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 چکیده

نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله این مقاله با هدف طراحی مدل آینده

گاری نابعاد آیندهها و نگاری شرکتی از دو منظر فرایندی و محتوایی، به بررسی و تحلیل مؤلفهضمن مرور ادبیات آینده

نگاری شرکتی یک قابلیت است و هرگونه عامل ساختاری یا فرهنگی که شرکت را قادر شرکتی پرداخته شده است. آینده

ه منظور های مؤثری بسازد تا تغییرات ناپیوسته را زودهنگام شناسایی کند و پیامدهای آن را برای شرکت تفسیر و پاسخمی

شامل شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از منظر روش آمیخته  موفقیت شرکت ارائه دهد راتضمین بقای طوالنی مدت و 

ای و دلفی از خبرگان های کتابخانهها در بخش کیفی شامل روشباشد. ابزار گردآوری دادهو از حیث زمانی از نوع مقطعی می

های و شامل بانک پرسشنامه در صنعت بانکداری ایرانها با استفاده از داده خبره( و در بخش کمی 15دانشگاهی و صنعت )

آوری وتحلیل شده است. اعتبار مدل از بانک جمع 30الحسنه و غیردولتی و مشتمل برتجاری دولتی، تخصصی دولتی، قرض

های فهلتوان با مؤنگاری شرکتی را میسازی معادالت ساختاری تأیید شده است. نتایج حاکی از آن است که آیندهطریق مدل

 شده بررسی نیز ایران بانکداری صنعت در شرکتی نگاریآینده هایمؤلفه بندیرتبه پیشنهادی بررسی و ارتقاء داد. همچنین

 نگاری شرکتی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است.نتایج نشان داد که آینده .است

ها، سازمان و سازماندهی، فرهنگ شرکتی، کاربرد اطالعات، سطح تکامل روش، افراد و شبکه نگاریآینده کلیدی: واژگان

 و عملکرد سازمانی.
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 مقدمه -1
جهان معاصر عرصه تحوالت شگرف و پویایی شتابنده 

آسا از راه گیرکننده و برقغافل است. تغییرات چنان

ای تواند به بهتوجهی به آن میترین کمرسند که کوچکمی

های سیاسی، گیری راهبردی در تمام عرصهگزاف غافل

اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تمام شود. در این 

ها، یتقطعثباتی و آکنده از عدممحیط سرشار از تغییر و بی

د های بیشتر را دارل کسب موفقیتتنها رویکردی که احتما

تالش برای معماری آینده است. اگر چه این تالش همواره 

با خطرپذیری فراوان قرین بوده است، اما به هر حال 

گر بودن تر از نظارهپذیرش این مخاطره به مراتب عاقالنه

ویی ضرورت . از س(1390)خزایی،  تحوالت آینده است

درک محیط سازمان، نیروهای محرک تغییرات محیطی و 

گاه مفهومی مطالعات آینده را در تحوالت آتی، تکیه

نگاری، امکان کند. آیندهمدیریت راهبردی ایجاد می

آورد. ها فراهم میشناسایی تغییرات آتی را برای سازمان

 منظور حفاظت خود ازتوانند بهها میپس از آن، سازمان

عواقب ناشی از چنین تغییراتی و بقاء در دراز مدت 

نگاری در های مناسب و نوآورانه طراحی کنند. آیندهپاسخ

ا و هانداز بلندمدت، شناسایی فرصتسازمان در ایجاد چشم

گیران آمیز و توانمندسازی تصمیمتحوالت مخاطره

 دکنها تالش میراهبردی و در نتیجه انطباق با این چالش
(Portaleoni, Marinova, ul-Haq, & Marinov, 

که ریشه در مدیریت  1نگاری شرکتی. آینده(2013

با هدف  2راهبردی دارد، به مفهوم کاویدن عالئم ضعیف

 شودشناسایی زود هنگام تغییرات در محیط را شامل می

(Rohrbeck R. , 2011)سازیشود، مفهوم. یادآور می 

وان عننگاری شرکتی در ادبیات تحقیق در جایی بهآینده

 (Becker, 2003, p. 12; Horton, 1999, p. 5) فرایند

 شودعنوان قابلیتی سازمانی تلقی میو در جایی به
(Rohrbeck, Battistella, & Huizingh, 2015; 

Jissink, Huizingh, & Rohrbeck, 2014; Højland 

& Rohrbeck, 2017; Rohrbeck R. , 2011) بدیهی .

ر بوده و تعنوان قابلیت، گستردهنگاری بهاست تعریف آینده

ا هشود که شرکتعالوه بر فرایند، شامل سایر ابزارهایی می

ها قادر خواهند بود تغییرات محیطی را با استفاده از آن

بینی کرده و به آن واکنش نشان دهند، و شناسایی و پیش

تک کارکنان را ترغیب به یافتن تغییرات گسسته و تک

 ها نمایند. ابتکار عمل در برابر آن

در این مقاله در نظر است با توجه به اثرات شگرف 

گاری در شناسایی عالئم ضعیف، تقویت نآینده

 , Hitt , Keats, & DeMarie) پذیری راهبردیانعطاف

 & Chermack) گیری راهبردیتصمیم ،(1998

Nimon, 2008) ، راهبرد و عملکرد سازمانی (Jissink, 

Huizingh, & Rohrbeck, 2014; Rohrbeck, René; 

Kum, M.E., 2018; Rohrbeck R.; Gemünden H. 

G., 2008; Rohrbeck R. , 2011) نگاری ابتدا آینده

شرکتی معرفی و سپس با ارائه الگویی برای سنجش 

نگاری شرکتی، اثر ابزار توسعه یافته را بر عملکرد آینده

سازمانی در صنعت بانکداری ایران مورد سنجش قرار دهد. 

عملکرد سازمانی عبارت از توانایی یک سازمان برای 

یابی به اهداف تعیین شده، برای حفظ سود، داشتن دست

مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار و حفظ بقای طوالنی مدت 

 & ,Oyemomi, Liu, Neaga, Chen) است

Nakpodia, 2019)گیری عملکرد در . برای سنجش اندازه

 ,Muhmad & Hashim)بافتار بانکداری محققانی مانند 

2015; Dang, 2011; Jaffar & Manarvi, 2011; 

Sangmi & Nazir, 2010; Nimalathasan, 2008) 
اند که بهترین سنجه برای ارزیابی عملکرد د داشتهتأکی

است.  4، بازده حقوق صاحبان سهام3ها بازده داراییبانک

( اعتقاد دارند که عملکرد 1999)5همچنین مووری و کوتاب

( عملکرد راهبردی بازار: رشدِ میزان 1سازمانی شامل )

 ( عملکرد مالی بازار: بازده دارایی،2فروش و سهم بازار؛ و )

  شود.می 6و بازده فروش بازده حقوق صاحبان سهام

 مروری بر ادبیات  -2

 نگاری شرکتی آینده -2-1
نگاری شرکتی معموالً پژوهش در خصوص آینده

های مختلف از نظران علم مدیریت از رشتهتوسط صاحب

مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری  قبیل مدیریت راهبردی،

تواند نتیجة ویژگی دنبال شده است. این مسأله می

نگاری در بافتار شرکتی باشد. ای آیندهوظیفهمیان

-نگاری عمدتاً بر عهده بخشدهها در خصوص آینمسئولیت

مدیریت  وتوسعه وتحقیق بازاریابی، های مدیریت راهبردی،

. پژوهش در حوزة (Slaughter, 1998) باشدنوآوری می

های سازمانی تا کنون با استفاده از نگاری در محیطآینده
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بین  تعاریف متفاوتی انجام شده است، تفاوت عمده

ت عنوان فرایند و یا قابلینگاری را بهمحققانی است که آینده

نظرانی (. این مقاله پیرو صاحب1کنند جدول)تعریف می

نگاری شرکتی را یک قابلیت تعریف باشد که آیندهمی

 نماید. می

  (1395)جنیدی جعفری،  نگاری(: تعاریف آینده1جدول )

 تعریف محقق

نگاری فناوری )راهنمای آینده

 (360، ص. 1:جلد1391یونیدو، 

زیست، اقتصاد و اجتماع میمند برای نگاه به آینده بلندمدت علم، فناوری، محیطنگاری فرآیند تالش نظامآینده

های تحقیقات راهبردی است که احتمااًل های عام نوظهور و تقویت حوزهباشد که با هدف شناسایی فناوری

 همراه دارند.بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به

مند نگاهی بلندمدت به علم، فناوری، اقتصاد و جامعه در آینده دارد و در صدد طور نظامفرایندی است که به (1995اروین و مارتین )

رسد منافع اقتصادی اجتماعی های نوظهوری است که به نظر میهای تحقیقات راهبردی و فناوریشناسایی حوزه

 ارزشمندی به دنبال خواهند داشت. 

های علمی و فناورانه که تأثیر بسزایی بر رقابت صنعتی، مند برای ارزیابی آن دسته از توسعهابزاری است نظام (1996لوک جورجیو )

  خلق ثروت و کیفیت زندگی دارند.

ها گر این مطلب است که دولتساس طراحی سناریوی بلندمدت بوده و نمایانمشی بر انگاری، تدوین خطآینده (3:ص.2003لی)

 بینی نمایند و هم راهبردهای ممکن را شناسایی کنند.های آتی را پیشهم باید چالش

حقیق مکانیزم تپیوندد، و از طریق اندازی وسیع به وقوع مینگاری یک فرایند یادگیری است، که در چشمآینده (219،ص.2004کوستانزو )

 کشد.دربارة آینده توسط ابزار گوناگون، آینده را به تصویر می

پینااِکونیا و همکاران 

 (951،ص2006)

و مستدام هماهنگی با بازار باشد و نه یک فعالیت موردی. راهبرد و  تواند یک فرایند مستمرنگاری میآینده

از افراد حاضر در مکان را در خود بگنجانند و هم یک  دادهای دقیقنگاری در حال تغییرند تا هم درونآینده

 حساسیت در زمان واقعی نسبت به بازار را در بر بگیرند. 

بانی ها پشتیها و ریسکنگاری شرکتی(، از شناسایی زودهنگام و ارزیابی فرصتوکار )آیندهپژوهی در کسبآینده (282،ص. 2006راف)

 نماید. وکار کمک میری و راهبرد سرمایه گذاری و کسبکند و از این رو به مدیریت نوآومی

انداز میان مدت تا بلندمدت منظور ایجاد یک چشمتوان به منزلة فرایندی ارتباطی بهنگاری شرکتی را میآینده (236،ص.2007ویل )

  های اجتماعی در نظر گرفت.از بازارهای آینده، نیازهای مشتری و چالش

داهایم و یویازد 

 (322،ص.2008)

وکار برای آینده قلمداد نگاری شرکتی را ابزاری انتخابی برای آماده ساختن کسبها، آیندهتعداد زیادی از شرکت

 های محصول و یا یککنند، خواه در رابطه با ایجاد یک دیدگاه راهبردی بلندمدت باشند، یا ایده برای نوآوریمی

 سناریو برای اهداف ارتباطی.

نگاری شرکتی یک قابلیت است و هرگونه عامل ساختاری یا فرهنگی که شرکت را قادر سازد تا تغییرات آینده (2011)روربک 

منظور تضمین های مؤثری بهناپیوسته را زودهنگام شناسایی کند و پیامدهای آن را برای شرکت تفسیر و پاسخ

 شامل شود. مدت و موفقیت شرکت ارائه دهد رابقای طوالنی

روربک و همکاران 

 (2،ص.2015)

های متعدد در جهت منافع شرکت برای فهمیدن و درک آینده عنوان خواستتوان بهنگاری شرکتی را میآینده

گر یک منطق پردازش اطالعات نگاری شرکتی نمایانبلندمدت شرکت تعریف نمود. به لحاظ مفهومی، آینده

نگاری شرکتی شناسایی دهد. هدف آیندهای کل نگرانه رخ مییوهباشد و در محدودة مرزهای یک سازمان به شمی

باشد که قرار است آیندة شرکت را بسازند و بدین وسیله درک باالیی ای میهای مربوطهو تجزیه و تحلیل محرک

ها و نگاری شرکتی ابزارمنظور دستیابی به این هدف، آیندههای بلندمدت برای مدیران فراهم آورند. بهاز آینده

 گیرد.نگاری مختلفی را در نظر میهای آیندهشیوه

، 2016گرشمن و همکاران )

 (188ص.

عالئم  شناسایی روندهای نوظهور، و بازارها مطالعه برای هاشرکت توسط شده انجام تحقیقات شامل نگاریآینده

 نامشخص است. آینده برای شدن آماده برای نوآوری هایسیاست و شرکت هایتدوین استراتژی و ضعیف

 
نگاری شرکتی ظاهراً یافتن یک تعریف کلی از آینده

ها هم ساده نیست. اصطالحات مختلف از قبیل آن قدر

و « 8نگاری سازمانیآینده»، «7نگاری راهبردیآینده»

جای پدیدار گشته و در گذشته به« نگاری شرکتیآینده»

یز منظور متمابندی بهاند. یک طبقهکار رفتهیکدیگر به

 9ساختن این مفاهیم از هم توسط روربک، آرنولد و هیوئر
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نظران بر طبق ( پیشنهاد شده است. صاحب2007)

های رویکردهای نهادی، جغرافیایی و آتی خود، دیدگاه

نگاری و اصطالحات مختلفی را نسبت به آیندهمفهومی 

 . (Rohrbeck R. , 2011)( 1اند)نگارهاتخاذ نموده

 
(، 2007بندیِ روربک و همکاران)بر طبق طبقه

توان نگاری راهبردی را مینگاری شرکتی و آیندهآینده

کار برد، به این دلیل که هر دو اصطالح جای یکدیگر بهبه

، حالگیرند. با اینمیها و مفاهیم یکسانی را در بر مقوله

نظران، تأکید خاصی بر اهداف خاص دیگر صاحب

اند، یعنی بر گنجاندن صرف نگاری راهبردی نمودهآینده

در فرایندهای راهبردی در یک  نگاری راهبردیآینده

نگاری شرکتی عمدتاً بر که آیندهسازمان، حال آن

ر وه بپژوهی در یک واقعیت سازمانی تمرکز دارد. عالآینده

« نگاری سازمانیآینده»نگاری، یعنی این، مفهوم سوم آینده

ند و کنگاری را یک قابلیت سازمانی تلقی میعمدتًا آینده

 نگاری خاص در حد و مرزهای سازمانینه یک فرایند آینده

(Aslan, 2008) ،بر این اساس رابطة میان سه مفهوم .

پوشانی پیوسته است که در آن مرزها با هم همای رابطه

داشته و روشن نیستند. این مطلب حاکی از آن است که 

های سازی رویهنگاری راهبردی با اجرا و پیادهآینده

ها سر و کار دارد، اما نگاری در درون سازمانآینده

ی ها و تواناینگاری سازمانی به فلسفة کلی، ویژگیآینده

پردازد. به دیگر سخن، بینی کردن مییشها در پسازمان

 نگاری شرکتی در مفهومینگاری راهبردی با آیندهآینده

که سر و کار دارد، حال آن تر و به معنای واقعی کلمهجزئی

نگاری تر به آیندهای گستردهنگاری سازمانی به شیوهآینده

عنوان نگاری شرکتی بهپردازد. بنابراین، آیندهشرکتی می

نگاری تعریف شده است که بین دو مفهوم آینده هومیمف

 (.2گیرد )نگاره نگاری سازمانی قرار میراهبردی و آینده

 

استفاده از اطالعات 

منظور گذشته به

 بینی آیندهپیش

اطالعات استفاده از 

آوری شده در جمع

 گیریتصمیم
 فرایندها و

 بازیگران 
 سازمان

 سطح

 شرکت

سطح 

ای/ منطقه

ملی و 

 فراملی

 نگاری راهبردیآینده

 وتحلیل آیندهتجزیه

 

 

 
 

 آینده نگاری

 

 
 

 

 بینیپیش

 (Rohrbeck R. , 2011) نگاریبندی مفاهیم مختلف آینده( : طبقه1نگاره)

نگاری آینده

 راهبردی

نگاری آینده

 شرکتی

نگاری آینده

 سازمانی

 کاربردی 

 مطلوب

 خاص

 بسته باز

 مفهومی

توانایی  

 یادگیری

کل نگرانه 

 فرایندی

 بافتاری 

 هانگاری بر اساس حوزة پژوهشی آن( : پیوستار مفاهیم آینده2نگاره)

(Portaleoni, Marinova, ul-Haq, & Marinov, 2013) 
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 نگاری شرکتی با رویکرد فرایندیآینده -2-2
یک قابلیت.  عنوانشود تا از دیدگاه محتوایی و بهنگاری شرکتی نگریسته میدیدگاه فرایندی به آیندهدر ادبیات، غالباً از 

 نگاری ارائه شده است( تعدادی از رویکردهای فرایندی آینده2در جدول)
 (1395)جنیدی جعفری، نگاری های فرایندی آیندهای از مدل(: خالصه2جدول)

 مراحل  

 محقق
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

مرحله 

 چهارم
 مرحله پنجم

مرحله 

 ششم
 مرحله هفتم

 (1995) 10مارتین
پیش از 

 نگاریآینده
     ینگارپساآینده نگاریآینده

 (1999) 11هورتون

 اکتساب

 سازیمرتب

 تلخیص

 ترجمه

 تفسیر

 تلفیق

 تعهد
    

انجمن اطالعات و 

های صنعت پژوهش

  ساخت

 (2000انگلستان)

 مفهوم ایجاد تعهد
توسعه و بسط 

 مفهوم

ایجاد 

 هاممکن
   انتخاب کردن

 (2001) 12رجر

تعیین 

نیازهای 

و اطالعاتی 

انتخاب حوزه 

 پژوهش

انتخاب منابع 

اطالعاتی، 

ها و روش

 ابزارها

آوری جمع

 هاداده

گری، غربال

تحلیل و 

تفسیر 

 اطالعات

سازی آماده

 تصمیمات

ارزیابی و 

 گیریتصمیم

سازی و پیاده

 اجرا

و  13الوریج

 (2001همکاران)

ابعاد 

 نگاری آینده
 محور زمانی

محور 

 ساختاری
    

بلکمن  و 

 14هندرسون

(2001) 

فرایندهای باز 

کسب 

 اطالعات

 فرایند انتقال فرایند تفسیر
)بازخورد 

 دانش(
   

 (2002مایلز )
ابعاد 

 محدودکننده

 ابعاد تنظیم

 شونده
     

 (2003) 15وروس

دادها درون

)هوش 

 راهبردی(

نگاری آینده

و )تجزیه

تحلیل، 

تفسیر، 

 دورنما(

دادها برون

)ادراکات 

یافتة بسط

های انتخاب

 راهبردی(

تدوین راهبرد 

)توسعة 

راهبرد و 

 ریزی(برنامه

   

و همکاران 16سانتو 

(2006) 
 تعیین اهداف

انتخاب 

 موضوع
    گیریتصمیم سازیپیاده

و  17ساریتاس

 (2007همکاران )
     فرایند محتوا بافت
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 (1395)جنیدی جعفری، نگاری های فرایندی آیندهای از مدل(: خالصه2جدول)

 مراحل  

 محقق
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

مرحله 

 چهارم
 مرحله پنجم

مرحله 

 ششم
 مرحله هفتم

 (2008) 18پپر
پیش از 

 نگاریآینده
   نوسازی عمل تولید به کارگماری

 
ی، نگارهای فرایندی درخصوص آیندهبا بررسی دیدگاه

ها در این ایده با هم مشترک شود که این دیدگاهروشن می

ه شود )دادداد شروع مینگاری با یک درونهستند که آینده

دادها حامل یک پیام، توقع یا اظهار نظر یا اطالعات(. درون

داد، داده در مورد آینده است. به عبارت دیگر، مدیر به درون

 دهد. یا اطالعات معنا و کیفیت می

های فرایندی همچنین در این فرض اشتراک دیدگاه

معنا و نگاری تقریباً بیداد آیندهوجود بروندارند که 

غیرمنطقی خواهد بود مگر آن که در فرایندهای بعدی 

 )برای مثال در راهبرد و اتخاذ تصمیم( پیاده شود. 

ها بر این نظرند که مرحلة میانِی در آخر، تمام دیدگاه

باشد، نگاری میترین بخش آیندهترین و حیاتیفرایند اصلی

ارتقای کیفی داده و "خود به این معناست که  که به نوبة

تر از کیفیت نگاری بسیار مهمدر طول آینده "اطالعات

 باشد. دادها میدرون

 

 

شرکتی با رویکرد آینده -2-3 نگاری 

 قابلیت
نگاری را از منظر قابلیت یکی از محققانی که آینده

باشد، وی از دیدگاه بررسی نموده است، روربک می

یت گر پنج قابلمدل بلوغی ارائه نمود که نمایانسیستمی، 

رکتی نگاری شمجزا بوده و این پنج قابلیت ابعاد اصلی آینده

نگاری شرکتی، از باشند. این چارچوب جامعِ آیندهمی

نگاری انجام هایی که آیندهمطالعات کیفی دربارة شرکت

. از (Rohrbeck R. , 2011) دهند به دست آمد استمی

باشند که در می 19دیگر محققان پالیوکیت و نریجوس

نگاری سازمانی و تحقیق خود با عنوان ارتباط میان آینده

نگاری سازمانی را های آینده، قابلیت20دوسوتوانی سازمانی

( پویش 1است: ) سازی نمودهدر سه خوشه مفهوم

های قابلیت( 3، )22( انتخاب راهبردی2، )21محیطی

. در (Paliokaite & Nerijus , 2015) 23سازییکپارچه

نگاری شرکتی از منظر های سنجش آینده( مؤلفه3جدول)

 پردازان مختلف ارائه شده است.نظریه
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 شرکتی از منظر محققاننگاری های سنجة آینده(: مؤلفه3جدول)

 محقق
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                   رهبری

                   رسائی و غنا

                   بینیپیش

                   هاانتشار غیررسمی بینش

                   اندازچشم

                   ریزیبرنامه

                   کردنعمل

                   پیکربندی

                   افق زمانی

                   حیطه

                   منابع اطالعاتی

                   انطباق با بافتار

                   انطباق با مسأله

                   ظرفیت انسجام و تلفیق

                   اطالعات ظرفیت ارتباط وانتقال

                   بافت داخلی

                   نگارانخصوصیات آینده

                   شبکه داخلی

                   ترکیب

                   شبکه بیرونی

                   حالت

                   انسجام با دیگر فرایندها
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                   هاانتشار رسمی بینش

                   گوییپاسخ

                   هامشوق

                   های یکپارچگیقابلیت

                   پویایی صنعت

                   گذاری اطالعاتتمایل به اشتراک

آمادگی برای شنیدن سخن دیده 

 بانان و منابع بیرونی
                  

                   پویش محیطی

                   و تحلیلتجزیه

نگرش سازمان نسبت به محیط 

 پیرامون
                  

                   انتخاب راهبردی

تمایل به آزمودن و به چالش 

 کشیدن فرضیات اساسی
                  

یت  -2-3 قابل جة  خت ساان ساااا

 نگاری شرکتیآینده
ای برای جا که هدف تحقیق تعریف مدل و سنجهاز آن

کان باشد که امنگاری شرکتی میهای آیندهقابلیتسنجش 

پذیری در هر سازمانی را داشته باشد، از این رو در تعمیم

نگاری از ادبیات های سنجش آیندهمرحله نخست مؤلفه

(. فرایند توسعه الگو دارای دو مسیر بود، 3احصاء شد)جدول

ای اولیه از های پیشین استفاده و مجموعهاول، از پژوهش

عیارها شناسایی شدند و در گام بعد از خبرگان خواسته م

شد تا این مجموعة معیارها را غربال نمایند. در ادامه ابعاد 

 های مورد تأیید توسط خبرگان تشریح خواهدشد.ومؤلفه

دهد که سازمان کاربرد اطالعات، این قابلیت شرح می

 را در تا چه حد دامنة وسیعی از اطالعات مرتبط با آینده

( ادعا 2004)24گونه که دی و شومیکراختیار دارد. همان

ها تمایل دارند تا جستجوی اطالعاتی خود اند، شرکتنموده

های خاصی نموده و از جستجوی را معطوف به زمینه

 نمایند. متعاقبًا،های نزدیک غفلت میضعیف در حوزهعالئم

ها اغلب از ( نشان داد که شرکت2004) 25وینتر

های گذشته به شهودی که بر اساس موفقیت هایسیستم

جایی که کنند. با این وجود، از آندست آمده، استفاده می

این امر فقط منجر به شناسایی تغییر و تحوالت در بازار 

 توانند تغییر و تحوالتها نمیشود، اغلب شرکتکنونی می

بینی نمایند. را پیش وکار نزدیکهای کسبناشی از بافتار

معنای دقیق کلمه، دسترسی و جستجوی اطالعات برای به 

وه باشد. عالنگاری شرکتی جامع ضروری مییک نظام آینده

ها سازد که شرکت( خاطرنشان می2006) 26بر آن، راف

های پویش محیطی، تمایل دارند در هنگام انجام فعالیت

های زمانی در های خاصی تمرکز نمایند. افقفقط بر محیط

نگاری شرکتی بسیار متفاوت های آیندهیتخصوص فعال

مدت و یا بلندمدت مدت، میانبوده و دارای تمرکز کوتاه

 باشند، بنابراین، اطالعات مختلفی مورد نیاز استمی

(Rohrbeck R. , 2011) عالوه بر آن، انواع منابع .

توان در میو غیررسمی را  اطالعاتی اعم از منابع رسمی

فرایند کاوش به کار برد. افزون بر این، ماهیت منابع 

طور جداگانه در منابع تواند بهاطالعاتی همچنین می

که در  بُعدیاز چهار قرار گیرد.  شخصی، محدود و عمومی

مورد  ها قبالًسه مورد از آن ،ارائه شده استاطالعات کاربرد 

افق عامل حیطه،( 2003) 27بِکِر اند.مطالعه قرار گرفته

شرکت  18های فردی از زمانی و منابع را از طریق مصاحبه
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توصیف و ارزیابی نموده است.  چندملیتی اروپایی،

 186خصوص  که در از طریق پژوهشینیز  (1984)28جین

کاربرد به ارزیابی حیطه و  انجام داد، Fortune 500شرکت 

 عاملِ  ای از چهارهخالص( 4)جدول اطالعاتی پرداخت. منابع

 ،29رسائیعامل تحقیق است. این  ارائه شدهاطالعات کاربرد 

را نیز بدان افزوده است، که به شرح عمق پویش محیط 

 پردازد. میها توسط شرکت
شرکت در توانمندی به توصیف سطح تکامل روش، 

سطح تکامل روش  پردازد.میمند اطالعات تفسیر نظام

های ها از شیوهسازمان دهد کهحدی را شرح می

یافته در پردازش اطالعات مرتبط با آینده استفاده سازمان

کنند. استدالل بر این است که اغلب در هنگام استخراج می

آوری شده، انتخاب معنا از مقدار وسیع اطالعات جمع

هایی که متناسب با هدف و موقعیت سازمانی باشد، روش

 . (Van der Heijden , 2005) امری حیاتی است
ها، این قابلیت خصوصیاتی را بررسی افراد و شبکه

نگاری های آیندهکند که کارکنان دخیل در فعالیتمی

انی گر بُعد انسباشند. این بعد نمایانشرکتی، باید واجد آن 

ید نظران بر آن تأکباشد، که صاحبنگاری شرکتی میآینده

. بیان شده (Tsoukas & Shepherd, 2004) داننموده

ها نگارانی که دارای دانشی وسیع در برخی زمینهاست آینده

ه افزایند، چرا کبینی میباشند، بر ارزش فرایند پیشمی

سرعت قادرند فراتر از دامنة دانش خودشان را بکاوند و به

 ات را درک نمایندوضعیت دامنة وسیعی از موضوع

(Rohrbeck R.; Gemünden H. G., 2008) در .

آوری اطالعات، بلکه نگاری شرکتی نه تنها جمعآینده

گذاری آن در سازمان نیز اهمیت دارد. بنابراین، اشتراک

های ارتباطی و نگاران واجد مهارتمطلوب است که آینده

های رسد که داشتن شبکهنظر میهسازی باشند. بشبکه

شده را افزایش داده  بیرونی قوی، کیفیت اطالعات گردآوری

تر مورد استفاده قرار شود که منابع اختصاصی راحتو باعث 

و انتقال اطالعات  های داخلی مناسب، انتشارگیرند. شبکه

نماید. آوری شده در سرتاسر سازمان را تسهیل میجمع

های داخلی مشخص نگارانی که دارای شبکههعالوه، آیندبه

هستند، از اطالعات خاص افراد، بیشتر آگاهی دارند.  و مجزا

دارند ( بیان می2008گونه که روربک و جموندن )همان

دهی هوشمندانة دانشی که از قبل در دسترس برای جهت"

سازی مهم های ارتباطی و شبکهبوده است، داشتن مهارت

 . "باشدمی

دهد که یک شرکت تا سازمان و سازماندهی، شرح می

برای مدیریت  یا غیررسمی چه حد از رویکرد رسمی

ها دارای برد. شرکتاطالعات مرتبط با آینده بهره می

نگاری ساختارهای سازمانی متنوعی برای مدیریت آینده

نگاری هستند و متعاقباً رویکردهای مختلفی برای آغاز آینده

نگاری از سطوح وان اتخاذ نمود. شروع آیندهتشرکتی می

عنوان رویکرد رسمی باالی مدیریتی )باال به پایین( به

 ,Daheim & Uerz) شودنگاری تلقی میمدیریت آینده

. وقتی که مدیریت ارشد متعهد و در خصوص ارزش (2008

د، عد شده باشنگاری شرکتی متقاهای آیندهافزودة فعالیت

شود. سازی نتایج تسهیل میانتقال اطالعات و پیاده

نگاری مستمر، یک سازمان منظور تضمین آیندهبه

د. باشنگاری شرکتی بسیار مطلوب میغیررسمیِ آینده

نگاری شرکتی شامل تمام سازمان غیررسمی آینده

کارکنانی است که تشویق به کاویدن مستمر عالئم ضعیف 

اده از شوند که با استفیین به باال( و تشویق میشوند )پامی

های غیررسمی خود، اطالعات را در سرتاسر سازمان شبکه

گونه پخش کنند. دخیل ساختن مداومِ کارکنان در این

داد اطالعاتیِ شرکت و گرایش بازار ها نه تنها درونفعالیت

دهد )برای مثال، نگاری شرکتی را افزایش میبه آینده

ر مورد تقاضاهای مشتریان کنونی(، بلکه ایجاد یک بینش د

 نماید. دیدگاه دربارة آینده را در درون سازمان تقویت می

دهد که فرهنگ سازمان فرهنگ، این قابلیت شرح می

نگاری شرکتی حمایت های آیندهتا چه میزان از فعالیت

های تواند قابلیتکند، چرا که فرهنگ سازمانی میمی

را هم حمایت و هم محدود نماید. اغلب اکراه  نگاریآینده

های مرتبط با آینده در سراسر سازمان یک در انتشار بینش

بینی به موقعِ تغییر و تحولِ مانع اصلی بر سر راه پیش

. بنابراین، ویژگی (Lucas & Goh , 2009) باشدمی

انتشار آزادانة نخست یک فرهنگ حمایتی، تمایل آن به 

مختلف   های مرتبط با آینده در سطوحاطالعات و بینش

باشد. عالوه بر آن، اغلب با دیدة شک و سلسله مراتب می

 شود. ازتردید به اطالعات حاصل از بیرون سازمان نگاه می
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نگاری شرکتی عمدتاً بر پایة اطالعات جایی که آیندهآن

های آتی استوار دازانگردآوری شدة بیرونی برای خلق چشم

نگاری شرکتی، وجود یک آینده است، در درون یک نظام

فرهنگ حمایتی که کارکنان را تشویق به پذیرا بودن نسبت 

 از گفرهن باشد. ابعادنماید، ضروری میبه منابع بیرونی می

( 4در جدول) شده است. ( اتخاذ2005دی و شومیکر )

  ائه شده است. نگاری شرکتی ارمؤلفه و ابعاد آینده

 های آینده نگاری شرکتی(: ابعاد و مؤلفه4جدول)

 منبع شرح ابعاد مؤلفه

کاربرد 

 اطالعات

 رسائی و غنا
وکار کنونی، کسبکسب یک شرکت؛های ح عمق پویشیشرت

 .وکار مجاور و فضاهای سفید
(Reger, 2001, p. 539) 

 افق زمانی
نزدیک  )از آینده نگاریهای آیندهزمانی فعالیت هایح افقیشرت

 . سال بعد( 30گرفته تا 
(Becker, 2003, p. 15) 

 حیطه
های های یک شرکت )محیطپویش گسترةان زح مییشرت

 .رقبا و محیط سیاسی( مشتری، اجتماعی، ،فرهنگی وری،افن
(Becker, 2003, p. 15) 

 منابع اطالعاتی
 ،ها را بیرونی و داخلیبندی آنو تقسیم ح منابع اطالعاتییشرت

 .رسمی و غیررسمی
(Becker, 2003, p. 15) 

سطح 

 تکامل روش

 انطباق با بافتار
یک شیوه  ،و بافتار ح این مطلب که با توجه به موقعیتیشرت

 .چقدر آگاهانه انتخاب شده است

(Rohrbeck R. , 2011) 
 

 مسألهانطباق با 
یک شیوه  خاص، مسألهح این مطلب که با توجه به یک یشرت

 .چقدر آگاهانه انتخاب شده است

ظرفیت انسجام و 

 تلفیق

ح سودمندی پرتفوی یک روش برای یکپارچه ساختن یشرت

 .انواع مختلف اطالعات

ارتباط وانتقال ظرفیت 

 اطالعات

ح سودمندی پرتفوی یک روش برای انتقال بینش ها در یشرت

 خارج.داخل و 

افراد و 

 ها شبکه

آیندهخصوصیات 

 نگاران

 نگاران تا چه میزان،آینده خصوصیاتح این مطلب که یشرت

 .Rohrbeck R. , 2011, p) سازد.آل را برآورده میهای ایدهویژگی

 .ح حّد و شدت روابط بیرونییشرت شبکه بیرونی (78

 .ح حّد و شدت روابط داخلییشرت شبکه داخلی

سازمان 

و 

 سازماندهی

 حالت

نگاری و های آیندهها در فعالیتشرکتمشارکت ح نحوه یشرت

 از باال به پایین و از پایین به باال و همچنین بهها تقسیم فعالیت

 .پیوسته و موضوع محور

(Becker, 2003, p. 14) 

انسجام با دیگر 

 فرایندها

های آیندهح آن دسته از فرایندهای تکمیلی که فعالیتیشرت

 . ها مرتبط استنگاری با آن

(Rohrbeck R.; 

Gemünden H. G., 2008) 
 

 هاانتشار رسمی بینش
های مدی ارتباط رسمی برای انتقال بینشآنقش و کار حیشرت

 .نگاریآینده

(Rollwagen, Hofmann, 

& Schneider, 2008, p. 338) 

 گوییپاسخ
ان در شناسایی و عکسانکپذیری کارح حد مسئولیتیشرت

 .العمل نشان دادن به عالئم ضعیف
(Day G.S.; Schoemaker 

PJH, 2005, p. 147) 

 هامشوق
گرایی و منظور تشویق به آیندهبه ح این مطلب که آیایشرت

 د.گیرز تعلق میپاداش و امتیا پژوهانه،آینده داشتن بینش
(Day G.S.; Schoemaker 

PJH, 2005, p. 147) 

 فرهنگ

به اشتراک تمایل

 اطالعاتگذاری 
 اطالعات.گذاری و تمایل به اشتراک بازبودنح درجه یشرت

(Day G.S.; Schoemaker 

PJH, 2005, pp. 146-147) 
آمادگی برای شنیدن 

و  باناندیدهسخن 

 منابع بیرونی

اطالعاتی کردن به سخنان منابعگوشتمایل بهح درجه و یشرت

 .بیرونی
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انتشار غیررسمی 

 هابینش

نقش و کارآمدی ارتباط غیررسمی برای انتشار بینش حیشرت

 .ریانگهای آینده

نگرش سازمان نسبت 

 پیرامونمحیط به 
 .مدیریت ارشدتوسط پیرامون  پایشح سطح یشرت

تمایل به آزمودن و به 

 چالش کشیدن

 فرضیات اساسی

درجه تمایل مجریان در به چالش کشیدن فرضیات تشریح 

 .زیربنایی

 ( خواهد بود:3بندی موارد فوق الگوی پیشنهادی به شرح نگاره)با جمع

 
 شناسی روش -3

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از منظر روش 

باشد. در بخش آمیخته و از حیث زمانی از نوع مقطعی می

از  فازی و دلفی ( و تکنیک5کیفی از خبرگان)جدول

 شده است. لیکرت استفادهمقیاسی  پنج پرسشنامه
 کنندگان بخش کیفی. مشخصات مشارکت5جدول

 تعداد نفر شرح

 5 محقق و مدرس حوزه بانکی

 1 وزیر وقت اقتصاد و امور دارائی

 1 نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس

 1 رئیس کل وقت بانک مرکزی

 2 مدیرعامل بانک

 5 مدیر ارشد بانکی

 15 جمع

روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از  ییمراحل اجرا

 با اطالعات روی بر هاتحلیل اجرای روش دلفی و انجام

)عالم  فازی است هایمجموعه تعاریف نظریه از استفاده

فرایند دلفی فازی به شرح مراحل  .(1390تبریز و شایسته، 

)خبرگان(؛ آوری نظرات گروه تصمیم ( جمع1زیر است: )

ختی شناای متغیرهای زبانبدین منظور از طیف پنج گزینه

اهمیت تا گزینه خیلی مهم های کاماًل بیشامل گزینه

( تبدیل متغیرهای کالمی به اعداد مثلثی 2استفاده شد. )

(. 2015شده توسط حبیبی و همکاران ) فازی با روش ارائه

 بیر ذهنیتعا بر افراد متفاوت جایی که خصوصیاتاز آن

 با تعریف لذا اثرگذار است، متغیرهای کیفی به نسبت هاآن

 به یکسان خبرگان با ذهنیت متغیرهای کیفی، دامنه

( 6جدول) به توجه با متغیرها این اند.داده پاسخ هاسؤال

  اند.تعریف شده فازی مثلثی اعداد شکل به

 کالمی متغیرهای مثلثی فازی اعداد .6جدول 

 اعداد فازی مثلثی متناظر متغیر کالمی

 (75/0، 1، 1)  خیلی مهم

 (5/0، 75/0، 1)  مهم

 (25/0، 5/0، 75/0)  تا حدودی مهم

 (0، 25/0، 5/0)  بی اهمیت

 (0، 0، 25/0)  اهمیتکاماًل بی

ترین خبره؛ ساده هر مثلثی برای فازی عدد ( خلق3)

روش برای تجمیع نظرات خبرگان در فرآیند دلفی فازی 

 ,Habibi) باشدمحاسبه میانگین حسابی می

Jahantigh, & Sarafrazi, 2015) میانگین حسابی .

در عدد مثلثی فازی، برای اشاره به اجماع گروه متخصصان 

FAVE(: 1در مورد هر معیار به کار رفته است؛ رابطه) =

 اطالعات کاربرد

 سطح تکامل روش

 هاافراد و شبکه

 سازمان و سازماندهی

 فرهنگ

 قابلیت

نگاری آینده

 شرکتی

نگاری ( : مدل سنجش قابلیت آینده3)نگاره 

 شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی

 

 بازده دارائی

 بازده حقوق صاحبان سهام

 بازده فروش

سهم بازار در مهمترین محصول و 

 بازار

 عملکرد 

 سازمانی

رشد فروش در مهمترین محصول 

 و بازار
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∑ l

n
,

∑ m

n
,

∑ u

n
ی از زدایی کردن )دیفازی(؛ یک( فازی4. ) 

های پرکاربرد استفاده از فرمول مینکووسکی است که روش

شود؛ با استفاده از آن اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل می

= ∝(:  2رابطه) l +
u−m

4
آستانه  یک مقدار انتخاب( 5. )

 عامل : الف( عوامل نامناسب نمودن غربال منظور به ∝

Sijاگر:  شودمی پذیرفته تأثیرگذار  ، ب( عامل ∝<

Sijشود اگر: نمی پذیرفته تأثیرگذار  باشد. اساسًا،  ∝>

-می معین گیرندهتصمیم ذهنی استنباط با آستانه مقدار

 شوند،می غربال که عواملی بر روی تعداد مستقیماً  و شود

گذاشت. هیچ راه ساده یا قانون کلی برای تعیین  خواهد اثر

این مقدار آستانه وجود ندارد. در این تحقیق میانگین 

محاسبه و عواملی که دارای ارزش کمتر از میانگین بودند، 

 حذف شدند. 

های جامعةآماری بخش کمّی عبارت است از بانک

جا که سطح تحلیل این دارای مجوز از بانک مرکزی و از آن

باشد؛ تعداد نمونه مورد نیاز براساس یق سطح بنگاه میتحق

بانک تعیین شد، که با توجه به  28 30رابطة کوکران

ها تصمیم منظور افزایش کیفیت دادهها و بهمحدودیت

ها مورد بررسی قرار گیرند. همچنین گرفته شد کلیه بانک

با در نظر گرفتن تعداد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 

پرسشنامه در اختیار هر بانک قرار گرفت. با  5 ها،بانک

ها و چهار همکاری کمیسیون پژوهش و تحقیقات بانک

دانشجوی کارشناسی ارشد که در مورد ماهیت تحقیق و 

آوری محتوای پرسشنامه توجیه بودند، کار توزیع و جمع

 93روزه انجام و تعداد  60ها در یک دوره زمانی پرسشنامه

 (. 7شد)جدولپرسشنامه تحلیل 

 (: جامعه و نمونه آماری7جدول )

 نوع بانک ردیف
 تعداد

 بانک

 تعداد اعضای

 هیأت مدیره

 پرسشنامهتعداد 

 توزیع شده

 تعداد پرسشنامه

 تکمیل شده

 4 15 14 3 تجاری دولتی 1

 10 25 22 5 تخصصی دولتی 2

 8 10 10 2 قرض الحسنه 3

 71 100 96 20 غیردولتی 4

 93 150 142 30 جمع 5

 ( نمایش داده شده است.3شناختی تحقیق در جدول)نتایج جمعیت
 پاسخ دهندگانشناختی جمعیت هایویژگی(: 7جدول)

 درصد فراوانی شرح

 جنسیت
 0 0 زن

 100 93 مرد

 تحصیالت

 6.5 6 کارشناسی

 22.5 21 کارشناسی ارشد

 71 66 دکتری

 سابقه کار
 9.4 9 سال 20تا 

 90.3 84 سال و باالتر 20

 100 93 جمع

 
( 31SEMساختاری )سازی معادالت از تکنیک مدل

های آماری که امکان بررسی عنوان یکی از انواع روشبه

د سازارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می

استفاده شد، قابل ذکر است که  SmartPLSافزار و نرم

سازی معادالت ساختاری با رویکرد مبتنی بر نسل اول مدل

های بودن دادهکواریانس با حجم نمونه باال، نرمال 
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 گیری بههای اندازهآوری شده و انعکاسی بودن مدلجمع

سازی دنبال تأئید مدل بوده است. اما نسل دوم مدل

معادالت ساختاری معروف به رویکرد حداقل مربعات 

های یا رویکرد مبتنی بر واریانس برای تحلیل داده 32جزئی

ر ب آوری شده فرایندی مشابه ولی متفاوت با تکیهجمع

های رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود. محدودیت

های اندک، عدم های این رویکرد در کار با دادهقابلیت

 بینی وها، توانایی در پیشحساسیت به نرمال بودن داده

های پیچیده و همچنین قابلیت مدل پشتیبانی از مدل

سرعت در میان گیری ترکیبی و انعکاسی بهاندازه

ترین معروف SmartPLSافزار ن رواج یافت و نرمپژوهشگرا

باشد )محسنین و افزار تحلیل آن میو پرکاربردترین نرم

 (. 1393اسفیدانی، 

 های پژوهشیافته -4
( 8نتایج حاصل از اجرای دلفی فازی به شرح جدول )

 باشد. می

 نگاری شرکتیهای آینده(: نتایج حاصل از دلفی فازی در خصوص مؤلفه8جدول)

 ابعاد
مقدار دی ارزش فازی

 فازی 
 وضعیت

درصد 

 اجماع
 رتبه مقدار وزن

L M U 
 22 0.02566 33.333 عدم تأیید 2.558427 5 2.11685 1 رهبری

 18 0.0315 53.333 تأیید شده 3.148231 5 3.29646 1 رسائی و غنا

 29 0.0246 33.333 عدم تأیید 2.458237 5 1.91647 1 بینیپیش

 15 0.0317 60 تأیید شده 3.168387 5 3.33677 1 هاانتشار غیررسمی بینش

 25 0.025 33.333 عدم تأیید 2.495707 5 1.99141 1 اندازچشم

 23 0.02545 33.333 عدم تأیید 2.538321 5 2.07664 1 ریزیبرنامه

 28 0.02474 37.5 عدم تأیید 2.467143 5 1.93428 1 عمل کردن

 26 0.0249 40 عدم تأیید 2.491432 5 1.98286 1 پیکربندی

 3 0.03314 40 تأیید شده 3.304965 5 3.6099 1 افق زمانی

 3 0.03314 40 تأیید شده 3.304965 5 3.6099 1 حیطه

 20 0.03133 60 تأیید شده 3.123893 5 3.24778 1 منابع اطالعاتی

 19 0.03139 40 تأیید شده 3.129668 5 3.25933 1 انطباق با بافتار

 8 0.03254 40 تأیید شده 3.244532 5 3.48906 1 انطباق با مسأله

 8 0.03254 40 تأیید شده 3.244532 5 3.48906 1 ظرفیت انسجام و تلفیق

 15 0.031777 60 تأیید شده 3.168387 5 3.3367 1 ظرفیت ارتباط و انتقال اطالعات

 31 0.0245 40 عدم تأیید 2.450742 5 1.90148 1 بافت داخلی

 21 0.03107 40 تأیید شده 3.098711 5 3.1974 1 نگارانخصوصیات آینده

 13 0.0319 40 تأیید شده 3.186122 5 3.3722 1 شبکه داخلی

 27 0.02491 33.333 عدم تأیید 2.484492 5 1.9689 1 ترکیب

 17 0.0317 46.666 تأیید شده 3.161225 5 3.3224 1 شبکه بیرونی

 13 0.0319 40 تأیید شده 3.186122 5 3.3722 1 حالت

 10 0.03235 60 تأیید شده 3.226183 5 3.4523 1 انسجام با دیگر فرایندها

 5 0.03307 40 تأیید شده 3.297216 5 3.5944 1 هاانتشار رسمی بینش

 10 0.032358 60 تأیید شده 3.226183 5 3.4523 1 گوئیپاسخ

 6 0.03295 60 تأیید شده 3.285981 5 3.5719 1 هامشوق

 29 0.02465 33.333 عدم تأیید 2.458237 5 1.9164 1 های یکپارچگیقابلیت

 34 0.02261 60 عدم تأیید 2.254605 5 1.5092 1 پویائی صنعت

 1 0.03377 40 تأیید شده 3.367492 5 3.7349 1 گذاری اطالعاتتمایل به اشتراک

بانان و آمادگی برای شنیدن سخن دیده

 منابع بیرونی
 12 0.03202 53.333 تأیید شده 3.193392 5 3.3867 1
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 24 0.02511 33.333 عدم تأیید 2.503556 5 2.0071 1 پویش محیطی

 32 0.02439 40 عدم تأیید 2.432682 5 1.8653 1 وتحلیلتجزیه

 2 0.03342 40 تأیید شده 3.332017 5 3.66403 1 نگرش سازمان نسبت به محیط پیرامون

 32 0.02439 40 عدم تأیید 2.432682 5 1.8653 1 انتخاب راهبردی

چالش گشیدن تمایل به آزمودن و به 

 فرضیات اساسی
 7 0.03288 46.666 تأیید شده 3.278313 5 3.5566 1

 

مرحله نخست بخش کمّی تحقیق شامل انجام 

تحلیل قابلیت اطمینان، روایی همگرا، واگرا و پایائی وتجزیه

باشد. مرحله دوم مستلزم آزمون مدل و پرسشنامه می

باشد. در این پژوهش افزار میفرضیه از طریق نرم

SmartPLS  وSPSS ها استفاده وتحلیل دادهبرای تجزیه

ها و متغیرهای مورد بررسی در ازه( س9شده است. جدول)

 که مقدار مناسبدهد. با توجه به اینپرسشنامه را نشان می

و  0.7( CR، برای پایائی ترکیبی)0.7برای آلفای کرونباخ 

است  0.5( AVEبرای میانگین واریانس استخراج شده )

های ( و مطابق با یافته139، 1395)داوری و رضازاده، 

تمامی این معیارها مقدار مناسبی را ( 9مندرج در جدول)

توان مناسب بودن وضعیت پایائی و اند و میاتخاذ نموده

  روائی همگرای پژوهش حاضر را تأیید ساخت.

 

های شاخصها با برای ارزیابی روایی افتراقی سازه

از  تربازتابی، متوسط واریانس تشریح شده باید بزرگ

ه هایی باشد کهای بین سازه و دیگر سازهمجذور همبستگی

 (. 140، 1395سازند )داوری، مدل را می

اند، نشان دهندة ها مطابق با این شرطچون سازه

 (.10روایی واگرای قابل قبول است)جدول

 

 گیریاندازه(: روائی واگرای مدل 10جدول)

 سازه
نگاری آینده

 شرکتی

عملکرد 

 سازمانی

  0.85 نگاری شرکتیآینده

 0.852 0.614 عملکرد سازمانی

بعد از شرح روائی و پایائی مدل، در اینجا آزمون مدل 

های مفهومی پژوهش با استفاده از ضرایب مسیر )یا وزن

( مربوط 2Rاستاندارد رگرسیون( و واریانس تشریح شده )

 ها و متغیرهای مورد بررسی پرسشنامه(: سازه9جدول)

 ابعاد سازه
α 

 منبع CR AVE کرونباخ

نگاری آینده

 شرکتی

0.947=α 

CR=0.952 

AVE=0.521 

 ;.Becker, 2003; Day G.S) 0.693 0.868 0.846 کاربرد اطالعات

Schoemaker PJH, 2005, p. 

147; Rohrbeck R.; Schwarz J. 

O., 2013; Højland & 

Rohrbeck, 2017; Rohrbeck, 

René; Kum, M.E., 2018) 

 0.726 0.914 0.873 سطح تکامل روش

 0.721 0.912 0.871 هاافراد و شبکه

 0.643 0.878 0.814 سازمان و سازماندهی

 0.689 0.897 0.845 فرهنگ

عملکرد 

 33سازمانی

 هابازده دارائی

0.906 0.93 0.727 (Murray & Kotabe, 1999) 

 بازده حقوق صاحبان سهام

 بازده فروش

سهم بازار در مهمترین 

 محصول و بازار

رشد فروش در مهمترین 

 محصول و بازار
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به متغیرهای وابسته انجام شده است. اگر متغیری به 

 0.1( به مقدار 1992حداقل آستانة مورد نظر فالک و میلر )

برای واریانس تشریح شده دست نیافت، داللت بر آن دارد 

مل ها را شاکه این متغیر به سایر عواملی که این مطالعه آن

(. 139، 1395شود مقید شده است)داوری، نمی

کند که متغیر وابسته مقدار حداقل ( بیان می11جدول)

 است.مورد نظر را کسب کرده 

(: واریانس تشریح شده مربوط به متغیرهای 11جدول)

 وابسته

 R2 زاسازه درون
 0.353 عملکرد سازمانی

های بندی مؤلفههمچنین نتایج آزمون رتبه

( 12ها )جدول نگاری شرکتی در بانکهای آیندهقابلیت

عنوان دهد که از نظر اهمیت کاربرد اطالعات بهنشان می

ترین مؤلفه و بَعد از آن به ترتیب ابعاد سازمان، سطح مهم

عنوان کم ها نیز بهتکامل روش، فرهنگ و افراد و شبکه

 ترین بُعد شناخته شده است.اهمیت

-های آیندهبندی فریدمن مؤلفه(: نتایج رتبه12جدول)

 ی شرکتینگار

 میانگین رتبه مولفه رتبه

 3.37 کاربرد اطالعات 1

 3.24 سازمان  2

 3.15 پیچیدگی روش 3

 2.80 فرهنگ 4

 2.45 هاافراد و شبکه 5

ترین معیار برای سنجش رابطة بین جا که ابتداییاز آن

ها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداری است. سازه

 3.27و  2.57، 1.96اعداد از در صورتی که مقدار این 

ه ها و در نتیجبیشتر شود، نشان از صحت رابطة بین سازه

 99.9، 99، 95تأیید فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 

نگاری شرکتی که آیا آیندهدرصد است. برای آزمودن این

تواند در عملکرد سازمانی اثرگذار باشد یا خیر فرضیة می

ون ضرایب معناداری بررسی شده ارائه شده با استفاده از آزم

( نشان داده 4( و نگاره)13است. نتایج آزمون در جدول)

 شده است. 

 ها(: خالصه نتایج آزمون13جدول )

 نتیجه T-Value مقدار (𝜷) ضریب مسیر فرضیه

 تأئید 21.245 0.545 ارد.دآینده نگاری شرکتی اثر معناداری بر عملکرد سازمانی 
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 34GOFمنظور بررسی برازش کلی مدل از شاخص به

( سه مقدار 2009استفاده شده است؛ ولتزس و همکاران)

را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و  0.36و  0.25، 0.01

اند )داوری و رضازاده، معرفی نموده GOFقوی برای 

عبارت است از  GOF(. رابطه محاسبه 141، 1395

𝐺𝑂𝐹( 3)رابطه = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  × 𝑅2̅̅̅̅ بنابراین طبق رابطه .

𝐺𝑂𝐹برابر است با  GOF( ارزش 3) =

√0.624 × 0.353 = که حاکی از برازش  0.4693

 باشد.بسیار مناسب مدل می

 هاگیری و محدودیتنتیجه -5
نگاری هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل آینده

شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد سازمانی در صنعت 

باشد، برای پاسخ به این سؤال در بخش نخست انکداری میب

نگاری شرکتی از دو منظر محتوایی و به مرور ادبیات آینده

های گذشته دو تعریف از فرایندی پرداخته شد. پژوهش

را اند. دیدگاه محدودتر، آننگاری شرکتی ارائه نمودهآینده

عهد تکند که توسط یک تیم معنوان فرایندی تعریف میبه

شود و با کارکردها و فرایندهای دیگر، مانند اجرا می

مدیریت راهبردی و مدیریت نوآوری پیوند دارد. دیدگاه 

صورت یک قابلیت تعریف نگاری را بهتر آیندهگسترده

کند و کند. پژوهش حاضر از تعریف دوم پیروی میمی

گیرد که نگاری شرکتی را قابلیتی سازمانی در نظر میآینده

امکان شناسایی و ارزیابی تغییرات گسسته، پیشران 

اقدامات مدیریتی و در نهایت تضمین بقای بلندمدت 

ة دهندسازد. نتایج کلی تحقیق نشانشرکت را فراهم می

 ها درتواند در بانکنگاری شرکتی میآن است که آینده

خصوص ارتقاء عملکرد سازمانی ایفای نقش نماید. از لحاظ 

رد که توان بیان کتحقیق با تحقیقات مشابه میمقایسه این 

شناسی بین این هایی که از لحاظ روشعالوه بر تفاوت

تحقیق و تحقیقات مشابهی که در این زمینه وجود دارد، 

ها انجام داد. در مطالعه توان روابط و مقایساتی بین آنمی

و  (Rohrbeck, René; Kum, M.E., 2018) مربوط به

نگاری شرکتی با ابعاد مشابهی این تحقیق اگرچه آینده

سنجیده شد، لیکن در مطالعه مزبور آمادگی برای آینده را 

 (: مدل پژوهش در حالت معناداری4نگاره)
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عنوان متغیری اثرگذار برای سودآوری و رشد در بازار به

نماید. همچنین نتایج هر دو تحقیق سرمایه معرفی می

اء عملکرد نگاری شرکتی در ارتقمبین اثرگذاری آینده

باشد. این تحقیق ضمن تأئید نتایج تحقیق سازمانی می

مبنی  (Wiener, Gattringer, & Strehl, 2018) مربوط

نگاری و نوآوری، نتایج تحقیق موصوف بر ارتباط میان آینده

 هایگر آن بود که این ارتباط عالوه بر خلق بینشبیان

های ها و ریسکبا شناسایی فرصت جدید، در رابطه

ین کند. همچنین اآفرین نیز ایفای نقش میتغییرات تحول

 ,Bhat & Arora)شناسی با تحقیق تحقیق از منظر روش

مشابهت داشته، لیکن در تحقیق مزبور بعد فرهنگ  (2018

نگاری شرکتی اثرمعناداری را بر عملکرد از مؤلفة آینده

 سازمانی نداشت. 

های مدیریتی نتایج تحقیق حاضر در از منظر داللت

منظور ارتقاء داری ایران مبیّن آن است که بهصنعت بانک

قرار  توان در دستور کارعملکرد پیشنهادات ذیل را می

گیرد. از جملة موارد جهت ارتقاء عملکرد صنعت بانکداری 

نگاری شرکتی، پیشنهاد ایجاد رصدخانه با استفاده از آینده

بانان جهت پایش و پویش بانکی و شبکة منسجمی از دیده

های زمانی وکار و در افقمحیطی داخل و خارج کسب

ابع از منصورت فعال و با استفاده مدت و بلند مدت بهکوتاه

های جدید اطالعاتی مختلف و گسترده برای کاوش راه

 هایکه بتوان از بینشباشد. برای اینمی انجام امور بانکی

نگاری شرکتی برای تحریک اقدام مدیران منبعث از آینده

استفاده کرد باید عالوه بر مستندات، اطالعات بافتاری نیز 

گیران راهبردی به ایشان ارائه شود و با نیازهای تصمیم

مندی از افرادی متناسب و همسوسازی شود. در نتیجه بهره

ضعیف دربارة تغییرات آتی و که شواهد دست اول از عالئم

روی صنعت بانکداری را در اختیار دارند، یکی از پیش

های متقاعد کردن مدیریت برای ایجاد تغییرات در راه

 باشد.صنعت می

کاوی د اینترنت و متناستفاده از ابزارهایی مانن

عنوان مبنایی برای پایش و پویش محیطی، نیازمند به

های خاصی از دانش است بندی حوزهآگاهی در مورد طبقه

که شامل معانی و همچنین درک روابط میان اصطالحات 

است. برای مثال بانکداری باز، اصطالحی که در این زمان 

صطالحات باشد با اسرعت در حال فراگیر شدن میبه

رقابت دارد. بدون  35دیگری مانند محتوای تولیدکاربر

داشتن دانش در مورد اصطالحات رقیب و بدیل، صرفاً با 

جستجو، تنها اطالعاتی دربارة بخشی از کل پدیده فراهم 

شود. لذا در هنگام ظهور موضوعات جدید شناخت می

انسانی نقشی حیاتی داشته و ایجاد شبکة منسجمی از 

تر و شود رویکردهای جستجو سریعنان باعث میبادیده

های تر تنظیم شود. پیشنهاد دیگر ایجاد شبکهاثربخش

باشد زیرا باعث تسهیل دسترسی به انواع منابع داخلی می

یابی کارکنان دیگر به جز بخش شود و دستاطالعاتی می

های مرتبط اطالعات نگاری را به منابع و کانالآینده

توان چنین نتیجه گرفت که سازد. میپذیر میامکان

ها بهره بانی برای گردآوری بینشهایی که از دیدهبانک

ر ها دقطعیتبرند، سطح هوشیاری باالتری در مورد عدممی

های پیچیده و متغیر خواهند داشت. دو دلیل محیط

بانان عبارتند از: )الف( توانایی ها از دیدهمندی بانکبهره

 های متالطم، پیچیدهنگاری محیطبرای آینده هابرتر انسان

توانند بانان میو مبهم و )ب( این مزیت مضاعف که دیده

گیران و مدیران ارشد اطالعات غنی را مستقیماً به تصمیم

توان انتظار داشت که بانکی منتقل نمایند. همچنین می

بانان باعث افزایش توانمندی ای از دیدهداشتن شبکه

وتوسعه شود، که اثر های تحقیقایجاد همکاری ها دربانک

بانان مثبتی بر عملکرد نوآوری خواهد داشت. دیده

توانند به فرایند توجیه موضوعات کمک کنند همچنین می

های یک موضوع به یک فرد مورد که شامل تشریح جنبه

شود و به نظر برای اطمینان از پذیرفته شدن موضوع می
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ز گیری راهبردی اد. فرایند تصمیمکنسازی کمک میپیاده

تواند تسریع شده که خود باعث طریق ارتباط مستقیم می

 ارتقاء عملکرد سازمانی خواهد شد.

-های حاصل از آیندهها باید از اطالعات و بینشبانک

نگاری شرکتی در رابطه با کاوش بازارها، محصوالت و 

واند تها میخدمات جدید بهره ببرند. اطالعات و بینش

دستانه یا پیش قطعیت، هشدار پیشمنجر به کاهش عدم

ضعیف تغییرات شود. اخطار از طریق شناسایی عالئم

تضمین کسب بینش درباره آینده ـ که محصول تفسیر 

ها مکانیزم انتقال ها است ـ مستلزم آن است که بانکداده

اثربخش اطالعات به مدیرانی که باید تصمیمات راهبردی 

نفعان داخلی و د مهیا کنند؛ و از همراهی ذیرا بگیرن

ها از فرایندها اطمینان حاصل نمایند؛ لذا حمایت آن

نگاری از های آیندهانتخاب افراد مناسب برای فعالیت

 ای برخودار است.  العادهاهمیت فوق

از طریق تحلیل موارد تحت مطالعه با یکدیگر، دو 

 نگاریل آیندهگیری برای ایجاد قابلیت قابل قبوجهت

شرکتی شناسایی شدند: رویکرد ساختارمند، که در آن 

ای است که طبق یک فرایند توسط نگاری وظیفهآینده

شود و در آن واکنش مناسب به واحدهای متعهد اجرا می

تغییرات گسسته با استفاده از پیوند دادن فرایند 

نگاری با دیگر وظایف سازمانی از طریق فرایندهای آینده

شود. رویکرد فرهنگی، که مبتنی بر تعاقب حاصل میم

تری از کارکنان و مسئول دانستن مشارکت بخش بزرگ

ها برای شناسایی و پاسخ دادن به عالیم ضعیف تغییرات آن

گسسته است. محرک واکنش سازمانی در این شرایط 

نگاری و فرایندهای متعاقب های متعهد و مختص آیندهتیم

واکنش سازمان از طریق فرایندهای سنتی آن نیستند، بلکه 

وکار جدید و کارآفرینی ی کسبمانند فرایندهای توسعه

تک کارمندان ها تکشوند که در آنسازمانی تعیین می

وکاری جدید دارای انگیزه های کسببرای اکتشاف حوزه

 هستند.

رویکرد ساختاری متشکل از ابعاد زیر است: کاربرد 

ها و رویکرد ش، افراد و شبکهاطالعات، پیچیدگی رو

های های بُعد فرهنگ و مؤلفهفرهنگی تمام مؤلفه

شود. اگر بتوان ها از بُعد سازمان میپاسخگویی و محرک

 هاینگاری شرکتی را با دیگر مؤلفههای آیندهقابلیت

فرهنگی یا سازمانی ایجاد کرد، توانایی کلی شرکت را 

ایش داد: محور فرهنگ توان در نموداری با دو محور نممی

های رویکرد فرهنگی نشان داده که در آن تمام مؤلفه

های رویکرد اند و محور ساختار که درآن تمام مؤلفهشده

اند. ترکیب این دو محور یک ساختاری نشان داده شده

 نگاری شرکتی با دو بُعد به دستشاخص برای توانایی آینده

 (. 5دهد )نگارهمی

 

 ساختار

گ
هن

فر
 

 شرکت 

 نگارآینده

 

 فعالبیش

 

 غافل

نگاری آینده

 مندنظام

 نگاریهای آینده(: انواع نظری فعالیت5نگاره)
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نگاری رانشان های آینده( انواع نظری فعالیت5نگاره)

با آل تواند برای شناسایی چهار مورد ایدهدهد که میمی

 های زیر استفاده شود:نام

هایی که به شدت ، برای فعالیتنگارشرکت آینده

های فرهنگی و شامل بخش زیادی از متکی به مؤلفه

که  هایی، برای شرکتبیش فعالکارکنان شرکت هستند. 

های ساختاری و هم فرهنگی قوی هم در زمینة مؤلفه

هستند. انتظار برخورد با این موارد وجود ندارد، زیرا 

های بسیار زیادی در اینجا الزم است و زمانی که تالش

زمان از دو طریق ایجاد شوند، طور همهای آینده بهبینش

یگر در تعارض فرایندهای رسمی و غیررسمی اغلب با یکد

هایی که در  بُعد ساختاری ، برای شرکتغافلخواهند بود. 

د فاقد روو فرهنگی قوی نیستند و به همین دلیل انتظار می

توانایی الزم برای موفقیت در زمان وقوع تغییرات گسسته 

ة هایی که در حوز، برای شرکتمندنگاری نظامآیندهباشند. 

شرکتی، مانند فرایندهای  نگاریهای ساختاری آیندهمؤلفه

های قابل اتکاء و کاربرد اطالعات، رسمی، مجموعه روش

 قوی هستند.    

توانند ها میتوان بیان داشت که شرکتدر خاتمه می

انتخاب کنند که از دو رویکرد مذکور کدام یک را برای 

نگاری خود انتخاب و استفاده کنند. در ایجاد نظام آینده

طور ها بهالعه ما، هیچ یک از بانکهای تحت مطنمونه

کرد. مشخص از تنها یکی از دو روش ممکن استفاده نمی

های متکی به رویکرد از یک طرف خبرگان از بانک

ساختاری اشاره داشتند که بیم دارند کارکنان از پویش 

شود که محیطی منصرف شوند، زیرا این احساس القاء می

ها توسط واحدهای متعهد ای است که تننگاری وظیفهآینده

هایی که بیشتر شود. از طرف دیگر، شرکتو خاص اجرا می

هایی برای ها انگیزهتابع رویکرد فرهنگی بودند و در آن

تشویق همة کارکنان به پویش عالئم ضعیف در محیط 

نگاری وجود داشت، همچنان دارای فرایندهای رسمی آینده

بردی یا فرایندهای ریزی راهبودند که برای مثال برنامه

 کرد.    نوآوری را تغذیه می

های اولیه پژوهش یکی از محدودیتها: محدودیت

حاضر افق زمانی و مقطعی بودن آن است چرا که با مطالعة 

 هایتوان قابلیتیک  صنعت در نقاط زمانی مختلف، می

آن را در نقطة آغاز و توانایی آن را برای حفظ جایگاه رقابتی 

وقوع تغییرات ارزیابی نمود. بنابراین توصیه در زمان 

شود از تحقیقی طولی برای پاسخ دادن به این پرسش می

ظ نگاری شرکتی اثر مثبتی بر حفاستفاده شود که آیا آینده

جایگاه رقابتی سازمان در زمان مواجهه با تغییرات دارد؟. 

نگاری محدودیت دیگر ناشی از آن است که قدمت آینده

ها ناچیز است، طور اخص در بانکم در ایران و بهطور اعبه

های ها در ایران به تازگی فعالیتاگر چه برخی از بانک

نگاری را در واحدهای تحقیقات و ای از آیندهپراکنده

اند، لیکن این مخاطره وجود دارد که نوآوری خود آغاز کرده

 های ارزش آفرین قابل رؤیت نباشد. لذا توصیهتمام قابلیت

شود از پژوهشی شامل چند بخش برای بررسی می

ها استفاده شود. از دیگر آفرینی قابلیتارزش

های این تحقیق گسترة پوشش محدود صنایع محدودیت

ای از صنایع را پوشش است. پژوهش حاضر طیف گسترده

 تواندهد، لذا گسترش پژوهش به صنایع دیگر را مینمی

های عمده این ودیتتوصیه نمود. همچنین یکی از محد

ها تحقیق ناشی از آن است که سنجش عملکرد بانک

و  تری استنیازمند بررسی اسناد و مدارک بیشتر و عمیق

ها بررسی عملکرد نباید صرفاً بر اساس دیدگاه مدیران بانک

سازی باشد، بلکه باید بر اساس مطالعات آزمایشی و شبیه

ای وجود لعهصورت گیرد که متأسفانه امکان چنین مطا

   نداشت.
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 (ی)مورد مطالعه: صنعت بانکدار يو اثر آن بر عملکرد سازمان يشرکت ینگار¬ندهيمدل آ يطراح

1 Corporate Foresight 
2 Weak Signals 
3 Return On Assets (ROA) 
4 Return On Equity (ROE) 
5 Murray & Kotabe 
6 Return On Sales(ROS) 
7 Strategic Foresight 
8 Organizational Foresight 
9 Arnold & Heuer 
10 Martin 
11 Horton 
12 Reger 
13 Loveridge 
14 Blackman and Henderson 
15 Voros 
16 Santo 
17 Saritas 
18 Popper 
19 Paliokaitė & Nerijus 
20 Organizational Ambidexterity 
21 Environmental Scanning 
22 Strategic Selection 
23 Integrating Capabilities 
24 Day & Schoemaker 
25 Winter 
26 Ruff   
27 Becker 
28 Jain 
29 Reach 

30 𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐

𝟏+
𝟏

𝑵
(

𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐 −𝟏)
=

𝟏.𝟗𝟔𝟐×𝟎.𝟓×𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐

𝟏+
𝟏

𝟑𝟎
(

𝟏.𝟗𝟔𝟐×𝟎.𝟓×𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐 −𝟏)
= 𝟐𝟕. 𝟖𝟗𝟒 

 
31 Structural Equation Modeling(SEM) 
32 Partial Least Squares(PLS) 

(، منتشر شده بر روی سایت کدال، بانک مرکزی و 1396تا  1392ها )سال اخیر بانک 5های مالی جهت بررسی عملکرد سازمانی به انضمام پرسشنامه تحلیل33 
 های سازه عملکرد سازمانی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت.ه پولی و بانکی جهت پاسخ به گویهپژوهشکد

34 Goodness of Fit 
35 User- generated content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


