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آینده آموزش  برای  چارچوبي  طراحي  پي  در  پژوهش  مدیران    نگریاین  به 
بود. ابتدا ادبيات تحقيق در    های دولتي جمهوری اسالمي ایرانعالي سازمان
آینده« و »نگریآینده«، »های دولتيمدیریت سازمانسه حوزه » -آموزش 

ار گرفت. سپس به کمک  های اسنادی مورد بررسي قر« بر اساس دادهنگری
های دست اول بنياد« و با استفاده از ابزار »مصاحبه عميق« داده روش »داده

ولي  فاز مختلف  در سه  و  نظر گرداوری شدند  مورد  برای طراحيِ چارچوبِ 
کدگذاری  و  محوری  کدگذاری  باز،  »کدگذاری  طریق  از  پيوسته،  بهم 

یاف اساس  بر  گرفتند.  قرار  تحليل  مورد  یک  تهانتخابي«  تحقيق،  های 
های دولتي  به مدیران عالي سازمان  نگریچارچوب کلي برای آموزش آینده

نگری به عنوان مقوله  ایران ارایه شد که در آن عالوه بر مقوله آموزش آینده
شرایط   نظير  حوزه  این  به  مربوط  مقوالتِ  دیگر  کالن  نگاهي  با  محوری، 

زمينه شرایط  مداخله ای علّي،  شرایط  ر ،  معرفي  گر،  نيز  پيامدها  و  اهبردها 
مي تفصيلي  حال  عين  در  و  کالن  چارچوب  این  لذا  عنوان  شدند.  به  تواند، 

آموزش   برای  کلي  الگوی  سازمان  نگری آیندهیک  عالي  مدیران  های  به 
   مورد استفاده قرار گيرد.دولتي جمهوری اسالمي ایران 
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 . مدیریت عالي

This study sought to design a framework for teaching 

foresight to top managers of governmental organizations 

in the Islamic Republic of Iran. First, the research 

literature in three areas of "management of 

governmental organizations", "foresight" and "teaching 

foresight" was reviewed. Then, using the "Grounded 

Theory" method and using the "in-depth interview" tool, 

first-hand data were collected. This data in three 

different phases, through "open coding, axial coding and 

selective coding", were analyzed. Based on the research 

findings, a general framework for teaching foresight to 

top managers of Iranian governmental organizations was 

presented in which in addition to the category of 

foresight education as a axial category, other categories 

related to this field such as causal conditions, contextual 

conditions, intervening conditions, strategies and 

consequences were also introduced. Therefore, this 

macro framework can be used as a general model for 

teaching foresight to top managers of governmental 

organizations in the Islamic Republic of Iran. 
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 مقدمه 
یافتهسازمان نفوذ  ما  امروزی  زندگي  در  شدیداً  دولتي  اند. های 

ها این است که فلسفه اصلي و عقالني برای وجود این سازمان

یک هدف اقتصادی  و  اجتماعي  کالن  معموال  و  معين  های 

کشور فقط از طریق همکاری گروهي از مردم و حمایت دولت  

از سطح یک وسيله  های دولتیابند. امروزه سازمانتحقق مي ي 

اند  توليد کاالها و خدمات فراتر رفته و پایگاهي را به وجود آورده

ها قسمت اعظمي از زندگي خود را در مراوده با  که غالب انسان

برنامهآنها مي این گذرانند و  بلند مدت و کالن  ها و تصميمات 

-ایرانها، به شدت بر زندگي عموم مردم اثرگذار است )سازمان

-از طرفي، سازمان  (.19-17:  1390گهر،  پاریزی و ساسان  نژاد

اطمينان عدم  با  شدت  به  امروزی  فزاینده    1های  تغييرات  و 

برنامه که  هستند  روبرو  تصميممحيطي  طور  ریزی،  به  و  گيری 

کلي مدیریت آنها را با چالش جدی مواجه ساخته است )شونکر  

وولف  سازمان2013،  2و  و  م(  نيز  ایران  دولتي  دیگر  های  انند 

ها، نه تنها در این محيط سرشار از تغيير و عدم اطمينان سازمان

کنند بلکه با شدت بيشتری درگير این شرایط هستند فعاليت مي

 (. 1398همکاران،  و شيخ)

را   3نگری های دولتي ایران به آیندهتوضيحات فوق، نياز سازمان

مي آیندهنشان  که  چرا  مطادهد.  درباره  اساسا  تغيير  نگری،  لعه 

)هاینز دنيای2021،  4است  و   تغييرات  از  سرشار  (.  پرشتاب 

  شناسایي   و   آینده  بر  بيشتر  تمرکز  و   توجه   ضرورت   روزافزون،

است.    را  آینده  تحوالت  و  وقایع ساخته  نمایان  پيش  از  بيش 

آینده  سازماني  هر  بنابراین توان  ارتقای  با  مدیران  باید  نگری 

  برای   را  خود  آمادگي  يرات،تغي  این  به  نسبت  آگاهي  با  خود،

 (.1395دهند )قدیری،  افزایش تحوالت آینده با مواجهه

مي الذکر،  فوق  مطالب  به  توجه  دليل با  به  که  گفت  توان 

 
1. uncertainty 
2. Schwenker & Wulf 

آینده3 عبارت  فورسایت  .  انگليسي  عبارت  معادل  مقاله  این  در  نگری 

(Foresightاست. در منابع مختلف فارسي، فورسایت را بعضا آیند )نگری  ه

آینده بعضا  با نگاری ترجمه کردهو  بيشتر  آنجا که در متون مدیریتي،  از  اند. 

آینده پيشمفهوم  بر  بيشتر  داریم که  کار  و  مدیریتي سر  تاکيد  نگری  نگری 

آینده معادل  فورسایت  پژوهش،  این  در  لذا  اقدام،  تا  معنای دارد  در  و  نگری 

 ر گرفته شده است. های بدیل در نظمند آیندهکليِ مطالعه نظام
4. Hines 

-تغييرات سریع و عدم اطمينان محيطي، وجود توانمندی آینده

ایران   اسالمي  جمهوری  دولتي  سازمانهای  ضروریات  از  نگری 

این سازماناست ولي مشکل اینجاست که   ها  به مدیران عالي 

ریزی بلندمدت در شرایط  گيری و برنامهکه متولي اصلي تصميم

توان   تقویت  راستای  در  الزم  آموزشهای  هستند  اطمينان  عدم 

درباره  آینده آموزش  متاسفانه  و  است  نشده  داده  ایشان  نگری 

های آینده چه در حوزه آموزش آکادميک و چه در حوزه آموزش

د مدیران سازماني  غالب  یعني  است.  کمياب  بسيار  ایران  ر 

سازمان دانشگاهامروزی  و  مدارس  در  ایران،  دولتي  با های  ها 

آینده نشدهدانش  آشنا  آموزشنگری  فصلِ  سر  در  و  های اند 

 نگری مفقود است. سازماني آنها نيز آموزش آینده

ای نظير تارنمای پژوهشگاه علوم و فناوری مرور منابع کتابخانه

کشور  ا نشریات  اطالعات  بانک  و  )ایرانداک(  ایران  طالعات 

ای در )مگ ایران( نشان داد که تا کنون هيچ پژوهش و مطالعه

نپرداخته است و هيچ تکنيک،   به مشکل یاد شده  داخل کشور 

برای آموزش آینده نگری به  روش، راهکار، مدل و یا چارچوبي 

سازمان غيردولتي  مدیران  حتي  یا  و  دولتي  ارایه  های  ایران  در 

پژوهش ميان  در  است.  آیندهنشده  اگرچه  نيز  خارجي  -های 

اسالتر  نظير  بنامي  عنایت2021)  5پژوهان   ،)( و  2007اهلل   )

)  6هاینز  همکاران  آینده2017و  آموزش  مبحث  به  نگری  ( 

مورد  پرداخته تفصيل  به  پژوهش  پيشينه  بخش  در  که  اند، 

پژوهش عمده  ولي  گرفت،  خواهد  قرار  در بررسي  خارجي  های 

آینده آموزش  در حوزه  دانش  این  آکادميک  آموزش  به  نگری، 

پرداختهدانشگاه مدارس  یا  آیندهها  آموزش  و  ذیل  اند  در  نگری 

و  آموزش است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  سازماني،  های 

آینده آموزش  برای  مدلي  و  چارچوب  هيچ  به مشخصا  نگری 

 نشده است.  مدیران عالي سازمانهای دولتي ارایه

توان گفت که انجام یک پژوهش در راستای حلّ مشکل و  مي

نگری از چند جهت برای  کاستي یاد شده و ارتقای آموزش آینده

و  سازمان دانش  آموزش  است.  اهميت  حایز  ایران  دولتي  های 

کند  ها کمک مينگری به مدیران عالي این سازمانبينش آینده

غا از  را  خود  بتوانند  کم  دست  مصون   هایفلگيریتا  راهبردی 

را به خطر  دارند چراکه غافلگيری بقای سازمان  های راهبردی، 

 
5. Slaughter 
6. Hines 
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)چنادنمي آینده 2007،  1اندازند  آموزش  این،  بر  عالوه  نگری  (. 

شود و به  در سازمان مي  2ها منجر به افزایش نوآوری در سازمان

را به صورت پيش    3های آینده کند تا فرصتسازمان کمک مي

م بهرهدستانه  و  کشف  و  ورد  )روهربک  دهد  قرار  برداری 

حيات2011،  4جماندن و  اصلي  عضو  که  آنجا  از  هر  (.  بخش 

مدیران  از آنجا که    ( و 18:  1390سازمان، مدیر است )رضائيان،  

هدف  5عالي راهبردپردازی،  تعيين با  و  بلندمدت  گذاری 

و  سياست  مدیران  سایر  از  بيش  دارند،  کار  و  سر  کالن  های 

( و  24:  1390نگرانه نياز دارند )رضائيان،  به بينش آینده   کارکنان

-ریزی و توسعه آموزش آیندهچون این پژوهش، در راستای پي

سازمان در  مدیران سطح  نگری  بر  تمرکز  با  ایران،  دولتي  های 

 گيرد، اهميت بيشتری خواهد یافت.عالي انجام مي

آینده  آموزش  اهميت  شد،  گفته  آنچه  به  عنایت  به    نگریبا 

سازمان عالي  فقدان مدیران  حال  عين  در  و  ایران  دولتي  های 

برای   طرفي،  از  است.  مشهود  حوزه  این  در  داخلي  مطالعات 

های سازماني، بجای گرته  نگری در قالب آموزشآموزش آینده

شيوه برخي  پيشنهاد  و  خارجي  نظری  مباني  از  و  برداری  ها 

نگر  د رویکردی کلهای محدود و جزءنگرانه، ابتدا نيازمنتکنيک

های دولتي ایران هستيم. و نگاهي جامع به زیست بوم سازمان 

برای  انجام چنين آموزشي، مستلزم طراحي یک چارچوب کلي 

آینده سازمانآموزش  عالي  مدیران  به  است نگری  مذکور  های 

و   آموزشي  محتوای  پيراموني،  مختلف  شرایط  به  توجه  با  که 

مي ارایه  را  مناسب  هدف  راهبردهای  با  پژوهش  این  لذا  کند. 

آینده آموزش  برای  چارچوبي  عالي  طراحي  مدیران  به  نگری 

گيرد و سوال اساسي پژوهش  های دولتي ایران انجام ميسازمان

 به صورت زیر خواهد بود: 

آینده آموزش  برای  مناسب  عالي  چارچوب  مدیران  به  نگری 
 های دولتي جمهوری اسالمي ایران چگونه است؟ سازمان

 

 بانی نظری و پيشينه پژوهشم

دولت دانایيامروزه  و  اطالعات  عصر  در  مي  6ها  سر  و  به  برند 

 
1. Chnadan 
2. Innovation 
3. Future opportunities 
4. Rohrbeck & Gemünden 
5. Top managers 
6. The era of information and knowledge 

 سلسله اصول بر مبتني عمومي خدمات ارائه و سازماني الگوی

 کنترل و ، تمرکزگرایيخطي  ریزیبرنامه ساالر، دیوان مراتب

 یا بازارمدار عمومي خدمات مدیریت به  را خود مستقيم جای

 هایجدید، سازمان دولتي مدیریت  .است ادهد شرکتي فرهنگ

 توانندمي که کرده ایجاد تریچابک و تررسان کوچکخدمات

تحمل فشارهای مقابل در  بر عالوه و باشند داشته رقابتي 

 تا دارند حساسيت شهروندان نياز مقابل در بودن، مدارنتيجه

  (.1397کنند )منوریان و عسگری،   تضمين را خود بقای بتوانند
اطالعات   عصر در جدید های دولتيمدیریت سازمان معيارهای

 (: 1390و دانایي عبارتند از )مقيمي، 
 تخصيص در تغييرات (  2؛  انساني نيروی تعدیل (1

ساختاردهي3بودجه؛   دولتي سازمان مجدد (  های 
مجدد)سازمان  زدایي، تمرکز ها،وزارتخانه دهي 

به حکومت وظایف واگذاری  هایحکومت مرکزی 

تأکيد4خصوصي(؛   بخش یا ليمح  سبک بر ( 

بازارگرایي5خصوصي؛   بخش مدیریت  ایجاد و ( 

ایجاد6خدمات؛   تدارک در رقابت  معيارهای ( 

 ( اصالحات8بيشتر؛   ( شفافيت7متنوع؛   عملکردی

( تأکيد بر فرایندها در  9دستمزد؛   و حقوق سيستم  در
 های( گسترش سازمان10ها؛  کنار تاکيد بر خروجي

سازمانفرانوگ که  منفعل   و پذیرانعطاف هایرا  غير 
 و متمرکز غير گيریتصميم هایویژگي که هستند

 به  و  ای دارندرایانه هایشبکه به متصل واحدهای

 توانمندسازی بر بيشتر مراتب، سلسله بر تأکيد جای

 کنند. مي تأکيد سازیتيم و

 نهادی  8به عدم اطمينان و پيچيدگي  (2019و همکاران )  7کيو
از آن در مدیریت و   حاصل هایکنش و دولتي هایسازمان در

 قابل های مذکور اشاره کرده و معتقدند: »شکافاداره سازمان
 اداره عدم اطمينان و پيچيدگي نهادی چگونگي فهم در توجهي

سازمان پيچيدگي وجود دولتي هایدر  و  اطمينان  عدم   دارد. 
شگران داخلي  کن کالن( و )سطح خارجي هایمحيط از نهادی

شامل: تغييرات و   ترتيب به و گيردمي خرد( نشئت هایمحيط(

اجتماعي، تنظيمي، پيچيدگي تکاملي سياسي،   و فرهنگي، 
توانند  مي هامحرک این که گيرندمي نتيجه است«. آنها ارتباطي

ها شوند. زیرا، »ایشان مشاهده سازمان در تضاد ایجاد به منجر
که هنگام هایزمانسا در بازیگران کردند   با مواجهه دولتي 

 متفاوتي هایمختلف تغييرات و پيچيدگي سازماني، پاسخ انواع

 
7. Qiu 
8. Complexity 
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مختلف   منابع آنها دریافتند که این، کنند. عالوه برمي انتخاب را
 را  سازماني پيامدهای از انواع متفاوتي نهادی، تغيير و پيچيدگي

 ایجاد به منجر کالن هایهای محيطدارد. زیرا محرک به دنبال
در مي هایسازمان تضاد  دربزرگ  و  که حالي شود.  تغيير 
بين   تضاد به منجر خرد، بازیگران از  ناشي نهادی پيچيدگي

 برخورد چگونگي خاطر، شد. بدین خواهد عملکردهای سازماني
شدت  سازمان یک به  پيچيدگي  و  اطمينان  عدم  -پيش به  با 

 بود«.  خواهد مرتبط سازمان پذیریآگاهي و ميزان انعطاف
 توانندهای مختلف ميمحرک شود، مي مالحظه  که همانگونه 

سازمان برای  را  پيچيدگي  و  تغيير  فراهم موجبات  دولتي  های 
-نگر نميگذشته رویکرد و  صبغه با است، مسلم آنچه آورند. اما

و  پيچيده  محيط  به  نسبت  موقعي  به  و  مناسب  واکنش  توان 
و وجود نوعي نگاه به آینده و   ها دادمتغير پيرامون این سازمان

-های دولتي ضروری ميگری در مدیران سازمانتوانایي آینده
-نگری، ذیال برخي از مهمبرای درک بهتر مفهوم آینده  نماید.

( جدول  در  مفهوم  این  تعاریف  تطبيقي  1ترین  مقایسه  مورد   )
 اند. قرار گرفته

 

 نگری مقایسه تعاریف آینده  . 1جدول 

Table 1. Comparison of foresight definitions 

سطح و قلمرو مورد   نگری نکات مهم در تعريف آينده منبع رديف 

 تاکید 
،  1)هاجلند و روهربک  1

2017 ) 
 ها )اکتشاف(؛ اقداماتي عواقب محرک  کننده تغيير؛ تفسير  هدایت عوامل ها یامحرک  فرایند شناسایي

 دهند بازار )کاوش( را مي پذیرش و  دمات/محصولخ هایارزشي، طراحي  هایگزاره آزمودن اجازه که
 سازماني

؛  1997)اسالتر،  2
 ( 2002اسالتر،  

ت کنوني؛ لحاظ پيامدهای کنوني  اقداما 2یامدهايپ يابی ارز توسعه مرزهای آگاهي؛ هشدار زودهنگام؛
 های مطلوب رخدادهای احتمالي آینده؛ ترسيم جوانب آینده 

-سازماني، ملّي و بين
 المللي 

واهي و همکاران،  )گ 3
1396 ) 

 سازماني و ملّي  های پيشِ رو دادن آگاهي جهت مواجهه با تغييرات و چالش

 سازماني مدت و بلندمدتانداز؛ افق ميانفرایند مشارکت سيستماتيک؛ اجتماع هوشمندانه؛ ترسيم چشم ( 2012، 3)رینگلند 4

،  4)مایلز و کينان 5
2003 ) 

های تحقيقات استراتژیک؛ شناسایي فق بلندمدت؛ شناسایي حوزه تحقيقاتِ فرآیندی؛ سيستماتيک؛ ا 
 های عامِ نوظهور فناوری

 ملي 

 سازماني مدت و بلندمدتانداز؛ افق ميانفرآیند سيستماتيک؛ مشارکتي؛ ترسيم چشم ( 2003، 5)نيری 6

و همکاران،   6)جورجيو  7
2008 ) 

ایش روندها و رویدادها؛ افق بلندمدت؛ دهنده آینده؛ پهای شکلفرایند شناسایي و تحليل پيشران
 هادستانه از فرصت استفاده پيش

 سازماني و ملّي 

 

 
1. Højland & Rohrbeck 
2. Implications 
3. Ringland 
4. Miles & Keenan 
5. Nyiri 
6. Georghiou 
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نگری بيشتر به  همانطور که در تعاریف فوق مشهود است، آینده

پژوهشگران  عنوان یک »فرایند« شناخته مي رو  از همين  شود 

های مختلف  اند که فعاليتزیادی طي دو دهه اخير سعي نموده

های فرایندی ترسيم کرده نگری را در قالب مدلآینده  مربوط به 

های فرایندی که با سطح  و نمایش دهند. از مهمترین این مدل 

سازماني تناسب دارند و به همين دليل با قلمرو پژوهش حاضر  

مي  دارند  بيشتری  به مدلهمخواني  آینده توان  فرایندی  -های 

)  نگری دورنس  و  )2011گوده  پاليوکيت  و    ، (2012(،  جورجيو 

 ( )(،  2008همکاران  همکاران  2012آمستئوس  و  ویشنفسکي   ،)

(2015،)  ( والش  و  و  2016لينتون  کانک  و   )(  1( 2017آبراین 

که   است  این  دارد  وجود  اینجا  در  که  مهمي  نکته  نمود.  اشاره 

آینده سازمانبرای  در  مدلنگری  و  فرایندها  مختلفي  ها،  های 

شده علي عرضه  ولي  تنوعي  است  مدلرغم  این  نگاه  در  ها که 

خورد، باید گفت مراحل اصلي،  نگری به چشم مي نسبت به آینده

-توان آیندهتقریباً مشترک و کمابيش شبيه به هم است و مي

نگری در سطح سازماني را به شکل خالصه شامل این مراحل  

آینده »پيش  طراحي  دانست:  و  مقدماتي  تمهيدات  نگری: 

»آیندهآینده آینده  نگری:نگری«،  »پساآیندهاجرای  و  -نگری« 

فعاليت تهيه نگری:  در  باید  لذا  تکميلي«.  و  پيگيری  های 

آینده آموزش  برای  آموزشي  سازمانمحتوای  در  به  نگری  ها، 

 های ذیلِ هر یک از مراحل سه گانه فوق توجه شود. فعاليت

های دولتي پس از توضيحات فوق در خصوص مدیریت سازمان

-( به مطالعات و پژوهش2 در قالب جدول )نگری، ذیالو آینده

مي اشاره  آیندههایي  آموزش  مقوله  به  مشخصا  که  نگری  شود 

اند. پرداخته

 
1. Godet & Durance; Paliokaite; Georghiou et al., 

Amsteus; Vishnevskiy et al., Linton & Walsh; Kunc & 

O’Brien 
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 نگریها و مطالعات پيشين در حوزه آموزش آیندهپژوهش . 2جدول 

Table 2. Previous research and studies in the field of foresight education 

ف 
دي

ر
 

پژوهشگر  

ان و زم

 مطالعه

-نوع آموزش آينده

نگری )آکادمیک يا 

 سازمانی(

 ها و پیشنهادات ترين يافتهمهم

)اسالتر،   1

1996 ) 

نگری به  آموزش آینده

طور کلي مد نظر قرار  

گرفته است. یعني هم  

ها و برای دانشگاه 

مدارس و هم برای  

 ها سازمان

شامل   تواندمي  آینده منتقدانه مطالعۀ امۀ درسي برایبرن کلي تدریس شود. طرح 1نگری باید بصورت انتقادیآینده
 ( تحليل4( موردکاوی 3مناسب  رویکرد نهادن بنا و ( ایجاد2پژوهي آینده رشتۀ بر ای( مقدمه 1باشد:  زیر موارد

 خاص در آموزش. موارد پژوهي( آینده7آینده   ( تصویرکردن6معاني   کشف و فرهنگي  ( نوآوری5صنعتي   بينيجهان

 ( نقد2نظری  عالیق و درسي مباحث منتقدانۀ تحليل(  1 :از عبارتند منتقدانه آینده برای تدریس و مطالعۀ ممه و

جهاني  مجدد روندها و مشکالت سازیهوم( مف3 شوندمي انجام آن طبق که  اقداماتي و کنوني بيني جهان فرضيات
(  6آینده  به مربوط مسایل و هانگراني  به رداختن( پ 5ماشين  با فرد و  طبيعت با فرد فرد،  با فرد روابط ( تحليل4

 . آینده درسي هایبرنامه اجرای و طراحي

)اسالتر،   2

2021 ) 

نگری برای  آموزش آینده

ها و در قالب  سازمان

های درون  آموزش

 سازماني و غير آکادميک 

های زیر  تعریف شود و به پرسشهایي تحقيقاتي ، باید برای کارآموزان پروژههانگری برای سازمان آموزش آیندهدر 
-تصميم چگونه نگرد؟مي کند؟ چگونه پيشاپيش مي را پيمایش اطرافش محيط چگونه  مربوطه  پاسخ دهند: سازمان

ها شامل مواردی موضوعات مورد تدریس در این دوره کند؟ مي دنبال را  های خوداستراتژی  چگونه کند؟مي  گيری
 از طریق نگریملي، آینده مشي خط نگری ونگری، ارتباط آیندهآینده اجرای  پژوهي، نحوهشناسي آیندهمعرفتچون 

این  و شامل تدریس ها به صورت کارگاهيشناسي روششود. ميفرهنگي  تحول و نگریو آینده ادبيات و هنر
 های اکتشاف آینده. تکنيک کاربرد و سازیتيم محيطي،  کاوش هایمهارت :شودمي موارد

،  )عنایت اهلل  3

2007 ) 

نگری به  آموزش آینده

طور کلي مد نظر قرار  

گرفته است. یعني هم  

ها و برای دانشگاه 

مدارس و هم برای  

 ها سازمان

 استفاده هایپژوهي )شش ستون( ب( روشآینده اصلي هایشامل سه بخش است: الف( ستون  نگریآموزش آینده

پژوهي شامل »نگاشت، برآورد،  های اصلي آیندهنشش ستون. ستو این از  آمده به دست هایآینده ج( روش از

های استفاده از آینده به این  شوند. عنایت اهلل در بخش روشمي 2ها و تبدیل شدن«بندی، تعميق، خلق بدیلزمان

معنوی. بخش سوم آموزش  اجتماعي؛ ظهور؛ بُعد ظرفيت؛ ژن آموزش؛ راهبردها؛ توسعۀکند: شش مورد اشاره مي 

پژوهي؛  آینده مثلث ر استفاده از هفت روش کالن زیر در یک فضای کامال کارگاهي تاکيد دارد:نگری، بآینده

 نگریپس اندازسازی؛ علتها؛ سناریوها؛ چشم ایالیه نوپدید؛ تحليل هایپژوهي؛ تحليل موضوع دورنمای آینده

)عنایت اهلل،   4

2020 ) 

نگری برای  آموزش آینده

ها و در قالب  سازمان

ای درون  هآموزش

 سازماني و غير آکادميک 

 یک در پژوهيآینده هایروش تمام-1، توجه به پنج نکته حایز اهميت است:  هانگری در سازمان آموزش آیندهدر 

 و است مطلوب باشد بزرگ تصویر یک به  نياز کههنگامي اندازسازیچشم-2نيستند.  مناسب سازماني محيط
بحران، اجرای  دوران در-3 .نيست مناسب چندان باشد،  تمرکز مت نقطۀمحصول یا خد توسعۀ که جزیيات هنگامي

-مي  مدیراني تهدید به مفيداست احتماالً  غيرمتعارف هایحلراه  خلق در  ها ضمن آنکهای علتروش تحليل الیه 
در  نگری رهبران، آموزش آینده است ممکن-4که رویکرد آنها نسبت به آینده از علل بحران بوده است.  پردازد 

 باید شود مي پرسيده دربارۀ آینده که هایيپرسش  انواع-5بيابند.  چيزی هر بازاندیشي سازمان را زماني جهت

 دارد.  احتمالي هایآینده  نگاشت توسعۀ  به نياز  سازمان سطح  گشایي، هرباشد. زیرا به منظور افق متفاوت
-های راهبردی بودن، واقعکه آنها دارای ویژگي  باید دقت کنيم هانگری به مدیران عالي سازمانآموزش آیندهدر 

های آینده جای محوری، بقاگرایي، پرهيز از ریسک باال و تمرکز بر یک آینده بهحریم بودن، گذشته گرایي، داخل
های آموزشي، مدیران عالي سازمان را  پژوهان که باید در دورهکه مسایل مورد توجه آیندهبدیل هستند. در حالي

ابهام  مورد در راحتي ( احساس3جدید تجربيات( پذیرش2بزرگ  ( تصویر1ها ساخت شامل این موارد است: متوجه آن
 . پيام خود انتقال گرایي جهت( عمل8فکني ( بنيان7اندازسازی ( چشم6بوم محوری ( زیست5ها سيستم ( تفکر4

)هاینز و  5

همکاران،  

2017 ) 

نگری برای  آموزش آینده

قالب   ها و درسازمان

های درون  آموزش

 سازماني و غير آکادميک 

کنند  های استراتژی مرتبط با سازمان، استدالل ميدانند و بر پایۀ تئوریمي 3نگری را یک ظرفيت پژوهشگران، آینده

ها باید  ها ایجاد گردد. آنها معتقدند سازماننگری در مدیران عالي سازمان ای مطلوب از ظرفيت آیندهکه باید درجه

نگری طراحي نمایند و بر اساس آن به  متناسب با شرایط خود، چارچوب و مدلي را برای ایجاد و ارتقای ظرفيت آینده

هایي توسط ایشان ارایه شده  نگری در خود بپردازند. در راستای طراحي مدل مذکور، توصيهآموزش و توسعه آینده

 
1. Critical 
2. Mapping, Anticipation, Timing, Deepening, Creating Alternatives, Transforming 
3. Capacity 



 های دولتي ... نگری به مدیران عالي سازماننژاد و همکاران: طراحي چارچوبي برای آموزش آیندهگيالني 

  یيهامدل( 2 ديکن یيرا شناساسازی ظرفيت یهامدل هن يدر زميِ صورت گرفته در سازمان قبل  های( تالش1است: 

بزارها و  ( ا 3 عمل کنند يطرح اصل ایراهنما  کیتوانند به عنوان ي که م ديکن یيشناسا گرید یهانه ي را از زم

  کی کمک را باسازی ظرفيتنقشه ( مدل و 4 ديکن  یيشناساسازی ظرفيت یهانقشهمدل و  جادیا  یرا برا  کردهایرو

( حمایت ذینفعان کليدی  6نگری را مورد آزمایش اوليه قرار دهيد سازی آینده( مدل ظرفيت5 ديکن هيته تخب منگروه 

 . ديو ارائه ده یيرا نهانگری سازی آینده( مدل ظرفيت 7و حاميان مالي را جلب کنيد 

)هاینز و  6

 ( 2014گالد، 

نگری برای  آموزش آینده

ها و در قالب  سازمان

های درون  آموزش

 سازماني و غير آکادميک 

پژوهان و  نگری در دل سازمان، آیندهدهند که برای آموزش و تلفيق مفهوم آیندههای این پژوهش نشان ميیافته
نگری ب(  نگرانه از آیندهاند: الف( استفاده اپيزودیک و جزیينگری با سه چالش اصلي مواجهدهندگانِ آیندهآموزش

 ها. نگری برای سازماننگری ج( در اولویت نبودن آیندههمقاومت فرهنگي در برابر آیند

تحقيق،   ادبيات  ميمرور  داخلي  نشان  پژوهش  هيچ  که  دهد 
نگری در فضای غير آکادميک  مشخصا به موضوع آموزش آینده

برای مدیران سازمان نپرداخته  و  های دولتي و حتي غير دولتي 
ستي مذکور های خارجي نيز فقدان و کااست. در ميان پژوهش

نگری،  ها در حوزه آموزش آیندهباشد و غالب پژوهشمشهود مي
دانش و  دانشجویان  به  آموزش  به  اندک مربوط  است.  آموزان 

آیندهپژوهش آموزش  به  مربوط  سازمانهای  در  نيز  نگری  ها 
متمرکز بر آموزش مدیران نيستند. لذا فقدان و کاستي تئوریک 

این کاستي وقتي که قلمرو و نظری در ادبيات پژوهش و شدت  
ایران ميمکاني تحقيق را محدود به سازمان کنيم، های دولتي 

های مفهومي، ضرورت استفاده از  بجای آزمون فرضيات و مدل
بومي،   چارچوب  طراحي  و  تئوری  ساخت  به  مایل  رویکردهای 

سازد. عليهذا در بخش بعدی  بنياد را نمایان مي نظير روش داده
 مورد بررسي و تشرح قرار خواهد گرفت. پژوهش، این مهم 

 

 شناسی پژوهشروش

های کيفي و  تحقيق حاضر از نظر روش کلي، در زمره پژوهش

-گيرد. دادههای کاربردی قرار مياز نظر هدف در زمره پژوهش

به دو روش کتابخانه شوند. روش  ای و ميداني گردآوری ميها 

برایکتابخانه و  است  ميداني  روش  بر  مقدم  آوری جمع  ای 

های نگری، مدیریت سازماناطالعات مربوط به سه حوزۀ آینده

آینده آموزش  و  کتابخانه دولتي  روش  از  شده  نگری  استفاده  ای 

تامين  منظور  به  و  ابزار مصاحبه  به کمک  ميداني  روش  است. 

بنيادداده »داده  روش  در  نياز  مورد  اولِ  دست  کار 1های  به   »

 گرفته شده است. 

تحل و  دادهتجزیه  مرحلۀ  يل  سه  شامل  باز،  »ها  کدگذاری 

انتخابي«  کدگذاری  و  محوری  اساس    2کدگذاری  بر  که  است 

 
1. grounded theory 
2. Open Coding, Axial Coding, Selective Coding 

گزاره و  مقوالت  مفاهيم،  ميشناسایي  صورت   نظریه  .گيردها 

 عبارتند از: مفاهيم، که اصلي است عنصر سه دارای بنياد، داده

 که هستند واحدهای اصلي واقع  در ها. مفاهيمگزاره و مقوالت

 دست به هاپدیده روابط بين یا به وقایع زدن برچسب با مقایسه،

 داده بنياد هستند. مقوالت نظریه دومين عنصر آیند. مقوالتمي

 دارند باالتری سطح هستند بيانگر آن که با مفاهيمي مقایسه در

سطح  مفاهيم همچون نيز شناختن مقوالت  .هستند ترانتزاعي و

فرآ طریق از تر،پایين مقایسه یندهمان  و   نشان برای تحليلي 

 در حقيقت مقوالت گيرد ومي صورت هاو تفاوت تشابهات دادن

نظریه   عنصر سومين ها،هستند. گزاره بندی مفاهيمگروه حاصل

گزاره هستند.  بنياد  تعميم نشانگر ها،داده  یک  بين یافتهروابط 

مفاهيم مقوله هستند  تحوالت بين نيز و آن و  ناپيوسته 

 (. 1998، 3اوس و کوربين )اشتر

پژوهش، انتخاب برای این  در  هدفمند  یريگنمونه  از نمونه 

 باشد داشته باید توجه استفاده شده است که در آن پژوهشگر

 برای ازيموردن با اطالعات همسو و سازگار او یريگنمونه آیا که

دقيق    (.54:  1391)کرسول،    هست او پویش رویکرد شيوۀ 

دنمونه هدفمند  »نمونهگيری  پژوهش،  این  بر  ر  مبتني  گيری 

نمونه4معيار  در  است.  بوده  واحدهای  «  معيار،  بر  مبتني  گيری 

ویژگي دارای  و درک نمونه  به شناخت  های خاصي هستند که 

مي کمک  اصلي  مسایل  و  موضوعات  از  و دقيق  )ریتچ  کنند 

مصاحبه128:  2003،  5لویس که  بود  این  معيار  اینجا  در   .)-

آکادميک یا تجربي در حداقل یکي از سه  ت  شوندگان به صور

آینده سازمانحوزه  مدیریت  یا  و  سازماني  آموزش  های نگری، 

 
3. Strauss & Corbin 
4. Criterion sampling 
5. Ritchie & Lewis 
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آشنایي  نيز  دیگر  حوزه  دو  به  و  بودند  تخصص  دارای  دولتي 

مختلف  افراد  از  طيفي  شامل  خبرگان  این  داشتند.  نسبي 

سازمان عالي  مدیران  و  ميدانشگاهي  دولتي  بر  های  که  شدند 

م دو  پاسخگویي  اساس  و  بودن  دسترس  »در  یعني  دیگر  عيار 

داده »کيفيت  همچنين  و  در افراد«  ایشان  از  گرفته«  بر  های 

و   گرفت  صورت  نمونه  تحدید  و  پایش  ميداني،  پژوهش  طول 

ام با خبرگان واجدالشرایط، کفایت و اشباع  17نهایتا در مصاحبه 

نفر  نظری حاصل شد. در واقع   ام مشخص شد که    17پس از 

-شوند و هيچ کد اوليه یا مفهوم جدیدی به دادهیج تکرار مينتا

شود ولي جهت اطمينان  تر گرداوری شده افزوده نميهای پيش

بيشتر پنج نفر دیگر نيز مورد مصاحبه قرار گرفتند که با توجه به  

مصاحبه   انجام  فرایند  مصاحبه،  پنج  این  نتایج  بودن  تکرای 

شد.   )متوقف  جدول  در  نمونه  خود  3مشخصات  اساس  بر   )

 اظهاری خبرگان شرح داده شده است. 

 مشخصات مشارکت کنندگان  . 3جدول 

Table 3. Characteristics of the participants 
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-های توسعه و آیندهمرکز پژوهش -معاون توسعه و پشتيباني پژوهي دکتری آینده مرد 1
 نگری سازمان برنامه و بودجه کشور 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

 تجربي 

کارشناسي ارشد   مرد 2

 مهندسي صنایع

اداره کل استاندارد و  -معاون منابع انساني و امور پشتيباني

 تحقيقات صنعتي 

آشنایي 

 نسبي

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

ی  دارا  تجربي 

 تخصص 

 تجربي 

اداره کل تعاون، کار و رفاه  -مدیر پشتيباني و توسعه منابع انساني دکتری مدیریت  مرد 3

 اجتماعي 

آشنایي 

 نسبي

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

دارای   وریوزارت علوم، تحقيقات و فنا-معاون پژوهشي دانشگاه پژوهي دکتری آینده مرد 4

 تخصص 

آشنایي  آکادميک 

 نسبي

دارای   تجربي 

 تخصص 

 تجربي 

دانشجوی دکتری   زن 5

 پژوهي آینده

دارای   اداره کل امور اقتصادی و دارایي -معاون توسعه مدیریت و منابع

 تخصص 

دارای   آکادميک 

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

آشنایي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری-نشگاهمعاون آموزشي دا  دکتری مدیریت  مرد 6

 نسبي

دارای   آکادميک 

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

آشنایي  اداره کل امور مالياتي -معاون توسعه مدیریت و منابع دکتری اقتصاد  مرد 7

 نسبي

دارای   تجربي 

 تخصص 

دارای   تجربي 

 تخصص 

 تجربي 

-، انتخابات و تقسيمات کشوریسياسي  ل دفتر امورمدیر ک دکتری مدیریت  مرد 8

 ی استاندار

دارای  

 تخصص 

دارای   تجربي 

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

دارای   استانداری-ها و مراکز پژوهشيدبير دفتر ارتباط با دانشگاه  پژوهي دکتری آینده مرد 9

 تخصص 

آشنایي  آکادميک 

 نسبي

آشنایي  تجربي 

 نسبي

 جربي ت

های عمومي  نهاد کتابخانه-های عمومي استانمدیرکل کتابخانه دکتری علم سنجي  زن 10

 کشور 

آشنایي 

 نسبي

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

دارای   تجربي 

 تخصص 

 تجربي 

موسسه  -های دفاعيپژوهي علوم و فناوریمرکز آیندهرئيس  پژوهي دکتری آینده مرد 11

 ي آموزشي و تحقيقاتي صنایع دفاع 

دارای  

 تخصص 

آشنایي  آکادميک 

 نسبي

آشنایي  تجربي 

 نسبي

 تجربي 

دکتری سياستگذاری   زن 12

 علم و فناوری

های علمي  سازمان پژوهش-های نوینرئيس پژوهشکده فناوری

 و صنعتي ایران 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

دارای   تجربي 

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

آشنایي  وزارت نيرو -معاون پارلماني وزیر دکتری علوم سياسي  مرد 13

 نسبي

آشنایي  تجربي 

 نسبي

دارای   تجربي 

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 



 های دولتي ... نگری به مدیران عالي سازماننژاد و همکاران: طراحي چارچوبي برای آموزش آیندهگيالني 

دارای   وزارت آموزش و پرورش-مدیر کل آموزش و پرورش پژوهي دکتری آینده مرد 14

 تخصص 

دارای   آکادميک 

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

سازمان -نگریهای توسعه و آیندهمدیر آموزش و پژوهش ژوهي پدکتری آینده مرد 15

 ریزیمدیریت و برنامه

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

دارای  

 تخصص 

آشنایي  تجربي 

 نسبي

 تجربي 

دکتری جامعه   زن 16

 شناسي

آشنایي  استانداری-المللمدیرکل روابط عمومي و امور بين 

 نسبي

آکادميک  

 و تجربي 

آشنایي 

 نسبي

رای  دا  تجربي 

 تخصص 

 تجربي 

آشنایي  بنياد ملي نخبگان-مدیر منابع انساني و پشتيباني دکتری مدیریت  مرد 17

 نسبي

دارای   تجربي 

 تخصص 

آکادميک و  

 تجربي 

دارای  

 تخصص 

آکادميک  

 و تجربي 

 

 های پژوهشیافته
کدگذاری  نوع  سه  از  تحليل  و  تجزیه  بنياد،  داده  نظریه  در 

که   است  شده  کدگذاری    از:   اندعبارت تشکيل  باز،  کدگذاری 

(.  57 :  1390،اشتراوس و کوربينمحوری و کدگذاری انتخابي )

 اند. در ادامه، مراحل کدگذاری و تحليل به تفصيل تشریح شده

 فرایند کدگذاری باز 

بنياد،   داده  روش  تحليل  کدگذاردر  و  تجزیه  از  بخشي  باز  ی 
به   که  و  پردازمفهوماست  راه    هادهیپدی  بندمقوله ی  بررسي  از 

کوربين)  پردازديم  هادادهدقيق   و  لذا  60:  1390،اشتراوس   .)

اقدام اصلي صورت    توانيم باز دو    رد يگيمگفت در کدگذاری 
 .پردازیی و مقوله پردازمفهوماز:  اندعبارتکه 

بازکدگذار   فرایند  و    –ی  اوليه  کدهای  شناسایی 

 ی پردازمفهوم

از   مپردازمفهوممنظور  که  است  این  کردن  ی، امشاهدهورد  ی 
و به هر کدام   شوديمی و یا پاراگرافي به اجزایي تقسيم  اجمله

، برچسبي که یا شوديمیا رخدادها نامي داده    هادهیااز حوادث،  
یا  نشا است  پدیده  آن  آن  جابه نۀ  و  )  ندينشيمی  اشتراوس 

پژوهش  60:  1390،کوربين این  در  مفاهيم   418(.  و  اوليه  کد 
شنا آنها  به  )مربوط  در جدول  که  شدند  به  4سایي  اختصار  به   )

 گردد. مورد از آنها اشاره مي 47

 کدهای اوليه و مفاهيم احصا شده   . 4جدول 

Table 4. Basic codes and enumerated concepts 

 مفهوم  کد اولیه  رديف 

 انينسبتا بسته بودن سيستم سازم های دولتي ایران معموال سيستمي نسبتا بسته دارند سازمان 1

 نگاشت فناوری ميزان پایين توجه به ره های دولتي ایران متداول است نگاشت فناوری در سازمانميزان پایين توجه به ره 2

 فساد اداری و سازماني  برند های دولتي ایران از فساد اداری و سازماني رنج ميبرخي سازمان 3

 غير دایناميک بودن سيستم سازماني  ک است های دولتي در ایران نسبتا غير دایناميسيستم سازمان 4

 سطح خودکفایي پایين سازمان های دولتي ایران سطح خودکفایي پایيني دارند سازمان 5

 های دولتي نرخ بازده نامناسب در سازمان های دولتي ایران نرخ بازده مناسبي ندارندسازمان 6

 ها ضعف در تعامل با دانشگاه دارند  ها ضعفهای دولتي ایران در تعامل با دانشگاه سازمان 7

 نگاه غير جامع به زنجيره ارزش  های دولتي ایران نگاه جامعي به زنجيره ارزش خود ندارند سازمان 8

 نياز به مهندسي مجدد فرایندهای سازماني  های دولتي ایران ضروری است مهندسي مجدد فرایندهای سازماني در سازمان 9

 های به روز نشده تکنولوژی مند نيستند های روز بهرهران بعضا از تکنولوژیهای دولتي ایسازمان 10

 ابزارهای تامين مالي سنتي و نامناسب  کنند های دولتي ایران از ابزارهای تامين مالي سنتي و نامناسب استفاده مي سازمان 11

12 
ازماني حایز اهميت  های دولتي ایران ارباب رجوع و مشتری بعنوان یکي از منابع سدر سازمان

 شود نادیده گرفته مي

نادیده گرفتن ارباب رجوع و مشتری بعنوان یکي  
 از منابع سازماني حایز اهميت 

 کاهش اعتماد بين سازماني و بين نهادی های دولتي ایران مشهود است کاهش اعتماد بين سازماني و بين نهادی در سازمان 13

 ضعف در برندسازی  ازی ضعيف هستند های دولتي ایران در برندسسازمان 14
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 وجود منابع انساني با دانش در سطوح مياني  های دولتي ایران وجود دارد انبوهي از منابع انساني با دانش در سطوح مياني سازمان 15

 فقدان ثبات مدیریت های دولتي ایران ثبات مدیریت نداریمدر سازمان 16

 های ناملموسکم توجهي به منابع و سرمایه شود های ناملموس کم توجهي ميبع و سرمایههای دولتي ایران به منادر سازمان 17

 منابع اطالعاتي گسترده و ناهمگرا های دولتي ایران منابع اطالعاتي گسترده ولي ناهمگرا هستند در سازمان 18

 ت در مقابل تحصيالت ضعف مهار های دولتي ایران ضعف مهارت در مقابل تحصيالت وجود دارد در سازمان 19

 مشکل تامين مالي  ها داریمهای دولتي ایران مشکل تامين مالي برای همه برنامهدر سازمان 20

 های دولتي ایران، معموال جایگاه مسئوليت اجتماعي در راهبرد سازماني شعاری استدر سازمان 21
جایگاه مسئوليت اجتماعي در راهبرد سازماني 

 شعاری است 

22 
های دولتي ایران، معموال عدم هماهنگي راهبردهای سطح سازماني با راهبردهای ماندر ساز

 ای وجود دارد سطح وظيفه 

عدم هماهنگي راهبردهای سطح سازماني با  
 ای راهبردهای سطح وظيفه 

 ای نگي راهبردها در سطح وظيفهعدم هماه ای روبرو هستيمهای دولتي ایران، معموال با عدم هماهنگي راهبردها در سطح وظيفه در سازمان 23

 اتخاذ راهبردهای محافظه کارانه  های دولتي ایران، معموال با اتخاذ راهبردهای محافظه کارانه مواجه هستيمدر سازمان 24

 ریزی ابتنا به فرایند کالسيک برنامه شود ریزی ابتنا ميهای دولتي ایران، معموال به فرایند کالسيک برنامهدر سازمان 25

 فعال فقدان راهبردهای پيش فعال را داریمهای دولتي ایران، معموال فقدان راهبردهای پيشدر سازمان 26

 فعال فقدان راهبردهای فوق فعال را داریمهای دولتي ایران، معموال فقدان راهبردهای فوقدر سازمان 27

 محور کم توجهي به راهبردهای منبع ر متداول است محو های دولتي ایران، کم توجهي به راهبردهای منبعدر سازمان 28

 های رقابتي پایدار کم توجهي به مزیت  های رقابتي پایدار مشهود است های دولتي ایران، کم توجهي به مزیتدر سازمان 29

 فردگرایي  های دولتي ایران نهادینه شده است فردگرایي در سازمان 30

 ضعف فرهنگ سازماني بازار گونه  سازماني بازار گونه ضعيف است های دولتي ایران فرهنگ در سازمان 31

 ضعف فرهنگ سازماني یادگيرنده  های دولتي ایران فرهنگ سازماني یادگيرنده ضعيف است در سازمان 32

 استيالی فرهنگ سازماني دستوری  های دولتي ایران مشهود است استيالی فرهنگ سازماني دستوری در سازمان 33

 استيالی فرهنگ سازماني قدرتي  های دولتي ایران مشهود است ی فرهنگ سازماني قدرتي در سازماناستيال 34

35 
های دولتي ایران فرهنگ سازماني خوشي ضعيف است. در این نوع فرهنگ،  در سازمان

و  شودشان ميکارمندان عموما با نشاط بوده و در جستجوی کاری هستند که باعث خوشحالي
 ضعف فرهنگ سازماني خوشي  خودجوش بودن و شوخ طبعي است.  رویمدیران تاکيد 

 ضعف فرهنگ سازماني هدفمند  های دولتي ایران فرهنگ سازماني هدفمند ضعيف است در سازمان 36

37 

های دولتي ایران فرهنگ سازماني مراقبتي ضعيف است. در این نوع فرهنگ که در  در سازمان
عموما و  اندشناسي متحد شدهکارمندان به واسطه وظيفه وددهه اول انقالب در کشور متداول ب

  خوب  روابط و تيمي  کار اخالص،  تاکيد رهبران رویو  مشارکت کننده و استقبال کننده هستند
 ضعف فرهنگ سازماني مراقبتي  . است

 ي ضعف فرهنگ سازماني تهاجم  های دولتي ایران ضعف فرهنگ سازماني تهاجمي مشهود است در سازمان 38

 سطح پایين وفاداری سازماني  های دولتي ایران سطح وفاداری به سازمان مناسب نيست در سازمان 39

 ضعف فرهنگ گفتگوی درون سازماني  های دولتي ایران مشهود است ضعف فرهنگ گفتگوی درون سازماني در سازمان 40

41 
هستيم. در این نوع از   های دولتي ایران با ضعف فرهنگ سازماني دستاوردی مواجهدر سازمان

و  اندمتحد شده و کسب دستاوری مشترک کارمندان به واسطه موفقيت فرهنگ سازماني، 
 ضعف فرهنگ سازماني دستاوردی  شایستگي محور هستند. 

42 
های دولتي ایران، ضعف فرهنگ سازماني ایمن وجود دارد. در این نوع فرهنگ، در سازمان

 ضعف فرهنگ سازماني ایمن  اندبيني تغييرات سازماني متحد شدهاس حفاظت و توانایي پيشکارمندان به واسطه نياز به احس

https://hamro.org/%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1/
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ریزی پيشرو تاکيد رهبران روی برنامهو  شناس هستندکارمندان عموماً آگاه به ریسک و وظيفهو 
 و عملگرا بودن است. 

43 
تيم. در این نوع های دولتي ایران، با ضعف فرهنگ سازماني ادهاکراسي مواجه هسدر سازمان

 ضعف فرهنگ سازماني ادهاکراسي  شود.فرهنگ، که در تضاد با بروکراسي است ریسک پذیری و نواوری و خالقيت تشویق مي

 ای وجود سطحي از فرهنگ سازماني طایفه ای مشهود است. های دولتي ایران، وجود سطحي از فرهنگ سازماني طایفه در سازمان 44

 گرااستيالی فرهنگ ثبات گرا روبرو هستند ایران، با استيالی فرهنگ ثباتهای دولتي سازمان 45

 های دولتي ایران، مشهود است ضعف فرهنگ ظرافت محوری )دقت به جزیيات( در سازمان  46
ضعف فرهنگ ظرافت محوری )دقت به  

 جزیيات( 

47 
وجه به حقوق  محوری و تگرا )انسانهای دولتي ایران، در فرهنگ سازماني انصافسازمان

 شاغالن در تصميمات( دچار ضعف هستند

-گرا )انسانضعف فرهنگ سازماني انصاف
 محوری و توجه به حقوق شاغالن در تصميمات( 

باز کدگذاری  )مقوله هامقوله شناسایی    -فرایند  فرعی  -ی 

 پردازی( 

نظر  بندطبقه روند   به  که  را  مفاهيمي  ی  هادهیپدبه    رسديمی 
پيدا   ربط  ی امقوله به    آنگاهپردازی گویند.  مقوله  دننکي ممشابه 

؛ اما باید توجه  ميدهيم، یک اسم  شوديمی را شامل  ادهیپدکه  

تداعي   باید  اسم  این  که  مفاهيمي   تريانتزاعداشت  اسامي  از 
که   تشکيل    هاآن ۀ  مجموعباشد  را  و    انددادهمقوله  )اشتراوس 

پژوهش،  65:  1390کوربين، این  در  شن  418(.  اسایي  مفهومِ 
بندی  تر طبقهمقوله فرعي  16مقوله فرعي و    27شده، در قالب  

( در جدول  که  طبقه5شدند  فقط  اختصار  به  مفهومِ    47بندی  ( 
 ( آورده شده است. 4مورد اشاره در جدول )

 های فرعي مفاهيم و مقوله   . 5جدول 

Table 5. Concepts and subcategories 

 مقوله فرعی  تر مقوله فرعی مفاهیم

 فرد گرایي 
 ضعف فرهنگ گفتگوی درون سازماني 

 سطح پایين وفاداری سازماني 
 ضعف فرهنگ سازماني دستاوردی 

 ضعف فرهنگ سازماني خوشي 
 ضعف فرهنگ سازماني هدفمند 
 استيالی فرهنگ سازماني قدرتي 
 ضعف فرهنگ سازماني مراقبتي 
 ضعف فرهنگ سازماني تهاجمي 
 ضعف فرهنگ سازماني یادگيرنده 

 فرهنگ سازماني دستوری استيالی 
 ضعف فرهنگ سازماني بازار گونه 

 ضعف فرهنگ سازماني ایمن 
 ضعف فرهنگ سازماني ادهاکراسي 

 ای وجود سطحي از فرهنگ سازماني طایفه
 گرااستيالی فرهنگ ثبات

 ضعف فرهنگ ظرافت محوری )دقت به جزیيات( 
 غالن در تصميمات( محوری و توجه به حقوق شاگرا )انسانضعف فرهنگ سازماني انصاف

ای  شرایط زمينه فرهنگ سازماني 
های دولتي  سازمان

 ایران 

 ميزان استقالل هيات مدیره نوسان دارد 
 ميزان استقالل مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایي نوسان دارد 

 ساختار ماتریسي کمتر متداول است 
 رسمي سازی شدید 

 زنجيره فرماندهي طویل 
 پاسخگویي عدم تناسب سطح آتوریتي و سطح 

 تمرکزگرایي در ساختارها 
 های دولتي کوچک گسترش نسبي ساختارهای خطي در سازمان

 ساختار سازماني 
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 چيرگي ستاد بر صف 
 های دولتي ایران است ای ساختار غالب در ميان کليه سازمانساختار وظيفه 

 های استاني، متداول استهای بزرگ دولتيِ دارای شعبهساختار سازمانيِ بخشي، برای سازمان
 ای کمتر متداول است ار پروژه ساخت

 جایگاه مسئوليت اجتماعي در راهبرد سازماني شعاری است 
 های رقابتي پایدار کم توجهي به مزیت 

 محور کم توجهي به راهبردهای منبع
 فعال فقدان راهبردهای فوق
 فعال فقدان راهبردهای پيش

 ریزی ابتنا به فرایند کالسيک برنامه
 کارانه اهبردهای محافظهاتخاذ ر 

 ای عدم هماهنگي راهبردها در سطح وظيفه
 ایعدم هماهنگي راهبردهای سطح سازماني با راهبردهای سطح وظيفه 

 راهبرد سازماني 
 

 نسبتا بسته بودن سيستم سازماني
 نگاشت فناوری ميزان پایين توجه به ره

 فساد اداری و سازماني 
 غير دایناميک بودن سيستم سازماني 

 سطح خود کفایي پایين سازمان
 های دولتي نرخ بازده نامناسب در سازمان

 ها ضعف در تعامل با دانشگاه
 نگاه غير جامع به زنجيره ارزش 

 نياز به مهندسي مجدد فرایندهای سازماني 
 های به روز نشده تکنولوژی

 سيستم سازماني

 وجود منابع انساني با دانش در سطوح مياني 
 یتفقدان ثبات مدیر
 های ناملموسکم توجهي به منابع و سرمایه

 منابع اطالعاتي گسترده و ناهمگرا
 ضعف مهارت در مقابل تحصيالت 

 مشکل تامين مالي 
 ابزارهای تامين مالي سنتي و نامناسب 

 نادیده گرفتن ارباب رجوع و مشتری بعنوان یکي از منابع سازماني حایز اهميت 
 دیکاهش اعتماد بين سازماني و بين نها

 ضعف در برندسازی 

 منابع سازماني

 

 فرایند کدگذاری محوری 

مقوله ذیل  در  فرعي  مقوالت  مرحله،  این  قرار  در  اصلي  های 
ميمي ارایه  چارچوبي  و  مقولهگيرند  ميان  روابط  که  های  شود 

فرد و  کند )دانایيتوليد شده را حول »پدیده محوری« ترسيم مي
پژو  111:  1390اسالمي،   این  در  محوری  (.  پدیده  هش، 
های دولتي ایران« نگری به مدیران عالي سازمانآینده»آموزش 

 6های فرعي شناسایي شده در مرحله قبل، در ذیل  است. مقوله
راهبردها،   محوری،  پدیده  علّي،  شرایط  شامل  اصلي  مقوله 

مداخله زمينهشرایط  شرایط  و گر،  گرفتند  قرار  پيامدها  و  ای 

قا آنها در  ميان  )روابط  (  1لب یک چارچوب کلي مطابق شکل 
 ترسيم شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرايط مداخله گر 
آموزش -1 و  )مدارس  آموزش  نهاد  کلي  کارایي 

 عالي( در کشور 
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 کدگذاری محوری و ترسيم چارچوب . 1شکل 

Figure 1. Axial coding and framing

 فرایند کدگذاری انتخابی 

ی تشریح،  فرایند  انتخابي،  بهبود سازکپارچهکدگذاری  و  ی 
حله تحليل است که . کدگذاری انتخابي، آخرین مرهاستمقوله

ی  هامقوله ی اصلي را تشریح نموده و با  هامقوله محقق در آن،  
ارتباط   و  هامقولهو    دهدي مدیگر  بهبود  به  احتياج  که  را  یي 

(. در  1390فرد و اسالمي،)دانایي   کنديمبازنگری دارند اصالح  
آینده آموزش  چارچوبِ  اجزای  عالي  ادامه،  مدیران  به  نگری 

دولتسازمان )های  شکل  اساس  بر  ایران   صورت به (،  1ي 
 گردند. تفصيلي تشریح مي

چارچوبِ  های اصلي در  به عنوان یکي از مقوله  »شرایط علّي« 

به مدیران سطح عالي سازمانآموزش آینده های دولتي  نگری 
های فرعي زیر است که ذیال مورد تشریح  ایران، دارای مقوله

 گيرند. قرار مي
محيطی: مف  پيچيدگی  بازاهيم  شامل  ذینفعان    گرانیتعدد  و 

بروندرون ذینفعان  و  بازیگران  تعدد  سازماني،  سازماني، 
های دولتي، ابهام در روابط بين  گستردگي ابعاد دولت و سازمان

محيطي، پيچيدگي آینده،    رات ييابهام در تغمتغيرهای محيطي،  
پيچيدگي   محيطي،  روابط  از  جامع  الگویي  ترسيم  امکان  عدم 

های اجتماعي، گستردگي روابط بين عوامل  سيستمروز افزون  
و   مستقيم  غير  و  مستقيم  روابط  نوع  در  پيچيدگي  محيطي، 
در  ابهام  و  پيچيدگي  همچنين  و  محيطي  متغيرهای  متقابل 
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 تعيين شدت روابط بين متغيرهای محيطي است. 
اطمينان: عدم  افزایش  و  سریع  مفاهيم   تغييرات  شامل 

آیندنيبشيپرقابليغ بودن  ،  فناورانه   سریع   راتييتغ ه،  ي 
-های زماني و دیگر ابزارهای کالسيک پيشناکارامدی سری

های بدیل، سرعت  بيني، عدم امکان تخصيص احتمال به آینده
تولنوآوری،   و  علم  ديسرعت  خطي  بيني  پيش  امکان  عدم   ،

تکنولوژی پيدایش  سازها،  شگفتي  دخالت  روندها،  های تعميم 
همچنين   و  همگرا  و  تغييرات  نوظهور  انتشار  باالی  سرعت 

 محيطي است. 
هدف راهبردی: اهميت  و  بلندمدت  مدیریت  و    گذاری 

جایگاه   مفاهيم  اهميت سازمان  یراهبردشامل  دولتي،  های 
کالن،  انعطاف تصميمات  س  يعموم  تياهمپذیری  ي  اس يو 
بجای  سازمان بلندمدت  توسعه  و  موفقيت  اهميت  دولتي،  های 
چموفقيت اهميت  مقطعي،  انگيزش،  شمهای  ایجاد  در  انداز 

اهميت   راهبردها،  پابرجایي  اهميت  سناریوپردازی،  اهميت 
تصویرپردازی از آینده، نقش راهبرد مناسب در ایجاد همگرایي 

آینده نقش  هدفسازماني،  در  بدیل  برای  های  مناسب  گذاری 
استون مایل  نقش  همچنين  و  افق  بلندمدت  تعيين  در  ها 

 ریزی است. برنامه

سازمان  رقابت:تشدید   با  رقابت  تشدید  مفاهيم  های  شامل 
ای، خصوصي، تشدید رقابت درون دولتي، تشدید رقابت منطقه

رقابت جهاني،   رقباتشدید  و   دیجد  یورود  مختلف  در سطوح 
اشاعه تصميم راهبرد سازماني  همچنين  از سطح  رقابتي  گيری 

 های کالن دولتي است. گذاریبه سطح سياست

ميان نگاه یکپارچه در تصميمرشتگتشدید  و  شامل   گيری:ی 
های  گيریوجود مقررات موازی و بعضا متضاد، تصميممفاهيم  

اثر جزیي در  اجتماعي تصميمات چندگانه  پيامد  اهميت  نگری، 
بين علوم  و  دانش  توسعه  توسعه  رشتهفني،  کشورهای  در  ای 

یافته، ناکارامدی علوم کالسيک در عرصه اجتماعي، گستردگي 
های دولتي و همچنين  گانگي قلمرو موضوعي در سازمانو چند

)کل است  اجزا  از جمع  فراتر  که کل  مفهوم  -مي  نگری(این 
 باشد. 

محوری« مقوله  »پدیده  از  یکي  عنوان  در  به  اصلي  های 
آینده آموزش  عالي چارچوبِ  سطح  مدیران  به  نگری 

های فرعي زیر است که های دولتي ایران، دارای مقولهسازمان
 گيرند.  مورد تشریح قرار ميذیال

به  ایران  نيازهای آموزشی مدیران عالی سازمانهای دولتی 

مفاهيم    نگری:آینده  برنامهشامل  به  نياز نياز  بلندمدت،  ریزی 
کل نگاه  به  نياز  محيط،  افقي  پویش  عميق  به  به  نياز  نگرانه، 

نياز به رویکرد واگرا و بدیل نياز نگری،  نگر در تقابل با آینده، 

ها، نياز به رویکرد مشارکتي، های پنهان در تحليلبه درک الیه
شبکه به  نياز  یکپارچه،  رویکرد  به  به  نياز  نياز  سازی، 

تصویرپردازی، نياز به شناخت ابعاد مختلف علوم اجتماعي، نياز 
یي  آشناي، نياز به  عينوظهور در علوم طب  یهاشرفتيپ  درکبه  
  یي آشناي، نياز به خالقيت، نياز به  علوم مهندس  یهاشرفتيبا پ

اخالق فلسفه،  مذاهب   با  به  و  نياز  و طرح  یيآشنا،  قانون  -با 
آگاهيزیر به  نياز  ز  ی،  و  هنر  به  به  شناختیيباینسبت  نياز  ي، 

های در برابر ایدهاز تمسخر   دنينهراسقدرت تخيّل باال، نياز به  
، نياز به توانایي  اختراع و ابداع ق،يتلف  ب، يترک  یيتوانا  نو، نياز به 

ایدهپياده پيشسازی  توانایي  به  نياز  نو،  تخمين های  و  نگری 
به اشتياق و کنجکاوی در مورد آینده نياز   پيامدها و همچنين 

 است. 
آینده آموزش  سازمانهای  محتوای  عالی  مدیران  به  نگری 

ایران فرعي  :دولتی  مقوله  سه  پيششامل  نگری،  آیندهترِ 
پساآیندهیندهآ و  پيشنگری  است.  شامل  آیندهنگری  نگری 

پروژهمفاهيم   ارزیابي  و  آیندهمرور  قبلي  شناسایي های    نگری، 
پيشارزش کردن  شفاف  تأسيس فرضها،  اعتمادسازی،    ها، 

آینده،   زمان  و  بيروني  محيط  به  نگری، تمرکزآینده  تيم  یا  نهاد
تبهره  و  اکتشاف  ميان  توازن  ایجاد  زماني  افق  نظيمبرداری، 

هدف  شناختمتناسب،  دولتي، سازمان   از   بيشتر  گذاری،  های 
ایجادسوگيری   الگوها، شناسایي  پيش  و  هاآزمون  گسترش  ها، 

بهبود  بدون  و  باز  تفکر  مناسبِ  محيط همچنين  و   محدودیت 
آینده  گيرانتصميم  ذهني  الگوهای مفاهيم است.  شامل  نگری 

شناسي رسمي، استنتاج  روش  بازنگری خِرد متعارف، استفاده از
ها، شناسایي و توجه  ها و عدم قطعيتروندها، شناسایي پيشران 

های مشترک، پایش متغيرهای  به نقاط عطف، شناسایي زمينه
پرسش طراحي  تغيير،  ضعيف  عالیم  شناسایي  های  کليدی، 

مي  اجزای    –شود  »چه  سازگاری  و  کيفيت  کنترل  اگر«، 
آیگزینه پشتيباني  بدیل،  دادهندههای  با  بدیل  بدیل،  های  های 

جای   به  عملياتي  اهداف  جایگزیني  خالقيت،  و  دقت  تلفيق 
اهداف بسيط، مقابله با تابوها، تکيه به نکات مثبت و همچنين  

سوم و  دوم  دسته  پيامدهای  بر  پساآینده  تمرکز  نگری است. 
مفاهيم   مناسبشامل  ایجاد تعيين  اطالعات،  انتشار  ابزار    ترین 

تصميمآینده  نهاد  در   شغلي  گردش اطالعات    با  گيرینگری، 
اشتراک  ایجاد  گذاریمحدود،  نگری،  آینده  سامانه  نتایج، 

تعيين  ایده  یک  روی  گذاریسرمایه  چارچوب  غيرمحتمل، 
برنامه آگاهبنيادین  عملياتي،    به   نسبت   افراد  ساختن  ریزی 
  و   منتظره، محرک  غير  موارد  مقابل   در  اقتضائي   تغييرات، برنامه 

آوری  جمع  و   هایي با درکبودن، شناسایي شاخص  رانگيزانندهب
مند، پایش شکلي قاعده  به نگریآینده هایفعاليت راحت، تکرار

گرامي همچنين  و  مستمر  بازخورد   های موفقيت  داشتن   و 
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 است.  کوچک
به مدیران عالی سازمانروشهای آموزش آینده  های نگری 

ایران: هم  دولتی  مفاهيم  رشامل  گروهي،  اندیشي  قابتي 
مادامنمونه آموزش  موردی،  مطالعه  یا  بازیپژوهي  های العمر، 

مدل رایانهآموزشي،  و  الگوریتمي  طریق  سازی  از  آموزش  ای، 
ای و شورایي، توجيه یا آموزش تشکيل ميزگرد، آموزش کميته

طریقه   از  آموزش  اینترنت،  شبکه  طریق  از  آموزش  ورودی، 
اینترانت،  شبکه و  محلي  مکاتبهسازی،  يهشبهای  ای،  آموزش 

 و همچنين کنفرانس و سمينار.  مباحثه و مجادله گروهي
نگری به مدیران  ارزیابی و پيگيری اثربخشی آموزش آینده

سازمان ایران: عالی  دولتی  فرعي  های  مقوله  دو  ترِ  شامل 
آیندهروش آموزش  ارزشيابي  عالي  های  مدیران  به  نگری 

وعات قابل سنجش در ارزیابي  های دولتي ایران و موضسازمان
آینده عالي سازمانآموزش  مدیران  به  ایران  نگری  دولتي  های 
نگری به مدیران عالي  های ارزشيابي آموزش آیندهاست. روش

مفاهيم  سازمان شامل  ایران  دولتي  پيشهای  و روش  آزمون 
آزمون، روش آزمون عملکرد قبل و بعد آموزش و همچنين  پس

است. موضوعات قابل سنجش در    وهيروش تجربي کنترل گر
های دولتي  نگری به مدیران عالي سازمانارزیابي آموزش آینده
ارزیابي واکنش کارآموزان، سنجش ميزان  ایران شامل مفاهيم  

های  یادگيری، تغيير رفتار، نتایج و دستاوردها و همچنين هزینه
 است.  آموزش

مقوله   »راهبردها« از  یکي  عنوان  در  به  اصلي  چارچوبِ های 
به مدیران سطح عالي سازمانآموزش آینده های دولتي  نگری 

های فرعي زیر است که ذیال مورد تشریح و  ایران، دارای مقوله
 گيرند. بحث قرار مي

آینده ظرفيت  به  انتصاب  توجه  هنگام  عالی  مدیران  نگری 

مفاهيم    ایشان: آموزش  شامل  از  مهمتر  مناسب  بکارگماری 
آی ظرفيت  است،  شاخصندهمناسب  از  یکي  های  نگری 

نگر هزینه تصميمات ساالری است، انتصاب مدیر آیندهشایسته
های آموزش نگر هزینهآورد، انتصاب مدیر آیندهاو را پایين مي
نگری  تواند ظرفيت آیندهنگر ميآورد، یک آیندهاو را پایين مي

بين معيارهای  از  بسنجد،  او  بکارگماری  هنگام  را  مدیر  -یک 
آیندهالمل برای  شده  تعيين  آیندهلي  برای سنجش  نگری  نگری 

همچنين  و  شود  استفاده  ایشان  انتصاب  از  پيش  مدیران 
سنجش   برای  خوبي  معيار  مدیران  قبلي  تصميمات  پيامدهای 

 . نگری آنها پيش از انتصاب ایشان استظرفيت آینده
آینده ادبيات  رشتهتوسعه  در  مربوط  نگری  دانشگاهی  های 

بر  مدیریت: نامه به حوزه  و  مفاهيم    ریزی  ایجاد درس  شامل 
آیندهآینده و  رشتهنگری  دروس  سرفصل  در  های پژوهي 

های پژوهي در رشتهنگری و آیندهمدیریت، ایجاد گرایش آینده

آینده درس  ایجاد  آیندهمدیریت،  و  سرفصل نگری  در  پژوهي 
آینده گرایش  تثبيت  صنایع،  مهندسي  رشته  و دروس  نگری 

نگری  پژوهي در رشته مهندسي صنایع، ایجاد درس آیندهآینده
پژوهي در سرفصل دروس رشته اقتصاد، ایجاد گرایش و آینده

-پژوهي در رشته اقتصاد، ایجاد درس آیندهنگری و آیندهآینده
آینده و  رشتهنگری  دروس  سرفصل  در  علوم  پژوهي  های 

های شتهپژوهي در رنگری و آیندهسياسي، ایجاد گرایش آینده
آینده درس  ایجاد  سياسي،  آیندهعلوم  و  در نگری  پژوهي 

رشته دروس  برنامهسرفصل  منطقههای  و  شهری  ای،  ریزی 
برنامهپژوهي در رشتهنگری و آیندهایجاد گرایش آینده -های 

منطقه و  شهری  آیندهریزی  درس  ایجاد  آیندهای،  و  -نگری 
رشته دروس  سرفصل  در  جامعهپژوهي  ایجاد شناسيهای   ،

شناسي،  های جامعهپژوهي در رشتهنگری و آیندهگرایش آینده
پژوهي در سرفصل دروس رشته نگری و آیندهایجاد درس آینده

-گذاری علم و فناوری و همچنين ایجاد گرایش آیندهسياست
آینده و  سياستنگری  رشته  در  فناوریپژوهي  و  علم   گذاری 

 است. 
سازمان فعال  توسعه  دولتی  آیندههای  حوزه  و  در  نگری 

مفاهيم    پژوهی:آینده  آیندهشامل  تقویت  و  در  تثبيت  نگری 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ایجاد معاونت برنامه

آینده توسعه  سرمایه  و  و  مدیریت  توسعه  معاونت  در  نگری 
نگری در مرکز  انساني ریاست جمهوری، تثبيت و تقویت آینده

دوبررسي استراتژیک  آیندههای  تقویت  و  تثبيت  در  لت،  نگری 
تقویت   و  تثبيت  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمي  معاونت 

تشخيص آینده مجمع  استراتژیک  تحقيقات  مرکز  در  نگری 
آینده تقویت  و  تثبيت  نظام،  عالي  مصلحت  شورای  در  نگری 

آینده تقویت  و  تثبيت  فرهنگي،  کميسيون انقالب  در  نگری 
مچشم نخبگان  امور  و  نظام،  انداز  مصلحت  تشخيص  جمع 

نگری در شورای عالي امنيت ملي، تثبيت تثبيت و تقویت آینده
آینده تقویت  پژوهشو  مرکز  در  شورای نگری  مجلس  های 

آینده تقویت  و  تثبيت  همچنين  و  سازمان اسالمي  در  نگری 
 است. های علمي و صنعتي ایرانپژوهش

آینده  ادبيات  توسعه  و  کالترویج  مدیریت  در  ن  نگری 

آینده  کشور: ادبيات  توسعه  و  ترویج  مفاهيم  در  شامل  نگری 
ادبيات   و توسعه  ترویج  عالي رهبری،  و مشاوران  بيت رهبری 

-نگری در ریاست جمهوری، ترویج و توسعه ادبيات آیندهآینده
نگری  نگری در نزد وزرای دولت، ترویج و توسعه ادبيات آینده

تو و  ترویج  جمهور،  رئيس  معاونين  نزد  آیندهدر  ادبيات  -سعه 
هلدینگ ارشد  مدیران  نزد  در  و  نگری  ترویج  دولتي،  های 

آینده ادبيات  شورای  توسعه  مجلس  نمایندگان  ميان  در  نگری 
آینده ادبيات  توسعه  و  ترویج  هيات اسالمي،  ميان  در  نگری 
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آینده ادبيات  توسعه  و  ترویج  مجلس،  شورای  رئيسه  در  نگری 
نگری در مجلس خبرگان،  یندهنگهبان، ترویج و توسعه ادبيات آ
آینده ادبيات  توسعه  و  تشخيص  ترویج  مجمع  در  نگری 

آینده ادبيات  توسعه  و  ترویج  همچنين  و  نظام  نگری  مصلحت 
 در ریاست قوه قضایيه و معاونين این قوه است. 

-مفهومشامل مفاهيمي نظير    نگری:سازی دانش آینده بومی
آینده مطالعات  قلمرو  )آیندهشناسي  آیندهنگها  پژوهي،  ری، 

آیندهآینده اولویتشناسي،  ایران،  در   )... و  بندی  اندیشي 
آینده آیندهرویکردهای  و  زیستنگری  بر  مبتني  بوم  پژوهي 

پژوهي مبتني  نگری و آیندهایران، تعيين قلمرو موضوعي آینده
زیست سازمانبر  مکاني  بوم  قلمرو  تعيين  ایران،  دولتي  های 

آیندهآینده و  زیستپنگری  بر  مبتني  سازمانژوهي  های بوم 
آینده افق  تعيين  ایران،  آیندهدولتي  و  بر نگری  مبتني  پژوهي 

شناسي  بندی روشهای دولتي ایران، اولویتبوم سازمانزیست
روش آیندهو  آیندههای  و  زیستنگری  بر  مبتني  بوم  پژوهي 
اولویتسازمان ایران،  دولتي  آیندههای  معرفتي  مباني  -بندی 

آیندهنگ و  زیستری  بر  مبتني  اولویت پژوهي  ایران،  بندی بوم 
آیندهتکنيک آیندههای  و  زیستنگری  بر  مبتني  بوم  پژوهي 
آیندهسازمان در  شناسي  مسأله  ایران،  دولتي  و های  نگری 

بندی  بوم ایران و همچنين اولویتپژوهي مبتني بر زیستآینده
آینده آیندهابزارهای  و  مبتني  نگری  زیستپژوهي  ایران بر    بوم 

 است. 
ميان آیندهترویج  آموزش  در  مفاهيم    نگری:رشتگی  شامل 

آینده آموزش  در  اجتماعي  علوم  متخصصين  از  نگری،  استفاده 
آینده آموزش  در  طبيعي  علوم  متخصصين  از  نگری،  استفاده 

آینده آموزش  در  اقتصاددانان  از  از استفاده  استفاده  نگری، 
آم از وزش آیندهمتخصصان زیست محيطي در  استفاده  نگری، 

آینده آموزش  در  مهندسي  علوم  از متخصصين  استفاده  نگری، 
آینده  آموزش  در  روانشناسان  و  شناختي  علوم  -متخصصين 

آموزش   در  اخالق  و  فلسفه  متخصصين  از  استفاده  نگری، 
آیندهآینده آموزش  در  حقوقدانان  از  استفاده  نگری،  نگری، 

آموز در  هنرمندان  از  آیندهاستفاده  از  ش  استفاده  نگری، 
نگری ای در آموزش آیندهرشتهمتخصصين و پژوهشگران ميان
سياست از  استفاده  همچنين  آیندهو  آموزش  در   نگریمداران 

 است. 
آینده دوره  آموزشگنجاندن  سرفصل  در  های  نگری 

استاندارد  شامل مفاهيم    سازمانی برای مدیران: الزام سازمان 
نگری برای مدیران، الزام وزارت آینده  هایبرای برگزاری دوره

وزارتخانه دیگر  و  دورهصمت  برگزاری  برای  مربوط  های های 
آیينآینده الزام در  آوردن  برای مدیران،  داخلي  نامهنگری  های 

دورهسازمان برگزاری  برای  آیندهها  مدیران،  های  برای  نگری 

ری نگهای حين خدمت در حوزه آیندهالزام مدیران به آموزش
آموزش به  مدیران  الزام  همچنين  در  و  سازماني  برون  های 

 است.  نگریحوزه آینده
آینده سازمانگنجاندن  سازمانی  چارت  در  های  نگری 

دولتی: نظير    بزرگ  مفاهيمي  متخصص شامل  یک  وجود 
سازمانآینده در  آیندهنگری  دولتي،  بزرگ  در  های  باید  نگری 

دسازمان شغلي  جایگاه  دولتي  بزرگ  بخش  های  باشد،  اشته 
برنامهآینده معاونت  ذیل  در  سازماننگری  بزرگ،  ریزی  های 

های نگری در ذیل بخش تحقيق و توسعۀ سازمانبخش آینده
-نگری در ذیل بخش منابع انساني سازمانبزرگ، بخش آینده

آینده بخش  همچنين  و  بزرگ  قسمت های  ذیل  در  نگری 
 است.  های بزرگریاست و ستاد مرکزی سازمان

زمينه  مقوله  ای«»شرایط  از  یکي  عنوان  در به  اصلي  های 
آینده آموزش  عالي چارچوبِ  سطح  مدیران  به  نگری 

های فرعي زیر است که های دولتي ایران، دارای مقولهسازمان
 گيرند. ذیال مورد تشریح قرار مي

است: مفاهيم  این  شامل  کشور  سياسی  دولت   شرایط  تغيير 
سازمان و  کليه  دولتي  متاثر  سياستهای  را  آنها  آموزشي  های 

آیندهمي جایگاه  دولت  تغيير  آیندهسازد،  و  در  پژوهي  را  نگری 
سازد، تعویض مکرر مدیران عالي  نظام آموزش عالي متاثر مي

های دولتي در اثر تغييرات سياسي، توسعه مراکز فعال سازمان
آینده بکارگيری  و  آموزش  حوزه  سالیق  در  به  وابسته  نگری 

ها و نهادهای نظامي در توسعه  ت حکومتي است، سازمانمقاما
نگری کمتر سياست زده هستند، ميزان آشنایي  و آموزش آینده

پژوهي،  نگری و آیندهمدیران کالن دولتي و حکومتي به آینده
آینده به  اسالمي  شورای  مجلس  نمایندگان  آشنایي  -ميزان 

آینده و  سياستنگری  کارایيپژوهي،  بجای  در محورزدگي  ی 
دولت، توصيه و توجه باالترین مقام سياسي کشور )رهبر معظم 

نگری و نگاه به آینده و همچنين تمرکزگرایي  انقالب( به آینده
 . گيریدر تصميم

کشور: اقتصادی  مفاهيمِ    شرایط  تورم،  شامل  بودجه،  ساختار 
هم توسعه  داخلي،  ناخالص  استراتژیک پيمانيتوليد  های 

سازمانشرکت و  سازمان  هایها  با  ایران  خارجي، دولتي  های 
سازمان  از  مالي  حمایت  اخذ  بينامکان  نهادهای  و  المللي  ها 

آینده آیندهحامي  و  سازماننگری  در  پژوهي، سهم  دولتي  های 
تحریم  اقتصادی، کاهش  ثبات  مالي، سطح  های  اقتصاد، فساد 

 است.  های دولتيدهي شرکتاقتصادی و همچنين زیان
اجتماعی   کشور:شرایط  فرهنگی  مفاهيم    و  شامل 

شبکه  در  ضعف  مدیران،  اراده  خودمحوری  سطح  سازی، 
آینده   به  قدری  و  قضا  نگاه  بلندمدت،  توسعه  برای  اجتماعي 

وجود نگاه تقابلي در بخشي از جامعه نسبت به غرب  مدت،  بلند
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و دانش غربي، وجود نگاه خودباخته در بخشي از جامعه نسبت  
نگری،  یدئولوژیک کردن دانش آیندهابه غرب و دانش غربي،  

مشارکتي،  فرهنگ  ضعف  کشور،  جمعيت  شدن  پير  بحران 
نگری در مباني دین اسالم، سطح مناسب  توجه به آینده و آینده

و   کارآفریني  فرهنگ  پایين  سطح  فرهنگي،  تعامل  قدرت 
 گرایي است. همچنين مدرک

کشور: فناورانه  مفاهيم    شرایط  تکنوکراسي،  شامل  حاکميت 
فناوریت تخمين  و  اینترنت،  وجه  توسعه  آینده،  های 

عدم   توسعه،  و  تحقيق  به  توجه  ميزان  استانداردسازی، 
فناوری توسعه  شبکهیکپارچگي  توسعه  اجتماعي  ها،  های 

های  پایه، سطح توجه به نوآوری، توجه نسبي به فناوریفناوری
فناوری به  توجه  توسعه  نوظهور،  آفرین،  قدرت  و  کليدی  های 

توسعه  هرسان همچنين  و  اینترنت  بستر  در  دولتي  غير  های 
ICT .است 

کشور:  حقوقی  و  قانونی  مفاهيم    شرایط  مصوبات  شامل 
های دولتي، قوانين مربوط به  مربوط به تفکيک و ادغام سازمان

چشمخصوصي سند  سياستسازی،  اقتصاد انداز،  ابالغي  های 
وط به امنيت  های پنج ساله توسعه، مقررات مربمقاومتي، برنامه

انقالب   دوم  گام  بيانيه  استاندارد،  سازمان  الزامات  شغلي، 
نظارت   و  ارزیابي  به  مربوط  قوانين  اجرای  در  اسالمي، ضعف 

توسعه  سازمان مبحث  در  منافع  تعارض  وجود  دولتي،  های 
و  آینده گواهي  صدور  مقررات  در  ضعف  همچنين  و  نگری 

 است. نگریهای آیندهمدرک برای دوره
کشور:شرایط   محيطی  مفاهيم    زیست  به  شامل  توجه  سطح 

سياست به  دولت  الزام  سطح  پایدار،  زیست توسعه  های 
به نسل توليد  محيطي، سطح توجه  به  های آینده، سطح توجه 

سبز،   تامين  زنجيره  به  توجه  سطح  سبز،  خدمت  و  محصول 
-های تجدیدپذیر، وضعيت آلودگي کالنميزان توجه به انرژی

  ، بحران گرد و غبار و همچنين بحران کرونا شهرها، بحران آب
 است. 

ایران:فرهنگ سازمان فردگرایي، شامل مفاهيم    های دولتی 
وفاداری  پایين  سازماني، سطح  درون  گفتگوی  فرهنگ  ضعف 
فرهنگ  ضعف  دستاوردی،  سازماني  فرهنگ  ضعف  سازماني، 
استيالی   هدفمند،  سازماني  فرهنگ  ضعف  خوشي،  سازماني 

ق سازماني  مراقبتي،  فرهنگ  سازماني  فرهنگ  ضعف  درتي، 
سازماني   فرهنگ  ضعف  تهاجمي،  سازماني  فرهنگ  ضعف 
یادگيرنده، استيالی فرهنگ سازماني دستوری، ضعف فرهنگ  
ضعف   ایمن،  سازماني  فرهنگ  ضعف  گونه،  بازار  سازماني 
فرهنگ  از  سطحي  وجود  ادهاکراسي،  سازماني  فرهنگ 

طایفه  ثباتسازماني  فرهنگ  استيالی  فرهنگ  ای،  گرا، ضعف 

به جزیيات( و همچنين ضعف فرهنگ   ظرافت محوری )دقت 
انصاف )انسانسازماني  شاغالن  گرا  حقوق  به  توجه  و  محوری 

 است. در تصميمات(
سازمان است: ساختار  مفاهيم  این  شامل  ایران  دولتی    های 

ميزان استقالل هيات مدیره نوسان دارد، ميزان استقالل مدیر  
ار مدیران  و  ماتریسي عامل  ساختار  دارد،  نوسان  اجرایي  شد 

رسمي  است،  متداول  فرماندهي  کمتر  زنجيره  شدید،  سازی 
پاسخگویي،   سطح  و  اختيار  سطح  تناسب  عدم  طویل، 
تمرکزگرایي در ساختارها، گسترش نسبي ساختارهای خطي در  

ساختار  سازمان صف،  بر  ستاد  چيرگي  کوچک،  دولتي  های 
های دولتي ایران ن کليه سازمانای ساختار غالب در مياوظيفه

برای سازمان بزرگ دولتيِ است، ساختار سازمانيِ بخشي  های 
شعبه ساختار  دارای  همچنين  و  است  متداول  استاني  های 

 . ای کمتر متداول استپروژه
سازمان است:راهبرد  مفاهيم  این  شامل  ایران  دولتی   های 

شعاری سازماني  راهبرد  در  اجتماعي  مسئوليت  است،    جایگاه 
مزیتکم به  کمتوجهي  پایدار،  رقابتي  به  های  توجهي 

منبع فوقراهبردهای  راهبردهای  فقدان  فقدان  محور،  فعال، 
پيش برنامهراهبردهای  کالسيک  فرایند  به  ابتنا  ریزی،  فعال، 

اتخاذ راهبردهای محافظه کارانه، عدم هماهنگي راهبردها در 
وظيفه راهبسطح  هماهنگي  عدم  همچنين  و  سطح  ای  ردهای 

 .ایسازماني با راهبردهای سطح وظيفه
سازمان ایران:سيستم  دولتی  مفاهيم    های  بسته  شامل  نسبتا 

نگاشت فناوری،  بودن سيستم سازماني، ميزان پایين توجه به ره
اداری و سازماني، غير دایناميک بودن سيستم سازماني،   فساد 

د نامناسب  بازده  نرخ  سازمان،  پایين  خودکفایي  ر سطح 
دانشگاهسازمان با  تعامل  در  ضعف  دولتي،  غير  های  نگاه  ها، 

فرایندهای   مجدد  مهندسي  به  نياز  ارزش،  زنجيره  به  جامع 
 است.  های به روز نشدهسازماني و همچنين تکنولوژی

سازمان ایران:منابع  دولتی  مفاهيم    های  منابع  شامل  وجود 
مدیریت ثبات  فقدان  مياني،  سطوح  در  دانش  با  کم انسانيِ   ،

سرمایه و  منابع  به  اطالعاتي  توجهي  منابع  ناملموس،  های 
گسترده و ناهمگرا، ضعف مهارت در مقابل تحصيالت، مشکل  
نادیده  نامناسب،  و  سنتي  مالي  تامين  ابزارهای  مالي،  تامين 
سازماني   منابع  از  یکي  بعنوان  مشتری  و  رجوع  ارباب  گرفتن 

بي و  سازماني  بين  اعتماد  کاهش  اهميت،  و حایز  نهادی  ن 
 است.  همچنين ضعف در برندسازی

مداخله مقوله  گر«»شرایط  از  یکي  عنوان  در  به  اصلي  های 
آینده آموزش  عالي چارچوبِ  سطح  مدیران  به  نگری 

های فرعي زیر است که های دولتي ایران، دارای مقولهسازمان
 گيرند. ذیال مورد تشریح قرار مي
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آموز  و  )مدارس  آموزش  نهاد  کلی  در  کارایی  عالی(  ش 

-آموزش غير خلّاق در مدارس و دانشگاهشامل مفاهيمِ    کشور:
آموزش معلم نهاد سياست  ها،  محور در مدارس، سایه سنگين 

سياست علم،  نهاد  عالي،  بر  آموزش  در  پایين  به  باال  گذاری 
غير   انتصابات  پرورش،  و  آموزش  در  مشارکتي  غير  انتصابات 

بودن   باال  عالي،  آموزش  در  در  مشارکتي  تئوریک  محتوای 
برخي رشته نبودن محتوی در  روز  به  آکادميک، مدارس،  های 

ميان به  توجهي  دانشگاهرشتهکم  در  رویکرد ای  ورود  عدم  ها، 
به تدریس  آینده توجهي  آموزشي مدارس، کم  به محتوای  نگر 
تناسب  پژوهي در رشتهنگری و آیندهآینده های مدیریتي، عدم 

ص نياز  با  آموزش  آموزش  برونداد  در  ضعف  جامعه،  و  نعت 
کارآفریني،  به جای  کارمندگرایي  ترویج  درگيرانه،  و  مشارکتي 
محيط و فضای آموزشي بسته و غيرخالق و همچنين ساختار  

 است. بسته و سلسله مراتبي دانشگاهها
کم  شامل مفاهيمِ    کارایی سيستم آموزش سازمانی در ایران:
به آموزش سازماني، فقدان نگاه بلند مدت در    توجهي مدیران 

سازمانسياست برای  آموزشي  ضعف گذاری  دولتي،  های 
اختصاص   بودجه  کمبود  سازماني،  آموزش  سيستم  در  ارزیابي 

فرمهای   صوری  کردن  پر  سازماني،  آموزش  به  ،  OJTیافته 
نمره و  دورهآزمون  در  انگيزه  OJTهای  دهي صوری  نبودن   ،

دوره طي  مدیربرای  برای  مخصوصا  آموزشي  عالي، های  ان 
دورهکم تمرکز  گروهي،  آموزش  به  بر  توجهي  آموزشي  های 

سازمان  تاثيرپذیری  تکنوکراسي،  سيطره  و  فني  موضوعات 
آموزشگاه از  دورهاستاندارد  تعيين  در  خصوصي  های های 

دوره تعيين  در  فوری  بازده  به  توجه  سازماني،  های آموزش 
عدم توازن  آموزشي، کمبود اساتيد دارای تجربه عملي و علمي، 
 است.  در مقوالت آموزشي و همچنين نيازسنجي نامناسب

مقوله   »پيامدها« از  یکي  عنوان  در  به  اصلي  چارچوبِ های 
به مدیران سطح عالي سازمانآموزش آینده های دولتي  نگری 

های فرعي زیر است که ذیال مورد تشریح  ایران، دارای مقوله
 گيرند. قرار مي

مفاهيم    پابرجایی: سازمان،  بشامل  پایداری  و  استمرار  قا 

بلندمدت در  پابرجا،  فعاليت  موقعيت  به  افزایش  دستيابي   ،

محيط مناسب از    یرپردازیتصودر بلند مدت،    اثرگذاری شرکت

آینده، افزایش رضایت کارکنان در بلندمدت و همچنين افزایش 

 است. رضایت ارباب رجوع در بلندمدت

مفاهيم    وری:بهره  بهتر، شامل  کيفيت،    عملکرد  افزایش 

راندمان   مناسب،  سودآوریکاری،  افزایش  اهداف  تعيين   ،

تر به اهداف و همچنين پيشگيری از آزمون دستيابي کم هزینه

 است.  و خطا

مفاهيم    مدیریت ریسک: کاهش ،  کاهش عدم قطعيتشامل 

آینده غافل،  ریسک  از  توجيه  اعتباربخشي  ،  گيریجلوگيری  و 

آیندهآینده تفکيک  بدیل،  و های  آینده  ساخت  بدیل،  های 

 است.  های آیندهنگری وضعيتهمچنين پيش

تصميم مفاهيم    گيری:بهبود  نمودن  شامل  های  دادهفراهم 

گيری گيری چند معياره، توسعه تصميم، توسعه تصميمازيموردن

یکپارچه،   تصميمات  هدفه،  چندبعدچند  دید  اتخاذ افق  ی، 

درباره  هانهیگزمنعطف،  تصميمات   بيشتر  گسترش  ی  آینده، 

تصميم در  زماني  افق  گسترش  دسترس،  در  گيری،  اطالعات 

تصميم در  کالن  و  دور  بيروني  محيط  نمودن  و  لحاظ  گيری 

تصميم توسعه  تصميمهمچنين  بجای  مناسب  گيری گيری 

 است.  عقالیي کمّي

،  دستانهشيسيستم هشدار پشامل مفاهيم    :هوشمندی رقابتی 

فرصت زودتر  تهدیدشناسایي  و  ایجاد  ه ها  تعيين فرصتا،   ،

تهدید،  کنشزمان   وقوع  از  پيشگيری  رقابت،  افزایش  ،  توان 

 است.  ها و همچنين تحليل بازیگرانشناسایي مایل استون

سازمانی: مفاهيم    تعالی  تغييرشامل  و  سازمان نوسازی   ،
مجدد،   مهندسي  و  تحول  بالندگي آمادگي  یادگيرنده،  و 

افافزایش  سازماني،   مشارکتي،  و  فرهنگ  همدلي  زایش 
سازماني،   آیندههمگرایي  در    خلق  دخالت  سازمان،  برای  بهتر 

آینده ارزشبه   خلق  افزایش  جامعه،  برای  سازمان، تر  آفریني 
ظرفيت و  توسعه  خالقيت  افزایش  همچنين  و  سازمان  های 

 است.  ابتکار
 

 گيریبحث و نتيجه
برای   چارچوبي  طراحي  حاضر،  پژوهش  آموزش  هدف 

مدآینده به  سازماننگری  عالي  بوده یران  ایران  دولتي  های 
نگر و جامع، چارچوبي ارایه  است لذا سعي شد با یک نگاه کل

آینده آموزش  مقوله  احصاء  ضمن  که  مدیران  گردد  به  نگری 
سازمان محوری عالي  پدیده  عنوان  به  ایران  دولتي  های 

پژوهش و برشمردن اجزای این پدیده بصورت تفصيلي، عوامل  
ای و  گيری این پدیده، شرایط و عوامل زمينهشکلساز در  سبب

ها ها و واکنشگر، راهبردها و همچنين پيامدهای کنشمداخله
به این پدیده را نيز بصورت یکپارچه و به تفصيل لحاظ نماید. 

  16مقوله فرعي،    27این چارچوب کالن از شش مقوله اصلي،  
فرعي و  مقوله  است.  418تر  شده  تشکيل  تو  مفهوم  به  با  جه 

( و کدگذاری انتخابي صورت گرفته،  1کدگذاری محوری )شکل
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نگری بندی نهایي، چارچوبِ آموزش آیندهدر یک جمع  توانيم
های دولتي جمهوری اسالمي ایران را  عالي سازمان به مدیران

 تفسير و روایت کرد:  گونهنیا
افزایش    و  سریع  تغييرات  محيطي،  پيچيدگي  دليل  به  امروزه 

اطمي در عدم  یکپارچه  نگاه  و  رشتگي  ميان  تشدید  نان، 
اهميتتصميم و  رقابت  تشدید  هدفگيری،  و  یافتن  گذاری 

آینده راهبردی »آموزش  و  بلندمدت  به مدیران  مدیریت  نگری 
های دولتي ایران« به عنوان یک پدیده محوری عالي سازمان

باید از طریق نيازسنجي دقيق   ضرورت یافته است. این پدیده 
تعيين محتوای آموزشي مناسب  در حوزه آینده  آموزشي نگری، 

آینده روشبرای  تعيين  برای  نگری،  مناسب  آموزشي  های 
های دولتي ایران و  نگری به مدیران عالي سازمانآموزش آینده

آینده آموزش  اثربخشي  پيگيری  و  مدیران  ارزیابي  به  نگری 
سازمان قرار عالي  رسيدگي  و  توجه  مورد  ایران  دولتي    های 

آینده ظرفيت  به  توجه  نظير  کالني  راهبردهای  اتخاذ  -گيرد. 
ادبيات   توسعه  ایشان،  انتصاب  هنگام  عالي  مدیران  نگری 

رشتهآینده در  برنامهنگری  حوزه  به  مربوط  دانشگاهي  -های 
سازمان توسعه  مدیریت،  و  حوزه  ریزی  در  فعال  دولتي  های 

آیندهآینده و  آنگری  ادبيات  توسعه  و  ترویج  نگری  یندهپژوهي، 
نگری، ترویج  سازی دانش آیندهدر مدیریت کالن کشور، بومي

نگری نگری، گنجاندن دوره آیندهرشتگي در آموزش آیندهميان
آموزش سرفصل  گنجاندن  در  و  مدیران  برای  سازماني  های 

بزرگ دولتي مينگری در چارت سازماني سازمانآینده -های 
این خصوص ره البتتواند در  باشد.  این راهبردها  گشا  ه کارکرد 

زمينه شرایط  تاثير  تحت  عمل  شرایط  در  و  ایران  کشور  ای 
سازمانزمينه ميای  قرار  ایران  در  فعال  دولتي  گيرد. های 

گری همچون کارایي کلي نهاد آموزش همچنين عوامل مداخله
آموزش  سيستم  کارایي  و  کشور  در  عالي(  آموزش  و  )مدارس 

مي  نيز  ایران  در  و  تواسازماني  الذکر  فوق  راهبردهای  نند 
آینده ارشد سازمانآموزش  مدیران  به  ایران  نگری  دولتي  های 

نگری به  را تحت تاثير خود قرار دهند. اگر برای آموزش آینده
سازمان ارشد  آموزشي  مدیران  نيازسنجي  ایران،  دولتي  های 

انجام گيرد و محتوای آموزشي متناسبي طراحي و به   مناسبي 
مناسبروش و های  گيرد  قرار  ارزیابي  و  تدریس  مورد  ي 

پياده مورد  درستي  به  باال  در  شده  یاد  راهبردهای  -همچنين 
مي  گيرند  قرار  اجرا  و  آینده سازی  در  که  بود  اميدوار  توان 

سازمان توان  بلندمدت،  و  ظرفيت  ارتقای  با  ایران  دولتي  های 
بهرهآینده پابرجایي،  از  عالي خود  وری، مدیریت  نگری مدیران 

تعالي  هوشمندی رقابتي و  گيری،  یسک مناسب، بهبود تصميمر
 سازماني برخوردار خواهند بود. 

یافته مقایسه  پژوهشدر خصوص  با  پژوهش حاضر  های های 
پيشين باید گفت مدل یا چارچوب مشابهي برای مقایسه عيني 

اساسا    آن با چارچوب ارایه شده در این پژوهش وجود ندارد و
تئور کاستي  و  پژوهش، فقدان  ادبيات  در  نظری  و  یک 

بنياد سوق داد.   را به سمت بکارگيری روش داده  پژوهشگران 
های چارچوب ارایه شده در توان برخي از اجزا و مقولهولي مي

یافته با  را  تحقيق  نمود. این  قياس  پيشين  تحقيقات  های 
همپژوهش زیادی  پيچيدگي  های  به  پژوهش  این  با  راستا 

سریع تغييرات  به  محيطي،  رقابت  تشدید  و  اطمينان  عدم   ،
علت که  شرایطي  آیندهعنوان  دانش  اشاره ساز  هستند  نگری 

)کرده هاینز  تحقيقات  که  )2021اند  قدیری  و  آن 1395(  از   )
ميانجمله تشدید  ولي  تصميماند.  در  به رشتگي  کمتر  گيری، 

آینده بر  موثر  از شرایط علّي  این  عنوان یکي  آموزش  و  نگری 
مورد   کينان دانش  و  مایلز  نظير  محققاني  و  است  بوده  توجه 

ميان2003) آینده (  دانش  ماهيت  از  جزیي  صرفا  را  -رشتگي 
های پژوهش حاضر،  که بر پایه یافتهاند. در حالينگری دانسته
ميان از شرایط  رشتگي در تصميمتوسعه  عنوان یکي  به  گيری 

ایجاد و ظهور آینده باعث  به  نگری و اهميت آموزش آن  علّي 
ميتصميم عالي  مدیران  و  چهار گيرندگان  خصوص  در  شود. 

باید   تحقيق،  محوری  پدیده  برای  شده  شناسایي  فرعي  مقوله 
این  به  به صورت جسته و گریخته  گفت که تحقيقات پيشين 

( به طور  2017اند. مثال هاینز و همکاران )مقوالت اشاره داشته
نگری را  ه آیندهها بکلي نيازهای آموزشي مدیران عالي سازمان

اند ولي تا کنون هيچ تحقيقي به صورت  مورد بررسي قرار داده
نگری،  تفصيلي، مفاهيم ذیل مقوالت نيازهای آموزشي به آینده

آینده آموزش  روشمحتوی  آیندهنگری،  آموزش  و  های  نگری 
آینده آموزش  اثربخشي  مدیریت  ارزیابي  در سطح  نه  را  نگری 

ران و نه در سطوح مياني و عملياتي  های دولتي ایعالي سازمان
ای کشور مورد شناسایي قرار نداده است. شناسایي شرایط زمينه

فناورانه،   اجتماعي،  اقتصادی،  سياسي،  ابعاد  قالب  در  ایران 
پيشزیست قانوني  و  قدیری محيطي  نظير  تحقيقاتي  در  تر 

گرفته1395) زمينه( صورت  شرایط  معرفي  سازماناست.  -ای 
دولتي   پنج های  ابعاد  قالب  در  دستهایران  با  نيز همسو  -گانه 
( از ابعاد سازماني است ولي نقطه تمایز این  1995بندی لویت )

فرعيِ   مقوالت  جزئي ِذیل  مفاهيم  که  است  این  در  تحقيق 
زمينه به شرایط  به صورتي کاملمربوط  را  با جزیيات ای  و  تر 

پژوهشمفصل به  نسبت  استتر  نموده  ارایه  پيشين  .  های 
گر نيز تا حدّی با مفاهيم شناسایي شده در ذیل شرایط مداخله

( همکاران  و  شيخ  توسط  شده  ارایه  دارای  1398مفاهيم   )
در   اشاره  مورد  مفاهيم  خالف  بر  ولي  هستند.  همپوشاني 
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( و همکاران  شيخ  آموزش  1398پژوهش  مقوله  بر  که صرفا   )
اد کالن  سازماني تاکيد دارند در این پژوهش، مقوله کارایي نه 

آموزش در کشور نيز به عنوان عاملي زیربنایي مورد توجه قرار  
هایي که همسو با پژوهش حاضر، گرفته است. از جمله پژوهش

ها نگری در سازمانبه پيامدهای مثبت آموزش و توسعه آینده
کرده مياشاره  پژوهشاند  جماندن  توان  و  روهربک  های 

مور2011) را  پایداری  و  بقا  ]مفهوم  داده(  قرار  اشاره    اند[، د 
تر به اهداف  دستيابي کم هزینه( ]مفهوم  2017آبراین )کانک و  

اند[  را مورد اشاره قرار داده  و مفهوم پيشگيری از آزمون و خطا
( چنادن  ]مفهوم  2007و  وضعيتپيش(  تخمين  و  های  نگری 

باید    آینده انتها  در  برد.  نام  را  است[  داده  قرار  اشاره  مورد  را 
این پژوهش،  گفت ک راهبردهای شناسایي شده در  از  برخي  ه 

پژوهش همکاران  در  و  گواهي  پژوهش  مانند  پيشين  های 
گرفته1396) قرار  اشاره  مورد  »گنجاندن  (  راهبرد  ولي  اند 

سازمانآینده چارت  در  راهبرد نگری  و  ایران«  دولتي  های 
آینده آموزشي سازمان»گنجاندن دوره  های نگری در سرفصل 

 ایران« منحصر به تحقيق حاضر هستند.دولتي 
 

 پيشنهادها 
پياده و  آیندهدر طراحي  آموزش  فرایند  به مدیران  سازی  نگری 

سازمان پيشنهاد عالي  ایران،  اسالمي  جمهوری  دولتي  های 

گردد که فقط به چند روش و تکنيک آموزشي یا چند گام  مي

یافته اساس  بر  که  چرا  نشود  اکتفا  پژوهش  مشخص  های 

های دولتي نگری به مدیران عالي سازمانآموزش آینده  حاضر،

و   نيست  مجزا  و  ایزوله  پدیده  یک  ایران  اسالمي  جمهوری 

های فراواني به شرایط و عوامل مختلف دیگر دارد که وابستگي

چارچوب   و  شوند  دیده  یکپارچه  رویکردی  با  اینها  همه  باید 

کالن    تواند به عنوان یک الگویپيشنهادیِ پژوهش حاضر مي

گشا باشد. عالوه بر پيشنهاد کلي  و یکپارچه در این خصوص ره

مهم اساس  بر  یافتهفوق،  پيشنهاد  ترین  چند  پژوهش،  های 

ذیال  مشخص نيز  سازمانتر  در  آموزش  امر  متوليان  های به 

سياست  و  دولتمردان  و  ایران  ارایه  دولتي  عرصه  این  گذاران 

 گردد:مي

عدم ❖ بودن سطح  باال  به  توجه  اطمينان محيطي   با 

شود که در  های دولتي ایران، پيشنهاد ميدر سازمان

آینده این سازمانآموزش  عالي  به مدیران  ها نگری 

تکنيک بر  تاکيد  جای  پيشبه  کالسيک  بيني  های 

های یابي روند، روشهای زماني و بروننظير سری

 غيرخطي نظير سناریوپردازی مورد توجه قرار گيرند. 

نگری در مدیران عالي  ن توانایي آیندهبرای باال برد  ❖

آنها عالوه  سازمان ایران الزم است که  های دولتي 

روش آموزش  آیندهبر  دانش  محتوای  و  نگری،  ها 

علوم  مختلف  ابعاد  خصوص  در  کلي  شناخت  یک 

پيشرفت و اجتماعي،  طبيعي  علوم  در  نوظهور  های 

مهندسي، مباني فلسفه و اخالق و همچنين مفاهيم  

 شناختي نيز پيدا کنند.یبایيهنر و ز

روشمهم ❖ آموزش  ترین  برای  که  آموزشي  های 

سازمانآینده عالي  مدیران  به  دولتي نگری  های 

-ایران مناسب هستند و بکارگيری آنها توصيه مي

-اندیشي رقابتي گروهي، نمونههمگردد عبارتند از:  

مادام آموزش  موردی،  مطالعه  یا  العمر، پژوهي 

-سازی الگوریتمي و رایانه، مدلهای آموزشيبازی

آموزش   ميزگرد،  تشکيل  طریق  از  آموزش  ای، 

ورودی، کميته آموزش  یا  توجيه  شورایي،  و  ای 

از طریقه   آموزش  اینترنت،  از طریق شبکه  آموزش 

اینترانت،  شبکه و  محلي  آموزش سازی،  شبيه های 

گروهيمکاتبه مجادله  و  مباحثه  همچنين   ای،  و 

 .کنفرانس و سمينار

ميپ ❖ آیندهيشنهاد  آموزش  ارزیابي  برای  نگری شود 

عالي سازمان از روش  به مدیران  ایران  های دولتي 

آزمون کنترل -پيش  تجربي  روش  آزمون،  پس 

بعد آموزش   گروهي و روش آزمون عملکرد قبل و 

 1استفاده شود. 

مي ❖ آیندهپيشنهاد  دوره  سرفصل  گردد  در  نگری 
عالي  آموزش مدیران  برای  سازماني  -سازمانهای 

 های دولتي ایران گنجانده شود. 

آیندهتوصيه مي ❖ تيم  یک  تشکيل  بر  عالوه  -گردد 
های دولتي ایران و انجام گردش  نگری در سازمان

حداکثری  حضور  منظور  به  آن  در  مداوم  شغلي 
سازمان این  سازماني  در چارت  مختلف،  ها ذینفعان 

 
و   .1 آموزش  به  مربوط  منابع  و  کتب  در  وفور  به  روش،  سه  این  توضيح 

 توسعه منابع انساني به صورت مفصل و مشروح آمده است. 
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آینده برای  مشخص  جایگاهي  نظر نيز  در  نگری 
شود   آینده گرفته  متخصصان  دایمي  حضور  از  -و 

 نگری در این جایگاه شغلي استفاده گردد.
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