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  مقدمه
ها به تغييرات اقتصادي، ها و مؤسسهدانيم، بيش از هر زماني شركتكه ميامروزه چنان

سياسي، اجتماعي و فناوري حساس هستند. اين تغييرات محيطي مسلماً بر كاركرد 
و  54شركتي بايد اين تغييرات محيطي را پيمايشگذارند. بنابراين، هر ها تأثير ميسازمان
  آورند، مقابله كند.وجود ميهايي كه اين تغييرات بهو با چالش 55پايش

را براي ناميدن روشي كه مديران  »پيمايش« ةواژ 1967به سال  56نخستين بار، آگيوالر
را به  57حيطيكار برد. او پيمايش مدهند، بهبا آن محيط را مورد مطالعه و بررسي قرار مي

پيمايش محيطي، در واقع بررسي اطالعات مربوط به وقايع و «اين شكل تعريف كرد: 
ارتباطات محيط خارجي شركت است و دانشي است كه در به انجام رساندن 

  »كند.هاي آينده به مديريت شركت كمك ميفعاليت

كنند تا در صورت يش ميها به منظور درك نيروهاي خارجي مسبب تغييرات، محيط را پيماسازمان
لزوم واكنشي كارا و زودهنگام نسبت به تغييرات از خود نشان دهند. با توجه به اين كه قابليت و 
توانايي سازمان براي سازگارشدن با محيط خارجي، به فهم و تفسير تغييرات آن محيط وابسته 

ت هشداري سريع و ترين روش براي فهم و تفسير اين تغييرااست، پيمايش محيطي ابتدايي

 

54 Scan 

55 monitor 

56 Aguilar 

57 Environmental Scanning 
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لزوم اصالح طرح است. هيچ  يو نشانه 58هاضعفزودهنگام نسبت به تغييرات مهم و كشف نقطه
 طوربهبيني نيست. ها و امور غيرقابل پيشثباتي، بي59هاسيستمي قادر به حذف همه عدم قطعيت

ي دستيابي به آينده برا يهاي توسعهخالصه، هدف از سيستم پيمايش محيطي يافتن سريع نشانه
  آن است. بر همين اساس، اهداف پيمايش محيطي قابل شرح است:

 و احوال سازمان عفهم شرايط و اوضا  
 ازگاري با تغييرات سريع محيطس  
 در آينده وجود آوردن يك محيط مطلوببه  
  ،تسهيل ارزيابي عملكرد مديريت  

هايي كنند؟ و يا چه جنبهنميهايي مانند: كدام جوانب محيطي در آينده تغيير پاسخ پرسش
  محصول پيمايش محيطي است؟ هقابل تغييرند و چگون

تعبير پيمايش محيطي به عنوان يك ابزار مديريت راهبردي، چندان دور از ذهن نيست. 
چراكه ارتباطي تنگاتنگ ميان مديريت راهبردي و پيمايش محيطي وجود دارد. هنگامي 

ريزي راهبردي ها به برنامهكنند، نياز آنيدگي رشد ميها از نظر اندازه و پيچكه سازمان
شود كه در اين راستا رويكردي راهبردي هايشان نمايان ميبه منظور دستيابي به هدف

را شامل  61»مديريت مسايل«فرايند  60به پيمايش محيطي خواهند داشت. ويليام رنفرو
  چهار مرحله دانسته است:

 اني.پيمايش افق زمهاي آينده از راه شناسايي فرصت  
 سوابق و اثرات ذاتي اين مسائل. يتحقيق درباره  
 هاي عملي.بيني و ارائه برنامهاي مسائل به منظور پيشارزيابي مقايسه  
 .ايجاد و توسعه راهبردهايي براي نتايج فرايند پيمايش محيطي  

 

58 Weak Signals 

59 uncertainty 

60 William Renfro 

61 Issues Management 
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است و هاي راهبردي ريزيين پيمايش محيطي و برنامهبدهنده ارتباط شكل زير نشان
ريزي كند كه چگونه پيمايش محيطي، اطالعات را براي فرايند برنامهدر ضمن بيان مي
  سازد.راهبردي فراهم مي

  منابع خارجي
  ـ مطبوعات
  ـ كنفرانس
  ـ دلفي

    پيمايش  

  منابع داخلي
  ـ مطبوعات
  ـ كنفرانس
  ـ دلفي

  موضوعات نوظهور  موضوعات نوظهور
          
  تعريف موضوع    

  تحليل / پيشينه / شرح
  تحقيق موضوع/ چرخ اثر

  

      

  تغيير منابع موردنياز
موضوعات با عدم اجماع       تغيير موضوع

  هاتغيير اولويت  بنديبررسي نمودار اثر ـ احتمال اولويت    كافي چرخه
          
    موضوع مورداجماع 5تا  3انتخاب     
      
          

    

  انتخاب راهبرد
  موضوعـ پيشنهاد راهبرد 

  ـ گروه كاري ايجاد راهبرد موضوع
  ـ گروه كاري تحقيق موضوع

  دهي شدهـ گروه كاري موضوعات جهت

  

  ريزي استراتژيك توسط فرايند پيمايش محيطيكردن اطالعات براي فرايند برنامهچگونگي فراهم
  

          
هابنديارزيابي رتبه    نگاريآينده    چيدمان اهداف

          
 داخليانداز چشم  

هاي ريزي(برنامه 
  درازمدت)

 انداز خارجيچشم  
 (پيمايش محيطي)

  
      
      
          
  پيمايش    پايش    سازيپياده

          
          
    ريزي راهبرديفرايند برنامه  
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  هاي پيمايش محيطيبرخي از روش

سازمان ملل  يو همچنين طرح توسعه 62»گروه آينده«نگاري هاي آيندهبر اساس طرح
  توان چهار روش براي پيمايش محيطي در نظر گرفت:مي

 تشكيل گروهي از كارشناسان  
  استفاده از مقاالتon- line كامپيوتري  
 مرور نوشتارهاي منتشر شده  
 ها و مسائلموضوع يدرخواست از كارشناسان براي انتشار نوشتارهايي درباره 

  مهم موردنظر

  . تشكيل گروهي از كارشناسان:1
ها بسيار مفيد است، اندازي از تغييرات افق زماني را كه در اجراي طرحاين روش چشم

منظور پيمايش محيط نسبت به تغييرات مراحل آغازين دهد. اين روش معموالً بهارائه مي
شود كه نظريات است ميكنندگان درخورود. در اين روش از شركتكار ميافق زماني به

كنندگان هاي مهم مورد انتظار ارائه دهند. شركتپيشرفت دربارةهاي خود را و قضاوت
ر كنند و توانند از طريق كامپيوتر، دورنگار، پست الكترونيكي يا تلفن ارتباط برقرامي

هاي جديدي كه در سازمان ها و فرصتنظرات و مشاهدات خود را درباره موضوع
شود كه درباره پيشنهادات ها خواسته ميؤثر است، ارائه دهند. همچنين از آنمشخصي م

  ساير اعضا نيز، داوري كنند.

زيست با همكاري سازمان حفاظت محيط 63هايي كه دانشگاه ملل متحدطي بررسي
هاي كارشناسي انجام داده است، نكات كليدي زير به دست آمريكا درباره تشكيل گروه

  آمده است:

 ها و يا از طريق وجوي مقاالت منتشره آنتوان اعضاي گروه را از طريق جستمي
 

62 Futures Group 

63 United Nation university 
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  اي شناسايي و انتخاب كرد.هاي حرفهمعرفي موسسه
 هاي اعضا بايد پرداخت شود.ها و تماسهزينه صرف وقت و همچنين ارتباط  
 هاست.تخصصي، تجربه، كار و عاليق آن يمالك انتخاب اعضا رشته  
 يد هر از چندگاهي تغيير كند تا فكرهاي تازه و نظرات جديد به تركيب گروه با

  ند وارد شود.فراي
 هايي كه ها بايد در راستاي تخصص اعضا باشد و اعضا از پاسخ به پرسشپرسش

  ها نيست، امتناع ورزند.تخصص آن يدر حيطه
 نظرات هريك از اعضا بايد بدون نام و امضا به ساير اعضاي گروه ارائه شود تا 

كننده بايد براي آن قضاوت كنند، ضمن اين كه فهرست تمام افراد شركت دربارة
  همه شناخته باشد.

دهد با هاي اين رويكرد اين است كه نتايجي كه يك گروه ارائه مييكي از محدوديت
هاي مختلف ديگر متفاوت خواهد بود. هاي گروهتر و يا حتي يافتههاي بزرگنتايج گروه

دهد، نه ر، هر گروه تنها تركيبي از نظرات همان گروه خاص را ارائه ميبه عبارت ديگ
كند به دانش و ميزان اندازي كه يك گروه ترسيم ميبيشتر و نه كمتر. از آنجا كه چشم

هاي اثرگذار و كننده ايدهمشاركت اعضاي آن بستگي دارد، الزم است كه افراد شركت
ي تشكيل يك گروه ممكن است كه از نمايندگان ارزشمندي داشته باشند، بنابراين، برا

  المللي دعوت به عمل آيد.هاي ملي و بينسازمان

هاي مختلف به طور پيوسته و مداوم و در زمينهوقتي قرار باشد كه چنين گروهي به
هاي مختلف داشته باشد. بيني بپردازد، بايد اعضايي با تخصصنگري و پيشآينده

اي ملي بايد هاي مشاورهنگري و موسسههاي آيندهزمينههاي فعال در مؤسسه
ها را تهيه و تنظيم كنند و براي اعضا بفرستند. نخستين پرسشي كه از هريك نامهپرسش

تان در آينده تخصصي يزمينه يتوسعه ياز اعضا بايد پرسيده شود، اين است كه درباره
  چه تصوري داريد؟

ت ارائه شده از سوي ديگران اختصاص يابد. مانند اين تواند به پيشنهاداپرسش دوم مي
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ها را مرور و با استفاده از كنندگان قبلي چنين است، لطفاً آنپرسش كه نظرات شركت
  ها قضاوت كنيد؟دانش و تجربه خود نسبت به احتمال وقوع و چگونگي تأثير اين ايده

 زان و قضاوت نسبت بهريهاي برنامهگونگي سياستتواند درباره چآخرين پرسش مي
اجرا ها قابلت اين كه اين طرحعل«ها باشد. مانند: امكان اجرا و ميزان اثربخشي آن

  »نيستند، چيست؟

ييرات را ايجاد افراد ديگري كه بايد در گروه شركت كنند، افرادي هستند كه خودشان تغ
ا يكايك اين افراد براي وگو بهاي جديد در فرايند تغيير هستند. گفتكنند يا داراي ايدهمي

  ها بسيار مفيد است.فهم نقطه نظرهاي آن

  كامپيوتري: on-line. استفاده از مقاالت 2
هاي هاي خام تأثير گذار بر ظرفيتبراي استخراج داده on-lineهاي دادهاستفاده از پايگاه

  .يد استتوسعه يك فناوري و كشف امكان بالقوه تغييرات آن در آينده، بسيار مف
  ند از:ااند، عبارتكار رفتهها بهاي كه در تعدادي از طرحهاي دادهبرخي از پايگاه

ABI Inform , Social Index, ISI هاي داده بايد حق . براي استفاده از اين پايگاه
لف كه مطالبي از منابع مختاي هاشتراك پرداخت شود. مشتركان اين سرويس به مجموع

ها كه در يابند. دستيابي به اطالعات خام با جست و جوي واژهت ميروز و نو دارند، دسبه
  پذير است.راحتي امكانه است، بهبخش خالصه اطالعات و بخش كامل آن آمد

ABI Inform مجله علمي به  1200اي از خالصه مقاالتي است كه تقريبا در مجموعه
ت كه حاوي متن كامل اي اسيك پايگاه داده Social Index, ISIچاپ رسيده است.  

مقاالتي است كه در مجالت علمي به چاپ رسيده است. اين مجموعه شامل مقاالتي در 
مقاالت، تعداد  64نيز شامل خالصه ISIشناسي نيز هست. جامعه  وشناسي هاي مردمزمينه

  . است. . و . 65اي خاص، اختراعات ثبت شدهارجاعات به مقاله

مقاالت يافته شده مفيد نيستند. به ويژه اگر كلمات كليدي  يالزم به ذكر است كه همه
 

64 Abstract 

65 Patent 
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فايده خوبي انتخاب نشود، تعداد زيادي از مقاالت به دست آمده، نامربوط و بيوجو بهجست
  خواهند بود.

  مرور نوشتارهاي منتشر شده .3
ها، مجالت صنعتي و منابع مشابه ديگر كاربرد بسيار مؤثري مجالت تحقيقاتي، روزنامه

هاي جاري توان اطالعات الزم در قالب گزارشدر آينده نگاري دارند. به اين منظور مي
آژانس «دست آورد، مانند، هاي تحقيقاتي بهريزي آينده از موسسههاي برنامهو فعاليت
و  »67المللي اياالت متحده آمريكاآژانس توسعه بين« 66»خارجي انگليس يتوسعه

  »68ئدالمللي سوآژانس توسعه بين«

ها ي موضوعدرخواست از كارشناسان براي انتشار نوشتارهايي درباره. 4
  و مسائل مهم موردنظر

يك سياست  ياين روش در شناسايي و كشف مسايل بحراني بلندمدت و همچنين ارائه
  و راهبرد صحيح مفيد است.

  از:د ناكه بايستي در اين روش مورد توجه قرار گيرند، عبارت يبرخي از موارد
 متخصصان  وكه بيشتر مؤلفان كارشناسان به دقت انتخاب شوند. با توجه به اين

ها ها بازتاب نظر كارشناسي شخصي آنآن يمقاالت انفرادي دارند، و مقاله
  ها دقت كافي به عمل آيد.خواهد بود، الزم است كه در انتخاب آن

 نهايي به زمان  يسخهاز مشاوراني براي ويرايش مقاالت استفاده شود. ويرايش ن
ست، نياز به اكه اين كار از شمار كارهاي جزيي و فرعي زيادي نياز دارد. با آن

  مهارت زيادي دارد.
 تارهايي براي با وجود فوايد بسيار موجود در اين مقاالت، استفاده از چنين نوش

ها اي براي تجزيه و تحليل نوشتارايد مدت زمان كافيريزي كافي نيست و ببرنامه
  ريزي در نظر گرفت.و همچنين برنامه

 

66 Overseas Development Agency 

67 US Agency For International Development  

68 Swedish International Development Agency 



  101  فصل سوم: روش پيمايش محيطي
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 اند، دستمزد دريافت كنند.كارشناسان بر حسب زماني كه صرف اين كار كرده  
 ها مانند رئوس مطالب، حجم، مطالب مقاله ييك شكل استاندارد براي همه

  . . . تهيه شود.نامه و مقاله، كتاب

  كنندگان در فرايند پيمايش محيطي شركت
روه تقسيم گبه دو  ،ي پيمايش محيطي شركت دارندرا كه در يك برنامه توان افراديمي

  كرد: مجريان و كارشناسان.

مديران  يهدايت پيمايش محيطي در يك سازمان بسته به شرايط بر عهده مجريان:
هاي فعاليت مياني و يا مديران ارشد آن است و ارتباط محكمي ميان سطوح سازماني و

طور خالصه، مجريان فرايند پيمايش محيطي بايد اين ارد. بهپيمايش محيطي وجود ند
  مراحل را طي كنند:

هاي خارجي سازمان و بررسي پايش پيوسته فرايندها در محيط: 69پايش فرايند .1
  ها بر سازمانتأثيرات آن

ها و ساير بينيآنها، پيشاي ههاي جايگزين و بررسي دوراريوبيني: ايجاد سنپيش .2
  ريزي و مديريت مسايل سازمان است.برنامه الزمهها كه تحليل

هاي محيطي يك منبع مشاوره براي موضوع مشاوره داخلي: فراهم آوردن .3
باني بلندمدت و هدايت مطالعات تحقيقاتي مربوط به آينده كه براي پشتي

  گيري مورد نياز است.ريزي و تصميمهاي برنامهفعاليت
هاي مربوط به بينيپيش طالعاتمركز اطالعات: برپايي يك مركز كه ا .4

هاي محيطي بلند مدت را هايي را كه موضوعهاي خارجي همه سازمانمحيط
  كنند، دارا باشد.تفسير، تحليل و نگهداري مي

رندگان به دست آوردن اطالعات از منابع ارتباطي مطلوب تصميم گيارتباطات:  .5
  . . . ها وها، گزارشمانند روزنامه

يوسته بهتر ساختن فرايندهاي تحليل محيطي با ايجاد و توسعه بهبود فرايند: پ .6
 

69 Trend moritoring 
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هاي كارگيري فرايندبيني و بههاي پيشسيستم ها، طراحيابزارها و روش
  71و خوداصالح 70خودارزياب

روه گيك سيستم پيمايش محيطي كارا به مشاركت و همكاري اين سه كارشناسان: 
  علمي نياز دارد:

اين  دقيقي درباره موضوع مورد بحث دارند. كارشناساني كه دانش عميق و .1
ها گيريتصميم ةكننداي كه هدايتكارشناسان اطالعات را به مراكز اطالعاتي

  دهند.هستند انتقال مي
ميزان دسترسي  كارشناساني در زمينه سازماندهي منابع مفيد اطالعاتي، اين افراد .2

  دهند.ت مفيد را افزايش ميكار گيري اطالعاو به
كنند. ا ميشناسان فناوري اطالعات كه زيرساخت فني مديريت اطالعات را بنكار .3

ها كنند كه تخصيص اطالعات را ساده و انتقال آنهايي را اجرا ميها سيستمآن
  گويند. »عاتمديريت اطال«كند. به اين سيستم تر ميرا سريع

  :اي متشكل از شش فرايند وابسته به هم استمديريت اطالعات، شبكه

فاده خود از شناخت نيازهاي اطالعاتي: در اين فرايند كاربران نحوه و نوع است .1
 سازند.اطالعات پيمايش را مشخص مي

 آوري اطالعات: كه قبالً توضيح داده شد.جمع .2

نجام ابندي اطالعات: كه يك پايگاه داده مركزي آن را سازماندهي و طبقه .3
 خواهد آمد. دهد و در بخش بعد شرح آنمي

گر يايجاد محصول يا خدمات اطالعاتي: كه بايد از نظر موضوع، شكل و د .4
 خصوصيات به موضوع مربوط باشد.

هاي هاي آموزشي، گزارشانتشار اطالعات: كه از طرق مختلف مانند كارگاه .5
 پذيرد.. صورت مي . نوشتاري و .

 

70 Self - evaluation 

71 Self – correction  
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 استفاده از اطالعات .6

  ساخت پايگاه داده پيمايش محيطي
هاي وگو با كارشناسان، استفاده از پايگاه دادهطور كه قبالً گفته شد، مصاحبه و گفتهمان

on-line نگاري مورد ابزارهايي است كه در آينده ،مجالت علمي يهاو مرور نوشتار
گيرند. واضح است كه براي استفاده بهتر از اين اطالعات، الزم است كه استفاده قرار مي

اي استانداردي ثبت شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. هاين اطالعات به شكل
هاي برخي از حوزه هاي استاندارد ساخت يك پايگاه داده است.يكي از اين شكل

  ند از:اها لحاظ شوند، عبارتموردتوجه در پيمايش كه بايد در پايگاه داده

 مسايل سياسي  
 علم و فناوري  
 كشاورزي و غذايي  
 منابع طبيعي  
 انرژي  
 جمعيت، آموزش، رفاه عمومي  
 ارتباطات و حمل و نقل  
 المللياقتصاد داخلي و بين  
 مسايل فرهنگي و اجتماعي  

  گيرند:زير را در نظر مي فيلدهايدر پايگاه داده 

  عنوان: شناخت روندها، وقايع .1
  شرح: شرح روند، واقعه .2
هاي ميزان اهميت: هر واقعه در آينده چه اندازه اهميت دارد ؟ برخي از مالك .3

هاي وابسته به اهميت وقايع عبارتند از: شدت تأثير، قريب الوقوع بودن، فاجعه
شود و گذاري ميها ارزشواقعه و... در محاسبه ميزان اهميت، هريك از مالك
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  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  شود.ميزان اهميت مشخص مي 1هاي كميسپس با استفاده از مدل
  گونه است؟ر آينده چعواقب و آثار: نتايج و آثار فرايند يا واقعه ياد شده د .4
اند و يا همكاران: چه كساني مستقيماً در استخراج اطالعات مشاركت كرده .5

  ) . . . ها، ملل مختلف وافراد، سازمان اند؟ (اي مؤثر بودهگونهبه
  گيرد؟يبندي: اين روند يا واقعه در كدام حوزه پيمايش محيطي قرار مطبقه .6
ها و يا منابع اند ؟ (مجالت علمي، كتابآمدهمنبع: اين اطالعات از كجا به دست  .7

  ديگر)
  محل منابع: اين منابع در كجا قرار دارند؟ .8
  تاريخ: تاريخ ورود اطالعات به پايگاه داده .9

  كنندهمشخصات مسئول: نام و آدرس پيمايش .10

وجو جست اطالعات در نظر گرفته است، ياي كه واردكنندههر پوشه با كلمات كليدي
توان مي »سالمتي« ةتفاده از كلمو اس 4 ةشمار ةوجو در پوشبا جست شود. مثالًمي

  ، به دست آورد.گزارشي از عوامل تأثيرگذار بر سالمتي را كه در پايگاه وارد شده است

  عوامل مؤثر بر فرايند پيمايش محيطي

ان مي) محيط و ميزثباتي ( ناآرااي مانند بيفرايند پيمايش محيطي متاثر از عوامل خارجي
ط به آن و عوامل اعتماد به منابع و عوامل سازماني مانند ماهيت شغل و راهبردهاي مربو

انند ميزان اطالعاتي نظير ميزان دسترسي و كيفيت اطالعات و همچنين عوامل شخصي م
توان از عوامل زير نيز نام دانش و شناخت پيمايش كننده است. افزون بر اين عوامل، مي

  برد:

ثباتي محيط) مديراني كه محيط را بسيار : (آثار درك بي2طموقعيت و شراي .1
ثباتي مندي بيشتري به پيمايش محيطي دارند. درك بيدانند، عالقهثبات ميبي

ثباتي محيط، عامل خوبي براي برآورد ميزان عمق و گستردگي پيمايش است. بي
 

1 Quantative Models 

2 Situational Dimention 
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ارجي است. محيط خ تمحيط تابعي از پيچيدگي (تعداد عوامل مؤثر) و نرخ تغييرا
بنابراين، ارتباط زيادي ميان ميزان عدم اطمينان و گستردگي و عمق پيمايش 

  محيطي وجود دارد.
ر محيط خارجي راهبردهاي سازماني: راهبردهاي ساماني الگوهاي عمل سازمان در براب . 2

كنند، از جمله تنوع محصول، پايين ها راهبرد خاص خود را دنبال مياست. همه سازمان
كار ها يك روش خاص پيمايش محيطي را به. هر يك از آن . . ينه، تمركز وبودن هز

  برند تا اطالعات مربوط به راهبرد مورد نظر را فراهم سازند.مي
هاي هاي مديريتي متأثر از سطوح سازماني، تخصصهاي مديريتي: ويژگيويژگي .3

هاي هاست در پيمايش محيطي، تأثير ويژگيمديران و سبك شناخت و عمل آن
ه نشان ك) بيشتر است. شواهدي هست 4(بند  »نيازهاي اطالعاتي«مديريتي بر 

  ي نياز دارند.دهد مديران ارشد بيش از مديران پايين به پيمايش محيطمي
هاي نيازهاي اطالعاتي: ( تمركز پيمايش محيطي ) به عنوان نمونه، سازمان .4

كنند هاي مربوط به فروش متمركز ميبررسي و مطالعات خود را بر حوزه 1تجاري
دهند. يا اطالعات مربوط به مشتريان، رقبا و تامين كنندگان را مدنظر قرار مي

هاي محيطي مثل فناوري، اجتماع، نبهصنايع ديگر، ممكن است بر ساير ج
  سياست و اقتصاد تمركز داشته باشند.

ي پيمايش وجوي اطالعات: (استفاده از منابع مناسب) در يك برنامهجست .5
هاي ضروري و مهم هاي مختلفي براي تعيين مسايل و موضوعمحيطي روش

هايي هستند كه ها، دلفي و سناريو از جمله روشرود. پرسشنامهكار ميسازمان به
وجوي هاي مختلفي براي جستتوانند استفاده شوند. هر سازماني از روشمي

ها بستگي به اندازه سازمان، ميزان تجربه آن كند. اين روشاطالعات استفاده مي
كند، دارد. پيمايش محيطي هر دو جنبه و نوع صنعتي كه در آن زمينه فعاليت مي

گيرد كه چگونگي آن طالعات را در بر ميا 3وجوياطالعات و جست 2مشاهده
 

1 Business organization 

2 Viewing 

3 Serching  
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بسته به هدف و نتيجه مورد نظر سازمان از پيمايش محيطي است. دو بعد اساسي 
  ند از:ادر پيمايش محيطي عبارت

 توانيم آنچه را كه در محيط اتفاق آيا ما مي: 1قابليت تحليل محيط
  افتد، تحليل كنيم؟مي

 محيط دخالت فعاالنه داشته باشيم  توانيم درآيا ما مي: 2مداخله سازماني
  اطالعات بپردازيم؟ و به گردآوري

اخله بسته به باورهاي سازمان درباره قابليت تحليل محيط و ميزان مد
وجوي اطالعات مفيد كارگيري يكي از چهار روش زير براي جستسازماني به
  رسد:به نظر مي

بدون نياز اطالعاتي  : در اين روش، اشخاص اطالعات را3ي آزادمشاهدهالف) 
كنند. هدف از اين نوع بررسي، كشف عاليم تغييرات مشخص بررسي مي

روند و كار ميزودهنگام است. در اين روش، منابع مختلف و زيادي به
شوند. نتيجه بررسي غير مستقيم، شناسايي اطالعات زيادي استخراج مي

  ها و مسايل مهم است.زمينه

در اين نوع بررسي، افراد مستقيماً اطالعات  :4ي هدايت شدهمشاهدهب) 
هاي انتخاب شده و انواع اطالعات مطمئن را بررسي مربوط به موضوع

كنند. هدف از اين بررسي، ارزيابي اهميت اطالعات مربوط به عوامل مؤثر مي
بر سازمان است. اگر تأثيرات برآورد شده، اهميت زيادي داشته باشد، روش 

  يابد.تغيير مي »وجوجست«به روش  »مشاهده«

طور جدي اطالعات را : در اين روش، افراد به5وجوي غيررسميجستج) 
 

1 Enviroment Analyzabitity 

2 Organizational Intrusiveness 

3 Undirected Viewing  

4 Conditioned Viewing 

5 Informal searching 
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مسائل خاص توسعه  يكنند تا دانش و فهم خود را در زمينهوجو ميجست
نامند كه تالشي نسبتاً محدود دهند. از اين روي، اين روش را غيررسمي مي

وري اطالعات مربوط به يك ساختار است. هدف از اين روش، جمع آو بي
  موضوع خاص به منظور تعيين نيازهاي عملياتي سازمان است.

هاي : در اين روش اطالعاتي درباره مسائل و موضوع1وجوي رسميجستد) 
آوري اطالعات مربوط به شود. هدف از اين روش، جمعآوري ميخاص جمع

خاذ يك كردن بستري مناسب براي اتمنظور فراهميك موضوع خاص به
توان بخشي وجوي رسمي را ميتصميم يا انجام يك عمل است. مثالً جست

وجوي اختراعات آوري اطالعات رقبا، جستهاي مربوط به جمعاز فعاليت
وجوي رسمي اطالعات مفيد، از ثبت شده و يا تحليل بازار دانست. در جست

صحيح، دقيق اي كه اطالعات و يا مراكز اطالعاتي 2منابع حاوي دانش كافي
  شود.و باكيفيتي دارند، استفاده مي

طي براي استفاده از اطالعات: اطالعات استخراج شده از فرايند پيمايش محي .6
ها و همچنين ايجاد دركي روشن از محيط، گردآوري و به منظور اتخاذ تصميم

رود. الزم به كار ميهاي مختلف سازمان بهريزي راهبردي در بخشبراي برنامه
كافي  آوري است كه پيمايش محيطي به تنهايي براي انجام صحيح يك كارياد

طالعات استخراج نيست، بلكه اين فرايند بايد مبتني بر راهبردهاي سازمان باشد. ا
كار روند. يك اثر مهم پيمايش ريزي بهشده نيز بايد به درستي در فرايند برنامه

هايي بحث ت افراد سازمان درمحيطي، افزايش ارتباطات و افزايش ميزان مشارك
  مربوط به آينده است.

 

1 formal searching 

2 Knowledgable 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  1فناوري پيمايش سريع محيطي
ريزان و مديران ارشد يك روش پيمايش براي برنامه »فناوري پيمايش سريع محيطي«
هاي سازمان است. اين ها بر راهبردها و سياستمنظور تعيين ميزان تغييرات و تأثيرات آنبه

گذشته،  2سازد كه به يك درك مشترك از مسايلرا قادر ميروش مجريان و مديران ارشد 
يك  »يمايش سريع محيطيپ«هاي آينده و اتفاقاتي كه رخ خواهد داد برسند. فناوري انتخاب

دست هاي راهبردي براي برخورد با محيط بهها و گزينهتحليل عميق از محيط خارجي، ظرفيت
اف مورد نظر خود را با توجه به تغييرات محيطي تواند اهددهد. به اين ترتيب، سازمان ميمي

فناوري «ي رويه از تغييرات دست يابد. 3روشن سازد و همچنين به يك درك راهبردي و پويا
  زير است: يشامل چهار مرحله »پيمايش سريع محيطي

 4آمادگي  
 ريزيبرنامه ةجلس  
 ايجاد و توسعه سناريو  
 هاي راهبرديشناسايي گزينه ةجلس  

  خش است:بت كه خود شامل چهار آمادگي اس ،اولين مرحله از اين فناوري آمادگي:. 1
  هاي راهبرديتعيين مسايل و موضوعتعريف و  
 عضو است). 15تا  12ها كنندگان ( كه معموالً تعداد آنانتخاب شركت  
 محيطي  فرايندها و وقايع دربارةكردن يك پرونده كه حاوي اطالعاتي آماده

  مان است.مربوط به ساز
 توصيه  انتخاب يك محل مناسب براي تشكيل جلسات (معموالً يك سازمان مجزا

  شود.)مي

اي تشكيل پس از اجراي فاز اول بايد جلسات روزانه و پيوستهريزي: برنامه ة. جلس2
 

1 Quick Environmental Scanning Technology (QUEST) 
2 Issue 

3 Dynamic 

4 Preparation 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

شود و پس از وظايف و اهداف سازمان شروع مي يوگو دربارهشود. هر جلسه با گفت
پرداختن به مسائل راهبردي، يك بحث آزاد درباره فرايند و وقايع بحراني اي كه تأثيرات 

زماني به تحليل تأثيرات اين  ةشود. در طول هر جلسمهمي بر سازمان دارند، آغاز مي
  .شودمان اختصاص داده ميزوقايع بر يكديگر و توان راهبردي سا

اي از موارد مورد بحث پس از هر جلسه، گزارش و خالصهسناريو:  ي. تدوين و توسعه3
شود. اين گزارش داراي دو بخش است كه بخش اول آن شامل وظايف و اهداف تهيه مي

ها مواجه هاي مختلفي كه سازمان ممكن است در آينده با آناست و بخش دوم گزينه
  گيرد.شود را در بر مي

آخرين فاز اين فناوري برگزاري يك جلسه  هاي راهبردي:شناسايي گزينه يجلسه. 4
هاي راهبردي ها و گزينهانجامد و در آن گزارشاست كه معموالً نصف روز به طول مي

هاي سازمان مشخص ها و ضعفگيرد و به اين ترتيب، قوتمورد ارزيابي و بحث قرار مي
  شود.مي

هاي براي تعيين سياست »ي پيمايش سريع محيطيفناور«نكته قابل توجه اين كه 
سازد تا سازمان ها و مسايل راهبرديكي را مطرح ميولي موضوع ،رودكار نميراهبردي به

  ها را بررسي كند.هاي راهبردي آنقبل از اتخاذ تصميم




