Future Studies
of the Islamic Revolution

Print ISSN: 2717-3674
Online ISSN: 2717-3666

(Winter 2021, Volume 1, Issue 3: 7 - 30)

An Investigation and Analysis of the Relation between
Futures Study and Knowledge Management in a
Military Higher Education Center
Abbas Ali Rastgar , Farshid Farrokhizadeh 

Abstract
Fast changes, competition, informed and intelligent customers and increasing
innovations, bring about challenges and serious uncertainties which organizations
deal with in their progress in the future. This requires special attention to the issue
of knowledge management and its adaptation to future conditions. Proposing no
vision for the excellence of future of knowledge management in organizations,
knowledge management development measures, as well as the inability to solve
problems, will not benefit future knowledge needs. futures studies and knowledge
management are both intended to identify the complexity and dynamism resulting
from the internal and external environment of organizations, and address the
knowledge needs of managers to make decisions in such environments. We can
understand the significant role of futures study in knowledge management through a
brief consideration. Knowledge management affects futures studt greatly. This
study is an attempt to investigate the relation and role of futures studies and
knowledge management in an organization. The researchers conducted a case study
using in-depth interviews with experts (including employees, administrators, and
faculty members of a military higher education center) to find out how futures study
is related to the maturity of knowledge management. The innovative point in this
research related to the combination of futures study research methods to the process
of organizational knowledge management model. In this manner, interviews,
questionnaires and literature review techniques have been employed to collect data.
The logic of framework analysis and focus group on the future challenges of
knowledge management of the organization under study have been used as analysis
tools. An analysis of the futures study methods on the basis of functional
foundations, a model for futures study development based on organizational
knowledge management is proposed as a research result.
Keywords: Futures study, organizational knowledge management, structural
analysis, complexity, dynamism.
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چکیده
سرعت تغییر و تحوال،ت رااتت شترریا شطلع و فهیم و نوآوریهای روزافزو چالشها و عدم اطعیتهای
جدی پیش روی سازشا ها در آینده شیتاشد که ضرور،ت توجه ویژه ته شوضوع شدیریت دانش و سازگاری آ تا
شرایط آینده را اثبا،ت شیکند .چنانچه در شسیر تعالی شدیریت دانش در یک سازشا فااد نگاه آیندهپژوهی تاشیم
ااداشا،ت توسعهای شدیریت دانش عالوهتر ناتوانی در حل شسئله نفعی تر پایه نیازهای دانتی آینده نیز نخواهد داشت.
هر دو شفهوم آیندهپژوهی و شدیریت دانش درتاره شناسایی پیچیدگی و پویایی ترخاسره از شحیط داخلی و خارجی
سازشا ها توده و ته نیازشندی دانتی شدیرا ترای تصمیمگیری در چنین شحیطهایی شیپردازند .تا نگاه شخرصری ته
نقش آینده در هدفگذاری ترناشهریزی و تصمیمگیری شیتوا ته اهمیت آیندهپژوهی در شدیریت دانش پی ترد.
شدیریت دانش یکی از عواشل تأثیرگذار در حوزه آیندهپژوهی است .در این پژوهش سعی تر آ است تا ته تررسی
راتطه و نقش آیندهپژوهی و شدیریت دانش در یک سازشا پرداخره شود .در این تحقیق پژوهتگرا تا شطالعه شوردی
تا اسرفاده از شصاحبه عمیق تا خبرگا شوضوع (که شاشل کارکنا شدیرا و اعضای هیئتعلمی یک شرکز آشوزش
عالی نظاشی) است ته نحوه پیوند آیندهپژوهی تا سیر تلوغ شدیریت دانش پرداخرهاند که نوآوری آ شرکی تر ترکیب
روشهای آیندهپژوهی در شسیر کارآشدسازی الگوی شدیریت دانش سازشانی است .در این شسیر از روشهای
شصاحبه پرستناشه و شرور ادتیا،ت ترای گردآوری دادهها اسرفاده شده است و از شنطق تحلیل چارچوب و گروه
شرمرکز حول چالشهای آینده شدیریت دانش سازشا شوردشطالعه تهعنوا اتزارهای تجزیهوتحلیل اسرفاده شده است.
تا تجزیهوتحلیل روشهای آیندهپژوهی ته شبانی کارکردی آنها درنهایت شدلی ترای توسعه آیندهپژوهی ترشبنای
شدیریت دانش سازشانی تهعنوا خروجی پژوهش پیتنهاد شده است.
کلیدواژهها :آیندهپژوهی؛ شدیریت دانش سازشانی؛ تحلیل ساخراری؛ پیچیدگی؛ پویایی
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مقدمه
1

آیندهپژوهی شجموعه تالشهایی است که تا اسرفاده از تجزیهوتحلیل شناتع الگوها و عواشل
تغییر و یا ثبا،ت ته تجسم آیندههای تالقوه و ترناشهریزی ترای آنها شیپردازد .راهبرد شدیریت
دانش گاشی است ترای تحقق سیسرم شدیریت دانش و انجام فرایندهای خلق کسب تهکارگیری
و تسهیم دانش که تهواسطه همسوئی تا راهبرد کلی سازشا جاری شیشود .سازشا تاتوجهته
حالتهای شمکن و احرمالی آینده تاید آشادگی خود را جهت تهکارگیری راهبرد شناسب
شدیریت دانش حفظ و تقویت نماید.
تا نگاه شخرصری ته نقش آینده در ترناشهریزی و تصمیمگیری شیتوا ته اهمیت
آیندهپژوهی در سازشا پی ترد .هرچه افق زشانی فرایند تیترر تاشد عدم اطعیت نیز تاالتر خواهد
تود لذا دولتها در ترناشهریزی تلندشد،ت راهبردی خود نوعی آیندهپژوهی را شوردتوجه ارار
شیدهند که شرحلهای است و تاتوجهته تغییرا،ت آیندهنگری و آیندهپژوهی را شورد تازتینی ارار
شیدهند و آ را آیندهپژوهی دورهای شیناشند که تهعبار،تتهرر شیتوا گفت این نوع از شدیریت
راهبردی خود نوعی نظام خودتازتینی دارد و آینده را فدای یکتار ترناشهریزی و ترناشهنویسی
نمیکند تلکه خود را همواره تا شرایط وفق شیدهد (صناعی و شیخاالسالشی .)23 :1312
شدیریت دانش شفهوشی پیچیده و وسیع است و صاحبنظرا شخرلف از زوایای گوناگو
ته آ نگریسرهاند .شدیریت دانش شدیریت ساشا شند دانش سازشانی است که شاشل فرایند
اجرماعیسازی درونیسازی آشکارسازی و ترکیب دانش ترای ایجاد ارزش در کسبوکار و
تهبود شزایای رااتری است (چانگ و چوی .)323 :6662 6تاریخ نتا شیدهد که شنبع طبیعت و
کیفیت دانش از زشا های تاسرا و دورا سقراط افالطو و ارسطو شورد توجه توده است
(سینگ و همکارا

3

 .)6662واتسو در کراب خود ته سه شرحله شتخص در تمد تتری و

چهارشین شرحلهای که اخیراً شطرح شده است اشاره شیکند که عبارتند از :عصر کتاورزی عصر
1. Futures Study
2. Chong & Choi
3. Singh and et.al.
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صنعت و عصر اطالعا،ت و در اواخر ار تیستویک شاهد توسعه جواشع ترشبنای ایدهها و
خالایت هسریم .درهمینراسرا عصر جدید را عصر دانایی شیدانند (واتسو

1

.)36 :6660

شؤثرترین و تأثیرگذارترین شنبع هر سازشا سرشایه انسانی آ سازشا است ارتقای شناتع شالی و
شناتع فیزیکی ناشی از گسررش سرشایه انسانی است .حری تتکیل و گسررش شرکتهای جدید و
دانشتنیا حاکی از این روند است؛ ارتقا و تهسازی سرشایه انسانی درپی خود افزایش تهرهوری
سازشا را درپی خواهد داشت (شحمدزاده .)1 :1312
اشروزه آیندهپژوهی تیش از یک شهار،ت شهودی است که افراد تراساس عالاه و تجرته و
اسرعدادشا تا درجا،ت شخرلفی از شوفقیت آ را تهکار گیرند .در چند دهه اخیر آیندهپژوهی ته
دانش تالغی تبدیل شده است که گاهی آیندهاندیتی و یا شطالعا،ت آینده نیز ناشیده شیشود .اشروزه
ته ترکت تالشهای پیتگاشا خالق این عرصه آیندهپژوهی همگانی شده و شرکتها سازشا ها
اندیتگاهها و آیندهپژوها حرفهای در سراسر جها این دانش را تهشنظور پیشتینی تهدیدها و
فرصتهای پایا ناپذیر آینده تهکار شیتندند (شلکیفر و شلکیفر  .)1333لذا هما گونهکه شطرح
شد در جها اشروز آیندهپژوهی ترای سازشا ها تهویژه سازشا های آیندهگرا یک ضرور،ت است.
سازشانی که تا نیرویی شثبت ته سمت آینده در حرکت است سازوکارهای حرکت ته سمت آینده
ناشناخره شرغیر و پیچیده را در این حرکت جهت ساخت آیندهای شطلوب تههمراه دارد .دروااع
سازشا های آینده تاید تا اسرفاده از روشهای آیندهپژوهی تهویژه سناریوپردازی ته خلق
تصویرهای چندگانه از آینده تپردازند (شارکس.)6662 6
تاتوجهته آنچه گفره شد شدیریت دانش نیز همانند هر ساحت شدیریت سازشانی نیازشند
آیندهنگری است .شاهیت خدشت آیندهپژوهی شیتواند ته توسعه سیاسری و ترناشهریزی راهبردی
شنجر شود (ناظمی اشنی و ادیری  .)1332شهم این است که چطور شیتوا شطالعا،ت آینده
آیندهنگاری 3و کارتست روشهای آیندهپژوهی را ته فرایند راهبرد نگاری دانش الصاق کرد؛
1. Watson
2. Marx
3. Foresight
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چراکه تخش عمدهای از شباحث آیندهپژوهی در شقاال،ت و گزارشهای شرتبط ته روشهای
عملیاتی این رشره علمی اخرصاص یافره است و ازاینرو اسرفاده از آنها در توسعه و تلوغ شدیریت
دانش تهعنوا هدف کلی این پژوهش ارارگرفره است .لذا در این تحقیق شا تهدنبال پاسخ ته این
سؤال هسریم که اتعاد و شؤلفههای آیندهپژوهی و شدیریت دانش در سازشا های آیندهگرا چه
هسرند؛ یا تهعبارتی سازشا ها ترای رویارویی تا آینده ناشناخره چه اتعادی از آیندهپژوهی و
شدیریت دانش را تاید در خود تقویت کنند؟ تناتراین تراساس این سؤال اصلی هدف پژوهش
شناسایی شؤلفهها رواتط و سازه شؤثر تین آیندهپژوهی و شدیریت دانش شناسایی آیندههای
احرمالی سازشا و ارائه ااداشا،ت و تمهیدا،ت الزم ترای آیندههای شحرمل و پیتنهاد راهبرد شناسب
شدیریت دانش ترای آ شیتاشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آیندهپژوهی و آیندهنگری
آیندهپژوهی تهعنوا یک فرایند نظامشند آیندهنگری صرفاً پیشتینی آینده شحسوب نتده تلکه
از دسراوردهای تزرگ آ ایجاد طرز تفکر و خلق ایده درخصوص آیندههای شرفاو،ت و تدیل
است (فاهی و پروساک .)1113 1این دانش تهعنوا یک حوزه علمی و دانتگاهی فرارشرهای و
چندرشرهای شحسوب شده و شجموعه تالشهایی تلقی شیشود که تا اسرفاده از تجزیهوتحلیل
شناتع الگوها و عواشل تغییر و یا ثبا،ت ته تجسم آیندههای تالقوه و شقدشا،ت ترناشهریزی ترای آنها
شیپردازد .شوضوعا،ت آیندهپژوهی درترگیرنده گونههای «شمکن« »6شحرمل »3و «شطلوب »0ترای
دگرگونی از حال ته آینده شیتاشند (ناظمی و ادیری )1332؛ اشا شفاهیم و روشهای ترناشهریزی
ترای دسریاتی ته آیندهای شرجح و ازپیشتعیینشده درزشره آیندهنگاری دانسره شده است (نبیپور
 .)1316آیندهپژوهی و آیندهنگاری از ضروریا،ت فضای شدیریت راهبردی (سازشانی) و
1. Fahey & Prusak
2. Possible
3. Probable
4. Preferable

01

بررسی و تحلیل رابطه آیندهپژوهی و مدیریت دانش در یک مرکز آموزش عالی نظامی

سیاستگذاری (شلی) شحسوب شده و در فرایند فهم شسئله و ارائه راهکارها شفید وااع شیشود
(عطاری و همکارا .)1313
شارتین 1آیندهپژوهی را فرایندی نظامشند تا نگاه ته آینده تلندشد،ت در حوزههای علمی
فناوری اارصادی و اجرماعی که هدف آ تعیین زشینههای تحقیقا،ت راهبردی و پیدایش
فناوریهای نوظهور تا تیتررین فواید اجرماعی و اارصادی است تعریف کرده است (جاللیا
 .)60 :1311آیندهپژوهی روالی است که نیاز ته رویکرد نظامشند و شتارکری ترای توسعه راهبردها
و سیاستهای کارآ ترای دوره شیا شد،ت و تلندشد،ت آینده دارد .دروااع آیندهپژوهی تهعنوا
اتزار ترناشهریزی در تخش علوم و فناوری درنظر گرفره شیشود .جاشعنگری در آیندهپژوهی از
اهمیت و جایگاه ویژهای ترخوردار است (فو سکا.)13 :6663 6
لذا تا تررسی شرو و انجام شصاحبههای اکرتافی شؤلفههای سازه آیندهپژوهی در سازشا ها
تهزعم نویسندگا عبارتند از:
جدول  .9مؤلفههای سازه آیندهپژوهی
ردیف
1

مؤلفهها
تفکر
راهبردی

6

پیشتینی

3

ترناشهریزی

0
2
2

نویسندگان مرتبط
پلگرینو و همکارا 6661؛ شینزترگ 1110؛ ویلرتیر 6616؛ انسف 1331؛ دیوس و تالس 6661؛
تینش 1330؛ سلطانی 1330؛ ویلسو .1111
شمیزاده 1331؛ طبیبی 1330؛ حاجیانی 1311؛ شیرچیچ 6662؛ هنکا و هاوکینز 6666؛ تاژ 6611؛
هایدک 6661؛ چمکر .6616
وروس 6663؛ حاجیانی 1311؛ یوئه 6616؛ توین 6661؛ ویلتریر 6616؛ شعصوشی 1331؛ پاتریک
و همکارا 1112؛ فرای و اسرونر .1112

پویش شحیط راسموس 6611؛ شارکس 6662؛ الولر و ورلی 6661؛ تیلی 6661؛ کا وی 6661؛ خزایی 1311؛
درونی

شردوخی 1311؛ اسرسی 6663؛ رهبرک .6616

پویش شحیط راسموس 6611؛ شارکس 6662؛ الولر و ورلی 6661؛ تیلی 6661؛ کا وی 6661؛ خزایی 1311؛
تیرونی
دیدهتانی

شردوخی 1311؛ اسرسی 6663؛ رهبرک .6616
ساشرویل و شروز 6666؛ وکلی 6663؛ کرنیش 6660؛ شردوخی .1311
1. Martin
2. Fonseca
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مدیریت دانش
در اواسط دهه  1136و آشکارشد جایگاه دانش و تأثیر آ تر ادر،ت رااتت در تازارهای
اارصادی تر اهمیت آ افزوده شد (جوانبخت  .)1316نخسرین تقسیمتندی از دانش را نوناکا و
تاکوچی در سال  1112ارائه دادند دانش آشکار و دانش ضمنی .دانش آشکار دانش رسمی
است دانتی است که شیتواند شحاسبه و انرقال داده شود و دانش ضمنی که شبرنیتر تجرته و
ذهنیت توده و تهطور عمیق ریته در تینش و تجرته فردی دارد .ترای تررسی شدیریت دانش در
سازشا شذکور از شدل شدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ( )1112تهره گرفره شد که چهار شؤلفه
اصلی را ترای شدیریت دانش تیا شیدارند این چهار شؤلفه عبارتند از :الف .اجرماعیسازی؛
ب .درونیسازی؛ ج .آشکارسازی و ه .ترکیب .هرچند شؤلفههای نوناکا و تاکوچی شدلی شبنایی
ترای پژوهشهای شدیریت دانش تهشمار شیروند اشا در جدول شماره  6تأییدکنندگا این
شؤلفهها آورده شده است.
جدول  .2مؤلفههای سازه مدیریت دانش
ردیف

مؤلفهها

1

اجرماعیسازی

6

درونیسازی

3

آشکارسازی

0

ترکیب

نویسندگان مرتبط
لی 6661؛ داونپور،ت 6661؛ پروتست رب و روشهارد 6666؛ ادل و گریسو 1113؛ داشرست
1111؛ نوناکا و تاکوچی 1112؛ رنجبرفر و همکارا 1316
السرری 6661؛ تکویرز و ویلیاشز 6661؛ داونپور،ت 6661؛ پروتست رب و روشهارد 6666؛
تکمن 1111؛ ادل و گریسو 1113؛ نوناکا و تـاکوچی 1112
تکویرز و ویلیاشز 6661؛ علوی و الیدنر 6661؛ داونپـور،ت 6661؛ تریرن شاناسکو 1111؛ ادل و
گریسو 1113؛ نوناکا و تاکوچی 1112
لی و چوی 6661؛ داونپـور،ت 6661؛ پروتسـت رب و رنجبرفرد 6666؛ تکمن 1111؛ ادل و
گریسو 1113؛ نوناکا و تاکوچی 1112

آیندهپژوهی در مدیریت دانش
آیندهپژوهی عالوهتر نگاه توصیفی خود در تماشی شراحل و فرایندها درانرها تهگونهای
پیتگیرانه ته تجویز شواردی از اادامهای عملیاتی دست شیزند که ته آ حالری تجویزی شیدهد
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(کوثری و سادا،ترحمری  .)162 :1313ازآنجاکه شیزا شوفقیت هر پدیده را در آثارش ارزیاتی
شیکنند شوفقیت آیندهپژوهی در شدیریت دانش را نیز در شیزا تحقق اهدافش شیسنجند .گوده
آیندهپژوه فرانسوی اعرقاد دارد که شیزا شوفقیت پروژه آیندهپژوهی یا تفکر آیندهاندیتانه را
شیتوا از راه کیفیت انعکاس در گروه و شناسبسازی تحلیلها و نریجهگیری پروژه اندازهگیری
کرد .در شبناییترین سطح شوفقیت را شیتوا چنین توصیف کرد" :دسریاتی ته اهداف ترناشه
آیندهپژوهی ".اشا شتکل آ است که آیندهپژوهی هدفهای شرعدد و شرنوعی را دنبال شیکند.
ترخی شوفقیت آیندهپژوهی را در تأثیرا،ت فراگیر آ شیدانند که ته دو دسره اتعاد فناورانه و اتعاد
اجرماعی تقسیم شیشود حالآنکه ترخی شعرقدند شوفقیت آیندهپژوهی نباید تر پایه آثار ترناشه
ارزیاتی شود (گیالنینیا  .)21 :1311تعریف ویگ از شدیریت دانش تدین شرح شیتاشد :شدیریت
دانش یعنی ایجاد فرایندهای الزم ترای شناسایی و جذب داده اطالعا،ت و دانشهای شوردنیاز
سازشا از شحیط درونی و تیرونی و انرقال آنها ته تصمیما،ت و ااداشا،ت سازشا و افراد .آینده
جها را فنّاوریها و دانشهای جدید رام خواهد زد .یکی از اتزارهای اصلی ترای ترناشهریزی و
حرکت ته سمت آینده اسرفاده شناسب و هدفشند از دانشها و فناوریهای شوجود جدید و
درحال ظهور است .دروااع شا تا دانش و فناوری شیتوانیم آیندهای شطلوب را ترآورده سازیم و
تدو شدیریت شناسب دانش و فناوریهایما در راه رسید ته آینده شطلوتما تا دشواری شواجه
خواهیم شد .دروااع شیتوا گفت شدیریت دانش یکی از اتزارهایی است که در آیندهپژوهی
شیتوا تهکار گرفت .البره شاید آیندهپژوهی اتزاری ترای شدیریت دانش است و شدیریت دانش
هم شیتواند ترای حرکت ته سمت آینده از فنو آیندهپژوهی اسرفاده کند؛ اشا توجه ته دو نکره
ضرور،ت دارد :اول اینکه شدیریت دانش در فرایندهای خود اصراری ته آیندهپژوهی ندارد و
تأکید آ تیترر تر داشرن راهبرد ترای شدیریت دانش است؛ دوم اینکه در آیندهپژوهی دانش و
فناوری یکی از ارکا اصلی شکلدهی آینده هسرند و شدیریت شناسب و هدفشند آنها کاشالً
شورد تأکید دانش آیندهپژوهی است (شلکیفر .)1332
شحققا تا شرور ادتیا،ت آیندهپژوهی و شدیریت دانش و ایجاد تنای ارتباطی شیا این دو
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حوزه فنونی را شناسایی کرده که شیتوانند در ترناشهریزی شدیریت دانش (الگوی توسعه شدیریت
دانش) تهعنوا اتزارهای راهبردی راهبری تکمیلی و تسهیلکننده تهحساب آیند؛ این روشها در
جدول شماره  3گردآوری شده است.
جدول  .3روشهای مناسب آیندهپژوهی در توسعه مدیریت دانش
توضیحات اجرایی

ردیف

روش

1

تحلیل اثر شرقاتل

در این روش شیزا اثرگذاری /اثرپذیری شیا شرغیرهای شصالح در شاتریسی توسط خبرگا
نمرهگذاری شیشود .نمرا،ت  6 1 6و  3ترای سنجش شد،ت اثرگذاری شیا هر زوج شرغیر
1

انرخاب شیشوند (آسا و یوشو،ت .)6661 6از نرایج این روش تعیین شرغیرهای دووجهی (هم
اثرگذار و هم اثرپذیر) کاشالً تأثیرگذار (پیترا ) و کاشالً تأثیرپذیر است (یار احمدزهی و
سیدزاده  )1316که ترای سناریو پردازی شیتواند تهکار رود.
پویش شحیطی ازطریق فرایند شناسایی دادههای شرتبط تا شسئله گردآوری آنها پردازش و

6

پویش یا پیمایش
شحیطی

3

ترجمه انرهایی (تجزیهوتحلیل تراساس روشهای اارضایی) (وایت و حوق .)6660 0شیتواند
سیگنالهای 2ضعیف را درخصوص تغییرا،ت نظم شحیطی سریعاً هتدار دهد .توسعه و اصالح
راهبردهای کسبوکار ترای شواجهه تا شرایط شرغیر خارجی و همچنین تهبود رااتت و عملکرد
سازشانی از سایر دسراوردهای این روش است (ژانگ شاجید و فو.)6616 2
درشیا اتزارهای پیشتینی تلندشد،ت تحلیل روند یک روش ترای تبیین چگونگی ارتباط
تحوال،ت گذشره و کنونی و تعمیم آنها ته تحوال،ت آینده است و فرض شیکند که آینده اداشه

3

تحلیل روند

1

گذشره است (پوپر .)6663 3این روش تراساس روشهای شرنوع پیشتینی کمی نظیر سریهای
زشانی انجام شیشود و در تالش است که تغییرا،ت دورهای تغییرا،ت شنظم و شؤلفههای تیرونی را
از روند اصلی جدا کند و ته ترو یاتی و سایر تحلیلها شنرهی شود .البره روندهای کیفی نیز
شیتواند ته تحلیل کارشناسی گذاشره شود.

1. Cross Impact Analysis
2. Asan & Umut
3. Environmental Scanning
4. White & Hough
5. Signals
6. Zhang, Majid & Foo
7. Trends Analysis
8. Popper
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ردیف

توضیحات اجرایی

روش

یک طرح راهبردی تهشنظور توصیف نحوه دسریاتی ته نرایج و اهداف ازپیشتعیینشده اطالق
0

شده و شراحلی را شبرنیتر نیازهای سازشانی تدوین شیکند .رهنگاشت تهوضوح ارتباط شیا

ره نگاشت
(نقته راه)

وظایف و اولویتهای عملی در تازههای کوتاهشد،ت شیا شد،ت و تلندشد،ت را تتریح شیکند

1

6

(  .)6610 IEAازهمینرو در اتردا دو عنصر چتمانداز و وضعیت فعلی شطرح شده و چگونگی
نیل از وضعیت فعلی ته چتمانداز تا لوازم آ ترسیم شیشود.
ایجاد یک آینده شطلوب و سپس نگاه رو ته عقب از آینده ته حال که ته راهبردها و ترناشههای

2

پسنگری

نحوه دسریاتی ته آ شنرهی شیشود (کویست .)6661 0در این روش از یک پایا شطلوب آغاز

3

کرده و شسیر ادمتهادم رو ته زشا حال را طراحی و ترناشهریزی شیکنیم.
تحلیل الیهای علتها ترای تعمق ته آینده یک اتزار ارزیاب ترای تجزیهوتحلیل چهار الیه
لیرانی 2علل اجرماعی جها تینی فرهنگی و تحوال،ت داسرانی) اسطوره (شحسوب شیشود.
تحلیل الیهای علتها اصوالً ترای فهم شسائل و شتکال،ت شزشن اجرماعی فرهنگی اارصادی و
2

تحلیل الیهالیهای
علتها

2

غیره سروکار دارد (عنایتاهلل .)6663 1در این رویکرد تعد از شرح شسائل تافت آ در چهار
سطح درنظر گرفره و سپس چالش شوجود را ازطریق حرکت رو ته تاال و پایین در الیههای
شخرلف و تازاندیتی آیندهی ضمنی تحلیل شیشود و راهحلهای تلندشد،تتر نمودار خواهد شد.
دراینصور،ت اشکا ظهور سناریوهای تدیل شسرند و آیندههای شرجح فراهم شیشود (تحلیل
الیهالیهای علتها؛ نظریه و شوردکاویهای یک روششناسی یکپارچه و شرحولساز .)1333
ترناشهریزی یا تصمیمگیری پاترجا یک رویکرد کمی ترای تحلیل سیاست درازشد،ت تهشنظور
تصمیمگیری تا نگاه ته آیندههای تدیل است (لمپر،ت  .)1332پاترجایی اندازهگیری شطلوتیت

1

ترناشهریزی پاترجا

3

یک گزینه تهازای سناریوهای شخرلف از آینده است که رویهای شتاته تا فرایند تحلیل
سلسلهشراتبی داشره که گزینهها هما ترناشههای جایگزین و شعیارها هما سناریوهای آینده
خواهد تود (تنیاد توسعه فردا .)1312

1. RoadMap
2. International Energy Agency
3. Back Casting
4. Quist
5. Causes Layer Analysis
6. Litany
7. Inayatullah
8. Robust Planning
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توضیحات اجرایی

ردیف

روش

3

چتماندازپردازی

یک چتمانداز ته توصیف یک وضعیت شطلوب از آینده شیپردازد (کیپ و شارتینس)6661 6؛
1

که روایت آ از شؤلفههای آرشانی حیر،تانگیز دورتین و جاشع تتکیل شده است (ویک و
3

ایوانیک .)6613
1

عمده روشهای
خبرهشحور

0

کارگاههای آیندهپژوهی دلفی طوفا ذهنی شصاحبههای اخرصاصی نظریه کارشناسی و
تتکیل پنل خبرگا از عمدهترین روشهای شبرنیتر نظریه خبرگا شحسوب شیشود که از
شهود دانش و تجرته آنا ترای آیندهاندیتی اسرفاده شیشود.
سناریوها تهطور عموم تصویرهای توصیفشده از آیندههای تاورپذیر /شحرملند که ترتیب شنطقی

16

سناریو پردازی

2

رویدادها را نتا شیدهند (نادریشنش و همکارا  .)1333سناریوها شیتوانند شرایطی را ترای
ترناشهریزی ارزیاتی گزینهها و تحلیل آنها ایجاد نمایند (تنیاد توسعه فردا  .)1312حدود 06
تکنیک شرفاو،ت ترای اجرای یک پروژه سناریو پردازی وجود دارد.

1. Visioning
2. Kemp & Martens
3. Wiek & Iwaniec
4. Expert Based
5. Scenario Building
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پیشینه پژوهش
در این تخش ته شعرفی پیتینه پژوهش شیپردازیم که در االب جدول شماره  3خالصه شده
است.
جدول  .4خالصه پیشینه پژوهش
پژوهشگر /سال
انجام پژوهش

یافتهها

عنوان پژوهش
ارائه شدل تأثیر شدیریت دانش

حسینزاده و
همکارا ()1311

تر آیندهپژوهی تا شیانجیگری یافرههای پژوهش نتا داد شرغیرهای شدیریت دانش تا آیندهپژوهی شدیریت
هوش سازشانی شدیرا

دانش تا هوش سازشانی در تأثیر شدیریت دانش تر آیندهپژوهی نقش شیانجی را

آشوزشی و اعضای هیئتعلمی ایفا شیکند.
دانتگاههای اسرا شازندرا
نرایج حاصل از این پژوهش تیانگر ارتباط شعنیدار و تأثیر شثبت تیترر شؤلفههای
تررسی تأثیر شدیریت دانش تر شدیریت دانش و شؤلفههای آیندهپژوهی ازجمله تولید دانش تا احرساب شد،ت

کرشی و همکارا
()1313

آیندهپژوهی تا رویکرد

همبسرگی  65121و ترای  65263در تاالترین سطح و سپس ذخیره دانش تا شد،ت

رزمناشه نویسی در سازشا های همبسرگی  65111و ترای  65363در رتبه تعدی تا اسرفاده از آزشو های پیرسو و
اطالعاتی

رگرسیو چندشرغیره ترای تعیین ارتباط و تأثیر شدیریت دانش تر آیندهپژوهی
است.
در این تحقیق پژوهتگرا تا شورد پژوهش شرکت شلی صنایع پرروشیمی ته نحوه

ارائه الگویی ترای توسعه آینده پیوند آیندهپژوهی تا سیر تلوغ شدیریت دانش پرداخرهاند که نوآوری آ شرکی تر
تروشند کاخکی و

تنیا شدیریت دانش؛

ترکیب و کارتست روشهای آیندهپژوهی در شسیر کارآشد سازی نظام شدیریت

همکارا ()1311

شوردپژوهی در شرکت شلی

دانش سازشانی است .تا شکسرن روشهای آیندهپژوهی ته تنشایههای کارکردی

صنایع پرروشیمی

آنها درنهایت شدلی ترای توسعه آینده تنیا شدیریت دانش سازشانی تهعنوا
خروجی پیتنهاد شده است.
هدف پژوهش حاضر تررسی راتطه شیا شدیریت دانش و عملکرد سازشانی در
شرکتها و سازشا های پروژهشحور است .نرایج حاصل از تحلیل دادهها نتا داد

رضا شحمدی
()1312

تررسی راتطه شدیریت دانش که تین شدیریت دانش و عملکرد سازشانی راتطه شثبت و شعنیداری وجود دارد.
تا عملکرد سازشانی در

تاتوجهته اینکه شدیریت دانش نقش تسزایی در تهبود عملکرد سازشانیها دارد

سازشا های پروژهشحور

سازشا شدیرا شرکت تاید تهدنبال ایجاد شحیطی صمیمی و ااتلاعرماد همراه تا
ارتباطا،ت شفید و سودشند در سازشا تاشند تا تروانند شرایط توسعه و تسهیم دانش
را فراهم آورند.
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پژوهشگر /سال

عنوان پژوهش

انجام پژوهش

یافتهها
تاتوجهته نظرا،ت احصاشده در این پژوهش سوگیری علوم انسانی پیچیدگیهای

آیندهپژوهی در علوم انسانی

واعظی و همکارا

تا رویکرد شدیریت دانش؛

()1312

شالحظا،ت دسراوردها و اثرا،ت

رفرار انسا و شوانع شناخت انسا

تهعنوا شهمترین شالحظا،ت اثرگذار علوم

انسانی تر فرایند آیندهپژوهی شناساییشده است .ازسویدیگر تحقق پیشتینیها
رسید ته آینده شوردنظر و ارتقای دانش آیندهپژوهی شهمترین دسراوردهای
تعاشل دوسویه آیندهپژوهی و شدیریت دانش حوزه علوم انسانی تتخیص داده شده
است.

تعیین شؤلفههای آیندهپژوهی
نیاز آذری ( )1311جهت طراحی شدل در آشوزش
عالی

اهرسما )6616( 1

یک چارچوب نظری ترای
شطالعا،ت آینده

در این پژوهش شدلی شاشل شؤلفههای اصلی فلسفه و اهداف شبانی نظری شراحل
اجرایی و نظام ارزیاتی و شهندسی شجدد ارائه شده است .شبانی نظری شدل شرتکل
از نظریه تحول فراسیسرم نظریه سهگانه نگرش سیسرم دانش آینده نظریه دانش
اطالعا،ت و دانش نظریه پویایی دانش -اطالعا،ت و نظریه تغییر است.
در شطالعه خود که ته ارائه شدلی ترای آیندهپژوهی تهدیدهای پیچیده شرمرکز تود
دریافت شهمترین عواشل شؤثر تر سناریونویسی ترای آینده این پدیدهها عبار،تاند
از :شیزا انعطاف اشکا تجزیهپذیری و شیزا نوسانا،ت ذاتی پدیده.
ته تررسی شیزا اسرفاده از آیندهپژوهی در نظام شدیریری کتور کانادا پرداخره
است .نرایج شطالعه او نتا

آیندهپژوهی در شدیریت

روترگ)6616( 6

دولری

داد علیرغم وجود ظرفیتهای ااتلاتکا در

آیندهپژوهی و تأثیراتی که شیتواند تر شدیریت داشره تاشد شیزا اسرفاده از این
علم در نظام شدیریری کانادا چندا ااتلتوجه نیست .وی شعرقد است اساس آ
شیزا تهرهشندی از آیندهپژوهی در نظامهای شدیریری در سراسر جها (تنا ته دالیل
شرعدد ازجمله تعاشال،ت پیچیده نظامهای شدیریری تا نظامهای سیاسی) چندا
ترجسره نبوده و تحقیق وی از شعدودترین تحقیقا،ت در این حوزه است.
در پژوهش خود که در کتور کانادا انجام دادند ته تررسی ارتباط شیا شدیریت

کروسا و تاپوجی
()6663

3

تررسی ارتباط تین شدیریت

دانش یادگیری سازشانی و عملکرد سازشانی شیا چهار شرکت پرداخرند .نرایج

دانش یادگیری سازشانی و

پژوهش نیز حاکی از آ تود که تین شدیریت دانش و فرایندهای آ تا یادگیری

عملکرد سازشانی

سازشانی و عملکرد سازشانی در شرکتهای شوردشطالعه راتطه شثبت و شعنیداری
وجود دارد.

1. Ehresman
2. Roberge
3. Crossan & Bapuji
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مدل مفهومی پژوهش
در این تخش ته شعرفی شدل شفهوشی پژوهش تاتوجهته شبانی نظری و پیتینه پژوهش
شیپردازیم که تراساس شؤلفهها و ارتباط تین شرغیرهای پژوهش سازه شوردنظر ته شرح شکل
شماره  1شیتاشد.

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش در سازمانهای آیندهنگر

روش پژوهش
پژوهش حاضر تراساس هدف کارتردی و تراساس چگونگی تهدستآورد دادههای
شوردنظر توصیفی و از نوع پژوهشهای همبسرگی است .جاشعه آشاری پژوهش کلیه کارکنا و
شدیرا یک شرکز آشوزش عالی نظاشی است .تاتوجهته حجم پایین جاشعه ( 616نفر) تهجای
نمونهگیری از روش سرشماری اسرفاده شده است .در این پژوهش ازآنجاکه روش تحقیق
شدلیاتی شعادال،ت ساخراری شیتاشد تاحدود زیادی تا ترخی از جنبههای رگرسیو چندشرغیره
شباهت دارد (هوشن .)631 :1330
اتزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرستناشه شیتاشد .پرسشهای شرتبط تا سنجش
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شؤلفههای آیندهپژوهی شاشل شش شؤلفه تفکر راهبردی پیشتینی ترناشهریزی پویش شحیط
درونی پویش شحیط تیرونی و دیدهتانی تود و شدیریت دانش از چهار شؤلفههای اجرماعیسازی
درونیسازی آشکارسازی و ترکیب تتکیل شده تود که ترای سنجش آنها هما طورکه در
اسمت شبانی نظری و پیتینه پژوهش تتریح شد از شقیاسهای اسرانداردی که در پژوهشهای
ابلی شورد اسرفاده ارار داده تودند اسرفاده شده است.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
در این تخش از تجزیهوتحلیل آشاری ته تررسی چگونگی توزیع جاشعه آشاری ازحیث
شرغیرهایی چو جنسیت تحصیال،ت پست سازشانی و سن پرداخره شیشود.
جدول  .5آمار توصیفی پژوهش
متغیرها
جنسیت

تحصیال،ت

پست سازشانی (سمت)

وضعیت سنی

طیف

درصد فراوانی

شرد

13512

ز

61532

حوزوی

16561

≤کارشناسی

33562

کارشناسیارشد

32526

دکرری

10566

کارشند

03523

شدیر

36502

عضو هیئتعلمی

11566

 36ـ 66

32501

 06ـ 31

06521

≥01

60566
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آمار استنباطی
در این پژوهش جهت تررسی تهنجار (نرشالتود ) یا نبود شرغیرهای پژوهش از آزشو
کولموگروف ـ اسمیرنف اسرفاده شد .تراساس نرایج این آزشو تماشی شرغیرهای پژوهش نرشال
هسرند .لذا تاتوجهته تهنجارتود توزیع دادهها و تاالترتود تعداد نمونهها از ( 36تراساس اضیه حد
شرکزی) شیتوا از آزشو های پاراشرریک ترای تحلیل فرضیههای پژوهش اسرفاده نمود.
جدول  .6آزمون پایایی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

آزمون آلفای کرونباخ

شاخص KMO

درصد کل واریانس تبیینشده

آیندهپژوهی

65121

65123

26503

شدیریت دانش

65316

65106

01526

کل

65362

65121

26560

هما طورکه شتاهده شد ضریب آلفای کرونباخ شرغیرهای پژوهش تزرگرر از  651است که
نتانگر تأیید پایایی پرستناشه است .ترای تعیین روایی سازه و سنجش اعربار اتزار اندازهگیری و
تأیید آ از تحلیل عاشلی اسرفاده شد .اتردا اشکا انجام تحلیل عاشلی اکرتافی روی نمونه پژوهش
تا اسرفاده از آزشو تارتلت و شاخص کفایت نمونهگیری تررسی شد .سپس ترای تحلیل عواشل
از روش تحلیل شؤلفههای اصلی اسرفاده شد .تهشنظور تأیید نرایج از تحلیل عاشلی تأییدی در دو
شرحله اسرفاده شد.
در تفسیر شدل خروجی ته تحلیل عاشلی تأییدی شاخصهای ترازش کلی شدل و تارهای
عاشلی و شعنیدار توجه شیشود و تارهای عاشلی تزرگرر از  653پذیرفره شیشوند .نرایج تحلیل
عاشلی شعنیدارتود همه اتعاد و گویههای درنظرگرفرهشده ترای شفاهیم شوجود در آیندهپژوهی و
شدیریت دانش را تأیید شیکند.
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جدول  .7آزمون  tتکنمونهای جهت بررسی وضعیت آیندهپژوهی و مؤلفههای آن
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سطح قابلقبول

تفکر راهبردی

3531

65363

3

t- Value
115266

Sig.
65666

پیشتینی

3530

65126

3

115060

65666

ترناشهریزی

3511

65113

3

15613

65666

پویش شحیط درونی

3523

65131

3

35062

65666

پویش شحیط تیرونی

3532

6111

3

35036

65666

دیدهتانی

3521

65126

3

25620

65666

آیندهپژوهی

35222

65201

3

165323

65666

جدول  .8آزمون  tتکنمونهای جهت بررسی وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سطح قابلقبول

اجرماعیسازی

3531

65111

3

t- Value
15222

Sig.
65666

درونیسازی

3522

65236

3

135213

65666

آشکارسازی

3531

65161

3

35263

65666

ترکیب

3516

65113

3

05632

65666

شدیریت دانش

3521

65261

3

115163

65666

نرایج تهدستآشده نتا داد که شیانگین نمونه درخصوص وضعیت آیندهپژوهی و شؤلفههای
تتکیلدهنده آ و همچنین شدیریت دانش و شؤلفههای تتکیلدهنده آ در شرکت شوردتررسی
در وضعیت شطلوتی ارار دارد .همچنین آزشو تی تکنمونهای نتا داد که همه اتعاد از سطح
شروسط و ااتلابول (عدد  )3تاالتر هسرند و تهلحاظ آشاری شعنیدار است .ازاینرو شیتوا گفت
که از دیدگاه کارکنا شدیرا و اعضای هیئتعلمی آیندهپژوهی و شدیریت دانش و شؤلفههای
تتکیلدهنده آنها در سطح ااتلابولی ارار دارند.

تحلیل ساختاری
یکی از روشهای تررسی راتطه علی تین شرغیرها روش شعادال،ت ساخراری است .فرض
شوردتررسی در یک شدل شعادال،ت ساخراری این است که ساخرار علی تین شجموعهای از سازهها
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غیرااتلشتاهده است .این سازهها ازطریق شجموعهای از شرغیرهای شتاهدهگر اندازهگیری
شیشوند .نکره حائز اهمیت این است که شرغیرهای شکنو در شدل شعادال،ت ساخراری ته دودسره
شرغیرهای ترو زا و درو زا تقسیم شیشوند .در این پژوهش از نرمافزار آشوس 1ورژ  60ترای
تحلیل ساخراری شدل پیتنهادی اسرفاده شده است.

شکل  .2بررسی رابطه علی متغیرهای اصلی پژوهش
1. AMOS
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دادههای تهدستآشده در شکل شماره  6نتا شیدهد که تا  6512درصد اطمینا تین
آیندهپژوهی و شدیریت دانش تا همبسرگی  6533راتطه شثبت و شعنیداری وجود دارد .همچنین
آیندهپژوهی تا تفکر راهبردی پیشتینی ترناشهریزی پویش شحیط درونی پویش شحیط تیرونی و
دیدهتانی جهانی و شدیریت دانش تا اجرماعی سازی درونیسازی آشکارسازی و ترکیب راتطه
شعنیداری دارند .این درحالی است که تفکر راهبردی تا  λ =6520تیتررین و پویش شحیط تیرونی
تا  λ =6532کمررین راتطه را تا آیندهپژوهی دارند و همچنین ترکیب تا  λ =6512تیتررین و
آشکارسازی تا  λ =6503کمررین راتطه را تا شدیریت دانش دارند .درنهایت نتانگرهای شرتوط ته
ترازش شدل تحلیل عاشلی تأییدی سلسلهشراتبی در جدول شماره ( )3نتا داده شده است که همه
آنها نتا دهنده ترازش شطلوب شدل نهایی تحقیق است.
جدول  .1نشانگرهای برازش مدل مسیر نهایی
عنوان نشانگر

تعریف

دامنه مورد پذیرش

مقدار محاسبه شده

نتیجه

اخرالف تین شدل و دادهها

هر اندازه تزرگرر تهرر

225322

تأیید شدل

15603

تأیید شدل

P- Value> 6562

65016

تأیید شدل

RMSEA< 6563

65611

تأیید شدل

GFI> 651

65161

تأیید شدل

نسبت شجذور کای ته درجه

≥6

آزادی
P- Value
RMSEA
GFI

آشاره P

جذر ترآورد واریانس خطای
تقریب
شاخص نکویی ترازش

نتیجهگیری و پیشنهادها
تراساس نرایج شتخص شد که آیندهپژوهی و شؤلفههای آ شاشل تفکر راهبردی پیشتینی
ترناشهریزی پویش شحیط درونی پویش شحیط تیرونی و دیدهتانی از اثر شثبت و شعنیداری تر
شدیریت دانش ترخوردار توده و درشجموع  26503درصد از واریانس آ را تبیین کردند .فرضیه
اصلی پژوهش تیا شیدارد که تین آیندهپژوهی و شدیریت دانش راتطه شثبت و شعنیداری وجود
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دارد .تاتوجهته شدل ساخراری فرضیه اصلی در حالت تخمین اسراندارد و ضرایب شعنیداری چو
عدد شعنیداری تین آیندهپژوهی و شدیریت دانش تراتر تا  05213است و تزرگتر از  1512شده
است؛ پس راتطه تین آیندهپژوهی و شدیریت دانش تأیید شیشود .ازطرفی چو ضریب شسیر تأثیر
تین این دو شرغیر تراتر  33درصد شده است؛ تناتراین تین آیندهپژوهی و شدیریت دانش تأثیر
شسرقیم شثبت و شعنیداری وجود دارد.
نرایج تهدستآشده از تخشهای کیفی و کمی پژوهش حاکی از آ است که توجه ته
شدیریت دانش و آیندهپژوهی تهصور،ت یک فرایند ازجمله شاخصهای شوفقیت در سازشا های
آیندهگراست که ازاینجهت شیتوا گفت که تا یافره پژوهشهای حسینزاده و همکارا
( )1311کرشی و همکارا ( )1313رضا شحمدی ( )1312واعظی و همکارا ( )1312و
کروسا و تاپوجی ( )6663همراسرا شیتاشد .در این سازشا ها آیندهنگری نتانگر تمرکز و تمایل
سازشا ته درک و پیشتینی رویدادهای آینده و تهشعنای تهدستآورد تصویری از وضعیتهایی
است که در آینده تحقق پیدا خواهد کرد (سناریوها) یا شیخواهیم پیدا کند (چتماندازها) .نکره
حائز اهمیت در این تصویرسازی توجه ته تمام اتعاد و جنبههایی است که احرمال رخداد آنها ااتل
پیشتینی است .در این تصویر حری تاید جوانب غیرااتلپیشتینی نیز لحاظ شوند و این خود نیاز ته
تفکری تا ترد تلند وااعگرا و نظامشند یا ته عبارتی تفکر راهبردی دارد؛ تا آینده را جدای از
پیتگوییهای غیروااعی در همه وجوهش پیشتینی کرده و درجهت آ ترناشهریزی نماید.
همچنین توجه ته تغییرا،ت شحیطی و هوشیاری نسبت ته آنها جهت تقویت ادر،ت آیندهنگری و
ترخورد تا شسائل و شدیریت آنها از نکا،ت شهم دیگری است که در آیندهپژوهی شطرح است.
ازاینرو شیتوا گفت عواشل کلیدی در شناخت آینده ناشناخره و شبهم داشرن شهار،تهای
آیندهپژوهی و شدیریت دانش در سازشا است .البره الزم ته یادآوری است که این اتزارها تنها ته
پیشتینی درستتر و تاحدودی دایقتر کمک شیکنند و تسیاری تر این تاورند که شناخت آینده
تسیار سخت و پیچیده است و نیاز ته اتزارهای چندگانه دارد که شیتواند دراالب پیشفرضها و
تدوین ترناشههای چندگانه آیندهگرایانه تاحدودی تغییرا،ت غیرخطی آینده را شناسایی نماید؛ اشا
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در اینجا تنها تهدنبال ارائه شدلی شفاف از آیندهپژوهی و شدیریت دانش در سازشا های آیندهنگر
تودهایم که در تقاتل تا عدم اطمینا ها و ناشناخرگی آینده شیتواند تهعنوا یک الگو شطرح شود
که در ترخورد تا تغییرا،ت و پیچیدگی نیاز ته زیرساخرارهای انعطافپذیر و چندگانه خواهد داشت
و پژوهتگرا آتی شیتوانند در شطالعا،ت آینده آ را در اتعاد پویایی سازشا در ترخورد تا
تغییرا،ت آینده ته تحث تکتانند.
منابع
استسی ،رالف دی ( ،)3002مديريت بر ناشناختهها (مرزهای راهبردی بین نظم و آشفتگی در سازمان) ،ترجمه
محسن قدمی و مسعود نیازمند ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی ،چ دوم.
انسف ايگورو ادوارد و جی ،مک دانل ( ،)5231استقرار مديريت استراتژيک ،ترجمه عبداهلل زنديه ،تهران:
انتشارات سمت.
برومند کاخکی ،احمد؛ رادنژاد ،نیلوفر؛ اخوان ،امیرناصر و مستوفی ،محمدجواد ( ،)5233ارائه الگويی برای توسعه
آيندهبنیان مديريت دانش؛ موردپژوهی در شرکت ملی صنايع پتروشیمی ،نشريه مديريت نوآوری:3 )2( ،
 543ـ .552
بنیاد توسعه فردا ( ،)5231دستنامه آيندهپژوهی ،تهران :فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران.
بینش ،مسعود ( ،)5234انديشههای مايکل پورتر ،مجله تدبیر ،ش.16 :563 ،
پروبست ،گ و رب ،رومهارد ( ،)5231مديريت دانش ،ترجمه علی حسینیخواه) ،تهران :نشر يسطرون.
جاللیان ،نجمه ( ،)5235سازمانهای آينده و شناسايی روشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فناوری.
جوانبخت ،ارسالن ( ،)5230بررسی رابطه میان تسهیم دانش و گرايشات مشتریمداری کارکنان در شعب
بانک سپه استان خوزستان ،پاياننامه کارشناسیارشد مديريت ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
حاجیانی ،ابراهیم ( ،)5235مبانی ،اصول و روشهای آيندهپژوهی ،تهران :دانشگاه امام صادق ،چ اول.
خزايی ،سعید ( .)5235چیستی و چرايی مطالعات آينده ،دردسترس در لینک:
http://www.ayandehpajoohi.com/archive/99199.php
رنجبرفرد ،مینا؛ اقدسی ،محمد؛ البدوی ،امیر و حسنزاده ،محمد ( ،)5233شناسايی موانع مديريت دانش برای
چهار نوع فرايند کسبوکار ،مديريت فناوری اطالعات 33 :1)5( ،ـ :65
doi: 10.22059/jitm.2013.3005
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سلطانی ،ايرج ( ،)5234تفکر استراتژيک مديران زيربنای تحول و تعالی سازمانها ،پنجمین همايش مراکز
تحقیق و توسعه صنايع و معادن.
صناعی ،فريناز و شیخاالسالم کندلوسی ،نادر ( ،)5236دستاوردهای آيندهپژوهی در مديريت دانش ،پويش در
آموزش علوم انسانی 33:)3(3 ،ـ .63
طاهرنژاد ،محمدابراهیم؛ حسینزاده ،بابک و فالح ،وحید ( ،)5233ارائه مدل تأثیر مديريت دانش بر آيندهپژوهی
با میانجیگری هوش سازمانی مديران آموزشی و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای استان مازندران ،فصلنامه
آموزش در علوم انتظامی 236 :31)3( ،ـ .203
طبیبی ،سیدجمالالدين ( ،)5234جايگاه آيندهنگری در نظام آموزش عالی ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در
آموزش عالی ،ش  60 :5ـ .23
عطاری ،مازيار؛ طاعتی ،مهکامه؛ علمداری ،شهرام و بهرامی ،محسن ( ،)5232روشهای آيندهنگاری ،تهران :نشر
رويش.
کرمی ،مهدی؛ نجفی ،علیرضا و مهدوی ،زينب ( ،)5233بررسی تأثیر مديريت دانش بر آيندهپژوهی با رويکرد
رزمنامهنويسی در سازمانهای اطالعاتی ،مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی 542 :10 )54( ،ـ .553
کوثری ،سحر و سادات رحمتی ،فاطمه ( ،)5233مطالعات آينده و نقش آن در سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری ،سیاست علم و فناوری 553 :55)3( ،ـ .502
گیالنینیا ،شهرام ( ،)5235مدل مؤثر تصمیمگیری و قطعیت درمورد تغییرات آينده ،فصلنامه مهندسی مديريت.
لمپرت ،ر .ج ( ،)5231برنامهريزی پابرجا برای يک قرن ،مترجم وحیدی مطلق) ،تهران :انديشکده صنعت و
فناوری.
محمدزاده ،اسماعیل ( ،)5231رابطه انتقال دانش و يادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در بین پرسنل
سازمان بهزيستی استان سمنان در سال  ،5931پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم بهزيستی و
توانبخشی ،تهران.
محمدی ،رضا ( ،)5236بررسی رابطه مديريت دانش با عملکرد سازمانی در سازمانهای پروژهمحور ،دوماهنامه
مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه 54 :5 )2( ،ـ .5
مردوخی ،بايزيد ( ،)5235روششناسی آيندهنگری ،تهران :نشر نی ،چ اول.
مرکز آيندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی ( ،)5233تحلیل اليهبهاليهای علتها؛ نظريه و موردکاویهای يک
روششناسی يکپارچه و متحولساز.
معصومی اشکوری ،حسن ( ،)5233راهنمای علمی برنامهريزی و آيندهپژوهی ،تهران :پیام.
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ملکیفر ،سیاوش و ملکیفر ،فرخنده ( ،)5233آيندهپژوهی پیشرفته ،چاپ اول ،انديشکده صنعت و فناوری.
ملکیفر ،عقیل ( ،)5232الفبای آيندهپژوهی :آيندهپژوهی :علم و هنر کشف و اختراع آينده ،تهران :ناشر
آيندهپژوه.
ممیزاده ،جعفر ( ،)5233مديريت سازمانهای آينده ،تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،چ اول.
میتچیتچ ،پیئرو ( ،)5235پنج عینک آيندهنگری ،ترجمه بهاره آدمیت ،تهران :سازمان مديريت صنعتی.
ناظمی اشنی ،امیر و قديری ،روحاله ( ،)5231آيندهنگاری از مفهوم تا اجرا ،تهران :مرکز صنايع نوين.
نادریمنش ،محسن؛ منتظر ،غالمعلی؛ شماعی ،علی و قديری ،روحاهلل ( ،)5233آيندهنگاری فناوری اطالعات در
ايران  ،5141تهران :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نبیپور ،ايرج ( ،)5230آيندهنگاری فناوری؛ ابزاری برای توسعه پايدار جامع ،بوشهر :دانشگاه علوم پزشکی
خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر.
هومن ،حیدرعلی ( ،)5234کتاب مدليابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل ،چ دوم ،تهران:
انتشارات سمت.
نیازآذری ،مرضیه ( ،)5235تعیین مؤلفههای آيندهپژوهی جهت طراحی مدل در آموزش عالی ،فصلنامه
پژوهشهای مديريت 64 :32 )33( ،ـ .11
ياراحمد زهی ،محمد حسین و سیدزاده ،سیده ثريا ( ،)5233شناسايی عوامل کلیدی مؤثر بر آينده منابع انسانی
در سازمانهای دولتی ،دومین همايش ملی آيندهپژوهی ،تهران.
واعظی ،سیدکمال؛ قمیان ،محمدمهدی و وقفی ،سیدحسام ( ،)5236آيندهپژوهی در علوم انسانی با رويکرد
مديريت دانش؛ مالحظات ،دستاوردها و اثرات ،فصلنامه مديريت سازمانهای دولتی 43 :1 )2( ،ـ .22
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