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 چکیده
مدیریت دانـایی بـا نهـاه بـه  راهبرداست و ها ها و رسانهترین مباحث در حوزه مدیریت سازماناز مهم مدیریت دانایی

 کـه خبرگـان بـا عمیق مصاحبهبه  پژوهش حاضردر رو از این. تر بوده استهایی نزدیکبه چه مدل و مؤلفهپژوهی آینده

 بـراي برفـی گلولـه رویکرد از پژوهش این در. ایمپرداخته رسانه( مدیران ارشدو ها دانشهاه علمی هیئت )اعضاي شامل

-تم کهجاییازآن. است گردیده استفاده گیرينمونه پایان براي استاندارديمنزله به هاتم اشباع روش از و ها نمونه انتخاب

 پایـایی تأییـد بـراي و گرفته قرار تأیید مورد هامصاحبه روایی احصاء شده، خبرگان، نظرات از گیريبهره با برگزیدههاي 

 دانـایی، مـدیریت سـوگیري پـژوهش، در ارائه شده نظرات به توجه با. است شده استفاده آزمایی باز روش از هامصاحبه

 پژوهـیآینـده ینـدفرآ بـر دانـایی مدیریت اثرگذار مالحظات ترینمهم انسان، شناخت موانع و انسان رفتار هايپیچیدگی

 ترینمهم پژوهی،آینده دانایی ارتقاي و نظر مورد آینده به رسیدن ها،بینیپیش تحقق دیهر، يسو از. است شده شناسایی

  است. شده داده تشخیص دانایی مدیریت و پژوهی آینده دوسویه تعامل دستاوردهاي
 ینـدفرآ از ناشـی اثـرات تـرینمهم تغییر، عوامل شناسایی و آینده در مطلوب تغییرات ایجاد آینده، بینیپیش همچنین

با نهاه بـه  مدیریت داناییاي که کاربرد گونه؛ بهاست گردیده قلمداد سیما و صدا سازمان در مدیریت دانایی بر پژوهیآینده
   سیما شده است.سازمان صداو در، یادگیري سازمانی در رسانه ملی سبب افزایش آینده
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 مقدمه  .1

 تعریف و تغییر سازوکارهاي شناسایی وضعیت موجود، تحلیل از گیريبهره با تا است آن به دنبال پژوهیآینده

 بستهی خوب هايتصمیم کند. بینیممکن پیش و محتمل هايآینده در را بهبود و توسعه مختلف، سناریوهاي

 هايسنت دیهر پرتغییر، این دنیاي در است؛ متفاوت بسیار گذشته با امروزي زندگی دارد،گري نرود به کامل

 را جامعه و سازمان خود، بتوانیم تا کنیم خلق را خودمان آینده باید خود ما بلکه دهند؛شکل نمی را ما آینده قدیمی
 .آماده سازیم جهانی تغییرات برابر در

 در آن اثرات و آینده به توجه دارد هاملت فرهنگ و ایدئولوژي بینی،جهان دوسویه با ارتباطی پژوهی،آینده

 عقالنی، و تجربی علوم ظهور با .انهیزدرا برمی انسان کنجکاوي حس که است مباحثی ترینمهم از زندگی انسان،

 آورده ارمغان به را نهاريآینده و پژوهیچون آینده مفاهیمی و شده تبدیل آینده در پژوهش به آینده در کنجکاوي

 تحوالت و شودمی محسوب مباحث استراتژیک در شناسیمحیط موارد از آینده، تحلیل اینکه به توجه با، است

 اکتشاف، پژوهی،آینده شناسیاز روش هدف دارد، نقش استراتژیک مباحث این علمی مبحث در روند این علمی

 .[1۴]هست  تصمیمات بهبود منظور به محتمل و هاي مطلوبآینده آزمون و ایجاد
 ما، کشور در .شودمی ساخته جامعه هر هايارزش برپایه یعنی بنیاد، ارزش به شدت است دانشی پژوهی،آینده

 در انسانی علوم درست ریزيپی درگرو ما جامعه و شقاوت سعادت اند،کرده اشاره رهبري معظم مقام که گونههمان

 یعنی انسانی علوم در تحول .اندکرده اظهارانسانی  علوم در تحول قالب در را موضوع این ایشان، جامعه است

 یا پذیرفت باید عیناً شد،می سرریز ما درکشور ویژهبه شرقی جوامع در قبل از که را فکري آیا آبشخورهاي اینکه

 کنیم؟ توجه هاآن به خودمان هايارزش و باورها براساس باید اینکه

 کدام به انسانی علوم هآیند بهوید که باشد این تواندپژوهی میآینده موضوعات از پرسشی، چنین نتیجه در

 باید پژوهیهآیند واقع در دارد؟ وجود علوم انسانی در فراوانی انسانی علوم در فکري مکاتب چرا رود؟سمت می

 و منعطف هاينظریه از با استفاده آن، پس از و کند پیدا زمینه این در را روندها برسد، حال و به باشد نهرگذشته
 .[1۳] داشت خواهند وجود انسانی علوم حوزه براي محتملی هايچه آینده که کند بررسی ترکیبی

ترین و را جدیدبا نهاه به آینده هاي دانایی محور نظران حوزه مدیریت و سازمان، سازمانامروزه صاحب
هاي نوین استراتژيمنظور اجراي ترین بستر بهسازمانی و مناسبراهبردهاي استراتژیک کارآمدترین شکل 

ها و عملکردهاي هاي دانایی محور کارکردکنند. در سازمانمعرفی میاي هاي رسانهبراي آینده سازمانمدیریتی 
ها به تعامل، تري اتخاذ شده و افراد و گروهتري صورت گرفته، تصمیمات اثربخشسازمان در سطح مطلوب
و بازتعریف آن یک با نهاه به آینده شناسی دانایی سیر مفهومشوند. العمر ترغیب میمشارکت و یادگیري مادام

ورود  .[۵]است براي آینده هاي سازمان و حوزه استراتژي عملیاتی، نمودار سیر تکاملی تئوريراهبردي و ارزش 
 ی؛ موضوعاست یو انسان یکیتکنولوژ ،یمختلف ساختاري، فرهنه ازهايین شیمستلزم پ ،ییدانا موفق به عصر

 .[1۶] مورد غفلت واقع شده است اريیبس دگاهید که از
شده  لیتبد یتیریمد و سبک مد ی، به نوع1۹۹۴از دهه  ایی با نهاه به آیندهدان تیریمدراهبردهاي عملیاتی  

سازي، رهیذخ هاي گسترده سازمان شامل کسب، خلق،تیسازي فعالمند و منسجم هماهنگنظام ندیاست و به فرآ
 راهبردهاي مدیریتی در براي سازمانی ها جهت تحقق اهدافافراد و گروه لهیوسبهایی اربرد دانانتشار و ک م،یتسه
هستند  زانندهیبرانه مناسب و یبا فرهنگ سازمان يهاو سرآمد، سازمان ایپو يهاسازمان [ .۲۴] دارد اشاره آینده

یکپارچه را نهر و آیندهرویکردي  ایی بادانمدیریت راهبردهاي کنند.یم افراد فراهم يمطلوب کار را برا طیکه شرا
دهد. کار ترویج میوهاي اطالعاتی کسبهمه دارایی گذاري و ارزیابیمنظور تعیین، کسب، بازیابی، به اشتراكبه

ها ها و همچنین مهارتها، رویههاي اطالعاتی، مستندات، سیاستبانک توانند شاملهاي اطالعاتی میاین دارائی
 .[11]که در ذهن افراد وجود دارد  .ضمنی و غیرآشکار باشدو تجارب 
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ها را به حرکت کنیم و فراتر از آن با پیشهامی خود آنرو پیشحال اگر بخواهیم به موازات تحوالت جهانی 
آشنا « هاي طبیعیتئوري نظم در آشفتهی و فلسفه نظام»موقع و درست مدیریت کنیم، باید با رازهاي مکشوف 

اطالعاتی خود را افزایش دهیم و راهبردي و هاي هاي علمی جدید، اندوختهاین طریق براساس یافته شویم و از
 هايدارایی ازجملهها نسازما براي دانایی .براساس آن در بازار رقابتی پیچیده و استراتژیک جهانی کامیاب شویم

 منظوربه پس، ؛دانندمی مزیت پایدار عوامل از را دانایی مدیریت، علم نظران صاحب که طوريبه است، راهبردي

 مدیریت مناسب راهبرد تجویز و احتمالی شرایط برابر در اقدام آمادگی باید هاسازمان آینده، در مزیت این حفظ

  .[ 11] باشند داشته را دانایی
 حیث از آینده بینیپیش مستلزم مدیریت دانایی، درحوزه نظر مورد آینده به رسیدن و مطلوب تغییرات ایجاد

 ،مدیریتی علومآینده  در هاي ارزش آفرینحوزه شناسایی است. حوزه این در تغییرات بر مؤثر شناخت عوامل
 با موقعبه سازگاري و مدیریت دانایی آینده نفعانذي نیازهاي شناخت آینده، در انتقال دانایی فضاهاي احصاي

 علوم بین در انسانی علوم اهمیت وجود با  .است شناخت آینده و ضروریات الزامات از بخشی تنها تغییرات،

 در مدیریت دانایی است؟ مدیریت دانایی کدام آینده جهت که شد پرداخته موضوع این به کمتر تاکنون مختلف،

مدیریت  اثرگذارند؟ مدیریت دانایی حوزه در تغییرات ایجاد بر هاییمؤلفه چه کرد؟ دنبال خواهد را اهدافی چه آینده
 بهذارد؟ اثر تواندمی حوزه این در پژوهیآینده یندفرآ در است که هاییمحدودیت چه داراي دانایی

 دانش از استفاده با خواهیممی ما آورد؟ ارمغان خواهد به مدیریت دانایی حوزه در را ثمراتی چه پژوهیآینده

 به دنبال پژوهیآینده .آینده باشیم بر بیشتري اثرگذاري به قادر و هنمود اتخاذ را بهتري تصمیمات آینده پژوهی،

 اهمیت به توجه با و هاي موصوفکاستی رفع راستاي در .است تصمیم بر مؤثر هايومؤلفه تصمیمات بر اثرگذاري

-آینده ادبیات مرور ضمن کوشدمی پژوهش این انسانی، علوم حوزه دانایی مدیریت و پژوهیآینده تعاملی رابطه

 پژوهی آینده بین رابطه دربرقراري تم تحلیل روش کاربست و خبرگان با مصاحبه انجام باایی دان مدیریت ،پژوهی

 مالحظات احصاي به است آن هدف مطالعه، این در .نماید عمل مفید انسانی، علوم حوزه در اییدان مدیریت و

 از حاصل دستاوردهاي همچنین .شود پرداخته پژوهیآینده یندفرآ بر مؤثر (اییدان مدیریت نظریه با)  انسانی علوم

 علوم بر پژوهیکه آینده متقابلی اثرات سرانجام و گردد شناسایی مدیریت دانایی حوزه در پژوهیآینده یندفرآ

 .شود شناسایی داشت خواهد انسانی
 
 مبانی نظری پیشینه پژوهش .2

 عالئم نادر موارد در جز به هابحران .است آن وقوع از قبل چیز هر دیدنپژوهی هیندآ .پژوهیآینده

 عبور دهنده هشدار عالئم این کنار از راحتیبه نباید مدیران. دهندمی بروز خود از وقوع از قبل را ايهشداردهنده

 که این خالصه. ندارد اهمیت برایشان آینده وقایع چون کننداحساس نمی را هانشانه هاآن از بعضی البته. کنند

 مهار راآن و درك هاآن وقوع از قبل را هابحران خیلی از اولیه عالیم پژوهی،آینده انجام با توانندمی مدیران

 عوامل و الهوها منابع،وتحلیل تجزیه از استفاده با که است هاییتالش مجموعه بر مشتمل پژوهیآینده. کنند

 و نهاشتن نهاري،آینده پردازند.می هاآن تحقق براي ریزيبرنامه و بالقوه هايآینده تجسم به ثبات، یا و تغییر
 علمی برخوردار تخیل عنصر از معموالً  کهاست  آینده به مربوط متون و مقاله نیز و فیلمنامه، نمایشنامه، تدوین،

 واي چندرشته مطالعاتی شناسیهاند. آیندکرده ایفا را پژوهیآینده هايفرضپیش نقش بعضاً  هانهاريآینده. است
شناي هگیرد. آیندمی صورت آینده در جامعه یک مطلوب یا ممکن وضعیت شناخت منظوربه که استاي فرارشته
 مثابه بهبینی پیش واژه تعریف، این درپردازد. می  آینده در مختلف رویداد چندین بینیپیش به که است فرآیندي

-هآیند .است وقایع ازاي رشته یا کلی فرآیندهاي از برخی وقوع نسبی احتمال گویاي کهرود میکار بهاي گزاره
 اظهار پژوهیآینده  است. اجتماع تکنولوژي و طراحی جدید شکل یک و علوم طراحی از بخشی ،شناسی
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 در تا بدیل هايحلراه طراحی همچنین آینده مشکالت و بینی مسائلپیش فعلی، تصمیمات آتی پیامدهاي

 توانمی .کند انتخاب را اخالقی و مناسب هايگزینه بتواند و باشد بیشتري هايگزینه داراي جامعه نهایت

 هاآن .فروپاشیدند هم از این جهت از و کنند سازگار تحوالت با را خود نتوانستند که دید را جوامعی و کشورها

  .[۶] است تغییرات شناخت اییدان منظر این از شناسیآینده .نشناختند درست را تغییر ذات
 از هایینمونه کاهنان و پیشهویان .است داشته وجود باستان عهد از آینده هدربار دانستن براي بشر اشتیاق

 پژوهیآینده فعالیت نخستین .[1۵] دهند پاسخ اشتیاق به نحوي به تا داشتند تالش گذشته در که هستند کسانی

 زمینه در، آگبرن سرپرستی به پژوهشهران گروهی از 1۹۳۳تا  1۹۳۴ هايسال در علمی، تحلیل یک درقالب

-آینده اصطالح 1۹4۴ دهه اواسط از  اوسیپ نام به آلمانی استاد یک آن از پس. شد انجام آمریکا در شناسیجامعه

 .[۲۲] کرد باب بود،رو پیش احتماالت گرفتن نظر در و آینده معناي مطالعه به که را شناسی

 حوزه در ،کهاست استراتژیک علوم از پژوهیه. آینداست انسانی هر نیاز مورد علوم ترینحیاتی از آینده شناخت

 هنر پژوهیآیندهندارد.  هم پیشهویی ادعاي و است بینیپیش از فراترپژوهی . آیندهگیردمی قرار نرم هايفناوري

 بررسی براي سیستماتیک تالش پژوهیهآیند. هستیم آینده خواهان که گونهآن به است، آینده به دادن شکل

 بنایی زیر هايحوزه و نوظهور هايپدیده شناسایی منظوربه جامعه و محیط فناوري،  ،علم آینده درازمدت

 و اییدانپژوهی آینده .داشت خواهد پی در را اقتصادي و اجتماعی منافع بیشترین که است استراتژیک هايپژوهش
 ابهامات و داشته نهه باز آینده احتمالی مخاطرات و هافرصت ، رویدادها به نسبت را مردم چشم که است معرفتی

 همهان به رواین ازدهد می افزایش را مردم و جامعه هوشمندانه هايگزینه انتخاب توانایی و داده کاهش را مردم

 از و (هنجاري هاي آینده) بروند باید کجا به ،(اکتشافی هايآینده) بروندتوانند می کجاها به که بدانند تا داده اجازه

 (سازي آینده به معطوف راهبردهاي) برسند خود مطلوب هاي آینده به بیشتري سهولت با توانندمی مسیرهایی چه
[14]. 

-مدل تصمیم، تحلیل متقابل، تأثیرات تحلیل محیطی، پویش به توانمی پژوهیآینده هايروش ترینمهماز 

 شهود، و هوشمندانهبینی پیش سازي،شبیه و سازيبازي ها،آینده حلقه اقتصادسنجی، دلفی، گیري،تصمیم هاي

 سیستم، هايپویایی آماري، سازيمدل سناریوها، وابستهی، هايدرخت مشارکتی، هايشناسی، روشریخت تحلیل

اي الیه تحلیل روند، تأثیر و تحلیل زمانی، هايسري هايبینیپیش زنجیره فناوري، تحلیل ساختاري، تحلیل
 .[4] کرد اشاره کاوي ومتن مسیر نهاشت هاي،زمین ناهمسانی کاهش عاملی، سازيمدل ها،علت

 شکست اییدان مدیریت سازيهپیاد در هاسازمان بعضی که هاییعلت ازمدیریت دانایی.  راهبردهای

 و دانش فرد به منحصرهاي ویژگی و کنند متمایز اطالعات یا داده از را دانش نتوانستند که بود این خوردند،
 مدیریت هايحطر شکست در میلز اسپک، هوگ، ویگ، که دالیلی دیهر از گرفتند. نادیده را دانشی کارکنان

 در که ترتیب این به. است اییدان مدیریت سازيپیاده براي مناسب متدولوژي نبود ،اندهکرد که اشاره آن به اییدان

 براي شدهمی گرفته کار،به اطالعاتی هايسیستم توسعه یا ایجاد براي که سنتیهاي متدولوژي موارد بسیاري

 .[۲] است شده استفاده آن هايسیستم و دانش مدیریت سازيپیاده
تالش براي شامل توان گفت مدیریت دانایی کلی میطوریی تعاریف مختلفی شده است اما بهاز مدیریت دانا

طوري که مجموعه وسیعی از گنج پنهان به دارایی سازمانی، بهکشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این 
. پس مدیریت [1] ستند بتوانند از آن استفاده کننددخیل ه آینده سازمانمسیر هاي گیريافرادي که در تصمیم

براي اجراي  کند اطالعات مهم را بیابند، گزینش و سازماندهی وها یاري مییندي است که به سازماندانایی فرآ
-تصمیم آموختن پویا و هایی چون درك مشکالت،منتشر کنند و تخصصی است که براي فعالیت آن در آینده

 ضروري است.براي آینده گیري 
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 باید آن به مربوط اهداف و استراتژي این که است آن دانش مدیریت استراتژي ایجاد در موارد ترینمهم از

 عملکرد نهایت در و کار ،باشد سازمانی اهداف و استراتژي و کسب یندهايفرآ کارایی و اثربخشی نمایانهر

 و قوت نقاط رابطه با در سازمان یک دانش، مدیریتسازي ياستراتژ یندفرآ طریق از دببخشن بهبود را سازمانی
 توانمی بنابراین ،شودمی آگاه خود اهداف به رسیدن براي دانش مدیریت جنس از تهدیداتی و هافرصت و ضعف

 بخشی واقع در آن سازياستراتژي و دانش مدیریت خود از بخشی دانش مدیریت استراتژیکریزي برنامه که گفت

 .[7] است دانایی مدیریت استراتژیکریزي برنامه از
و ، اتخاذ شیوه انجام کار بلندمدتتوان فرآیند تعیین اهداف بنیادي را میاستراتژي راهبرد )استراتژی(. 

کید دو نظریه از استراتژي را مورد تأ تعریف در حقیقت نیو امنابع الزم براي تحقق اهداف، تعریف کرد  صیتخص
است که  و روشنهایی واضح رهنمود رشتهکاین اساس استراتژي ی ي است که برزیرطرحدهد، یکی قرار می

طرحی  ي رویکرد تکاملی است که براساس آن استراتژي لزوماًهریو دکنند مدیران براي نیل به اهداف تدوین می
 .[1۹]کند مهم ظهور پیدا می نیست بلکه در طی زمان یک الهو در جریان تصمیمات دهیو سنجاصولی 

-کسب هايو فعالیتتصمیمات استراتژیک  و کنترلدهی ریزي، راهبري، سازمانمدیریت استراتژیک برنامه

که توسط مدیران در ارتباط با تمامی سطوح  اتیو عملاي از تصمیمات را باید مجموعه و آن ردیگیبرمکار را در و
 .[۳]شود، در نظر گرفت سازمان اعمال می

 لهیوسبهیندي استراتژیک است که فرآ ،مدیریت دانایی مبتنی بر مخاطب .مدیریت دانایی مخاطب محور
 گردانشو مخاطب  و آگاهصرف به مخاطبان توانمند  کنندهمصرفهاي پیشرو، مخاطبان خود را از آن سازمان
مربوط به مشتریان  اییو گسترش داندستیابی، اشتراك در واقع یند مدیریت دانایی مشتري کند. فرآتبدیل می

و ی است که وابسته به نظر مخاطبان فیو کی یندي کم  دو مشتري و سازمان است و این فرآ است که به نفع هر
 .[17]هاي نامشهود است دارایی تیریو مدهاي تخصصی هي تیمی، گروریادگها با سازمان، یآن تعامل

 ریت دانایی یک ابزار استراتژیک در مدیریت دانایی با نهاه به آیندهبا نهاه به نظریه پریچارد راهبردهاي مدی
ها در وضع داشته گیري را باتوجه به منابع وانی، انتقال دانایی، ابزار تصمیمتوان یادگیري سازممی هاسازمان
 .[1۲]ي استراتژیک مدیریت دانایی دانست ها در راهبردهاترین مؤلفهاصلی موجود،

شود این است که مشتري مطرح می پرسشی که در تعریف اهداف و ماموریت هر سازمانی نیتریاتیو حاولین 
کار متفاوتی را تعریف وگیرد که هر مشتري یک کسبقرار  توجه موردنکته باید  نیو ا ؟آن کیست و مخاطب

هاي متفاوتی دارد. بنابراین مدیران باید همواره این پرسش را مطرح کنند که امروزه کند، انتظارات و ارزشمی
توان ، برآورده نشده است و میشده او عرضهی که به و محصوالتخدمات  واسطهبهمشتري  و خواستهکدام نیاز 

 [ .۹] است شرویو پبه آن معیار یک سازمان موفق  و پاسختوانایی در طرح این پرسش  داشت اظهار
 و مراحل تمامی در خود محورانه توصیف نهاه بر عالوهپژوهی آینده .پژوهیمدیریت دانایی در آینده

 حالتی آن به که زندمی دست عملیاتی هاياقدام مواردي از تجویز به پیشهیرانه ايگونهبه انتها در یندها،فرآ

 درپژوهی هآیند موفقیت سنجند،می آثارش در را پدیده هر موفقیت میزان کهجاییازآن. [1] بخشدمی تجویزي

 .دهندمی قرار ارزیابی مورد تحقق اهدافش میزان در را دانش مدیریت

 از توانمی رااندیشانه هآیند تفکر یا پژوهیآینده پروژه موفقیت میزان است معتقد فرانسوي پژوهآینده ،گوده

ترین مبنایی در. کرد گیرياندازه پروژه،گیري نتیجه و هاتحلیل سازيمناسب و گروه در کیفیت انعکاس راه

 است آن مشکل اما «پژوهیآینده برنامه اهداف به دستیابی»   :کرد توصیف توان چنینمی را موفقیت سطح،

 فراگیر تأثیرات در را پژوهی آینده موفقیت برخی کند.می دنبال را متنوعی و متعدد هايهدف ،پژوهیآینده که

 موفقیت معتقدند برخی کهآن حال شود،می تقسیم اجتماعی ابعاد و فناورانه ابعاد دسته دو به که دانندمی آن

 .[14] شود ارزیابی برنامه آثار پایه بر نباید پژوهیآینده
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 مدیریت ثیرتأ و ابعاد توانمی وضوحبه نهریممی بزرگ هايسازمان وها پژوهی شرکتدهینآ اسناد به وقتی

 این در .نمود اشاره راه نقشه اسناد بهتوان می مثال طوربه .نمود مشاهده هاآن در را مدیریت فناوري و دانایی

 :کهگردد می مشخص بلندمدت زمانی بازه یک براي اسناد

i. شود سازمان وارد باید دانشی چه سال کدام در. 

ii. کنیم تولید خودمان باید را یک کدام و خرید باید را ها فناوري و ها دانش کدام. 

iii. بود خواهد هابخش کدام نیاز مورد دانش هر. 
iv. دهد. رخ اتفاق این باید سالی چه در و شوند بازنشست باید هافناوري و هادانش کدام 

 و دانایی مدیریت براي مناسب استراتژي و سیاست گرفتن نظر در بدونپژوهی هآیند کهآنها گفته نتیجه
 تواند بدهد.نمی را ممکن نتیجه بهترین فناوري، مدیریت
 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 پژوهش شناسیروش .3

 استفاده مورد روش ادامه، در وایم پرداخته مفهومی مدل معرفی به بخش، این در پژوهش.مدل مفهومی 

 ؛(1)شکل  است گرفته قرار اشاره به منجر پژوهیآینده یندآفر در پردازش از پس ورودي مورد ،پژوهش این در
 نتایج پژوهش این خروجی کهایم گرفته نظر در ورودي را دانایی مدیریت بر اثرگذار مالحظات ،مفهومی مدل در

 (.1)جدول  شد خواهد ایی،دان مدیریت درپژوهی آینده دستاوردهاي و
 

 هاي مدل مفهومیتعریف گزینه. 1 جدول

 گزینه
نقش گزینه در مدل 

 مفهومی
 کد السؤ مشخصات

مالحظات 
 مدیریت دانایی

 ورودي
 نتایجپژوهی آینده بر مالحظات و هامحدودیت
 درصدد که  است اثرگذار فرآیند این از حاصل
 .کنیم استفاده حوزه این خبرگان نظر از تا هستیم

پژوهی آینده مالحظات
 دانایی مدیریت درحوزه

 است؟ کدام
1 

-پیامدهاي آینده

 پژوهی
 خروجی

 دانایی مدیریت حوزه در پژوهیآینده هايموفقیت
 در خبرگان نظر از تا هستیم درصدد که چیست؟

 .کنیم استفاده حوزهپژوهی آینده دستاوردهاي مورد

 از پژوهیآینده موفقیت

 دانایی مدیریت منظر
 چیست؟

۲ 

اثرات متقابل 
آینده پژوهی بر 

 مدیریت
 بازخورد

 و ثرترمؤ تصمیمات پژوهیآینده از استفاده با
 گرفته دانایی مدیریتهاي استراتژي در تراثربخش

 و برتصمیمات ثرمؤ عوامل شناسایی درصدد. شودمی
 هستیم. تصمیم بر ثرمؤ هايلفهمؤ

هی وپژآینده متقابل اثرات
 دانایی مدیریت در

 چیست؟
۳ 

 و توصیف براي توصیفیروش  از ها،داده گردآوري براي و روش نظر نقطه از و کاربردي هدف، نظر پژوهش
 رویکرد با ساختاریافته نیمه هايمصاحبه از پژوهش، این در .است شده استفاده موجود شرایط دربارهگیري تصمیم

 فرآیند آینده پژوهی
دستاوردهاي مطلوب آینده پژوهی در 

 مدیریت دانایی
 مالحظات موثر در مدیریت دانایی
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 هايپژوهش براي نظري الهوهاي توسعه براي اولیههاي ایده شناسایی ،پژوهش هدف. شد استفاده تم تحلیل

 که کرد شناسایی را هاییایده بتوانپژوهش  نتایج اساس بر همچنین است. کیفی هايیافته اساس بر آتی تجربی

 .گیرد قرار استفاده مورد بزرگ آماري هاينمونه با یکم  هايپژوهش انجام براي

 سؤاالت گرو در پژوهش این اهداف نشده، تعریف آن براي ايفرضیه پژوهش، این بودن اکتشافی به توجه با

 شود.مشخص می زیر شرح به

 گذارد؟می اثر حوزه این در پژوهیآینده بر که دارد وجود دانایی مدیریت در تهدیدهایی و هافرصت چه (1

 اند؟کدام دانایی پژوهی مدیریتهآیند دستاوردهاي (۲

 داشت؟ خواهد دنبالبه دانایی مدیریت بر را اثراتی پژوهی چهآینده (۳

 پژوهی چیست؟آینده در دانایی مدیریت مالحظات و هامحدودیت (4

 اعضاي ،اساتید خبرگان که شامل:از نفر ۲۲ ، مصاحبه انجام براي. نمونه تعداد و کنندگانمشارکت جامعه

 .شدند انتخاب برفی گلوله روش به تهران سازمان صداوسیما در ارشد و مدیران دانشهاه علمی تهیأ
 احصاءشده، خبرگان، نظرات از استفاده با برگزیده هايتم کهاین به توجه با. پژوهش ابزار پایایی و روایی

 این براي است؛ شده استفاده بازآزمایی روش از مصاحبه پایایی تأیید براي همچنین .شد تأیید مصاحبه روایی

 هامصاحبه تجدید به اقدام اول، مصاحبه از ده روز گذشته از پس و شده کدگذاري ها،مصاحبه از مورد دو منظور،

 تهیه دستورالعملی ها،مصاحبه جهت انجام. است بوده درصد هشتاد از بیش هامصاحبه شباهت میزان. است شده

 مصاحبه که شد تأکید و رسید شوندهمصاحبه اطالع به مصاحبه انجام از کلی هدف مصاحبه، ابتداي در. شد

ذخیره  نحوه مصاحبه انجام براي .ماندمی مخفی کامالً  افراد هویت و شودمی انجام پژوهشی مقاصد با صرفاً
 شده تعیین پیش از سؤال 7 .شد هماهنگ شونده، مصاحبه با یادداشت برداري( یا صدا ضبط طریق )از اطالعات

 .است شده اشارهها به آن، ۲ جدول درشد که  گرفته نظر مصاحبه در این براي
 

سؤاالت اصلی مصاحبه .۲ل جدو

 مصاحبه در شده مطرح االتسؤ

 است؟ کدام مدیریت دانایی در پژوهیآینده مالحظات

 ست؟ا کجا دانایی مدیریت منظر از پژوهیآینده موفقیت نقطه

 ست؟کجا ا دانایی مدیریت منظر از پژوهیآینده هايچالش

 است؟ کدام دانایی مدیریت بر پژوهیآینده اثرات شما، نظر به

 بینید؟می چهونه را دانایی مدیریت درحوزه پژوهیآینده

 کند؟ کمک حوزه این در پژوهیآینده شناساندن به تواندمی عواملی چه

 ست؟ا درکجا اییدان مدیریت و پژوهیآینده ثرمؤ همهامی

 
 کیفی، هايپژوهش در کهگردید  استفاده تم ش بررسی و تحلیلرو از ها،مصاحبه متنتحلیل  وبررسی  براي

 با سپس. گرفت صورت شکلی ویرایش و شد پیاده کاغذ روي بر هامصاحبه متن روش، این دردارد.  وسیعی کاربرد

 قالب در مستقل، هايایده تمامی شده، انجام هايمصاحبه از یک هر براي ابتدا در متون، این دقیق مطالعه

 نظرات کدینگ نحوه. شد داده اختصاص کد یک ها،آن از به هریک سپس و شناسایی فرعی، هايتم و مفاهیم،

 شده جدا فاصله خط با بعدي( )یا قبلی رقم با آن رقم بود رقمی سه کد یک حاوي نظر هر که بود صورت بدین

.(۳)جدول  بود نظر کد سوم؛ رقم و پرسش کد دوم؛ رقم مصاحبه، کد اول؛ رقم. است

 شدهآوري جمع نظرات بنديدسته و بنديجمع طریقه. ۳ جدول
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 عنوان تم فرعی کد تم فرعی نقل قول مصاحبه شونده کد نظر کد پرسش کد مصاحبه

۳ 1 1 
 بهره براي چارچوب در اخالقی و قانونی معیارهاي

 شود.می تدوین سازمانی منابع از آیندگان مندي
 ۳تم فرعی 

 معیارهاي تعیین

 و قانونی اخالقی
۳ 1 ۲ 

 پژوهیآینده دستاوردهاي ترینمهم از

 است. قانونی و اخالقی معیارهاي

۳ 1 ۳ 
 شناسایی پژوهیآینده هايقدم ترینمهم از

 .است آینده در تغییر فاکتورهاي

 ۵تم فرعی 
 تغییر دالیل شناخت

 آینده در
۳ 1 4 

 ازجمله خودشون هايتحلیل در پژوهانآینده

 شناخت

 هستند تغییرات این کشف پی در روندها، تحلیل

 است؟ مطلوبیت نقطه چه به رسیدن هدف ۵ 1 ۳
 1تم فرعی 

 مطلوب نقطه تعیین

 چیست؟ مطلوبیت به رسیدن راه بهترین ۶ 1 ۳ براي آینده

 4تم فرعی  برسیم؟ نظر مورد مطلوبیت به ابزارهاي چه با 7 1 ۳
 ابزارهاي تعیین

 به نقطه رسیدن

 آینده براي مطلوب

 داردمی نهاه مصون بودن منفعل از را پژوهیآینده 1 1 ۳

 ۲تم فرعی 
 براي راهبرد تعیین

 به اهداف رسیدن

 نهایی
۳ 1 ۹ 

 هاياستراتژي تعریف جستجوي در پژوهیآینده در

 هستیم دانش مدیریت

 
 .شد استفاده فوق بنديدسته الهوي از نیز بعدي دهندگانپاسخ و هاپاسخ خصوص در
 
 هاها و یافتهتحلیل داده  .4

 پرتکرار چهار تم در کل. شد تم تحلیل اساس بر مطالعه از گیرينتیجه به اقدام ها،پاسخ بنديدسته از پس

 گرددمی اشاره آن به ادامه در که شدند بنديتکرارترین(، رتبه کم به پرتکرارترین از) پرسش هر شدهشناسایی

 و مالحظات شما نظر )بهپژوهش  پرسش اولین به پاسخ در. است پژوهش هايیافته بیانهر زیر جداول.

 پرسش تأکید مورد تم، پرتکرارترین منزلهبه«  آینده بینی پیش» چیست؟(، پژوهی آینده اثرات ها ومحدودیت

  اند. نموده را اظهار تم این دهندگانپاسخ درصد 7۳ کهطوريبه بود شوندگان

-به ،«دانایی مدیریت آینده تغییرات در مؤثر عوامل شناسایی»  و «دانایی مدیریت آینده در مطلوب تغییرات» 

مطلوبیت برگزیده شد  به رسیدن ابزارهاي و شوندگان(پرسش درصد ۶4۳) پرتکرار هايتم سومین و دومین منزله
 (.4)جدول 

 پژوهشهاي پرسش اول یافته. 4جدول 

 درصد پاسخ دهندگان تم منتخب رتیه تم میزان تکرار تم کد تم

 7۳/۴ 4۶/۴ 1 7 بینیپیش 1

 ۶۴/۴ ۲۵/۴ ۲ ۵ ایجاد تغییرات مطلوب ۳

 4۳/۴ 1۵/۴ ۳ 4 ثر در تغییراتهاي مؤگزینه ۵

 4۴/۴ 14/۴ 4 ۳ ابزارهاي رسیدن به مطلوبیت 4

 
 و سوگیري »است( ، کدام دانایی مدیریت در پژوهیآینده موفقیت نقطهپژوهش ) سؤال دومین به جواب در
 درصد 7۳ که نحوي به است دهندهپاسخ افراد تأکید مورد تم، پرتکرارترین منزلهبه ،«دانایی مدیریت داربودنجهت

و  «انسان شناخت موانع» و «انسان رفتار هايپیچیدگی» همچنیناند. داشته اظهار را تم این دهندگانپاسخ
 (.۵ جدول) دشدن انتخاب بعدي پرتکرار تم سه مثابهبه «انسانی باورهاي مطلوبیت»



 222  ندهیآ ریدر مس ییدانا تیریمد

 

 
 پژوهشهاي پرسش دوم یافته. ۵ جدول

 درصد پاسخ دهندگان تم منتخب رتیه تم میزان تکرار تم کد تم

 7۳/۴ 4۴/۴ 1 7 گیري مدیریت داناییجهت ۹

 ۶۶/۴ ۳۴/۴ ۲ ۶ پیچیدگی رفتار انسان 7

 ۵۳/۴ ۲۴/۴ ۳ ۵ موانع شناخت انسان 1۲

 ۳۴/۴ 1۴/۴ 4 ۳ مطلوبیت باورهاي انسانی 11

 مثابهبه یندهفزآ رقابت ست؟(ا کجا دانایی مدیریت منظر از پژوهیآینده هاي)چالش السؤ سومین به پاسخ در

 .اندداشته اظهار را تم این دهندگان،پاسخ درصد ۶۵ که طوريبه بود دهندگانپاسخ توجه مورد تم، پرتکرارترین
  مرور و بررسی در توانایی فقدان و هاسازمان در هاآن هايروش بودن اجرایی اهمیت و شدن جهانی همچنین
 (.۶)جدول  سه تم پرتکرار بعدي انتخاب شدند منزلهبه پژوهشپیشینه

 پژوهشهاي پرسش سوم یافته. ۶ جدول

 درصد پاسخ دهندگان تم منتخب رتیه تم میزان تکرار تم کد تم

 ۶۵/۴ 4۴/۴ 1 ۶ یندهرقابت فزآ ۹

 ۶۴/۴ ۳۴/۴ ۲ ۵ جهانی شدن 7

1۳ 
هاي اهمیت اجرایی بودن روش

 ها استآن در شرکت
4 ۳ ۲۴/۴ ۵۲/۴ 

1۵ 
توانایی در بررسی و مرور  فقدان

 پژوهشادبیات موضوع 
۲ 4 1۴/۴ ۳۴/۴ 

 
 هابینیپیش تحقق» چیست(، دانایی مدیریت بر پژوهیآینده اثرات) پژوهش این پرسش چهارمین به پاسخ در

 شد اظهار دهندگان،پاسخ درصد 1۴ توسط ها،تم پرتکرارترین منزلهبه ،«  مطلوب آینده به رسیدن راه»  و« 

 پرتکرار تم منزلهبه) گرفت قرار نخبهان درصد  4۴ تأکید مورد که ،« پژوهیآینده دانش ارتقاي»آن، بر عالوه.

 (.7)جدول  گرفت کید نخبهان قرارمنزله تم چهارم مورد تأبه «آینده مطلوبیت کیفیت»  .شد انتخاب سوم
 

 پژوهشهاي پرسش چهارم یافته. 7جدول

 دهندگاندرصد پاسخ تم منتخب ه تمرتب میزان تکرار تم کد تم

 1۴/۴ 4۵/۴ 1 ۶ هابینیتحقق پیش 11

 1۴/۴ ۲۵/۴ ۲ ۵ مطلوبراه رسیدن به آینده  1۶

 4۴/۴ ۲۴/۴ ۳ ۳ ارتقاي دانایی آینده پژوهی 17

 ۳۴/۴ 1۴/۴ 4 ۲ کیفیت مطلوبیت آینده 14

 ايآینده بینید(،می چهونه را دانایی مدیریت در پژوهیآینده دانایی )آیندهپژوهش  پرسش پنجمین به جواب در

 پرتکرارترین مثابهبه تأثیرگذار، ايرشته میان یک به تبدیل و پرطرفدار دانش یک به تبدیل ابهام، بدون و روشن

 گرفت قرار تأکید مورد دهندگان،پاسخ از درصد 4۴ بامذکور هايتم از یک هر که نحوي به شدند برگزیده هاتم
 (.1)جدول 
 

 پژوهشهاي پرسش پنجم یافته. 1 جدول
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 دهندگاندرصد پاسخ  تم منتخب ه تمرتب میزان تکرار تم کد تم

 1۴/۴ 4۴/۴ 1 ۵ هاي روشن و بدون ابهامآینده 22

 7۴/۴ ۲1/۴ ۲ 4 تبدیل به یک دانایی پرطرفدار 24

 4۴/۴ ۲۴/۴ ۳ ۳ ثیرگذاراي تأتبدیل به یک میان رشته 22

 ۳۴/۴ 1۲/۴ 4 ۲ بینانهبینی خوشپیش 21

 دانایی مدیریت در پژوهیهآیند شناساندن به تواندمی عواملی چه) پژوهش، این سؤال ششمین به پاسخ در

 پنجاه کهطوريبه است تم پرتکرارترین است، دانایی این براي مبلغ بهترین خود پژوهیآینده اثرات؟ (کند کمک

 در دانایی این توسعه و دانایی این با علمی فعاالن کردن آشنا همچنین،. داشتند اظهار را آن دهندگان پاسخ درصد

 (.۹ )جدول شد انتخاب پرتکرار، سوم و دوم هاي تم عنوان به دانشهاهها،
 

 پژوهشهاي پرسش ششم یافته. ۹ جدول

 دهندگاندرصد پاسخ تم منتخب ه تمرتب میزان تکرار تم کد تم

۳۴ 
پژوهی بهترین مبلغ براي اثرات آینده

 این دانایی است
۵ 1 ۵۴/۴ 1۴/۴ 

 7۴/۴ ۲۵/۴ ۲ 4 آشنا کردن فعاالن علمی با این دانایی ۲7

 4۴/۴ 1۵/۴ ۳ ۳ هاتوسعه این دانایی در دانشهاه ۲1

 ۳۴/۴ 1۴/۴ 4 ۲ مهندسی هوشمندانه ۲۹

 تحلیل ست؟ا درکجا دانایی مدیریت و پژوهیآینده ثرمؤ همهامی پژوهش این السؤ هفتمین به پاسخ در

 تغییر علل همچنین. داشتند اظهار را آن دهندگانپاسخ درصد ۵۵ کهطوريبه است تم پرتکرارترین الهوها، منابع،

 تکرار پر سوم و دوم هايتم منزلهبه، محتمل هايآینده ترسیم و هادوراندیشی توسعه براي درتالش ثبات و

 (.1۴شد )جدول  انتخاب
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 پژوهشهاي پرسش هفتم یافته. 1۴جدول

 درصد پاسخ دهندگان تم منتخب رتیه تم میزان تکرار تم کد تم

 1۴/۴ ۵۴/۴ 1 1 منابع، الهوهاتحلیل  23

11 
علل تغییر و ثبات در تالش براي 

 هاتوسعه دوراندیشی
۶ ۲ ۲۴/۴ ۵۵/۴ 

 4۴/۴ 1۵/۴ ۳ 4 هاي محتملترسیم آینده 11

 ۳۴/۴ 1۴/۴ 4 ۲ دیدي همه جانبه یا سیستماتیک 6

 رهاي مدل مفهومیتعاریف متغی. 11جدول

 تعاریف متغیر متغیر

گیری مدیریت سوء

 دانایی

-خواند یا از آن کسب آگاهی میگیرد و میکند در اختیار میا که پژوهشهر درباره او تولید میدانایی ر محور،این 

به نظم در از این رو  دهد.شود و بنابراین رفتارش را تغییر میکسب این آگاهی در نوع رفتارش متجلی می کند.
 هاي دشوار و گاهی ناممکن است.آوردن رفتار چنین ابژه

های رفتار پیچیدگی

 انسان

 و تغییر حال در مستمر صورتهب ها،آن در انسان فعال نقش دلیلبه طبیعی هايپدیده برخالف اجتماعی هايپدیده
 افتدمی اتفاق اهدافش به دستیابی و مناسب تصمیمات اتخاذ در انسان آشفتهی دلیلبه امر این هستند؛ تحول

 شکل به نیز را تغییرات سرعت جدید، هايفناوري بروز سبببه اجتماعی و فردي میان روابط پیچیدگی همچنین.

 امروزي افزوده است. انسان رفتار پیچیدگی بر خود که است داده افزایش توجهی قابل

 موانع شناخت انسان

 با انسان مکفی شناخت است برخوردار تعقل توانایی از عمل، عرصه در هم و نظر مقام در هم انسان اینکه به توجه با

 دیدن، شنیدن، جمله از ها،فعالیت تمام در و است فعالیت آدمی ترینمهم تعقل بهتر، تعبیر به. ستا روهروب موانعی

 هاياصالحات، بازنهري ارجاعات، ها،تعمیم ها،ارزیابی ها،استنتاج ها،گزاره و مفاهیم همچنین تولید قلبی، مشاهدات

 .است هاییمحدودیت دچار از آن برآمده شناخت حال این با دارد اساسی حضور عمل و یقین و مکرر

 بینی آیندهپیش
 آینده تا باشیم قادر پژوهی،آینده دانایی استفاده از با تا آنیم بر ما. است آینده بینیپیش پژوهی،آینده یندهفرآ اثرات از

شایانی  هايکمک منشأ دانایی، مدیریت هايگیري تصمیم و هايریزبرنامه آینده، دربینی پیش. کنیم بینیپیش را
 .بود خواهد

 مطلوب ایجاد تغییرات
 جامه است، آینده در دلخواه به تغییرات دستیابی همانا که بشر رویاي به توانیممی پژوهی،آینده یندفرآ اثرات جمله از

 حوزه در پیشرفت به منتج که باشد هاییدانش از برداريبهره و داشتنهه خلق، تواندمی تغییرات این .بپوشانیم عمل

 .گردد مدیریت دانایی

 شناسایی عوامل تغییر
 کمک اثرگذار، عوامل شناسایی .بشناسیم را تغییرات بر اثرگذار عوامل که است این پژوهیآینده یندفرآ آثار دیهر از

 عبارت به. آوریم وجودبه آینده در را دلخواه تغییرات عوامل، تعدیل آن یا اصالح تغییر، از استفاده با بتوانیم تا کندمی

 .است تغییر عوامل شناسایی مستلزم آن، در مطلوب تغییرات ایجاد و بینی آیندهپیش دیهر

 هابینیتحقق پیش
 محقق شک بی. هاستبینیتحقق پیش اجتماعی، و علمی گوناگون هايحوزه در پژوهیآینده موفقیت نقاط ازجمله

 هابینیپیش شدن برآورده. گرددمی محسوب پژوهیآینده یندمحوري فرآ اهداف از ،هابینیپیش و برخوردها شدن

 .شد خواهد دانایی این بیشتر اعتباردهی به منجر و بود خواهد پژوهیآینده اثربخشی دانش مبین

رسیدن به آینده مورد 

 نظر

 اساساً. است پژوهیآینده جمله دستاوردهاي از فاضله مدینه به رسیدن آنآل هاید نقطه در و مطلوب آینده تحقق

 تحقق دانایی، مدیریت هحوز در. است بشر ابناي براي مطلوب آینده تحقق پژوهی،آینده دانش هدف ترینمتعالی

 .گرددمی قلمداد سترگ دستاوردي کریمه، اخالقیات رعایت هاي باجامعه

ارتقا دانایی در آینده 

 پژوهی

 میزان اثبات متضمن مهم این بوده و نوپا دانش این جایهاه ارتقاي و اعتبار کسب پژوهی،آینده دستاوردهاي ازجمله

 . است زمان بستر در دانش این کارآمدي

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .2

 تواندمی هم دانایی مدیریت خود مبنا، همین بر .است پژوهیآینده حوزه در تأثیرگذار عوامل از دانایی مدیریت

 نقاط در اکنون که هاییگیريجهت آیا رود؟می سمت کدام به دانایی مدیریت کهاین. باشد پژوهیآینده موضوع
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 :کنیم صحبت مقوله و آموزه دو از توانیممی مباحث، این نتیجه در دارد؟ درستی رویکرد دارد، وجود دنیا مختلف
 این با. هستند مهم و مستقل موضوع دو هااین .پژوهیآینده در دانایی مدیریت نقش و دانایی مدیریت پژوهیآینده

 که نیست کافی واقعی، دانش یک ایجاد براي. دارد اییدان مدیریت در انکاري غیرقابل نقش پژوهیآینده وجود،

 سازمان دانش و هستند فرهنهی و اجتماعی ذاتاً هادانش همه .کند عمل و بیندیشد خود دانش اساس بر نفر یک

 نظر در سازمان اثربخشی و انسانی نیروي عملکرد بهبود و سازمانی هايفعالیت تغییرات طریق از تواندمی تنها

 یادگیري طریق از باید اییدان مدیریت جدید نسل. دارد اجتماعی تحول به ضمنی داللت دانش، خلق .شود گرفته

 که بهیرند یاد باید مدیران بنابراین،. بپردازد سازمان ساختارهاي در نوآورانه یندهايفرآ و دانش خلق به سازمان

 است این اییدان مدیریت پیشهامی دالیل از شاید. کنند مدیریت ناکافی اطالعات و کنترل در محدودیت با چهونه،

 در و تخصیص به مدیریت آینده بنابراین باشند، ینیپیش قابل باید هاسازمان .است جدید دانش خلق دنبالبه که

 قابل هايموقعیت از و دارد بستهی اطمینان فقدان و هاآشفتهی با برخورد براي مناسب استراتژي گرفتن نظر

 ایجاد و سریع تطابق و پذیريانعطاف توانایی، پس .دهد قرار مدنظر را خدمات و کاال تولید کارآمد، و بینیپیش

 .رسدمی نظربه بسیارضروري شک بدون و شده احساس محیطی، نیازهاي ساختن برطرف براي مهارت
 که بودند باور این بر است(، شده انجام تم تحلیل رویکرد با )کهپژوهش  این در مطالعه مورد خبرگان

 رفتار هايپیچیدگی»، «دانایی مدیریت بودن دار جهت» دانایی، مدیریت در پژوهیآینده مالحظات ترینمهم

 . است بوده« انسان شناخت موانع »و «انسان

 »و« نظر مورد آینده به رسیدن»،«هابینیپیش تحقق» حوزه، این در پژوهیآینده موفقیت نقطه همچنین
 ایجاد»،«آینده بینیپیش شامل »، پژوهیآینده اثرات ترینمهم. است گردیده اظهار« پژوهیآینده دانش ارتقاي

 مورد عنصر اجتماعی، نهادهاي و انسان«. آینده تغییرات در مؤثر عوامل شناسایی» و« آینده در مطلوب تغییرات

-می و گیردمی اختیار در کندمی تولید او درباره پژوهشهر که را دانشی محور، این. است دانایی مدیریت در بحث

 تغییر را رفتارش بنابراین و شودمی متجلی رفتارش نوع در آگاهی این کسب. کندمی آگاهی کسب آن از یا خواند

 اجتماعی هايپدیده .است گاهی ناممکن و دشوار هايابژه چنین رفتار درآوردن نسق و نظم به رواین از دهد.می

 این هستند؛ تحول و حال تغییر در مستمر صورتبه ها،آن در انسان فعال نقش دلیل به طبیعی هايپدیده برخالف

 همچنین پیچیدگی. افتدمی اتفاق اهدافش به دستیابی و مناسب تصمیمات اتخاذ در انسان آشفتهی دلیلبه امر

افزایش  توجهی قابل شکل به نیز را تغییرات سرعت جدید، هايفناوري بروز سبب به اجتماعی و فردي میان روابط
 در هم و نظر مقام در هم انسان اینکه به توجه با. است افزوده امروزي انسان رفتار پیچیدگی بر خود که است داده

 تعقل بهتر، تعبیر به. ستا روهروب موانعی با انسان شناخت مکفی است برخوردار تعقل توانایی از عمل، عرصه

 و مفاهیم تولید همچنین قلبی، مشاهدات دیدن، شنیدن، ازجمله ها،فعالیت تمام در و است آدمی فعالیت ترینمهم
 اساسی حضور عمل یقین و و مکرر هايبازنهري اصالحات، ارجاعات، ها،تعمیم ها،ارزیابی ها،استنتاج ها،گزاره

 .است هاییمحدودیت دچار آن از برآمده شناخت حال این با دارد

 دانش از استفاده با تا آنیم بر ما. است بوده آینده بینیپیش پژوهی،آینده فرآیند از شده شناسایی اثرات ازجمله

 و هاریزيبرنامه در آینده، بینیپیش. کنیم بینیپیش، ۲مطابق مدل شکل را آینده تا باشیم قادر پژوهی،آینده
 .بود خواهد شایانی هايکمک منشأ دانایی، مدیریت هحوز هايگیريتصمیم
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 هاي بررسی شدهها و زیر تممدل مفهومی با تم. ۲ شکل

 
 است پژوهیآینده دستاوردهاي جمله از فاضله مدینه به رسیدن آن آلایده نقطه در و مطلوب هآیند تحقق

 ،دانایی مدیریت حوزه در. است بشر ابناي براي مطلوب آینده تحقق پژوهی،آینده دانش ترین هدفمتعالی اساساً .
 پژوهی،آینده دستاوردهاي ازجمله. گرددمی قلمداد سترگ دستاوردي کریمه، رعایت اخالقیات با هاییجامعه تحقق

 بستر در دانش این کارآمدي میزان اثبات متضمن مهم این و دانایی نوپا بوده این جایهاه ارتقاي و اعتبار کسب

 و هابینیپیش تحقق در آن مثبت آثار شدن مسجل دانش اثربخشی، ارتقاي در مؤثر عامل ترینمهم  .است زمان
 .است موردنظر آینده به رسیدن

  

 اثرات متقابل آینده پژوهی بر مدیریت دانایی:
 پیش بینی آینده مدیریت دانایی .1
 یجاد تغییرات مطلوب در آینده مدیریت دانایی. ا۲
 تغییرات آینده مدیریت دانایی شناسایی عوامل موثر در .۳

 مالحظات مدیریت دانایی:
 سوگیري مدیریت دانایی .1
 پیچیدگی هاي رفتار انسان .۲
 موانع شناخت انسان .۳

 فرآیند آینده پژوهی

دستاوردهاي مطلوب آینده 
 پژوهی در مدیریت دانایی:

 تحقق پیش بینی ها .1
 رسیدن به آینده مورد نظر .۲
آینده پژوهی در  ارتقا دانش .۳

 مدیریت دانایی
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