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 هچکید

ككرده اسكت  رو ها را با مشكل  جدیكد روبكهاي است كه سازمانهاي علمی، اجتماعی و فرهنگی به گونهها در پدیدهسرعت و دگرگونی

ها را به نفك  سكازمان مركار كننكدا امكا كوشیدند دگرگونیریزي راهبردي، میریزي سنتی و برنامهها، در گذشته با برنامهمدیران سازمان

ها، هكاي جدیكد، و مفیكد بكراي هكدایت سكازمانزنكد  یلكی از دان ها را رقكم میالطم و نكامممن،، ناككامی برنامكهاكنون محیط پرت

وهی« است  آینده پژوهی رشته اي است مستق  كه به شللی روش مند به ممالعه آینده می پردازد ای، رشته تصاویري از آینده پژ»آینده

ال،بر اساس ای، تصاویر بتوانیم به شل  كارآمدتري تصمیم گیكري نمكاییم ای، تصكاویر در سكه در اختیار ما قرار می دهد تا در زمان ح

نده هاي ممل،،آینده هاي محتم  و آینده مملوب در ای، راستا،»وندل ب « یلی از مرتری، متفلران ای، مقوله طبقه بندي می شوند:آی

شته اي مستق  بشمار می رود كه هدف  ممالعه منظم آینده است آینده حوزه ، پژوهی آینده پژوهی را به ای، شل  تعریف می كند: » ر

ی آینده هاي ممل،،محتم  و برترند آنان انتخاب هاي مختلفی راج  به  آینده فكراروي پژوهان به دنبال كشف،ابداع،ارائه،آزمون و ارزیاب

در ای، راستا بر اساس سه آزمون پیرسون، ک می كنند« انسان ها قرار می دهند و در انتخاب و پی ریزي مملوب تری، آینده به آنان كم

سیاست ها و فناوري اطالعكا  متغیكر هكاي رابمكه دار بكا یكادگیري   متغیرهاي توانمندسازها، محیط، استراتژي ها وكندال و اسپیرم،،  

 سازمانی هستند 

 

 نگري، آینده محتم ، آینده ممل،پژوهی، آیندهآینده ها:كلید واژه
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 دمه:قم 

تاریخ بشر واقعیاتی را به انسان نمای  می دهد كه حقیقتی در پس آن نرفته است  علم و فناوري به عنوان بزرگتری، نیروي پیشكران   

شلافی عمیق میان گذشته و آینده ایجاد كرده است و جران امروز را به جرانی آشوبناک مبدل ساخته است كه تحوال  پیچیده سكامانه 

 ( Inayatulah, 2007تی هاي بزرگی را خلق می كنند )ن، شگفها در گذر زما

 

نسبیت و عدم قمعیت، كه توسط نظریه پردازان و اندیشمندان یونان باستان ارائه شده و معیار شناخت جران در سده هكاي اخیكر بكوده، 

بكراي درک و شكناخت نسكبت بكه انسان را به كشف حقایق عالم بشري سوق داده است  عدم رضایت نسبت به وض  كنونی، و تمایك  

 آینده، دو كلید واژه اساسی براي بقاي انسان قرن بیست و یلم می باشد

هاي آینده، از جمله عناوینی است كه از سوي محققان آینده پژوهی، شناسایی آینده، آینده پردازي، آینده گرایی، آینده پذیري، و پژوه 

-ممالعا  آینده مورد استفاده قرار گرفته است  در توصیفی عمومی آینده پژوهی میهاي مختلف جرت پرداخت، به  و پژوهشگران رشته

تواند روش علمی و تجربی براي درک و فرم آینده باشد  آینده پژوهان، مرم تری، اعداف ای، علم را حفظ و یا بربود آزادي و رفاه نكوع 

 (               32و  28: 1392زاده، اند)خزایی و محمود اي برتر قلمداد نمودهبشر و ساخت، آینده

هایی است كه با استفاده از تجزیه و تحلی  مناب ، الگوها و عوام  تغییر یا ثبا  به تجسم آینكده آینده پژوهی مشتم  بر مجموعه تالش

تغییر نلردن( امكروز، واقعیكت   كند كه چگونه از دل تغییرا ) یاپردازد  آینده پژوهی منعلس میهاي بالقوه و برنامه ریزي براي آنرا می

 ( 4: 1392یابد )محمودزاده و دیگران، فردا تولد می

اي آگاهانه، عامالنه و پی  دستانه توصیف دیگر در ای، باره ای، است كه آینده پژوهی دان  و معرفت شل  بخشیدن به آینده به شیوه

كنكد  ایك، دانك  بكه یرا  و پیشرفت هاي سرسام آور محافظت مكیاست  ای، علم انسان را از غافلگیري در برابر طوفان سرمگی، تغی

هكاي مملك، اي مملوب را براي خود، سازمان و یا جامعه ترسیم نماید  آینده اندیشی به توصكیف آینكدهآموزد كه چگونه آیندهانسان می

یفكی برره گیري از انكواع روش هكاي كمكی و ك الوقوع می پردازد و آن گاه از میان ای، آینده هاي ممل، الوقوع محتم  تری، آنرا را با

 ( 21و16مشخص می سازد  )همان،

 ملت ها، سازمان ها و حتی افراد در ای، مسیر می بایست اقدام خود را بر دانشی آمیخته با عدم قمعیت و احتمال استوار سازند تا بتواننكد

ا سیر تحوالتی كه در گذشته بروز نموده متفاو  خواهد بكود و تكالش واق  بینانه و خالقانه درباره آینده تفلر كنند  آینده اي كه بحق ب

براي پیشبینی آن امري اجتناب ناپذیر است  در نتیجه تالش بكراي شكناخت آینكده، مقولكه آینكده پژوهكی در دهكه هكاي اخیكر شكل  

 (Masini, 1993)گرفت

اما با نگرش وندل ب  كه ای، رشته را بی  از هر چیز »دان   از سوي دیگر ایلا نینیلوتو آینده پژوهی را »علم تصمیم گیري« می داند،

ی می كند، تفاو  هاي آشلاري دارد  از طرفی دیگر هربر  سیمون نظریه »علم طراحی« را )كاربست سازمند ابزارهاي برینه اقدام« تلق

عی در تناقض بود را بر دخالت موثر دیكدگاه اجتما -اهداف، همراه با نگرش سودآورانه( كه با نگرش فعاالنه ي سیاسی  براي دستیابی به

 (Burns, 2002و اجتماعی تاكید و آنرا ممرح می نماید  )هاي فلسفی در عرصه ي سیاسی 

 

ند كه آینده پژوهی، به دلی  ماهیت ویژۀ خود، نمی توانكد بسیاري از پیشگامان ای، حوزه نظیر دانی  ب ، الس ول و ژووین  بر ای، باور 

است  برخی )كمابی  اكثریت( آینده پژوهان نیز ي مثال ژووین  به عمد عنوان هنر گمانه زنی را براي كتاب خود برگزیده  علم باشدا برا

عبیر هنرگونه اي از آینده پژوهی دارند، اما همچون كوتس و والتر اي هان رویلردي كما بی  میانه را در پی  گرفته اندا آن ها گرچه ت

 نیز آشلارا بر هر دو وجه هنر و  ه به )مرزهاي تعریف شده براي( علم نیز نزدیک می شود  به عالوه، اماراتصدیق می كنند كه ای، حوز
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، ممالعكا  21، اوای  قكرن ، و همچنی1970( بعد از افراط تخیلی در اواخر دهه Bell, 2003علم بودن آینده پژوهی تأكید می كند  )

  (Burns, 2002می و حرفه اي خود را بدست آورد  )آینده تحت یک فرایندي طوالنی، مشروعیت عل

 

 ی                                                                                                         سابقه آینده پژوه

فت نظري و تلاپوهاي علمی ادمی ممالعا  آینده، حوزه پژوهشی نسبتا جدیدي است كه قلمرو آن همه عرصه هاي معری یا  آینده پژوه

تواند تاثیرا  گسترده اي در هریک از ای، عرصه ها داشته باشد  پكرداخت، بكه ممالعكا  را در می نوردد و نتایج علمی حاص  از آن می

 و آ در نیمه اول را به خود مشغول ساخت  بذر آینده پژوهی در اندیشه هاي دانشمندانی چون ولز آینده از اوای  قرن بیستم ذه، محققان  

 

توسط یک گروه محققی، و   1933تا    1930قرن بیستم، كاشته شد  اولی، فعالیت آینده پژوهی در قالب یک تحقیق علمی در سال هاي  

هایی از جملكه افكزای  نكر  یلا انجام گرفت  ای، گروه موفق به آینده بینیبا سرپرستی ویلیام آگبرن، در زمینه جامعه شناسی، و در آمر

به طور جكدي بكه ایك، موضكوع   1960حال تنرا در دهه  (  ولی با ای،  17:  1392راجر  و ازدیاد طالق شدند ) محمودزاده و دیگران،  م

                                       اشینگت، برداشته شد                                                   م در و1966ي جران در سال پرداخته شد  نخستی، گام عملی با تاسیس انجم، آینده

در همی، راستا محققان و پژوهشگران مراكز معتبر دانشگاهی در سراسر دنیا به فلر پایه گذاري و راه اندازي یک رشته دانشگاهی جرت 

ي نكامی اي ای، حوزه و به مثابهبه عنوان پذیرفته شده تری، عنوان بر  "ممالعا  آینده  "اال  متحده امریلا  ممالعا  آینده افتادند  در ای

هم اكنون دوره هاي دانشگاهی پرشمار و سرفص  هاي آموزشی گوناگونی در حوزه ترویج ي دانشگاهیی مقبولیت یافت  براي یک رشته

دوره   عنوان نمونه می توان به مراكزي همچون: ككالج آن آرونكدل در مریلنكد، نخسكتی،و آینده پژوهی در سراسر جران وجود دارد  به  

نده پژوهی هاوایی، موسسه آینده نگكاري اسكترالیا در دانشكگاه كارشناسی ارشد آینده پژوهی در دانشگاه هیوستون، مراكز كاوش هاي آی

وه بر ای، مراكز دانشگاهی، موسسا  و انجم، هاي مشابری نیز در سویی، برن، مركز آینده پژوهی تام كانگ در تایوان اشاره نمود  عال

ری، ای، مراكز به شمار می آید  برخی از مسائلی مشرورتری، و معتبرت "انجم، آینده جران "ا در ای، زمینه فعالیت می كنند  سرتاسر دنی

اندیشه هاي آفرینشكگر  -ل  هاي سده بیست ویلمرا كه انجم، مذكور مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد عبارتند از: فرصت ها و چا

 (      31 -29: 1392محمودزاده،  آفرینشگري و راهبرد ) خزایی وآینده نگاري،  -در عصر بحران

 پیش فرض های آینده پژوهی:

 در حوزه ي ممالعا  آینده پژوهی چند نوع آینده بررسی می شود:

ممل،، همه آن چیزي است كه در تصور و تخی  انسانمی گنجد صرف نظكر از ایك،   آینده هاي ممل، )احتمال وقوع(: آینده هاي  -الف

 كه چقدر با آن چه امروزه معقول نامیده می شود انمباق دارد یا نه 

آینده هاي محتم  )قاب  وقوع(: معموالً یک آینده محتم ، شام  اتفاقاتی می شود كه رخداد آنرا بسیار نزدیک است و در پكس آن   -ب

كنكونی و مسكیر مكورد انتظكار آنركا در آینكده اي كمی قوي وجود داشته، می توان آن را چرره اي دیگر از استمرار رونكدهاي شاخص ه

 دانست 

آینده مملوب: در آینده هاي مرجح باید ارزش هاي خود را بشناسیم و بدانیم كه چه آینده اي كما بی  مملوب و زیبا است  بكه هكر   -ج

اخت روش هكاي نگاشكت و ه اي می كوشند تا خود و جامعه را به سمت ارجاع دربكاره درک آینكده هكا و شكنصور ، آینده پژوهان حرف

 ( 1391ایت كنند  )وحیدي مملقا عباس عموان، ساخت آینده مملوب و پرهیز از آینده بد و نامملوب هد
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 رویلرد آینده پژوهی :

 

ه و رو به سوي آینده دارند و به اصمالح »رو به بیرونند« و تكالش مكی آینده پژوهی اكتشافی : ای، روش از زمان حال شروع شد  -الف

 (1391شروع ای، رویلرد در زمان حال است )قدیري ایند كه تحت شرایط مختلف ، كشف كنند كه كدام آینده ر  می دهد نقمه ي نم

حال مكی رسكد و چگكونگی تحقكق آن   آینده پژوهی هنجاري )تجویزي(:ای، رویلرد از یک موقعیت مملوب شروع كرده و به زمان-ب

 ( 1391)قدیري مالح »رو به درون « هستند درواق  نقمه اي از زمان در آینده است موقعیت مملوب را بررسی می كنند و به اص

 

 هاآینده پژوهی در سازمان

 های آینده:سازمان  -3-1

ي مدیران است  ای، تصمیما  ممل، است انفعكالی یكا آگاهانهي تصمیما   جران ما یک جران سازمانی است  طراحی سازمانی نتیجه

 مناسب است كه با نیازهاي محیط ما آنرا قویاً تحت تأثیر محیط سازمانی هستند  یک طراحی ساختاري تنرا مادامی غیر انفعالی باشند ا

 

كنند  استدالل شده است اوتی را تقاضا میهاي جدید ساختارهاي متفها، محیطسازمانی ممابقت كند  برطبق ای، بین  احتمالی سازمان

رند طراحكی شكده دهند كه براي ح  مشلالتی كه دیگر وجود ندادارند و رفتارهایی را نمای  می  هاي ما یک ساختاركه بیشتر سازمان

را گسكترش دهكیم ككه هكایی ها در زندگی ما، الزامی است كه تالش كنیم تا مكدلبودند به دلی  قمعیت تغییر در جران و نفوذ سازمان

هاي آینده مورد استفاده قرار گیرند  ساختارهاي سازمانی آینده كه بكا ممل، است براي طراحی ساختارهاي سازمانی سودمند براي محیط

 دهد كه از لحاظ اجزاي سكاختاري وهایی را نمای  میاند هم پیچیده و هم منعمف هستند  مدل قرن بیستم سازمانمدل ارائه شدهای،  

 اند  باز بودن نسبت به محیط متمایز شده

-ي عملیكا است  تعداد زیادي از واحدهاي مربوط به همه  پیچیدگی و عدم قمعیت پیرامون آن  درجه پیچیدگی و وضوح در واكن  به

لال كنند  واحدهاي بخك  بنكدي شكده بكه اشكهاي محیمی، ای، ساختار آینده را مشخص میهاي سازمانی عمده و مرم تری، بخ 

هكاي تكک ككاره، غیكره  مقكدار زیكادي از حدود، مأموریتهاي با زمان ممختلفی گسترش خواهند یافت، مثالً بازارهاي محصول، پروژه

اي بودن شای  خواهد شد  توانایی مفرومی پیشرفته و سمح بكاالیی از آمكوزش و دانك  ویكژه توسكط هتخصص و سمح وسیعی از حرف

ا مدل قرن بیسكت و یلكم بكه ینده انعماف پذیر و تقریباً نادقیق خواهد بود  ساختار سازمانی ارائه شده بهاي آاغلب اعضاي ای، سازمان

هاي سلسله مراتبی دائمی تلمی  خواهند شد  تصمیم گیري در ساختار آینده ككه ممقدار كمتري از ساختارهاي معاصر، به وسیله ملانیس

از ي بكاالیی ان كه ممل، باشد به فعالیت و ارتباط بی درنگ بدل خواهكد شكد  درجكهبا مدل قرن بیست و یلم ارائه شده است، هر زم

 هاي كمیاب وجود خواهد داشت به قواعد در موقعیتشركت عضو مستقیم وجود خواهد داشت  بردباري بیشتري براي استثنائا  نسبت 

سازمانی، جریانا  واكنشی ساختاري زیكر مملك،   نشان داده شده است با وجود هر محیط  1محیمی در شل     -مدل واكنشی ساختاري

 است اینگونه فرض شود:

 شود ي پایدار مشخص شده با مدل كارائی عملیاتی منجر میي با ثبا  به یک واكن  ساختاري سادهسادهسازمانی یک محیط 

متمایز مشخص شده است، منجر خواهد  ي پایدار كه با مدل بازاري با ثبا  به یک واكن  ساختاري پیچیدهیک محیط سازمانی پیچیده

 شد 

مشخص شده  Time-Site Integratedبا مدل  ي موقتی كهه یک واكن  ساختاري سادهي پویا بیک محیط سازمانی ساده ساده

 شود است، منجر می
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شده اسكت، منجكر ي موقتی كه با مدل قرن بیست و یلم مشخص ي پویا به یک واكن  ساختاري پیچیدهیک محیط سازمانی پیچیده

هاي سازمانی معاصكر و براي ارتباطا  احتمالی بی، ساختارها و محیط  محیمی، تفسیري هم  -شود  بنابرای،، مدل واكنشی ساختاريمی

 ( Stanton ،1979كند  )رچوبی براي پی  بینی ساختارهاي سازمانی آینده فراهم میهم چا

 

 مسائل سازمانی در آینده  -3-2

ظر اسمی علمی  اما آن بكراي آینكده هاي از نها براي آینده پژوهان هستند، حتی صالحیتال پافشاري بر صالحیتجوام  بیشتري در ح

ي روزمكره، ي آزاد بكراي تجربكهبه دان  علمی محدود نشده است  آینده پژوهی یک رشكته  دهد؟ آینده پژوهیاي میپژوهی چه معنی

گكرانیم ككه هاي سالخورده است  امكا مكا نها و انسانمداران، براي زنان و مردان، بچهبراي هنر و موسیقی، براي دانشمندان و سیاست  

اند  گاه گاهی گزارش كوچلی از یک هاي آینده نمای  داده نشدهسازمان  ي ای، تنوع باز بماند  مردم به خوبی درواكن  نرادي از ارائه

ي شركت كنندگان است اما اثكر انكدكی بكر روي اجتمكاع ه مورد عالقهشود  ای، مسنلكنفرانس یا یک جلسه در رسانه جمعی ظاهر می

یلی از نتایج آن بكه حاشكیه بكردن آینكده پژوهكی  كنند دارد  چنی، جوامعی توجه كافی به كار و ملاتبا  ارتباطا  جمعی نمیوسی  تر  

ارتباطا  شود  در حالیله ارتباطا  درونكی مملك، اسكت خكوب یا متصدیان  PRها باید شام   است  بنابرای، از نظر ما، ساختار سازمان

   بیرونی اغلب كم هستند سازماندهی شده باشند، ارتباطا

 

شكود  جبكر كنند زمانیله بیرحمی سیاست وارد جران كار آینده مكیتوجه بیشتري باید به سیاست در جوام  آینده شود  اغلب سلو  می

اي دههاي دیگر بشري كه اصالً منكاب  پراكنكرسد گاهی اوقا  بركمال، اخالقیا  و شایستگیمیساختارهاي سازمانی درون گرا به نظر  

مالی و دیگر منكاب  محكدود شكده اسكت  بایكد بكه  هاي آینده نیستند، مسلط شود  مشل  دیگر ای، است كه دسترسی به مناب در زمینه

سی پی برده شود  نرایتاً، آینده باید براي جوانان جكذابتر سكاخته شكود  روشنی به معیارهاي آَكار و واضح بیشتري براي شركت و دموكرا

اي كه ما طرح استا اما در مقالهبعدي به مسائ  علمی تخیلی بیشتر از آینده پژوهی عالقه مندند  ای، مسنله تأسف بار    بمور كلی گروه

 ( Woods ،1999ایم نیز ای، مسنله قاب  درک است  )ریزي كرده

 

 های مؤثرع انسانی و سازمانآینده مناب -1

فكزودن ارزش قابك  ي اواهد شد كه آیا امتیكازا  رقكابتی شكركت را بكه وسكیلهدر ای، آینده، مناب  انسانی محتمالً ای، گونه قضاو  خ

تیكازي پیوندند  كاپالن و نورت، مكدلی )ككار  امهاي دیگر پی  از ای، به ای، عقیده میسنج  واقعی تقویت خواهد كرد یا نه  بخ 

ور خود را دوباره به یک مركز سكود ده در آورد، یكاري كنكد  تواند مناب  انسانی را در تعریف ای، كه چماند كه میمتوازن( را فراهم كرده

هاي انتخاب بخ  را به سودهاي كوتاه مد  و بلند مكد ، درآمكد توازن با بخ  مالی براي مثال چنی، مقایسهاستفاده از كار  امتیاز م

امتیاز متوازن براي مناب  انسانی به جكاي   كند  استفاده از روش كار ها و غیره واگذار میهر سرم، رضایت سرم، بازگشت سرمایه  براي

اند، بازارهاي فروش جدید، رضایت مشكتري، سكرعت تحویك ، كه مناب  انسانی را آموزش دیدهاندازه گیري چیزهایی مانند تعداد كسانی 

توانكد از طریكق كمكک بكه ایجكاد كند  از ای، طریق، منكاب  انسكانی مكیگیري میي رفتارهاي مناسب را اندازهئههاي تولید و ارانسبت

ا افزای  دهد  در یلی از دو آینده مملك، بكراي منكاب  انسكانی ، ي تقویت نیروي كار، ارزش راي یک سازمان بواسمهصالحیت هسته

كند  عملیاتی، هزینه زا در سایه سازمان به سوي یلی از راهبران حقیقی تغییر، تغییر میاي است كه از یک بخ   تأكید بر مناب  انسانی

هاي امكروزه اي آسان نخواهد بود  با وجود ای،، ای، مسنله در بسیاري از سازمانای، تغییر از اجرایی به استراتژیک و از عملیاتی به حرفه

ب  انسكانی نگكاهی بینكدازیم، تصكور اینلكه مجكدداً در اتفكاق افتكادن اسكت آسكان قبالً اتفاق افتاده استا و اگر بكه مسكیر مثبكت منكا

 ( Norton ،1992است )
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 ها در آیندهاستفاده از شهود و شم مدیریتی برای مدیریت سازمان -2

صمیم گیري با باشد  تاكنون، توانایی تهاي تصمیم گیري تلاملی میاستفاده از شرود یک مرار  بحرانی هم در مغز راستو هم در سبک

-استفاده از شرود نسبتاً توجه اندكی را دریافت كرده است و تحقیقی بر روي ای، موضوع هنوز به شد  محدود شده است   به نظر مكی

و  john Naisbitt  ،Willis W. Harmanرسد ای، موقعیت به سرعت در حال تغییر است  همانمور ككه آینكده نگرانكی چكون 

Alvin Toffler اي هستیم كه در ان حال و هواي سیاسی و اقتصكادي بكا اند، ما در حال وارد شدن به زمان آشفتهن كردهخاطر نشا

هاي تلنولوژیلال نجومی خواهد بود  همچنی، بكه ها و جابه جایی ساختاري عمده مشخص خواهد شد  پیشرفتتغییرا  سیاسی، بحران

هكا نقك  كنند، دو كارمند در هر سمح در سازمانهاي تولید در عم  خاطر نشان میعنوان یک ممالعه اخیر با نام سازمان نوآور: برنامه

 بزرگتري در تصمیم گیري خواستار خواهند شد  

 

 سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی و  عوامل موثر در

ایك، سكوال الزم اسكت  بكراي پاسكخ دادن بكه ؟حال سوالی كه ممرح می شود چگونگی پیاده سازي چنی، مفرومی در سازمان است   

 سازمان یادگیرنده معرفی و بررسی شوند  ای، عوام  عبارتنداز: و عوام  موثر در ایجاد و رشد یادگیري سازمانی

 كنند ی هستند كه سازمان را در تبدی  به یک سازمان یادگیرنده یاري می: توانمندسازها عوامل(Enablers)توانمندسازها -1

 

ساز مریا باشد اما محیط الزم براي رشد سازمان یادگیرنده وجكود نداشكته باشكد، تمكامی كوششكرا توانمندمحیط: اگر تمامی عوام     -2

 ثمر و یا الاق  كم اثر خواهند بود بی

 گفته شده می پردازیم  ادامه به بررسی هر كدام از عوام  در

 توانمندسازها 1-1

یط مختلف متفاو  باشند، اما چرار عام  ذیك  بكه صكور  عمكومی وجكود ها و نگرشرا و شراممل، است عوام  توانمندساز در مدل   

 دارند:

 اطالعا   فناوري -مدیریت بر افراد)فرآیندهاي مناب  انسانی(ا    -رهبري)مدیریت(ا   -ها و سیاستراا  استراتژي -

 ها: ها و سیاستاستراتژي 1-2

شود  در واق  مدیریت سازمان باید به صور  روش، و صریح اشتیاق و اراده میبا اتخاذ سیاستراي عمدي و آگاهانه، یادگیري آگاهانه     

در واقك  در چنكی، سكازمانی   هكا متجلكی گكردد خود را به مدیریت آگاهانه یادگیري نشان دهد  ای، امر باید در چشم انداز و اسكتراتژي

 ست به ارزش شود و بیانیه ارزشرا پشتوانه چنی، ارزشی ا بدی یادگیري باید ت

همه ساله پیام یادگیري باید در گزارشرا و پیام مدیریت به كلیه كاركنان متجلی شود  براي مثال، شركت »نوكیكا«، امكر یكادگیري را در 

 بیانیه ارزشرا گنجانده است 

 : (leader ship)رهبري 1-3

ید داراي ویژگیرایی باشد كه مشكوق و فرهنكگ رفتار و اعمال رهبران و مدیران سازنده فرهنگ است  رهبر یک سازمان یادگیرنده با   

 ساز یادگیري باشد 

 از ای، ویژگیرا عبارتند از: برخی

 فراگیر  -مربیگري دیگرانا  -،ا ذه، باز و روش -توانمندسازا  -پذیرا ریسک -چشم اندازا -داشت، دید  -
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 مدیریت افراد )فرایندهاي مناب  انسانی(:  1-4

ر روزه درگیر عملیا  جاري هستند، فرایندها و عملیا  جاري موسسا  باید حامی و مشوق یادگیري باشند  بكراي افراد در سازمانرا ه   

ی گردند  البته چنی، روشرایی نیازمنكد تغییكرا  فرهنگكی نیكز مكی هاي توسعه و ضوابط ترفی  باید در جرت یادگیري طراحمثال برنامه

 باشند 

 عبارتنداز:از ای، گونه فرایندها  هایینمونه

 مدیریت مناب   -پاداشا -مدیریت مسیر شغلیا  -نقشرا و انتخابراا -هاي یادگیريا برنامه -مدیریت كارایی و بازخورا  -

 استفاده از فناوري اطالعا : 1-5

ادعا ككرد حتكی در   توانوري اطالعا  یلی از مرمتری، و موثرتری، توانمندسازها در سازمانراي یادگیرنده است  به طوري كه میفنا   

 صور  وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوري اطالعا  تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و یا غیر ممل، خواهد بود 

 هاي زیر هستند:یادگیرنده نیازمند حداق  قابلیت  سازمانراي

 هوش و حافظه سازمانی جرت حفظ و نگرداري و انتشار دان  و تجربها -

 ماهنگی و كار تیمی وراي مرزهاي جغرافیایی و حتی زمانیااملانا  هملاري، ه -

 ها و   ابرقراري ارتباط جرت تبادل پیام، فای  -

 ایجاد، بازیابی و ارایه اطالعا  برنگام  -

هكاي اشاره شده و بسیاري از قابلیتراي دیگر مورد نیاز، توسط فناوري اطالعا  قابك  تحقكق هسكتند  وجكود پایگاه  تمامی قابلیتراي   

 كنند دان ، گروه افزارها، سیستمراي پست اللترونیک، و سایر ابزارها به ای، مرم كمک می

 

تحوال  چشمگیري بكه وجكود آورنكد  ثبكت آمكار و اطالعكا  بسیاري از سازمانراي یادگیرنده با به كارگیري ای، ابزارها توانسته اند     

ها و متخصصان و بسیاري از اطالعكا  حیكاتی دیگكر ككه عم ، انواع تخصص هاي علمی، تجارب به دست آمده در حی،مختلف، یافته

( ، در Earwingینكگ )تكوان از سیسكتم اروسازد از ای، دست هستند  بكراي مثكال، میرقبا مجرز می اب سازمان را در محیط و در مق

 Rapid Responseكن  سری  )عضو است و یا شبله وا 1500كه سیستم مربوط به جامعه تخصصی با  ICLشركت كامپیوتري 

Networkو تجارب در موسسه »پرایس واترهاوس« نام برد  عا اي ملنزي و یا سیستم به اشتراک گذاري اطال( در شركت مشاوره 

 نتایج تحلیلی

 از طریق آزمون پیرسون  رابطه متغیرهای اثرگذار بر یادگیری سازمانی1 جدول

 سمح معنی داري مقدار هآمار روابط ردیف

 000 0 -006 0 پیرسون رابمه توانمندسازها با یادگیري سازمانی 1

 000 0 -015 0 پیرسون رابمه محیط با یادگیري سازمانی 2

 000 0 529 0 پیرسون استراتژي ها و سیاست ها با یادگیري سازمانیرابمه  3

 633 0 440 0 پیرسون رابمه رهبري با یادگیري سازمانی 4

 244 0 374 0 پیرسون رابمه مدیریت افراد با یادگیري سازمانی 5

 000 0 -087 0 پیرسون رابمه فناوري اطالعا  با یادگیري سازمانی 6

 

( و sig:0.000(، اسكتراتژي هكا و سیاسكت هكا )sig:0.000(، محكیط)sig:0.000پیرسون متغیرهاي توانمندسكازها)بر طبق آماره 

 (  متغیر هاي رابمه دار با یادگیري سازمانی هستند sig:0.000فناوري اطالعا )
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 كندال آزمون قی طر از یسازمان  یریادگی بر اثرگذار یرهایمتغ رابطه:2 جدول

 سمح معنی داري مقدار آماره روابط ردیف

 000 0 561 0 كندال رابمه توانمندسازها با یادگیري سازمانی 1

 001 0 111 0 كندال با یادگیري سازمانیرابمه محیط  2

 000 0 195 0 كندال رابمه استراتژي ها و سیاست ها با یادگیري سازمانی 3

 710 0 987 0 كندال یادگیري سازمانیرابمه رهبري با  4

 615 0 741 0 كندال رابمه مدیریت افراد با یادگیري سازمانی 5

 021 0 402 كندال انیرابمه فناوري اطالعا  با یادگیري سازم 6

 

( و فناوري sig:0.000(، استراتژي ها و سیاست ها )1sig:0.00(، محیط)sig:0.000بر طبق آماره كندال متغیرهاي توانمندسازها)

 ( متغیر هاي رابمه دار با یادگیري سازمانی هستند sig:0.021اطالعا )

 

 رسونیپ آزمون قیطر  از یسازمان یریادگی  بر اثرگذار یرهایمتغ رابطه: 3 جدول

 سمح معنی داري مقدار آماره روابط ردیف

 000 0 012 0 اسپیرم، سازمانیرابمه توانمندسازها با یادگیري  1

 003 0 66 0 اسپیرم، رابمه محیط با یادگیري سازمانی 2
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 نتیجه گیری:

ه بكه آدمی براي آن كه بتواند راه مستقیم و كارامد را در زندگی بیابد،ناگزیر از تام  و تفلر پیرامون آینده است مردم آگاهانه یكا ناآگاهانك

پكی  بینكی هكا دقیكق تكر باشكد تی مشروط و اصالح پذیر،پی  بینی كرده و بر اساس آن اقدام می كند به طور كلی هر چه ایك، صور

اقدامات  موثرتر خواهد بود هرروز ای، موضوع روش، تر می شود ، می شود آینده را ساخت به شرط آن كه قدر  و اراده چنی، كاري را 

بكه در عی، حال بسیار دشوار است چه از جرت درک سرعت تغییرا  و تحوال  و از چه جرت پیوست،    داشته باشیم   البته چنی، كاري

یک رقابت سخت و نفس گیر جرانی براي كسب برتري و رهبري تحوال  و ای، به نوبه خود اهمیت مضاعف آینده پژوهی را نشان می 

ي سیاسی ، اقتصادي، و فرهنگی آینده ما را مكی سكازد ما بكه عنكوان دهد زیرا تصمیم هاي امروز در حوزه هاي گوناگون بویژه حوزه ها

س دست در دست یلدیگر انچه را كه ء به عق  و فلر و تخی  خود انواع آینده ها پیشاپی  شناسائی كنیم و سپانسان می توانیم با اتلا

یم شلی نیست كه اگر اهمیتی براي آینده خود قائ  مابق امید وآرزویمان است طراحی كرده و واقعیت جامعه خود را با اراده قلبی بسازم

 را به گونه دلخواه خود مشخص ساخته و ممابق می  خود می سازند زندگی انسانی محلوم به نباشیم دیگران به آن اهمیت داده و آن 
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ی تكوانیم پكی  از آنلكه كمبود فرصت ها و مناب  است و چنی، كشملشی بخشی از زندگی است با تلیه بر عق  ، تفلر، تخی ،وعزم م

ه را از فرصت ها و مملوب ها در جرت مناف  خود ببریم به یاد نامملوب ها بر ما تحمی  شوند به حركت درآمده و همچنی، بیشتری، برر

ككه داشته باشیم كه توجه به آینده رمز پیروزي در رقابت ها و شل  بخشیدن به دنیاي آینده است و همواره آینده از آن كسكانی اسكت 

ي كسكانی ككه بكا سكواال  و موضكوعا  آینكده ما نیازمند ای، هستیم كه هم از تجربه و دانایی و هم از اشتباها براي آن آماده باشند 

هاي حرفه اي نیازمنكد تكرویج اند، یاد بگیریم  نه اینله خماهاي گذشتگان را تلرار كنیم  سازمانمتناوب در تاریخ دست به گریبان بوده

هكا، ابند، در نتیجه مشلال  سكازمانكند برآیند و به اهداف خود دست یاند تا بتوانند از عرده تغییراتی كه مدرنیته ایجاد میدور اندیشی

ساختارها و ارتباطاتی كه ما طرح ریزي كرده ایم، باید به دقت در آینده پژوهی در نظر گرفته شكوند  جسكتجو گكران آینكده بایكد بكراي 

آنركا بایكد بتواننكد بلنكد در آینده با آن روبه روخواهند شد آماده شوندو نیازهاي آینده را پی  بینی كنند، از طرفی  رویارویی با چیزي كه  

ها را داشته باشند  متأسفانه شرایط حاكی از ای، است كه جوانان بكه مسكائ  علمكی و مد  و كوتاه مد  بیندیشند و انتظار غیر منتظره

كنند  ای، نشان ند و باید سعی شود كه آینده براي جوانان جذاب تر ساخته شود تا آنرا مولدانه رویاپردازي تخیلی بیشتر از آینده عالقمند

اند عالوه بر آن، استفا ده از شم و ادراک مدیریتی براي مكدیریت دهنده آن است كه مناب  انسانی به عنوان عاملی اثرگذار شناخته شده  

 هاي مجزاي سازمان كه خمرناک تری، عنصر است اند شما را از برقراري ارتباط بی، بخ توهاي آینده مفید است و میسازمان

 

كند و بقاي سكازمان را بكه دنبكال ها برنامه ریزي و تصمیم گیري را تسری  میكند  در نرایت ممالعه آینده پژوهی در سازمان  محافظت

 خواهد داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اک دان  در سازمان بر اشتر یمناب  انسان تیریمد يها¬مشاركت ریتأث یبررس
             1400 زیی، پا1، شماره 1دوره  یانسان هیمناب  و سرما یفصلنامه علم                                                                            ترران يشرردار

 

 منابع 

 

 هاي تحلی  آینده با رویلردي راهبردي، اصفران: پارس ضیاء، علم آفری،  (ا روش1392محمود زاده، امیرو ودیگران ) -

 (ا آینده پژوهی، اصفران: علم آفری،، پارس ضیاء 1392محمود زاده )خزایی، سعید و امیر  -

، پیمای  رشتۀ آینده پژوهی در جركان، همكای  آینكده پژوهكی، فنكاوري و 85محمدرضا جرانگیر، مردي منوریف خردادماه   -

 نداز توسعه، دانشگاه امیركبیر چشم ا

 رویلردي راهبردي، اصفران: پارس ضیاء، علم آفری،  (ا روش هاي تحلی  آینده با1392محمود زاده، امیرو ودیگران ) -

 (ا آینده پژوهی، اصفران: علم آفری،، پارس ضیاء 1392خزایی، سعید و امیر محمود زاده ) -

ناریو،پیوند بی، آینده و راهبرد ترجمه عبدالعزیز تاتار چاپ اول ، ترران مركز (طراحی س1390لیند گرن متس،باندهولد، هانس ) -

 علوم و فناوري دفاعیآینده پژوهی 

 (، بررسی و شناخت روش هاي ممالعه آینده چاپ)؟(ترران مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی1391قدیري ، روح اهلل ) -

كتاب دریچه اي به ممالعا  آینده پژوهی ( چلیده نویسی مسعود منكزوي و   ( كشف آینده )بخشی از1388 كورنی ، ادوارد ) -

 د چاپ اول ، ترران مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی ویرای  عباس جاللی ون

(هنر درونگري ا برنامه ریزي براي آینده در دنیاي با عدم قمعیت   ترجمه عزیز علیزاده چاپ دوم ، تركران 1390شلوارتز،پیتر) -

 مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی 

یچه اي به ممالعا  آینده پژوهی ( چلیده نویسی مسكعود منكزوي و ( كشف آینده )بخشی از كتاب در1388كورنی ، ادوارد ) -

 ویرای  عباس جاللی وند چاپ اول ، ترران مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی

دیشی براي هزاره نوی، ا ترجمه عقی  مللی فر، سید احمد ابراهیمی ، وحید وحیدي ( نو ان1390اسالتر، ریجارد و هملاران ) -

 مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی  مملق ، ترران

( كشف آینده )بخشی از كتاب دریچه اي به ممالعا  آینده پژوهی ( چلیده نویسی مسكعود منكزوي و 1388كورنی ، ادوارد ) -

 اول ، ترران مركز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی  ویرای  عباس جاللی وند چاپ

-  

 

- Stanton Roger R. (1979). Future organizations: A model of Structural response to 

organizational environment.. 

- Woods Robert H. (1999). Predicting is difficult, especially about the future: human 

resources in the new millennium. 

- Boudreau John W., Ian Ziskin (2011). The future of HR and effective 

organizations. 

- Agor Weston H. (1984). Using intuition to manage organizations in the 

future.Shepherd (Eds.), managing the Future: Foresight in the Knowledge Economy, 

Blackwell Publishing, Oxford UK. 

- SohailInayatullah (2007), Questioning the Futures: Methods and Tools for 

Organizational and Societal Transformation, Tamkang University, 3th Ed, 

 

 



 بر اشتراک دان  در سازمان  یمناب  انسان تیریمد يها¬مشاركت ریتأث یبررس
             1400 زیی، پا1، شماره 1دوره  یانسان هیمناب  و سرما یفصلنامه علم                                                          ترران                   يشرردار

 

 

 

- Wendell Bell (2003), Foundations of Futures Studies: History, Purpose, nd 

Knowledge, Human Science for a new Era, Volume, Transaction Publisher. Chapter one. 

- Alex Burns (2002), Is Futures Studies Science or Art?, Australian Foresight 

Institut. P1-3 

- Wendell Bell (2003), Foundations of Futures Studies: History, Purpose, nd 

Knowledge, Human Science for a new Era, Volume, Transaction Publisher. Chapter one. 

- Alex Burns (2002), Is Futures Studies Science or Art?, Australian Foresight 

Institut. P1-3. 

- Masini, Eleonora (1993). Why Futures Studies ?, London, UK: Grey Seal Books. 

P23. 

- Nazimi, Y., Teymournejad, K., Daneshfard, K. (2022). 'Identify and prioritize the 

factors affecting human resource performance management with emphasis on the role of 

digital city', International Journal of Human Capital in Urban Management, 7(1), pp. -. 

doi: 10.22034/IJHCUM.2022.01.07 

 

 

 

 

 

 


