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چکيده
آیندهنگاری راهبردی یکی از منابع حیاتی سازمانی است که سازمانها را قادر میساازد تغییارا را شناساایی،
تأثیرا این تغییرا را بر سازمانها تجزیهوتحلیل و درنهایات بارای پاساوگویی باه ایان تغییارا  ،راهبردهاای
مناسب را ارائه کنند تا به مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار دست یابند .باوجوداینکه ارتباط مثبت بین آیندهنگااری
راهبردی و خلق ارزش تقریباً بهطور شهودی قابلدرک است؛ ولی اینکه چگونه آیندهنگاری راهبردی میتواناد در
ایجاد نوآوری و خلق ارزش در سازمانها نقش ایفا کند ،هنوز مشوص نیست و به میزان درگیری آنهاا در فرآیناد
یادگیری سازمانی بستگی دارد .بنابراین ،مقاله حاضر بهدنبال بررسی رابطه پیاادهساازی قابلیاتهاای آینادهنگااری
راهبردی و خلق ارزش با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی است .برای این منظور ،با بررسی ادبیا و پیشاینه
مرتبط با این سه حوزه ،به بررسی ارتباط بین کاربست قابلیتهاای آینادهنگااری راهباردی ،یاادگیری ساازمانی و
درنهایت خلق ارزش در سازمانها با در نظر گرفتن سه عامل تعدیلکننده (ذهن آگاهی بازیگران ،ساختار ساازمانی
و دوسوتوانی) این رابطه میپردازد .با استفاده از نرمافزار  SPSSو تحلیل پرسشنامههاای جماعآوریشاده ،ابعااد
چارچوب ،مورد تائید کمی قرار گرفت .نتایج نشان میدهاد آینادهنگااری راهباردی از طریاق افازایش یاادگیری
سازمانی (با ضریب توافق  )0/6559تأثیر معناداری بر خلق ارزش (با ضریب توافقی  )0/6429در سیاساتگاااری
سازمانهای دفاعی دارد.
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مقدمه
کمیت پروژههای آیندهنگاری بهطور گستردهای در دههی اخیر افازایشیافتاهاناد و ایان
رشد بهطور مضاعفی از سال  2005تاکنون ادامه یافته اسات

(ساوکولوا2015 1،

 .)216در دهاهی

 90میالدی تنها تعداد کمی از کشور های اروپایی و آسیایی مثل انگلیس ،آلمان و باه دنباال
آنها ژاپن ،برنامههای آینده نگاری راهبردی در سطح ملی را اجرا میکردند؛ ولی در سالهای
فصلنامه علمی مطالعا

اخیر فعالیت های آینده نگاری راهبردی با رشدی فراتر از تصور روبرو شادهاناد کاه باعاث
همهگیری و کاربست آنها در سازمان ها با توجه به نیاز آنها برای مواجهه باا محایط پویاا و
پیچیده امروز شده

اسات (گاری351 2019 2،؛ آمانتیادو2017 3،

 .)2بااوجود رشاد ساریع در حاوزه

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

مطالعاتی (از حدود  2مقاله در سال  2001به حدود  18مقالاه در ساال  )2016و کااربردی
آیندهنگ اری راهبردی ،ضعف مشاهودی در پیشارفت نظاری ایان حاوزه بوصاو
پیادهسازی و کاربست آن در سازمانها و شرکتها وجود دارد

(آیدن4و همکاران2017 ،

نحاوه
.)93-87

آیندهنگاری راهبردی یکی از منابع حیاتی سازمانی است که سازمانها را قادر میساازد
تغییرا

گسترده را شناسایی ،حوزه هاای پیشارفت را مشاوص ،تاأثیرا

ایان تغییارا

و

پیشرفتها را بر سازمانها تجزیهوتحلیل و درنهایات بارای پاساوگویی باه ایان تغییارا ،
راهبردهای مناسب را ارائه کند تا سازمانها و شرکتها قادر باه یاادگیری و تاابآوری در
مواجهه با تغییرا

باشند (سارپونگ5و همکاران)2013 ،؛ بنابراین ،امروزه بسیاری از سازمانهاا باه

دنبال کاربست فعالیتهای آیندهنگاری راهبردی در جهت دستیابی به مزیت رقاابتی پایادار
و مدیریت ریسک ناشی از تغییرا

6

گسترده پیش روی خود هستند تا بتوانند اقادام مناساب

در جهت رسیدن به آینده مطلوب خود را پایهریزی کنند (وکیاتو و روودا.)2010 7،
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به طورکلی ادبیا

پ،وهشی حوزه آینده نگاری راهبردی ارتباط مثبتی بین آینادهنگااری

راهبردی و بروندادهای ساازمانی1مثال مادیریت ناوآوری ،خلاق ارزش و یاادگیری نشاان
میدهد که میتواند باعث پیشرفت و توسعه سازمانها در آینده شاود

(ویشنوفساکی2و همکااران،

بهکارگیری ،بهرهبرداری و پیادهسازی آیندهنگاری راهبردی در هر دو سطح فاردی و گروهای،
ارتباط بسیار مستحکمی با ایجاد یاادگیری تطبیقای4در ساازمانهاا دارد کاه مزماه شناساایی
فرصتهای تغییر و نوسازی راهبردی است (روهربک و شوارتز2013 5،؛ سارپونگ و مکلین.)2011 6،
حوزه دفاعی و نظامی به عنوان یکی از حوزههای هشتگانه سیاستگااری باا توجاه باه
تولید محصول امنیت از جایگاه مهمی برخوردار است و ضاروری اسات از علاوم ناوین و
نوظهور مثل آیندهپ،وهی و از روشهای برجسته مانند آیندهنگاری راهبردی در ایان حاوزه
بهرهبرداری کرد.
هنوز تردیدهای بسیاری در مورد نحوهی تأثیر آیندهنگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی کاه
منجر به نوآوری و خلق ارزش میشود ،وجود دارد .یکی از شکافهاای تحقیقاا ایان حاوزه
مشوص کردن نحوه تأثیر آیندهنگاری راهباردی روی یاادگیری ساازمانی و خلاق ارزش اسات
(یون7و همکااران .)2018 ،عالوه بر این ،به دلیل پیچیدگیهاای نظاری و روششناسای در ارتبااط باا
ساختار و تأثیر آیندهنگاری راهباردی بار یاادگیری ساازمانی؛ 8نقاش آینادهنگااری راهباردی در
راهاندازی و فعالسازی یادگیری سازمانی اغلب ناشناخته است(یون و همکااران .)2018 ،باوجوداینکاه
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2015؛ رامیرز3و همکاران2011 ،؛ روهربک .)2012 ،محققان و پ،وهشاگران ایان حاوزه بیاان کاردهاناد

ارتباط مثبت بین آیندهنگاری راهبردی و خلاق ارزش -از طریاق کاربسات آن -تقریبااً باهطاور
شهودی قابلدرک است؛ ولی اینکه چگونه آیندهنگاری راهبردی میتواناد در ایجااد ناوآوری و
خلق ارزش در سازمانها نقش ایفا کند ،هنوز وابسته به این است که سازمانها تا چاه انادازه در
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فرایند یادگیری سازمانی مانند بحث در مورد جایگزینها ،کسب تجربه با ایدههای جدید و حال
مسائل ،درگیر هستند تا از ایان طریاق ،باه بهتارین راه ممکان بارای ناوآوری در محصاوم ،
خدما  ،فرایندهای کاری و درنهایت ایجاد ارزش برسند.
با توجه به نیازی که سازمانها به خصو

سازمانهای دفاعی برای کاربست آیندهنگااری

راهبردی در جهت ایجاد یادگیری سازمانی و خلق ارزش دارند و همچنین تردیدهای بسیاری
فصلنامه علمی مطالعا

که در مورد نحوهی تأثیرگااری آیندهنگاری راهبردی بر ناوآوری و خلاق ارزش وجاود دارد؛
یکی از شکاف های تحقیقاا

در ایان حاوزه ،مشاوص کاردن نحاوه تأثیرگاااری و رابطاه

آیندهنگاری راهبردی بر ایجاد یادگیری و خلق ارزشها در سازمانها است.
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این مقاله یادگیری سازمانی را بهعنوان متغیر میانجی در رابطه بین آیندهنگاری راهباردی
و خلق ارزش در نظر گرفته است و به دنبال این است که رابطه بین کاربسات قابلیاتهاای
آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سازمانها را با اساتفاده از نقاش یاادگیری ساازمانی
مشوص سازد .به بیان بهتر ،بر اساه دیدگاه منبع محور و قابلیتهای سازمانی ،این مقالاه
به دنبال مشوص کردن تأثیر فعالیتهای آیندهنگاری راهبردی بر یاادگیری ساازمانی اسات
که فرایند خلق ارزش را در سازمانها ایجاد میکند .بر همین اساه مس له اصلی ،شناساایی
و بررسی نقش عوامل میانجی و تعدیلکننده در رابطه بین آینادهنگااری راهباردی و خلاق
ارزش است که کمک میکند تا نقش و کاربست آیندهنگاری راهبردی برای خلاق ارزش در
سازمان های دفاعی در جهات رسایدن آنهاا باه اهاداف بلندماد

و مواجهاه باا تغییارا ،

مشوص شود .بنابراین ،مس له اصلی این پ،وهش بررسی ایان رابطاه جهات ایجااد مزیات
رقابتی پایدار در آینده برای سازمانهای دفاعی و بررسی فراینادی اسات کاه آینادهنگااری
راهبردی میتواند باعث تأثیرگااری روی خلق ارزش برای این سازمانها شود.
مباني نظری و پيشينه شناسي پژوهش
الف) مبانی نظری
ادبیا
112

پ،وهشی در حوزه یادگیری سازمانی پیشنهاد میکند که یادگیری سازمانی ،شاید

سازوکار اصلی برای بهبود تأثیرگااری آیندهنگاری راهبردی بر خلق ارزش در سازمانهاا از

طریق انتواب مسیرهای فناورانه و رقابتی جایگزین برای دساتیابی باه آیناده مطلاوب آنهاا
باشد
تأثیرا

(سارپونگ و مک لاین2012 1،

 .)698یاون و همکااران ( )2018تأکیاد مایکنناد کاه تحلیال

تعدیلکننده عوامل سازمانی میتواند به شناسایی شرایطی که آیندهنگاری راهباردی

قابلیتهاي آيندهنگاري راهبردي
یک سازمان برای پرداختن به حوزههای موتلف و تحقق کارکردهای ماوردنظر ،احتیاا
به قابلیتها و توانمندیهای در عرصه آیندهنگاری دارد (پالیوکیت و پاکِسا .)2015 2،ازآنجاکه ایان
پ،وهش به بررسی رابطه قابلیتهای آیندهنگاری راهبردی و یادگیری ساازمانی مایپاردازد،
بنابراین ،در ادامه قابلیت های آینده نگاری راهبردی شامل قابلیات پاویش محیطای ،قابلیات
گزینش راهبردی ،قابلیتهای یکپارچاهساازی ،اساتفاده از روش ،فرهناگساازمانی باهطاور
موتصر توضیح داده میشود.
پویش محیطی 3،شناسایی نظام مند محیط خارجی و داخلی جهت شناسایی پیشارانهاای
خارجی4مسبب تغییرا  ،فناوری ها و وضعیت رقباای اصالی اسات تاا در صاور
واکنشی کارا و بهنگام نسبت به تغییرا

از خود نشان دهند

(پالیوکیت و

لازوم،

پاکِساا .)2015،از طریاق

فرآیند پویش محیطی دادههای مربوط به گاشته ،حال و همچناین پایشبینای پاروژههاا در
محاایط خااارجی جمااعآوری و باارای تجزیااهوتحلیاال بیشااتر ،بررساای ماایشااوند

(نیااور5و
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باعث یادگیری و درنهایت خلق ارزش میشود ،کمک بسیار کند.

همکااران .)2015،حوزه پویش انجامشده باهعناوان عماق پاویش نامیاده مایشاود کاه شاامل
حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و رقابتی است که در تعامل باا یکادیگر بار
پویایی و تغییر در محیط بیرونی سازمان ،تأثیرگاار هساتند (عاامر6و همکااران .)2013 ،باهعناوان
جمعبندی میتوان گفت یکی از مشاو هاای اصالی بارای مشاارکت در فرآیناد یاادگیری
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سازمانی ،به کارگیری منابع و قابلیتهای موجود در سازمان مانند قابلیتهاای نهادیناهشاده
آیندهنگاری راهبردی همچون پویش محیطی است تا سازمانها از دانش موجود ،مهاار هاا
و ایدههای جدید از محیطهای داخلی و خارجی استفاده کنند .درنهایت ،سازمانها از طریق
پویش محیطی می توانند کساب داناش مرباوط باه آیناده و در حاین آن یاادگیری را ارتقاا
دهد(پورو1و همکاران.)2018،
فصلنامه علمی مطالعا

گزینش راهبردی2شناسایی و انتواب قسمتهایی از اطالعا

مربوط است که میتواناد

برای ایجاد یک تصویر منسجم از آینده مورداساتفاده قارار گیارد (پالیوکیات و پاکِساا)2015،؛ باه
بیانی دیگر ،گزینش راهبردی به فعالیت های سازمانی دخیل در شناسایی یک گزیناه ارجاح
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برای تغییر سازمانی اشااره دارد
انتواب دادهها و اطالعا

(زا

 .)20033،درواقاع گازینش راهباردی ،تواناایی شناساایی،

مارتبط متکای بار تفسایر 4،چشاماناداز پاردازی5و برناماهریازی

6

است(گریم20097،؛ آمست وه.)20118،
در مرحله تفسیر ،مجموعاه اطالعاا

پاویش شاده تجزیاهوتحلیال مایشاود .مرحلاه

چشماندازپردازی شامل ایجاد پیوندهای مفهومی واقعگرایانه باین دادههاای انتواابشاده و
چگونگی وارد شدن آنها برای هدایت اقداما

کنونی است که ممکن است بار آیناده تاأثیر

بگاارد .در آخر ،برنامه ریزی شامل استفاده از اهرم منابع سازمانی9و توصص برای پیگیاری
چشمانداز ایده ال است؛ بنابراین ،گزینش راهبردی سازمانها را قادر مایساازد تاا باهطاور
نظاممند محیط خود را تفسیر کند و آندسته از اطالعا

مرتبط جهت یاادگیری در ساازمان

را بهکار گیرد.

114

1Pouru
2Strategic selection
3Zott
4interpretation
5visioning
6planning
7Grim
8Amsteus
9leveraging of organizational resources

قابلیت یکپارچاهساازی  1،نقاش مهمای در اشااعه ،تکارار و نگهاداری داناش در درون
سازمان ایفا میکند (روهربک و گموندن )2011،که شامل رهبری ،هماهنگی و پایگاه دانش اسات.
سازمانها از طریق رهبری مؤثر و کارآمد میتوانند بار مقاومات کارمنادان و اختالفاا

در

همچنین مشارکت اثربوش نیازمند فرایند های هماهنگسازی شامل تعیین نقش ،وظاایف و
ساختار بنیاادی2بارای پیااده ساازی داناش بیرونای اسات (دنیلاز .)20083،درواقاع فراینادهای
هماهنگی 4،سرعت و کارایی انتقال منابع را ارتقاا مایدهاد (جاناک و برمیساتر .)20085،باه دنباال
استدمل کوهن و لوینتال ،)1990(6سازمانهای با پایگااه داناش7برتار ،باا احتماال بیشاتری
ارتباط برقرار میکنند و بیشترین بهره را از منابع خارجی دانش میبرناد .ازایانرو رهباری،
پایگاه دانش و هماهنگی برای کمک باه قابلیاتهاای یکپارچاهساازی پیشنهادشاده اسات.
همچنین طبق دیدگاه قابلیتهای پویا ،ساازمانهاا جهات مواجهاه باا تحاوم

در محایط

نیازمند به کارگیری منابع راهبردی (همچون تمارینهاای آینادهنگااری راهباردی) هساتند؛
بنابراین میتوان بیان کرد سازمانها با استفاده از قابلیت یکپارچهسازی ،قابلیتهای موردنیاز
را شناسایی و استفاده بهتری از دانش میکنند و آنهاا را بارای یاادگیری و توساعه باه کاار
میگیرند.
استفاده از روش 8،به توانایی تفسیر نظاممند اطالعاا
خصو

آینادهمحاور مایپاردازد .در ایان
9

گرچه روشهای موتلفی در حوزه آیندهپ،وهای (باهعناوانمثاال سناریونویسای،

دلفی ،تحلیل تأثیرا

متقابل10،پسنگری)11برای پردازش اطالعاا

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

رابطه بااینکه چطور منابع را بهدست آورده و جمعآوری کنند ،غلباه نمایناد (روهرباک.)2011،

باهدساتآماده در ماورد

1integrating capabilities
2Organic architecture
3Danneels
4Coordination processes
5Jannek and Burmeister
6Cohen & Levinthal
7knowledge base
8method usage
9scenario technique
10
Cross-impact analysis
11
Backcasting
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روندها ،موضوعا

و فرصت های مربوطه وجاود دارد ،ولای باهجاای تاکتاک روشهاا،

ظرفیت کلی مجموع روشها در نظر گرفته مایشاود (جیساینک1و همکااران .)2015،بناابراین ،از
2

چهار معیار در مؤلفه استفاده از روشها استفادهشده است که عبار اند از انطبا با بافتاار،
انطبا با مس له 3،ظرفیت یکپارچهسازی4و ظرفیت ارتباطی(5روهربک .)2011،عنصار انطباا باا
بافتار ،میزان آگاهانه بودن انتواب روش اساتفاده شاده باا توجاه باه یاک بافتاار خاا

را

فصلنامه علمی مطالعا

توصیف می کند .عنصر ،انطبا با مس له ،میزان آگاهانه بودن انتواب روش استفادهشده را با
توجه به مشکل مشوصی ،توصیف میکناد .عنصار یکپارچاهساازی ،ساودمندی مجموعاه
روش ها را برای یکپارچه سازی انواع موتلف اطالعا

توصایف مایکناد .عنصار ظرفیات
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ارتباطی ،سودمندی مجموعه روش استفاده شده برای موابره کردن اطالعاا
بهصور

و تفسایرها را

داخلی و خارجی ،توصیف میکند .ازآنجاکاه باهکاارگیری و پیاادهساازی بیشاتر

ابزارها و روشهای آینده نگاری (مانند روش دلفی و  )...نیازمند مشارکت اعضاای ساازمان
است بنابراین ،از این طریق دانش بین اعضا به اشتراک گااشته میشود و یاادگیری در ایان
حین رخ میدهد.
بهطور گسترده ،فرهنگ یک سازمان توانایی و اشتیا سازمان را در استفاده از اطالعاا
آیندهنگاری راهبردی به روشهاای موتلفای تعیاین خواهاد کارد (جیساینک و همکااران.)2015،
قابلیت فرهنگ بر اساه نقش اکثر کارکنان ایجاد مایشاود و آنهاا را نسابت باه بررسای و
پاسخ به عالئم ضعیف تغییر غیرمستمر مس ول میسازد (قلیزاده زاوشتی و همکااران .)1398،قابلیت
فرهنگ شرح میدهد که یک سازمان تا چاه میازان از فعالیاتهاای آینادهنگااری حمایات
میکند ،چراکه فرهنگسازمانی میتواند قابلیتهاای آینادهنگااری را هام حمایات و هام
محدود کند (جنیدی جعفری و همکاران .)1398،فرهنگ بهعنوان یک توانمندسااز آینادهنگااری در
نظر گرفته میشود .برای قابلیت فرهنگسازمانی ابعادی انتوابشدهاناد کاه انتظاار مایرود
تأثیری مستقیم بر روی آیندهنگاری راهبردی داشته باشند .این ابعاد عبار اند از تمایال باه
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1Jissink
2match with context
3match with problem
4Integration capacity
5Communicative capacity

اشتراک گااری اطالعا

2

بین بوشها؛ 1آمادگی برای توجه به دیادهباناان و مناابع خاارجی؛

اشاعه غیررسمی بینش ؛ 3نگرش سازمان به محیط پیرامون 4و تمایل به آزماودن و باه چاالش
کشیدن مفروضا

پایه(5روهربک .)2011،بهعنوان جمعبندی میتاوان گفات فرهناگساازمانی

خلق دانش در سازمان را فراهم کند.
ارتباط آيندهنگاري راهبردي با يادگیري سازماني
سازمانها در محیطهای پویا و پیچیده اماروزه ،نیااز باه روش جدیاد طراحای راهبارد،
سازمان دهی و مدیریت تغییر دارند تا آیندهشان را شکل دهند .با توجه به پیشبینی تغییرا
در حال وقوع در داخل و خار سازمان ،آینده نگاری که دربردارناده یاادگیری ساازمانی و
آیندهنگاری فردی باشد ،میتواند توانایی یک سازمان را برای رویاارویی باا آیناده افازایش
دهد (اونر6و همکاران .)2014 ،به گفته محققان ارتبااط محکمای باین آینادهنگااری راهباردی و
فرایندهای یادگیری وجود دارد (بوتز و همکاران 2019؛هافنر7و همکااران .)2012 ،یاادگیری ساازمانی
فرآیند تولید و استفاده از دانش جدید بهعنوان وسایلهای بارای بهباود عملکارد ساازمانی و
افزایش رقابت اسات (کاانلیف .)20088،برخای محققاان یاادگیری ساازمانی را «فرآیناد بهباود
اقداما

از طریق دانش و درک بهتر» تعریف کردهاند (فیول و میاز .)803 :1985 9،بهارهگیاری از

مزایای ارزش خلقشده از ادغام فعالیتهای آیندهنگاری راهباردی در مادیریت و عملیاا

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

ارزشها ،باورها و سیستم آیندهنگاری را تعیین میکند که میتواناد زمیناههاای یاادگیری و

روزمره سازمان ،مستلزم ایجاد قابلیتهاای فاردی و سیساتمهاای مناساب بارای یاادگیری
سازمانی است

(ریشار

10و همکاران.)2015،
1Willingness to share across functions
2Readiness to listen to scouts and external sources
3Informal diffusion of insights
4Attitude of the organization toward the periphery
5Willingness to test and challenge basic assumptions
6oner
7Haeffner
8Cunliffe
9Fiol and Lyles
10
Rhisiart
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یادگیری سازمانی شرط اصلی سازگاری است؛ یعنی یک قابلیت سازمانی برای احسااه
تغییرا

در محیط خارجی و پاسوگویی متناسب با آن است (وکیااتو .)2015،در دهاهی اخیار

توسعه اقتصاد دانشمحور بهطور گسترده موردقبول واقعشاده و نقاش اساسای فرآینادهای
یادگیری بهخوبی مشوصشده است (سرینکو .)2013 1،در این حوزه عملکرد سازمانی به دلیال
ظرفیت آن در ایجاد ،انتقال و ترویج دانش بهمنظور ایجااد ناوآوری موردتوجاه قرارگرفتاه
فصلنامه علمی مطالعا

است (گاروین .)20082این مبانی باعث پیدایش مطالعاتی شده است که رابطه بین آینادهنگااری
راهبردی و یادگیری سازمانی را عمیقاً مشوص کردهاند (بوتز3و همکاران.)2019 ،
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عوامل تعديلکننده رابطه قابلیتهاي آيندهنگاري راهبردي و يادگیري سازماني
آیندهنگاری راهبردی یک منبع سازمانی است که سازمانها را قادر میسازد تاا تغییارا
بیرونی را به موقع و بدون تأخیر شناسایی کنند تا از بقاا و موفقیات طاومنیماد
اطمینان حاصل کند (یون و همکاران .)2018 ،با توجه به تغییرا

ساازمان

زیاد و عدم قطعیتهاای پایش

رو ،سازمان ها نیاز به اقداماتی دارند که توأم با تصمیمسازی مبتنی بر بینش راهباردی آیناده
نگرانه باشد تا بتوانند به موفقیت پایدار برسند .باوجود تأثیر آیندهنگاری راهباردی در خلاق
ارزش و افزایش قابلیت یادگیری ،متأسفانه سازمانهای کمی قادر به باهکاارگیری ماؤثر آن
هستند .بر مبنای ت وری قابلیتهای پویا ،در این پ،وهش قابلیتهای ساازمانی شاامل ذهان
آگاهی بازیگران ،بافتار سازمانی و دوسوتوانی4سازمانی در نظر گرفتهشدهاناد کاه در رابطاه
آینده نگاری ،یادگیری سازمانی و کمک به پیادهسازی موفق آیندهنگااری راهباردی و خلاق
ارزش نقش وی،های دارد .قابلیت های سازمانی در اصل توانایی و مهار

بکاارگیری داناش

از منابع متعدد و متنوع در داخل و خار سازمان است کاه مایتواناد رابطاه آینادهنگااری
راهبردی و یادگیری سازمانی را تقویت کند (همتی و همکاران .)1398 ،بارای ایجااد یاادگیری و
خلق ارزش توسط آینده نگاری راهبردی ،باید ماهیت سه عامل ذهن آگاهی بازیگران ،بافتار
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1Serenko
2Garvin
3Bootz
4Ambidexterity

سازمانی و دوسوتوانی موردبررسی قرار بگیرد (آپیاا و ساارپونگ )2015 ،کاه در اداماه باه طاور
موتصر به آن پرداخته میشود.
ذهن آگاهي بازيگران
مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

جهت ایجاد یادگیری سازمانی و خلاق ارزش باا اساتفاده از پیاادهساازی آینادهنگااری
راهبردی ،نیاز است که همه بازیگران سازمان بهطور آگاهانه و متعهداناه در ساازمان تاالش
کنند .اگر بازیگران ،رویههاای حاصال از باهکاارگیری آینادهنگااری راهباردی را باحالات
متفکرانه و با ذهنی آگاه اجرا کنند ،تمایل آنهاا بارای ارزیاابی و یاادگیری از ایان رویاههاا
افزایش پیدا می کند .بر مبنای همین تمایل ،فعالیتهایی را انجام میدهند که از حاوزههاایی
که در آن تغییر نیاز است حمایت می کنند .این بازیگران ذهان آگااه 1،یاادگیری و خالقیات
بیشتری در پیادهسازی و اجرای ایاده هاای بادیل بارای مساائل پیچیاده پایش رو خواهناد
داشت(پیرسون2و همکاران.)2012 ،
بافتار سازماني
عالوه بر ذهن آگاهی بازیگران ،بافتار سازمانی3در رابطه باین پیاادهساازی آینادهنگااری
راهبردی ،یادگیری سازمانی و خلق ارزش بسیار تعیینکننده است؛ چراکه عاملی بسیار مهام
در تعیین میزان تأثیر رویههای حاصال از پیاادهساازی آینادهنگااری راهباردی بار ترغیاب
یادگیری و ثبا

پایدار در سازمانهاست (سارپونگ و هاارتمن .)2018 ،بافتار توسط شاش معیاار

توصیف میشود اندازه سازمان ،ماهیت راهبارد ،شاناخت ساازمانی ،منشاأ مزیات رقاابتی،
پیچیدگی محیط و پویایی محیط سازمان.
دوسوتوانی
سومین عاملی کاه آیناده نگااری راهباردی و یاادگیری را تحات تاأثیر قارار مایدهاد،
دوسوتوانی است که بیانگر توانایی سازمان در بهکارگیری همزمان فعالیتهاای اساتوراجی

4

1Mindful Actors
2Pirson
3Organizational Context
4exploitation
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و اکتشافی1بهطور متوازن است

(سوزا و تاکاهاشای20192،

 .)400فعالیت اکتشافی به کشاف مناابع،

دانش و فرصتهای جدید اشاره دارد درحالیکه فعالیتهای اساتوراجی باه بهباود مناابع،
شایستگی ها و فرآیندهای کنونی اشاره دارد و شامل تغییراتی افزایشی از موقعیت قبلی خود
است (سینها . )20193،بنابراین ،بکاار گیاری هار دوی آنهاا موجاب یاادگیری و خلاق داناش در
سازمانها میشود .بسیاری از سازمانها ،سازگاری سریع در مواقع تغییرا
فصلنامه علمی مطالعا

میدانند و نمیتوانند خود را با شرایط محیطای جدیاد ساازگار کنناد

ناپیوسته را دشاوار

(اساتوبار

و نایات.)2006 4،

بنابراین ،ذهن آگاهی بازیگران ،بافتار سازمانی و دوسوتوانی به سازمانها کمک میکند تا با
چالشها و مسائل متنوع و متغیر مواجه شوند و راهحل مناسب بیندیشند؛ که این امار منجار
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به یادگیری سازمانی و درنهایت خلق ارزش میشود .مسلماً هدف سازمانهاا باهخصاو
سازمانهای دفاعی استفاده از فناوریهای نوآورانه و ایجاد بستر مناسب برای نهادینه کاردن
ارزشهای خود ،با ادغام دانش از منابع خاارجی و ترکیاب صاالحیتهاای فنای موتلاف
موردنیاز برای این کار است .بنابراین ،ایجااد یاک نیاروی کاار یادگیرناده موردتوجاه ایان
سازمانها است (مکلود و کالرک.)2009 5،
خلق ارزش با پیادهسازي آيندهنگاري راهبردي
آیندهنگاری تأثیر مثبتی بر موفقیت ناوآوری در ساازمانهاا دارد

(باراون و آیزنهاار

.)1997 6،

بهطورکلی مزیت اصلی خروجیهای آیندهنگاری راهبردی کمک به تصمیم ساازی مادیران
است .بورگل7و همکااران ( )2005عناوان کردناد فعالیاتهاای آینادهنگااری راهباردی در
صورتی موفق عمل میکند که قادر به راهاندازی پ،وهشها ،برنامههای موفق جدید ،فاراهم
کردن شرایط تصمیم سازی ،بهبود ارتباطا
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و حمایت از راهبردهای تحقیق و توسعه باشد.

1Exploration
2Souza &Takahashi
3Sabyasachi Sinha
4Stubbart and knight
5MacLeod and Clarke
6Brown and Eisenhardt
7Bürgel

خروجی فعالیت های آینده نگاری راهبردی توسط معیارهای رضایت تصمیم گیران ،دستیابی
به اهداف و دقت در پیشبینی اندازهگیری میشود (پالیوکیات .)2010،دیویس )2008(1تاأثیرا
فعالیتهای آینده نگاری راهبردی در خلق دانش را شامل توسعه نگااه بلندماد

مادیریت

راهبردی و افزایش شبکههای داخلی میداناد .روهرباک ( )2011ابعااد خلاق ارزش را باه
چهار دسته تقسیمبندی میکند
کاهش عدم قطعیت 2:میزان غیرقابل کنترل بودن عدم قطعیات کاه در محایط ایجادشاده
است را میسنجد؛ به عبارتی نشاان مای دهاد کاه عادم قطعیات در محایط تاا چاه انادازه
قابلکنترل است.
آغاز اقدامات داخلي 3:ساازمان هاایی کاه تغییار ناپیوساته را تجرباه کردناد باه دنباال
روشهایی برای افزایش قابلیت خود در پاساخ باههنگاام ،اجتنااب از تهدیادهاا و کساب
فرصتها هستند .درواقع تعداد و ارزش اقداماتی را نشان میدهد که در سازمان انجاامشاده
است.
تأثیر بر ديگران براي اقدام(4سازمانها ،نهادها ،دولتهاي ملیي و ديگیر ذينفعیان :
تعداد و ارزش اقداماتی را نشان می دهد که در خار از ساازمان (توساط ساایر ساازمان و
تصمیم گیران) انجامشدهاند.
مزاياي ثانويه 5:تأثیراتی را نشان میدهد که اهاداف اولیاهی فعالیاتهاا نباودهاناد ،اماا

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

عالی ،شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت جااری و آیناده ساازمان ،بهباود تمرکاز و هادایت

ارزش اضافی برای سازمان ایجاد کردهاند.
ازآنجاکه دانش بهعنوان یک سرمایه رقابتی در دیدگاه منبعمحور در نظر گرفته میشاود؛
بنابراین ،دانش سازمانی بهعنوان منبع ایجاد ارزش در نظار گرفتاه مایشاود کاه باه بهباود
عملکرد کلی سازمانها کمک میکند .این ارزش از طریق شیوههایی باهدسات مایآیاد کاه

1Davis
2Reduction of uncertainty
3Triggering internal actions
4Influencing others to act
5Secondary benefits
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هدف آنهاا اساتفاده از داناش نهفتاه در سااختارهای ساازمانی و افاراد شااغل در ساازمان
است(میونون1و همکاران)2013،؛ اهمیت شبکه ها در فرآیند خلق دانش آینده به وضوح در نتایج
نظرسنجی و مصاحبه ها بیان شده است؛ چون ارزشمندترین اطالعا

از تعامل با افاراد در

شبکه های ارتباطی قوی کاه باه تفسایر و جااب داناش آیناده کماک مایکناد ،حاصال
میشود(هگر و بومن2014 2،؛ ون در دوین و همکاران .)2014 3،از طریق این شابکههاا ساازمانهاا باه
فصلنامه علمی مطالعا

پردازش اطالعا
اطالعا

آیندهنگاری ،جمعآوریشاده باه بحاث و چاالش گااشاته

و مشارکتی ،اطالعا

میشود و درنهایت تفسیر میشود که با به کاارگیری آن بارای ساازمان خلاق ارزش ایجااد

ب پیشینه تجربي پژوهش
با توجه به بررسی سه حوزه آینده نگاری ،یادگیری سازمانی و خلق ارزش ،مقاام
مرتبط با این سه حوزه موردبررسی قرار گرفتند که در جدول زیر باه آنهاا اشاارهشاده
است.
جدول شماره  :1پیشینه پژوهش
نویسنده
نیور و همکاران

موضوع

روششناسي

قابلیت های آینده نگاری

بررساای تجرباای تااأثیر

و انطباااااا پاااااایری

قابلیت های آیندهنگاری با

محصاااااااول/خدما

در نظااار گااارفتن اثااار

شرکت های کوچاک و

تعدیل کننده پویایی محیط

متوسط اثر تعدیل کننده

باااار انطبااااا پااااایری

پویایی صنعت

محصول/خدما

زمان
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میکند.

نتایج
نتااایج مطالعااه بیااانگر آن اساات کااه قابلیااتهااای
آیندهنگاری ،بهوی،ه پویش محیطای ،ایجااد رواباط
شاابکهای ،تجزیااهوتحلیاال ،پویااایی صاانعت و
برنامه ریزی و چشام اناداز پاردازی تاأثیر مساتقیم

()2015
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مربوط به آینده کمک میکند .بهعنوانمثال ،در نشستهای منظم پردازش

زیادی بر توانایی شرکتهای کوچک و متوسط در
انطبا راهباردی محصاوم

و خادما

خاود باا

نیازهای مشتری و بازار دارند
1Laihonen
2Heger and Boman
3Van der Duin

نویسنده

روششناسي

زمان

موضوع

نتایج
یافتههای پ،وهش به میزان قابل توجهی درک ماا از

قلیزاده زاوشتی و همکاران

سازمانی در باناکهاا و
مؤسسا

مالی ایران

مؤسسا

مالی ایاران در

اجرای بالقوه پاروژههاای
آیندهنگاری راهبردی

به طوری که قابلیتهای آیندهنگاری بانکهای دسته
اول نسبت به سایر بانکها در دو بعد قابلیاتهاای

()1398

کلیاادی آیناادهنگاااری

آینده نگااری باناک هاا و

سازمانی در صنعت بانکداری را افزایش مایدهاد،

گزینش راهباردی و قابلیاتهاای یکپارچاهساازی
بیشتر است ولی در بعد قابلیتهای پویش محیطای
نسبت به سایر بانکها کمتر است.

بررسی تاأثیر قابلیاتهاای
آیناادهنگاااری شاارکتی باار
عملکاااارد سااااازمانی در

جنیدی جعفری و همکاران

آینده نگااری شارکتی و

پرداختنااد .در ایاان مقالااه

میتوان با مؤلفههای پیشانهادی بررسای و ارتقاا

اثااار آن بااار عملکااارد

ضااامن مااارور ادبیاااا

داد .همچنین رتبهبندی مؤلفاههاای آینادهنگااری

سازمانی (موردمطالعاه

آیندهنگااری شارکتی از دو

شرکتی در صنعت بانکداری ایران نیز بررسیشاده

صنعت بانکداری)

منظر فرایندی و محتاوایی،

است.

()1398

طراحاااااای ماااااادل

صااااانعت بانکاااااداری

نتایج حاکی از آن است که آیندهنگاری شرکتی را

باااه بررسااای و تحلیااال
مؤلفهها و ابعاد آیندهنگاری
شرکتی پرداختهشده است.
با استفاده از ت وری قابلیتهاای پویاا و دیادگاه منباع

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

شناسااایی قابلیااتهااای

بررسااای قابلیاااتهاااای

آمادگی و قابلیت اجرای پروژه هاای آیناده نگااری

محور مدلی را تدوین کردند و اظهار داشتند کاه تاأثیر
آیندهنگاری شرکتی بر نوآوری باا یاادگیری ساازمانی
میانجی میشود ،درحالیکه رابطاه باین آینادهنگااری

نوآوری تاأثیر قابلیات

بررسی تأثیر آینده نگااری

یکپارچااااهسااااازی و

شرکتی بر نوآوری

یادگیری سازمانی

یکپارچهسازی تعدیل میشود .ایان مقالاه باه بررسای

()2018

یون و همکاران

آینده نگااری شارکتی و

شااارکتی و یاااادگیری ساااازمانی باقابلیاااتهاااای
نقش آیندهنگاری بر یادگیری سازمانی پرداختاه اسات
با این تفاو که قابلیت یکپارچاهساازی را باهعناوان
متغیاار تعاادیل گاار رابطااه آیناادهنگاااری و یااادگیری
سازمانی معرفی میکند .نتایج نشان داد که آیندهنگاری
شرکتی بر عملکرد سازمانی اثرگاار است.
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نویسنده

پیوناااادهای فلساااافه

تجزیه وتحلیل جاامعی از

آینده نگاری و یادگیری

فعالیتهای آینادهنگااری

سااااازمانی ارزیااااابی

کنااونی و تااأثیر آنهااا باار

در ده سااال

یادگیری سازمانی و نشان

زمان

موضوع

روششناسي

نتایج
این تجزیهوتحلیل بر اسااه حادود چهال پاروژه

فصلنامه علمی مطالعا

بوتز و همکاران

دادن تحوم

گاشته

اخیر

توصصاای CNAM1در ده سااال گاشااته اساات.
هاادف ایاان مقالااه بررساای تحااوم

جهااانی در

روشهای آینادهنگااری از طریاق تجزیاهوتحلیال

()2019

تحااوم

آینااادهنگااااری انجاااامشاااده توساااط انجمااان

جنبه های شاناختی آنهاا اسات .همچناین بررسای
فعالیتهای فعلی نشان میدهد چگوناه تاأثیر ایان
فعالیتها بر یادگیری سازمانی گسترشیافته است.

فرآیندهای سازماندهی

تغییاارا

در فرآیناادهای

در فرآینادهای

بار پیاادهساازی موفاق

سازمان دهی و رویههاای

سازماندهی بر عدم موفقیت در اجرا و پیادهساازی

آیندهنگااری راهباردی

مرتبط با آن را مشاوص

آینده نگاری راهبردی در صنعت ورزش اثار مثبات

در سازمانهای ورزشی

کردند.

و معنادار دارد.

بررسی ایجااد ارزش بارای

به طور خا

سازمانها در مواجه بهنگام و

آینده نگاری و مزیت رقاابتی پایادار پرداختاهشاده

سریع با تغییرا روزافازون

است و با استفاده از رویههاا مادل خلاق داناش و

توسااااط بااااهکااااارگیری

قابلیت های پویا برای تعیین تأثیر آینادهنگااری بار

آیندهنگاری و قابلیتهای آن

چابکی راهبردی استفاده کرده است.

خلااق ارزش از طریااق

وکیاتو

آیناادهنگاااری مزایااای
پیشرو بودن و چاابکی
راهبردی

سازمانی جدید حاصل از تغییارا

بر روی رابطه بین تغییرا

محیطی،

()2015
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همتی و همکاران

بررسی تأثیرا

()1398

تغییار

چهااار بعااد حاصاال از

نتایج این تحقیاق نشاان مای دهاد کاه رویاههاای

وجه اشتراک این مقاله با پیشینههای ارائهشده در بهکارگیری قابلیاتهاای آینادهنگااری
است .مقاله حاضر در قابلیتهای آیندهنگاری فرهنگ سازمانی و استفاده از روشها با مقاله
سوم اشتراک دارد .در این مقاله تأثیر تعدیل گار ساه متغیار بافتاار ساازمانی ،ذهان آگااهی
بازیگران و دوسوتوانی بر روی رابطهی بین رویههای سازمانی جدید و پیاادهساازی موفاق
آیندهنگاری راهبردی پرداخته شده است که از این سه متغیر در پیشاینه پانجم اساتفادهشاده
است .با این تفاو

کاه باه بررسای نقاش تعادیلگار ایان عوامال در پیاادهساازی موفاق

آیندهنگاری مایپاردازد و نقاش ایان عوامال را در یاادگیری ساازمانی باهعناوان یکای از
خروجیهای پیادهسازی آیندهنگاری بررسی میکند.
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قابلیت برنامهریزی و چشمانداز پردازی در پ،وهش حاضر از مؤلفههای قابلیت گازینش
راهبردی هستند همچناین از ساه مؤلفاه ذکرشاده (پاویش محیطای ،گازینش راهباردی و
یکپارچهسازی) در این مقاله بهعنوان قابلیتهای آیندهنگاری اساتفادهشاده اسات و از ایان

روششناسي تحقيق
این پ،وهش ازنظر هدف ،بنیادی است؛ زیرا بر دادهها و نتاایج تحقیقاا
دارد .باید در نظر داشت که با توجه به ناشناختهها و ابهاما
راهبردی ،پرداختن به این موضوعا

بنیاادی تکیاه

آینادهنگااری و آینادهنگااری

نیازمند کاوش و شناسایی است کاه در پا،وهشهاای

کیفی بیشتر دنبال میشود .از سوی دیگر هدف این پ،وهش ارائه مدل است که بهنوعی هام
شامل نظریهپردازی و هم ابزارسازی است .پس انجام چنین امری هم نیازمند پ،وهش کیفای
و هم پ،وهش کمّی است .ازاینرو رویکرد پ،وهش آمیوته در دستور کار قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق شامل افراد با حداقل مدرک تحصایلی کارشناسای و آشانا باه
موضوع مقاله و دارای تجربه خدمتی در سازمانهای دفااعی هساتند کاه از ایان جامعاه باا
استفاده از فرمول کوکران تعداد  74نفر بهعنوان نمونه انتواب شد .با عنایت به جهتگیاری
پ،وهش حاضر ،رویکرد پ،وهش پیشرو استقرائی تعریف میشود .مراحل تجزیهوتحلیل به
شرح زیر انجامشده است
با انجام مطالعا
اطالعا

اسنادی با استفاده از اسناد و مادارک و مقاام

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

حیث با پیشینهها دارای تفاو

هست.

مارتبط و جماعآوری

اولیه و یافتن واحادهای تحلیال و کدگاااری ایان واحادها ،مقولاههاای تحقیاق

مشوص شد .پس از مشوص شدن مؤلفهها و شاخصهای مربوطه در یک پرسشناماه باه
افراد نمونه ارائه گردید.
در این پ،وهش برای پایایی پرسشنامه ،سؤام

طرحشاده توساط متوصصاان در هار

زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرارگرفته تا هرگونه ابهام و نارسایی برطرف گردد و جهات
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و با اساتفاده از نارمافازار  SPSSباه شارح زیار
استفادهشده است.

125

جدول شماره  :2تعیین پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرون باخ

فصلنامه علمی مطالعا

نتيجه

وضعيت

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

تعداد سؤال حجم نمونه
آلفای کرونباخ
n
k
84
4
0/78

مؤلفهها
پویش محیطی
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دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/81

3

84

فرهنگسازمانی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/83

4

84

استفاده از روش

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/79

4

84

یکپارچهسازی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/86

4

84

گزینش راهبردی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/82

4

84

دوسوتوانی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/79

3

84

ذهن آگاهی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/86

3

84

بافتار سازمانی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/91

3

84

یادگیری سازمانی

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/87

4

84

خلق ارزش

دارای پایایی

بزرگتر از 0/7

0/88

36

84

کل پرسشنامه

پس از توزیع پرسشنامه در میان افاراد نموناه و ساپس جماعآوری آنهاا باا اساتفاده از
روش های آماری نتایج مربوطه احصا شد و درنهایت باه نتاایج بواش اول منتهای شاد و
بدین ترتیب فرآیند تجزیهوتحلیل اطالعا

و دادههای کمّی کامل گردید .در ایان پا،وهش

در بوشهای آماری موردنیاز از موارد زیر اساتفادهشاده اسات .مزم باه توضایح اسات در
سؤام

پرسشنامه از مقیاه لیکر

استفادهشده است و گزینهها کامالً موافقم (با وزن ،)5

موافقم (با وزن  ،)4بینظر (باا وزن  ،)3مواالفم (باا وزن  )2و کاامالً مواالفم (باا وزن )1
می باشند .در آمار توصیفی ،آمارههای میانگین ،واریانس و ضریب پراکنادگی محاسابهشاده
است .در آمار استنباطی ،فاصله اطمینان  95درصدی ،آمااره آزماون تای اساتیودنت ،آمااره
آزمون کای-دو و ضریب توافقی محاسبهشده اناد؛ باا اساتفاده از مقاادیر بحرانای تائیاد یاا
عدمتأیید شاخصها مورد آزمون قرار گرفتند .از آزمون کای-دو بارای وجاود ارتبااط باین
شاخصها و مؤلفهها استفادهشده است .برای محاسبه ستونهای حد پایین ،حد باام ،آمااره
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آزمون تی و آماره آزمون کای -دو از فرمولهای زیر استفادهشده است

محققان

استخراج مؤلفهها
پویش محیطی

پالیوکیت و پاکِسا ()2015؛ نیور و همکاران ()2015

گزینش راهبردی

آمست وه ()2011؛ پالیوکیت و پاکِسا ()2015

قابلیت یکپارچهسازی

پالیوکیت ،پاکِسا ( ،)2015یون و همکاران ()2018

فرهنگسازمانی

روهربک ()2011

استفاده از روش

روهربک ()2011

یادگیری سازمانی

یون و همکاران ()2018؛ بوتز و همکاران ()2019

خلق ارزش

پالیکویت ()2010؛ روهربک ()2011

بافتار

روهربک ()2011؛ آپیا و سارپونگ ()2015

دوسوتوانی

آپیا و سارپونگ ()2015؛ پالیوکیت و پاکِسا ()2015

ذهن آگاهی

آپیا و سارپونگ ()2015

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

جدول شماره  :3متغیرهاي پژوهش

به طورکلی در این پ،وهش بر اسااه مباانی نظاری و پیشاینه پا،وهش تاالش شاد تاا
مؤلفههای اثرگاار بر آیندهنگاری راهبردی با رویکرد قابلیت و عوامل تعدیلکننده یاادگیری
سازمانی و خلق ارزش شناسایی شود که بهطور خالصه در جادول ( )3باه آن اشااره شاده
اساات .در ادامااه بااا توجااه بااه نتااایج کساابشااده چااارچوب مفهااومی ارائااهشااده اساات.
چااارچوبهااای مفهااومی درک موضااوع یااا مفهااوم را تقویاات کاارده و بااا ارائااه ساااختار،
تصمیم گیری و اقدام را پشتیبانی میکنند و با توجه به نتایج کسبشده چاارچوب مفهاومی
پ،وهش در شکل ( )1ارائه شده است.
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فصلنامه علمی مطالعا
مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

شکل شماره  :1چارچوب مفهومي پژوهش

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
نتایج سؤام

جمعیات شاناختی در خصاو

مادرک تحصایلی و ساابقه خادمت در

سازمان مورد مطالعه در جدول زیر آمده است .نتایج بیانگر آن است که افراد نمونه ازلحااظ
مدرک تحصیلی و سابقه خدمت از اعتبار بامیی برخوردار هستند و میتوان باه پاساخ ایان
افراد اطمینان کرد.
جدول شماره  :4نتايج سؤاالت جمعیت شناختي
مدرک تحصيلي افراد نمونه
کارشناسی

دانشجوی کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

دکتری

 19( 14درصد)

 31( 23درصد)

 28( 21درصد)

 12( 9درصد)

 11( 8درصد)

سابقه خدمت در سازمان
 10تا  15سال

 15تا  20سال

 20تا  25سال

 25سال به بام

 4( 3درصد)

 14(10درصد)

 58( 43درصد)

 24(18درصد)

با توجه به این جدول ،نتایج بیانگر آن است که  81درصد افراد (اکثریت) دارای مادرک
کارشناسی ارشد و بامتر هستند؛ همچنین  82درصاد افاراد نموناه (اکثریات) دارای ساابقه
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 پاسخها از اعتبار بامیی برخوردار است و میتوان، بنابراین. سال هستند20 خدمت بیشتر از
.به آنها اطمینان کرد
افراد نمونه در خصاو

پس از جمعبندی نظرا

. نتایج در جدول زیر بیانشده است،مربوط به آمارهها و تعمیم آنها به پارامترهای جامعه







P1

0.3386

9.4877

10.88

تائید







3







P2







2







P3







1







P4







2







F1

0.3949

9.4877

15.52

0.4122

9.4877

17.19

عدم
تائید
تائید
عدم

0.4368

9.4877

19.81

0.3911

9.4877

15.17

تائید







1







F2

0.4025

9.4877

16.24

تائید







3







F3







3







A1







4







A2







1







A3

تائید

عدم

0.3370

9.4877

10.76

0.3031

9.4877

8.50

0.4827

9.4877

25.52

تائید

0.3858

9.4877

14.69

تائید







2







A4

0.3777

9.4877

13.98

تائید







1







E1

0.2933

9.4877

7.90

تائید







4







E2

0.4304

9.4877

19.10

تائید







2







E3

0.3070

9.4877

8.74

تائید







E4

تائید
عدم
تائید

عدم







3







3







G1







4







G2

0.3885

9.4877

14.93

0.2126

9.4877

3.98

0.3419

9.4877

11.12

تائید







1







G3

0.3693

9.4877

13.26

تائید







2







G4







3







D1

0.3749

9.4877

13.74

تائید
عدم
تائید

عدم
تائید

مؤلفه

4

پویش محیطی

ميانگين



فرهنگسازمانی

واریانس



استفاده از روش

ضریب تغييرات



یکپارچهسازی

حد پایين

تائید

گزینش راهبردی

حد باال

5.76

شاخص

آماره آزمون

9.4877

اولویت

آماره آزمون

0.2534

تفسير

مقدار بحراني

 آمار توصیفي مربوط به سؤاالت پرسشنامه:5 جدول شماره

دوسوتوانی
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ساؤام

ضریب توافقي

)وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی،مقاله پ

پرساشناماه و محاسابا

مؤلفه
یادگیری سازمانی

خلق ارزش

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

بافتار سازمانی

فصلنامه علمی مطالعا

ذهن آگاهی







Z1







3







تائید

5.05

9.4877

0.2381

Z2







1







تائید

26.48

9.4877

0.4895

Z3







2







تائید

9.93

9.4877

0.3251

B1







تائید

4.45

9.4877

0.2244

شاخص

ميانگين

واریانس

ضریب تغييرات

D4







4

تائید

2.19

9.4877

0.1594

اولویت

حد پایين

حد باال

آماره آزمون

D3







1







تائید

17.79

9.4877

0.4180

3







B2







2







B3







1







تفسير

آماره آزمون

مقدار بحراني

ضریب توافقي

D2







2







تائید

11.12

9.4877

0.3419

عدم

10.17

9.4877

0.3286

20.17

9.4877

0.4400

Y1







3







تائید

40.29

9.4877

0.5693

Y2







2







تائید

76.60

9.4877

0.6906

Y3







1







تائید

87.19

9.4877

0.7137

K1







4







تائید

51.60

9.4877

0.6169

K2







2







تائید

66.12

9.4877

0.6637

K3







3







تائید

66.95

9.4877

0.6660

K4







1



تائید

80.05

9.4877

0.6985





تائید
عدم
تائید

در این جدول پس از محاسبه ضریب پراکندگی شاخص های هرکدام از مؤلفاه هاا
برحسب ضریب پراکندگی کوچک تر در اولویت بامتر قارار گرفتناد .در ساتونهاای
بعدی در جهت تعمیم آماره های به دست آمده به پارامترهای جامعه حدود اطمینان 95
درصدی و آماره آزمون تی -ا ستیودنت محاسبه شد .شااخص هاایی کاه مقادار آمااره
آزمون از عدد ( 1.64عدد ج دول تی برای سطح اطمینان  95درصد) بیشتر بود ،ماور د
تائید قرار گرفت و کمتر از آن تاییید نشد .برای اطمینان از نتاایج باه دسات آماده در
ادامه از آزمون کای  -دو که یک آزم ون برای متغیرهاای کیفای اسات ،اساتفاده شاد و
نتایج مورد تائید قرار گرفت .در جداول زیر شاخص های تائید شد ه و شااخصهاای
تائید نشده آورده شده است.
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جدول  :7شاخصهاي تائید شده در هر مؤلفه به ترتیب اولويت
مؤلفه
پویش
محیطی

استفاده از
روش

یکپارچه
سازی

گزینش
راهبردی
دوسوتوانی

ذهن
آگاهی
بافتار
سازمانی
یادگیری
سازمانی

خلق
ارزش

در سازمان ما بهطورمعمول تغییرا برای سازگاری با خدما موجود اجرا میشود.
سازمان ما بهطورمعمول برای دستیابی به تحوم و نوآوریها دنبال رویکردهای جدید است.
در سازمان ما بهطورمعمول ،تغییرا برای سازگاری با خدما موجود اجرا میشود.
در سازمان ما منابع و شایستگیها به طور مداوم بهبود پیدا میکند.
در سازمان ما کارمندان و مدیران به طور آگاهانه از فعالیتها و حاوزههاایی کاه نیااز باه یاادگیری دارد
حمایت میکنند
در سازمان ما کارمندان و مدیران از فعالیتهایی که نیازمند خالقیت و نوآوری است که حمایت میکنند.
در سازمان ما کارمندان و مدیران به طور آگاهانه از حوزههایی که در آن تغییر نیاز است حمایت میکنند.
در سازمان ما بهطورکلی در برابر فرآیندهای تغییر ،مقاومتی صور

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

فرهنگ
سازمانی

شاخصهای تائيد شده به ترتيب اولویت
سازمان ما به طور نظاممند حوزههای پیشرفت مرتبط با نیاز خود را پایش میکند.
سازمان ما از منابع اطالعاتی متنوع و گستردهای برای پویش محیطی استفاده میکند.
سازمان ما پویش محیطی را در حوزههای (اقتصادی ،فناوری ،سیاسی و اجتماعی) اجرا میکند.
در سازمان ما کارمندان برای شناسایی عالئم ضعیف از محیط بیرونی سازمان ترغیب میشوند
در سازمان ما مفروضا پایه ،به طور متناوب به چالش کشیده میشود
در سازمان ما برای پردازش اطالعا مرتبط با آینده از روشهای استفاده میشود کاه باا بافتاار ساازمان
سازگاری دارد.
سازمان ما برای پردازش اطالعا مرتبط با آینده از روشهایی اساتفاده مایکناد کاه باا اهاداف خاا
سازمان سازگاری دارد.
در سازمان ما استفاده از اطالعا بیرونی توسط مدیریت عالی ترغیب میشود.
در سازمان ما یادگیری سازمانی به طور مستمر ترغیب می شود و زمان و فرصت کاافی بارای اساتفاده از
قابلیتها و مهار ها وجود دارد.
در سازمان ما از هر کارمندی انتظار می رود که ارتباطا رسمی و غیررسمی با دیگر واحدها را ایجااد و
حفظ کند.
در سازمان ما فعالیتهای بوشهای موتلف بهخوبی هماهنگ میشود.
سازمان ما اهداف بلندمدتی که با چشمانداز و ارزشهای آن منطبق باشد ،تعیین میکند.
چشمانداز سازمان ما در تمام سطوح ،کارکردها و قسمتها موردتوافق کل سازمان است.

نمیگیرد.

آیندهنگاری راهبردی خالقیت و توانایی شناسایی فرصتهای جدید را ارتقا میدهد.
آیندهنگاری راهبردی ظرفیت درک ایدههای جدید را افزایش میدهد.
آینده نگاری راهبردی به استفاده بهتر از دانش موجود و کسب مهار هاای جدیاد از محایط خاارجی و
داخلی سازمان کمک میکند.
یادگیری سازمانی به شناسایی تغییرا و تحوم مرتبط به سازمان کمک میکند.
یادگیری سازمانی با فراهم کاردن اطالعاا بارای تصامیم گیرنادگان ،فرایناد تصامیم ساازی را بهباود
میبوشد.
یادگیری سازمانی به ایجاد فعالیتهای نوآورانه و تحقیق و توسعه کمک میکند.
یادگیری سازمانی در سازمان ما به شناسایی زودهنگام تغییرا ناپیوسته کمک میکند.
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جدول  :8شاخصهاي تائید نشده در هر مؤلفه
شاخصهای تائيد نشده

مؤلفه

حداقل  10سال محیط را تجزیهوتحلیل میکند.

پویش محیطی

سازمان ما با توجه به چشمانداز بلندمد

فرهنگسازمانی

در سازمان ما کارمندان برای تبادل نشانکهای ضعیف از محیط بیرونی سازمان ترغیب میشوند.
در سازمان ما از روشهای ساختارمندی برای بهکارگیری فناوریهای مرتبط به آینده استفاده میشود.

استفاده از

در سازمان ما از روشهای ساختارمندی برای به کارگیری اطالعاا

روش

آیناده محاور از افاقهاای زماانی

فصلنامه علمی مطالعا

موتلف استفاده میشود.

گزینش

در سازمان ما ،شرایط آینده بالقوه با جزئیا

راهبردی

ما فرآیند توسعه چشمانداز نظاممند در سازمان داریم.

دوسوتوانی

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

بافتار سازمانی

کامل تجزیهوتحلیل میشود.

سازمان ما به طور مداوم از فرصتهای جدید حوزه خود بهره میبرد.
در سازمان ما بهطورکلی در برابر فرایندهای یادگیری ،مقاومتی صور

نمیگیرد.

در سازمان ما بهطورکلی در برابر پیچیدگیها و پویاییها محیط واکنش مناسب صور

میگیرد.

برای مشوص کردن ارتباط بین ابعااد آینادهنگااری راهباردی و مؤلفاههاای یاادگیری
سازمانی و خلق ارزش با استفاده از میانگین شاخصهای مربوط به هرکدام از این مؤلفههاا
و محاسبه آماره آزمون کای-دو و ضریب توافقی اقدام شد .در جادول زیار شاد

ارتبااط

بین ابعاد آیندهنگاری راهبردی و مؤلفه های یاادگیری ساازمانی و خلاق ارزش و همچناین
متغیرهای تعدیلکننده با استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ارائه میشود.
جدول شماره  :6ماتريس ارتباطات بین ابعاد آيندهنگاري و مؤلفهها
ابعاد آیندهنگاری راهبردی
مؤلفهها

ارتباط با

پویش

فرهنگ

استفاده از

یکپارچه

گزینش

محيطي

سازماني

روش

سازی

راهبردی

دوسوتوانی

0/1893

0/2803

0/3235

0/2187

0/2812

0/2788

ذهن آگاهی

0/4102

0/3569

0/2948

0/3014

0/2983

0/3435

بافتار سازمانی

0/2373

0/3189

0/2293

0/3041

0/2045

0/2642

یادگیری سازمانی

0/6653

0/6403

0/6224

0/6739

0/6592

0/6559

خلق ارزش

0/6582

0/6472

0/6185

0/6218

0/6573

0/6429

کل فرایند

ضرایب توافقی بین ابعاد آیندهنگاری راهبردی و مؤلفهها ،نشاندهنده این است که باین
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ابعاد آیندهنگاری راهبردی و مؤلفه های ،یاادگیری ساازمانی (ضاریب توافاق  )0/6559و

خلق ارزش (ضریب توافقی  )0/6429ارتباط نسبتاً بامیی وجود دارد همچنین ارتباط بین
متغیرهای تعدیلکننده با کل فرایند به میزان قابل قبولی است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
اخیر در ایران ،مزم و ضروری است که ساازمانهاا و نهاادهاا بارای خلاق ارزش و ایجااد
تأثیرا

و نتایج بلندمد

حاصل از اجرای راهبردها ،به دنبال راهکارهایی برای پیادهساازی

آینده نگاری راهبردی و از طریق آن ایجاد یادگیری پایدار سازمانی در آینده باشاند .بار ایان
اساه ،سؤال اصلی این پ،وهش پاسخ به رابطه بین آیندهنگاری راهبردی و خلاق ارزش باا
در نظر گرفتن نقش میانجی یادگیری سازمانی بود تا فرآیناد خلاق ارزش در ساازمانهاا را
تسهیل کند.
باتوجه به یافتههای پ،وهش (جدول شماره  ،)6ادبیا

نظری و تجربای پا،وهش ،مادل

نهایی مفهومی پ،وهش به شکل زیر ارائهشده است.

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

با توجه به افزایش بیش از انتظار پروژههای آیندهنگاری راهبردی ،بهخصاو

در دهاه

شکل شماره  :2مدل مفهومي نهايي پژوهش

یافته های پ،وهش حاضر حاکی از آن است کاه یاادگیری ساازمانی باه عناوان یاک
سازوکار ،رابطه بین آینده نگاری راهبردی و خلق ارزش را تبیین و تسهیل می کناد؛ باه
بیانی دیگر ،نتایج پ،وهش نشان می دهد سازمان هایی که از قابلیات هاای آیناده نگااری
راهبردی بهره می گیرناد -بوصاو

ساازمان هاای دفااعی کشاور -بیشاتر در فرآیناد
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یادگیری سازمانی مشارکت می کنند و دانش بیشتری بین آنها به اشتراک گااشته می شود
که این نتایج با پ،وهش یون و همکاران ( ) 2018در یک راستاست .یافته هاای پا،وهش
نشان می دهاد کاه کاربسات بهتار و ماؤثرتر فعالیاتهاای آیناده نگااری راهباردی در
سازمان های دفاعی منجر به بهبود یادگیری سازمانی می شود .همچنین یادگیری سازمانی
با کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پاسخ به هنگام باه تغییارا
فصلنامه علمی مطالعا

ایجاد ارزش افزوده بلندمد

روزافازون ،باعاث

برای ساازمان هاا مای شاود کاه نتاایج پا،وهش روهرباک

( ) 2011و پالکویت ( )2010و وکیاتو ( ) 2015با یافته های این پ،وهش هم راستا اسات.
درواقع ،آینده نگاری راهبردی با ترکیب و ادغام دانش و مهار ها ،منجر به حل مسائل

مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1400

و خلق ارزش می شود.
یافتههای این پ،وهش همچنین نشان می دهد که مدیران ساازمانهاا بایاد توجاه داشاته
باشند که متغیرهای ذهن آگااهی ،دوساوتوانی و بافتاار ساازمانی در رابطاه باین یاادگیری
سازمانی و پیادهسازی قابلیتهای آیندهنگاری راهبردی تأثیرگاار است و نقش تعدیلکننده،
دارند .نقش این سه عامل در پیادهسازی و اجرای موفق آیندهنگاری راهبردی پررنگ بوده و
این سه عامل در شکل گیری فرایند یادگیری سازمانی تأثیرگااار اسات .بررسای تاأثیر ایان
عوامل تعدیلکننده بر یادگیری سازمانی از تفاو های این پ،وهش باا ساایر پا،وهشهاا و
یکی از نوآوری های اصلی این پ،وهش است .با شکلدهی فرآیندهای سازماندهی مناساب
برای پیادهسازی تمامی قابلیتهای آیندهنگاری راهبردی ،سازمانها میتوانند به شکلگیاری
و تسهیل یادگیری سازمانی کمک کنند تا با استفاده از این فرایندهای سازماندهی باه خلاق
ارزش برای سازمان خود بپردازند .بر همین اساه با توجه به شاخصهای تائیاد نشاده در
سازمانهای دفاعی پیشنهاد میشود
 .1رهبران و مدیران سازمان برای ایجاد یک چرخه مطلوب تأثیرا

و نتایج بلندمد

در فضای سرشار از عدم قطعیت با یکدیگر تعامل و همکاری کنند تا از طریق این
تعامل و همکاری اطمینان حاصل شود کاه ساازمانهاا باا کاربسات قابلیاتهاای
آینده نگاری راهبردی ،یادگیری سازمانی را ارتقا می دهند و باا خلاق داناش بارای
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سازمان ارزش به ارمغان میآورند.

 .2سازمان های دفاعی برای رسایدن باه ایان هادف و ایجااد ساازگاری باا تغییارا
محیطی ،به دنبال تهیه و تدوین سیاستها و راهبردهای مناسب جهات اساتفاده از
کارگروههایی متشکل از آیندهپ،وهان و متوصصان حوزه آیندهنگاری باشند.
اشتراکگااری دانش استفاده کنند.
 .4پویش محیطی را در دامنه و عمق وسیعتری (حداقل ده سال) انجام دهند کاه ایان
امر درنهایت منجر به خلق ارزش میشود .همچنین توصایه مایشاود بارای خلاق
ارزش در سازمان های دفاعی ،یک شبکه منسجمی از دیدهبانان برای پویش داخلی
و خارجی محیط سازمان در افاق بلندماد

ایجااد شاود تاا باا اساتفاده از مناابع

اطالعاتی گسترده به بررسی راهحلها و نوآوریهای جدید کمک کند.
 .5پیشنهاد دیگر برای خلاق ارزش در ساازمانهاای دفااعی باهوسایله آینادهنگااری
راهبردی ،توسعه فرهنگسازمانی مبتنی بر مشارکت بواش بیشاتری از کارکناان و
مس ول دانستن آنها برای شناسایی و پاسخ دادن باه عالئام ضاعیف اسات .ایجااد
انگیزه و تعیین طرحیهای تشویقی مزم برای کارکنان بارای اکتشااف حاوزههاای
جدید و تبادل نشانکهای ضعیف از محیط بیرونای موجاب ایجااد محصاوم
خدما

و

نوآورانه و فناورانه خواهد شد.

 .6توصیه میشود سازمانهای دفاعی از روشهای ساختارمند آینادهنگااری همچاون

مقاله پ،وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی)

 .3سازمان های دفاعی از شبکههای ارتبااطی قاوی باهعناوان بساتری بارای خلاق و

روش دلفی ،ره نگاشات فنااوری و برناماهریازی ساناریو اساتفاده کنناد؛ چراکاه
کاربست و نهادینه کردن این روشها در فرآیندهای سیاساتگاااری بلندماد

و

راهبرد پردازی سابب یاادگیری و کساب داناش مایشاود و باه خلاق ارزش در
سازمانهای دفاعی کمک میکند.

135

فهرست منابع و مآخذ
 منابع فارسي.الف
 طراحای،)1398(  صافر، فرهاد و فضالی، روحاهلل؛ درویشی سه تالنی،  مهدی؛ بیا،جنیدی جعفری



 آيندهپژوهیي.)مدل آیندهنگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه صنعت بانکداری


 آيندهپژوهي مديريت سال،قابلیتهای کلیدی آیندهنگاری سازمانی در بانکها و مؤسسا مالی ایران
.14-1 ،116  شماره،30
تغییار

 تأثیرا،)1398(  عیناهلل، محمد مهدی و کشاورز ترک، مهدی؛ مظفری، عفیف؛ نیکویه،همتی



 آيندهپژوهي،فرآیندهای سازماندهی بر پیادهسازی موفق آیندهنگاری راهبردی در سازمانهای ورزشی
.90-107 ،119  شماره،30  سال،مديريت













 منابع انگلیسي.ب
Amer, M., Daim, T. U. and Jetter, A. (2013). A review of scenario planning,
Futures, Vol. 46, pp. 23-40.
Amstéus, M. (2011). Managerial foresight and firm performance (Doctoral
dissertation, Linnaeus University Press).
Bootz, J. P., Monti, R., Durance, P., Pacini, V., & Chapuy, P. (2019). The links
between French school of foresight and organizational learning: An assessment of
developments in the last ten years. Technological Forecasting and Social
Change, 140, 92-104.
Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1997). The art of continuous change: Linking
complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting
organizations. Administrative science quarterly, 1-34.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective
on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
Cunliffe, A.L. (2008). Orientations to social constructionism: Relationallyresponsive social constructionism and its implications for knowledge and learning,
Management Learning, 39, 123-139.
da Silva Souza, C. P., & Takahashi, A. R. W. (2019). Dynamic capabilities,
organizational learning and ambidexterity in a higher education institution. The
Learning Organization.
Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences.
Strategic management journal, 29(5), 519-543.
Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences.
Strategic management journal, 29(5), 519-543.
Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of
management review, 10(4), 803-813.

فصلنامه علمی مطالعا

 شناساایی،)1398(  اصاغر، عیناهلل و ابن الرسول، صفر؛ کشاورز ترک، مهدی؛ فضلی،قلیزاده زاوشتی

1400  تابستان،18  شماره، سال پنجم،مدیریت راهبردی دفاع ملی

.61-39 ،118  شماره،30  سال.مديريت

136




)وهشی آیندهنگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاستگااری (مطالعه موردی سازمانهای دفاعی،مقاله پ

















137



Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning
organization?. Harvard business review, 86(3), 109.
Grim, T. (2009). Foresight Maturity Model (FMM): Achieving best practices in
the foresight field. Journal of Futures Studies, 13(4), 69-80.
Haeffner, M., Leone, D., Coons, L., & Chermack, T. (2012). The effects of
scenario planning on participant perceptions of learning organization
characteristics. Human Resource Development Quarterly, 23(4), 519-542.
Heger, T., & Boman, M. (2015). Networked foresight—The case of EIT ICT
Labs. Technological Forecasting and Social Change, 101, 147-164.
Jannek, K., & Burmeister, K. (2008). Corporate foresight in small and mediumsized enterprises: foresight brief no. 101. In The European Foresight Monitoring
Network.
Jissink, T., Huizingh, E. K., & Rohrbeck, R. (2015). Corporate foresight and
performance: a chain-of-effects model. University of Aarhus Aarhus Working
Paper.
Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., ... &
Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen.
Lischka, J. M., & Gemunden, H. G. (2008). Technology roadmapping in
manufacturing: a case study at Siemens AG. International Journal of Technology
Intelligence and Planning, 4(2), 201-214.
MacLeod, D., & Clarke, N. (2011). Engaging for success: enhancing performance
through employee engagement, a report to Government.
Nyuur, R. B., Brečić, R., & Sobiesuo, P. (2015). Foresight capabilities and SME
product/service adaptiveness: the moderating effect of industry dynamism. International
Journal of Foresight and Innovation Policy, 10(2 4), 145-164.
Öner, M. A., Benson, C., & Göl Beşer, S. (2014). Linking organizational change
management and organizational foresight. Strategic Change, 23(3-4), 185-203.
Paliokaite, A., & Pačėsa, N. (2015). The relationship between organisational
foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting and Social
Change, 101, 165-181.
Pirson, M., Langer, E.J., Bodner, T. and Zilcha-Mano, S. (2012), The development
and validation of the langer mindfulness scale-enabling a socio-cognitive
perspective of mindfulness in organizational contexts, Fordham University
Schools of Business Research Paper.
Pouru, L., Dufva, M., & Niinisalo, T. (2019). Creating organisational futures
knowledge in Finnish companies. Technological Forecasting and Social
Change, 140, 84-91.
Rhisiart, M., Miller, R., & Brooks, S. (2015). Learning to use the future:
developing foresight capabilities through scenario processes. Technological
Forecasting and Social Change, 101, 124-133.
Rohrbeck, J.O. & Schwarz, P. (2013). The Value Contribution of Strategic
Foresight: Insights from an Empirical Study of Large European Companies,
Technological Forecasting and Social Change. 80, 1593-1606
Rohrbeck, R. (2010). Corporate foresight: towards a maturity model for the future
orientation of a firm. Springer Science & Business Media.
Rohrbeck, R. (2012). Exploring value creation from corporate-foresight activities.
Futures, 44(5), 440-452.
















فصلنامه علمی مطالعا



Rohrbeck, R., & Gemünden, H. G. (2011). Corporate foresight: Its three roles in
enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and
Social Change, 78(2), 231-243.
Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm
performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social
Change, 129, 105-116.
Rohrbeck, R., & Schwarz, J. O. (2013). The value contribution of strategic
foresight: Insights from an empirical study of large European
companies. Technological Forecasting and Social Change, 80(8), 1593-1606.
Sarpong, D., & Maclean, M. (2011). Scenario thinking: A practice-based approach
for the identification of opportunities for innovation. Futures, 43(10), 1154-1163.
Sarpong, D., & Maclean, M. (2012). Mobilising differential visions for new
product innovation. Technovation, 32(12), 694-702.
Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge
management: discovering the identity of the discipline. Journal of Knowledge
Management.
Sinha, S. (2019). The emergent-strategy process of initiating organizational
ambidexterity. Journal of Strategy and Management.
Sokolova, A. (2015). An integrated approach for the evaluation of national
foresight: the Russian case. Technological Forecasting and Social Change,101,
216-225.
Stubbart, C. I., & Knight, M. B. (2006). The case of the disappearing firms:
empirical evidence and implications. Journal of Organizational Behavior: The
International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology
and Behavior, 27(1), 79-100.
Van der Duin, P., Heger, T., & Schlesinger, M. D. (2014). Toward networked
foresight? Exploring the use of futures research in innovation
networks. Futures, 59, 62-78.
Vecchiato, R. (2012). Environmental uncertainty, foresight and strategic decision
making: An integrated study. Technological Forecasting and Social
Change, 79(3), 436-447.
Vecchiato, R. (2015). Creating value through foresight: First mover advantages
and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101, 25-36.
Yoon, J., Kim, Y., Vonortas, N. S., & Han, S. W. (2018). Corporate foresight and
innovation: the effects of integrative capabilities and organisational
learning. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 633-645.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review,
reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185203.
Zott, C. (2003). Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry
differential firm performance: insights from a simulation study. Strategic
management journal, 24(2), 97-125.

1400  تابستان،18  شماره، سال پنجم،مدیریت راهبردی دفاع ملی



138

