایی؛ اصل پویوایی و اصول تعهود (فتحوی واجارگواه،
 .)21 :1911پیادهسازی اصول و نیازسنجی دقیق و هدفمند نیازمند بهورهگیوری از فنوون مناسوب و
متناسب با اهداف و رویکرد میباشد .بهزعم فتحی واجارگاه رونود یوابی «فویش بواول ،تولاسوتار،
تحلیل رویدادهای مهم ،فن دلفی ،درخت خطا ،تحلیل تأثیر متقاطع ،شبیهسوازی و بوازی ،سوناریو-
نویسی ،قیا

تاریخی ،جلسات جنجالی ،بارش مغوزی و فون تجزیوهوتحلیول خطوا چهوارده فون

نیازسنجی هستند که کوپر نیز بر «تحلیل روندها و فرصتهای آینوده» و اینکوه دورنموای آینوده و
مهارتهای جدید و مهارتهای غیرضروری برای نیل به دورنما چیست؟ ازجمله فنون هفوتگانوه
برشمرده شده توسط کوبر میباشد .کاربرد فن روند یابی در مسائل مدیریتی و برنامهریزی آموزشی

1-Thomas george clark
2-Barbazette, jean
3 -Curren Result
4 -Required Result
5 -Training Needs
6 -Knowledge
7 -Skill
8 -Behavior
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است و در سناریونویسی «روندهای مختل » به شکلی نظاممند بررسی و ترکیب میشووند (هموان:
.)123
طبقهبندی نیازهای آموزشي .در طبقهبندی نیازهای آموزشی از سوی اندیشمندان این حوزه با توجه به
تعدد مالکها طبقهبندیهای گوناگونی مانند طبقهبندی مبتنی بر نیازهای آتی و پویشبینویشوده یوا
مورد انتظار با توجه به «شرایط و تحوالت نیازهای آینده» (فتحی واجارگواه )13 :1911 ،مبتنوی بور
سطوحی همچون فردی ،گروهی و تیمی ،سازمانی ،بخشوی ،کشووری (ملوی) ،منطقوهای و جهوانی
(کابر )91-99 :1311 ،گونهای دیگر طبقهبندی که از سوی خطیب زاده ( )1919انجام شوده اسوت
مبتنی بر رویکرد برنامهریزی سازمانی یعنی آیندهگورا و گذشوتهگورا بوودن اسوت کوه از آنهوا بوه
فراکنشی و کنشی نام برده شده است .نیازهای آموزشی فراکنشی :1نیازهایی هستند که پیش از آنکه
اوج بگیرند شناسایی و رفع میشوند .نیازهای واکنشی :4شناسایی نیازهای واکنشوی درواقوع پاسو
به مشکالت حاد گذشته تا حال است (خطیب زاده.)91-99 :1919،
طرح نیازسنجي:انجام نیازسنجی دقیق نیازمند تدوین طرح نیازسنجی است .فتحی معتقد اسوت یوک
طرح نیازسنجی خوب مستلزم دارا بودن و تعیین «مقاصود و اهوداف خوا

» موردمطالعوه ،تعیوین

«قلمرو نیازسنجی» ،و «نوع نیوازهوای موورد شناسوایی» مویباشود و در آن روشهوای جموعآوری
اطالعات ،نحوه تجزیهوتحلیل اطالعات و نحوه گزارش دهی نتایج مشخص گردد (فتحوی:1911 ،
)124
الگوهای نیازسنجي آموزشي :انتخاب یا طراحی و تدوین الگوی نیازسنجی مویتوانود باعوت تسوهیل،
افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود .در ذیل به تعدادی از این الگوهوا پرداختوه مویشوود.
نیازسنجی مبتنی بر «بهکارگیری مشخصههای کیفی» :9QFDسه کارکرد عمده این تکنیوک در آمووزش
عالی طراحی برنامه آموزشی« ،رشته و دوره آموزشی» است (گلن ماژور .2)1332،نتوایج برآموده از
تحلیل  QFDیک «برنامه تحصویلی» اسوت کوه دربرگیرنوده «انتظوارات و نیازهوایی» مویباشود کوه
کارفرمایان به دنبال کسب آنها هستند( .گونزالز)27 :4007،

.2

1 -Proactive Training Needs
2- Reactive Training Needs
3-Qualified function deployment
4- GlennH.Mazure,1996
5- Gounzalez,2007:57

401

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال هفدهم ،شماره  ،77پاییز 1931

الگوی کافمن و هرمن .طبق نظور کوافمن و هورمن« ،برناموهریوزی خورد» ،فورد یوا گوروه کوچوک
درونسازمانی را دربر میگیرد« ،برنامهریزی کالن» ،سازمان و «برنامهریزی فراسوی کوالن» ،جامعوه
را تحت پوشش قرار میدهد .آنها برای هر یک از سه سطح یادشوده از برناموهریوزی ،نتوایجی را
مدنظر قرار دادهاند که نتایج برنامهریزی در سطح خرد را «محصول» ،در سطح کوالن را «برونوداد»،
در سطح فراسوی کالن را «پیامد» 1نامیدهاند (کافمن وهرمن )123 :1914،الگیوی سیی  :طوی ایون
الگو زمینهای که نظام آموزشی در آن فعالیت می نماید باهدف تعیین «جامعه مخاطب فعالیّوتهوای
آموزشی و سنجش نیازهای آن ،تشخیص مسوائلی کوه مبنوای نیازهوا مویباشوند ،مشوخص کوردن
فرصتهای موجود برای برآوردن نیازها و تعیین میزان کفایت اهوداف در بورآورده نموودن نیازهوا
مورد ارزیابی قرار میگیرد (بازرگان )100-111 :1913 ،الگوی نیازسنجی گلدشتاین .1هودف الگوو،
شناخت نیازهای آموزشی کارکنان مبتنی بر «وظای

محوله» در یک زمینه عملی و واقعی سوازمانی

است.
مسائل راهبردی :یکی از مهمترین امور در برنامهریزیهای راهبردی منجمله برناموهریوزی آمووزش-
های راهبردی تعیین مسائل راهبردی است .این مسائل به لحیا ییسیتی امووری هسوتند کوه بور
مأموریت ،ارزشها و «سطوح خدمترسانی یا محصوالت یک سازمان» اثر میگذارد و مودیریت،
فرایندها ،ساختار ،هزینهها امور مالی را به هم مرتبط ،منسجم و یکپارچه مینماید ،مسائل راهبردی
نوعاً مسائل ،مشکالت و بحرانهای جاری مبتالبه نیسوتند (برایسوون اقتبوا

از پیرسوون و کلیور

9

 .)1331بلکه میتوانند مسائل آتی فرارو باشند که اگر در زمان حال بهصورت قابلقبول موردتوجوه
قرار نگرفته و تحلیل نشوند میتوانند نوعاً پیچیده و بالذات مخرب میباشند.
نقش این مسائل شامل؛ شکلدهی دقیق و مقبولیت بیشتر تصمیمات و اقدامات ،قابلیت پیادهسازی
تصمیمات مبتنی بر فلسفه و ارزشهای سازمان است .تعیین این مسائل محاسینی همچوون تعیوین
امور واقعاً مهم ،خلق تنش مفید موردنیاز تغییور سوازمانی ،فوراهمسوازی سررشوته اقودامات مفیود
موردنیاز تغییر ،واقعی سازی فرایند طرحریزی دارد .مسائل مذکور به لحاظ فوریت اقیدام بوه سوه

1 -Outcome
2 - Goldstein
3 -Pearson & Clair
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نوع؛ عدم نیاز اقدام فوری و نیازمند مراقبت دائم ،قسمتی از فرایند طرحریزی عادی ،نیازمند اقودام
فوری .تقسیم میشوند (برایسون.)122 :4001 ،1
مسائل راهبردی به هفت روش رویکرد مستقیم؛ غیرمستقیم؛ اهداف؛ چشمانداز موفقیت ،رویکورد
نگاشت بیضوی ،رویکرد تحلیل سیستمها (سِنگ 1330 ،4نقل از برایسون) و رویکرد تونش مسوائل
(نات و بکاف ،1334 ،نقل از برایسون) قابل احصاء هستند.
در این مقاله منظور از مسائل راهبردی مجموعهی امور و یا وقایعی هستند که بور موجودیوت بعود
اجتماعی مؤلفه قدرت ملی و چگونگی عملکرد آن تأثیر اساسوی داشوته و درصوورتیکوه بوه نحوو
مناسب موردتوجه ،تحلیل و یا بهرهبرداری قرار نگیرند موجودیت و ماهیت بعد اجتماعی با توجوه
به فلسفه وجودی و چیستی آن به خطر خواهد افتاد .این مسائل در چهوار گوروه نیوات راهبوردی،
کالنروندهای راهبردی ،چالشهای راهبردی و شوکهای راهبردی تقسیمبندی میشوند.
(معین الدینی.)47 :1932 ،
نیات راهبردی .نیات راهبردی بیانگر «موقعیت مطلوب» و جهت اساسی حرکت آینده و تبیینکننده
ارزشها و ایدههای اصلی تصویر آینده است (رضایی )73 :1917،و شاخص تمرکز بور موفقیوت و
انگیزش کارکنان از طریق برقراری ارتباط با اهداف و ارزشها مویباشود کوه سیاسوتهوای کلوی،
اهداف کالن ،چشمانداز مطلوب بعد اجتماعی تشکیلدهنده نیات راهبردی ج.ا.ا میباشند.
روندها انباشتهای از رویدادهای مکمل جهتدار و باانرژی محرکاند کوه بوه مسوئلهای مشوخص و
دارای استمرار یا تکرار تنواوبی مویرسود (عبودا خوانی )41 :1930 ،و بیوانگر و توصوی کننوده
الگوهای محتمل تغییرات آینده (تا  90سال) بوده که به شناسایی فرصتها و چوالشهوای شوکل-
دهنده نیازهای برنامهریزی راهبردی کمک مینمایند (.)DCDC,2003: 1
چالشهای راهبردی .وضعیت خا

مبهم برآمده از تعامل /تقابل عوامل محیطی بوده و مویتوانود

آسیبزا یا فرصتآفرین باشند شناسایی و تحلیل آنها بسترساز افزایش اقتدار ملی ،تقویوت امنیوت
و ثبات سیاسی -اجتماعی ،پایداری و توسعه و رشد مطلووب خواهود شود(.معوین الودینی:1932 ،
.)41
شوکهای راهبردی :از این مفهوم تعاری

گوناگونی ارائه شده است؛ مانند؛ طورق ر دادن عودم

تداوم (مرکز دکترین؛ مفاهیم و توسعه وزارت دفاع انگلیس ) DCDC,رویداد کالن و مشوکل بوه
1- Bryson 2008
2- Senge
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لحاظ پیشبینی شدن که منجر به ایجواد تغییورات در درازمودت در یوک حووزه خوا

مویگوردد

) (Stefan haj kowics, 2012وقایعی که دارای احتمال وقوع کم و اثر شدید 1بوده و بتواند منجر
بوووه تغییووور مسووویر رونووودها و پووویشبینووویهوووا گردنووود( .ریچوووارد واتسوووون دسترسوووی در
.)www.nowand.com.net
مباني نظری

در طرح نیازسنجی این تحقیق؛ «اهداف خا

» تعیین مهمترین نیازهای آموزشی حووزه راهبوردی

مؤثر در مدیریت راهبردی؛ «قلمرو نیازسنجی» سطح راهبردی بعد اجتماعی بوده و «نیازهای موورد
شناسایی» نیز ترکیب مسائل راهبردی مؤثر در مدیریت راهبردی شامل نیات راهبردی ،کالنروندها
و روندها ،چالشهای راهبردی و در نهایت شوکهای راهبردی میباشوند؛ و رویکورد طبقوهبنودی
نیازها نیز فراکنشی است.
سطوح راهبردی کشور با مجموعهای متنوع از مسائل راهبردی مواجه میباشد که هرکودام از آنهوا
نیازمند اقدام و راهبردهای متفاوت هستند ،تعدادی از مسائل راهبوردی وجوود دارنود کوه تنهوا راه
پاسخگویی مفید به آنها ارائه آموزش مناسب و متناسب میباشد ،لذا ایونگونوه مسوائل در حووزه
طراحی آموزشی کاربرد داشته و از موضوعات مورد توجه در نیازسنجی آموزشی مسائل راهبوردی
بعد اجتماعی میباشند؛ که در این مقاله از آن ها بهعنوان «نیاز آموزشی راهبردی» نام برده میشوود.
در تعیین نیاز سطوح راهبردی مدنظر این مقاله با توجه بوه ماهیوت آموزشوی کوه بوه لحواظ بوازده
زمانبر است امور عمدتاً طبقه دوم مسائل راهبردی مدنظر است.
مسائل راهبردی بعد اجتماعي:در کتاب برگرفته از پروژه یک تیم تحقیقاتی در مرکز دکترین؛ مفواهیم و
توسووعه ) (DCDC4وزارت دفوواع انگلوویس سووه کووالنرونوود راهبووردی «تغییوورات آب و هوووایی»،
«جهانیشدن» و «نابرابری جهانی» برای سالهای  4007تا  4092جهان ذکر شوده اسوت .بوهمنظوور
دریافت درک منسجم از چگونگی پاسخگویی انسان به رونودهای موذکور چهوار موضووع اصولی

9

«منابع و جمعیّت»« ،هویت و منافع»« ،حکمرانی و دستور دهیی» و «دانیش و نیوآوری» موورد
توجه قرارگرفته است.

1- Low probability/high impact events
2- Development, Concepts and Doctrine Center DCDC
3- Key themes
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بهمنظور احصاء مسائل راهبردی بعد اجتماعی ج.ا.ا بهویژه نیات راهبردی مجموعه اسناد؛ مرتبط بوا
سیاستهای کلی در حوزههای عدالت اجتمواعی ،الگووی مصورف ،سوالمت ،چوالشهوای حووزه
اجتماعی بهویژه چالشهای ناشی از جهانیسازی ،چالشهای حوزه سالمت ،جهتگیریهای کلوی
سالمت ،مجموعه اسناد پشتیبان حوزه سالمت نقشه جامع کمیته سالمت و علووم زیسوتی الزاموات
راهبردی سالمت ،حوزه های راهبردی عملکرد سالمت ،بسته اجرایی سازمان صدا و سیما (مسوائل
و چالشهای عمده حوزه رسانه ملی) ،چالشهای اجتماعی رسانهها ناشی از جهانیسازی ،اهوداف
کالن حوزه رسانه ملی ،اهداف کالن بعد اجتماعی ،چالشها و الزاموات راهبوردی حووزه اشوتغال،
فصل سوم سند برنامه پنجم توسعه موردمطالعه و بررسی قرار گرفت؛ کوه تلخویص و گوروهبنودی
گویههای اهم آنها در زیر ارائه میشود.

نیات راهبردی بعد اجتمااعي :بوا توجوه بوه تعریو

صوورت گرفتوه از نیوات راهبوردی کوه

ترسیمکننده آرمانها و اهداف کالن میباشند این نیات در مفواهیمی همچوون چشومانوداز،
سیاستهای کلی و اهداف کالن راهبردی متبلور میشود که در ذیل به آنها اشاره میگردد.
یشمانداز مطلوب :جامعهای برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایى ،تامیناجتماعى فرصتهاى
برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خوانواده ،بوهدور از فقور ،فسواد ،تبعوی

و بهورهمنود از

محیطزیست مطلوب (سند چشمانداز بیستساله ج.ا.ا)
سیاستهای کلی و اهداف کالن راهبردی اجتماعی ج.ا.ا :تقویت نهاد خوانواده و جایگواه زن در
آن ،تقویت هویت ملى جوانان ،تأمین کرامت و معیشت ،حوذف یوا ادغوام مودیریتهوای مووازى،
تمرکززدایی ،اولویت دادن به ایثارگران در عرضه منابع مالى ،فرصتها و امکانات ،ارتقاء شواخص-
هاى سالمت هوا ،امنیت غذا ،محیط و بهداشت جسمى و روحى ،کاهش مخاطرات و تهدیدکننوده
سالمت ،اصالح الگوى تغذیه جامعه ،قانونگرایی ،اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی
در نظام اداری ،سازماندهی اجتماعی (سیاستهای کلی نظام در بخش اداری و اجتماعی)
ساماندهی «خدمات بیمه سالمت» ،اشتغالزایی ،کارآفرینی ،توسعه تعامالت بینالمللوی و منطقوهای
در عرصه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ارتقاء شاخصهای توسعه انسوانی (وزارت کوار و تعواون و
رفاه اجتماعی )www.mcls.gov.ir
حفظ و ارتقای اقتدار ملّی ،حفظ اراده و قدرت ملّی در عرصهی اجتماعی ،حفظ و تقویت وحودت
و همبستگی ملی ،نظمپذیری ،انضباط اجتماعی و عدم قانونشکنی ،رضایتمندی اجتماعی-دستیابی
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به آزادیهای مشروع اجتماعی ،اجرای فراگیر عدالت اجتماعی ،ثبات اجتماعی ،بهرهمندی از امنیت
اجتماعی ،هویت اسالمی و انقالبی ،تأکید بر مردمساالری دینی ،نهاد مسوتحکم خوانواده ،روحیوهی
تعاون و سازگاری اجتماعی ،تقویوت مسوئولیتپوذیری اجتمواعی ،نواندیشوی و پویوایی فکوری و
اجتماعی ،معیار بودن اندیشهی دینی و سیاسی امام خمینی (ترقی)420 :1934 ،
رسانه ملی :ترویج اخالق و فضایل انسانی ،ارتقواء بصویرت و قودرت تحلیول مخواطبین ،تقویوت
هویت ایرانی ،اسالمی ،تقویت سرمایه اجتمواعی بوا تأکیود بور مؤلفوههوای «اعتمواد»« ،انسوجام» و
مشارکت اجتماعی ،تقویت حس اعتماد عمومی به قابلیتهای ملی (بسته اجرایوی سوازمان صودا و
سیما).
توجه به رفاه اجتماعی ،ایجاد اشتغال ،تحول در بازار اشتغال ،عدالت اجتماعی ،ارتباط نسل جوان
و نوجوان با فرهنگ انقالب اسالمی ،مدنظر قرار دادن تأمین اجتماعی با لحاظ سه الیوه مسواعدت
اجتماعی ،بیمههای اجتماعی پایه و بیمه درمانی پایه ،کرامت ایثارگران( ،قانون برنامه پنجم توسوعه،
 )1913مدنظر قرار دادن امور حقوقی و قضا :آگاهی عمومی از حقوق شهروندی ،عدالت قضوایی،
مهندسی ارزش در تملک دارائی سرمایهای بزرگ (همان) توجوه بوه اولوییتهیای حیوزه نایام
سالمت :زیرساختهای سالمت ،بقاء ،کمال (اسناد پشتیان نقشه جامع علمی)
یالشهای راهبردی حوزه اجتماعی :چالشهای جهانی همانند :افزایش شهرنشوینی ،نوابرابری در
سالمت ،افزایش سن بازنشستگی ،افزایش چالشهای مدیریت کالنشهرها ،سهولت و حجم بواالی
مهاجرت بینمرزی ،افزایش شاغالن به کار مهواجر در کشوورهای توسوعهیافتوه (مطالعوه گروهوی،
 )431 :1911جهانیسازی نیز چالشهای در حوزه اجتماعی ایجاد نموده است کوه فرصوت سوازی
برای سازمانهای جنایی در بهرهگیری از شبکههای ارتباطی و کوچک و کمرنگ شودن نقوش نهواد
خانواده ازجمله این چالشها میباشد.

()DCDC:35

فقر و شکاف اجتماعی ،افزایش بیکاری ،مهاجرت از روستا به شهر ،عدم تووازن روابوط اجتمواعی،
تهدید وفاق ملی ،کاهش سطح اعتماد عمومی ،نارسایی توزیع درآمود ملوی ،فورار مغوز و سورمایه،
پراکندهکاری امور حمایتی ،سازمانهای ناکارآمد اجتماعی ،تخریب نظام تأمین اجتمواعی (رضوایی،
 )243 -220 :1917در حوزه رسانهها :نبود نظام رسانهای مطلوب ،رشد ناکوافی نهادهوای صونفی،
ضع

اخالق رسانهای ،ضع

نظام آموزشی و فقدان نیروهوای آمووزشدیوده ،حمایوت از رسوانه

(رضایی  . )234 :1917تغییرات سنی و نسولی مخاطبوان ،پیچیوده شودن مخاطبوان ،ضوع

شودید
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زیرساخت های شبکه دادهای ،عدم آرایش کامل رسانهای ،جنگ روانی؛ رسانهای ،در حوزه اشتغال:
توزیع ناعادالنه درآمد ،فقر و نابرابریهای اجتماعی و عدم توازن توسعهی منطقهای؛ ضع

قانون-

مووداری ،وفوواق عمووومی ،وجوودان کوواری ،نظوومپووذیری و سووازگاری اجتموواعی؛ بحووران آلووودگی
محیطزیست؛ بیابانزایی ،گسترش کویر و کمبود آب (رضایی)292-221 :1917 ،
کالن روندها و روندهای حوزه اجتماعی :توسعه در بخش اجتماعی متأثر از دو فرایند «تغییورات
سریع جمعیّتی» و «اثر جهانیشدن روی هویّت و عقاید» است« .رکود اقتصادی ،بیثباتی سیاسوی
و فشارهای محیطی» سه عامل اساسوی در جابجوایی جمعیّوت و در نتیجوه ایجواد چنود فرهنگوی
میباشند .مهمترین روندهای راهبردی در بعد اجتماعی عبارتاند از :تغییرات جمعیّتی ،فردگرایوی،
اوجگیری جامعه زنان ،شهر زدگوی و توسوعه شوهرها (آنوا .ا .ا .پانکوت دسترسوی در

www.z

 )1punkt.deسالمندی جمعیّت ،تغییرات اکولوژیکی ،گونهای رفتاری( ،ریچارد واتسون دسترسی در
 .)www.nowand.com.netشهرنشینی ،رفاه و آسایش ،بهبود سالمتی شوامل :افوزایش آگواهیهوای
سووالمتی ،الگوووی جدیوود تغذیووه ،اضووطراب ،رفوواه و آسووایش (فراسووت و سووولیوان دسترسووی در
 .)4www.frost.com.تغییوورات جمعیّتووی ،تغییوورات اجتموواعی و فرهنگووی ( JDCCدسترسووی در
 )www.Jdcc.mod.uk/trendsتقاضای دورکاری ،زنودگیهوای مجوردی و توکنفوره (

Stefan haj

 ).kowics, 2012حاشیهنشینی ،نوسانات ترکیب جمعیّتی دسترسی بوه اطالعوات ،مهواجرت ،رشود
پیچیدگی فرهنگی ،ارزشهای در حال تغییر ،پراکندگی جمعیّتی پویا ،توقعات مادی؛ جابجایی توده
جمعیّت؛ تنوع و آمیختگی فرهنگی9؛ کاهش ارزشهای بومی2؛ تعارضات نقشی جنسویتی؛ کواهش
کیفیت و دقت اخبار؛ رشد جرائم و تروریسم؛ تغییر ارزشهوا؛ افوزایش نقوش گوروههوای فشوار و
تروریستها؛ انتشار آزادانه اخبار و اطالعات و کمرنگ شدن نقش دولتها در انتشار و عدم امکان
کنترل آن ،افزایش نقش بازیگران غیرقانونی)DCDCT,2003: 41-37( ،
شوکهای راهبردی :مبتنی بر نتایج منتشره از مراکز تحقیقاتی مهمترین شوکهای راهبردی حووزه
اجتماعی عبارتاند از :مدیریت نخبگان ،مهاجرت تودهای مردم ،تروریسم ژنتیکی ،افزایش سورطان
(ریچارد واتسون دسترسی در  )www.nowand.com.netاحیوای تفکور دینوی در غورب ،نابواروری
1- Anna,S.S. Punkt
2 - Frost & Sullivan
3 - Super-Diversity
4 - Declining Civic Values
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انسانها ،شیوع بیماری واگیردار سمی (فریر ناتهان 4001 ،1دسترسوی در

studies www.strategic

 0)institude.army. mil.انسانهای جدید ناشی از مهندسی ژنتیک ،واکنش جوانان ،درمان ژنتیکوی
جلوگیری از کهولت سن ،تقلیل آزادی مدنی ،رشد جرائم ناشوی از جهوانیسوازی ،شویوع بیمواری
فراگیر ،دستکاری ژنها ( )DCDC, 2003افزایش دیابت ،افزایش هزینههای درمانی (

Stefan haj

)kowics, 2012
جمع بندی مصاحبه ها :برابر مصاحبه به عمل آمده با تعودادی از خبرگوان و اسوتادان دانشوکده علووم
اجتماعی دانشگاه تهوران برخوی از مسوائل راهبوردی اجتمواعی موؤثر و مهوم در آمووزش مودیران
راهبردی به شرح زیر می باشد .کاهش شکاف دولت و ملت ،مردم ونهادهوای دینوی ،بوین نسولی،
طبقاتی( ،دکتر نوربخش رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)؛ انواع آسیبهای اجتمواعی
نوپدید ،مسایل و مشکالت گروههای خا

مانند جوانان و زنان ،تاری اجتماعی ایران (خانم دکتر

شیانی دانشکده علوم اجتاعی دانشگاه تهران)؛ سورمایه اجتمواعی ،شوبکه هوای اجتمواعی و شوبکه
سازی اجتماعی ،جنبشها و جریانات اجتماعی ،نقش سومنهوای اجتمواعی ،مهندسوی اجتمواعی،
سیاستهای اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی ،اقشار و طبقات اجتماعی (ترقی ،دانوش آموختوه
دانشگاه عالی دفاع ملی) توانمندسوازی اجتمواعی ،حقووق اجتمواعی ،نووآوری اجتمواعی ،هویوت
اجتماعی ،بی تفواوتی اجتمواعی ،بیوتروریسوم اجتمواعی (رحیموی .دانشوجوی دکتورای مودیریت
راهبردی) توسعه اجتماعی ،بحرانهای اجتماعی ،آموزشهوای اجتمواعی ،ضوع

در نظوام جامعوه

پذیری (دکترمحرمی دانش آموخته دانشگته عالی دفاع ملی)
چارچوب مفهومي :مفاهیم واحدهای تشکیلدهنده دانش بوده و واجد نقش متفاوتی با توجه به حوزه
دانش و تحقیق میباشند .چارچوب مفهومی تحقیق ترسیمی از ترکیب مفاهیم با توجه بوه نقوش و
نوع ارتباط آنها با یکدیگر است .در این تحقیق مفاهیم اصلی و متغیرهوای تشوکیلدهنوده تحقیوق
عبارتاند از مسائل راهبردی حوزه اجتماعی ،نیازسنجی آموزشی (مقایسه وضع موجود و مطلووب
مسائل راهبردی) ،به عنوان متغیرهای مستقل و نیواز آموزشوی (ترکیوب مناسوب و متووازن مسوائل
راهبردی حوزه اجتماعی با توجه به نقش آنها در ارتقاء توانمنودی دانشوجویان) بوه عنووان متغیور
وابسته تحقیق.

)1- Freier, N. (2008
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وضع موجود
مقایسه

آموزش مسائل

ترکیب

راهبردی

نمودار :1یاریوب مفهومی تحقیق

روششناسي
نوع و روش تحقیق :با توجه به اینکه این تحقیوق در پوی رفوع نیواز سوطح راهبوردی اجتمواعی و
پاسخگویی به مشکل عدم رفع نیازهای آموزشی میباشد از نوع کاربردی و توسعهای است کوه بوه
روش آمیخته و با ترکیب روشهای کمی و کیفی انجام شده است.
جامعه آماری و نمونه .جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان «حوزه مدیریت سطح راهبوردی در
بعد اجتماعی» ،میباشند؛ که در احصاء مسائل راهبردی مورد بهرهبرداری قرارگرفتهاند و متشکل از
استادان صاحبنظر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهوران ،مودیران ارشود وزارت تعواون و رفواه
اجتماعی و معاونت اجتماعی ناجا بوده تعداد این نفرات  91نفر میباشد لذا حجم نمونه نیوز تموام
شمار است .در این تحقیق از دو روش کتابخانهای و میدانی و با استفاده از ابوزار فویش ،مصواحبه،
پرسشنامه و میزگرد خبرگی جمعآوری دادهها انجام شده است
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روش تجزیهوتحلیل اطالعات .با توجه به اینکه متغیّرهوای ایون تحقیوق از نووع کموی پیوسوته و
مقیا

فاصلهای بووده بورای تعیوین نرموال بوودن /نبوودن توزیوع دادههوا از آزموون کولمووگروف

اسمیرنوف ( )KSاستفاده شد .با توجه به نرمال بودن توزیوع دادههوا و اینکوه حجوم نمونوه در هور
حوزه کوچک میباشد شرایط برای آزمون  tاسوتیودنت مناسوب بووده (دالور .)1931:209 ،از ایون
آزمون استفاده شد .عالوه بر آزمون مذکور بهمنظور حصوول اطمینوان از قابلیوت پویشبینوی توأمین
نیازهای آموزشی مدیران راهبردی حوزه اجتماعی توسوط «مسوائل راهبوردی» و بوه دسوت آوردن
«مناسبترین ترکیب مؤثر این مسائل» در پیشبینی حوزههای راهبردی آموزشی جهت پاسوخگویی
به نیازهای این حوزه و همچنین تعیوین میوزان نقوش هرکودام از مسوائل راهبوردی در پویشبینوی
حوزه های راهبردی آموزشی جوابگوی نیازهای آموزش راهبردی در وضوعیت مطلووب از آزموون
آماری «رگرسیون چند متغیّره پیشرو گامبهگام» استفاده شد در ایون آزموون متغیّرهوای پویشبینوی
کننده که همان «گروه های همبسته تشکیل دهنده مسائل راهبردی چهارگانه یعنوی نیوات راهبوردی،
کالنروندها روندها ،چالشها و شوکهای راهبردی» میباشند به ترتیب دارا بودن بیشوترین نقوش
در «مطلوبیت پاسخگویی به نیازهای آموزشوی مودیران راهبوردی در بعود اجتمواعی» وارد معادلوه
رگرسیونی شدهاند؛ و با توجه به ماهیت آزمون مذکور یعنی محاسبه نقش تعاملی و ترکیبی هرکدام
از متغیّرها با توجه به ورود متغیّر جدید به معادله بهمنظور به دست آوردن مناسبترین ترکیب مؤثر
متغیّرها (دالور )270 :1931 ،درنهایت هنگامیکه ورود متغیّر جدید به معادله رگرسیونی تغییری در
میزان مطلوبیت پاسخگویی به نیازهای آموزشی مدیران راهبرد ( )R2ایجواد ننمایود آزموون خاتموه
یافته و مدل نهایی که از ترکیب متغیّرها ایجادشوده اسوت بوهعنووان «مناسوبتورین ترکیوب موؤثر
متغیّرهای پیشبینی کننده آموزش راهبردی مطلوب مدیران بعد اجتماعی» تعیین و ایون ترکیوب بوا
اختصا

عنوان نیاز آموزش راهبردی شناخته شد.

پرسشنامه این تحقیق بهمنظور تعیین میزان اهمیت مؤلفههای احصواء شوده (در بعود اجتمواعی) در
سطوح راهبردی و قابلیت مدیران راهبردی ،تعیین میزان توجوه بوه تحقوق مؤلفوههوای موذکور در
دورههای کنونی دانشکده مدیریت راهبردی احصاء مؤلفههای جدید و دریافت نظرات خبرگان این
حوزه مورداستفاده قرار گرفت .در این پرسشنامه به علت کوالن بوودن بعود اجتمواعی و همچنوین
تخصصی بودن مؤلفههای ذیل این بعد بوهمنظوور جلووگیری از اشوتباه و کواهش ضوریب خطوا از
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سؤاالت «گزیده» یعنی سؤاالتی که گروه معینی از پاس دهندگان به آنها پاسو مویدهنود (دالور،
 )172 :1931استفاده شد چارچوب کلی پرسشنامهی این مرحله بهصورت زیر میباشد
سنجش مسائل راهبردی اجتماعی در دو وضعیت موجود و مطلوب

جدول  :1گویه ها و طی

مسائل راهبدی

وضع موجود :میزان توجه به مسئله راهبردی در دورههای
کنونی دانشکده مدیریت راهبردی (پیوستار  0تا )10

وضع مطلوب :میزان لزوم اهمیت توجه به مسئله راهبردی در
مدیریت راهبردی حوزه اقتصادی /توانمندسازی مدیران
راهبردی (پیوستار  0تا )10

غیرضروری

خیلی خیلی کم

خیلی کم

کم

نسبا! کم

متوسط

نسیتاً زیاد

زیاد

خیلی زیاد

خیلی خیلی زیاد

ضروری

زیاد

ضروری

خیلی خیلی

خیلی زیاد

نسبتآ زیاد

متوسط

نسبتاً کم

کم

خیلی کم

خیلی خیلی کم

غیرضروری

0

1

4

9

2

2

2

7

1

3

10

10

3

1

7

2

2

2

9

4

1

0

پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی و با استفاده از آلفای کرونبا در دو وضعیت موجود و
مطلوب محاسبه گردید .ضمن آنکه میزان همبستگی هر سؤال با کل آزمون در پرسشنامه محاسبه و
مقدار آلفای کرونبا با حذف هر سؤال برای وضعیت موجود و مطلوب تعیینشده است .ضریب
آلفای کرونبا پرسشنامهها در دو وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب  0/37و  0/32میباشد که
ضریب مذکور بیانگر همسانی درونی باالی متغیرها است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
آمار توصیفی :سؤاالت جمعیت شناختی .تحلیل جمعیت شناختی جامعه آماری به شرح زیر اسوت؛
الف -به لحا سطح تحصیالت؛ حدود  %42/7از پاسو دهنودگان دارای تحصویالت کارشناسوی
ارشد %44/3 ،دانشجوی دوره دکتری و  %21/2درصد دارای تحصیالت دکتوری بودنود .ب  -و در
خصوص سنوات خدمتی %21/4 ،پاس دهندگان اعالم نمودهاند که بین  40-11سوال %22/1 ،بوین
 90-41سال و  %12/7اعالم کردند که بیش از  90سال سابقه خدمت دارند .درصد مذکور به لحاظ
سطح تحصیالت و سنوات خدمتی بیانگر اعتبار باالی پاس ها میباشود ،در جودول زیور میوانگین،
انحراف استاندارد ،کمترین و بیشترین نمره شرکتکنندگان در پژوهش در بخوش اجتمواعی در دو
موقعیت موجود و مطلوب نشان دادهشده است.
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جدول  :4جدول آمارههای توصیفی پرسشنامه اجتماعی
بیشترین
نمره
419

وضعیت موجود
انحراف
کمترین
استاندارد
نمره
43/99
12

171
20

20
11

94/21
3/72

21

11

3/22

بر اسا

مسائل راهبردی

میانگین

*113

نیّات راهبردی

*117/07

وضعیت مطلوب
کمترین
انحراف
نمره
استاندارد
29
99/22

بیشترین
نمره
443

102/32

چالش راهبردی
کالنروندها

121
29/11

91/92
3/94

29
44

131
22

شوک راهبردی
اجتماعی

21/22X

10/22

41

21

میانگین

92/90
X43/09

نتایج جدول باال مشخص است که بیشترین میانگین در هر دو وضعیت مربووط بوه نیّوات

راهبردی با میزان  113برای وضعیت مطلوب و  117/07برای وضعیت مطلوب میباشود .همچنوین
کمترین میانگین نیز در هر دو وضعیت مربوط به شوکهای راهبردی با میزان  43/09برای وضعیت
موجود و  21/22برای وضعیت مطلوب میباشد.
تفسیر :بیشتر بودن میانگین نیّات راهبردی اجتماعی نسوبت بوه سوه حووزه دیگور در دو وضوعیت
موجود و مطلوب و اختالف آن در دو وضعیت بیانگر؛ اهمیت این حوزه نسبت به سایر حووزههوا،
آگاهی و توجه برنامه ریزان آموزشی دانشکده به این مهم ولی عودمکفایوت توجوه و لوزوم توجوه
بیشتر به این حوزه در برنامهریزی آموزشی دانشکده میباشد و پائین بودن میانگین شوک راهبوردی
بهویژه در وضعیت مطلوب بیانگر پائین بودن اولویت توجه بوه ایون حووزه نسوبت بوه سوه حووزه
راهبردی اجتماعی است
آمار استنباطی .آزمون آماری همبستگی مسائل راهبردی احصاء شده و معنادار بودن ارتباط آنهیا بیا
تأمین آموزشهای مطلوب

تجزیه وتحلیل سؤال اول :مسائل راهبردی (نیّات راهبردی ،کالنروندها ،چوالشهوای راهبوردی و
شوکهای راهبردی) سطح راهبردی اجتماعی در افق زمانی سند چشمانداز  1202کدماند؟
جدول  :9نمای تجمیعی ضرایب همبستگی مسائل راهبردی اجتماعی
نیات راهبردی
چالش راهبردی
کالنروندها
شوکهای راهبردی

بر اسا

نیات راهبردی
1

چالش راهبردی
**0/74
1

کالنروندها
**0/21
**0/21
1

شوکهای راهبردی
**0/21
**0/27
**0/19
1

نتایج ضرایب همبستگی باال مشخص است درمجموع باالترین ضرایب همبستگی مربووط

به چالشهای راهبردی با سایر حوزهها بهویژه نیات راهبوردی اسوت .کوالنرونودها و شووکهوای
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راهبردی با مقدار  r=0/19بوده و کمترین همبستگی مربوط به نیوات راهبوردی و کوالنرونودها بوا
مقدار  r=0/21میباشد
 .آزمون آماری معنادار بودن تفاوت وضع موجود و مطلیوب آمیوزش میدیران راهبیردی :در
تجزیهوتحلیل سؤال دوم مبنی بر نیازسنجی و تعیین میزان تفاوت بین وضع موجود (میزان کفایوت
توجه کنونی به مسائل راهبردی سطح راهبردی اجتماعی) و وضوع مطلووب (میوزان لوزوم اهمیوت
توجه به آنها) چیست؟ فرضیه زیر مطرح میباشد
فرضیه « :HAمیزان توجه به مسائل راهبوردی بعود اجتمواعی» در وضوعیت موجوود آمووزشهوای
دانشکده مدیریت راهبردی برابر با میزان لزوم اهمیت توجه بوه ایون مسوائل در وضوعیت مطلووب
نیست.
HA: μ1≠μ2 .
فرضیه  :H0میزان توجه به مسائل راهبوردی «بعود اجتمواعی» ،در وضوعیت موجوود آمووزشهوای
دانشکده مدیریت راهبردی برابر با میزان لزوم اهمیت توجه بوه ایون مسوائل در وضوعیت مطلووب
میباشد.
یعنیH0: μ1=μ2
جدول  :2آزمون تی وابسته برای مقایسه میزان کفایت توجه به آموزش حوزههای راهبردی اجتماعی (وضع موجود) و
میزان لزوم توجه و پرداختن به آموزش حوزههای راهبردی اجتماعی (وضع مطلوب)
مسائل راهبردی
نیّات راهبردی
یالشهای راهبردی
کالنروندها
شوکهای راهبردی
بعد اجتماعی

بر اسا

نیازسنجی
وضعیت مطلوب
وضعیت موجود
وضعیت مطلوب
وضعیت موجود
وضعیت مطلوب
وضعیت موجود
وضعیت مطلوب
وضعیت موجود
وضعیت مطلوب

میانگین
131/34
112/21
122/12
102
22/27
92/09
21/21
41/72
223/97

انحراف استاندارد
40/20
44/21
12/77
92/93
2/22
10/01
10/02
3/23
22/22

وضعیت موجود

413/21

72/29

T

تفاوت میانگینها
77/22

12/04

سطح معنیداری
0/00

23/12

1/02

0/00

40/29

3/71

0/00

44/39

1/20

0/00

123/13

1/91

0/00

نتایج جدول باال مشاهده میشوود کوه؛ میوانگین «وضوعیت آمووزش» هرکودام از عناصور

چهارگانه مسائل راهبردی اجتماعی بزرگتر از میانگین «وضعیت موجود» آن بوده و در نهایوت بوا
توجه به موارد مذکور و نتایج آزمون آمواری؛ میوانگین متغیّور «وضوعیت مطلووب آمووزش مسوائل
راهبردی بعد اجتماعی» بزرگ تر از میوانگین متغیّور «وضوعیت موجوود» آن در دانشوکده مودیریت
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راهبردی بوده و نتایج آزمون تی وابسته ( ) p< 0/01 , t= 1/91مؤید معنادار بودن این تفواوت و
تائید فرضیه تحقیق میباشد.
بهعبارتدیگر وضعیت کنونی آموزش دانشکده مدیریت راهبردی به لحاظ میزان توجه و پرداختن
به مسائل راهبردی اجتماعی در محتوای برنامه آموزشی به میزان مطلوب آن نبوده و روزآمد نیست.
لذا نیاز است محتوای آموزش دانشکده در حوزه مذکور متناسب بوا نیواز روزآمود شوده و ترکیوب
مناسب آنها مشخص گردد.
آزمون آماری معناداری و باال بودن همبستگی مسائل راهبردی با ابعاد (رگرسیون ینید متغیّیره
گامبهگام)
سؤال  :9حوزههای راهبردی آموزشی با توجه به مسائل راهبردی به اجتماعی ،علم و فناوری ،بعود
اجتماعی در افق چشمانداز  1202کدامند؟
با توجه به نتیجه آزمون تجزیهوتحلیل واریانس متغیّر «مسائل راهبردی همبسته» صورت گرفتوه در
سؤال اول و «تائید قابلیت پیشبینی تأمین نیازهای آموزشی مطلوب مدیران راهبردی» ابعاد موذکور
توسط این مسائل؛ در ذیل با استفاده از رگرسیون چند متغیّره گامبهگوام و از طریوق تعیوین ترکیوب
مسائل راهبردی که دارای همبستگی باالیی با «قابلیت تأمین نیازهوای آموزشوی مودیران راهبوردی»
میباشند به پیشبینی «محتوای آموزشهای راهبردی» اجتماعی پرداخته خواهد شد.
در این رگرسیون بهصورت گامبهگام طی چهار مرحله متغیّرهای پیشبین یعنی مسائل راهبردی بوه
ترتیب داشتن بیشترین میزان تأثیر در پیشبینی نیازهای آموزش راهبوردی مطلووب اجتمواعی وارد
مدل رگرسیونی شده و در نهایت مدل شماره چهار با ترکیب زیر احصاء شد.

Yˋ=0/292a+ 0/214b + 0/122c + 0/122d

در معادله فوق Yمقدار برآورد شوده «توأمین نیازهوای آموزشوی مطلووب مودیران راهبوردی» بعود
اجتماعی توسط متغیّر «مسائل راهبردی همبسته این بعد» است .این معادله نشان میدهد که بهشرط
ثابت بودن سایر متغیّرها (مسائل راهبردی) بوا هور واحود تغییور در چوالشهوای راهبوردی ،نیّوات
راهبردی ،کالن روندها و شوکهای راهبوردی اجتمواعی ،توأمین نیازهوای آمووزش راهبوردی بعود
اجتماعی به ترتیب  0/122 ،0/214 ،0/292و  0/122افزایش مییابد .همچنین آماره هم خطی بودن
نشان میدهد که هم خطی بین متغیّرهای پیشبین در حدی نیست که نتایج رگرسیون را تحت تأثیر
قرار دهد.
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معادله رگرسیونی فوق بیانکننده نقش مستقل هرکدام از مسائل راهبردی در پویشبینوی ،تشوکیل و
تأمین «نیازهای آموزش راهبردی مدیران» بعد اجتماعی است .با توجه به اینکه آموزش مجموعهای
مرکب از حوزههای مختل

توانمند ساز است که در ارتباط و تعامل با یکدیگر وطی توالی خوا

منجر به نیل به اهداف پیشبینیشده میگردد در جودول ذیول ضورایب مورتبط بوا سوهم و «نقوش
تعاملی» مسائل راهبردی همبسته در تأمین نیازهای آموزش راهبردی مدیران بعد اجتماعی از طریق
رگرسیون گامبهگام مشخص شده است.
جدول  :2ضریب همبستگی و تبیین چند متغیّره برای پیشبینی ترکیب مناسب و متوازن مسائل راهبردی
R2
R
تغییرات مربع R
خطای انحراف معیار
مربع  Rتعدیلشده
مدل
1
4
9
2

0/123
0/372
0/334
1

0/34
0/31
0/33
1

0/122
0/372
0/331
1

42/11
10/20
2/02
0/00

0/12
0/14
0/012
0/001

با توجه به جدول باال مشاهده میشود که ترکیب (مدل) ابتدایی (چالشهای راهبردی اجتماعی) بوا
 R=0/34در حدود  %12و مدل نهایی شماره  2متشکل از (چالش راهبردی ،نیت راهبردی ،شووک
راهبردی ،کالن روند راهبردی) با  R=1صد درصد تغییرات متغیّر وابسته یعنی «مطلوبیت آمووزش
مدیران راهبردی مؤلفه اجتماعی» را پیشبینی میکند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

(« -)1جهانیشدن و نابرابری اجتماعی» دو کالنروند عمده مؤثر و «هویوت و منوافع» موضووع اصولی
مؤثر بر شکلگیری مسائل راهبردی اجتماعی میباشند که مهمترین این مسائل عبارتاند از:
نیییات راهبییردی شییامل :امنیووت اجتموواعی؛ عوودالت اجتموواعی ،ثبووات اجتموواعی ،قوودرت اجتموواعی؛
مسئولیتپذیری اجتماعی؛ انضباط اجتماعی؛ اتحاد /وفاق اجتماعی ،بصیرت و قدرت تحلیل اجتمواعی،
اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تأمین اجتمواعی (مسواعدت اجتمواعی ،بیموه اجتمواعی پایوه ،بیموه
درمانی پایه)
یالشهای راهبردی :افزایش بیکاری؛ تهدید وفاق ملی؛ ضوع
اجتماعی؛ ضع

قوانونموداری؛ ناهنجواریهوا /بحوران

وفاق عمومی ،کمرنگ شدن نقش خانواده؛ فقر و شکاف اجتماعی ،نبود نظام رسانهای

مطلوب ،ناکارآمدی سازمانهای اجتماعی ،تنشهای اجتماعی،
کالن روندها و روندها :تغییرات اجتماعی ،مهاجرت؛ تعارضات نقشوی جنسویتی؛ عودم کنتورل انتشوار
اخبار؛ حاشیه نشینی؛ شهر زدگی و توسعه شهرها و فردگرایی
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شوکهای راهبردی :انسانهای جدید ناشوی از مهندسوی ژنتیوک ،مودیریت نخبگوان ،سورقت هویوت
اسالمی؛ ایرانی رادیکالیسم فکری و اجتماعی؛ تندروی ،تصلب و قرائت نادرست ازدیون؛ تقلیول آزادی
مدنی؛ تروریسم و نسلکشی
( -)4مسائل راهبردی مذکور در چهار حوزه نیات راهبوردی ،کوالنرونودهای راهبوردی ،چوالشهوای
راهبردی و شوکهای راهبردی اجتماعی موردنیاز آموزش مدیران راهبردی است؛ و در وضعیت کنونی
و در برنامههای آموزشی به این مسائل بهصورت منسجم و در قالب برنامه آموزشی نظاممند و متناسوب
با نیازهای آتی و آخرین تحوالت توجه نمیشود و بین وضعیت مطلوب و موجوود تفواوت معنواداری
وجود دارد.
( -)9گرچه از نظر متخصصین توجه به نیات راهبردی حائز بیشترین اهمیت در آموزش گردیده اسوت
اما در ترکیب مسائل راهبردی با یکدیگر بیشترین سهم آموزش بوه چوالشهوای راهبوردی اجتمواعی و
سپس به ترتیب نیات راهبردی و کالنروندها و شوکهای راهبردی دارد باال بودن ضورایب همبسوتگی
چالشهای راهبردی با سایر حوزهها نیز مؤید این نتیجه است .لذا لحاظ نمودن چوالشهوای راهبوردی
اجتماعی مانند افزایش بیکاری؛ تهدید وفاق ملی؛ ضع قانونمداری؛ ناهنجاریهوا /بحوران اجتمواعی؛
ضع وفاق عمومی ،کمرنگ شدن نقش خانواده؛ فقر و شکاف اجتماعی ،عمالً بسترساز تحقوق نیوات
راهبوردی اجتموواعی ماننوود امنیووت اجتموواعی؛ عوودالت اجتموواعی ،ثبووات اجتموواعی ،قوودرت اجتموواعی؛
مسئولیتپذیری اجتماعی؛ انضباط اجتماعی خواهد شد و ترکیب چالشها و نیات راهبردی در آموزش
مدیران راهبردی بیشترین سهم را به خود اختصا

میدهد.

ب-پیشنهادها:

 اجرایی :مبتنی بر عناوین مسائل راهبردی موذکور دورههوای کوتواهمودت آموزشوی جهوت مودیرانراهبردی سازمانها طرحریزی و برگزار گردد.
در برنامهریزی آموزشی ،ترکیب و تعداد واحدهای آموزشی اختصا

یافته بوه هور حووزه متناسوب بوا

ضرایب تأثیر مشخص شده در معادالت رگرسیونی به ترتیب چالش هوای راهبوردی ،نیوات راهبوردی،
شوک های راهبردی کالن روندها و روندهای راهبردی تعیین گردد.
 سایر محققین :تحقیقات دیگری در خصوقدرت ملی انجام گیرد .تحقیق دیگری در خصو

نیاز سنجی آموزشی مسائل راهبردی سایر مؤ لفوههوای
نیازهای آموزشی موورد نیواز سوطح عملیواتی بعود

اجتماعی انجام گیرد.
نوآوری این تحقیق در حوزه روش شناسی و احصاء و تبیین مسوائل راهبوردی و تبودیل آنهوا بوه نیواز
آموزشی وهمچنین در حوزه نتایج و دستیابی به ترکیب مؤثر مسائل راهبوردی جهوت آمووزش مودیران
راهبردی است.
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