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 چکیده
 را دانش ت،یریمد علم نظران صاحب که یطور به است، راهبردی یها ییداراازجمله  ها سازمان یبرا دانش     

 برابر در اقدام آمادگی باید ها سازمان آینده، در مزیت این حفظمنظور  به پس، دانند؛ می پایدار مزیت جادکنندهیا
 عوامل ییشناسا پژوهش نیا هدف. باشندداشته  را دانش مدیریت مناسب راهبرد تجویز و احتمالی شرایط
 یبرا الزم اقدامات ۀارای سازمان، یشرویپ یاحتمال سناریوهای ییشناسا دانش، تیریمد راهبرد برمؤثر 

 رویکرد از پژوهش، این درهست.  ها آن یبرا مناسب دانش تیریمد راهبرد شنهادیپ و محتمل یها ندهیآ
 نمونهعنوان  به رجا شرکت و استفاده ممکن های آینده میانی پیش برای سناریوویزارد افزار نرم با ینگارویسنار

 سطح در که است پیمایشی روش، حیث از و کاربردی هدفبرحسب  پژوهش این. گردید انتخاب موردی
 یقو یویسنار 8 ،سناریوویزارد افزار نرم توسط متقابل ریتأثمتوازن  لیتحل از استفاده با. شود یم انجام اکتشافی

 انتخاب محتمل و بدمیانانه انه،میان خوش یوهایسنارعنوان  به ویسنار 3 کهبه دست آمد  فیضع یویسنار 89 و
 آن با متناسب دانش تیریمد راهبرد و گرفته نظر در داتییتمه ،هرکدام یبرا تا گرفتند قرار ییتیه اریاخت در و

 و محور انسان راهبرد بر شتریب تمرکز با ایپو راهبرد انهمیان خوش یویسنار یبرا جه،ی. درنترا پیشنهاد نمایند
  .دیگرد شنهادیپمحور  ستمیس راهبرد بر شتریب تمرکز با پویا راهبرد محتمل و بدمیانانه یوهایسنار یبرا
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 مقدمه. 1

 آینده آیااست.  بوده آن از رمزگشایی و آینده کشف ۀشیفت درونی، کشش اساس بر همواره انسان     
 تاکنون که هاپرسش این است؟ میانیپیش قابل چگونه آینده و بود؟ خواهد گذشته و حال تداوم

 شرایط با متناسب ریزانبرنامه مدت، این در و بوده مدیران و ریزانبرنامه برای فکری ۀعمد چالش
 پایه بر عمدتاً کهاند  کاربرده به آینده مسایل با برخورد جهت در مختلفی رویکردهای مکانی، و زمانی
 اریبس ابزارهای از یکی نگریندهیآ . [94] است بوده موجود وضع روند ادامه و گذشته روندهای تحلیل

 پژوهی،آینده علم امروزه، [.91] است گذاراناستیس و رانیگمیتصم به اریی راستای در دیمف و مؤثر
 مبانی و اصول با مدون علم به را آینده برای ریزیبرنامهدر خصوص  رمنسجمیغ و پراکنده ادبیات
 یها ندهیآ ارزیابی و ابداع کشف، گذشته، روندهای تحلیل بر عالوه آن، ۀوظیف که کرده تبدیل متقن

 یدیجد نسبتاً یپژوهش ۀحوز ،پژوهی ندهیآ و آینده مطالعات  . [8، 94]است  مطلوب و محتمل ممکن،
 [.20] نوردد درمیرا  علمی آدمی یتکاپوها و ینظر معرفت هایعرصه همه آن قلمرو که است
 ،سو یک از اتشانیح حفظ جهت هابحران با مقابله منظور به شرویپ های سازمان تالش امروزه     

 منبع عنوان به دانش تیمحور با یخدمات اقتصاد به دییتول اقتصاد از حرکت با فرا صنعتی جامعه ظهور
 ها،دانشگاه رینظ محوری ساختارهای ندهیفزا و سازنده نقش فاءیا نیهمچن گر،ید سوی از نوآوری
 نگریندهیآ دهیپد به پرداختن ضرورت مؤید ها سازمان در توسعه و رشد مراکز ،یقاتیتحق های سازمان

 [.1] است
 نظران صاحب که طوری به است، راهبردی یها ییدارا و منابع ازجمله ها سازمان تمام یبرا دانش     
 در دانش [.42] دانند می یپول هیسرما و ثروت د،یتول یینها نیگزیجا را دانش ت،یریمد علم

 جهت نیهم به. گردد یم یتلق ها سازمان تیموفق یدیکل عوامل از یکی عنوان به یامروز یها سازمان
 با مرتبط مباحث راستا نیهم دراست.  دهیگرد برخوردار ژهیو یتیاهم از ها سازمان در دانش تیریمد
 حوزه نیا شمندانیاند ذهن در متعدد سؤاالتی ها، سازمان در آن مناسب کارگیری به و دانش تیریمد
، است مطرح سازمان منبع نیتر یراهبرد عنوان به دانش که ازآنجایی [.3] است آورده وجود به

 و کارآمدطور  به را یسازمان دانش توانندیم چگونه که باشند می مواجه یاساس سؤال نیا با ها سازمان
 [.1] شوند مند بهره سازمان راهبردی اهداف شبردیپ جهت آن اییمزا از تا ندینما تیریمد اثربخش

 احتمال یمعنابه  شتریب دانشدارند.  اریاخت در یشتریب دانش که است ییها آن به متعلق ندهیآ
 یبرا نیبنابرارقبا؛  از گرفتن یشیپ و رقابت در یروزیپ یعنی شتریب تیموفق واست  شتریب تیموفق
 خود دانش تیریمد یها راهبرد دمانیچ به اقدام دیبا ها شرکت و ها سازمان، داریپا یرقابت تیمز حفظ
 .باشند داشته یشتریب انعطاف ندهیآ از برآمده یها تیموقع با مواجهه در تا کنند
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 وارد مهم مبحث کی عنوان به دانش تیریمد مقوله ها، سازمان در دانش تیاهم شیافزا جهت به     
 را سازمان اهداف جهت در حرکت ریمس دانش تیریمد راهبرد [.9] است دهیگرد یامروز یها سازمان

 راهبرد دراست.  سازمان در دانش تیریمد ساختن بالفعل آن یاصل هدف که دینما می مشخص
 قرار مدنظر ها حل راه یاصل اجزاء یاستانداردساز و ها تیفعال ،یساز ادهیپ ندیفرآ دانش تیریمد
 به رسیدن های راه از یکی شده یزیر برنامه یخوب به و روشن راهبرد یک بودن دارا [.93] رندیگ می

 و منابع بتواند تا است سازمان یک یبرا یمهم عامل راهبرد ایناست.  دانش مدیریت در موفقیت
 نکهیا به توجه با [.4] کند یده سازمان دانش مدیریت اهداف به دستیابی برای را خود های توانایی

 دیتول و میتسه کسب، قیطر از امر نیا و دارند اریاخت در یشتریب دانش که است ییها آن آن از ندهیآ
 و ریمتغ ندهیآ با مواجهه یبرا ها شرکت و ها سازمان تا است الزم نیبنابرا رد،یگ می صورت دانش

 کارگیری به یبرا یکاف یآمادگ که باشند داشته را ندهیآ از یدرک ،یآت یرقابت طیمح در یسربلند
 هایمیتصم و ها راهبرد اتخاذها بدهد.  آن به را آمده پیش مختلف طیشرا به نسبت متناسب یها راهبرد

 یها موج با مقابله درها  آن تیقابل و نیتضم را سازمان و شرکت تیموفق قطعاً سته،یشا و بجا
 .داد خواهد شیافزا را ندهیآ پرتالطم یایدر ناخواسته

 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 دانش مدیریت سازی پیاده در ها سازمان بعضی که هایی علت از یکی .راهبرد مدیریت دانش

 های ویژگی و کنند متمایز اطالعات یا داده از را دانش نتوانستند که بود این خوردند، شکست
 مدیریت های طرح شکست دالیل از دیگر یکیگرفتند.  نادیده را دانشی کارکنان و دانش فرد منحصربه

 بسیاری در که ترتیب این بهاست.  بوده دانش مدیریت سازی پیاده برای مناسب متدولوژی نبود دانش
 برای ،شده می گرفته کار به اطالعاتی های دستگاه توسعه یا ایجاد برای که سنتی های متدولوژی موارد
 ریمس دانش تیریمد راهبرد .[4] است شده  استفاده آن های دستگاه و دانش مدیریت سازی پیاده

 دانش تیریمد ساختن بالفعل آن یاصل هدف که دینما می مشخص را سازمان اهداف جهت در حرکت
 یاصل اجزاء یاستانداردساز و ها تیفعال ،یساز ادهیپ ندیفرآ دانش تیریمدراهبرد  دراست.  سازمان در
 دانش تیریمد راهبرد پرتو در سازمان یها تیفعال و عملیات مجموعه. رندیگ یم قرار مدنظرها  حل راه

 ملحق سازمان فرهنگ به د،ینما عمل کارآمد ومؤثر  صورت به دانش تیریمد نظام تا گردد می موجب
 [.1، 93] دهد ادامه خودمؤثر  کارکرد به سازمان، از تیحما یراستا در و گردد
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 راها  آن ،دارد دانش مدیریت های راهبرد اجرای نقش اصلی در دانش مدیریت توجه کانون     
 کمک بر ابعاد این از یکینمود.  توصیف دهد، می نشان راکانونشان  که دوبعدی با زمان هم توان می
 راهبرد ایندارد.  تأکید سازمان مستند آشکار دانش از استفاده و تسهیم سازی، ذخیره خلق، به آن
 فناوری طریق از تواند می دانش معموالً،است.  متمرکز دانش ذخیره و کدگذاری بر بعد این واسطه به

 از یخاص یهای مجموعه بر و است مجدد استفاده برای شتریب دانشاین شود.  کدگذاری اطالعات
 تعامل طریق از دانش تسهیم بر دیگر بعد. شود می جاری گوناگون شرایط در کهتأکید دارد  قوانین
 ؛شامل اجتماعی های شبکه ۀلیوس به را گفتمان بعد، این واسطه به راهبرد ایندارد.  تأکید شخصی درون
 شخص به شخص های تماس طریق از دانش تسهیم بهو  ردیگ یم کاره ب کاری های تیم و ها گروه

 دانشدارد.  تأکید غیررسمی آن تسهیم وطلبانه  فرصت دانش کسب به راهبرد این. کند یم کمک
 نظر در انسانی راهبرد عنوان به تواند می راهبرد این. دیآ دست به افراد تجارب و ها مهارت از تواند می

اند.  پرداخته انسان و سیستم راهبرد کارگیری به محوری موضوعات بر بسیاری مطالعاتشود.  گرفته
 را منظر سه این 9 شکل. ایپو و باالنس متمرکز،: گردد بندی طبقه تواند می منظر سه از مطالعات این

 برای سازمانی دانش ذخیره و شدن کدگذاری میزان با بودن محور سیستم میزان. کند یم مقایسه
 ضمنی دانش تسهیم و کسب میزان با بودن محور انسان میزاناست.  منطبق آن از استفاده و دستیابی

 [.28] دارد انطباق شخصی درون تعامل طریق از
 استفاده و کدگذاری لهیوس به سازمانی کارایی افزایش برای آشکار تالشیسیستم محور  راهبرد     

 ترک تهدید راهبرد ایناست.  پیشرفته اطالعاتی فناوری های دستگاه ایجاد طریق از دانش از مجدد
 راهبرد. دهد یم کاهش روند، می بیرون سازمان از کارکنان که وقتی را، سازمان دانش های سرمایه
 فرد فردبه تعامالت طریق از پنهان دانش که درجاهایی سازی شخصی رویکرد بامحور  انسان
 های تجربه و پنهان دانش تسهیم و کسب بر راهبرد نای تأکید. رود یبه کار م است، دستیابی قابل

 وابستگی و اعتماد. آموزند یم شان یسازمان محیط و یکدیگر از سازمان اعضایاست.  فردی درون
 چون هایی روش از کنند، می اجرا ار راهبرد نوع این که هایی شرکتدارد.  زیادی اهمیت افراد میان
 سود دانش مدیریت اثر افزایش برای ییگو داستان و یگر یمرب راهبردی، های انجمن و ها گروه
 [.3] برند می
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 [21] دانش مدیریت راهبرد مورد در دیدگاه سه .9 شکل

 
 و دارد تمرکز آن دانشی های ویژگی و مشخصات سازمانی، های راهبرد هماهنگی بر پویا راهبرد     

 با ها شرکت. کند یم بازی نامحدود منابع با سازی شخصی و کدگذاری های راهبرد در پیشرو نقشی
 تر عیسر ایجاد و موجود دانش از پیشروانه استفاده رقبا، میان در پیشتازی به راهبرد نوع این انتخاب
 برداری بهره را دانش کهارتباط محور  های سازمان در پویا راهبرددارند.  تمایل رقبایشان ازدانش 

در  [.3] است مناسب و رود میبه کار  کنند، می کشف و استخراج را جدید مفاهیم اینکه ضمن کنند، می
 رابطه میان دو راهبرد کالن مدیریت دانش با انواع دانش ضمنی و آشکار آورده شده است. 9جدول 

 
 [4] ضمنی و آشکار دانش انواع با دانش مدیریت کالن راهبرد نوع دو میان رابطه .9 جدول

 آشکار ضمنی راهبرد/دانش

 گرا سیستم
یی از طریق فناوری اطالعات ها شبکهایجاد 

افزار و واقعیت مجازی(،  )ویدیو کنفرانس، گروه
 تسهیل مالقات رودررو

های سنتی  کدگذاری دانش با استفاده از فناوری
 مستندات-پردازش اطالعات، تأکید بر فرد

 گرا انسان
های بحث و گفتگو،  اجتماعات کاری، گروه

 فرد ارتباطات فردبهمیزهای همیاری، تأکید بر 

کمک به انتقال مفاهیم جدید ایجادشده، 
وتحلیل مفاهیم با استفاده از مالقات  تجزیه

 های ژاپنی( رودررو )مانند شرکت

 
 :است شده بندی جمع دانش مدیریت های راهبرد برای مختلف های مدل از ای خالصه 2 جدول در
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 دانش مدیریت های راهبرد های مدل .2 جدول
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است.  ندهیآ منظم ۀمطالع هدفش که آمده دیپد دییجد ۀرشت ،یاجتماع قاتیتحق در .پژوهی آینده
 ای ،یپژوه ندهیآ نده،یآ رامونیپ قاتیتحق نده،یآ قلمرو ،یپژوه ندهیآ مطالعات اوقات یگاه رشته نیا
 با سندگانینو از یبعض و است رشد حال در و جوان هنوز یپژوه ندهیآ ۀرشت. شود یم دهینام گوییشیپ

 رشته یک را آن توان نمی هنوز که است رمنسجمیغ و پراکنده قدر آن رشته نیا که ندیگو می واهمه
 منابع، وتحلیل تجزیه از استفاده با که است ییها تالش مجموعه بر مشتمل یپژوه ندهیآ [.1، 8] دانست
. پردازد یها م آن یبرا یزیر برنامه و بالقوه یها ندهیآ تجسم به ثبات، ای و رییتغ عوامل و الگوها

 کی در. ابدی یم ظهور فردا تیواقع امروز، راتییتغ دل از چگونه که کند می منعکس یپژوه ندهیآ
 یایدن به دنیبخش شکل و ندهیآ کشف هنر و علم یپژوه ندهیآ ژرف، اریبس حال درعین و ساده فیتعر

 ارایه را یپژوه ندهیآ های روش از ای ساده بندی طبقه( 9111) گِلن [.8، 30]است  شده بیان فردا مطلوب
 صورت به که نمود بندی دسته اکتشافی و هنجاری کیفی، کمی، طبقه؛ چهار در را ها روش این و داد

 .است 3 جدول
 

 [8، 32] پژوهی های آینده بندی روش طبقه .3 جدول

 روش
 طبقه

 اکتشافی هنجاری کیفی کمی

 *  *  سازی رابط مدل

 *  *  ای علی تحلیل الیه

 *   * متقابل ریتأثتحلیل 

 *   * سازی تصمیم مدل

 * * *  تکنیک دلفی

 *   * سازی اقتصادی و آماری مدل

 *  *  پایش محیطی

 *  *  تسکین ناهنجاری میدانی

 * * *  چرخ آینده

انداز و  میانی هوشمندانه، چشم پیش
 شهودگرایی

 * * * 

 * * *  سناریوهای تعاملی

 * * *  های چندگانه دیدگاه

  * *  های مشارکتی روش

  * *  اند شناس های ارتباطی و تحلیل ریخت درخت

 * * *  ترسیم مسیر
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 * * * * سناریوها

 *  *  سازی بازی شبیه

 * * * * آینده شاخصوضعیت 

 *  * * تحلیل ساختاری

 *   * ها دستگاهسازی  مدل

  * *  تحلیل توالی فناوری

 * * *  کاوی متن

 *   * ریتأثتحلیل روند 

 

 آینده در" که سؤال این طرح با ابتدا ریز برنامه ریزی، برنامه سنتی های شیوه در .ریزی سناریو برنامه
 اتخاذ و یریگ میتصم مبنای را ها میانی پیش آنگاه. کند یم میانی پیش "داد خواهد روی چه درازمدت
 درون به و کرده آغاز حال شرایط از دیگر، عبارت به؛ کند یم اقدام ت،یدرنها و دهد می قرار سیاست

 در حضور با و رود می آینده افق به ابتدا ریز برنامه ریزی، برنامه به نو نگاه در که یدرحال رود، می آینده
 اتیادب . [94] کند می تعیین را توسعه معماری برای مشخص مسیرهای گذشته، و حال یبان دهید و آن

 که یشهود کردیرو از کند، می حیتشر را یا چندگانه یندهایفرآ و ها روش ،ها فن ویسنار یزیر برنامه
 بر که گودت توسط یآمار کردیرو تا دارد تأکید وهایسنار ساخت در یمنطق تفکر بر یادیز مقدار به

 بر ویسنار یها روش [.31] شود می ساخته یاتیاضیر یها نهیزم ۀتوسع نیتخم و طیمح یساز مدل
 وهایسنار نیادارند.  تمرکز یگروه یها یریگ میتصم زمینه در ندهیآ مورد در ییاندازها چشم ۀتوسع

 مورد در ها دهیا جادیا یبرا یروش عنوان هب توانند می ،یریگ میتصم یبرا یورود آوردن فراهم همانند
 یها تیموقع با ارتباط در بخصوص وها،یسنار از استفادهشوند.  گرفته به کارها  گروه در عمل یها وهیش
 یزیر برنامه از استفاده [.44] است مشکل عیوقا میان آشکار روابط جادیاها  آن در کهاست  دهیچیپ

 ینوع که است آن از یحاک قاتیتحقاست.  افتهی  شیشدت افزا به ریاخ دهه کی یط در ویسنار
 یثبات یب و یریناپذ یمیان شیپ ت،یقطع عدم و ویسنار یزیر برنامه یها فن از استفاده میان یهمبستگ

 و یآت یروندها ییشناسا تیاهم بر ندهیفزا تیقطع عدمدارد.  وجود یتجار یها طیمح یکل
عدم  و یدگیچیپ لیدل به ویسنار از استفاده نیبنابرا؛ دیافزا یم انتظار مورد یتجار یاندازها چشم
 میان میمستق ارتباط ینوع نیهمچن انمحققاست.  افتهی  شیافزا یتجار یها طیمح در ادیز تیقطع
 در( 2090) مِلو و واروم [.1، 21] اند داده گزارش ینوآور و ویسنار یزیر برنامه به مربوط یها تیفعال

 دادند نشان 2 شکل صورت به را سناریو ریزی برنامه مبنای بر مطالعات رشد به رو روند خود پژوهش
 .گیرد می اوجشدت  به 2000سال  از بعد که
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 [43] منتشرشده مقاالت ساالنه میانگین تعداد و درصد .2 شکل

 
 برای اغلباست.  همراه تیعدم قطع با همواره ندهیآ که هستند تیاهم با منظر نیا از وهایسنار     

 کامل یآگاه نکته نیا به رندگانیگ میتصم و شود می گرفته نظر در مختلف وییسنار چند ندهیآ کشف
 ییوهایسنار از کی چیه یحت ای و داده یها رو آن از یکی قالب در توانند می ندهیآ دادهاییرو که دارند
 [.49] نباشند محتمل های ندهیآ بازتابش شده یطراح
 های آینده و باورکردنی های آینده ممکن، های آینده سطح سه سناریوها، وانداز  چشم ترسیم در     

 که است ممکن های وضعیتی تمام شامل ممکن های آینده. گیرد می قرار ارزیابی مورد محتمل
 برای انسان که هستند تصاویری ای مجموعه ها، آینده از طیف این. شود محقق آینده در تواند می

 از فراتر ها، آینده ایناست.  بشر ذهن تصویرپردازی حاصل و تخیلی عمدتاً و دارد نظر در اش ندهیآ
 فعلی دانش اساس بر که است مواردی شامل ،باورکردنی های ندهیآ .است امروزی بشر علم و دانش
 دانش و اصول با متناقض که ممکن های آینده برخالف و دارد وجود آینده درها  آن ظهور امکان بشر،
 از ای زیرمجموعه باورکردنی، های آیندههستند.  اصول این بر منطبق ها آینده این هستند، بشر فعلی
. ابندی یم تحقق احتماالً که دارد اشاره هایی آینده به ،محتمل های آینده .باشند می ممکن های آینده
 از ترکیبی آینده، برای ینگارویسنار درهستند.  باورکردنی های آینده از هایی زیرمجموعه ها آینده این

 آن به رسیدن برای و شود می ترسیم مطلوب آینده عنوان به باورکردنی، و محتمل ممکن، های آینده
 شود می نیتدو متشابه، و متفاوت متناسب، متناقض، سناریوهای ازجمله مختلفی سناریوهای آینده،

[94] . 
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های مدیریت دانش صورت نگرفته است، اما در  پژوهی برای راهبرد درکل، پژوهشی در مورد آینده     
 در (2004) کیهنتنر و بنتپردازیم.  ی مینگارویسنارپژوهی و  ادامه به چند پژوهش در مورد آینده

 کردیرو از ،یتصادف انیمشتر با هینقل لیوسا یایپو یابیریمس یبرا ویسنار بر یمبتن یزیر برنامه
 حل را ییوهایسنار کردیرو نیاکردند.  استفاده هینقل لیوسا یایپو یابیریمس به چندگانه یویسنار

 .شود یم شامل را ندهیآ یازهاین هم و موجود یازهاین هم که کند یم
 در یگردشگر تجارت ندهیآ به نگاه با ویسنار یزیر برنامه کیتکن از (2001) صفا و سواگورو     
 ،"یطوفان یوهوا آب" ،"یآفتاب حالت": از بودند عبارت محتمل ویسنار سهکردند.  استفاده یمالز

 کنار رمحتملیغ یویسنار عنوان به یآفتاب حالت ها، نیا میان از. "یگاه گاه رگبار" و  ،"کوالک"
 قرار وهایسنار نیا از کی هر تیموقع در را خود چگونه سازمان کهسؤال  نیا به پاسخ درشد.  گذاشته

 ،"دیجد خدمات" ،"زیتما" از؛ اند عبارتکه  شود یم منجر راهبردی یها نهیگز نییتع به دهد، یم
 (2090) همکاران و نیناریپ هستند. وهایسنارهمه  یبرا استفاده قابل ها نهیگز نیا. "ادغام"و  "تنوع"
 یبرا توانند یم وهایسنار ایآ که کردند یبررس و پرداختند ینوآور بر عدم اطمینان ریتأث یبررس به

 اثر کاهش یبرا تواند یم وهایسنار ق،یتحق نیا جینتا بر اساسشوند.  کاربرده به عدم اطمینان لیتعد
 یطراح یبرا یا هیرو و ندیفرا مطالعه نیا یینها محصولشوند.  کاربرده به ینوآور بر نانیاطم عدم
 از یبانیپشت ابزار کیارایه  برای (2092) همکاران و دورتلند. است فنّاوری بر یمبتن یوهایسنار
را  ویسنار یزیر برنامه روش و یواقع یها نهیگزروش  سالمت، بخش در امالک تیریمد یبرا میتصم

 ارایه دادند.
 به پاسخ ،ها آن هدفپرداختند.  ویسنار یزیر برنامه اتیادب مرورا ب (2093) همکاران و عامر     

 چه ست؟یچها  آن بیمعا و ایمزا و دارند یتفاوت چه ویسنار یکم و یفیک یها روش: بود ریزسؤاالت 
 به اغلب ویسنار یزیر برنامه یکم یها روش دارند؟ وجود ویسنار یزیر برنامه یبرا یکم یها روش
دارند.  ازین شتریب یشفاه فیتوص و بحث اصالح، به که شوند یم منجر "خام" یها داده از یادیز حجم

 دیبا ویسنار چند و کنند یمانتخاب  شتریب اکتشاف یبرا را خام یوهایسنار و،یسنار زانیر برنامه چگونه
 شود؟ یم پرداخته ویسنار مطالعات در اعتبارمسئله  به چگونه شود؟ انتخاب

اند  دارد؛ که عبارت کیرتکنیز نیچند که ویسنار یها کیتکن یبرا مکتب سه خودمطالعه  درها  آن     
 یفرانسو کردی( رو3) و یاحتمال شده اصالح یروندها یشناس ( روش2) ،یشهود یها ( منطق9: )از

 که اند کرده نییتع ویسنار یزیر برنامه یبرا کمیروش  چهار محققان نیا. ندهیآ به مربوط تفکر
نقشه  و روند؛ اثر لیتحل ،یتعامل ندهیآ یساز هیشب متقابل؛ تأثیرات تعامل یساز هیشب: ازاند  عبارت
 .ویسنار یزیر برنامه کردیرو بر یمبتن یفاز یشناخت
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-( در نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک به تبیین شکل9310زاده )حمیدی     

گیری آینده از زمان حال و گذشته پرداخته و برای زمان سی و هفت خصیصه مطرح کرده است و 
شیدن به آنها بر اساس رفتار و عملکردهای خود معتقد است اشخاص با بکارگیری کلمات و اعتبار بخ

های آینده پژوهی دو روش جدید آینده پژوهی با دهند. البته ایشان ضمن شرح روشآینده را شکل می
 [.8کرده است ]های نیازسنجی و مطالعه اسناد باالدستی ارائه  نام
ی بلندمدت زیر برنامهی چندمعیاره مبتنی بر سناریو برای ریگ میتصم( در 9310رازینی و همکاران )     

طراحی و برای انتخاب سناریو برتر را  LEAPافزار  توسط نرم ساله 20تولید برق در ایران، سناریوهای 
ی با عنوان ا مقاله. زالی در نمودنداستفاده  استکه مبتنی بر نظرات متخصصان  FAHPروش  از
 مؤثرعامل محوری و  94ی، ابتدا نگار ویسناری با رویکرد ا منطقهی گذار استیسو  راهبردی نگار ندهیآ

دهنده ابعاد مختلف نظریه پایه استان بودند را استخراج و برای  بر فرایند توسعه استان که پوشش
وضعیت ممکن و محتمل در آینده استان تعریف گردید و  11ی ونگاریسنارعوامل فوق بر اساس ایده 

 91سناریو با احتمال وقوع بسیار باال،  1افزار سناریوویزارد،  با استفاده از نرم 11×11تریس با تشکیل ما
 . [91]سناریوی با احتمال وقوع ضعیف استخراج شد  219سناریو با احتمال وقوع متوسط به باال و 

موفق به  ی توسعه دانشگاه،پژوه ندهیآ( به جهت ارایه مدل پیشنهادی برای سناریوسازی 9319طرقی )
طراحی فرایند تحلیل روند آینده ممکن و محتمل نظام آموزشی عالی بر اساس سناریو پردازی 

 .ها شدند منظور تبیین وضعیت مطلوب در توسعه دانشگاه به
ها با کمک عوامل غیرقطعی در محیط، اقدام به  سازمان اءجهت ارزیابی بق( به 9319رادفر )     

شده توسط خبرگان  سازمان نموده و با کمک اطالعات فازی بیان یروشیپطراحی سناریوهای محتمل 
سازمان نموده و با کمک  یشرویپدر سیستم استنتاج فازی اقدام به طراحی سناریوهای محتمل 

شده توسط خبرگان در سیستم استنتاج فازی اقدام به انتخاب استوارترین راهبرد  اطالعات فازی بیان
 .نمودسازمان 

ی صنایع نفت، گاز و دست نییپاهای  پروژه ندهیآ( برای شناسایی سناریوهای 9319نقدی و کرامتی )     
های  های محتمل در خصوص پروژه سناریوسازی تصویری از آینده فنکارگیری  ایران با به  پتروشیمی

را  کمان نیرنگمذبور را ترسیم و بر همین اساس چهار سناریو با عناوین: خاکستری، قربانی، آتش و 
 .دادندارایه 

های مدیریت  در حوزه انرژی و ارزیابی راهبرد یپژوه ندهیآ منظور به (9319ی و همکاران )چهارسوق     
تنها در یک یا دو  شده نییتعهای  که راهبرددریافتند سناریو  یزیر برنامهانرژی کشور با استفاده از 
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 بنابراین بازنگری و تدوین مجدد هستند؛گردند و در سایر سناریوها دچار ضعف  سناریو مفید واقع می
  است.منظور مدیریت بهینه انرژی در کشور ضروری  ها، به راهبرد

های  چالش درگذری با عنوان دورنمای صنعت خودروی ایران ا مقاله( در 9312یوسفی و کلیوند )     
ی و تحریم با رویکرد ریپذ رقابتی با رویکرد سناریو پردازی( با توجه به دو فاکتور پژوه ندهیآجهانی )

اند و سناریوهای این صنعت را در  ی باری صنعت خودروی ایران پرداختهپژوه ندهیآسناریوپردازی به 
 اند.  سال آینده ایجاد نموده 31

به وضعیت مسکن شهرستان ارومیه مبتنی بر  پژوهانه ندهیآ( در رویکرد 9312احمدی و همکاران )     
افزار سناریوویزارد به خلق سبد سناریوها اقدام نمودند و در مرحله بعد به  سناریونویسی به کمک نرم

اند که نتایج  پرداخته رگذاریتأثدو فاکتور مهم  ریتأثایجاد سناریوهای چهارگانه محتمل بر اساس میزان 
های متفاوتی از  با ترکیب ریپذ امکانسناریوی  12متقاطع حاکی از  تتأثیراهای ماتریس  اولیه داده

 11سناریو قوی و محتمل و  3های صورت گرفته  بر اساس تحلیل و استهای محتمل  وضعیت
 سناریو با احتمال ضعیف هستند.

 
 در دانش مدیریت یها راهبرد ییشناسا پژوهش این از هدف .و مدل مفهومی ها هیفرضتوسعه 

 را دانش مدیریت راهبرد در تأثیرگذار عوامل کلیه ابتدا منظور نیبداست. ی نگارویسنار رویکرد با ندهیآ
 با گریکدی بر عوامل ازهرکدام  تأثیرگذاری ۀنحو سپس گرفته، نظر در و ییشناسا جامع، رویکردی با

 کارگیری به با ییوهایسنار ن،یبنابرا؛ شود یم مشخص متقابل ریتأث متوازن لیتحل تمیالگور از استفاده
 خبرگان و متخصصان توسط یقو ای محتمل یوهایسنار تینها در و استخراج سناریوویزارد افزار نرم

 اهداف. استرو این پژوهش فاقد فرضیه  این از .گردد یم زیتجو درخور یها راهبرد و دهیگرد یبررس
 :ازاند  عبارت وهشژپ یاساس

 دانش تیریمد راهبرد انتخاب درمؤثر  عوامل ییشناساـ 

 دانش تیریمد های راهبرد یبرا مختلف یوهایسنار ییشناساـ 

 شده ارایه یوهایسنار اساس بر دانش تیریمد مناسب های راهبرد ییشناساـ 
های مختلف  ای از کارهای قبلی و مدل بر راهبرد مدیریت دانش، خالصه مؤثردر خصوص عوامل      

 همکاران و الهی تحقیق از الهام و 8 جدول به توجه بااست.  شده  هئارادر ضمیمه  8صورت جدول  به
 دهیگرد استخراج ها آن یها مؤلفه ریز ،دانش تیریمد راهبرد انتخاب درمؤثر  عوامل مورد در( 9381)

 .است 4که به شرح جدول  است
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 دانش مدیریت راهبرد بر مؤثر هایزیر مؤلفه و عوامل .4 جدول
 مؤثرعوامل  نوع مدل ها مؤلفه ریز

 ها نهیهزراهبرد رهبری 
 پورتر ژنریک گانه سه یها راهبرد

(9180) 
 راهبرد تمایز شرکت وکار کسبراهبرد 

 راهبرد تمرکز

 فرهنگ بوروکراتیک

 یسازمان فرهنگ (9338مدل ریچارد دفت )
 یتیمأمورفرهنگ 

 (گرا انسانفرهنگ مشارکتی )

 (گرا تحول) ریپذ انعطاففرهنگ 

 پیچیدگی باال
 همکاران و منوریان رویکرد

(9381) 
 رسمیت باال ساختار سازمانی

 تمرکز باال

 آشکارسازی

)رضاییان و مدل نوناکا و تاکوچی 
 (9388همکاران، 

 فرآیندهای خلق و انتشار مدیریت دانش
 درونی سازی

 یساز یاجتماع

 ترکیب

 مرحله ابتدایی

)قربانی و  ای نوالن مدل مرحله
 (9381شاکری، 

 سازمان ITمیزان بلوغ 

 بسط و توسعه )شیوع(

 کنترل

 یساز کپارچهی

 ها داده تیریمد

 بلوغ

 راهبرد ثانویه

مدل یکپارچه راهبرد منابع انسانی 
 (9319زاده و جاللی،  )غالم

 راهبرد منابع انسانی
 راهبرد پدرانه

 راهبرد پیمان کارانه

 راهبرد متعهدانه

 

 تحقیق یشناس روش. 3

 که یکاربرد ثیح نیا ازاست.  آمبخته قاتیتحق جزو و یکاربرد هدف برحسب پژوهش نیا     
 یلیرونقل  حمل شرکت دانش تیریمد یها راهبرد نیتدو در را پژوهش نیا از حاصله جینتا توان می
 شناخت یبرا تواند می قیتحق نیا یپژوهش کردیرو نیهمچنگرفت.  به کار مشابه یها سازمان و رجا

 خود، یها تیمحدود لیدل به یفیکو  یکم قاتی. تحقگردد مطرح عمل وهیش کی صورت به ندهیآ از
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 قیتحق جادیا و روش دو نیا بیترک با تواند می رو نیا از هستند، یمشکالت و ها یکاست یدارا تنهایی به
 یشیمایپ نوع از قیتحق روش .نمود غلبه ها یکاست نیا از یبرخ بر ،یفیک کمی و از مرکب و ختهیآم
 و ها ندهیآ کشف و ییشناسا دنبال به رایز ردیپذ می صورت یاکتشاف سطح در و( یابینهیزم)

 راهبرد نیتدوبه  ترمطلوب یوهایسنار ینایم بر میخواه می و میهست آن یبرا ممکن یوهایسنار
 .میبپرداز

 

 کارشناسان و رانیمد شامل قیتحق یآمار جامعه پژوهش، موضوع به توجه با .جامعه و نمونه آماری

 در الزم و یکاف دانش رود، می احتمال کهاست  یدانشگاه خبرگان و رجا یلیر ونقل حمل شرکت
 یقضاوت یاحتمال ریغ یرگینمونه روش از پژوهش، نیا در باشند. دارا را دانش تیریمد راهبرد زمینه

 باتجربه و متخصص افراد نزد ما، نظر مورد اطالعات رود می گمان آنجایی که از. است شده  استفاده
 1)جدول  رانیمد و مشاوران ادارات، یروسا کارشناسان، از متشکل نفره 21 یگروه پس باشد، یخاص

 استفاده دانش تیریمد راهبرد انتخاب برمؤثر  عوامل ییشناسا در گروه نیا ازشدند.  انتخاب ضمیمه(
 بر را هازیر مؤلفه متقابل ریتأث تا شدند انتخاب یقبل یاعضا از ینفر 3 ییتیه دوم، گام درشد. 

 ،یخروج محتمل یوهایسنار مورد در قضاوت یبرا آخر، مرحله دردهند.  قرار یابیارز مورد گریکدی
 نیتدو به گروه نیابودند.  مشاوران و رانیمد معاونان، از یبیترک که دیگرد انتخاب نفره 1 یگروه

 دو هایویژگی و خصوصیاتنمودند.  اقدام ندهیآ یوهایسنار خصوص در الزم یها مشیخط و اقدامات
 .است شده آورده ضمیمه 90جدول  در فوق گروه

 

 جیرا روش دو از ق،یتحق سؤاالت و هاهدف اساس بر پژوهش، نیا در .ها دادهابزار گردآوری 
 بسته و باز پرسشنامه دو از استفاده با یاصل اطالعات .است شده  استفاده مصاحبه و پرسشنامه

 دنیرس جهت که استمحقق ساخته  پرسشنامه کی ق،یتحق پرسشنامه اولیناست.  شده  یآور جمع
 ومؤثر  عوامل احصاء یبرا ینظر یمبان قیعم مرور از ابتدا در مناسب یارهایمع و سؤاالت به
 .است دهیگرد استفادهها  آن یها رمؤلفهیز

است.  شده آورده آن از یاجمال فیتعر با همراه فوق یزیر مؤلفه ها از هرکدام اول پرسشنامه در     
 یرو بر سازمان، ندهیآ در را هازیر مؤلفه از هرکدام وقوع احتمال تاشده   خواسته دهندهپاسخ از آنگاه

: 4 ظر،میان: 3 کم، وقوع احتمال: 2 کم، اریبس وقوع احتمال: 9) دینما مشخص اینقطه پنج یفیط
 ارافز نرم به پرسشنامه اطالعات نمودن وارد با.  (ادیز اریبس وقوع احتمال: 1 و ادیز وقوع احتمال
SPSS، یۀبق و ندشد گذاشته کنار است 1/3از  کمترها  آن وقوع احتمال نیانگیم که ییهازیر مؤلفه 
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 وارد گریکدی برمتقابلشان  ریتأث یبررس یبرا بودند 1/3 از شیب نیانگیم یدارا که هازیر مؤلفه
زیر  از هرکدام متقابل ریتأث رایز است، مفصل ای پرسشنامه دوم، پرسشنامه .میکن می دوم پرسشنامه
 یبرا است یسیماتر قت،یحق در پرسشنامه، نیا. شود یم دهیسنج گرید یهازیر مؤلفه بر مؤلفه ها

 یرو شیپ ممکن یوهایسنار جادیا جهت زاردیوویسنار افزارنرم به ورود یبرا الزم یها داده یگردآور
 صورت به را هازیر مؤلفه ریتأث تا شودیم خواسته دهندگانپاسخ از پرسشنامه نیا دررجا.  سازمان یآت و

کم  ریتأث+: 9متوسط مستقیم؛  ریتأث: +2شدید مستقیم؛  ریتأث+: 3) دهند نشان+ 3 تا -3 میان یاعداد
 شدید معکوس(. ریتأث :3متوسط معکوس؛  ریتأث :2تاثیرکم معکوس،  :9؛ ریتأثمستقیم؛ صفر: عدم 

 زاردیوویسنار افزارنرم یخروج یوهایسنار نتریمطلوب ممکن، یوهایسنار استخراج از بعد ت،یدرنها
 یویسنار با مرتبط دانش تیریمد مناسب راهبرد تا گرفت خواهد قرار متخصصان و خبرگان اریاخت در

 .ندینما یرگیمیتصم ،یمقتض هایمشیخط و هاهیرو نیتدو به نسبت و انتخاب را نظر مورد
 

 منظر از هازیر مؤلفه و عوامل، اول پرسشنامه اعتبار سنجش یبرا .ها دادهروایی و پایایی 
 مدیران از برخی و مشاور و راهنما اساتید از متشکل خبرگان این. شد داده عبور خبرگان و متخصصان

 دوم، پرسشنامهدر . گرفت قرار یبررس مورد پژوهش ابزار یصور اعتبار و باشند می شرکت مشاوران و
زیر  انتخاب در خبرگان و متخصصان نظر و است اول پرسشنامه خروجی پرسشنامه این چون
 متغیرهای عنوان به اول پرسشنامه خروجی یهازیر مؤلفه و اند لیدخ اول پرسشنامه خروجی یها مؤلفه

 برای .ندارد وجود آن روایی بررسی به نیازی فپس شوند، می گرفته نظر در دوم پرسشنامه ورودی
 توزیع مشاوران و معاونان کارشناسان، مدیران، میان نسخه 90 ابتدا در اول، پرسشنامه پایایی سنجش

 ضریب اینکه دلیل به. دیگرد تعیین پرسشنامه روایی میزان کرون باخ آلفای روش از سپس. دیگرد
 . (1)جدول  است قبول مورد اول پرسشنامه پایایی است، 3/0 بیشتر از کرون باخ آلفای

 
 اول پرسشنامه سؤاالت یبرا کرون باخ یآلفا بیضر .1 جدول

 ضریب آلفای کرون باخ هازیر مؤلفهتعداد  مؤثرعوامل 

 131/0 3 وکار سازمان راهبرد کسب

 389/0 4 سازمانی فرهنگ

 833/0 3 ساختار سازمانی

 892/0 4 فرآیندهای خلق و انتشار دانش

 113/0 1 سازمان ITمیزان بلوغ 

 834/0 4 راهبرد منابع انسانی

 801/0 24 مجموع
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 پایایی تعیین به خود دسناریوویزار افزارنرم زیراندارد؛  پایایی تعیین به نیازی دوم پرسشنامه     
. دهد یم انجام متغیرها درونی سازگاری تعیین با را کار این و کندمی اقدام ورودی های داده

 هیچ ها، داده یعدم سازگار به دلیل افزار نرم این باشند، پایایی فاقد ورودی های داده که یدرصورت
 .داد نخواهد ارایه را یوتیسنار و خروجی
 

 ها یافتهتحلیل . 4

 یابزار متقابل ریتأث یها روش. شود یم استفاده CIB لیتحلبنام  تمییالگور از پژوهش نیا در     
 استنتاج یبرا را افتهیساختار یندهایفرآ از یتعدادها  . آنباشند یم ویسنار هایکیتکن یبرا استاندارد

 یها قضاوت هیپا بر و آورند می فراهم را ناهنجار یوهایسنار شکل به ندهیآ از یرفتنیپذ هایتوسعه
 صورت به CIB ساختار طورکلی، به [.41] است سامانمند وانفعاالت فعل و تعامالت درباره خبرگان
 :است لیذ مراحل

 همه درک یبرا را نیاز مورد اطالعات و هایآگاه از یکامل فیط که یخبرگان یتیه لیتشکـ 
 .دهند پوشش را مربوطه موضوعات

 یها ندهیآ تکامل در موجود اطالعات تمام و آماده را فاکتورها نیتر مهم از ستیل کی خبرگان یتیهـ 
 .کنند یم یگردآور را فاکتورها انتظار مورد

 بحث به فاکتورها میان متقابل یوابستگ مورد در جلسه چند ای کی یط در متخصصان یتیهـ 
 قضاوت انیب به( فیضع ریتأث ای و دیشد ریتأث مانند) یفیک یارهایمع از استفاده با خبرگان. پردازند یم

 شبکه کی لیتشکها  قضاوت یتمام از حاصل ایمجموعه. پردازند یم فاکتورها متقابل ریتأث مورد در
 .دهد می را متقابل ریتأث
 افزار نرم و CIB  تمیالگور از استفاده با متقابل ریتأث شبکه از حاصل منطبق و سازگار یوهایسنارـ 

 تمام شامل شبکه ریتاث  ستمییس تعادل دهنده بازتاب سازگار یوهایسنار. شود یم محاسبه سناریوویزارد
 .دهدیم ارایه را ندهیآ ممکن حاالت از یا مجموعه واست  میرمستقیغ اثرات
 را هایی پیشنهاد و دهندیم قرار یبررس و بحث مورد را یابیارز جینتا خبرگان یتیه درنهایت،     

 [.41] دهندیم ارایه ندهیآ یبرا
و  هاتوسعه یابیارز به ازین مرتباً وهایسنار ساختار. است ویسنار لیتحل CIB جیرا یکاربرد حوزه     

 هایتوسعه درباره یکامل هایدهیاغالباً  گوناگون هایزمینه در. دارد تفاوتهای مزمینه درها  پیشرفت
 بیترک کدام نکهیا ییشناسا یبرا وهایسنار از نگرانهیکل توسعه نوع نیا حال، بااین. دارد وجود ممکن

 از ای سامانه بیترک نیا. است یضرور ابد،ی یم بهبود شانیدرون روابط شبکه توسط رهایمتغ نیا از
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 CIB کمک به تواندیم ویسنار لیتحل زمینه در یکل یریتصو به دنیرس یبرا منحصر اطالعات

 یتعدادکه  باشند یم ویسنار یها کیتکن یبرا استاندارد یابزار متقابل ریتأث یها روش .ردیپذ صورت
 ناهنجار یوهایسنار شکل به ندهیآ زا یرفتنیپذ یها توسعه استنتاج یبرا را افتهیساختار یندهایفرآ از
. است سامانمند وانفعاالت فعل و تعامالت درباره خبرگان یها قضاوت هیپا بر و آورند می فراهم را

 یوهایسنار جادیا منظور به اریبس یرهایمتغ یبرا که است ییها روش از یا خانواده ،متقابل ریتأث لیتحل
 [.41] است یافته توسعه فیضع یساختارها با اما دهیچیپ های دستگاه یبرا ناهنجار

 آوری جمع و تکمیل از پس. دیگرد آغاز ها آن توزیع کار اول، دور های پرسشنامه طراحی از پس     
 21 آوری جمع با. شد تحلیل اول مرحله نتایج کنندگان، مشارکت میان شده توزیع های پرسشنامه
 عیتوز بودن نرمال از نانیاطم یبرا .دیگرد آغاز ها پرسشنامه تحلیل کار اول، مرحله در پرسشنامه

 رنرمالیغ و بودن نرمال از تا دادیم قرار رنوفیاسم-کولموگروف آزمون تحت را آن ،یآمار جامعه
 از شتریب هازیر مؤلفه یتمام یبرا که آزمون یمعنادار سطح به توجه با. میکن حاصل نانیاطم آن بودن

 میانگین تعیینگردید.  دییتأ بودن نرمال یادعا و شدند رفتهیپذ صفر هایفرض یتمام است، 01/0
 SPSS افزارنرم به هاداده ورود از بعد. بود مرحله این در ها پاسخ وضعیت توصیف برای ها روش ازجمله

 3 از کمتر ها آن میانگین که هاییزیرمؤلفه زیرمولفه، هر برای مأخوذه های پاسخ از گیری میانگین و
 میان. این پرسشنامه شدند دوم پرسشنامه وارد دیگر هایزیر مؤلفه و شد گذاشته کنار بود( درصد 10)

 یرهبر راهبرد) شاخص 4 حذف ضرورت اول مرحله نتایج تحلیل. دیگرد توزیع نفری 3 هییت اعضای
 بلوغ توسعه و بسط مرحله و اطالعات یفناور بلوغ یابتدای مرحله ی،آشکارساز ندیفرآ ها،نهیهز

 .نمود دییتأ را (اطالعات یفناور
 دوم پرسشنامه وارد زیرمولفه 20 این. شدند معرفی عامل 1 برای محتمل وضعیت 20 درنهایت،     
زیر  متقابل ریتأث زانیم نییتع یبرا ادارات یروسا و مشاوران ران،یمد از نفر 3 نظرات از که دیگرد

 افزارنرم وارد نفره 3 یتیه نیا نظر مورد متقابل تأثیرات .دیگرد استفاده گریکدی بر هامؤلفه
 را محتمل سناریوهای تعداد که است گردیده طراحی طوری سناریوویزاد افزار نرم. دیگرد زاردیوویسنار

 سناریو 8 درنتیجه، .رساند یم باال وقوع احتمال با سناریو چندین به سناریو، ها میلیون حتی و هزاران از
 شناسایی نیز ضعیف احتمال با سناریو 89 همچنین،. است رجا شرکت روی پیش باال وقوع احتمال با

 سناریوهای خالصه. ستین صرفه به و منطقی وجه هیچ به ضعیف سناریوهای این به پرداختن اما شدند؛
 .است شده آورده 1 جدول در دسناریوویزار افزار نرم از منتج قوی، گانه 8
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 افزار سناریوویزارد نرم سناریو قوی خروجی 8ای از  خالصه .1 جدول
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 کنونی مشی خط و ها سیاست به توجه با خروجی، سناریوهای از کیفی فهمی ایجاد منظور به     

 بر مؤثر هایزیر مؤلفه از هرکدام برای است، گرفته نظر در خود برای که اندازی چشم و رجا شرکت
 و مطلوب آستانه خنثی، نامطلوب، آستانه نامطلوب، صورت؛ به حالتی دانش مدیریت راهبرد انتخاب
 خواهد کمک ما به اعداد این. افتی تخصیصها  بدان 1 و 4 ،3 ،2 ،9 اعداد ترتیب به و ارایه مطلوب

 را وزن این توانیم می 3 جدول سناریو وزن ستون در. میآور دست به سناریوها از کمی درکی تا کرد
 .شود یم حاصل هازیر مؤلفه تک تک وضعیت امتیازات مجموع از که کنیم مشاهده

 آستانه حالت 1 درصد، 00/21 با معادل نامطلوب، حالت 92 ،3جدول  گانه سه حالت 48 میان از     
 مطلوب، آستانه حالت 2درصد، 19/43 با معادل خنثی، حالت 23 درصد، 10/92 با معادل نامطلوب،

 احتمال بیشترین اینکه به توجه با. است درصد 42/90 با معادل مطلوب، حالت 1 و درصد 91/4 معادل
 های وضعیت تعداد که دهد می نشان سناریو 8 ابتدایی های بررسی است، خنثی حاالت وقوع به مربوط
 نشان را مطلوب وضعیت که سناریو یک از غیر. دارد سیطره مطلوب های وضعیت بر نامطلوب تا خنثی

 رجا شرکت انداز چشم و ها مأموریت با منطبق را مناسبی وضعیت دیگر سناریوهای غالب دهد، می
 روبرو بسیاری های چالش با خود اهداف به دستیابی برای آینده در رجا شرکت بنابراین، دهد؛ ینم نشان

 و حداکثر 3جدول  در .باشد داشته را رویارویی این برای الزم آمادگی تا است الزم پس شد، خواهد

 قرار مطلوب نسبتاً وضعیت در 4 سناریوی بنابراین باشد؛ 1 و 30 ترتیب به تواند می سناریو وزن حداقل
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 خنثی حالت دارای سناریوها مابقی و دارند را متوسط و خنثی حالت( 8 و 3 ،1) دیگر سناریوی 3 و دارد
 بیشتر مطلوب شرایط بر نامطلوب شرایط وقوع احتمال که رسد می نظر به بنابراین ؛اند نامطلوب تا

 و اندازها چشم به دستیابی و خود توسعه های برنامه سازی پیاده در شرکت تا است نیاز و است
 .کند رعایت را جدیت و دقت کمال خود های مأموریت

 
 ها آن تیمطلوب درصد و وهایسنار دهیوزن .3 جدول

 
 برای رجا شرکت آینده مورد در سناریوها ترین قوی عنوان به را سناریو 8 درسناریوویزا افزار نرم     

 گیر زمان بسیار سناریوها این بررسی و تحلیل. است نموده میانی پیش دانش مدیریت های راهبرد
. کند نقصان دچار را ها آن با مناسب راهبرد انتخاب و تحلیل کیفیت است ممکن رو این از و بود خواهد

 میانانه، خوش سناریوی .شدند انتخاب محتمل و بدمیانانه میانانه، خوش سناریوی سه دلیل همین به
. دارد همخوانی تعریف این با 4 سناریوی که داراست را مطلوب حاالت بیشترین که است سناریوی
 پس. است داده  جای خود در را وبلنامط حاالت بیشترین که است سناریوتی بدمیانانه، سناریوی
 انتخاب سناریوتی محتمل، سناریوی برای. گردد یم لحاظ سناریو ترین بدمیانانه عنوان به 3 سناریوی

 مثال، طور به. باشند هازیر مؤلفه حاالت فراوانی بیشترین جزو آن هایزیر مؤلفه تمامی که گردد می
 تمرکز راهبرد یعنی خنثی، حالت دارای سناریو 8 تمامی سازمانی، وکار کسب راهبرد عامل برای
 راهبرد که شوند می انتخاب سناریوهایی یا سناریو پس. میدار مطلوب حالت یک تنها و باشند می

   . گردد یم انتخاب محتمل سناریوی عنوان به 3 سناریوی اوصاف، این با. اند داده  جای خود در را تمرکز
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 محتمل و بدمیانانه میانانه، خوش سناریوی 3 خصوص در خبرگان و نظران صاحب نظرات دریافت برای
 سناریوهای بررسی از بعد هییت این .به عمل آمد سناریو 3 تحلیل برای نفره 1 هییتیای از  مصاحبه

 های مأموریت و انداز چشم به نیل جهت را یاقدامات ندهیآ یاحتمال هایتیوضع از هرکدام یبرا گانه سه
 چوی رویکرد دانش، مدیریت های راهبرد در مختلف رویکردهای به توجه با. شدند متصور رجا شرکت

 را حالت سه محققین، این. دیگرد انتخاب مناسب، راهبرد انتخاب در اصلی معیار عنوان به (2002) یول
 نحوه بر حاالت، این از هرکدام. ایپو و باالنس متمرکز، دارند؛ نظر در دانش مدیریت های راهبرد برای

 از هرکدام برای ضمیمه 99 جدول در. دارد تأکید محور انسان و سیستم محور راهبرد از استفاده
 .است شده شنهادیپ مناسب راهبرد آینده، احتمالی های وضعیت

 
 و پیشنهاد یریگ جهینت. 5

 ونقل حمل شرکت برای دانش تیریمددر خصوص  راهبرد انتخاب حاضر پژوهش از یاصل هدف     
 سناریوهای تمام با منطبق های راهبرد تدوین آنجایی که از است. ینگارویسنار رویکرد با رجا ریلی

 عنوان به سناریو 3 قوی، سناریوهای میان از پس است، مشکل بسیار و غیرممکن عمالً خروجی
 3 و 3 ،4 سناریوهای ترتیب به که شدند انتخاب محتمل و بدمیانانه میانانه، خوش سناریوهای

 قرار رجا شرکت کارشناسان و مشاوران مدیران، از نفره 1 هییتی اختیار در سناریوها این. باشند یم
طبقه  سه به را دانش مدیریت راهبرد که (2002) لی و چوی مدل گرفتن نظر در با تا گرفت
 و مناسب های راهبرد نمودند، تقسیم پویا و باالنس ،(سیستم محور و محور انسان) متمرکز های راهبرد
 هرکدام برایابتدا  در هییت این اعضای. ندینما پیشنهاد را منتخب سناریوی 3 های وضعیت با منطبق

 ضمیمه است، 92صورت جدول  که به دادند ارایه را تمهیداتی و اقدامات ها،زیر مؤلفه های وضعیت زا
 .پرداختند سناریو آن مناسب راهبرد تدوین به سپس
 راهبرد بر بیشتر توجه با ی مدیریت دانشایپو راهبردتمایز،  وکار کسببرای وضعیت راهبرد      

 که است منطبق( 9381) همکاران و الهی تحقیق از حاصل نتایج با که گردید پیشنهاد محور انسان
 به ،تمرکز وکار کسب راهبرد. برای کنند پشتیبانی تمایز راهبرد از توانند می محور انسان های راهبرد
 یاستراتژ نوآوری، و خالقیت شدن محدود و غیررسمی روابط کاهش بر تمرکز راهبرد تمایل علت

 .گردد می توصیه سیستم محور
 و دارد برتری رسمی روابط بر غیررسمی روابط کهآنجایی  از، پذیر انعطاف سازمانی  فرهنگدر      

 ایپو راهبرد کارگیری به هییت، پیشنهاد بنابراین گیرد، می انجام بیشتری سرعت با تعامالت و ارتباطات
 شدت بوروکراتیک به سازمانی  فرهنگ باشد.یم محور ستمیس راهبرد بر بیشتر تمایل با دانش مدیریت
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 از شوند می کنترل و آهسته ارتباطات. کند یم اصرار رسمی روابط بر و کرده محدود را غیررسمی روابط
 .است سیستم محور راهبرد آن با متناسب دانش مدیریت راهبرد رو این

 ساختاری تقریباً رجا شرکت ساختارکه  ، با توجه به اینباال تمرکز با سازمانی ساختاردر وضعیت      
 است، رسمی ارتباطات غالب و بوده کم افراد میان ارتباطات مکانیکی ساختارهایو در است  مکانیکی

 و الهی یافته با نتیجه این؛ که باشد یترم مناسب وضعیت این برای سیستم محور های راهبرد پس
 حالتی غالباً ماشینی ساختارهای ،باال پیچیدگی با ساختاردر وضعیت  .دارد انطباق( 9381) همکاران

 ساختاری شد، بیان که گونه همان رجا شرکت ساختاردارند.  غیررسمی ارتباطات برای محدودکننده
 وضعیت این برای خبرگان پسکند.  تشدید تواند می را موضوع این باال، پیچیدگی و است ماشینی
 .برگزیدند را سیستم محور راهبرد

. طلبد یم را دانش نوع دو میان توازنی ضمنی، دانش به آشکار دانش، تبدیل سازیدرونی فرآیند     
 پسگردد.  تسهیل نیز ضمنی دانش به آن تبدیل فرآیند آشکار، دانش ایجاد بر عالوه تا است نیاز پس

 سیستم محور راهبرد ترکیب فرآیند. در شدند متصور وضعیت این برای را باالنس راهبرد خبرگان
سیستم  راهبرد باشند، می ویژه های تخصص با افراد دارای که هایی حوزه و صنایع در. دیگرد پذیرفته

 واقعیت فناوری و اینترانت در چت افزارهای نرم افزار، گروه کنفرانس، ویدیو کمک با تواند می محور
 .نماید تسریع و تسهیل را ارتباطات مجازی

 ارتباطات، تسهیل و تسریع و افراد اطالعات و دانش نمودن آشکار با اطالعات فناوری بلوغ     
 وضعیت این برای که راهبرد رو، این ازباشد.  داشته دانش مدیریت راهبرد برای بسزایی ریتأث تواند می

در خصوص  .دارد همخوانی( 9381) همکاران و الهی نتایج با که بود سیستم محور راهبرد شد، ارایه
 است ممکن شود، یم کنترل مرحله وارد سازمان که یزمان ،اطالعات فناوری بلوغ از کنترل مرحله

 احتماالً پس دهد، کاهش را اطالعات یفناور قیطر از دانش میتسه و یکدگذار سازی، ذخیره د،یتول
 در. ابدی قیتوف بتواند دانش تیریمد محور انسان راهبرد بر شتریب توجه با ایپو راهبرد تیوضع نیا در

 یضمن دانش یآشکارساز با تا دارد تالش سازمان ،اطالعات فناوری بلوغ از سازی یکپارچه تیوضع
 ازبزند.  ینآفریدانش به دست ستم،یس قیطر از آن مجدد گذاریاشتراک به و رهیذخ ،یکدگذار افراد،
 .پیشنهاد گردید سیستم محور راهبرد بر شتریب توجه با دانش تیریمد یایپو راهبرد رو این

 هایمهارت و یتخصص دانش یدارا که است یافراد حفظ تیوضع متعهدانه انسانی منابع راهبرد     
 راهبرد کارگیری به ،یضمن طور به هادانش و هاتخصص نیا یانباشتگ از زیگر یبرا. هستند یخاص

 ساختار در بیشتر پذیری انعطاف دلیل به ،کارانهپیمان راهبرد حالت در. شود یم شنهادیپ محورانسان
 این برای نفره 1 هییت نظر به پس یابد، می تسریع ارتباطات و شده بیشتر غیررسمی روابط سازمان،
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، پدرانه انسانی منابع راهبرد با متناسب یشنهادیپ راهبرد .است مناسب محور انسان راهبرد وضعیت
 انجام به سیستم محور راهبرداست؛ که  سیستم محور و محورانسان هایراهبرد میان باالنس راهبرد

 ینوآور جادیا و یتخصص و دهیچیپ مشاغل در محور انسان راهبرد و پرداخته روزمره و نیروت امور
 .کندیم عمل
 مدیریت کلی راهبرد یک ارایه به فوق، های وضعیت تمامی بررسی با کارشناسان و خبرگان هییت     

 منابع راهبرد و سازمانی  فرهنگ بسزای ریتأث به توجه باپرداختند.  میانانه خوش سناریوی برای دانش
 یعنی؛ دیگرد پیشنهاد محور انسان راهبرد به بیشتر توجه با دانش مدیریت ایپو راهبرد اتخاذ انسانی،
 راهبرد این تأکید بنابراین،دانش؛  این کارگیری به برای تالش وکارکنان  ضمنی دانش بر بیشتر تمرکز

 از دانش کسب بر تمرکز شخص، به شخص هایتماس و اجتماعی هایشبکه طریق از گفتمانبر 
 بلوغاست.  غیررسمی طور به دانش گذاری اشتراک به برای تالش و بامهارت و مجرب افراد طریق

 ذخیره و کدگذاری برای تالش پس کند، می بازی را بسزایی نقش سناریو این در اطالعات فناوری
های  با توجه به وضعیت ها آن .گردد فراموش نباید غیررسمی طور به دانش تسهیم تسهیل و دانش

 سیستم محور راهبرد به شتریب توجه با ایپو راهبرد و،یسنارترین  و محتمل نتریبدمیانانهمختلف برای 
 دادند. شنهادیپ را

 انجام پس باشند، می متنوع و گسترده بسیار دانش مدیریت راهبرد برمؤثر  عوامل اینکه به توجه با     
 به ضروری هازیر مؤلفه تعیین برای دیگری های مدل کارگیری به یا و بیشترمؤثر  عوامل با پژوهشی

 از خارج که عاملی و دبودن سازمانی درون همگی پژوهش، این دراستفاده  مورد عوامل. دیآ یم نظر
 فرهنگی سیاسی، جریانات ازگرفته  نشأت توانند می عوامل ایننشد.  گرفته نظر در باشد سازمان حیطه

 صنعت با مرتبط هایزیر مؤلفه و عوامل تعیین موضوعباشند.  کشور خارج و داخل اقتصادی و
 در .باشد صنعت این با منطبق های مدل ارایه و پژوهش برای باز ای زمینه تواند می ریلی ونقل حمل
 دیگر مشابه افزارهای نرم کارگیری به شاید است، گردیده استفاده سناریوویزاد افزار نرم از پژوهش این

 های روش از استفاده همچنینشود.  دیگری ارزشمند نتایج به منجر Micmac و Mactor  همچون
 دیگر مشابه های سازمان و ها شرکت در تحقیق این انجام .باشد مفید تواند می سناریو تحلیل در دیگر

 همچنین. گردد یم پیشنهاد مصاحبه و پرسشنامه برای تر گسترده آماری های نمونه از استفاده و
 مطالعه دیگر تولیدی و خدماتی های حوزه در توان می را دانش مدیریت های راهبرد برای پژوهی آینده
 دلیل به که هایی حوزه در مخصوصاًآورد.  به دست دیگر های زمینه به را نتایج تعمیم توانایی تا نمود
 مانند؛ است، الزامی دانش مدیریت فرآیند تکمیل برای راهبرد تدوین تخصصی، دانش به نیاز و وجود

 .گاز و نفت صنعت
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 به که دوم پرسشنامه بخصوصبود.  فرسا طاقت و سخت بسیار مرحله سه در پژوهش این انجام     
 در را الزم دقت افراد رو این از و بود گیر وقت بسیار دقیق های تحلیل به نیاز و زیاد گستردگی دلیل

 های راهبرد و سناریونگاری پژوهی، آینده چون تعاریفی دیگر، طرف از. کردند ینم مبذول آن تکمیل
 از قبل تا است الزم پسبود.  نامفهوم و گنگ پژوهش در کننده شرکت افراد برای غالباً دانش مدیریت

 حاصل افراد در مشترک ادراکی تا گردد برگزار توجیهی آموزشی جلسات ها، پژوهش نوع این اجرای
 افراد ابهامات به و گردید تکمیل حضوری طور به ها پرسشنامه تمامی مشکل این بر غلبه برایشود. 
 سبب امر همین که گردید می مفاهیم این با افراد نمودن آشنا صرف زیادی زمان مدتشد.  گفته پاسخ

 و کرده تحصیل افراد به راحت دسترسی عدم همچنین،. شد یم تر دقیق پاسخ برای افراد تمرکز کاهش
 .است پژوهش این اساسی مشکالت از دیگر یکی رجا شرکت اهداف و انداز چشم از آگاه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4311تابستان  ـ 22شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               411

 منابع

 تهران: انتشارات پیوند نو.. سازمانمدیریت دانش در .  (9381و صلواتی، عادل ) ابطحی، حسین. 9
به وضعیت مسکن  پژوهانه ندهیآرویکرد  .(9312، نوید )نوزادو  یرشه، پناهسلطانیومرث، ک، احمدی. 2

 .تهران. یپژوه ندهیآدومین همایش ملی . یسیونویسنارشهرستان ارومیه مبتنی بر 
. الگـوی راهبـردی مـدیریت دانـش بـرای ارتقـای عملکـرد         (9388و موسوی، سـعید )  اعرابی، سید محمد. 3

 .9-21(، 19)ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه. ها پژوهشگاه
. ارایه یک متدولوژی برای ایجاد راهبـرد مـدیریت    (9381رضا ) زاده، علیو حسن شعبان، خدیور، آمنهالهی، . 4

 .23-10(، 18)های مدیریت در ایران پژوهش-مدرس علوم انسانی. نمونهدانش مطالعه و بررسی سه سازمان 

گیری از سناریونگاری هنجاری و . بهره (9310و اکبری، مسعود ) رضا بودالیی، حسن، کوشکی جهرمی، علی. 1
هجـدهمین همـایش ملـی و    . مـه یبهای خالق در صـنعت  سازی ایده ی نوآور در تجاریراهبردمدیریت دانش 

 .توسعهالمللی بیمه و  چهارمین سمینار میان
پژوهی در  . آینده (9319علی ) ،زاده قطریو رجب چهارسوقی، سید کمال، رحمتی، مهرداد، معمار پور، مهدی. 1

فصلنامه علمی . ویسنارریزی  های مدیریت انرژی کشور با استفاده از برنامه حوزه انرژی و ارزیابی راهبرد
 .1-33(، 4)1پژوهشی بهبود مدیریت، 

 های آموزشی بر پایه مدیریت اطالعات و توسعه سازمان.  (9310راد، سید احسان )و علوی حسینی، سید رضا. 3
 www.prisons.irها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: بازیابی از سایت زندان. دانشمدیریت 

(. نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. فصلنامه مطالعات 9310زاده، محمدرضا ). حمیدی8
 .89-902(، 1)2مدیریت راهبردی، 

 مدیریت دانش و دانایی، قم: انتشارات یاقوت. (.9310زاده، محمدرضا )حمیدی. 1
)پارساییان، علی و اعرابی، سید محمد( تهران: . سازمانمبانی تیوری و طراحی .  (9338) آلدفت، ریچارد . 90

 های فرهنگی.دفتر پژوهش
ریزی سناریوها با رویکرد منطق فازی جهت . تدوین راهبرد پایدار با استفاده از برنامه (9319) رضاراد فر، . 99

 .43-13(, 4)9 ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. ها سازمانارزیابی بقا 
ی چندمعیاره ریگ میتصم.  (9310و بطحایی، سید محمدتقی ) تفرشی، سید مسعودرازینی، صالح، مقدس. 92

 .91-31(, 9)94 ،نشریه انرژی ایران. رانیای بلندمدت تولید برق در زیر برنامهمبتنی بر سناریو برای 
مـدیریت دانـش و    راهبرد. بررسی الگوهای  (9388اهلل ) و توالیی، روح محمد رضاییان، علی، احمدوند، علی. 93

 .33-14(، 23) 1توسعه انسانی پلیس، . سازماندانش در  راهبرد
فصـلنامه  ی. ونگاریسـنار ای بـا رویکـرد   گـذاری منطقـه  و سیاسـت  راهبردنگاری . آینده (9310زالی، نادر ). 94

 .33-14(، 4)94، راهبردمطالعات 

http://www.prisons.ir/


 417                                                                          یونگاریسنار یکرددانش با رو یریتمد یها راهبرد یبرا پژوهی یندهآ

اولین . دانشگاهی در توسعه پژوه ندهیآ. ارایه مدل پیشنهادی برای سناریوسازی  (9319طرقی، جعفر ). 91
 پژوهی. همایش ملی آینده

ریزی فناوری ای نوالن: ابزاری برای برنامه. مدل مرحله (9381و شاکری، عبدالرضا ) قربانی، محمدجواد. 91
 .11-11(, 22)1 ،ها و مراکز رشدفصلنامه تخصصی پارک-رشد فناوری. اطالعات

اولین کنفرانس . دانشچهارچوب مفهومی برای مدیریت راهبردی  ارایه.  (9381عبداهلل پورنژدی، شهریار ). 93
 تهران.. دانشملی مدیریت 

تدوین راهبرد منابع انسانی با استفاده از تیوری نقاط مرجع  (9319، سونیا )جاللی و ، داریوشزادهغالم. 98
 .933-912(، 90) 4، مدیریت دولتی(. شرکت رنگین پروفیل کویر: مطالعه موردی) راهبردی

گـزارش  ی. نگـار  نـده یآگیری از منظـر  گذاری و تصمیمآن در سیاست. آمار و نقش  (9381محمودی، بهزاد ). 91
 (.923) راهبرد

یاس  راهبردی. ریگ میتصمریزی مبتنی بر سناریو راهی برای کم کردن آفات . برنامه (9381ملکی، عباس ). 20
(8 ،)992-33. 

ی مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد ها راهبردالگوی پیشنهادی هماهنگی .  (9383موسوی، سعید ). 29
 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.. ها پژوهشگاه

ی صنایع نفت، گاز دست نییپا های پروژه ندهیآ. سناریوهای  (9319و کرامتی، محمودعلی ) بک، بهزادنقدی. 22
 تهران.ی. پژوه ندهیآدومین همایش ملی . رانیاو پتروشیمی 

ی جهانی ها چالش. دورنمای صنعت خودرو ایران درگذر  (9312) نیامو کلیوند عبداللهی،  نیالبن امیوسفی، . 23
 تهران.ی. پژوه ندهیآدومین همایش ملی .  (سناریو پردازیی با رویکرد پژوه ندهیآ)

24. Alavi, M. & Leidner, D. E. (1999). Knowledge Management and Knowledge 

Management Systems: Conceptual Foundation and Research Issues. Fontainebleau, 

France: INSEAD. 

25. Amer, M. Daim, T. U. & Jetter, A. (2013). A review of scenario planning. Futures, 

46, 23-40. 

26. Bent, R. W. & Van Hentenryck, P. (2004). Scenario-based planning for partially 

dynamic vehicle routing with stochastic customers. Operations Research, 52(6), 977-

987. 

27. Bierly, P. & Chakrabarti, A. (1996). Generic knowledge strategies in the US 

pharmaceutical Industry. Strategic Management Journal, 17(winter special issue), 123-

135. 

28. Choi, B. & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to 

knowledge creation process. Expert Systems with Applications, 23, 173-187. 

29. Dortland, M. Voordijk, H. & Dewulf, G. (2012). Towards a decision support tool for 

real estate management in the health sector using real options and scenario planning. 

Journal of Corporate Real Estate, 14(3), 140-156. 

30. Ehresmann, A. C. (2013). A theoretical frame for future studies. On the Horizon, 

21(1), 46-53. 



 4311تابستان  ـ 22شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               411

31. Garavelli, C. Gorgoglione, M. & Scozzi, B. (2004). Knowledge Management 

Strategy and Organization: A Perspective of Analysis. Knowledge and Process 

Management, 11(4), 273-282. 

32. Glenn, G. C. (1999). Introduction to the Futures Research Methods Series (Vol. 2.0). 

(G. C. Glenn, Ed.) Washington, D.C.: AC/UNU Millennium Project. 

33. Hansen, M. T. Nohria, N. & Tierney, T. (1999). What's Your Strategy for Managing 

Knowledge? HARVARD BUSINESS REVIEW, 3, 135-141. 

34. Iranzadeh, S. & Dabbaghafrouz, R. (2013). Determination of the effective factors in 

the knowledge management strategy (Case study: Tabriz city pharmacy industry). 

European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 417-423. 

35. Lee, H. S. Chang, Y. S. & Choi, B. G. (1995). Analysis of Effects of Knowledge 

Management Strategies On Corporate Performance. Korea Intelligent Information 

Journal, 5(2), 99-120. 

36. Piiranien, K. Kivijarvi, H. & Tuominen, M. (2008). Supporting Strategic 

Innovativeness: Scenario Planning for Driving Organizational Knowledge Sharing. 

Proceeding of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences. 
37. Piirainen, K. Kortelanien, S. Elfvengren, K. & Tuominen, M. (2010). A scenario 

approach for assessing new business concepts. Management Research Review, 33(6), 

635-655. 

38. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industrial and Competitors. New York: Free Press. 
39. Sevaguru, N. & Safa, M. S. (2005). Scenario planning approach to strategic 

management of small travel business in Malaysia. International Journal of Management 

and Entreprenuership, 1(1), 65-81. 

40. Schulz, M. & Jobe, L. A. (2001). Codification and Tacitness as Knowledge 

Management Strategies: an Empirical. Journal of High Technology Management 

Research, 12(1), 132-165. 

41. Slaughter, R. A. (1993). future concepts. future, 3, 289-314. 

42. Toffler, A. (1990). Power Shift: Knowledge. Wealth and Violence at the Edge of the 

21st Century. New York: Bantam Books. 

43. Varum, C. A. & Melo, C. (2010). Directions in scenario planning literature – A 

review of the past decades. Futures, 42, 355-369. 

44. Victor, A. B. Murray, T. & Starr, R. H. (2013). Collaborative scenario modeling in 

emergency management through cross-impact. Technological Forecasting & Social 

Change, 80, 1756-1774. 

45. Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances:A system-theoretical approach to 

cross-impact analysis. Technological Forecasting & Social Change, (73), 334-361. 

46. Weimer-Jehle, W. (2013). ScenarioWizard 4.1: Constructing Consistent Scenarios 

Using Cross-Impact Balance Analysis. Stuttgart: Stuttgart Research Center for 

Interdisciplinary Risk and Innovation Studies. 

47. Yap, L. S. Tasmin, R. Che Rusuli, M. S. & Hashim, N. (2010). Factors Influencing 

Knowledge Management Practices among Multimedia Super Corridor (MSC) 

organizations. IBIMA Publishing. 

 



 411                                                                          یونگاریسنار یکرددانش با رو یریتمد یها راهبرد یبرا پژوهی یندهآ

  مهیضم

 دانش تیریمد راهبرد انتخاب در مؤثر عوامل .8 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4311تابستان  ـ 22شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               211

 اول پرسشنامه به پاسخ برای اول گروه اعضای تعداد و سمت .1 جدول

 تعداد حوزه فعالیت تعداد سِمت

 1 حوزه مدیرعامل 9 مدیر ارشد

 1 معاونت فنی 1 مدیر و معاون مدیر

 4 معاونت اجرایی 2 مشاور مدیرعامل

 3 پشتیبانیمعاونت اداری و  1 روسای ادارات

 - - 1 کارشناس مسیول

 - - 2 کارشناس و کاردان

 21 مجموع 21 مجموع

 
 نفری 1 و 3 های گروه اعضای توزیع و سمت .90 جدول

 نفری 5توزیع هییت  نفری 7توزیع گروه  سمت

 0 0 مدیر ارشد

 2 2 مدیر و معاون مدیر

 9 9 مشاور مدیرعامل
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