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چکیده
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مقدمه
بسیاری از سازمانها براساس فلسفه پیدااش ،مممررشد

و ارزشهدای مخص دی

تمسیس میشرنا تا با ترجه به چخماندااز مللدرخ ددر بدا ررایدی راهدر هدای
مرفق هاف شا اهاافی را محقق سازنا .باوجر اشن شراشط کنرنی جهان بهگرندهای
گرگرن شاه اس

کده تیییدر شداابان محدیط ادلدی و ددارجی سدازمان سدد

غافلگیری ماشران ارشا میشر

)2018

 .(Hines,وشژگدی مهدم وران ندرشن بدروز
و جلدرگیری از غدافلگیری ر برابدر

رداا های شدگف انگید و گسسدانی اسد

سرنامیهای هرلناک آشناه نیازمنا شناساشی پیخاساانه کرچکترشن و ضعیفترشن
نخانههای پیااش ،اشن تیییرات ب رگ اس

(مقیسه و همکداران )1397؛ ازاشدنرو

با اف اش ،روزاف ون مصاررات محیلی پیرامرن سازمانها و اف اش ،سدل راابد
بقای سازمانها نیازمنا بهره گیدری از اب ارهداشی اسد

کده شدارشگر مداشران ارشدا

سازمان ر کنخگری فعاالنه با محیط باشنا.
آشناهپژوهدی ر زمدرۀ اند،هداشی ادرار مدیگیدر کده ر ت دمیمگیدری و
برنامهرش ی به ماشران ارشدا سدازمان کمدک مدیکندا ) .(Eivazi, et al, 2017اشدن
ان ،به گرنهای عامالنه و پی ،ساانه به آشنداه شدکم مدیبصخدا و انسدان را از
غافلگیری ر برابر آشناه تیییرات شاابان و تحرالت ناگهدانی محیلدی محاف د
مددیکنددا (پدداراا و ایمدداشان  .)7 :1394آشندداهپژوهددی اشددن تراندداشی را از
مجمرعهروشهای در ازجمله شابانی تحلیم رونا سنارشرنرشسی رهنگاشد
و ...به س
شابانی اس

آور ه اس

اما ر میان همۀ روشهای مرجر ر آشناهپژوهی روش

که میترانا به گرنهای وشژه زمینههای جلرگیری از غدافلگیری را ر
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سازمان فراهم کنا ) .(Cancellier, 2014اشن روش با شناسداشی نخدانههدای ضدعیف
تیییر پرش ،و پاش ،مؤلفدههدای اررگدرار بدر آشنداه سدازمان و همچندین تعیدین
شگفایسازهای آشناه بهگرنهای چخمگیر به سازمانها کمک میکنا تا باراننا اشدن
روش را ر سلرح ت میمسازی و ت میمگیری ارشا سازمان نها شنه کننا.
نصساین وشژگی اشن سازمانها هرشمنای آنها اس

که با ترجده بده رجدۀ

هرشمنای میتراننا ابااا ر مرر شراشط محیلی ادلی و دارجی سازمان رک
مناسدی پیاا کننا و ر گاا بعا بهگرنهای فاعالنه به آشناۀ مللرخ سدازمان شدکم
بدصخددنا

)2009

(Conway,؛ ازاشددنرو صددای ن ددران پیرسدداه ر پددی رددرحهددا و

راهیمهاشی برای نها شنهسازی هرشمنای ر سدازمان و کاربسد

شدابانی ر آن

بر هانا تا کاسایها و مخکالت ردرحهدا و راهیدمهدای پیخدین را برردرف کنندا
)2017

 .(Robinson,اشجا ارتددا مناسد

میدان شدابانی و اند ،هرشدمنای ر

سازمان شکی از آدرشن ررحها و اناشخهها اس

که جامعده ارالعداتی آمرشکدا بدر

ترسعه و گسارش ان،های مرتدط با آن تمکیا اشاه اس

).(Kuosa, 2014

با ترجه به کاسایهاشی که ر یرزه آشناهپژوهی ر سازمانها و ارائه ررحهدا
و راهیم های اجراشدی وجدر اشداه اسد
بهرهگیری مناس

کاربسد

هرشدمنای ر شدابانی و

از آن ر سازمانهای ( فاعی و غیر فداعی) ضدرورت مدیشابدا.

مقاله یاضر با بررسی نقاهای آشناهپژوهی راشج ر اشران ر جس وجری راهیم
مناسدی برای اف اش ،بهرهوری شابانی ر اشران و ارائه روش نرشنی بدرای ارتقدای
سل هرشمنای سازمان اس  .راشنراساا مسئله اصلی اشدن اسد

کده «چگرنده

میتران با بهرهگیری از اند ،هرشدمنای تدران شدابانی سدازمان را ر راسداای
جلرگیری از غافلگیری ارتقا ا ؟» اف ونبراشن با بررسی تجربههای اشن یدرزه ر
کخررهای جهان الشم برتری اشن راهیم نرشن بر ن رشههای رای

ارائده دراهدا

شا .هاف اصلی اشن پژوه ،نقا سازناه شیرههدای راشدج شدابانی ر جهدان بدا
تمکیا بر فاصله سااور های آنها با نیازمنایهای وااعدی مداشران ارشدا سدازمان
اس

که برای رسیان به اشدن هداف از فرفید هدای فدراوان اند ،هرشدمنای

بهرهگیری شاه اس

تا سایابی به فراشناهای « شابانی هرشمنا راهددر ی» محقدق
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شر  .فراشنا انجاا پژوه ،یاضر به اشن شکم اس

که پس از ملالعدۀ شدیرههدای

پیخنها ی آشناهپژوهان جهان برای روشاروشی با چال،های شابانی راشج و بررسدی
ضعفها و ارتهای آنها دألهدای مرجدر بدرای ارائده شدیرهای ندر شناسداشی
میشر  .سپس بهمن رر کاربس
بین ماص

هرشمنای ر شابانی با ترزشد پرسد،نامدهای

ان آشناهپژوهی و صای ن ران ان ،هرشمنای ر مراکد ملالعدات

راهدر ی مؤلفههای به سد آمداه از پدژوه،هدای انجدااشداه و ملالعده منداب
براساس ان ،به س آماه دبا تمکیا بر وشژگیهدای

پر ازش شاه اس  .رنهاش

ان ،هرشمناید فراشناهای « شابانی هرشمنای راهدر ی» ررایی شاه اس

کده

برای سایابی به بیخینه ارالعات از محیط سازمان از تکرار گااها بهره مدیگیدر و
میترانا با ارمینان بیخاری بده شناسداشی نخدانههدای ضدعیف تیییدر رک نیدات
راهدددر ی د ددمانه از رادددای سددازمان و هخدداار بددههنگدداا راهدددر ی ر مددرر
کده اباداا

شگفایسازهای آشناه بپر از  .اشن پژوه ،بهگرنهای سامان شافاده اسد

بهمن رر بررسی پیخینۀ کارهای انجدااشداه بده ملالعده پدژوه،هدای مدرتدط بدا
شابانی ان ،هرشمنای و کاربس

هرشمنای ر آشنداهپژوهدی مدیپدر از تدا

براساس روش پژوه ،زمینههای الزا برای ررایی فراشناها فراهم آشا.
 .1دیدبانی
شابانی شکی از روشهای آشناهپژوهی اس

که با گر آوری و ارزشدابی ا ههدای

مؤرر بر آشناۀ سازمان ر مرر آشناه سازمان گمانهپر ازی میکندا
ر اشن تعرشف روش شابانی شداه

فراوانی با فعالی

مؤلفههای اررگرار شا نخانههاشی از اشیای ور س
پی ،از آنکه آنها فرص

آسی

)2018

.(Hines,

شابانان ر رشا ار کده

را به مسئرالن گ ارش می هندا

رسدانان بده کخدای هراپیمدا شدا ار وگداههدای

مساحکم را اشاه باشنا (هاشن و بیخاپ .)232 :1396
ر بردی از اسنا

شابانی بهعنران فعالیای معرفی شاه اس

کده بده هخداار

بههنگداا راهددر ی 1مدیانجامدا ) .(David, 2005: 20همچندین واژه «پدرش »2،ر
1. Early Warning
2. Scanning
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ا بیات راشج آشناهپژوهی ر جهان بده سده شدکم «پدرش« »،پدرش ،محیلدی »1و
«پرش ،افق »2برای انجاا فعالی های مخابه مدرر اسدانا ادرار مدیگیدر

(Miles,

) .2016نصساینبار آگیالر ( )1967پرش ،محیلی را بهمن رر ترصیف فراشنا پرش،
محیط (دارجی) سازمان برای جس وجری نخانههای تیییر ابااع کر امدا ولد
شگدر مانندا اسدارالیا و نیرزلندا از اصدلالح

برشاانیا و کخررهای مخدارکالمنداف

«پرش ،افق» اسافا ه میکننا (هاشن و بیخاپ  )233 :1396و بهعنران روشی بدرای
شناساشی تماا مرضرعاتی بدهکدار مدیرو کده مدیترانندا ر چدارچرخ رونداها
پیخرانهای تیییر نخانههای ضعیف تیییر پیخرف های نرپاشا شدگفایسدازها و
ناپیرساگیها بهگرندهای باورپدرشر ر آشنداه پاشداار شدرنا ) .(Saritas, 2011مداشل
ربارۀ نسد سنجی میان و اصلالح پرش ،محیلی و پرش ،افقی پدژوه ،کدر ه
اس د  .وی بددر اشددن ن ددر اس د
عمراود در

مدنوجده اسد

کدده نسددد

پددرش ،محیلددی بدده پددرش ،افقددی

) .(Miles, 2016: 63همچندین هداشن و بیخداپ

( )233 :1396بر اشن ن رنا که المرو پدرش ،محدیط بده بافادار عملیداتی سدازمان
ن شکتر اس

و پرش ،افق ورتر از محیط عملیاتی سازمان اس .

سارشااس ( )2011ناپیرسداگی را اشدنگرنده تعرشدف کدر ه اسد « :تیییدرات
شاابان و چخمگیر ر مسیر که ر بیخار مرار پی،بینیناپرشر شا عمیقاً شگفایساز
بر هانا؛ بهعنران نمرنه میتران به ورو ماشینیسداخهدای الکارونیکدی ر هده
 1960اشاره کر که بسیاری از شرک های تجاری را به تیییر شیرههدای مداشرشای
برای بهرهگیری از اشن فناوری مجدرر کر ؛ بنابراشن تعیین ناپیرساگیهدا بدهوشدژه
ر آشناهپژوهی به شکم هی به آشناه کمک دراها کر ».
با اشنکه ونال بم ( )1392اهمی

پاش 3،را از پدرش ،فراتدر انسداه اسد

و

بهعدارتی پرش ،را شکی از فعالی های پاش ،برمیشمار هاشن و بیخداپ (:1396
 )233اصلالح سا ه پرش ،را برای معرفی روشی بهکار میبرندا کده بده شناسداشی

1. Environmental Scanning
2. Horizon Scanning
3. Monitoring
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نخانههای ضعیف تیییر و جاا کر ن «سیگنال »1از «ندرش  »2مدیپدر از و ر مدرر
شگفایسازهاشی که ر آشناه رخ می هنا به ماشران سازمان هخاار می ها.
با ترجه به ملال

ملرحشاه میتران اصدلالح شدابانی را برآشندا پداش ،و

پرش ،بهشمار آور  .راشنصررت برای نقا شیرههدای اجراشدی مرسدرا شدابانی
باشا پیخینۀ پژوه ،را ر یرزههای مرتدط بررسی کر .
 .1-1نقد شیوههای اجرایی مرسوم دیدبانی

آگیالر ( )1967نصساین فر ی اس

که برای روش شابانی شیره اجراشدی معرفدی
که آگیالر با انجداا روش شدابانی ر پدی

کر  .چر ( )55 :1993بر اشن ن ر اس

پاسخ به سه پرس ،اساسی برای اسافا ه ماشران ارشا بر که عدارتنا از:
●

ر پی چه ارالعاتی باشا بر ؟

● از کجا اشن ارالعات به س

میآشنا؟

● چگرنه اشن ارالعات رشاف

میشرنا؟

هاشن و بیخاپ ( )1396: 234بهنقم از مررشسرن ( )1995بیدان مدیکنندا کده
آگیالر ر کااخ در با عنران «پرش ،محیط کسد وکدار» چهدار یالد

را بدرای

انجاا شابانی مخصص کر :
●

شان غیرمساقیم؛

●

شان مخرو ؛

● جس وجری غیررسمی؛
● جس وجری رسمی.
آگیالر ( )1967پس از شناساشی مناب گر آوری ا هها با تقسیمبنای محدیط
سازمان به ادلی و دارجی چهار یرزه مهم را برای انجاا روش شابانی معرفدی
کر تا ا ههای الزا از آنها گر آوری شرنا :اف ودی های بدازار پیخدرف هدای
فنی مرضرعات کالن و سر مااران بازار .وی همچندین بدا معرفدی المدرو 3کده
1. Signal
2. Noise
3. The scope of environmental scanning
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ترکیدی از سل و عمق شابانی بهشمار میآشا محداو ش هدای منلقدیای بدرای
گر آوری ا هها اشجا کر .
ملالعه شیره پیخنها ی آگدیالر نخدان مدی هدا کده اگرچده روش وی بدرای
شابانی ر زمان در ش روش و مفهرمی نرشن بر ه اما شدیرۀ کارآمدای بدهجد
گر آوری همه ا هها و تحلیم آنها ارائه نکر ه اسد ؛ بندابراشن مدیتدران چندین
نایجه گرف

که وی نهتنها الگرشی برای روش ددر معرفدی نکدر ه اسد

بلکده

رباره چگرنگی شناساشی نخانههای ضعیف تیییر شگفایسازها و ناپیرساگیهای
محیلی نی چی ی نگفاه اس .
ه سال پس از پژوه ،آگیالر فهی و کینگ )1977( 1پس از انجداا م دایده
عمیق با ماشران ارشا بردی از بنگاههای تجاری آمرشکاشی چارچربی بدرای انجداا
روش شابانی پیخنها کر نا؛ اگرچه ر چدارچرخ پیخدنها ی فهدی و کیندگ بده
بردی از مهمترشن مؤلفههای شابانی اشاره شاه اس

اما شیرۀ کداربر یای بدرای

بهرهبر اری ماشران سازمان ارائه نمیکنا.

چر )1993( 2پژوه،های ددر را برپاشده ملالعدات فد
بنیان نها که آنها نی

و وشدک)1984( 3

ر مسیر پژوه ،آگیالر گاا بر اشاه بر نا (هاشن و بیخاپ

 .)234 :1396پسازآن چر ( )1993با ملالعه ضعفها و ارتهای شیرههداشی کده
آگیالر ( )1967و فهی و کینگ ( )1977ر مرر شابانی ارائه ا ه بر نا پیخدنها
کر که براساس سه مفهرا «المرو شابانی» «مقاار 4شابانی» و «مناب ارالعات»
برای گر آوری ا ههای مؤرر بر آشناه سازمان و تحلیم آنها از شیرۀ نرشنی اسافا ه
شر .
چر ( )1993نی ماننا آگیالر ( )1967و فهی و کینگ ( )1977شدیرهای بدرای
تحلیم آراشه پیخنها ی در و ارزشابی ا هها و ارتدا میان آنهدا بدا وشژگدیهدای
محیلی سازمانی و ماشرشای پیخنها نکر ه اس ؛ بنابراشن نمیتران انا ار اشد
1. Fahey and King
2. Choo
3. Daft and Weick
4. Amount
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که چگرنگی شناساشی نخانههای ضعیف تیییر شدگفایسدازها و ناپیرسداگیهدای
محیلی را مخصص کنا.
مرلیارر )2003( 1منحنی مرضرعات نرپاشا 2را برای شناساشی مسدیر یرکد
شک مرضرع نرپاشا ارائه و براساس آن یاو  100الگری مافداوت بدرای تیییدر
آشناه جهدان پدی،بیندی کدر ه اسد  .وی اشدن شدیره را راهیلدی بدرای شناسداشی
شگفایسازها بهشمار میآور ؛ اگرچه هاشن و بیخاپ ( )1396 :247بر اشدن ن رندا
که شگفایسازهای ایامالی بیشمار هسانا و شمار بسیار زشا ی از مسائم نرپاشا
وجر ارنا که نمیتران تماا آنها را بهگرنهای فرری و همزمان پاش ،کر .
مِناونکا 3و همکاران )2004( ،ازجمله پژوهخگرانی هسانا که با بهدرهگیدری
ایقتر از ا بیات آشناهپژوهی اشداههداشی را بدرای پیدا هسدازی «سدامانه مداشرش
شگفای سازها» ملرح کر هانا .آنان ر شک ساه بنای کلی رداا های شگفایسداز
را به و نرع یاس پرشر و یاس ناپرشر تقسیم کدر هاندا .ندرع نصسد
اس

که س کم عنران آن اابمیاس ز ن اس

ردداا ی

امدا ندرع وا تدا زمدان وادرع

بهکلی ناشناداه باای میمانا.
میتران سامانههای هخااری اش

که بهجدای هخداارهای کدالن از ررشدق

هخاارهای دُر به تممین مناف سازمان کمک کننا .ر اشن چارچرخ مکفا شِن و
اوسرن )2010( 4نی نخان ا هانا که میتران با راهاناازی سامانۀ هخاار بدههنگداا
راهدر ی انخجرشانِ رمعرض مصارره را با ا

مناسدی مخصص و برای کمدک

به آنان ااااا کر .
کراسا )2010( 5چارچربی را برای معنابصخی بده نخدانههدای ضدعیف تیییدر
شگفایسازها پیخرانها روناها و گرنههای شگر ارالعات معرفی کر  .گااهدای
پیخنها ی وی عدارتنا از:
1. Graham Thomas Tate Molitor
2. Emeging Issues
3. Mendonca Sandro et al
4. Macfadyen, Leah P. and Dawson Shane
5. Tuomo Kuosa
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● گاا نصس  :گر آوری ارالعات شامم نخانههای ضعیف تیییر رونداها و
مسائم؛
● گاا وا :اناصاخ و ساهبنای مرتدطترشن روناها و مسائم؛
● گاا سرا :تاوشن راهدر ی برای روشاروشی مناس

با روناها و مسائم.

ر اشددن بصدد ،بددهمن ددرر برجسدداه کددر ن شددابانی و بهددرهگیددری از آن ر
چارچرخ فراشناهای هرشدمنا اباداا چدال،هدای شدابانی را بررسدی کدر هاشدم.
پژوه،های مرر ملالعه ر اشن بص ،بهمن درر افد اش ،کداراشی شدابانی انجداا
شاهانا و هرشک به فرادرر ضرورت پژوهخی گرشدهای از نیازمندایهدای یدرزه
شابانی را برررف کر هانا اما نارانساهانا ر چارچربی مداون بده نیازهدای زشدر
پاسخ هنا:
● کاربس

هرشمنای ر شابانی؛

● بهرهگیری از روشکر سامانهای برای شناساشی نخانههای ضعیف تیییر؛
● ارائه هخاار بههنگاا راهدر ی؛
●

رک نی های راهدر ی رادا.

با ترجه به ا ه های مجمرعده پدژوه،هدای مرر بررسدی ارائده شدیرهای از
شابانی مداندیبدر هرشدمنای ضدرورت ار تدا باراندا ر راسداای جلدرگیری از
غافلگیری راهدر ی و اتصاذ ت میمهای راهدر ی ماناس

با محیط آشناه به ماشران

ارشا سازمانها کمک کنا.
 .2هوشمندی
هرشمنای 1اصلالیی اس

که گاهی برای تخرش شک فراشنا و ر سداشر مدرار

برای تخرش شک مح درل بدهکدار مدیرو ) .(Bimfort, 1958زمدانیکده تعرشدف
ربر ارناۀ گدر آوری تحلیدم و ارائده اسد

شداگاه فراشندای مدان ر اسد

و

هنگامیکه مح رل اشن فراشنا مان ر ارار گیر هرشمنای شک مح رل بهشدمار
میآشا ).(Warner, 2002
لروناال ( )2018سه فعالی

اساسی را برای هرشمنای معرفی کر ه اس :
1. Intelligence
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● گر آوری ارالعات؛
● تحلیم و پر ازش ارالعات؛
● ارائۀ مح رل پر ازششافاه بهعنران هرشدمنای بده مسدئرالن بدرای انجداا
اااامات وشژه.
 .3نقش هوشمندی در دیدبانی
با ترجه به انفجار ارالعات و پیخرف های شداابان علدرا راشانده و ف دای سداشدر
بهرهگیری از سامانههای هرشمنا 1و کاربسد
چخمگیری شافاه اس

)2014

آن ر مداشرش

راهددر ی افد اش،

 .(Reilich,همچندین پیدااش ،مفداهیم ندرشنی مانندا

هرشمنای رادابای 2و هرشدمنای راهددر ی 3ارتددا میدان اند ،هرشدمنای بدا
ماشرش

آشناهپر از را اف اش ،ا ه اس

).(Kuosa, 2014

اگر ن ر کراسا (بهعنران شکی از پژوهخگران برجساه آشناهپژوهدی ر جهدان)
و شاگاههای اناشخمناان شگر اشن یرزه را کندار هدم ادرار هدیم (بدا ترجده بده
بررسی پیخینه پژوه )،میتران رشاف

که آشناهپژوهی ارتددا وریقدی بدا اند،

هرشمنای ار و هر و برای اعمال ماشرش ِ ماشران ارشا سازمان ییاتی بهشمار
میآشنا .بردی از اناشخمناان آشناهپژوهدی را شدادۀ ندرشنی از اند ،هرشدمنای
می اننا؛ ازاشنرو همراره برای آشناهپژوهان اشرانی اشن پرس ،ملدرح بدر ه اسد
که «نسد

بین اشن و ان ،چیس » .بهن ر میرسا پاسخ اشن اس

کده «یاصدم

تالای ان ،هرشمنای با آشناهپژوهی شابانی هرشمنا راهدر ی اس » .ر شکم
 1نسد

میان یرزههای انخی هرشمنای و آشناهپژوهی با شابانی (با ترجده بده

ا بیات پژوه )،مخصص شاه اس  .همان گرنه که شکم  1نخان می ها افدرا ی
همچرن گرم کراسا جکسرن تامسرن و فرشرن مقالههداشی را ر مدرر ارتددا
آشناهپژوهی با آشناهپژوهی راهدر ی شابانی و شابانی هرشمنا نگاشداهاندا کده
مجمرعه اناشخههای آنها را میتران بهصررت زنجیره اند ،بدهنمداش ،رآور .
1. Intelligent Systems
2. Competetive Intelligence
3. Strategic Intelligence
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شافان همپرشانی میان آرای اناشخمناان شک یرزۀ انخدی و تحلیدم آن بدهمن درر
رشاف

نکاههای نرشن امری مرسرا ر مقالههای علمیدپژوهخی اس

که پس از

آزمرن نقا انۀ آن با بهرهگیری از اناشخههای ددرگان انخی میترانا بهعنران شافاۀ
علمی به پیخگاه مصاردان انخگاهی ارائه شر .
شکل  .1نسبت دیدبانی هوشمند راهبردی با حوزههای دانشی هوشمندی و آیندهپژوهی

ر مقاله یاضر پاشههای انخی الزا برای ررایدی فراشنداهای شدابانی هرشدمنا
راهدر ی از ا بیات پژوه ،اساصراج شاه اس
شافاهها) شیرههای ماناس

و ر مریلۀ نهاشی (با ترجه به اشن

بدا اجدرای روش شدابانی بدرای شناسداشی نخدانههدای

ضعیف تیییر هخاار بههنگاا راهدر ی و رک نی های د مانه راهددر ی ارائده
دراها شا.
 .1-3بهرهگیری از ابزار اوسینت در دیدبانی رایج

شکی از کاروشژههای ان ،هرشمنای ر وران کنرنی تص ص اوسدین  1اسد .
بهکارگیری تص ص اوسین

یاو  80رصا کم فعالی هدای آژاندس ارالعدات
1. OSINT: Open Source Intelligence
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مرکد ی امرشکدا را ربرمدیگیدر ) .(Gibson, 2014وشدرتس و روزنواسدر ()2010
اوسین

را اشنگرنه تعرشف کر هانا« :آگاهی به س آمداه از گدر آوری ارالعداتِ

عمرمی را میگرشنا که به تممین نیازمنای شک ساگاه ارالعاتی میانجامدا و همده
با اب ارهای شناداهشاه غیرمصفی شا غیرمحرمانه به آن ارالعات سارسی ارنا».
اشن تص دص اشداره نخداه

ر شیرههای راشج شابانی به چگرنگی کاربس

اس ؛ ازاشنرو ر اشن پژوه ،چگرنگی بهرهمندای از آن ر چدارچرخ سدامانه
با ا هکاوی 1مافداوت باشدا

بررسی دراها شا .بهن ر میرسا تص ص اوسین

اگرچه شداه هاشی کده ر بهدرهگیدری از ارالعدات مرجدر ر ف دای اشنارند
اشاهانا سد

شاه اس

که اشدن و یدرزه تص دص شکسدانی پنااشداه شدرنا

).(Eldridge, 2017
 .2-3شناسایی نیتهای راهبردی و تأثیر آن بر دیدبانی هوشمند راهبردی

از سال  1989که گری همم و پراهاال  )1989( 2مفهرا «نی

راهدر ی» را ر مجله

«هاروار بی شنس رشرشر »3ملرح کر نا ارپا (سازمان ررحهای پژوهخی پیخدرفاه
فاعی )4همسر با مراک پژوهخی شگدر و اناشخدکاههدای معاددر فداعیدامنیادی
تمهیدداات الزا را بددهمن ددرر شددااخ هددی و شدددکهسددازی ددرگددان انخددگاهی و
بلناپاشگان فاعی ر راساای ترسعۀ اشن مفهرا ر یرزههدای راهددر ی بدهوشدژه
).(Kott, 2008: 11

آشناهپژوهی فراهم کر ه اس

با ترجه به شافاههای یرزۀ هرشمنای میتدران رشافد
راهدر ی مسئله بااهمیای اس

کده رک نید هدای

و جدای ددالی آن ر فراشنداهای کندرنی شدابانی

مخهر اس ؛ بنابراشن ر اشن بص ،چگرنگی کاربس

هرشمنای ر فعالی های

آشناهپژوهی ملالعه شا و بررسی پژوه،های شگر نخان ا که بدا بهدرهگیدری از
تص صهای یرزه هرشمنای شناساشی نخانههدای ضدعیف تیییدر ارائده هخداار
1. Datamining
2. Gary Hamel and C.K. Prahalad
3. Harvard Business Review
)4. DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency
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بههنگاا راهدر ی و رک نی های راهدر ی رادا اابم سایابی اس .
 .4روش پژوهش
همانگرنه که ر ابااای مقاله ملرح شا اشن پژوه ،بهمن رر کاربس

هرشمنای

ر شابانی ر راساای پاسخگرشی به چال،های کنرنی سازمانها ر ابعا راهدر ی
انجاا شاه اس  .بهرهگیری بیخار از فرفی

اند ،هرشدمنای بدهمن درر ارتقدای

شابانی ر سازمان برای جلرگیری از غدافلگیری نمدیتراندا بدا شدیرههدای راشدج
شابانی محقق شر  .بهعدارت روشنتر باشا رریی نر بدا روش پدژوه ،آمیصاده
رانااد  .اناشیفر ( )1397بهنقم از کرسرل ( )281 :1391اشن روش پژوه ،را
ر مرر پژوه،هاشی صا ق می انا که ر آنها هم ا ههای کیفی و هم ا ههای
کمی گر آوری میشرنا .برو سکی و همکاران )2016( 1ارتدا بین پدژوه،هدای
میانرشاهای جامعهمحرر و روشکر کیفی را ردیعی می انندا؛ بندابراشن ندرع اشدن
پژوه ،ددکه از پرس ،اصلی آن نی مخصص اس ددد کداربر ی روش پدژوه،
آمیصاه ررح پژوه ،اکاخافی مارالی و ن رشه آن مدناشی اس  .اشداه اولیده اشدن
پژوه ،کاربس

ن رشه هرشمنای ر آشناهپژوهی بهمن رر سایابی به فراشناهای
2

شابانی هرشمنا بر ه اسد  .پَدن ( )2016ن رشدۀ چردده هرشدمنای را شکدی از
ااشمیترشن ن رشهها برای پخایدانی از ت میمگیدری و ت دمیمسدازی ر کخدررها
می انا؛ بنابراشن اشاه اولیه با ترجه بده بررسدی ایاسدی ضدعفهدا و کاسدایهدای
شیرههای راشج شابانی ر جهان تقرش

شا .روش پژوه ،ر اشن گاا پیماشخدی

از نرع علمسنجی و بهلحاظ زمانی نی

ارای ماهیای مقلعی بدر ه اسد  .چنانچده

وشژگیهای گرناگرن پاشاه بهگرنهای ایاسی بررسی شر میتران براساس شافاهها
آن وشژگیها را به پاشاههای مخابه شگر تعمیم ا و از اشن مسیر شیرهای ندر شدا
رریی نرشن را ملرح کر ) .(Denzin and Lincoln, 2017: 610شکم  2مسیر انجداا
پژوه ،را نخان می ها.

1. Brodsky et al
2. Pan et al
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شکل  .2مسیر انجام پژوهش

 .5چارچوب مفهومی پژوهش
چارچرخ مفهرمی 1به مجمرعهای از گ ارهها گفاه میشر که بهلحاظ ن ری اا ر
به تدیین شا ردقهبنای مفاهیم اصلی پژوه ،هسانا .اشن گد ارههدا ممکدن اسد
شک ن رشه دا

از

گرفاه شرنا شا تلفیقی از ن رشههای مصالف باشنا .اشن چارچرخ

نخان می ها که پژوه ،چگرنه با چی هاشی کده پدی ،از اشدن شدناداه شداهاندا
ارتدددا

ار (مدینددی هکددر ی  .)1395و بعددا هرشددمنای و شددابانی ر پددی

جلرگیری از غافلگیری راهدر ی و ماشرش

عااالعی های آشناه هسانا کده باشدا

بهعنران شک مح رل ترسعه شابنا .چارچرخ مفهرمی پژوه ،یاضدر ر شدکم 3
نماش ،ا ه شاه اس .
شکل  .3چارچوب مفهومی پژوهش

1. Conceptual Framework
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 .6جامعة آماری
با ترجه به نرپا بر ن آشناهپژوهی شکی از چدال،هدای پدی،رو ر پدژوه،هدای
مرتدط با اشن یرزه شراری سارسی به بانک ارالعاتی ماص

ان اسد

(مدیندی

هکر ی )1395؛ بنابراشن جامعه آماری اشن پژوه ،براسداس آمارهداشی تعیدین
شاه اس

که پژوهخگران ر مقالهها کاداخهدا و کاابچدههدای مجمرعدهمقداالت

ملرح کر هانا (معرفی در شدان بدهعندران فعدال یدرزه آشنداهپژوهدی شدا یدرزه
هرشمنای) .تعاا اولیه  110نفر بر که اشن جامعه آماری بدا بهدرهگیدری از ن در
صای ن ران یرزه هرشمنای و آشناهپژوهی پاالش ،شدا و بده  90نفدر رسدیا و
سپس پرس،نامه برای آنها فرساا ه شا .پرس،نامه ربرگیرناه  25پرسد ،بدر
که پنج مرر آنها به مخص ات شرک کنناه مربر میشا.
 .7تهیه پرسشنامه
ابااا وشژگیهدای روش شدابانی و یدرزه هرشدمنای (براسداس منداب مرجدر )
اساصراج شا .از ترکی
به س

آنها پرس،نامهای تهیه شا و پاشداشی آن بده روش کیفدی

آما ( ر ا امه ر مرر شدیره اجدرای آن ترضدی ددراهیم ا ) .براسداس

ا ههای به س آماه از پیخینه پژوه ،ررح اولیه پرس،نامه ر اال

 30پرس،

آما ه شا که با ترجه به آرای  7نفر از صای ن ران آشنداهپژوهدی مدرر بدازبینی
ارار گرف
شاف

و پس از چنا مریله و با تمشیا صای ن دران بده  25پرسد ،کداه،

که بههمراه تیییراتی ر در پرس ،شا ارائه راهنماهای شکلی و محاراشی بده

روشنتر شان مرضرع کمک میکر  .همانگرنه که اشداره شدا  5پرسد ،آن بده
مخص ات شرک کنناگان ر تکمیم پرس،نامه مربر میشا .همچنانکه شگران
نی اذعان کر هانا شکدی از مخدکالت اساسدی انجداا روش پرسد،نامده مخدکم
سارسی به مصاردان شا بیمیلی آنها به پاسخ هی ایق به پرس،های کیفی اسد
(مدینی هکر ی  .)1395پس از تهیه پرس،نامه مقامده کرتداهی ربداره معرفدی
پژوه ،و اهمی

و ضرورت انجاا آن برای مصاردان فراهم و همراه با پرس،نامه

برای مصاردان فرساا ه شا.
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 .8تحلیل دادههای حاصل از روش پرسشنامه
ر اشن بص ،وشژگیهای پاسخ هناگان به پرس،نامه بهلحاظ سن مقلد رشداه
تح یلی مراعی

شیلی و پیخینۀ فعالی

بررسی شاه اس  .ر کنار  20پرسد،

که برای تاایق و تکمیم محارای به س آماه از بص ،ا بیدات پدژوه ،و ترسدیم
چارچرخ سایابی به فراشناهای « شابانی هرشمنا راهدر ی» از مخارک کننداگان
پرسیاه شا پنج پرس ،نی به تحلیم جامعه آماری میپر اد  .نمر ارها و جاول
مرجر ر شکم  4براساس پاسخ به اشن پنج پرس ،تهیه شاهانا.
روشکر های مصالفی برای تحلیم ا ههای به س آماه از پرس،نامده وجدر
ار  .روشکر اشن پژوه( ،با ترجه به آمیصاه و ترکیدی بدر ن آن) مداندیبدر تمشیدا
رواشی شافاههای به س آماه و بهرهگیری از تحلیم آمداری پاسدخهدای ارائدهشداه
مخارک کنناگان ر مریلۀ پرس،نامه بر ه اسد  .ناداشج تحلیدمهدای آمداری بدر
ضرورت بهرهگیری از تص صهای یدرزه انخدی هرشدمنای ر روش شدابانی
تمکیا اشاهانا .همچنین مخدارک کننداگان انا دارات ددر را از انجداا فعالید
شابانی ر سازمان بهشرح زشر اعالا کر هانا:
● شناساشی نخانههای ضعیف تیییر؛
● هخاار بههنگاا راهدر ی؛
●

رک نی های راهدر ی رادای سازمان؛

● شناساشی روناها؛
● تعیین ناپیرساگیها.
سن مخارک کنناگان نخان می ها که بیخدارشن تعداا مخدارک کننداگان از
بازه سنی  30تا  40ساله (بی ،از  60رصا) بدر هاندا و تحلیدم مقلد تح دیلی
نخان هناه آن اس

که بص ،چخمگیری از مخارک کنناگان (بی ،از  73رصا)

را افرا ارای مارک کاری شا انخجرشان کاری تخکیم می ها .همچنین بیخینه
پاسخگرشدان پرسد،نامده ارای تص دص آشنداهپژوهدی بدر هاندا و پدس از آن
رشاههدای مداشرش
مخارک

سیاسداگراری علدرا سیاسدی و ااا دا

بیخاری اشاهانا.

ر اشدن پدژوه،
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شکل  .4تحلیل کیفی دادههای گردآوریشده به روش پرسشنامه

 .9کاربردهای هوشمندی در دیدبانی
فراشناهای « شابانی هرشمنا راهدر ی» با بهره گیری از ان ،هرشمنای ررایدی
شاهانا که ر سه سل به گمانه زنی ربداره شدراشط محیلدی سدازمان ( ادلدی و
دارجی) رداا های تمریرگرار بر آشناه سازمان (پیخرانها و روناها) و نی هدای
راهدر ی رادا میپر ازنا تا امکان صاور هخاار بههنگاا راهدر ی فراهم شر  .اشدن
فراشناها برپاشده پدر ازش و تحلیدم اسدنا آشدکار و تحلیدمهدای دددرهمحدرر بدا
بهرهگیری از تص ص اوسین

کار میکننا .هداف نهداشی اشدن شدیره از شدابانی

جلرگیری از غدافلگیری راهددر ی مداشران ارشدا سدازمان اسد  .همچندین اشدن
فراشناها میتراننا بهعنران شکی از یدرزههدای اررگدرار بدر مداشرش

راهددر ی ر

سازمانها بهکار رونا و رمجمرع ر اف اش ،کاراشی فعالی های آشنداهپژوهدی ر
سازمانها راهگخا دراهنا بر  .شدکم  5ارتداردات میدان اجد ای سدامانه را نخدان
می ها که فعاالن سامانه و یرزه کاری آنها بهشکم زشر معرفی میشرنا:
 .1کمیته راهبری :مجمرعهای از ذینفعدان اصدلی فعالید

شدابانی ر سدازمان

هسانا که جه گیری کلی فعالی هدا را تعیدین مدیکنندا از مداشر سدامانه گد ارش
عملکر میگیرنا و از صالیی

اعاداربصخی نهاشی و اناخار هخاارها بردرر ارنا؛

 .2گروه مدیریت :اشن گروه فراشناها را دبراساس نیازمنای کلیای که شررای
راهدر ی تعرشف کر ه اس دد بهسری پدژوه ،ن داامندا و ترلیدا دروجدیهدای
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میکنا؛

مللرخ هااش

 .3گروه تحلیل :از شدکه ددرگان مرضرع تخکیم میشر ؛
 .4گروه اوسینت :از ماص

ان هرشمنای و تحلیم اسنا تخکیم میشر کده

تعامم تنگاتنگی با ددرگان تحلیم ارنا و از ررشق آندان بده تدران تحلیلدی شددکه
ددرگان میاف اشنا.
شکل  .5ارتباطات فرایندهای دیدبانی هوشمند راهبردی

گفانی اس

ماشرش

امرر همۀ افرا و گروهها ددمساقیم شا غیرمساقیمدد با مسئرل

شددابانی اس د  .وی و همکددار ر گددروه مدداشرش

فراشندداها ار کدده «مخدداور

آشناهپژوهی» و «کارشناس وشژه» هسانا.
 .10فرایند پایش و پویش اسناد راهبردی معتبر
اگرچه گر آوری اسنا راهدر ی ر اشران پیخینه مناسدی ار اما آنچه پداش ،و پدرش،
اسنا راهدر ی معادر را از اشن فعالی

ماماش میکنا کلدینگدری ترجده بده ا ههدای

نرشن ماننا شدکه هدای اجامداعی اناشخدمناان راهددر ی افد اش ،سدل کارآمدای و
علمیتر کر ن فراشنا با ترسعه مفاهیم و تسلط بر فناوریهای مرتدط دراها بر .
ازآنجاکه شناساشی الگری اناخار و اشجا ارتدارات معنداشی میدان انسداههدای
راهدر ی ر اال

مجمرعهها بسیار پیچیاه و ور از ذهن اسد

پیا هسازی و نماش ،اشن ان ،ر اال

نیداز مدرمدی بده

شک الگری مفهرمی هناسی وجر ار تدا
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با بهرهگیری از اب ار نرشن چنارسانهای گسارش و جانماشی ا هها ر وایا زمدان
و چگرنگی ارتدا آنها رک شر  .ر ا امه گااهدای اجراشدی الزا بدرای تحقدق
فراشنا پاش ،و پرش ،اسنا راهدر ی معادر بررسی شاهانا.
 .1-10گام نخست :شناسایی الگوی انتشار اسناد راهبردی معتبر

ر اشن گاا پس از انجاا فعالی های مرتدط با فراشندا گدر آوری انسداههدای راهددر ی
اشاهها و انساهها ارزشابی اولیه میشرنا تا الگری اناخار اسنا راهدر ی به س

آشا.

 .2-10گام دوم :اعتبارسنجی الگوی انتشار با بهرهگیری از نظر خبرگان و صاحبنظران

ر اشن گاا با برگ اری مدااوا جلسدههدای کمیاده راهددری و نید عدرت از ددرگدان و
ماص

ان الگری اناخار اسنا راهدر ی معادر بهگرنهای ایق و علمی ارزشابی میشر .

 .3-10گام سوم :پاالیش اسناد راهبردی واقعی از اسناد راهبردی فریب و انکار

ر اشن گاا ر پرتر اعادارسنجی الگری اناخار تماا انساهها پاالش ،میشدرنا تدا
آن ساه از اسنا راهدر ی مناخرشاه که ر مقاا فرش
باورهای نا رس

و محاسدات نا رس

و انکار و بدا هداف اشجدا

ر ماشران ارشا سازمان و مسئرالن شگدر

ترلیا و ترزش شاهانا شناساشی شرنا و براساس الگری اناخار بدا بهدرهگیدری از
اسنا راهدر ی معادر ر مرر آشناه گمانهزنی شر .
 .4-10گام چهارم :دستیابی به توان پیشبینیها ،روندهای آیندده ،و نشدانههدای
ضعیف تغییر ،از اسناد راهبردی معتبر

شکی از پاشهایترشن فعالی های آشناهپژوهان شناسداشی و تحلیدم نخدانههدای ضدعیف
اس  .اشن نخانهها که نخانههاشی از تیییدر ر آشنداه هسدانا بدهرایادی اابدمشناسداشی
نیسانا اما آشرخ یاکم بر جهان سد

شاه اس

که اشن تیییرات کرچدک پیامداهای

بسیار ب رگی اشاه باشنا .جلرگیری از غافلگیری ر برابر سرنامیهای هرلنداک آشنداه
نیازمنا شناساشی پی ،ساانۀ کرچدکتدرشن و ضدعیفتدرشن نخدانههدای پیدااش ،اشدن
تیییرات ب رگ اس  .ر اشن گاا با بهرهگیری از اسنا راهدر ی معادر پدی،بیندیهدای
شگران از آشناه روناهای آشناه و نی نخانههای ضعیف تیییر شناساشی میشرنا.
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 .5-10گام پنجم :پیامداندیشی و تدوین گزارشهای تحلیلی

ر اشن گاا بهمن رر بهرهگیری بیخینه از ان ،ددرگان بدا برگد اری جلسدههدای
فراوان و من م شافاههای گاا چهارا ارزشابی میشرنا تا سااور های اشن فراشندا
ر اال

گ ارشهای تحلیلی رادایار مسئرالن ارشا سازمان ارار گیرنا.

 .6-10گام ششم :گزارشهای منظم دیدبانی

ر اشن گاا مح رالت فراشنا بهصررت گ ارشهای جراخ و من م شابانی ارائه
میشرنا .کمیاه راهدری مرضرعات شابانی را تعیدین و اولرشد گدراری و بدرای
اجرا ابالغ دراها کر .
 .11فرایند هشدار بههنگام راهبردی
اساس فراشنا هخاار بههنگاا راهدر ی اشن اس

که پی ،از وادرع هدر شدگفایسدازی

هخدداارهای الزا ا ه شدداه و بددرای بهددرهمنددای از بیخددارشن سددر و کماددرشن ضددرر
ترصیههای الزا ارائه شرنا .ر اشن پژوه ،برای ماشرش

شگفایسازهای یاسپدرشر

زشرسامانۀ «پاش ،نخانه های ضعیف( »)1و برای شگفای سازهای یاس ناپرشر اسدافا ه از
زشرسامانه «بااههاناشخی سازمانی» پیخنها شاه اس  .ر زشرسامانۀ نخانههدای ضدعیف
مجمرعه شگفایسازهای یاسپرشر براساس وشژگدیهاشخدان سداهبندای مدیشدرنا و
نخانه های مربر به آن ها پاش ،می شر  .برای اشن شگفای سازها برنامدۀ ااداامی نرشداه
می شر که ماشران را ر صحنۀ ت میم گیری شاری میکنا اما به اشن نکاده ترجده شداه
اس

که ررحهای اااامی که از پی ،تعیین شاهانا ر هنگاا وادرع بحدران و ر مقداا

اجرا کامم نیسانا؛ بنابراشن سازمان باشا از اابلی
اابلی

تعداشم آن هدا برددرر ار باشدا .اشدن

م الحهای بین شرانساالری و انعلافپرشری اس .
فراشنا هخاار بههنگاا راهدر ی باشا ابااا راهاناازی و سپس بهررر مااوا «بِهسدازی»

و «بهروزرسانی» شر  .اشن ررح مل ومات و فراگر راهاناازی سدامانه را تدیدین مدیکندا.
مق ر از بهسازی پیخدر سدادااری و بهددر کیفید سدازوکارهای عملکدر سدامانه و
من رر از بهروزرسانی اصالح محاراشی سامانه برپاشۀ تحرالت محیلی اس .
 .1-11گام صفر :تمهید و تعیین قلمرو

ر اشن مریله المرو مفهرمی زمانی و مکانی فعالی هدا مخدصص مدیشدر  .بدا
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تممین درراک پژوهخی برای اساندا شگفایسدازها مدیتدران ر مریلده بعدای
مرفقی

بیخاری به س

آور .

 .2-11گام یکم :تدوین فهرست جامع شگفتیسازها

الزا اس

که فهرس

اولیهای از رداا های شگفایساز فراهم شر تا باران برای هرشدک

از آنها نخانههای هخاار و ترصیههاشی ارائه ا  .ر اشن گداا از من رهدای گرنداگرن بده
مسددائم محیلددی سددازمان نگرشسدداه مددیشددر و بیخددارشن تعدداا ممکددن از رددداا های
شگفایساز پیخنها میشرنا .باشا ترجه اش

که اشدن فهرسد

هدر انداازه هدم جدام

پنااشاه شر کامم نصراها بر ؛ بنابراشن سامانه همراره نیازمنا بهروزرسانی اس .
 .3-11گام دوم :رتبهبندی اهمیت ذاتی و فوریت پژوهشی شگفتیسازها

باون تعیین اولرش ها ممکن اس

سنارشرنرشسی برای مرضرعهای بسیار مهم بدهیدای

بهتعرشق بیفاا که آنها واا شرنا و سازمان ناراندا ر صدحنۀ میداانی بدهانداازه کدافی از
سامانه هخاار بهره بدر  .به همین لیم باشا رداا های شدگفایسداز «رتددهبندای» شدرنا.
برای رتدهبنای و شادص اصدلی بدا عندرانهدای «اهمید

ذاتدی» ردداا و «فررشد

پژوهخی» آن تعرشف میشرنا .اشن و شادص رصررت نیاز به شدادصهدای فرعدی
جاا شاه و چارچربی برای امایاز هی به اشن شادصها تعیین میشر .
 .4-11گام سوم :تدوین سناریوها

برای صاور هخاار و ارائه ترصیههای مربر به رداا های شگفایساز الزا اسد
که ج ئیات بیخاری از چگرنگی وارع آنها تدیین شر .
 .5-11گام چهارم :طراحی و پیادهسازی نرمافزار پشتیبان صدور هشدار

هر سنارشر ربر ارناۀ نخانههای هخاار و ترصیههای مربر به آن ردداا اسد .
با اف اش ،تعاا سنارشرها یجم اندرهی از نخانهها و ترصیههدا انداشداه مدیشدر .
پاش ،و ماشرش

اشن ا ههدا بدرای عرامدم انسدانی شدرار اسد ؛ بندابراشن شدک

نرااف ار کمکی پاش ،و هخاار سنارشرهای شگفایسداز اشجدا مدیشدر کده باشدا
ربر ارناۀ پی،نرشسهاشی برای پیااهدای هخداار باشدا و پروتکدمهدای صداور
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هخاار نی

ر آن مخصص شاه باشا.

 .6-11گام پنجم :معماری شبکه نهادهای عضو سامانه

تا پاشان گاا چهارا ان ،زشربنداشی بدرای مداشرش شدگفایسدازها و هخداار بدههنگداا
راهدر ی ترلیا شاه اس  .اشن ان ،تنها رصررتی کاربر ی اس

که امکان اادااا مدؤرر

نها های ذیربط اشجا شاه باشدا .الزا اسد کده هرشدک از کنخدگران سدازمان کده ر
ماشرش

شگفایسازها نق ،کلیای ار در را ع ر فعالی از سامانه شابانی باانا.

 .7-11گام ششم :راهاندازی عملیاتی سامانه

فراشنا هخاار بههنگاا راهدر ی نیازمنا شک گدروه اجراشدی اسد
مهارت تص

کده از اند ،و

ی ا اره کر ن امرر بردرر ار باشا .ر اشن گداا باشدا شدک جداول

زمانبنای برای بهروزرسانی فهرس

و رتدهبندای وبدارۀ شدگفایسدازها ررایدی

شر  .کمیادۀ راهددری نید وفیفده ار کده برمدندای ارالعدات ترلیاشداه ترسدط
پژوهخگران ت میم های کلیای سامانه ماننا صاور هخاار را اتصاذ کنا .ر پاشان
اشن گاا باشا زشرساد

مصابراتی صاور هخاار نی فراهم و آزمر ه شاه باشا.

 .12فرایند درک نیتهای راهبردی
ر گاا نصس

اشن فراشنا تممین ارالعات اولیه اسدنا راهددر ی معاددر ضدرورت

ار کدده بددا بهددرهگیددری از تحلیددم راهدر هددای مدداشران و ت ددمیمسددازان ارشددا
سازمانهای رای

با روشهاشی ماننا چدارچرخ هدی 1نگاشد شناسدی 2شددکه

باورهای بی ی 3و ...شناساشی و رادایار بص ،اسانااج و منلق هی ارار میگیدر .
ر اشن مریله تالش میشر آدرشن تحرالت و پیخرف ها سصنان و م دایدههدا
نخانههای ضعیف تیییر شگفایسازها و ...ر المرو تعیینشداه شناسداشی شدرنا.
هرچقار ارالعات به س آماه ترسط هساههای ملالعاتی بهلحداظ کمدی و کیفدی
بیخار باشنا پابرجاشی و اساحکاا ناداشج رک نید هدای راهددر ی راددا افد اش،
1. Framing
2. Cognitive Mapping
3. Bayesian Network Analysis
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میشابا .فراشنا رک نی های راهدر ی از جاشی آغاز میشر که و فراشندا پیخدین
با مرفقی

به دروجیهای مرر تمشیا ددرگان س

شافاه باشنا.

 .1-12گامهای اجرایی درک نیتهای راهبردی

● گاا صفر :شناساشی راهدر های د مانه از مناب معادر؛
● گاا نصس  :اعادارسنجی راهدر های شناساشیشاه از ررشق مراجعه به ددرگان؛
● گاا وا :تحلیم راهدر های شناساشیشاه برمدنای منلق سلسلهمراتدی؛
● گاا سرا :ارتدا سنجی و براراری روابط میدان راهدر هدا بدا بهدرهگیدری از
مجمرعه ددرگان؛
● گاا چهارا :شناساشی و چیامان فنرن و عملیات برپاشه اررگراری آنها؛
● گاا پنجم :بررسی و تحلیم فنرن و اااامات عملیاتی محامم؛
● گاا شخم :منلق هی اولرش گراری و وزن هی.
نتیجهگیری
شکی از شیرههای آگاه شان ماشران ارشا سازمان از آشناه نااناشخیاه بهرهگیدری از یدرزه
انخی آشناهپژوهی و ر پی آن انجاا فعالی

شابانی اس

زشرا اشدن روش بدا تمکیدا بدر

شناساشی مؤلفههای اررگرار بر آشنداه سدازمان بده جلدرگیری از غدافلگیری مدیانجامدا و
غافلگیری ر وران پرشااخ کنرنی با تیییرات شاابان و بدروز شدگفایسدازهای هرلنداک
بقای سازمان را تهاشا میکنا .پژوه ،یاضر بهمن رر بهددر شدیرههدای راشدج شدابانی
ان ،هرشمنای را ر آشناهپژوهی بهکدار بدر ه اسد  .بدا بهدرهگیدری از روش پدژوه،
آمیصاه و ررح پژوه ،اکاخدافی مادرالی عرامدم اساسدی بهدر هنداه شدابانی ازررشدق
ملالعه اسنا و تمشیا صای ن ران شناساشی شدا .پیمداش ،ترصدیفی اسدنا مناخرشداه ر
یرزه شابانی بده روش کیفدی نخدان ا کده اند ،هرشدمنای کداربر روزاف وندی ر
آشناهپژوهی اشاه اس  .نااشج تحلیمهای آماری بر ضرورت بهرهگیدری از تص دصهدای
یرزه انخی هرشمنای ر روش شابانی تمکیا اشاه اس  .همچنین مخدارک کننداگان
انا ارات در را از انجاا فعالی

شابانی ر سازمان بهشرح زشر اعالا کر هانا:

● شناساشی نخانههای ضعیف تیییر؛
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● هخاار بههنگاا راهدر ی؛
●

رک نی های راهدر ی رادای سازمان؛

● شناساشی روناها؛
● تعیین ناپیرساگیها.
براشناساس با معرفی مفهرا « شابانی هرشمنا راهدر ی» مجمرعده فراشنداهای
رهمتنیاهای پیخنها شاه اس

کده ربرگیرنداه فراشنداهای پداش ،و پدرش ،اسدنا

راهدر ی معادر هخاار بههنگداا راهددر ی و رک نید هدای راهددر ی راددا بدر .
فراشناهای « شابانی هرشمنا راهدر ی» با بهرهگیدری از اند ،هرشدمنای ر سده
سل

رباره شراشط محیلی سازمان ( ادلی و ددارجی) ردداا های تمریرگدرار بدر

آشناه سازمان (پیخرانها و روناها) و نی های راهدر ی رادا گمانهزنی مدیکنندا تدا
امکان صاور هخاار بههنگاا راهدر ی فراهم شر  .اشدن فراشنداها برپاشده پدر ازش و
تحلیم اسنا آشکار و تحلیمهای ددرهمحرر با بهرهگیری از تص ص اوسین

انجداا

میشرنا .نااشج پژوه ،نخان ا که با بهرهگیری از شدیره پیخدنها ی ر اشدن مقالده
میتران با ارمینان بیخاری به شناساشی نخدانههدای ضدعیف تیییدر رک نید هدای
راهدر ی د مانه و هخاار بههنگاا راهدر ی پر اد .
گفانی اس

کارکر اشن فراشناها ر ارتقای شیرههای راشج شدابانی اگرچده

بهلحاظ منلقی اابم راسایآزماشی اس

باوجر اشن گااهدای فراشندا و ارتداردات

فراشناهای سهگانه شابانی هرشمنا راهدر ی به تمشیا ماص
هرشمنای رسدیاه اسد  .گفاندی اسد

ان آشنداهپژوهدی و

هدماکندرن از اشدن سدامانه ر برددی از

سازمانهای فاعی و غیر فاعی بهرهبر اری میشر کده ناداشج ارزشدمنای نید

ر

گمانهزنی ر مرر رداا های آتی (شگفایسازهای راهدر ی) شناساشی نی هدای
راهدر ی و نی تعیین ناپیرساگیهای فناوری اشاه اس .
پیخنها میشدر پدژوه ،جااگاندهای ر راسداای الگرسدازی فراشندا رک
نی های راهدر ی بهمن رر ارائه شک الگری رشاضدیاتی اردداتشداه انجداا شدر .
همچنین بهن ر میرسا میتران ر راساای اف اش ،بهرهوری فراشنا پاش ،و پرش،
اسنا راهدر ی شک الگری هناسی معادر ارائه کر .

یادداشت
 .1من رر از نخانه ضعیف نخانه ضعیف تیییر ر محیط اس ؛ تیییر مهمدی ر وضدعی
تعا ل محیط شا روناهای محیلی .نخانه ضعیف میترانا به نخانه اری شدا نیدروی
ب رگ تداشم شر اما ال اماً همیخه اشنگرنه نیس  .گاهی به نخانههدای ضدعیف
بررهای تیییر نی گفاه میشر  .لیدم اهمید اشدن نخدانههدا عدرت بده اادااا
پی ،ساانه اس .

منابع
بم ونال ( )1392مدانی آشناهپژوهی تارشصچه اهااف و ان،دعلم انسانی بدرای ع در
جاشا ترجمه م لفی تقری و محسن محقق جلا اول تهران :مؤسسه آمرزشدی
و تحقیقاتی صناش فاعی مرک آشناهپژوهی علرا و فناوریهای فاعی.
بیخاپ پیار و هاشن انای ( )1396آمرزش رباره آشناه ترجمه مسعر مند وی تهدران:
مؤسسه آمرزشی و تحقیقاتی صناش فاعی مرک آشناهپژوهی علرا و فناوریهای
فاعی.
پاراا عداالرییم و ایماشان مهای ( )1394آمرزهها و آزمر ههای آشناهپژوهی تهدران:
مؤسسه افق آشناهپژوهی راهدر ی.
اناشیفر یسن و لصراه جلیم و اسالمی عداس (« )1397واکاوی اناخارات شهروناان
از سازمانهای ولای ر اشران :روش ترکیدی اکاخافی» ف دلنامه ملالعدات رفادار
سازمانی سال هفام شماره ( 1شماره پیاپی  )25صص .107-135
مقیسه رضا؛ کیقدا ی علیرضا؛ پاراا عداالرییم (« )1397عالئم پیدااش ،تمدان ندرشن
اسالمی؛ هخااری برای اشجدا و تقرشد سدازمانهدای تمدانسداز» وف دلنامه
ملالعات بنیا شن تمان نرشن اسالمی وره  1شماره .1
مدینی هکر ی علی؛ بخیری یسن (« )1395ارائه روش مهناسی آشناه ر سیسامهدای
پیچیاه» ف لنامه راهدر سال بیس وپنجم شماره  81صص .237-264

Aguilar, Francis Joseph (1967), Scanning the Business Environment, New
York, NY: Macmillan Co.

1398 ♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودوسه ♦ زمستان

30

Brodsky, Anne E. et al (2016), Introduction to Qualitative Approaches, Oxford
University Press.
Choo, Chun Wei (1993), "Environmental Scanning: Acquisition and Use of
Information

by

Chief

Executive

Officers

in

the

Canadian

Telecommunications Industry", A Thesis Submitted in Conformity with
the Requirements for the Degree of Doctor of Philosopy Faculty of
Library and Information Science, University of Toronto.
Conway, Maree (2009), "Environmantal Scannning… what it is and how to do
it", Thinking Futures, pp 70-91.
Cuhls, Kerstin et al (2015), "Models of Horizon Scanning - How to integrate
Horizon Scanning into European Research and Innovation Policies",
Technical Report.
Daft, Richard L. and Weick, Karl E. (1984), "Toward a Model of Organizations
as Interpretation Systems", Academy of Management Review 9, No. 2:
284-295.
David, Ruth A. (2005), Avoiding Surprise in an Era of Global Technology
Advances, US National Academy of Sciences.
Fahey, Liam and William R. King (1977), "Environmental Scanning for
Corporate Planning", Business Horizons 20, No. 4 (August): 61-71.
Gibson, Stevyn D. (2014), Exploring the Role and Value of Open Source
Intelligence, Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin’s
Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010.
Hamel, Gary and Prahalad, Coimbatore Krishnarao (1989), "Strategic Intent",
Harvard Business Review, No. 3, pp. 63-78.
Kott, Alexander, (2008), Battle of Cognition: The Future Information-Rich
Warfare and the Mind of the Commander, Praeger Security International
Westport, Connecticut, London.
Kuosa, Tuomo (2010), "Futures signals sense-making framework (FSSF): A
start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers,
trends and other types of information", Futures 42, 42–48
Kuosa, Tuomo

(2014),

Towards Strategic

Intelligence

–

Foresight,

Intelligence, and Policy-Making, Print Best, Viljandi, Estonia.
Lowenthal, Mark M. (2018), Future of Intelligence, Wiley Press.
Macfadyen, Leah P. and Dawson Shane (2010), "LMS Data to Develop an
‘‘Early Warning System” for Educators: A Proof of Concept",

31 »کاربست هوشمندی در آیندهپژوهی بهمنظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی
Computers & Education, No. 54, pp. 588–599.
Mendonca Sandro et al (2004), "Wild cards, weak signals and organisational
improvisation", Futures, No 36, pp. 201-218.
Miles, Ian and Saritas, Ozcan and Sokolov, Alexander (2016), Foresight for
Science, Technology and Innovation, Springer International Publishing
Switzerland.
Molitor, Graham T. T. (2003), The Power to Change the World: The Art of
Forecasting, Potomac, MD: Public Policy Forecasting).
Morrison, James L. (1995), "Environmental Scanning", in: G. Kurian & G.
Molitor (eds), Encyclopedia of the Future (NY: Simon & Schuster).
Pan, Wenwen et al (2016), "Study on the Intelligence Service Model in
“Scenario-Response” Emergency Decision Making: Taking China as an
Example", International Journal of Hybrid Information Technology,
Vol. 9, No. 5, pp. 185-196
Robinson,

Craig

V.

and,

Simmons,

John E.L.

(2017),

Organising

Environmental Scanning: Exploring Information Source, Mode and the
Impact of Firm Size, Long Range Planning, 1-14.
Saritas, Ozcan and Smith, Jack E. (2011), "The Big Picture –Trends, Drivers,
Wild Cards, Discontinuities and Weak Signals", Futures 43, 292–312.

