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 Purpose: The aim of this study was to identify the dimensions 

of futures research capability and the factors affecting it 

among the education managers of the Social Security 

Organization. 
Materials and Methods: In this research, using a qualitative 

research approach, the dimensions of futures research 

capabilities and the factors affecting it were studied among the 

education managers of the Social Security Organization. 
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16 managers were Social Security and faculty members were 

interviewed. The resulting data were then analyzed through 

open, axial, and selective coding. Thematic analysis technique 

(theme) was used to analyze the data and the validity of the 

research findings was guaranteed by the members using peer 

review methods, peer review, and participatory research. 

Findings: The results showed the dimensions of future 

research ability of education managers including competency, 

succession planning, planning, communication skills and 

factors affecting it including organizational leadership 

(experience and expertise) and organizational structure 

(organizational relationships and communication with 
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 آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی

 اجتماعی تامین سازمان آموزش مدیران بین در

 1عبدوس مریم
 اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران گرمسار، گرمسار، واحد
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 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
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 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
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 دهیچک
 پژوهیآینده توانمندی ابعاد شناسایی هدف با حاضر پژوهش: هدف

 اجتماعی تامین سازمان آموزش مدیران بین در آن بر موثر عوامل و
 .پذیرفت صورت

 ،کیفی پژوهش رویکرد از استفاده با پژوهش این در: ها روش و مواد
 آن بر موثر عوامل و پژوهیآینده توانمندی ابعاد شناسایی مطالعه به
 برای و  شد پرداخته اجتماعی تامین سازمان آموزش مدیران بین در

 از نفر 16 و شد استفاده هدفمند گیرینمونه روش از نمونه انتخاب
 تحت علمی هیئت اعضای و اجتماعی تامین حوزه مدیران کلیه

 طریق از هاآن از حاصل هایداده سپس. گرفتند قرار مصاحبه
  تحلیل برای. شد تحلیل و تجزیه انتخابی، و محوری باز، کدگذاری

 هایهیافت روایی و شد استفاده( تم)موضوعی تحلیل تکنیک از هاداده
 همکار، بررسی اعضا، توسط بازبینی هایروش از استفاده با پژوهش

 .گردید تضمین پژوهش بودن مشارکتی
 آموزش مدیران پژوهیآینده توانمندی ابعاد داد نشاد نتایج :هایافته
 ارتباطی مهارت ریزی،برنامه پروری،جانشین پروری،شایسته شامل

 و( تخصص و تجربه) سازمان رهبری شامل آن بر موثر عوامل و
 .باشد می( پژوهانآینده با ارتباط و سازمانی روابط) سازمان ساختار
آینده توانمندسازی که گرفت نتیجه توانمی بنابراین :گیرینتیجه
 شخصیتی صفات از بسیاری روی بر تواندمی آموزش مدیران پژوهی

 .باشد داشته مثبتی تاثیر  مدیران ایحرفه زندگی و
 

 اجتماعی تامین توانمندسازی، آموزش، پژوهی،آینده :کلیدواژه
 

 19/09/1400: افتیدر خیتار
 27/11/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنshafizadeh11@gmail.com 

 مقدمه
همه سازمانها امروزه در حال توسعه هستند تا موفقیت آنها را در 

 استراتژیک منابع تریناساسی انسانی از منابع  (.1کنند )بازار تضمین 

 هایمحیط سازمانها و موفقیت تردید است. بدون سازمانی هر

 رفتاری علوم پایه بر انسانی منابع از کارآمد استفاده به کاری

 منبع، این از کارآمد استفاده چالش با رویارویی وابسته است. برای

 به مربوط هایهساز و مفاهیم ترجامع بیشتر و هرچه شناخت

 مهارت نهایت در و الزم است آن خاص ابزارهای و انسانی منابع

(. بیشتر 2است) ضروری امری ابزارها و هاهساز این از استفاده
ها امروزه بنا به دالیلی از قبیل: کاهش استعدادهای در سازمان
اال ، ب، جایگاه ضعیف برای نگهداری از استعدادهای برجستهدسترس

 های منابع انسانی ضعیفرفتن نرخ برگشت کارکنان و استراتژی
مانند جبران خدمات و مزایا ، با بحران استعدادها مواجه هستند 

های فنّاورانه ی سریع و تغییرات (. در قرن حاضر که پیشرفت3)
 موفق (. مدیران4اند )، سیاسی غیرقابل اجتناب، اجتماعیفرهنگی

 مدیران با متفاوت به مراتب هاییشایستگی و هابرمهارت آینده،

 بسیار آینده، برای افراد آماده سازی رو، دارند. از این نیاز پیشین

 هدایت برای نیاز مورد هایو شایستگی هامهارت ازایجاد فراتر

 اهداف که است هاییو رویه هاسیستم و مستلزم است وکار کسب

 با مدیران ارتباط برقراری ضمن و نموده را همسو فردی و سازمانی

 حیات توسعه دهد. تداوم موثر یشیوه به را هاآن متخصصان، و

 از بازسازی این دارد؛ آنها بستگی بازسازی قدرت به هاسازمان

 بهبود و اصالح و ، روز وضعیت با کردن اهداف هماهنگ طریق

 تطبیق مسیر در سازمان شود؛ می انجام اهداف تحقق این های روش

خالقیت  و نوآوری فراگردهای تقویت از ناگزیر ،با تغییرات خود
 دور خارج از خالق غیر سازمانهای زمان، مرور به زیرا است،

 واقع، در اصالح کنند.  را خود سیستم شوندمی مجبور یا شوندمی

 صنعتی، و تجاری بر واحدهای آن اثر و محیطی تغییرات بروز

 تغییر این سازد.  می ناپذیر اجتناب را آنها در تغییر ایجاد ضرورت

 ساختار، آوری؛ فن خدمات، و کیفیت محصوالت در است ممکن

 سازمان دیگر قسمت هر یا کارگری، روابط سهم بازار، فراگرد،

 (.5دهد) رخ
در دهه های اخیر سرعت تغییرات محیطی به نحوه شگفت آوری 

 بینی نیازها وافزایش یافته است. بعالوه، امروزه به ضرورت پیش 
راه های رفع آنها تاکید بیشتری می شود؛ زیرا سازمانها مجبورند که 
یا خود را برای ایجاد چنین تغییراتی آماده سازند یا خطر مواجهه با 

های آینده بحران های احتمالی را بپذیرند، در خصوص توانمندی
 ی  پژوهشی انجام نشدهاجتماع نیسازمان تامآموزش  رانیمدپژوهی 

است، اما در خصوص توانمندی آینده پژوهی مطالعاتی انجام شده و 
نتایجی بدست آمده است. نریمانی و همکاران در پژوهش خود با 
عنوان توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرایند 
آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران به این 

قش کارکنان در توان رزمی ارتش و نتیجه دست یافتند که نظر به ن
مطابق با نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان با تقویت 
توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان در آموزش ضمن 
خدمت کارکنان ارتش موجبات بهره وری و اثربخشی و تحقق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 13

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1070-en.html


  311...آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اهداف آموزشی ارتش را فراهم و در جهت بهبود و ارتقاء آمادگی 
، توان رزمی و قدرت دفاعی و بازدارندگی ارتش تالش رزمی
 تبیین "ی با عنوان پژوهش(.  حقیقی مالئی و همکاران در 6نمود)

 های ویژگی و رهبری سبک اساس بر ه پژوهی آیند توانمندی
 پزشکی به این نتیجه علوم و بیرجند ه دانشگا درمدیران شخصیتی

 به ترتیب ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبریدست یافت که 
ژوهی در مدیران را په توانمندی آیند درصد  40و درصد 19 میتوانند

الوه های شخصیتی عویژگی تبیین کنند. هم چنین نتایج نشان داد که
بینی مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز و از طریق متغیر سبک  بر پیش
ه ک پژوهی مدیران را دارد هبینی توانمندی آیند توان پیش رهبری

شاهی،  .(7) شایسته است در جایگزینی مدیران موردتوجه قرارگیرد
بررسی رابطه توانمندی در پژوهشی که با عنوان  قاسمی و شهابی

های فردی مدیریت زمان دانشجویان به این پژوهی و مهارت آینده
 های فردی پژوهی و مهارت نتیجه رسیدند که بین توانمندی آینده

 و همچنین شناسایی اری وجود داردمدیریت زمان رابطه معناد

 بودن آگاه یابد.پایان نمی هرگز که است جذابی مسئولیت روندها

 است هاییگام ترینضروری اولین و از یکی احتمالی روندهای از

 iاندرسون شود. برداشته باید ترآینده روشن یک ایجاد جهت در که
در بهبود بخشیدن عملکرد پژوهی توانمندی آیندهدر زمینه نقش 

درباره هزار شرکت جلسه فورچون در آمریکا که در  تحقیق
 مشارکتی و و نیزکارکنان  فیعاط وذهنی  یریخصوص میزان درگ

های مزبور باعث گردیده انجام را در سال یچه تحوالت این امر اینکه
دهد که تعداد از پاسخ نشان می یقهر دو تحق نتایجیاند. داده

ار ک ردکارکنان عواطف ذهنی و  درگیرین معتقد بودند که دهندگا
بهبود مدیریت اعتماد آنان در  یشیو اعمال مشارکت، موجب افزا

گردد. شایان ذکر است که در سال سازمان می یهاروش وفرایند 
های مورد بررسی تعدادی از سطوح درصد از سازمان 38در  1987

. نکته یددرصد رس 50به  1990تعداد در سال اینحذف شد.  مدیریتی
سازمان  یسازگاه را که در توانمندسازی، کوچککه دید این، آخر

 iiهولمبرگ  .کندتقویت میناب با هم ارتباط دارند، را  مدیریت و 
نیز چگونگی و میزان مشارکت کتابداران به عنوان یکی از عوامل 

ابوبکر تافاوا ها را در کتابخانه دانشگاهی پژوهی آنتوانمندی آینده
(. از آنجا که تشکیل 8بالووا در نیجریه مورد بررسی قرار داد )

های مختلف از سازوکارهای مشارکت های مشورتی در زمینهکمیته
های در مدیریت است، چگونگی شرکت کتابداران در کمیته

کتابخانه توسط پژوهشگر مورد مطالعه قرار گرفت. کتابداران 
ی در ها به خوبه از طریق سرپرستان بخشکتابخانه ابوبکر نیجری

گیرند و الگوی جریان اخبار و اطالعات درونی سازمان قرار می
ارتباطی موجود برای کتابداران رضایت بخش است و به طور کلی 

ای اجرا شده در کتابخانه فوق در هماهنگ کردن نظام کمیته
 است. ودهها و استفاده از مشارکت کتابداران بسیار موفق بفعالیت

 به ایران مانند توسعه حال در جوامع در مدیریت و اداری نظام

 و نقش ماهر، انسانی نیروی کمبود از محدودیتهای ناشی دلیل
 با فیزیکی موجود منابع بتوان از می یابد. شاید ایویژه اهمیت

 تکنولوژیکی مناسب، و فنی های شیوه کارگیری به و انتخاب

 انسانی منابع از مطلوب استفاده ولی کرد. درستی و صحیح استفاده

 سهولت به همکاری و مساعی تشریک روحیه و انگیزش و ایجاد

 از یکی باید انسانی نیروی وریبهره بهبود بنابراین .نیست میسر

 و دقیق برنامه ریزی آن برای و تلقی شود سازمان هر اهداف
 انسانی، ظرفیتهای نامحدود بودن دلیل گیرد. به صورت صحیحی

 (.9است) مؤثر انسانی نیروی وری بهره بر شماریبی عوامل
بسط تئوریک درک مفهومی آینده پژوهی در سازمان تامین 
اجتماعی متناسب با مسئولیت های اجتماعی و سازمانی برای شناسایی 
روندها و رویدادهای آینده و همینطور ترسیم تصاویر مختلف نسبت 

در برابر پیامد کنش رقبا و ذینفعان و به مسائل پیشرو و اقدامات 
خلق گزینه های بدیل و سنجش میزان آگاهی و آمادگی مدیران 
آموزشی در این زمینه و شیوه های تقویت توانمندی هر یک از 
متغیرهای مذکور و در نهایت طراحی یک  الگوی کاربردی دامنه 

ه ما در دهد. بنابراین مسئلو گستره مطالعه این رساله را تشکیل می
 موثر و عواملپژوهی توانمندی آیندهاین پژوهش این است که ابعاد 

 تامین اجتماعی چیست؟ سازمان آموزش بر آن در بین مدیران
 

 پیشینه تحقیق
پژوهی نریمانی و همکاران در پژوهش خود با عنوان توانمندی آینده

مبتنی بر مدیریت زمان و فرایند آموزش ضمن خدمت کارکنان 
مهوری اسالمی ایران به این نتیجه دست یافتند که نظر به ارتش ج

نقش کارکنان در توان رزمی ارتش و مطابق با نتایج به دست آمده 
از این پژوهش می توان با تقویت توانمندی آینده پژوهی مبتنی بر 
مدیریت زمان در آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش موجبات 

وزشی ارتش را فراهم و در بهره وری و اثربخشی و تحقق اهداف آم
جهت بهبود و ارتقاء آمادگی رزمی، توان رزمی و قدرت دفاعی و 

 (. 6بازدارندگی ارتش تالش نمود )
 توانمندی تبیین "ی با عنوان پژوهشحقیقی مالئی و همکاران در 

 شخصیتی های ویژگی و رهبری سبک اساس بر ه پژوهی آیند
پزشکی از روش پژوهش  علوم و بیرجند ه دانشگا درمدیران

آماری پژوهش شامل جامعه  (.7همبستگی استفاده شد )-توصیفی
نفر بودند که  230مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی به تعداد 

نفر به صورت تصادفی ساده  200ی به تعداد یهاه از این تعدادنمون
ژوهی پ انتخاب شدند. سه پرسشنامه استاندارد شامل:پرسشنامه آیند ه

 عاملی شخصیتی 5پارسا، کشاورز و دهقان، پرسشنامه سنجش صفات 
( به عنوان  1998فرم کوتاه و پرسشنامه سبک رهبری کالرک ) 

گرفت. جهت تجزیه  (NEOابزار پژوهش مورداستفاده قرار )
وتحلیل دادهها از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. 

ن چند متغیره مؤلفه های که بر اساس رگرسیو نتایج نشان داد
و درصد 19 ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبری به ترتیب میتوانند

توانمندی آیند ه پژوهی در مدیران را تبیین کنند. هم  درصد  40
 ویژگی های شخصیتی عالوه بر چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که

بینی مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز و از طریق متغیر سبک  پیش
ه ک پژوهی مدیران را دارد بینی توانمندی آیند ه توان پیش رهبری

 شایسته است در جایگزینی مدیران موردتوجه قرارگیرد.
بررسی رابطه در پژوهشی که با عنوان  شاهی، قاسمی و شهابی 

های فردی مدیریت زمان دانشجویان پژوهی و مهارتتوانمندی آینده
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های پژوهی و مهارت ندی آیندهبه این نتیجه رسیدند که بین توانم
و همچنین  مدیریت زمان رابطه معناداری وجود دارد فردی 

 یابد.پایان نمی هرگز که است جذابی مسئولیت روندها شناسایی

 ترینضروری اولین و از یکی احتمالی روندهای از بودن آگاه

 برداشته باید ترآینده روشن یک ایجاد جهت در که است هاییگام

 شود.

پژوهی در پیمایش رشته آینده"( در پژوهشی با عنوان10ستاری )
پژوهانه در نظام آموزش عالی جمهوری ریزی آیندهجهان و برنامه

 نظام در پژوهیآینده ریزیبرنامه جایگاه به مطالعه "اسالمی ایران

 هایرشته توسعة و ایجاد ایران، اسالمی جمهوری عالی آموزش

 و کاربردی هدف نظر از تحقیق اند.پرداختهحوزه  این با مرتبط
 روش از بوده، با استفاده تحلیلی -توصیفی روش کار، نظر از

چالش  ترینمهم پژوهش، این نتایج بنابر ای انجام شده استکتابخانه
 حوزه در ایران اسالمی جمهوری عالی آموزش نظام اصلی

 این به نسبت نخبگان جامعه بینش ضعف و ناآگاهی پژوهی،آینده

 نیروی آموزش بحث به توجه ضرورت مسأله، این است. موضوع

 مشخص ایران کشور در را حوزه این در و متخصص کارآمد انسانی

 تر، طرحیسریع چه هر تا است ضروری اساس، این بر نماید.می

 مختلف هایدوره ایجاد و پژوهیآینده رشته توسعه برای جامع

 و فعال هایکدهپژوهش علوم، وزارت همکاری با پژوهی،آینده
 گردد. تهیه کشور پژوهیآینده هایمؤسسه

انجام  "های آیندهپژوهی و سازمانآینده"عباسی پژوهشی با عنوان  
 و بینی(دوراندیشی )پیش هایواژه بررسی از پس مقاله . ایناندداده

 کار به در سازمان پژوهیآینده که مسیری واقع در پژوهی،آینده

 جمع بر تأکید برای که کندمی استدالل و دهدمی نشان را بردمی

 دادن قرار نظر تحت بوسیله مطالعة آینده تنوع، و گرایی

 آن از و است شده گرفته خدمت به نحو بهترین به پژوهیآینده

 خواهدل آینده ایجاد و کشیدن تصویر به برای حامی به عنوان یک

 هایاز سازمان توصیفی با است شده سعی ادامه شود. درمی یاد

 مورد هاآن هایمحیط انواع و آینده هایسازمان مسائل آینده،

 با هستند گذار تاثیر که های آیندهسازمان به گیرد و قرار بررسی

 دیگر مدلی با هاآن آینده انسانی منابع و مسائل به و مدل یک

 بر آن تاثیر و مدیریتی شم مسالة به نهایت، در .کند نگاه

 (.11پردازد ) می آینده هایگیریتصمیم
در بهبود بخشیدن پژوهی توانمندی آیندهدر زمینه نقش   iiiاندرسون
درباره هزار شرکت جلسه فورچون در آمریکا که  تحقیقعملکرد 

ی مشارکت و نیزکارکنان  فیعاط وذهنی  یریدر خصوص میزان درگ
مزبور باعث گردیده های را در سال یچه تحوالت این امر اینکهو 

دهد که تعداد از پاسخ نشان می یقهر دو تحق نتایجیاند. انجام داده
ار ک ردکارکنان عواطف ذهنی و  درگیریدهندگان معتقد بودند که 

بهبود مدیریت اعتماد آنان در  یشیو اعمال مشارکت، موجب افزا
گردد. شایان ذکر است که در سال سازمان می یهاروش وفرایند 
های مورد بررسی تعدادی از سطوح درصد از سازمان 38در  1987

. یددرصد رس 50به 1990 تعداد در سال  اینحذف شد.  مدیریتی

 یسازگاه را که در توانمندسازی، کوچککه دید این، آخرنکته 
 . کندتقویت میناب با هم ارتباط دارند، را  مدیریت سازمان و 

نیز چگونگی و میزان مشارکت کتابداران به عنوان  iiهولمبرگ 
ها را در کتابخانه دانشگاهی پژوهی آنیکی از عوامل توانمندی آینده

ابوبکر تافاوا بالووا در نیجریه مورد بررسی قرار داد. از آنجا که 
های مختلف از سازوکارهای های مشورتی در زمینهتشکیل کمیته

ی شرکت کتابداران در مشارکت در مدیریت است، چگونگ
های کتابخانه توسط پژوهشگر مورد مطالعه قرار گرفت. کمیته

ها به کتابداران کتابخانه ابوبکر نیجریه از طریق سرپرستان بخش
گیرند و خوبی در جریان اخبار و اطالعات درونی سازمان قرار می

الگوی ارتباطی موجود برای کتابداران رضایت بخش است و به طور 
ای اجرا شده در کتابخانه فوق در هماهنگ کردن نظام کمیتهکلی 

ها و استفاده از مشارکت کتابداران بسیار موفق بوده است. فعالیت
(8) 

بررسی ارتباط میان "همچنین در تحقیقی تحت عنوان   iواشیگتون
 "شناختیپژوهی روانعوامل جمعیت شناختی و توانمندی آینده

دست یافتند که بین متغیرهای جنسیت و انجام گرفت، به این نتیجه 
داری وجود ندارد. ولی بین سن ابعاد توانمندسازی ارتباط معنی

داری رابطه وجود کارکنان و رده شغلی کارکنان با احساس معنی
دارد و همچنین بین سابقه کارکنان و احساس موثر بودن ارتباط 

 (.12داری وجود دارد )معنی
 

 مواد و روش ها
 و نگرش تجارب، از غنی و عمیق توصیفی به دستیابی منظور به

-توانمندی آیندهبه شناسایی ابعاد  کنندگان نسبتشرکت ادراک

تامین  سازمان آموزش موثر بر آن در بین مدیران و عواملپژوهی 
 کیفی استفاده شد.  پژوهش هایروش اجتماعی از

اعضای کلیه مدیران حوزه تامین اجتماعی و جامعه آماری پژوهش، 
ی گیرهیئت علمی بودند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه

های نفر  از مدیران و اعضای هئیت علمی مصاحبه 16هدفمند با 
گفتنی است کفایت نمونه گیری، طبق قاعده  عمیق صورت گرفت.

ها مصاحبه عمیق اشباع نظری مشخص شد. روش اصلی گردآوری داده
است. در روش داده بنیاد، تجزیه و تحلیل  نیمه ساختار یافته بوده

 ها از طریق کدگذاری  باز، محوری و انتخابی انجام می شود. داده
پایایی ابزار از معییارهای بازبینی توسط  از اطمینان حصول برای

رای ب اعضا، بررسی همکار و  مشارکتی بودن پژوهش استفاده شد.و 
-ی پایایی بازهاروشاز ، شدهانجامی هایکدگذارمحاسبه پایایی 

آزمون و پایایی توافق بین دو کدگذار)توافق درون موضوعی( استفاده 
 لیتحل و هیتجزدرصد به دست آمد. در آخر به منظور  82که  شد

از فن تحلیل موضوعی)تم( استفاده  هامصاحبهی حاصل از هاداده
(کدگذاری 3، هادادهی دهسازمان( 2، هادادهگردید و مراحل( مرور 

( ایجاد موضوع )تم( و 6ی، بندمقوله(5، هادادهی بندطبقه( 4، هاداده
 (تدوین گزارش دنبال شد.7
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  313...آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 (کد اختصاصی مشارکت کنندگان1جدول 
 مشخصات شرکت کنندگان کد ردیف

 سال سابقه خدمت،  تحصیالت فوق لیسانس، رئیس اداره ارزیابی و اقتصاد 16زن،  (1مصاحبه شونده) 1
 ای، مدیر کل سازمانسال سابقه خدمت، دکتری حرفه 19مرد،  (2مصاحبه شونده) 2
 سازمان کل معاون مدیر مدیریت، دکتری خدمت، سابقه سال 21 مرد، (3مصاحبه شونده) 3
 سازمان کل مالی مدیر مدیریت، دکتری خدمت، سابقه سال 18 مرد، (4مصاحبه شونده) 4
 آموزش مدیر ارشد مدیریت، خدمت، سابقه سال 15 زن، (5مصاحبه شونده) 5
 آموزش مدیر مدیریت، ارشد خدمت، سابقه سال 16 زن، (6مصاحبه شونده) 6
 رئیس دکتری ، خدمت، سابقه سال 17 مرد، (7مصاحبه شونده) 7
 آموزش مدیر مدیریت آموزش، ارشد خدمت، سابقه سال 20 زن، (8مصاحبه شونده) 8
 فناوری آی تی مدیر فناوری اطالعات، ارشد خدمت، سابقه سال 18 مرد، (9مصاحبه شونده) 9
 آموزش سازمان مدیر کل دکتری اقتصاد، خدمت، سابقه سال 20 مرد، (10مصاحبه شونده) 10
 رئیس اداره حقوقی حقوق، ارشد خدمت، سابقه سال 15 زن، (11مصاحبه شونده) 11
 آموزش مدیر مدیریت آموزشی، ارشد خدمت، سابقه سال 26 زن، (12مصاحبه شونده) 12
 آموزش مدیر مدیریت آموزشی، ارشد خدمت، سابقه سال 15 زن، (13مصاحبه شونده) 13
 دانشگاه دولتی دکتری مدیریت آموزشی،دانشیار خدمت، سابقه سال 15 مرد، (14مصاحبه شونده) 14
 دانشگاه دولتی دکتری مدیریت آموزشی،استادیار خدمت، سابقه سال 6 مرد، (15مصاحبه شونده) 15
 آزاد دانشگاه آموزشی،استادیار مدیریت دکتری خدمت، سابقه سال 8 مرد، (16مصاحبه شونده) 16

 دهد.کنندگان را نشان میهای ذیل مشخصات  مشارکتشکل

 
 ( فراوانی مشارکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت1شکل 

 %65زن و  %37کنندگان در پژوهش ( میزان مشارکت1در شکل 
 باشد. مرد می

37%

63%

زن مرد
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 ( فراوانی مشارکت کنندگان در پژوهش بر حسب تحصیالت2شکل 

 %50از شرکت کنندگان دکتری و  %50( تحصیالت 2در شکل 
 کارشناسی ارشد می باشد.

 
 مشارکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت ( فراوانی3شکل 

 20( از لحاظ سابقه خدمت، بیشترین سابقه خدمت افراد 3در شکل 
سال به میزان  6درصد و کمترین آن سابقه خدمت  %13سال به میزان 

 بوده است.   6%
 

 هایافته
جتماعی و اعضای هیئت نظر به ارتباط ملموس مدیران حوزه تامین ا

خواسته شد تا در مطالعه شرکت  هاآنعلمی با مسئله پژوهش از 
پژوهشگر پاسخ دهند.  افتهیساختاری نیمه هامصاحبهکرده و به 

از مصاحبه با  آمدهدستبهی هاافته، نتایج یدیآیمآنچه در ادامه 
ر د هاافتهاز ی هرکدامها، ی بهتر یافتهدهسازمان منظوربهاست.  هاآن

ها تحلیل داده. رندیگیمی قرار موردبررسپژوهش  سؤاالتارتباط با 

طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری صورت پذیرفته 
 است. 

پژوهی مدیران آموزش سازمان تامین عوامل موثر بر توانمندی آینده
 اجتماعی کدامند؟

پژوهی آیندهنتایج حاکی از آن بود که عوامل موثر بر توانمندی 
مدیران آموزش سازمان تامین اجتماعی به دو دسته عوامل رهبری 
سازمان )تجربه و تخصص( و ساختار سازمان )روابط سازمانی و 

شود:  در ادامه هریک از این پژوهان( تقسیم میارتباط با آینده
کنندگان توضیح مقوالت در جدول کدگذاری به همراه کد مشارکت

 شود.داده می

  

50%50%

تحصیالت

کارشناسی ارشد دکتری

25%

13%

13%13%

6%

6%

6%

6%
6%

6%

سابقه خدمت

سال 15 سال20 سال16 سال 18 سال 6

سال8 سال19 سال26 سال21 سال17
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  315...آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ای شرایط علّیهای مقولهمقوالت و خوشه. 2جدول 
 ردیف هاکدها یا داده مقوالت میانی مقوالت  نهایی

 

 
 

 رهبری سازمانی

 تجربه و تخصص

 1 تخصص مدیران.

 2 در نظر گرفتن تجریه

 3 مدیران الیق جهت توانمندی آینده پژوهشی

 انسانی سازمانمنابع 

 5 به کارگیری  مدیران خالق و پرتوان

 6 تبیین نقش منابع انسانی برای مدیران

 7 منابع انسانی موجود در سازمان به خوبی مدیریت شوند.

 8 داشتن مشاوران و زیردستان دانا و قدرتمند.

 9 بهره مندی از سبک رهبری مناسبی جهت توانمندی

 

 ساختار سازمانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط سازمانی

 10 مراتبی و بوروکراسی سازمانیاز بین رفتن ساختار معیوب سلسله

 11 برقراری روابط مناسب بین مدیران، کارکنان و آینده پژوهان.

 12 چابک و فعال بود ساختار سازمانی

 13 پذیری مناسب روابط سازمانی.انعطاف

ارتباط با آینده 
 پژوهان

 14 ارتباط میان دست اندرکاران عرصه آینده پژوهی.برقراری 

 15 های آینده پژوهی سازمانتعهد به یافته

 16 گیری از  آینده پژوهان دارای تخصص باال.بهره

 17 برقراری ارتباط میان دست اندرکاران عرصه آینده پژوهی.

پژوهی مدیران آموزش توانمندی آیندهعوامل موثر بر شناسایی 
تا در عرصه رقابت  سازدمیسازمان را قادر  ،سازمان تامین اجتماعی

تولید و خدمات به  هایفناوریاطالعات و  تکنولوژیو رشد شتابان 
 دهآین، بالندگی و بقای خود کمک رسانیده و موجبات تغییر رشد

 ها است:ل این مقولهاین عوامل موثر شام .آورندسازمان را فراهم 
رهبری سازمان )تجربه و تخصص( و ساختار سازمان )روابط 

 پژوهان(سازمانی و ارتباط با آینده
ها و استخراج مفاهیم مرتبط با این مقوله از تحلیل آوانگاشت

های کالن عوامل علی، طیف وسیعی از رهبری سازمانی، در مقوله
 ل می دهند:را تشکی 1مقوله فرعی بشرح جدول  2قالب 

 رهبری سازمانی
از نظر افراد مورد مصاحبه از بین عواملی که بیشترین تأثیر بر 

پژوهی مدیران آموزش سازمان تامین اجتماعی داشته توانمندی آینده
است رهبری سازمان است. رهبری از عوامل سازمانی است که در 

 تدوره تحوال کنونی توانمندی آینده پژوهی نقش ایفا کنند. عصر
 برخوردار ایویژه جایگاه از و است ناپذیر پیش بینی و شتابنده

 میان توازن عدم بیانگر مدیریت، کنونی وضعیت .است شده

 تهدیدهای با مقابله ها برای سازمان یکه طور به هاست.پیچیدگی

و  ظرفیتها ناچارند احتمالی، فرصتهای از استفاده و محیطی
 به و کنند ترمیم را ضعفها بشناسند، را خود درونی هایتوانمندی

 :4 شماره شوندهمصاحبه نظر در این رابطه از قوتها بپردازند. تقویت
 تیریمد یموجود در سازمان به خوب یتالش شود منابع انسان دیبا)) 

 یها نهیدانا و قدرتمند در زم ردستانیمشاوران و ز داشتنشوند. 

بهتر به اهداف  یابیموجب دست  یمختلف مرتبط با اهداف سازمان
 .((شود یم یسازمان

 تجربه و تخصص
تخصصی رهبران آموزشی بعنوان  -های حرفه ایموضوع مهارت

یکی دیگر از مهارت های موثر معرفی شده اند. از نظر مشارکت 
تخصصی شامل آن دسته از مهارت  -های حرفه ایکنندگان، مهارت

فرایندهای فنی و ها و هایی است که ارتباط مستقیمی با فعالیت
تخصصی موجود در بافتار اجتماعی مدارس داشته و  نقش مستقیمی 
را در تنظیم فعالیت ها و اقدامات مرتبط با عملیات هسته فنی 
 مدارس)فرایند تدریس و یادگیری( ایفا می نمایند. در این رابطه از

  : 5 شماره شوندهمصاحبه نظر
 یبه آن ها تالش م دنیسر یکه برا رانیبهتر است که  تخصص مد))

 یبایدست یبرا دیمهم است با یلیخ  هیتجر .ردیشود مدنظر قرار گ
درست و واقع  یگذار استیو س یزیبرنامه ر رانیمد یتوانمند

ار مورد توجه قر نهیزم نیو تجربه افراد در ا ردیصورت بگ اینانهیب
 .((ردیگ
 

 روابط سازمانی
 سازمان  درگرو یک موفقیت امروز، متغیر و متالطم دنیای در

 رضایت ذینفعان جلب و تعیین شده پیش از اهداف به دستیابی

 مختلف هایتوان با رقبایی با و متغیر محیطی در است. سازمان

 با کارمندانی و دارای مدیران سازمانها درعین حال میکند، رقابت

 هستند. عاطفی و ذهنی های شناختی،زمینه در مختلف هایتوانایی
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-برنامه به اقدام مختلف شرایط اینکه مدیران تحت به توجه با

 سازمان آن، اجرای در موفقیت و این برنامه پذیرش کنندمی ریزی

 باال عاطفی و شناختی تواناییهای با داشتن کارمندانی به ملزم را

 عواملی بر عالوه بهتر به سوی شرایط حرکت و تغییر برای کند.می

 نیروی عامل ترینو اصلی مهمترین ... و اولیه مواد سرمایه، چون

 : 16 شماره شوندهمصاحبه نظر است. در این رابطه از انسانی
 یو بوروکراس یسلسله مراتب وبیتالش شود ساختار مع دیبا ))

 نیب یبه اهداف سازمان یابیاست جهت دست بهتربرود. نیاز ب یسازمان
 (( برقرار شود یپژوهان روابط مناسب ندهیکارکنان و آ ران،یمد

 پژوهان ارتباط با آینده
 با تواننمی دیگر که است سرسام آور آنچنان تغییرات سرعت

 زیر نشوید، همگام تغییرات با آمد. اگر کنار آنها سنتی با روشهای

 آگاهی برای امکانی آیا خواهید شد.  امّا خرد تغییر عظی چرخ

 با توانآینده  نمی مورد در دارد؟ وجود ما برای آینده از یافتن

 آینده سرنوشت در تواندمی انسان اما کرد اظهارنظر قطعیت

 کندمی کوشش که شودمی زاده دانشی میانه این در تأثیرگذار باشد.

 دوگانه، صورتی به آینده تغییرات در پیشبینی عوامل اثرگذار با

 تغییرات این برای را جامعه گیرد  و دست در را تغییرات مهار

 پیشگویی ادعای است و پیشبینی از فراتر پژوهیآینده کند. آماده

 آن شکل به آیندهاست، به دادن شکل هنر آینده پژوهی ندارد.

 هم دارند دست در را دانش این که میخواهیم. کسانی را آینده که

می دهند. در این  شکل خود، دلخواه به جهان آینده به اکنون هم
  : 5 شماره شوندهمصاحبه نظر رابطه از

ار ارتباط برقر یپژوه ندهیدست اندرکاران عرصه آ انیبهتر است م))
 ندهیاز آ سازمان تعهد داشته باشند. یپژوه ندهیآ یها افتهیشود. به 

 ((تخصص باالبهره گرفته شود یپژوهان دارا
پژوهی توان گفت عوامل موثر بر توانمندی آیندهدر نهایت می 

ن اجتماعی در شکل زیر نمایش داده می مدیران آموزش سازمان تامی
 شود:

 
پژوهی مدیران آموزش سازمان تامین اجتماعی ابعاد توانمندی آینده

 کدامند؟
داده بدست آمده از فرایند کدگذاری باز، عوامل  116از مجموع 

ه ی بارتباط مهارت ی،زیربرنامهی، پرور نیجانشی، پرور ستهیشا
پژوهی مدیران بر توانمندی آیندهعنوان عواملی شناسایی شدند که 

آموزش فارغ از موضوع فراوانی کدهای مفهومی مستخرجه از متون 
گیری واضح جمالت ها و با استناد به تاکید کالمی و جهتمصاحبه

مالحظه و چشمگیری داشتند. بنابراین و عبارات لسانی افراد، اثر قابل
جام و قرابت داده های موضوعه بر مبنای منطق استقرایی و انس

مقوله اصلی)توانمندی آینده 1مفهومی در چهارچوب  -معنایی
 گردیدند. بندیمقوله فرعی گروه 4پژوهی( و 

 
 پژوهی مدیران آموزش سازمان تامین اجتماعیابعاد توانمندی آینده .2جدول 

 هاکدها یا داده مقوالت میانی مقوالت نهایی
 ردیف

 

 

 
 
 
 

 
 

توانمندی آینده 
 پژوهی

 

 

 
 پروریشایسته

 1 به کار گیری مدیران خالق و پرتوان

 2 آموزش کارکنان

 3 .هاشایستگیشناسایی 

 5 تاکید بر نقاط قوت کارکنان 

 6 تشویق کارکنان

 7 پروری در سازمان مدیریت شایسته

 پروریجانشین

 10 فکر جانشین مدیران باالدستی در آینده 

 11 پروری در سازمان مدیریت جانشین

 12 از تجربیات و تواناییهای سایرین استفاده 

 ریزیبرنامه

 

 14 .ی صحیحروندهگذاری سازنده و پیشهدف

 15 شده  اقدامات اندیشیدهسازیِ و پیاده ریزیبرنامه

 16 آینده نگری و برنامه ریزی جهت پیشبرد چشم اندازهای سازمان 

 17 .شناخت کامل و اصولی مدیران از اهداف سازمان

 

 مهارت ارتباطی

 18 داشته باشند. مهارت مذاکره با باال دستی وپایین دستیبهتر است 

 19 را داشته باشند. های مدیریتیمهارت کنترل استرس ها وچالش بهتر است  

 20 داشته باشند. مهارت تصمیم گیری وحل مسئله 

پژوهی مدیران آموزش سازمان تامین اجتماعی ابعاد توانمندی آینده
ریزی، مهارت ارتباطی پروری، برنامهپروری، جانشینشامل شایسته

 باشد: به شرح ذیل می

 پروریشایسته
پروری از جمله عواملی که در توانمندی آینده پژوهی مدیران شایسته

آموزش نقش دارد. امروزه سازمانهای مختلف، به طرز چشمگیری 
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  317...آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

با مشکالتی نظیر کمبود نیروی کار، نرخ ترک خدمت باال، ناکافی 
های شایستگی مواجه هستند. شکاف ها، و شکافبودن مهارت

معناست که افرادی که در مشاغل مختلف شایستگی به این 
های مورد نیاز شغل خود موجودند، از سطح مطلوب شایستگی

های شاغل و برخوردار نیستند. به دیگر سخن بین شایستگی
های مورد نیاز شغل فاصله وجود دارد. سازمانهای خدماتی شایستگی

ا ب های مدیریتینسبت به سایر سازمانها به ویژه در حوزه شایستگی
شونده رابطه از نظر مصاحبه نیدر ا های فراوانی مواجه است.شکاف
 :1شماره 

 را آموزش کارکنانخالق و پرتوان به کار گرفته شوند. رانیمد ))
 هایگستیاست  شا بهتردهید تا بتوانند از فرصتها استفاده کنند.

نقاط قوت کارکنان  روی شود. ییشناسا دیمف ریوغ دیوکارمندان مف
های را تشویق کنید تا توان، قابلیت و ظرفیت کارکنان تاکید کنید.

در سازمان بهتر است  پروری ستهیشاخود را باور داشته باشند.
 .((شوند تیریمد

 جانشین پروری
پروری نیز از جمله عواملی است که نیاز به پرورش مدیران جانشین

-ریزی جانشینامروزه برنامهجانشین  در زمینه آینده پژوهی دارد. 

پروری جزء مهّمی از منابع انسانی سازمان و فرآیند برنامه ریزی 
استرتژیک می باشد، زیرا می تواند استمرار رهبری را تضمین کند و 

م و سیستماتیک جانشین های داخلی سازمان به عنوان یک وسیلة مهّ
 نظر . در این رابطه ازهای کلیدی پرورش دهدرا برای پست

 : 16 شماره شوندهمصاحبه
باشد.  هندیدر آ یباالدست رانیمد نیبهتر است سازمان به فکر جانش)) 

 است  از بهتر شوند. تیریدر سازمان بهتر است مد پروری نیجانش
 رانیدو م ردستانیز دستی،باال رانمدی)نیریسا یهاییو توانا اتیتجرب

 ((سابق( استفاده شود

 مهارت ارتباطی
مهارتهای ارتباطی از دیگر عواملی است که در توانمندی آینده 

هایی است که های ارتباطی تواناییپژوهی مدیران نقش دارد. مهارت
-رغیما برای برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر اعم از کالمی و 

کنیم. در این ، زبان بدن  خود استفاده میکالمی از طریق حرکات
  : 7 شماره شوندهمصاحبه نظر رابطه از

 بهتراشند.داشته ب یدست نییوپا یبهتر است مهارت مذاکره با باال دست))
را داشته  یتیریمد یاست مهارت کنترل استرس ها وچالش ها

 ((وحل مسئله داشته باشند یریگ میتصم مهارتباشند.

 ریزیبرنامه
پژوهی مدیران یکی از عوامل هم ریزی برای توانمندی آیندهبرنامه

لین گام در فرآیند مدیریت باشد. اوپژوهی میدر توانمندی آینده
ریزی، شناسایی اهداف خاص سازمان برای هر بخش واحد برنامه

شدن، مستلزم این است ریزی جامع برای موفق های برنامهاست. تالش
ریزی شرکت کنند. بنابراین که مدیران هر بخش در فرآیند برنامه

کنند باید روشن، مختصر اهدافی که دوره آینده سازمان را هدایت می
  : 5 شماره شوندهمصاحبه نظر . در این رابطه ازو خاص باشند

 برنامه .ردیصورت گ حیصح یرونده شیسازنده و پ گذاریهدف))
تحقق حالت  یشده در راستا دهیشیاقدامات اند یِسازادهیو پ یزیر

 شبردیجهت پ یزیو برنامه ر ینگر ندهیآ.ردیمطلوب صورت گ
 یکامل و اصول شناخت .ردیسازمان صورت گ یچشم اندازها

 .((ردیاز اهداف سازمان صورن گ رانیمد
پروری، توان گفت پدیده محوری شامل شایستهدر نهایت می 

، در شکل زیر باشدریزی، مهارت ارتباطی میپروری، برنامهجانشین
 شود:نمایش داده می

 گیرینتیجه
 و عواملپژوهی توانمندی آیندههدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد 

اجتماعی بود. نتایج تامین  سازمان آموزش موثر بر آن در بین مدیران
-پژوهی مدیران آموزش شامل شایستهنشاد داد ابعاد توانمندی آینده

ریزی، مهارت ارتباطی و عوامل موثر پروری، برنامهپروری، جانشین

بر آن شامل رهبری سازمان )تجربه و تخصص( و ساختار سازمان 
 باشد. پژوهان( می)روابط سازمانی و ارتباط با آینده

وری از جمله عواملی که در توانمندی آینده پژوهی مدیران پرشایسته
آموزش نقش دارد. امروزه سازمانهای مختلف، به طرز چشمگیری 
با مشکالتی نظیر کمبود نیروی کار، نرخ ترک خدمت باال، ناکافی 

های شایستگی مواجه هستند. شکاف ها، و شکافبودن مهارت
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مشاغل مختلف  شایستگی به این معناست که افرادی که در
های مورد نیاز شغل خود موجودند، از سطح مطلوب شایستگی

های شاغل و برخوردار نیستند. به دیگر سخن بین شایستگی
های مورد نیاز شغل فاصله وجود دارد. سازمانهای خدماتی شایستگی

ا های مدیریتی بنسبت به سایر سازمانها به ویژه در حوزه شایستگی
. مفهوم شایستگی ارتباط ii(13واجه است )های فراوانی مشکاف

بسیار نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم استعداد دارد، یعنی اگر افراد به 
های مورد نیاز شغل خود دست یابند قطعا مرتبه باالیی از شایستگی

 (.14توان آنان را به منزله بهترین استعدادها در نظر گرفت  )می
ست که نیاز به پرورش مدیران پروری نیز از جمله عواملی اجانشین

-ریزی جانشینامروزه برنامهجانشین  در زمینه آینده پژوهی دارد. 

پروری جزء مهّمی از منابع انسانی سازمان و فرآیند برنامه ریزی 
استرتژیک می باشد، زیرا می تواند استمرار رهبری را تضمین کند و 

 اخلی سازمانبه عنوان یک وسیلة مهّم و سیستماتیک جانشین های د
ریزی جانشین پروری های کلیدی پرورش دهد. برنامهرا برای پست

(، 15می تواند برای مشاغل کلیدی در هر سطحی به کار گرفته شود )
نیازهای آیندۀ پرسنلی سازمان را از لحاظ کمی برآورده کند و 

ها و پوشش همچنین کیفیت داوطلبان از طریق ایجاد شایستگی
ی پرورتأمین شود. از طریق برنامه ریزی جانشین های مهارتیشکاف

( 16رود )دانش فرد مجرب به دلیل بازنشستگی و ارتقاء از دست نمی
ا های بکند تا نسل آیندۀ رهبران برای پستو به سازمان کمک می

د ها باید به این امر توجّه کننسازمان .مسئولیت بیشتر، انتخاب شوند
پروری غفلت شود بحران رهبری ظاهر ریزی جانشین که اگر برنامه
در مقالة موفقیت همراه با برنامه  iiiمک کانل (.17خواهد شد )

 پروری به فرآیندریزی جانشینبرنامه "ریزی جانشینی معتقد است:
های کلیدی شناسایی افرادی که در حال حاضر می توانند به پست

را در سازمان  توانند در آینده طرح توسعة هدفمندارتقاء یابند یا می
تر را در این فرآیند افراد مناسب تحقق بخشند، اطالق می شود.

کند و یک نگرش باثبات و دائمی را نسبت به سازمان شناسایی می
آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت و ضبط اطاّلعات مربوط به جمع

ن آورد. ایهای مدیران برای توسعة منابع انسانی به وجود میتوانمندی
ارائه، فرآیند ارائة خدمات و آموزش و پرورش و پشتیبانی فرآیند 

باشد و در واقع استعدادهای مدیریتی را برای هریک از مدیران می
 مشی توسعه و ارتقایپشتیبان و حمایت کنندۀ قوی نسبت به خط
پروری جانشین .باشدنیروی انسانی مدیریتی از درون سازمان می

 هایمناسب برای تصدی پست فرآیندی است که طی آن کارمندان
مدیریتی و کلیدی یک سازمان، از میان افراد واجد شرایط، عالقمند 

استعداد انتخاب شده و طی یک برنامة آموزش و توسعه، آماده  و با
،  iiiiآدامز (18شوند )تصدی این مشاغل در صورت نیاز می

موفقیت سازمانهای کوچک را به موضوع برنامة مدیریت و وقایع 
  (.19)  داندینی مرتبط میجانش

پژوهی مدیران یکی از عوامل هم ریزی برای توانمندی آیندهبرنامه
لین گام در فرآیند مدیریت باشد. اوپژوهی میدر توانمندی آینده

ریزی، شناسایی اهداف خاص سازمان برای هر بخش واحد برنامه
 ین استریزی جامع برای موفق شدن، مستلزم اهای برنامهاست. تالش

ریزی شرکت کنند. بنابراین که مدیران هر بخش در فرآیند برنامه

کنند باید روشن، مختصر اهدافی که دوره آینده سازمان را هدایت می
ریزی باید شامل یک در این مرحله، فرآیند برنامه .و خاص باشند

-مروری دقیق از هر هدف، که شامل دالیل انتخاب آن و نتایج پیش

باشد. به این منظور اهداف های مرتبط با هدف میپروژه بینی شده از
 آینده .کندایجاد شده و چارچوب هر بخش اصلی را مدیریت می

 آن، قلمرو که ست اجدید نسبتا پژوهشی یحوزه یک پژوهی

 در را آدمی عملی تکاپوهای و نظری معرفت هایصهعر همه

 در ای گسترده تتأثیرا تواندآن می از صلحا نتایج و  نورددمی

 پیش نوع که هر شد. هرچند با شتهدا ها عرصه این از یک هر

 شود باعث نباید مطلب این ولی درآید، آب از غلط تواند می بینی

 و نگیرد صورت آینده مطالعه برای عقالنی و علمی که تالش
 انجام شخصی سلیقه یا قبلی های تجربه ساسبر ا فقط ریزی برنامه

 در گیری تصووومی بهبود شی برایرو سناریو ریزی برنامه گیرد.

 یک ریزی سناریوبرنامه است.  محتمل و ممکن های آینده برابر

 که سازدمی قادر را ریزانبرنامه که ستا موثر ژوهیآینده ابزار

 محتمل غیر افتادنش اتفاق آنچه و ست ا محتمل افتادنش آنچه اتفاق

 دهند.   سی  قرار برر مورد را ست ا
مهارتهای ارتباطی از دیگر عواملی است که در توانمندی آینده 

هایی است که های ارتباطی تواناییپژوهی مدیران نقش دارد. مهارت
-ما برای برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر اعم از کالمی و غیر

(. 20کنیم )، زبان بدن  خود استفاده میکالمی از طریق حرکات
ارتباطی مناسب موجب کسب اطالعات مناسب و آگاهی مهارتهای 

ارتباطات (. 21شود )از مشکالت و رفع مشکالت زیردستان می
فرایندی حیاتی و پویا در سازمان است. سازمانی که کارکنان آن با 

ا توانند توانمندیهای الزم رارتباط مؤثر نداشته باشند نمی یکدیگر
ی آنان ر هر حال انگیزهکنند و د برای اجرای وظایف خود کسب

ای مناسبی بر کند. زیرا ارتباط خود بستراهش پیدا میکنیز به تدریج 
ارتباط تار و پود  باشدی اطالعات، دانش و تجربیات میمبادله

دهد و موجب یکپارچگی و وحدت سازمان را به هم پیوند می
گردد. مسؤولیت ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان به یم  سازمانی

مدیران باید از کم و کیف  است. از این رو و افسران عهده مدیریت
دانند. ب برقراری ارتباطات مؤثر را فرایند ارتباطی آگاه باشند و نحوی

یکی از عناصر کلیدی موفقیت ارتباطات مؤثر مدیران است، چرا 
در سایه ارتباطات مؤثر وارد  مهم یک داده که اطالعات به عنوان

یافت باز نیازمند یک  همین که به سازمان راه شود وسازمان می
سیستم ارتباطی کارآمد است تا مورد پردازش قرار گیرد و مانند 

 مهارت یک (. ارتباطات،22) های سازمان جریان یابددر رگ خون

 هاسازمان کارآمد مدیریت برای مبنای الزم و مدیریت مهم بسیار

 می دیگران  گوش حرف به مدیران ارتباطات، وسیله است. به

 محیط در ایجاد انگیزش برای الزم اطالعات درک در و دهند

 از چنان مدیران برای ارتباطات شوند. موضوعمی سهیم کاری،

 مدیر یک اولین وظیفه گفت توانمی که است برخوردار اهمیتی

 این ارتباط در است. مطالعات سازمان در ارتباط سیستم توسعه

 ها،شاخص از چگونگی استفاده روی بر تمرکز که است داده نشان

 و تقویت به توجهی قابل ارتباطی، کمک فرایندهای و هامؤلفه
 ارتباطات کرد. پس خواهد مدیران، های ارتباطیمهارت ارتقای
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  319...آن بر موثر عوامل و پژوهی آینده توانمندی ابعاد شناسایی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دیگر  عبارت به باشد؛می متمدن جامعه ابزار ترینمهم یکی از
ارتباطات  باشد.می حیاتی امری انسان یک موفقیت برای ارتباطات

شود که باشد که موجب اطمینان میتعامالت چهره به چهره می
 اطالعات به خوبی بین طرفین منتقل شده است.

ل پژوهشی شامهمچنین نتایج نشان داد عوامل موثر بر توانمندی آینده
رهبری سازمان )تجربه و تخصص( و ساختار سازمان )روابط 

 ن( می باشد.پژوهاسازمانی و ارتباط با آینده
 سازمان  درگرو یک موفقیت امروز، متغیر و متالطم دنیای در

 رضایت ذینفعان جلب و تعیین شده پیش از اهداف به دستیابی

 مختلف هایتوان با رقبایی با و متغیر محیطی در است. سازمان

 با کارمندانی و دارای مدیران سازمانها درعین حال میکند، رقابت

 هستند. عاطفی و ذهنی های شناختی،زمینه در مختلف هایتوانایی

-برنامه به اقدام مختلف شرایط اینکه مدیران تحت به توجه با

 سازمان آن، اجرای در موفقیت و این برنامه پذیرش کنندمی ریزی

 باال عاطفی و شناختی تواناییهای با داشتن کارمندانی به ملزم را

 عواملی بر عالوه بهتر به سوی شرایط حرکت و تغییر برای کند.می

 نیروی عامل ترینو اصلی مهمترین ... و اولیه مواد سرمایه، چون

 وسترن برق شرکت در که در تحقیقاتی مایو التون است. انسانی

 مهم نتیجه این به شد معروف تحقیقات هاثورن به و داد انجام

 و انگیزش رشد در ابزار مهمترین عامل انسانی به توجه که رسید
(. با توجه به اینکه سرمایه 23و کارکنان آنهاست) سازمان وریبهره

های انسانی، بازیگران اصلی تغییر و نوآوری اند، لذا موفقیت سازمان 
و بهره وری اش در گروه سرمایه های انسانی است که بی توجهی به 
آن ها می تواند منجر به مشکالت زیادی از قبیل کاهش بهره وری 

 از هریک با مدیر بین ... گردد. ارتباطیا سکوت سازمانی و 

 این باشد.  کارکنان بقیه با و متفاوت متنوع می تواند زیردستان

 نقش گروه، از بیرون در و رابطه درون گروه، در دوطرفه تعامل

 رابطه کارمند و مدیر میان اگر سو دیگر (. از24) شودمی تعریف

 رضایت و وریبهره  افزایش به منجر باشد قوی برقرار و مثبت

 جوریس نشان تحقیق نتایج که میگردد. همانگونه درسازمان شغلی

 و عملکرد سازمان بهبود موجب سرپرست از رضایت که دهدمی
 و دیگر ارشدی درجایی شود.می شغلی رضایت افزایش نیز

 و رهبر میان روابط مطلوب که رسیدند نتیجه این به همکاران 
می  کار محیط در طردشدگیادراک  کاهش موجب کارکنانش

 و کار محیط در رفتارهای انحرافی کاهش خود این که شود
(. 25) دارد دنبال به را روانشناختی افراد بهزیستی سطح افزایش

 نتیجه این به کارگران عملکرد بررسی با  iiگست درجایی دیگر

 بیشتر رضایت با انسانی منابع مدیریت مثبت که رفتار رسید

 است.  همراه وزندگی از کار کارگران
 با تواننمی دیگر که است سرسام آور آنچنان تغییرات سرعت

 زیر نشوید، همگام تغییرات با آمد. اگر کنار آنها سنتی با روشهای

 آگاهی برای امکانی آیا خواهید شد.  امّا خرد تغییر عظی چرخ

 با توانآینده  نمی مورد در دارد؟ وجود ما برای آینده از یافتن

 آینده سرنوشت در تواندمی انسان اما کرد اظهارنظر قطعیت

 کندمی کوشش که شودمی زاده دانشی میانه این در تأثیرگذار باشد.

 دوگانه، صورتی به آینده تغییرات در پیشبینی عوامل اثرگذار با

 تغییرات این برای را جامعه گیرد  و دست در را تغییرات مهار

 پیشگویی ادعای است و پیشبینی از فراتر پژوهیآینده کند. آماده

 آن شکل به آیندهاست، به دادن شکل هنر آینده پژوهی ندارد.

 هم دارند دست در را دانش این که میخواهیم. کسانی را آینده که

 می دهند. می توان شکل خود، دلخواه به جهان آینده به اکنون هم

تحوالت سازگار  جوامعی  را دید که نتوانستند خود را با و کشورها
 درست را تغییر ذات آنها کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند.

است.  تغییرات دانش شناخت منظر این از شناسیآینده نشناختند.
انسانی است.  هر نیاز مورد علوم ترینحیاتی از آینده شناخت

ماکریداکیس می گوید: نقش آینده پژوهی این است که برای مدیران 
های دیدن آینده را دیدگاهی و سیاستگذاران دولتی راه کسب و کار

متفاوت و درک کامل از مفاهیم ارائه داد.  یا همانطور که تسوکاس 
و شفرد عنوان می کنند: آینده پژوهی توانایی دیدن تحوالت، قبل از 
این که به روند تبدیل شوند، شناسایی الگوها قبل از این که ظاهر 

جریان های اجتماعی که به احتمال زیاد شوند و درک ویژگی های 
در آینده تاثیر گذار خواهد بود، می باشد. ارتباط با آینده پژوهان 
سازمان را قادر می سازد محیط خود را درک کند و سیگنال های 
ضعیف تغییر یا حتی روندها را جستجو کند. از نظر شناختی، فرایند 

آینده افزایش دهد.  آینده پژوهی باید حافظه سازمان را در باره
ریبینتز استدالل می کند که ارتباطات باز در تمام سطوح مدیریت و 
کارکنان، قبل و در طول پروژه و در فاز اجرایی و نیز آماده سازی 
تیم برای یک مرحله هم اندیشی جدید، شامل آموزش های بنیان 
گذاری گروه و روش ها و توسعه تیم آینده پژوهی، عوامل کلیدی 

 (.26قیت برای اجرای پروژه می باشند)موف
های ارائه شده در فصل ها و مدلدر تطبیق با ادبیات پژوهش و نظریه

دوم، همچنین پژوهش های انجام شده از جانب محققان، موضوع 
تخصصی رهبران آموزشی بعنوان یکی دیگر  -های حرفه ایمهارت

کنندگان، از مهارت های موثر معرفی شده اند. از نظر مشارکت 
تخصصی شامل آن دسته از مهارت هایی است  -های حرفه ایمهارت

ها و فرایندهای فنی و تخصصی موجود که ارتباط مستقیمی با فعالیت
در بافتار اجتماعی مدارس داشته و به تعبیر هوی و میسکل نقش 
مستقیمی را در تنظیم فعالیت ها و اقدامات مرتبط با عملیات هسته 

ایند تدریس و یادگیری( ایفا می نمایند. سازمان ها فنی مدارس)فر
زمانی موفق خواهند شد که از استعدادهای مدیریتی چشمگیری 
برخوردار باشند. به عبارت دیگر سازمانی که مدیران برتری نداشته 
باشد، بی شک کارکنان برتری نیز نخواهد داشت، زیرا یا افراد به 

. کننداز مدتی آن را ترک میسازمان جذب نمی شوند یا این که پس 
ای مناسب ههای مدیریتی و تدوین شایستگیبنابراین بررسی شایستگی

تواند یکی از مراحل اصلی و موثر در طراحی مشاغل مدیریتی می
های مدیریت استعداد باشد. مطالعات متعددی در راستای سیستم

به  وانتهای مدیریتی صورت گرفته که از جمله میتدوین شایستگی
اشاره کرد، آنان دریافتند که موفقیت  iمطالعات کی و مونکارز

هایی نظیر دانش مالی، رهبران در پستهای مدیریتی به شایستگی
روابط فردی، ارتباطات، رهبری، مدیریت منابع انسانی و دیگر 
جوانب موقعیتی شغل بستگی دارد. پژوهش آنان در صنعت هتلداری، 

بخش و به ترتیب  4ان موفق را در شایستگی های حرفه ای مدیر
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-اهمیت شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، بازاریابی، و فن

 .(27iiآوری اطالعات مطرح کرده است )
پذیر سازمان تامین اجتماعی از ساختار سازمانی انعطاف -

های الزم را برای توانمندی آینده برخوردار باشد تا بتواند زمینه
 د. پژوهی فراهم نمای

پژوهی جذب نیروهای متخصص و با تجربه در زمینه آینده -
 های الزم را برای توانمندی مدیران فراهم نمایند. بینینمایند تا پیش

 سبک  حاضر، پژوهش iiiنتایج اساس بر اینکه به توجه با -

 نمایند را پیشبینی مدیران پژوهی آینده توانمندی توانندرهبری می

 شده و مشخص مدیران مورداستفاده رهبری سبک شودمی توصیه

-توانمندی با رهبری هایسبک بیشتر چه هر تناسب برای نهاآ به

 الزامات نمودن برآورده راستای در و کمک پژوهیهای آینده

 .شود سازمان اقدام مدیریت آینده

پژوهی می توان با تقویت و به کارگیری توانمندی آینده -
موجبات افزایش اثربخشی را در سازمان فراهم نموده و موجب 

 دستیابی به اهداف سازمان شد. 
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