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چکیده
مدیریت دانایی از مهمترین مباحث در حوزه مدیریت سازمانها و رسانهها است و راهبرد مدیریت دانـایی بـا نهـاه بـه
آیندهپژوهی به چه مدل و مؤلفههایی نزدیکتر بوده است .از اینرو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق بـا خبرگـان کـه
شامل (اعضاي هیئت علمی دانشهاهها و مدیران ارشد رسانه) پرداختهایم .در این پژوهش از رویکرد گلولـه برفـی بـراي
انتخاب نمونهها و از روش اشباع تمها بهمنزله استانداردي براي پایان نمونهگیري استفاده گردیده است .ازآنجاییکه تم-
هاي برگزیده با بهرهگیري از نظرات خبرگان ،احصاء شده ،روایی مصاحبهها مورد تأیید قرار گرفته و بـراي تأییـد پایـایی
مصاحبهها از روش باز آزمایی استفاده شده است .با توجه به نظرات ارائه شده در پـژوهش ،سـوگیري مـدیریت دانـایی،
پیچیدگیهاي رفتار انسان و موانع شناخت انسان ،مهمترین مالحظات اثرگذار مدیریت دانـایی بـر فرآینـد آینـدهپژوهـی
شناسایی شده است .از سوي دیهر ،تحقق پیشبینیها ،رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقاي دانایی آیندهپژوهی ،مهمترین
دستاوردهاي تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است.
همچنین پیشبینی آینده ،ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر ،مهمتـرین اثـرات ناشـی از فرآینـد
آیندهپژوهی بر مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است؛ بهگونهاي که کاربرد مدیریت دانایی با نهاه بـه
آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیري سازمانی ،در سازمان صداوسیما شده است.
کلیدواژهها :مدیریت دانایی؛ آینده؛ یادگیری سازمانی
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 .1مقدمه

آیندهپژوهی به دنبال آن است تا با بهرهگیري از تحلیل وضعیت موجود ،شناسایی سازوکارهاي تغییر و تعریف
سناریوهاي مختلف ،توسعه و بهبود را در آیندههاي محتمل و ممکن پیشبینی کند .تصمیمهاي خوب بستهی
کامل به درونگري دارد ،زندگی امروزي با گذشته بسیار متفاوت است؛ در این دنیاي پرتغییر ،دیهر سنتهاي
قدیمی آینده ما را شکل نمیدهند؛ بلکه ما خود باید آینده خودمان را خلق کنیم تا بتوانیم خود ،سازمان و جامعه را
در برابر تغییرات جهانی آماده سازیم.
آیندهپژوهی ،ارتباطی دوسویه با جهانبینی ،ایدئولوژي و فرهنگ ملتها دارد توجه به آینده و اثرات آن در
زندگی انسان ،از مهمترین مباحثی است که حس کنجکاوي انسان را برمیانهیزد .با ظهور علوم تجربی و عقالنی،
کنجکاوي در آینده به پژوهش در آینده تبدیل شده و مفاهیمی چون آیندهپژوهی و آیندهنهاري را به ارمغان آورده
است ،با توجه به اینکه تحلیل آینده ،از موارد محیطشناسی در مباحث استراتژیک محسوب میشود و تحوالت
علمی این مبحث در روند علمی این مباحث استراتژیک نقش دارد ،هدف از روششناسی آیندهپژوهی ،اکتشاف،
ایجاد و آزمون آیندههاي مطلوب و محتمل به منظور بهبود تصمیمات هست [.]1۴
آیندهپژوهی ،دانشی است به شدت ارزش بنیاد ،یعنی برپایه ارزشهاي هر جامعه ساخته میشود .در کشور ما،
همانگونه که مقام معظم رهبري اشاره کردهاند ،سعادت و شقاوت جامعه ما درگرو پیریزي درست علوم انسانی در
جامعه است ،ایشان این موضوع را در قالب تحول در علوم انسانی اظهار کردهاند .تحول در علوم انسانی یعنی
اینکه آیا آبشخورهاي فکري را که از قبل در جوامع شرقی بهویژه درکشور ما سرریز میشد ،عیناً باید پذیرفت یا
اینکه باید براساس باورها و ارزشهاي خودمان به آنها توجه کنیم؟
در نتیجه چنین پرسشی ،از موضوعات آیندهپژوهی میتواند این باشد که بهوید آینده علوم انسانی به کدام
سمت میرود؟ چرا مکاتب فکري در علوم انسانی فراوانی در علوم انسانی وجود دارد؟ در واقع آیندهپژوهی باید
گذشتهنهر باشد و به حال برسد ،روندها را در این زمینه پیدا کند و پس از آن ،با استفاده از نظریههاي منعطف و
ترکیبی بررسی کند که چه آیندههاي محتملی براي حوزه علوم انسانی وجود خواهند داشت [.]1۳
امروزه صاحبنظران حوزه مدیریت و سازمان ،سازمانهاي دانایی محور با نهاه به آینده را جدیدترین و
کارآمدترین شکل راهبردهاي استراتژیک سازمانی و مناسبترین بستر بهمنظور اجراي استراتژيهاي نوین
مدیریتی براي آینده سازمانهاي رسانهاي معرفی میکنند .در سازمانهاي دانایی محور کارکردها و عملکردهاي
سازمان در سطح مطلوبتري صورت گرفته ،تصمیمات اثربخشتري اتخاذ شده و افراد و گروهها به تعامل،
مشارکت و یادگیري مادامالعمر ترغیب میشوند .سیر مفهومشناسی دانایی با نهاه به آینده و بازتعریف آن یک
ارزش راهبردي و عملیاتی ،نمودار سیر تکاملی تئوريهاي سازمان و حوزه استراتژي براي آینده است [ .]۵ورود
موفق به عصر دانایی ،مستلزم پیش نیازهاي مختلف ساختاري ،فرهنهی ،تکنولوژیکی و انسانی است؛ موضوعی
که از دیدگاه بسیاري مورد غفلت واقع شده است [.]1۶
راهبردهاي عملیاتی مدیریت دانایی با نهاه به آینده از دهه  ،1۹۹۴به نوعی مد و سبک مدیریتی تبدیل شده
است و به فرآیند نظاممند و منسجم هماهنگسازي فعالیتهاي گسترده سازمان شامل کسب ،خلق ،ذخیرهسازي،
تسهیم ،انتشار و کاربرد دانایی بهوسیله افراد و گروهها جهت تحقق اهداف سازمانی براي راهبردهاي مدیریتی در
آینده اشاره دارد [ . ]۲۴سازمانهاي پویا و سرآمد ،سازمانهاي با فرهنگ سازمانی مناسب و برانهیزاننده هستند
که شرایط مطلوب کار را براي افراد فراهم میکنند.راهبردهاي مدیریت دانایی با رویکردي آیندهنهر و یکپارچه را
بهمنظور تعیین ،کسب ،بازیابی ،به اشتراكگذاري و ارزیابی همه داراییهاي اطالعاتی کسبوکار ترویج میدهد.
این دارائیهاي اطالعاتی میتوانند شامل بانکهاي اطالعاتی ،مستندات ،سیاستها ،رویهها و همچنین مهارتها
و تجارب ضمنی و غیرآشکار باشد .که در ذهن افراد وجود دارد [.]11
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حال اگر بخواهیم به موازات تحوالت جهانی پیشرو حرکت کنیم و فراتر از آن با پیشهامی خود آنها را به
موقع و درست مدیریت کنیم ،باید با رازهاي مکشوف «تئوري نظم در آشفتهی و فلسفه نظامهاي طبیعی» آشنا
شویم و از این طریق براساس یافتههاي علمی جدید ،اندوختههاي راهبردي و اطالعاتی خود را افزایش دهیم و
براساس آن در بازار رقابتی پیچیده و استراتژیک جهانی کامیاب شویم .دانایی براي سازمانها ازجمله داراییهاي
راهبردي است ،بهطوري که صاحب نظران علم مدیریت ،دانایی را از عوامل مزیت پایدار میدانند؛ پس ،بهمنظور
حفظ این مزیت در آینده ،سازمانها باید آمادگی اقدام در برابر شرایط احتمالی و تجویز راهبرد مناسب مدیریت
دانایی را داشته باشند [. ]11
ایجاد تغییرات مطلوب و رسیدن به آینده مورد نظر درحوزه مدیریت دانایی ،مستلزم پیشبینی آینده از حیث
شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات در این حوزه است .شناسایی حوزههاي ارزش آفرین در آینده علوم مدیریتی،
احصاي فضاهاي انتقال دانایی در آینده ،شناخت نیازهاي ذينفعان آینده مدیریت دانایی و سازگاري بهموقع با
تغییرات ،تنها بخشی از الزامات و ضروریات شناخت آینده است .با وجود اهمیت علوم انسانی در بین علوم
مختلف ،تاکنون کمتر به این موضوع پرداخته شد که جهت آینده مدیریت دانایی کدام است؟ مدیریت دانایی در
آینده چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟ چه مؤلفههایی بر ایجاد تغییرات در حوزه مدیریت دانایی اثرگذارند؟ مدیریت
دانایی داراي چه محدودیتهایی است که در فرآیند آیندهپژوهی در این حوزه میتواند اثر بهذارد؟
آیندهپژوهی چه ثمراتی را در حوزه مدیریت دانایی به ارمغان خواهد آورد؟ ما میخواهیم با استفاده از دانش
آینده پژوهی ،تصمیمات بهتري را اتخاذ نموده و قادر به اثرگذاري بیشتري بر آینده باشیم .آیندهپژوهی به دنبال
اثرگذاري بر تصمیمات ومؤلفههاي مؤثر بر تصمیم است .در راستاي رفع کاستیهاي موصوف و با توجه به اهمیت
رابطه تعاملی آیندهپژوهی و مدیریت دانایی حوزه علوم انسانی ،این پژوهش میکوشد ضمن مرور ادبیات آینده-
پژوهی ،مدیریت دانایی با انجام مصاحبه با خبرگان و کاربست روش تحلیل تم دربرقراري رابطه بین آینده پژوهی
و مدیریت دانایی در حوزه علوم انسانی ،مفید عمل نماید .در این مطالعه ،هدف آن است به احصاي مالحظات
علوم انسانی (با نظریه مدیریت دانایی) مؤثر بر فرآیند آیندهپژوهی پرداخته شود .همچنین دستاوردهاي حاصل از
فرآیند آیندهپژوهی در حوزه مدیریت دانایی شناسایی گردد و سرانجام اثرات متقابلی که آیندهپژوهی بر علوم
انسانی خواهد داشت شناسایی شود.
 .2مبانی نظری پیشینه پژوهش

آیندهپژوهی .آیندهپژوهی دیدن هر چیز قبل از وقوع آن است .بحرانها به جز در موارد نادر عالئم
هشداردهندهاي را قبل از وقوع از خود بروز میدهند .مدیران نباید بهراحتی از کنار این عالئم هشدار دهنده عبور
کنند .البته بعضی از آنها نشانهها را احساس نمیکنند چون وقایع آینده برایشان اهمیت ندارد .خالصه این که
مدیران میتوانند با انجام آیندهپژوهی ،عالیم اولیه خیلی از بحرانها را قبل از وقوع آنها درك و آنرا مهار
کنند .آیندهپژوهی مشتمل بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیهوتحلیل منابع ،الهوها و عوامل
تغییر و یا ثبات ،به تجسم آیندههاي بالقوه و برنامهریزي براي تحقق آنها میپردازند .آیندهنهاري ،نهاشتن و
ال از عنصر تخیل علمی برخوردار
تدوین ،نمایشنامه ،فیلمنامه ،و نیز مقاله و متون مربوط به آینده است که معمو ً
است .آیندهنهاريها بعض ًا نقش پیشفرضهاي آیندهپژوهی را ایفا کردهاند .آیندهشناسی مطالعاتی چندرشتهاي و
فرارشتهاي است که بهمنظور شناخت وضعیت ممکن یا مطلوب یک جامعه در آینده صورت میگیرد .آیندهشناي
فرآیندي است که به پیشبینی چندین رویداد مختلف در آینده میپردازد .در این تعریف ،واژه پیشبینی به مثابه
گزارهاي بهکار میرود که گویاي احتمال نسبی وقوع برخی از فرآیندهاي کلی یا رشتهاي از وقایع است .آینده-
شناسی ،بخشی از علوم طراحی و یک شکل جدید طراحی و تکنولوژي اجتماع است .آیندهپژوهی اظهار
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پیامدهاي آتی تصمیمات فعلی ،پیشبینی مسائل و مشکالت آینده همچنین طراحی راهحلهاي بدیل تا در
نهایت جامعه داراي گزینههاي بیشتري باشد و بتواند گزینههاي مناسب و اخالقی را انتخاب کند .میتوان
کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوالت سازگار کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند .آنها
ذات تغییر را درست نشناختند .آیندهشناسی از این منظر دانایی شناخت تغییرات است [.]۶
اشتیاق بشر براي دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته است .پیشهویان و کاهنان نمونههایی از
کسانی هستند که در گذشته تالش داشتند تا به نحوي به اشتیاق پاسخ دهند [ .]1۵نخستین فعالیت آیندهپژوهی
درقالب یک تحلیل علمی ،در سالهاي  1۹۳۴تا  1۹۳۳گروهی از پژوهشهران به سرپرستی آگبرن ،در زمینه
جامعهشناسی در آمریکا انجام شد .پس از آن یک استاد آلمانی به نام اوسیپ از اواسط دهه  1۹4۴اصطالح آینده-
شناسی را که به معناي مطالعه آینده و در نظر گرفتن احتماالت پیشرو بود ،باب کرد [.]۲۲
شناخت آینده از حیاتیترین علوم مورد نیاز هر انسانی است .آیندهپژوهی از علوم استراتژیک است،که در حوزه
فناوريهاي نرم قرار میگیرد .آیندهپژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعاي پیشهویی هم ندارد .آیندهپژوهی هنر
شکل دادن به آینده است ،به آنگونه که خواهان آینده هستیم .آیندهپژوهی تالش سیستماتیک براي بررسی
درازمدت آینده علم ،فناوري ،محیط و جامعه بهمنظور شناسایی پدیدههاي نوظهور و حوزههاي زیر بنایی
پژوهشهاي استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادي را در پی خواهد داشت .آیندهپژوهی دانایی و
معرفتی است که چشم مردم را نسبت به رویدادها  ،فرصتها و مخاطرات احتمالی آینده باز نهه داشته و ابهامات
مردم را کاهش داده و توانایی انتخاب گزینههاي هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش میدهد از اینرو به همهان
اجازه داده تا بدانند که به کجاها میتوانند بروند (آیندههاي اکتشافی) ،به کجا باید بروند (آینده هاي هنجاري) و از
چه مسیرهایی میتوانند با سهولت بیشتري به آینده هاي مطلوب خود برسند (راهبردهاي معطوف به آینده سازي)
[.]14
از مهمترین روشهاي آیندهپژوهی میتوان به پویش محیطی ،تحلیل تأثیرات متقابل ،تحلیل تصمیم ،مدل-
هاي تصمیمگیري ،دلفی ،اقتصادسنجی ،حلقه آیندهها ،بازيسازي و شبیهسازي ،پیشبینی هوشمندانه و شهود،
تحلیل ریختشناسی ،روشهاي مشارکتی ،درختهاي وابستهی ،سناریوها ،مدلسازي آماري ،پویاییهاي سیستم،
تحلیل ساختاري ،تحلیل زنجیره فناوري ،پیشبینیهاي سريهاي زمانی ،تحلیل و تأثیر روند ،تحلیل الیهاي
علتها ،مدلسازي عاملی ،کاهش ناهمسانی زمینهاي ،نهاشت مسیر ومتن کاوي اشاره کرد [.]4
راهبردهای مدیریت دانایی .از علتهایی که بعضی سازمانها در پیادهسازي مدیریت دانایی شکست
خوردند ،این بود که نتوانستند دانش را از داده یا اطالعات متمایز کنند و ویژگیهاي منحصر به فرد دانش و
کارکنان دانشی را نادیده گرفتند .از دیهر دالیلی که ویگ ،هوگ ،اسپک ،میلز در شکست طرحهاي مدیریت
دانایی به آن اشاره که کردهاند ،نبود متدولوژي مناسب براي پیادهسازي مدیریت دانایی است .به این ترتیب که در
بسیاري موارد متدولوژيهاي سنتی که براي ایجاد یا توسعه سیستمهاي اطالعاتی بهکار ،گرفته میشده براي
پیادهسازي مدیریت دانش و سیستمهاي آن استفاده شده است [.]۲
از مدیریت دانایی تعاریف مختلفی شده است اما بهطورکلی میتوان گفت مدیریت دانایی شامل تالش براي
کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی ،بهطوري که مجموعه وسیعی از
افرادي که در تصمیمگیريهاي مسیر آینده سازمان دخیل هستند بتوانند از آن استفاده کنند [ .]1پس مدیریت
دانایی فرآیندي است که به سازمانها یاري میکند اطالعات مهم را بیابند ،گزینش و سازماندهی و براي اجراي
آن در آینده منتشر کنند و تخصصی است که براي فعالیتهایی چون درك مشکالت ،آموختن پویا و تصمیم-
گیري براي آینده ضروري است.
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از مهمترین موارد در ایجاد استراتژي مدیریت دانش آن است که این استراتژي و اهداف مربوط به آن باید
نمایانهر اثربخشی و کارایی فرآیندهاي کسب و استراتژي و اهداف سازمانی باشد ،کار و در نهایت عملکرد
سازمانی را بهبود ببخشند از طریق فرآیند استراتژيسازي مدیریت دانش ،یک سازمان در رابطه با نقاط قوت و
ضعف و فرصتها و تهدیداتی از جنس مدیریت دانش براي رسیدن به اهداف خود آگاه میشود ،بنابراین میتوان
گفت که برنامهریزي استراتژیک مدیریت دانش بخشی از خود مدیریت دانش و استراتژيسازي آن در واقع بخشی
از برنامهریزي استراتژیک مدیریت دانایی است [.]7
راهبرد (استراتژی) .استراتژي را میتوان فرآیند تعیین اهداف بنیادي بلندمدت ،اتخاذ شیوه انجام کار و
تخصیص منابع الزم براي تحقق اهداف ،تعریف کرد و این تعریف در حقیقت دو نظریه از استراتژي را مورد تأکید
قرار میدهد ،یکی طرحریزي است که بر این اساس استراتژي یکرشته رهنمودهایی واضح و روشن است که
مدیران براي نیل به اهداف تدوین میکنند و دیهري رویکرد تکاملی است که براساس آن استراتژي لزوماً طرحی
اصولی و سنجیده نیست بلکه در طی زمان یک الهو در جریان تصمیمات مهم ظهور پیدا میکند [.]1۹
مدیریت استراتژیک برنامهریزي ،راهبري ،سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک و فعالیتهاي کسب-
وکار را در برمیگیرد و آن را باید مجموعهاي از تصمیمات و عملیات که توسط مدیران در ارتباط با تمامی سطوح
سازمان اعمال میشود ،در نظر گرفت [.]۳
مدیریت دانایی مخاطب محور .مدیریت دانایی مبتنی بر مخاطب ،فرآیندي استراتژیک است که بهوسیله
آن سازمانهاي پیشرو ،مخاطبان خود را از مصرفکننده صرف به مخاطبان توانمند و آگاه و مخاطب دانشگر
تبدیل میکند .فرآیند مدیریت دانایی مشتري در واقع دستیابی ،اشتراك و گسترش دانایی مربوط به مشتریان
است که به نفع هر دو مشتري و سازمان است و این فرآیندي کمی و کیفی است که وابسته به نظر مخاطبان و
تعامل آنها با سازمان ،یادگیري تیمی ،گروههاي تخصصی و مدیریت داراییهاي نامشهود است [.]17
با نهاه به نظریه پریچارد راهبردهاي مدیریت دانایی یک ابزار استراتژیک در مدیریت دانایی با نهاه به آینده
سازمانها میتوان یادگیري سازمانی ،انتقال دانایی ،ابزار تصمیمگیري را باتوجه به منابع و داشتهها در وضع
موجود ،اصلیترین مؤلفهها در راهبردهاي استراتژیک مدیریت دانایی دانست [.]1۲
اولین و حیاتیترین پرسشی که در تعریف اهداف و ماموریت هر سازمانی مطرح میشود این است که مشتري
و مخاطب آن کیست؟ و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که هر مشتري یک کسبوکار متفاوتی را تعریف
میکند ،انتظارات و ارزشهاي متفاوتی دارد .بنابراین مدیران باید همواره این پرسش را مطرح کنند که امروزه
کدام نیاز و خواسته مشتري بهواسطه خدمات و محصوالتی که به او عرضه شده ،برآورده نشده است و میتوان
اظهار داشت توانایی در طرح این پرسش و پاسخ به آن معیار یک سازمان موفق و پیشرو است [. ]۹
مدیریت دانایی در آیندهپژوهی .آیندهپژوهی عالوه بر نهاه توصیف محورانه خود در تمامی مراحل و
فرآیندها ،در انتها بهگونهاي پیشهیرانه به تجویز مواردي از اقدامهاي عملیاتی دست میزند که به آن حالتی
تجویزي میبخشد [ .]1ازآنجاییکه میزان موفقیت هر پدیده را در آثارش میسنجند ،موفقیت آیندهپژوهی در
مدیریت دانش را در میزان تحقق اهدافش مورد ارزیابی قرار میدهند.
گوده ،آیندهپژوه فرانسوي معتقد است میزان موفقیت پروژه آیندهپژوهی یا تفکر آیندهاندیشانه را میتوان از
راه کیفیت انعکاس در گروه و مناسبسازي تحلیلها و نتیجهگیري پروژه ،اندازهگیري کرد .در مبناییترین
سطح ،موفقیت را میتوان چنین توصیف کرد « :دستیابی به اهداف برنامه آیندهپژوهی» اما مشکل آن است
که آیندهپژوهی ،هدفهاي متعدد و متنوعی را دنبال میکند .برخی موفقیت آینده پژوهی را در تأثیرات فراگیر
آن میدانند که به دو دسته ابعاد فناورانه و ابعاد اجتماعی تقسیم میشود ،حال آنکه برخی معتقدند موفقیت
آیندهپژوهی نباید بر پایه آثار برنامه ارزیابی شود [.]14
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وقتی به اسناد آیندهپژوهی شرکتها و سازمانهاي بزرگ مینهریم بهوضوح میتوان ابعاد و تأثیر مدیریت
دانایی و مدیریت فناوري را در آنها مشاهده نمود .بهطور مثال میتوان به اسناد نقشه راه اشاره نمود .در این
اسناد براي یک بازه زمانی بلندمدت مشخص میگردد که:
 .iدر کدام سال چه دانشی باید وارد سازمان شود.
 .iiکدام دانش ها و فناوري ها را باید خرید و کدام یک را باید خودمان تولید کنیم.
 .iiiهر دانش مورد نیاز کدام بخشها خواهد بود.
 .ivکدام دانشها و فناوريها باید بازنشست شوند و در چه سالی باید این اتفاق رخ دهد.
نتیجه گفتهها آنکه آیندهپژوهی بدون در نظر گرفتن سیاست و استراتژي مناسب براي مدیریت دانایی و
مدیریت فناوري ،بهترین نتیجه ممکن را نمیتواند بدهد.
دستاوردهاي مطلوب آینده پژوهی در
مدیریت دانایی

فرآیند آینده پژوهی

مالحظات موثر در مدیریت دانایی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش .در این بخش ،به معرفی مدل مفهومی پرداختهایم و در ادامه ،روش مورد استفاده
در این پژوهش ،مورد ورودي پس از پردازش در فرآیند آیندهپژوهی منجر به اشاره قرار گرفته است (شکل )1؛
در مدل مفهومی ،مالحظات اثرگذار بر مدیریت دانایی را ورودي در نظر گرفتهایم که خروجی این پژوهش نتایج
و دستاوردهاي آیندهپژوهی در مدیریت دانایی ،خواهد شد (جدول .)1
جدول  .1تعریف گزینههاي مدل مفهومی
گزینه

نقش گزینه در مدل
مفهومی

مالحظات
مدیریت دانایی

ورودي

پیامدهاي آینده-
پژوهی

خروجی

اثرات متقابل
آینده پژوهی بر
مدیریت

بازخورد

مشخصات

سؤال

محدودیتها و مالحظات بر آیندهپژوهی نتایج
حاصل از این فرآیند اثرگذار است که درصدد
هستیم تا از نظر خبرگان این حوزه استفاده کنیم.
موفقیتهاي آیندهپژوهی در حوزه مدیریت دانایی
چیست؟ که درصدد هستیم تا از نظر خبرگان در
مورد دستاوردهاي آیندهپژوهی حوزه استفاده کنیم.
با استفاده از آیندهپژوهی تصمیمات مؤثرتر و
اثربخشتر در استراتژيهاي مدیریت دانایی گرفته
میشود .درصدد شناسایی عوامل مؤثر برتصمیمات و
مؤلفههاي مؤثر بر تصمیم هستیم.

مالحظات آیندهپژوهی
درحوزه مدیریت دانایی
کدام است؟
موفقیت آیندهپژوهی از
منظر مدیریت دانایی
چیست؟
اثرات متقابل آیندهپژوهی
در مدیریت دانایی
چیست؟

کد

1

۲

۳

پژوهش نظر هدف ،کاربردي و از نقطه نظر روش و براي گردآوري دادهها ،از روش توصیفی براي توصیف و
تصمیمگیري درباره شرایط موجود استفاده شده است .در این پژوهش ،از مصاحبههاي نیمه ساختاریافته با رویکرد
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تحلیل تم استفاده شد .هدف پژوهش ،شناسایی ایدههاي اولیه براي توسعه الهوهاي نظري براي پژوهشهاي
تجربی آتی بر اساس یافتههاي کیفی است .همچنین بر اساس نتایج پژوهش بتوان ایدههایی را شناسایی کرد که
براي انجام پژوهشهاي کمی با نمونههاي آماري بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به اکتشافی بودن این پژوهش ،فرضیهاي براي آن تعریف نشده ،اهداف این پژوهش در گرو سؤاالت
به شرح زیر مشخص میشود.
 )1چه فرصتها و تهدیدهایی در مدیریت دانایی وجود دارد که بر آیندهپژوهی در این حوزه اثر میگذارد؟
 )۲دستاوردهاي آیندهپژوهی مدیریت دانایی کداماند؟
 )۳آیندهپژوهی چه اثراتی را بر مدیریت دانایی بهدنبال خواهد داشت؟
 )4محدودیتها و مالحظات مدیریت دانایی در آیندهپژوهی چیست؟
جامعه مشارکتکنندگان و تعداد نمونه .براي انجام مصاحبه  ۲۲ ،نفر ازخبرگان که شامل :اساتید ،اعضاي
هیأت علمی دانشهاه و مدیران ارشد سازمان صداوسیما در تهران به روش گلوله برفی انتخاب شدند.
روایی و پایایی ابزار پژوهش .با توجه به اینکه تمهاي برگزیده با استفاده از نظرات خبرگان ،احصاءشده،
روایی مصاحبه تأیید شد .همچنین براي تأیید پایایی مصاحبه از روش بازآزمایی استفاده شده است؛ براي این
منظور ،دو مورد از مصاحبهها ،کدگذاري شده و پس از گذشته ده روز از مصاحبه اول ،اقدام به تجدید مصاحبهها
شده است .میزان شباهت مصاحبهها بیش از هشتاد درصد بوده است .جهت انجام مصاحبهها ،دستورالعملی تهیه
شد .در ابتداي مصاحبه ،هدف کلی از انجام مصاحبه به اطالع مصاحبهشونده رسید و تأکید شد که مصاحبه
ال مخفی میماند .براي انجام مصاحبه نحوه ذخیره
صرفاً با مقاصد پژوهشی انجام میشود و هویت افراد کام ً
اطالعات (از طریق ضبط صدا یا یادداشت برداري) با مصاحبه شونده ،هماهنگ شد 7 .سؤال از پیش تعیین شده
براي این مصاحبه در نظر گرفته شد که در جدول  ،۲به آنها اشاره شده است.
جدول  .۲سؤاالت اصلی مصاحبه
سؤاالت مطرح شده در مصاحبه
مالحظات آیندهپژوهی در مدیریت دانایی کدام است؟
نقطه موفقیت آیندهپژوهی از منظر مدیریت دانایی کجا است؟
چالشهاي آیندهپژوهی از منظر مدیریت دانایی کجا است؟
به نظر شما ،اثرات آیندهپژوهی بر مدیریت دانایی کدام است؟
آیندهپژوهی درحوزه مدیریت دانایی را چهونه میبینید؟
چه عواملی میتواند به شناساندن آیندهپژوهی در این حوزه کمک کند؟
همهامی مؤثر آیندهپژوهی و مدیریت دانایی درکجا است؟

براي بررسی و تحلیل متن مصاحبهها ،از روش بررسی و تحلیل تم استفاده گردید که در پژوهشهاي کیفی،
کاربرد وسیعی دارد .در این روش ،متن مصاحبهها بر روي کاغذ پیاده شد و ویرایش شکلی صورت گرفت .سپس با
مطالعه دقیق این متون ،در ابتدا براي هر یک از مصاحبههاي انجام شده ،تمامی ایدههاي مستقل ،در قالب
مفاهیم ،و تمهاي فرعی ،شناسایی و سپس به هریک از آنها ،یک کد اختصاص داده شد .نحوه کدینگ نظرات
بدین صورت بود که هر نظر حاوي یک کد سه رقمی بود آن رقم با رقم قبلی (یا بعدي) با خط فاصله جدا شده
است .رقم اول؛ کد مصاحبه ،رقم دوم؛ کد پرسش و رقم سوم؛ کد نظر بود (جدول .)۳
جدول  .۳طریقه جمعبندي و دستهبندي نظرات جمعآوري شده
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کد مصاحبه

کد پرسش

کد نظر

۳

1

1

۳

1

۲

۳

1

۳

۳

1

4

۳
۳

1
1

۵
۶

کد تم فرعی

نقل قول مصاحبه شونده
معیارهاي قانونی و اخالقی در چارچوب براي بهره
مندي آیندگان از منابع سازمانی تدوین میشود.
از مهمترین دستاوردهاي آیندهپژوهی
معیارهاي اخالقی و قانونی است.
از مهمترین قدمهاي آیندهپژوهی شناسایی
فاکتورهاي تغییر در آینده است.
آیندهپژوهان در تحلیلهاي خودشون ازجمله
شناخت
تحلیل روندها ،در پی کشف این تغییرات هستند
هدف رسیدن به چه نقطه مطلوبیت است؟
بهترین راه رسیدن به مطلوبیت چیست؟

تم فرعی ۳

تم فرعی ۵

تم فرعی 1

۳

1

7

با چه ابزارهاي به مطلوبیت مورد نظر برسیم؟

تم فرعی 4

۳

1

1

۳

1

۹

آیندهپژوهی را از منفعل بودن مصون نهاه میدارد
در آیندهپژوهی در جستجوي تعریف استراتژيهاي
مدیریت دانش هستیم

تم فرعی ۲

عنوان تم فرعی
تعیین معیارهاي
اخالقی و قانونی

شناخت دالیل تغییر
در آینده
تعیین نقطه مطلوب
براي آینده
تعیین ابزارهاي
رسیدن به نقطه
مطلوب براي آینده
تعیین راهبرد براي
رسیدن به اهداف
نهایی

در خصوص پاسخها و پاسخدهندگان بعدي نیز از الهوي دستهبندي فوق استفاده شد.

 .4تحلیل دادهها و یافتهها

پس از دستهبندي پاسخها ،اقدام به نتیجهگیري از مطالعه بر اساس تحلیل تم شد .در کل چهار تم پرتکرار
شناساییشده هر پرسش (از پرتکرارترین به کم تکرارترین) ،رتبهبندي شدند که در ادامه به آن اشاره میگردد
.جداول زیر بیانهر یافتههاي پژوهش است .در پاسخ به اولین پرسش پژوهش (به نظر شما مالحظات و
محدودیتها و اثرات آینده پژوهی چیست؟) «،پیش بینی آینده » بهمنزله پرتکرارترین تم ،مورد تأکید پرسش
شوندگان بود بهطوريکه  7۳درصد پاسخدهندگان این تم را اظهار نموده اند.
« تغییرات مطلوب در آینده مدیریت دانایی» و «شناسایی عوامل مؤثر در تغییرات آینده مدیریت دانایی» ،به-
منزله دومین و سومین تمهاي پرتکرار ( ۶4۳درصد پرسششوندگان) و ابزارهاي رسیدن به مطلوبیت برگزیده شد
(جدول .)4
جدول  .4یافتههاي پرسش اول پژوهش
کد تم

تم

میزان تکرار

رتیه تم

تم منتخب

درصد پاسخ دهندگان

1
۳
۵

پیشبینی
ایجاد تغییرات مطلوب
گزینههاي مؤثر در تغییرات
ابزارهاي رسیدن به مطلوبیت

7
۵
4
۳

1
۲
۳
4

۴/4۶
۴/۲۵
۴/1۵
۴/14

۴/7۳
۴/۶۴
۴/4۳
۴/4۴

4

در جواب به دومین سؤال پژوهش (نقطه موفقیت آیندهپژوهی در مدیریت دانایی کدام است)  «،سوگیري و
جهتداربودن مدیریت دانایی» ،بهمنزله پرتکرارترین تم ،مورد تأکید افراد پاسخدهنده است به نحوي که  7۳درصد
پاسخدهندگان این تم را اظهار داشتهاند .همچنین «پیچیدگیهاي رفتار انسان» و «موانع شناخت انسان» و
«مطلوبیت باورهاي انسانی» بهمثابه سه تم پرتکرار بعدي انتخاب شدند (جدول .)۵
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جدول  .۵یافتههاي پرسش دوم پژوهش
کد تم

تم

میزان تکرار

رتیه تم

تم منتخب

درصد پاسخ دهندگان

۹
7
1۲
11

جهتگیري مدیریت دانایی
پیچیدگی رفتار انسان
موانع شناخت انسان
مطلوبیت باورهاي انسانی

7
۶
۵
۳

1
۲
۳
4

۴/4۴
۴/۳۴
۴/۲۴
۴/1۴

۴/7۳
۴/۶۶
۴/۵۳
۴/۳۴

در پاسخ به سومین سؤال (چالشهاي آیندهپژوهی از منظر مدیریت دانایی کجا است؟) رقابت فزآینده بهمثابه
پرتکرارترین تم ،مورد توجه پاسخدهندگان بود بهطوري که  ۶۵درصد پاسخدهندگان ،این تم را اظهار داشتهاند.
همچنین جهانی شدن و اهمیت اجرایی بودن روشهاي آنها در سازمانها و فقدان توانایی در بررسی و مرور
پیشینهپژوهش بهمنزله سه تم پرتکرار بعدي انتخاب شدند (جدول .)۶
جدول  .۶یافتههاي پرسش سوم پژوهش
کد تم
۹
7
1۳
1۵

تم
رقابت فزآینده
جهانی شدن
اهمیت اجرایی بودن روشهاي
آن در شرکتها است
فقدان توانایی در بررسی و مرور
ادبیات موضوع پژوهش

میزان تکرار
۶
۵

رتیه تم
1
۲

تم منتخب
۴/4۴
۴/۳۴

درصد پاسخ دهندگان
۴/۶۵
۴/۶۴

4

۳

۴/۲۴

۴/۵۲

۲

4

۴/1۴

۴/۳۴

در پاسخ به چهارمین پرسش این پژوهش (اثرات آیندهپژوهی بر مدیریت دانایی چیست) «،تحقق پیشبینیها
» و « راه رسیدن به آینده مطلوب »  ،بهمنزله پرتکرارترین تمها ،توسط  1۴درصد پاسخدهندگان ،اظهار شد
.عالوه بر آن«،ارتقاي دانش آیندهپژوهی»  ،که مورد تأکید  4۴درصد نخبهان قرار گرفت (بهمنزله تم پرتکرار
سوم انتخاب شد « .کیفیت مطلوبیت آینده» بهمنزله تم چهارم مورد تأکید نخبهان قرار گرفت (جدول .)7
جدول .7یافتههاي پرسش چهارم پژوهش
کد تم

تم

میزان تکرار

رتبه تم

تم منتخب

درصد پاسخدهندگان

11
1۶
17
14

تحقق پیشبینیها
راه رسیدن به آینده مطلوب
ارتقاي دانایی آینده پژوهی
کیفیت مطلوبیت آینده

۶
۵
۳
۲

1
۲
۳
4

۴/4۵
۴/۲۵
۴/۲۴
۴/1۴

۴/1۴
۴/1۴
۴/4۴
۴/۳۴

در جواب به پنجمین پرسش پژوهش (آینده دانایی آیندهپژوهی در مدیریت دانایی را چهونه میبینید) ،آیندهاي
روشن و بدون ابهام ،تبدیل به یک دانش پرطرفدار و تبدیل به یک میان رشتهاي تأثیرگذار ،بهمثابه پرتکرارترین
تمها برگزیده شدند به نحوي که هر یک از تمهاي مذکوربا  4۴درصد از پاسخدهندگان ،مورد تأکید قرار گرفت
(جدول .)1
جدول  .1یافتههاي پرسش پنجم پژوهش
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کد تم

تم

میزان تکرار

رتبه تم

تم منتخب

درصد پاسخ دهندگان

22

آیندههاي روشن و بدون ابهام

۵

1

۴/4۴

۴/1۴

24

تبدیل به یک دانایی پرطرفدار

4

۲

۴/۲1

۴/7۴

22

تبدیل به یک میان رشتهاي تأثیرگذار

۳

۳

۴/۲۴

۴/4۴

21

پیشبینی خوشبینانه

۲

4

۴/1۲

۴/۳۴

در پاسخ به ششمین سؤال این پژوهش( ،چه عواملی میتواند به شناساندن آیندهپژوهی در مدیریت دانایی
کمک کند)؟ اثرات آیندهپژوهی خود بهترین مبلغ براي این دانایی است ،پرتکرارترین تم است بهطوريکه پنجاه
درصد پاسخ دهندگان آن را اظهار داشتند .همچنین ،آشنا کردن فعاالن علمی با این دانایی و توسعه این دانایی در
دانشهاهها ،به عنوان تم هاي دوم و سوم پرتکرار ،انتخاب شد (جدول .)۹
جدول  .۹یافتههاي پرسش ششم پژوهش
کد تم
۳۴
۲7
۲1
۲۹

تم
اثرات آیندهپژوهی بهترین مبلغ براي
این دانایی است
آشنا کردن فعاالن علمی با این دانایی
توسعه این دانایی در دانشهاهها
مهندسی هوشمندانه

میزان تکرار

رتبه تم

تم منتخب

درصد پاسخدهندگان

۵

1

۴/۵۴

۴/1۴

4
۳
۲

۲
۳
4

۴/۲۵
۴/1۵
۴/1۴

۴/7۴
۴/4۴
۴/۳۴

در پاسخ به هفتمین سؤال این پژوهش همهامی مؤثر آیندهپژوهی و مدیریت دانایی درکجا است؟ تحلیل
منابع ،الهوها ،پرتکرارترین تم است بهطوريکه  ۵۵درصد پاسخدهندگان آن را اظهار داشتند .همچنین علل تغییر
و ثبات درتالش براي توسعه دوراندیشیها و ترسیم آیندههاي محتمل ،بهمنزله تمهاي دوم و سوم پر تکرار
انتخاب شد (جدول .)1۴

22۰
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جدول .1۴یافتههاي پرسش هفتم پژوهش
کد تم

تم

میزان تکرار

رتیه تم

تم منتخب

درصد پاسخ دهندگان

23

تحلیل منابع ،الهوها

1

1

۴/۵۴

۴/1۴

11

علل تغییر و ثبات در تالش براي
توسعه دوراندیشیها

۶

۲

۴/۲۴

۴/۵۵

11

ترسیم آیندههاي محتمل

4

۳

۴/1۵

۴/4۴

6

دیدي همه جانبه یا سیستماتیک

۲

4

۴/1۴

۴/۳۴

جدول .11تعاریف متغیرهاي مدل مفهومی
متغیر
سوءگیری مدیریت
دانایی
پیچیدگیهای رفتار
انسان

موانع شناخت انسان

پیشبینی آینده

ایجاد تغییرات مطلوب

شناسایی عوامل تغییر

تحقق پیشبینیها
رسیدن به آینده مورد
نظر
ارتقا دانایی در آینده
پژوهی

تعاریف متغیر
این محور ،دانایی را که پژوهشهر درباره او تولید میکند در اختیار میگیرد و میخواند یا از آن کسب آگاهی می-
کند .کسب این آگاهی در نوع رفتارش متجلی میشود و بنابراین رفتارش را تغییر میدهد .از این رو به نظم در
آوردن رفتار چنین ابژههاي دشوار و گاهی ناممکن است.
پدیدههاي اجتماعی برخالف پدیدههاي طبیعی بهدلیل نقش فعال انسان در آنها ،بهصورت مستمر در حال تغییر و
تحول هستند؛ این امر بهدلیل آشفتهی انسان در اتخاذ تصمیمات مناسب و دستیابی به اهدافش اتفاق میافتد
.همچنین پیچیدگی روابط میان فردي و اجتماعی بهسبب بروز فناوريهاي جدید ،سرعت تغییرات را نیز به شکل
قابل توجهی افزایش داده است که خود بر پیچیدگی رفتار انسان امروزي افزوده است.
با توجه به اینکه انسان هم در مقام نظر و هم در عرصه عمل ،از توانایی تعقل برخوردار است شناخت مکفی انسان با
موانعی روبهرو است .به تعبیر بهتر ،تعقل مهمترین فعالیت آدمی است و در تمام فعالیتها ،از جمله شنیدن ،دیدن،
مشاهدات قلبی ،همچنین تولید مفاهیم و گزارهها ،استنتاجها ،ارزیابیها ،تعمیمها ،ارجاعات ،اصالحات ،بازنهريهاي
مکرر و یقین و عمل حضور اساسی دارد با این حال شناخت برآمده از آن دچار محدودیتهایی است.
از اثرات فرآینده آیندهپژوهی ،پیشبینی آینده است .ما بر آنیم تا با استفاده از دانایی آیندهپژوهی ،قادر باشیم تا آینده
را پیشبینی کنیم .پیشبینی آینده ،در برنامهریزيها و تصمیم گیريهاي مدیریت دانایی ،منشأ کمکهاي شایانی
خواهد بود.
از جمله اثرات فرآیند آیندهپژوهی ،میتوانیم به رویاي بشر که همانا دستیابی به تغییرات دلخواه در آینده است ،جامه
عمل بپوشانیم .این تغییرات میتواند خلق ،نههداشت و بهرهبرداري از دانشهایی باشد که منتج به پیشرفت در حوزه
مدیریت دانایی گردد.
از دیهر آثار فرآیند آیندهپژوهی این است که عوامل اثرگذار بر تغییرات را بشناسیم .شناسایی عوامل اثرگذار ،کمک
میکند تا بتوانیم با استفاده از تغییر ،اصالح یا تعدیل آن عوامل ،تغییرات دلخواه را در آینده بهوجود آوریم .به عبارت
دیهر پیشبینی آینده و ایجاد تغییرات مطلوب در آن ،مستلزم شناسایی عوامل تغییر است.
ازجمله نقاط موفقیت آیندهپژوهی در حوزههاي گوناگون علمی و اجتماعی ،تحقق پیشبینیهاست .بی شک محقق
شدن برخوردها و پیشبینیها ،از اهداف محوري فرآیند آیندهپژوهی محسوب میگردد .برآورده شدن پیشبینیها
مبین اثربخشی دانش آیندهپژوهی خواهد بود و منجر به اعتباردهی بیشتر این دانایی خواهد شد.
تحقق آینده مطلوب و در نقطه ایدهآل آن رسیدن به مدینه فاضله از جمله دستاوردهاي آیندهپژوهی است .اساساً
متعالیترین هدف دانش آیندهپژوهی ،تحقق آینده مطلوب براي ابناي بشر است .در حوزه مدیریت دانایی ،تحقق
جامعههاي با رعایت اخالقیات کریمه ،دستاوردي سترگ قلمداد میگردد.
ازجمله دستاوردهاي آیندهپژوهی ،کسب اعتبار و ارتقاي جایهاه این دانش نوپا بوده و این مهم متضمن اثبات میزان
کارآمدي این دانش در بستر زمان است.

 .2نتیجهگیری و پیشنهاد

مدیریت دانایی از عوامل تأثیرگذار در حوزه آیندهپژوهی است .بر همین مبنا ،خود مدیریت دانایی هم میتواند
موضوع آیندهپژوهی باشد .اینکه مدیریت دانایی به کدام سمت میرود؟ آیا جهتگیريهایی که اکنون در نقاط
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مختلف دنیا وجود دارد ،رویکرد درستی دارد؟ در نتیجه این مباحث ،میتوانیم از دو آموزه و مقوله صحبت کنیم:
آیندهپژوهی مدیریت دانایی و نقش مدیریت دانایی در آیندهپژوهی .اینها دو موضوع مستقل و مهم هستند .با این
وجود ،آیندهپژوهی نقش غیرقابل انکاري در مدیریت دانایی دارد .براي ایجاد یک دانش واقعی ،کافی نیست که
یک نفر بر اساس دانش خود بیندیشد و عمل کند .همه دانشها ذاتاً اجتماعی و فرهنهی هستند و دانش سازمان
تنها میتواند از طریق تغییرات فعالیتهاي سازمانی و بهبود عملکرد نیروي انسانی و اثربخشی سازمان در نظر
گرفته شود .خلق دانش ،داللت ضمنی به تحول اجتماعی دارد .نسل جدید مدیریت دانایی باید از طریق یادگیري
سازمان به خلق دانش و فرآیندهاي نوآورانه در ساختارهاي سازمان بپردازد .بنابراین ،مدیران باید یاد بهیرند که
چهونه ،با محدودیت در کنترل و اطالعات ناکافی مدیریت کنند .شاید از دالیل پیشهامی مدیریت دانایی این است
که بهدنبال خلق دانش جدید است .سازمانها باید قابل پیشینی باشند ،بنابراین آینده مدیریت به تخصیص و در
نظر گرفتن استراتژي مناسب براي برخورد با آشفتهیها و فقدان اطمینان بستهی دارد و از موقعیتهاي قابل
پیشبینی و کارآمد ،تولید کاال و خدمات را مدنظر قرار دهد .پس توانایی ،انعطافپذیري و تطابق سریع و ایجاد
مهارت براي برطرف ساختن نیازهاي محیطی ،احساس شده و بدون شک بسیارضروري بهنظر میرسد.
خبرگان مورد مطالعه در این پژوهش (که با رویکرد تحلیل تم انجام شده است) ،بر این باور بودند که
مهمترین مالحظات آیندهپژوهی در مدیریت دانایی« ،جهت دار بودن مدیریت دانایی» «،پیچیدگیهاي رفتار
انسان» و« موانع شناخت انسان» بوده است.
همچنین نقطه موفقیت آیندهپژوهی در این حوزه «،تحقق پیشبینیها»«،رسیدن به آینده مورد نظر »و«
ارتقاي دانش آیندهپژوهی »اظهار گردیده است .مهمترین اثرات آیندهپژوهی  «،شامل پیشبینی آینده»«،ایجاد
تغییرات مطلوب در آینده» و« شناسایی عوامل مؤثر در تغییرات آینده» .انسان و نهادهاي اجتماعی ،عنصر مورد
بحث در مدیریت دانایی است .این محور ،دانشی را که پژوهشهر درباره او تولید میکند در اختیار میگیرد و می-
خواند یا از آن کسب آگاهی میکند .کسب این آگاهی در نوع رفتارش متجلی میشود و بنابراین رفتارش را تغییر
میدهد .از اینرو به نظم و نسق درآوردن رفتار چنین ابژههاي دشوار و گاهی ناممکن است .پدیدههاي اجتماعی
برخالف پدیدههاي طبیعی به دلیل نقش فعال انسان در آنها ،بهصورت مستمر در حال تغییر و تحول هستند؛ این
امر بهدلیل آشفتهی انسان در اتخاذ تصمیمات مناسب و دستیابی به اهدافش اتفاق میافتد .همچنین پیچیدگی
روابط میان فردي و اجتماعی به سبب بروز فناوريهاي جدید ،سرعت تغییرات را نیز به شکل قابل توجهی افزایش
داده است که خود بر پیچیدگی رفتار انسان امروزي افزوده است .با توجه به اینکه انسان هم در مقام نظر و هم در
عرصه عمل ،از توانایی تعقل برخوردار است شناخت مکفی انسان با موانعی روبهرو است .به تعبیر بهتر ،تعقل
مهمترین فعالیت آدمی است و در تمام فعالیتها ،ازجمله شنیدن ،دیدن ،مشاهدات قلبی ،همچنین تولید مفاهیم و
گزارهها ،استنتاجها ،ارزیابیها ،تعمیمها ،ارجاعات ،اصالحات ،بازنهريهاي مکرر و یقین و عمل حضور اساسی
دارد با این حال شناخت برآمده از آن دچار محدودیتهایی است.
ازجمله اثرات شناسایی شده از فرآیند آیندهپژوهی ،پیشبینی آینده بوده است .ما بر آنیم تا با استفاده از دانش
آیندهپژوهی ،قادر باشیم تا آینده را مطابق مدل شکل ،۲پیشبینی کنیم .پیشبینی آینده ،در برنامهریزيها و
تصمیمگیريهاي حوزه مدیریت دانایی ،منشأ کمکهاي شایانی خواهد بود.

مدیریت دانایی در مسیر آینده

دستاوردهاي مطلوب آینده
پژوهی در مدیریت دانایی:
 .1تحقق پیش بینی ها
 .۲رسیدن به آینده مورد نظر
 .۳ارتقا دانش آینده پژوهی در
مدیریت دانایی
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فرآیند آینده پژوهی

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

اثرات متقابل آینده پژوهی بر مدیریت دانایی:
 .1پیش بینی آینده مدیریت دانایی
 .۲ایجاد تغییرات مطلوب در آینده مدیریت دانایی
 .۳شناسایی عوامل موثر در تغییرات آینده مدیریت دانایی

شکل  .۲مدل مفهومی با تمها و زیر تمهاي بررسی شده

تحقق آینده مطلوب و در نقطه ایدهآل آن رسیدن به مدینه فاضله از جمله دستاوردهاي آیندهپژوهی است
.اساس ًا متعالیترین هدف دانش آیندهپژوهی ،تحقق آینده مطلوب براي ابناي بشر است .در حوزه مدیریت دانایی،
تحقق جامعههایی با رعایت اخالقیات کریمه ،دستاوردي سترگ قلمداد میگردد .ازجمله دستاوردهاي آیندهپژوهی،
کسب اعتبار و ارتقاي جایهاه این دانایی نوپا بوده و این مهم متضمن اثبات میزان کارآمدي این دانش در بستر
زمان است .مهمترین عامل مؤثر در ارتقاي دانش اثربخشی ،مسجل شدن آثار مثبت آن در تحقق پیشبینیها و
رسیدن به آینده موردنظر است.

۰۶11  ـ تابستان۶4 مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره
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