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چکیده
از وظایف دانشگگهاههای ارتش توانمندسگگازی راررنان ت ت مباهله ها ت دیدان نوظ ور آینده اسگگت
توسعه آیندهپژوهی در فرماندهان و راررنان ارتش میتواند از طریق مدیریت زمان در آموزش ضمن
خگدمگت رگاررنان ه ود یاهد ها آیندهپژوهی ،از دل تغییران امروز ،واقعیان فردا متولد میشگگگوند
توانمندی آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان از عوامل انهیزشی در آموزش ضمن خدمت راررنان
میهاشگد پژوهش ااضگر هه هررسی راه ه توانمندی آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش
ضگگمن خدمت پرداخته اسگگت نوو پژوهش رارهردی ها روش توصگگیفی–هم سگگتهی و تامعه آماری،
راررنانی از ارتش ره در ارت اط ها آموزش راررنان مسئولیت داشته و مشغول فعالیت میهاشند اهزار
تمعآوری اطالعان پرسگگشگگنامه ترری ی ها ضگگریی پایایی  5/11و روش تجزیه و تحلیل دادهها در
س ح توصیفی و استن اطی ها استفاده از نرمافزار  SPSSصورن گرفته است یافتههای پژوهش نشان
میدهگد رگه توانمندی آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان در مؤلفه درک مف ومی ،9/98 ،توانایی
محاسگگگ اتی ،9/09 ،روایه آیندهنهری  9/00و روششگگگناسگگگی  9/03میهاشگگگد ،همننین میزان
آیندهنهری م تنی هر مدیریت زمان راررنان  9/39اسگگت ره هاالتر از متوسگگم میهاشگگند ضگگریی
هم سگگگتهی ،آموزش ضگگگمن خگدمگت و درک مف ومی ،توانایی محاسگگگ اتی ،روایه آیندهنهری و
روششگناسی معنیدار میهاشد نظر هه نبش راررنان در توان رزمی ارتش و م اهق ها نتایج ههدست
آمگده از این پژوهش میتوان هگا تبویگت توانمنگدی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان در آموزش
ضمن خدمت راررنان ارتش موت ان ه رهروی و اثرهخشی و تحبق اهداف آموزشی ارتش را فراهم و
در ت ت ه ود و ارتباء آمادگی رزمی ،توان رزمی و قدرن دفاعی و هازدارندگی ارتش تالش نمود
واژههای کلیدی:
توانمندی آیندهپژوهی ،مدیریت زمان ،آموزش ضمن خدمت.
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Email: m.m.nnarimani@gmail.com
* نویسنده مسئول:
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مقدمه
اندیشیدن پیرامون آینده ،پدیدهای ت ان شمول است ره میتوان ریشه آن را در دوران پیش از
تاریخ هشر نیز تستجو ررد ( )Pedram, 2014در وضعیت رنونی ت ان ره تغییران در همه
زمینهها هه سرعت انجام میشود ،آیندهنهری و سازماندهی فعالیتهای علمی هرای پیشهینی
آینده ضرورتی انکارناپذیر است .در این راستا میتوان ادعا نمود ره اگر نظام آموزشی هر رشوری
م تنی هر آیندهپژوهی ن اشد و نتواند توانایی آیندهنهری را ارتبا دهد ،قادر نخواهد هود تا هرونداد
چندان مفیدی ارائه نماید؛ چرا ره ها عدم ه رهگیری از اصل آیندهپژوهی هسیاری از فرصتهای
خود را هدون ارائه دستآورد قاهل عرضهای از دست میدهد (هاقری پشتهل و سامری)1931 ،
آیندهپژوهی ها ه رهگیری از تحلیل وضعیت موتود ،شناسایی سازورارهای تغییر و تعریف
سناریوهای مختلف ،توسعه و ه ود را در آیندههای محتمل و ممکن پیشهینی میرند
تصمیم های خوب هستهی رامل هه دورنهری دارد زندگی امروزی ها گذشته هسیار متفاون است؛
هاید آینده را خلق نمود تا سازمان و تامعه را در هراهر تغییران آینده ،آماده ساخت (واعظی و
همکاران )1931 ،آیندهپژوهی مجموعه تالشهایی است ره ها استفاده از تجزیه و تحلیل مناهع،
الهوها و عوامل تغییر (یا تغییر نکردن) یا ث ان هه تجسم آیندههای هالبوه و هرنامهریزی هرای آن ا
میپردازد (پریش ) 8511 ،در همین راستا فرامینی از طرف فرمانده معظم رل قوا (مدظلهالعالی)
خ اب هه نیروهای مسلح و ارتش تم وری اسالمی ایران اهالغ گردیده است ره «از لحاظ آموزش،

تمرین ،تدریی و آمادگیهای ظاهری ،سازمانی و نظامی و همینطور از لحاظ آمادگیهای هاطنی،
خودتان را همواره هرای آینده آماده نه دارید ،ههنظر من این تکلیف امروز همة ماست»« 1آموزش
نظامی و ههطور رلی نظامیگری ،شامل همه چیز یك مجموعه نظامی است م ادا رسی خیال
رند ره هرای آموزش و انض اط و تج یزان و سازماندهی و سلسله مراتی هاید ارزش چندانی قائل
نشویم؛ هرای یکایك این ا هاید ارزش قائل شد من هارها این ارفها را گفتهام و تکرار رردهام و
نمیخواهم تکرار رنم»« 8پیشرو شمایید ،پیش قراول شمایید ،نوآور شمایید؛ پیام تدید را شما
هرای دنیا دارید در عرصة هر دانشی ره هشود و هتوان از تمله ،دانش نظامی و فنون نظامیگری
و روشهای نوین سازماندهی نظامی شما هاید ه ترین را داشته هاشید»9
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دیدار ها فرماندهان و مسؤالن دفاتر نمایندگی ولی فبیه در نیروی زمینی سپاه پاسداران15/8/81 ،
سخنرانی در مجمع هزرگ فرماندهان و مسؤالن و دفاتر نمایندگی ولی فبیه در سپاه15/1/81 ،
سخنرانی در مجمع هزرگ فرماندهان و مسؤالن و دفاتر نمایندگی ولی فبیه در سپاه15/1/81 ،
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از طرفی هاید توته نمود ره م مترین اهداف هر سازمان افزایش ه رهوری سازمانی هه شمار
میرود و توانایی مدیران در موات ه ها فشار زمانی موتود و نحوه رنترل و مدیریت زمان و
همننین میزان پای ندی هه اترای تع دان سازمانی در مباهل افراد ،ها توته هه نوو خدمان ارائه
شده ،از عوامل تأثیرگذار هر ه رهوری سازمانی میهاشد لذا عوامل محی ی تأثیرگذار هر رارائی
سازمانها و تغییران سریع و عمیق در خواستهها و نیازهای افراد از یك سو و لزوم ارتباء عملکرد
درون سازمانها از طریق افزایش ه رهوری از سویی دیهر ،س ی شده ره مدیران سازمانهای
موفق ،هیش از پیش هه روشها و فنون آیندهپژوهی و مدیریت زمان توته داشته هاشند ( Yang,
)2016
سناریوپردازی ،تحلیل روندهای رمی ،تحلیل روندهای ریفی ،روش دلفی و ش یهسازی را
میتوان از تمله م رحترین فنون آینده پژوهی دانست ره هیشترین توته پژوهشهران را هه خود
تلی نمودهاند (امین هیدختی و نامنی )1930 ،آینده اساس ًا قرین هه عدم ق عیت خواهد هود و
همه آثار و رگه هایی از اطالعان و واقعیان ره ریشه در گذشته و اال دارند ،میتوانند رهنمون
ما هه آینده هاشند ادامه «تصمیمگیری صرفاً چندین آینده محتمل هر اساس تجارب گذشته»،
غفلت از رصد تغییران آتی را در پی خواهد داشت و ها تلخکامی روهرو خواهد شد عدم ق عیت
ن فته در آینده هرای هعضی ،توتیه رننده عدم دوراندیشی آنان است و هرای عدهای دیهر من عی
گرانه ا از فرصتها است (واعظی و همکاران )1931 ،ها چنین توصیفی ،نب ه آغازین هرتری هر
سازمان ،در مدیریت مناهع و در رأس آن مدیریت زمان است ()Tracy, 2014
مدیریت زمان  ،استفاده ه ینه از سرمایه پرارزش ،رمیاب و عادی شده زمان است و عالوه هر
این ره منافع ها اهمیت و قاهل توت ی را عاید سازمان مینماید ،هازدهی و عملکرد سازمان را
ه ود هخشیده و رنترل مدیریت را هر فرآیندهای سازمانی و امور سازمان افزایش میدهد ( Rezai
 ) Soufi, 2016در واقع مدیریت زمان توهره موفبیت مدیریت و سازمان در هر رویداد سازمانی
است و موتی افزایش ه ره وری سازمان شده ،از اصول اصلی مدیریت هوده و تدای از مدیریت
سازمان نمیهاشد ( )Heechun, 2016هدف اصلی و ها اهمیت مدیریت زمان تلوگیری از اتالف
مناهع و سرمایه گران ه ای زمان و نظم و ترتیی دادن هه زمان راری است ره دارای سه هعد
هرنامهریزی ت ت انجام امور ،تعیین اولویتهای امور ،روش انجام رار در امور تاری است
(میردورقی و همکاران)1930 ،
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در هعد آموزشی چنین هیان می گردد ره تالطم و پینیدگی محیم ت انی و هه ت ع آن سرعت
و شتاب تغییران محی ی در محیم هینالمللی و فناوریهای نوین ،منجر هه لزوم تغییران سریع
و ههروز شدن آموزشها ت ت متناسی سازی محتوا ،متون آموزشها و هرنامههای آموزشی ها
تغییران و پاسخگویی هه تغییران و ت دیدان محی ی و تغییر مداوم و ه ود مستمر فرآیند
آموزش ضمن خدمت راررنان میگردد (آسترری )1930 ،هرنامههای درسی آیندهمحور هه تای
آموختن واقعیان هر فرآیندهای یادگیری چهونه یاد گرفتن تأرید میرند و توسعه م ارنها و
تلبی های متغیر درهاره آینده را م متر از رسی دانش م لق میداند (همتی و همکاران:8511 ،
)11
آموزش و ه سازی ،روشش مداوم و هرنامهریزی شده ههوسیله مدیریت سازمانها هرای ه ود
س وح شایستهی راررنان و عملکرد سازمانی از هایدهای هر سازمانی محسوب میشود در گذشته
چنین گمان می رفت ره زمان آموختن ها زمان رار رردن و زندگی رردن از هم تدا هستند و
هناهراین هرای آن ا آموزشی درخور توته هود ره پیش از آغاز رار هه افراد داده میشد هر این گمان
انسان هرای زمانی میآموزد و سپس هه زندگی و رار مولد و سودمند میپردازد و زمانی ره رار و
زندگی آغاز می شود ،دیهر ادامه آموزش و پرورش تایی درخور توته ندارد این اندیشه ارنون
روایی و تایها هی ندارد و آموزش و پرورش ها زیستن انسان همراه شده است همه مردم هرای
همه وقت هاید هه آموختن هپردازند و دانش تخصصی خود را تازه سازند و ها نیرو و آگاهی هیشتر
زندگی سودمند را دن ال رنند واقعیت این است ره در ت ان امروز آننه هیش از همه دارای
اهمیت است ،نیروی انسانی متخصص است
در ارتش تم وری اسالمی ایران نیز نیروی انسانی متخصص ،ها تجرهه و آموزش دیده منجر
هه ارتباء آمادگی رزمی ،توان نظامی ،قدرن نظامی و قدرن هازدارگی هرای رشور گردیده ،ههگونهای
ره متخصصان توسعه مناهع انسانی معتبدند آننه در ن ایت خصوصیت روند توسعه و رارآمدی
ارتش را تعیین می رند ،مناهع انسانی ارتش است ،نه تج یزان ،سرمایه و یا مناهع مادی دیهر،
مناهع انسانی آموزش دیده در زمان مناسی ها آموزشهای متناسی و هه موقع ،توانمندی دفاعی
را افزونی هخشیده و عوامل هازدارندگی را ارتباء میهخشند تا سیاست ملی را در مجامع ت انی
پیش ه رند توانمندی آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان در فرآیند آموزش ضمن خدمت
راررنان ،یك مسئله تدی هوده و فرآیند آموزش شامل چ ار مراله اصلی نیازسنجی ،طرحریزی،
اترا هرنامهها و ارزیاهی آموزشی است (شوقی )1930 ،هناهراین توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر
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مدیریت زمان در فرآیند آموزش ضمن خدمت راررنان ههعنوان سؤال و دغدغه اصلی م رح
میهاشد
در همین راستا پژوهش ااضر هه هررسی راه ه توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان
ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش پرداخته است هدف اصلی پژوهش ااضر "ت یین راه ه
توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش" میهاشد
پرسش اصلی پژوهش هر گرفته از هدف اصلی پژوهش هوده و چنین طراای شده است ره
"فیماهین توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش
چه راه ه وتود دارد؟" در همین راستا هه پرسشهای تزیی زیر نیز پرداخته شده است:
( ) 1فیماهین درک مف ومی مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش چه راه های
وتود دارد؟
( ) 8فیماهین توانایی محاس اتی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش
چه راه های وتود دارد؟
( )9فیماهین روایه آینده نهری م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش
چه راه های وتود دارد؟
( ) 0فیماهین روش شناسی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش چه
راه های وتود دارد؟
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
توانمندی آیندهپژوهی مبتنی بر مدیریت زمان

آینده میتواند خوب ،هد ،فرصت ساز ،ت دید آور ،شیرین ،تلخ ،رویایی و غمانهیز هرپا شود هدف
آینده پژوهی م العه منظم آینده و هه ع ارن دیهر علم و هنر رشف آینده و شکل هخشیدن هه
دنیای م لوب فردا است (ملکیفر )1920 ،توان پیشهینی آینده در همان اوان زندگی انسان،
خود را نشان میدهد ،در واقع هه محض درک این م م از سوی نوزاد ره گریهاش وارنش دیهران
را در پی دارد ،توان پیشهینی آینده رخ میدهد هناهراین هاید چنین هیان نمود ره اندیشیدن
درهاره آینده مبولهای تازه نیست ،این مبوله پدیدهای ت ان شمول است ره میتوان ریشه آن را
در دوران پیش از تاریخ هشر نیز تستجو ررد ( )Pedram, 2014آیندهپژوهی مشتمل هر مجموعه
تالشهایی است ره ها استفاده از تجزیه و تحلیل مناهع ،الهوها و عوامل تغییر و یا ث ان ،هه تجسم
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آیندههای هالبوه و هرنامهریزی هرای آنها میپردازند آیندهپژوهی نشان میدهد ره چهونه از دل
تغییران (یا عدم تغییران) امروز ،واقعیت فردا تولد مییاهد ( )Bell, 2011آیندهپژوهی در پی آن
است ره انسان را هرای این رویدادهای غیرمنتظره آماده رند
نکته قاهل توته این است ره صااینظران و آینده پژوهان هاید هه فکر آماده سازی ،ترهیت و
هکارگیری افرادی هاشند ره روح و روان آن ا م ارنهای مدیریت زمان را آموزش دیده هاشند زیرا
ایاتیترین و ها ارزشترین من ع و اصلیترین سرمایه انسان ،زمان است زمان؛ عین زندگی ،ه ای
موفبیت ،من ع قدرن ،راز توانی ،مخزن اکمت ،راهی ههسوی خوش ختی ،لذن زندگی و ترانه
روح است زمان ها هست شدن و وتود انسان معنی و مف وم خواهد یافت تمامی مناهعی ره در
اختیار انسان هستند ،هه شرط وتود زمان ارزش مییاهند سرمایه ارزشمندی ره نظر هه رمیاب
و محدود هودنش ،هسیار عادی ،تاری ،غیرقاهل ذخیره و نه داری ،هرگشتناپذیر ،غیرقاهل خرید
و غیرقاهل هازیافت می هاشد ،مصرفش دائمی و افزایش آن نیز غیرممکن است محدودیت این
سرمایه منجر هه پینیدگی زندگی و گرفتاری انسان در معادالن ااتمالی پویای غیرخ ی شده
است
از طرفی ه رهگیری از استعدادها و تواناییهای هالبوه و هیکرانه انسان در زمان محدود عمر،
شتاب روزافزون تغییران محی ی زندگی را مضاعف مینماید در چنین شرای ی مصرف این
سرمایه منوط هه اراده و اختیار انسان ن وده و هزینه آن ها ریسك هسیار هاال ،اتالف و ضایعان
فراوان همراه میشود ( )Tracy, 2014در واقع مدیریت زمان یعنی اینره زمان و رار خویش را
هه دست گیریم و اتازه ندهیم ره امور و اوادث ما را هدایت رنند فایول ،اعتباد دارد ره مدیریت
یعنی آیندهنهری و در ادامه اظ ار میدارد ره مدیریت مف ومی است از پنج عنصر هرنامهریزی،
سازماندهی ،ره ری ،هماهنهی و رنترل تشکیل میشود ههنظر او تریان پیشنهری و هرنامهریزی
در امور ،اهمیتی محوری و هنیانی دارد هه قول فایول مدیریت هاید آینده را ارزیاهی رند و تداهیر
الزم را هرای رویارویی ها آن هیندیشد هرای درست عمل رردن هه هرنامه نیاز است هرنامهای ره
خصوصیتها و ویژگیهای انسجام ،استمرار ،انع افپذیری و دقت هاال در آن مش ود هاشد
(رامانسرشت)1939 ،
مدیریت زمان فرایند دائمی استفاده آگاهانه و ه ینه از زمان هوده ره در گرو نهرش صحیح هه
این گنج گران ه ا است و این امر ها هکارگیری دائمی و هوشیارانه زمان ،امکانپذیر میهاشد
ههع ارن دیهر مدیریت زمان را میتوان مجموعهای از م ارنهایی دانست ره انسان را در استفاده
مؤثر ،رارا و ه رهور از زمان رمك میرنند ها مدیریت زمان ،انسان از امور و اوادث هدایت
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نخواهد پذیرفت و عملکرد انفعالی در راه ه ها تریانهای زندگی نخواهد داشت هاید ههتای
عکسالعمل ،عمل داشت مدیریت زمان رمك هه تعیین این موضوو میرند ره ردامیك از امور
م مترین هستند ها تعیین م مترین امور ،این امکان وتود دارد ره هه هرخی فعالیتها اولویت
زیادی داده و هرخی از فعالیتهای ها اولویت رم ،اذف شوند همننین مدیریت زمان رمك
میرند ره از طریق اذف مزاامتها و فعالیتهای غیرضروری ،مدن زمان مشغولیت در امور و
فعالیتهای ضروریتر ،افزایش یاهد استفاده مؤثر و اثرهخش از زمان ،ضرورتی اتتناب ناپذیر هرای
موفبیت در عرصه رار و زندگی است یکی از وتوه رضایتهخش مدیریت زمان ،راهش استرس
در زندگی است راهش س ح استرس موتی ه ود سالمت روای و تسمی میشود ( Tracy,
)2014
فرایند آموزش ضمن خدمت کارکنان

نظام آموزشی و ترهیتی هر رشور هر اساس ت انهینی ره ران و نخ هان و هرگرفته از اهداف و
درترین آموزش آن رشور ترسیم و تدوین میگردد؛ هناهراین نظام ترهیت و آموزش نیروهای مسلح
و ارتش تم وری اسالمی ایران نیز هر اساس دین م ین اسالم از آموزههای قرآنی ،ااادیث و
روایان گ رهار پیام ر گرامی اسالم (ص) و ائمه اط ار (و) و تداهیر و رهنمودهای ارزشمند ره ر ر یر
انبالب اسالمی ایران (ره) و فرامین فرماندهی معظم رل قوا (مدظله العالی) سرچشمه میگیرد (اسنی
سعدی )1930 ،اصلیترین عامل تعیینرننده در امر ترهیت و آموزش ،نیروی انسانی است و
توسعه مناهع انسانی ههعنوان پیشنیاز ت ت دستیاهی هه توسعه اقتصادی ،اتتماعی و فرهنهی،
یکی از م ااث اصلی مورد توته دولتها هوده و هیشتر رشورها راه ردهایی را در ت ت توسعة
مناهع انسانی در دستور رار خویش دارند (شوقی)1930 ،
ترهیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و رارآمد از عوامل رلیدی و انکارناپذیر در رارآمدی
ارتش و استفاده ه ینه از مناهع محسوب میشود آموزشهای طولی و عرضی ارفهای تخصصی
ههعنوان ررن اساسی ارتبای دانش راررنان در اهعاد مختلف ارتش ههشمار میرود و یهانهای
ستادی و اترایی آموزشی در ارتش میتواند نظام توسعه آموزش ضمن خدمت راررنان را ههگونه
مناسی هه منظور ه سازی مناهع توسعه انسانی و هر اساس نیازهای شغلی دورههای مورد نیاز
طراای ،اترا و نظارن و واپایش نمایند رسیدن هه اهداف هر سازمان هستهی هه توانایی راررنان
در انجام وظایف محوله و ان اق ها محیم متغیر دارد اترای آموزش ضمن خدمت راررنان و
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ه سازی نیروی انسانی س ی میشود تا افراد هتوانند متناسی ها تغییران سازمانی و محیم ،ههشکل
مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و هررارایی خود هیفزایند هناهراین آموزش ضمن خدمت راررنان
و ه سازی ،روشش مداوم و هرنامهریزی شده ههوسیله مدیریت هرای ه ود س وح شایستهی
راررنان و عملکرد سازمانی از هایدهای هر سازمانی محسوب میشود در چند دهه اخیر هیش از
هر دوران دیهر در طول تاریخ هشری ،علوم و فناوری پیشرفت نموده و این تحولهای مداوم و
دگرگونیهای پیدرپی ههاندازهای است ره عصر ااضر را عصر نیم عمر اطالعان نامیدهاند یعنی
دورانی ره در هر  0سال و اتی رمتر از آن در هرخی شاخههای علمی ،نیمی از اطالعان هشری
منسوخ گردیده و اطالعان و دانش تدید تایهزین آن شده است ادود نیمی از مشاغلی ره
امروز در هسیاری از رشورها وتود دارد ،در پنجاه سال پیش ،وتود نداشته است تغییر چندهاره
فعالیت ارفهای در طول عمر راری ،هرای مردم روزههروز عادیتر میشود این ااتمال ره فرد
توانی م ارتی را هیاموزد و آن را تا ادود سی سال رار خود هدون تغییر هنیادی ادامه دهد ،دیهر
هسیار ضعیف ،یا هه رلی محال است در تامعهای ره هه سرعت در اال دگرگونی است ،آموزش
ضمن خدمت راررنان نه تن ا م لوب میهاشد ،هلکه فعالیتی است ره هر سازمانی هاید هرایش
مناهعی را درنظر ههیرد و هزینه هایی را متحمل شود تا همواره مناهع انسانی رارآمد و م لعی در
اختیار داشته هاشد رلید اصلی تعادل هین روشهای اترای رار در سازمانها ها تغییر و تحول و
نوآوریهای فراسازمان ،استفاده از ساز و رار مؤثر آموزش ضمن خدمت راررنان است (افضلخانی
و نجاهت)1938 ،
ههمنظور تج یز نیروی انسانی سازمان ،ه سازی و ه رهگیری هرچه مؤثرتر از نیروی انسانی،
هرقراری آموزش طولی و عرضی ارفهای تخصصی در ارتش یك وظیفه اساسی در سازمانهای
ستادی و اترایی آموزش ارتش هوده و یك فرآیند مداوم و همیشهی است؛ موقت و تمام شدنی
نیست راررنان در هر س حی از س وح سازمان ،اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پینیده (مدیر
هاالدست یا زیردست) محتاج آموزش ضمن خدمت و یادگیری و رسی دانش و م ارنهای تدید
هستند و هاید همواره هرای ه تر انجام دادن رار خود از هر نوو ره هاشد ،روشها و اطالعان
تدیدی رسی نمایند و افزونهر این ره هر وقت شغل راررنان تغییر پیدا رند ،الزم است اطالعان
و م ارنهای تدیدی هرای هبای موفبیتآمیز وظایف شغل مرهوطه را فرا ههیرد اهداف اصلی
دورههای آموزشی در صورتی تحبق مییاهد ره این دورهها در زمان مناسی و طول زمانی متناسی
طرحریزی و هرگزار گردد این هدین معنی است ره هر دوره دارای ویژگیهای زیر هاشد (فتحی
واتارگاه:)1930 ،
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دوره در اداقل زمان ممکن ادارثر ه ره را عاید نماید
س ح خاصی از توانایی در رارآموز ایجاد نماید
نیازهای م ارتی راررنان را ارضا نماید
هرآورد رننده نیازهای توسعه مسیر شغلی رارآموزان هاشد

پیشینه پژوهش

پیش از انجام هر فعالیت پژوهشی ،ضرورن دارد تا پژوهشهای پیشین شناسایی و مورد هررسی
قرار گیرند این امر ههویژه ها هدف پرهیز از پژوهشهای تکراری و نیز ه رهگیری از اطالعان آن ا
مورد تأرید قرار میگیرد رشاورزی و همکاران ( ،)1931در پژوهش خود ها عنوان «محتوای
هرنامه درسی م تنی هر توسعه آیندهپژوهی در آموزش عالی ایران» هه مفاهیمی در این راه ه
دست یافتند واعظی و همکاران ( ،)1931در پژوهشی ها عنوان «آیندهپژوهی در علوم انسانی ها
رویکرد مدیریت دانش» هه این نتایج دست یافتند ره تحبق پیشهینیها ،رسیدن هه آینده مورد
نظر و ارتبای دانش آیندهپژوهی ،م مترین دستاوردهای تعامل دو سویه آیندهپژوهی و مدیریت
دانش اوزۀ علوم انسانی است همننین پیشهینی آینده ،ایجاد تغییران م لوب در آینده و
شناسایی عوامل تغییر ،م مترین اثران ناشی از فرآیند آیندهپژوهی هر علوم انسانی قلمداد شده
است امین هیدختی و نامنی ( ،)1930هرای آیندهپژوهی میان مدن در اوزه هرنامهریزی آموزشی
الهویی را ارائه نمودند و در م العه خود هه این نتایج دست یافتند ره سناریو هاید م تنی هر یك
چارچوب نظری هوده و دارای هخشهای پیشهینی و تجویزی است
ریونانن )8510( 1در پژوهش خود ها عنوان «عامل انسانی مدیریت زمان» هه این نتیجه دست
یافت ره آگاهی آگاهانه مردم نس ت هه زمان متفاون است و این مسائل هاید ههویژه در موقعیت-
های ره ری هه رسمیت شناخته شود هارسان ،هوندِرا و میرسِسکی )8510( 8در پژوهش خود ها
عنوان «زمان و مدیریت هرج و مرج :نیاز هه سیستمهای مدیریت زمان ه تر» هه این نتیجه دست
یافتند ره مدیریت زمان و م ارنهای مرهوط هه آن در ه ود عملکرد افراد در سازمانها نبش و
تأثیر ههسزایی دارد ازسایا )8510( 9در پژوهش خود ها عنوان «دانشجویان دانشهاه در هررسی
م ارنها و نهرشهای مدیریت زمان» هه این نتیجه دست یافت ره م ارنها و نهرشهای
1

. Reunanen
. Bârsan, Bondrea, & Miricescu
3
. Ozsoya
2
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دانشجویان ها مدیریت زمان راه ه معنیداری دارند گریسوم و همکاران ( )8510در پژوهش
خود ها عنوان «م ارنهای مدیریت زمان مدیران :توضیح الهوها در رارهرد اصول مدیریت زمان و
اثرهخشی مدیران آموزش و پرورش» هه این نتیجه دست یافتند ره مدیریت زمان عملکرد شغلی
را ه ود میهخشد و مدیرانی ره از م ارنهای مدیریتی هاالتری هرخوردارند زمان هیشتری را
صرف مدیریت فرآیندهای آموزشی میرنند
روششناسی پژوهش
پژوهش ااضر از نوو رارهردی هوده و ها توته هه اهداف و ماهیت آن توصیفی-هم ستهی محسوب
میگردد؛ زیرا افزون هر تن ه آگاهیهخشی و علمی ،تن ه رارهردی هرای ارتش تم وری اسالمی
ایران را دارد ههمنظور گردآوری اطالعان و دادههای مورد نیاز ت ت پاسخگویی هه سؤالهای
تحبیق از اهزارهای رتاهخانهای و تستجوی اینترنتی و روشهای میدانی (هررسی مستندان،
پرسشنامهها و مصاا ههای آزاد) استفاده گردیده است هرای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و اسنت اطی استفاده شده است در س ح آمار توصیفی ت ت تحلیل دادهها ،از
شاخص های آماری فراوانی ،فراوانی ترارمی ،درصد ،درصد ترارمی ،میانهین ،واریانس و در س ح
آمار اسنت اطی ت ت تحلیل دادهها از شاخصهای ضریی هم ستهی پیرسون ،آزمون تی
استیودنت تك متغیره ،آزمون رلموگراف-اسمیرونوف ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس
استفاده شده است پایایی و روایی اهزار گردآوری دادههای پژوهش ،هه ترتیی توسم ضریی آلفای
ررون اخ و اعت ار محتوا تأیید شده است ضریی ههدست آمده از آلفای ررون اخ ت ت پایایی
پرسشنامه هراهر  5/11میهاشد ها توته هه این ره عدد ههدست آمده هیشتر از  5/1است ،نشان
دهنده پایایی الزم میهاشد هرای نظران گردآوری شده از پاسخگویان و هررسیهای انجام شده،
ترریی پرسشنامههای استاندارد تأیید شده و ها توته هه ویژگیها و روش و هدف تحبیق از
نرمافزار  SPSSت ت تعیین رواهم هین متغیرهای پژوهش و توزیع پرسشنامههای ها مبیاس
لیکرن و تعیین روایی و پایایی آن ا در مدل هومی ت یه شده است
ال ته هر پژوهش میدانی هه مدل تحلیلی نیاز دارد ره در قالی اهزار تحلیلی مناسی ،متغیرها
و رواهم هین آن ا را نشان میدهد در این پژوهش نیز ها نظر خ رگان و ها مصاا ه ها صااینظران
و م العاتی ره ههعمل آمد از فرماندهان ،مسئوالن ،مدیران و اساتید دانشهاههای نظامی و مرارز
آموزشی ارتش تم وری اسالمی ایران شاخصها تغییر یافته ،تعدیل گشته و یا اضافه شده است
تامعة آماری پژوهش شامل رلیه راررنان ارتش تم وری اسالمی ایران ره در اوزه آموزش
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ضمن خدمت راررنان فعالیت مینمایند هراهر آمار اخذ شده از ستاد ارتش تعداد افراد تامعه
آماری ،ها ااتساب ضری ی هه دلیل ط بههندی هراهر  015نفر میهاشد روش نمونهگیری تصادفی
ط باتی هراهر تدول استفاده شده است همننین اجم نمونه ط ق تدول مورگان محاس ه شده
 199نفر درنظر گرفته شده است توضیح هیشتر اینکه سنوان خدمتی افراد منتخی هاالی 85
سال هوده و در یهانهای متفاون نیروی زمینی ،قرارگاه پدافند هوایی خاتماالن یاء(ص) ارتش،
نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش خدمت نمودهاند
یافتههای پژوهش
روشهای تجزیه و تحلیل دادههای ااصل از اترای پرسشنامهها در دو س ح توصیفی و استن اطی
صورن گرفته است در س ح آمار توصیفی ت ت تحلیل دادهها ،از شاخصهای آماری فراوانی،
فراوانی ترارمی ،درصد ،درصد ترارمی ،میانهین ،واریانس و در س ح آمار استن اطی ت ت تحلیل
دادهها از شاخصهای آماری ضریی هم ستهی پیرسون ،آزمون تی استیودنت تك متغیره ،آزمون
رلموگروف-اسمیرونوف ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است
جدول ( )1شاخصهای مربوط به آزمون نرمال بودن دادهها
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

آماره Z

سطح معنیدار

نتیجه

درک مف ومی

9/98

5/38

1/20

5/19

نرمال

توانایی محاس اتی

9/00

5/23

5/20

5/03

نرمال

روایه آینده نهری

9/09

5/20

1/10

5/19

نرمال

روش شناسی

9/03

5/29

1/18

5/01

نرمال

رل مؤلفهها

9/01

5/23

5/10

5/11

نرمال

آیندهپژوهی

9/39

5/01

5/28

5/08

نرمال

متغیرها

در تدول ( )1ههوضوح مشاهده میشود ره مبدار  Zمحاس ه شده از مبدار هحرانی در س ح
 5/50روچکتر می هاشد هناهراین فرضیه صفر در همه موارد تأیید و فرضیه متباهل رد شده است
دادهها نشان میدهد ره شاخصهای متمایل هه مررز تبری اً نزدیك هه یکدیهرند و هناهراین نرمال
هودن دادهها مورد تأیید قرار گرفته است
پرسش اول :فیماهین توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان ها ویژگی تمعیت شناسی
راررنان ارتش چه راه های وتود دارد؟
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جدول ( )2رگرسیون چندگانه برای تعیین نظرات کارکنان پیرامون توانمندی آیندهپژوهی مبتنی بر
مدیریت زمان با ویژگی جمعیت شناسی
شاخصها

مجموع

منبع تغییرات

مجذورات

رگرسیون

1/13

0

باقیمانده

9/18

13

کل

1/09

89

درجه آزادی

میانگین مجذورات
5/00
5/81

F

1/22

P

5/11

جدول ( )3رگرسیون ساده برای تعیین نظرات کارکنان پیرامون توانمندی آیندهپژوهی مبتنی بر
مدیریت زمان با ویژگی جمعیت شناسی
B

SE

Beta

T

P

شغل سازمانی

5/98

5/89

5/91

1/01

5/11

مدرک تحصیلی

5/81

5/19

5/93

8/59

5/50

سنوات خدمت

-5/19

5/52

-5/82

-1/99

5/13

نتایج رگرسیون چندگانه تدول فوق نشان میدهد ره متغیر تمعیت شناسی مدرک تحصیلی
هیشترین تأثیر را ها ضریی استاندارد  5/81در س ح  P =5/50ها توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر
مدیریت زمان راررنان راه ه معنیدار دارد ولی هبیه متغیرهای تمعیت شناسی یعنی شغل
سازمانی و سنوان خدمتی ها متغیر توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان هم سته ن وده
و راه ه معنیداری ندارند
پرسش دوم :فیماهین درک مف ومی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان
ارتش چه راه های وتود دارد؟
جدول ( )4شاخصهای مربوط به رابطه بین درک مفهومی مبتنی بر مدیریت زمان و آموزش ضمن
خدمت کارکنان
شاخصها
متغیر
درک مفهومی مبتنی بر مدیریت زمان و
آموزش ضمن خدمت کارکنان

N

R

R2

P

00

-5/558

5/580

5/50

همانطور ره در تدول ( )0مشاهده میشود ضریی هم ستهی هین درک مف ومی م تنی هر
مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت راررنان  -5/558میهاشد ضریی تعیین  5/580است و
هدین مف وم است ره  8/0درصد از تغییران آموزش ضمن خدمت راررنان را میتوان ههوسیله
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درک مف ومی م تنی هر مدیریت زمان توتیه نموده و توضیح داد ضریی  P =5/50معنیدار
میهاشد ،هناهراین قاهل تعمیم هه تامعه آماری است
پرسش سوم :فیماهین توانایی محاس اتی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان
ارتش چه راه های وتود دارد؟
جدول ( )5شاخصهای مربوط به رابطه بین توانایی محاسباتی مبتنی بر مدیریت زمان و آموزش
ضمن خدمت کارکنان
شاخصها
متغیر
توانایی محاس اتی م تنی هر مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت
راررنان

N

R

R2

P

01

-5/501

5/580

5/58

همانطور ره در تدول ( )0مشاهده میشود ضریی هم ستهی هین توانایی محاس اتی م تنی
هر مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت راررنان  5/501میهاشد ضریی تعیین  5/580است و
هدین معنی است ره  8/0درصد از تغییران آموزشی راررنان را میتوان ههوسیله توانایی محاس اتی
م تنی هر مدیریت زمان توتیه نموده و توضیح داد ضریی  P =5/58معنیدار میهاشد هناهراین
میتوان آن را هه تامعه آماری تعمیم داد
پرسش چهارم :فیماهین روایه آینده نهری م تنی هر مدیریت زمان ها آموزشی ضمن خدمت
راررنان ارتش چه راه های وتود دارد؟
جدول ( )6شاخصهای مربوط به رابطه بین روحیه آینده نگری مبتنی بر مدیریت زمان و آموزش
ضمن خدمت کارکنان
شاخصها
متغیر
روایه آینده نهری م تنی هر مدیریت زمان و
آموزش ضمن خدمت راررنان

N

R

R2

P

11

-5/509

5/581

5/58

همانطور ره در تدول ( )1مشاهده میشود ضریی هم ستهی هین روایه آینده نهری م تنی
هر مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت راررنان  -5/509میهاشد ضریی تعیین  5/581است
ضریی  P =5/58معنیدار است هناهراین میتوان آن را هه تامعه آماری تعمیم داد
پرسش پنجم :فیماهین روش شناسی م تنی هر مدیریت زمان ها آموزش ضمن خدمت راررنان
ارتش چه راه های وتود دارد؟

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال سوم ،شماره  ،11زمستان 1931

08

جدول ( )7شاخصهای مربوط به رابطه بین روششناسی مبتنی بر مدیریت زمان و آموزش ضمن
خدمت کارکنان
شاخصها
متغیر
روش شناسی م تنی هر مدیریت زمان و آموزش
ضمن خدمت راررنان

N

R

R2

P

10

-5/11

5/599

5/50

همانطور ره در تدول ( )1مشاهده میشود ضریی هم ستهی هین روش شناسی م تنی هر
مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت راررنان  -5/11میهاشد ضریی تعیین  5/599است
ضریی  P =5/50معنیدار است هناهراین میتوان آن را هه تامعه آماری تعمیم داد
جدول ( )8تی استیودنت تک متغیره برای تعیین توانمندی آیندهپژوهی مبتنی بر مدیریت زمان
کارکنان در مؤلفههای مختلف
تفاوت

سطح

میانگین

معنیداری
5/5551

مقیاس

میانگین

فراوانی

T

Df

درک مف ومی

9/98

110

9/11

119

5/98

توانایی محاس اتی

9/09

111

0/90

111

5/00

5/5551

روایه آیندهنهری

9/00

113

1/11

112

5/91

5/5551

روش شناسی

9/03

151

0/58

151

5/02

5/5551

آینده نهری م تنی
هر مدیریت زمان

9/00

150

0/98

150

5/00

5/5551

ها توته هه تدول ( ،)2از آنجایی ره در پرسشنامه هرای مؤلفه درک مف ومی  0گویه م رح
شده هود ،نمره میانهین میزان توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان در مؤلفه درک
مف ومی راررنان هراهر ها  9/98میهاشد ره از اد متوسم (یعنی  )9هاالتر است همننین ها توته
هه اینره در پرسشنامه هرای مؤلفه توانایی محاس اتی  0گویه م رح شده هود ،نمره میانهین
توانمندی آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان در مؤلفه توانایی محاس اتی راررنان نیز هراهر ها
 9/09میهاشد ره از اد متوسم (یعنی  )9هاالتر است در زمینه مؤلفه روایه آینده نهری راررنان
 0گویه م رح شده هود ،نمره میانهین توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان راررنان در
مؤلفه روایه آینده نهری راررنان هراهر ها  9/00میهاشد ره از اد متوسم (یعنی  )9هاالتر است
همننین در پرسشنامه هرای مؤلفه روششناسی راررنان  0گویه م رح شده هود ،نمره میانهین
توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان راررنان در مؤلفه روششناسی راررنان نیز هراهر

توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت

09

ها  9/03میهاشد ره از اد متوسم (یعنی  )9هاالتر است دررل نیز میانهین توانمندی آیندهپژوهی
م تنی هر مدیریت زمان راررنان هراهر  9/00میهاشد ره از اد متوسم (یعنی  )9هاالتر است
نتیجهگیری و پیشنهادها
تفکر در مورد آینده هرا ی رارها و اقدامان رنونی انسان امری ضروری است وارنش هدون تفکر
هه آینده امکانپذیر است ولی رنش امکانپذیر نیست زیرا ره عمل و اقدام رنشی نیاز هه
پیشهینی دارد هدین ترتیی تصویرهای آینده پیشرانهای اقدامان فعلی ما هستند هناهراین آینده
را هاید ها اقدامان هدفمند خود طراای ررده و شکل داد هرای عاقالنه عمل رردن هایستی نس ت
هه پیامدهای اقدامان خود و دیهران آگاهی و شناخت رامل داشت علم و هنر رشف آینده و
شکل هخشیدن هه دنیای م لوب فردا از اهمیت هسیار هاالیی هرخوردار میهاشد آیندهپژوهی یك
نوو آمادگی هرای رویدادهای غیرمنتظره و ااتمالی است شناسایی انتظاران از آینده منجر خواهد
شد تا تمامی توان و ظرفیت عوامل شکلدهنده در راستای تحبق م لوبترین هدیل آینده،
ت تدهی شوند
نکته قاهل توته این است ره صااینظران و آیندهپژوهان هاید هه فکر آمادهسازی ،ترهیت و
هکارگیری افرادی هاشند ره روح و روان آن ا م ارنهای مدیریت زمان را آموزش دیده هاشند
زمان تن ا من عی است ره هه محض دستیاهی هه آن خواسته یا ناخواسته مصرف میشود و آننه
هیش از هر چیز مورد نیاز راررنان ارتش تم وری اسالمی ایران است ،استفاده مؤثر از مبدار
زمانی است ره در دسترس میهاشد در ابیبت ،زمان تزء نادرترین مناهعی است ره چناننه هه
درستی مورد استفاده قرار گیرد ،تغییران و تحوالن هه موقع را در تمام ارران سازمانی ارتش
ههوتود میآورد ارت اط هین توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان ها عملکرد و موفبیت
راررنان ارتش هسیار اا ئز اهمیت است هناهراین پژوهش ااضر هه هررسی راه ه هین توانمندی
آینده پژوهی م تنی هر مدیریت زمان و آموزش ضمن خدمت راررنان ارتش تم وری اسالمی
ایران پرداخته است ط ق نتایج ههدست آمده از این پژوهش هین توانمندی آیندهپژوهی م تنی
هر مدیریت زمان راررنان ارتش ها ویژگیهای تمعیت شناختی آن ا راه ه معنیداری وتود دارد،
نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد ره متغیر تمعیت شناختی میزان تحصیالن ،هیشترین تأثیر
را ها ضریی استاندارد  5/89در س ح  P =5/50ها توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان
راررنان ارتش داشته و سایر متغیرهای تمعیت شناختی یعنی شغل سازمانی و سنوان خدمتی،
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ها متغیر توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان هم ستهی معنیداری نداشتهاند این
نتایج همسویی قاهل توت ی ها پژوهشهای انجام شده ق لی ره نتیجه آن ا در هخش پیشینه
تحبیق ارائه شده هود ،از خود نشان دادهاند مخصوصاً ها یافتههای پژوهش یانگ در سال ،8511
ریونانن 1در سال  8510هوندِرا و میرسِسکی 8در سال  ،8510ازسایا 9در سال  8510گریسوم،
لوئی ،و میتانی 0در سال  8510رامالً هم راستا میهاشد یافتههای دیهر پژوهش نشان میهد ره
توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان راررنان در مؤلفه درک مف ومی م تنی هر مدیریت
زمان ،9/98 ،توانایی محاس اتی م تنی هر مدیریت زمان ،9/09 ،روایه آیندهنهری م تنی هر
مدیریت زمان  9/00و روششناسی م تنی هر مدیریت زمان  9/03میهاشد ،همننین میزان
توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان راررنان  9/39است ره در اد متوسم هاالتر
میهاشند
صااینظران مدیریت زمان را یك اصل ایاتی و ایانهخش تعریف میرنند ره منجر هه
تعادل امور آموزش ضمن خدمت راررنان و ریفیت متعالی نیروی انسانی ارتش میگردد آنان
اتفاق نظر دارند ره ضرورن مدیریت زمان در امور آموزش آن چنان است ره میتواند هرای آموزش
ضمن خدمت راررنان ارتش و هه ت ع آن نیروی انسانی مسئولیت را هه ارمغان آورد هناهراین هم
راستا ها یافتههای پژوهش ااضر رضایی و همکارانش در سال  8511هه رشف راه ه مدیریت
زمان ها تمایل هه هرنامهریزی و خالقیت مدیران و راررنان پی هردند همننین میردورقی و
همکاران او در سال  1930پی هه نبش مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان هردند و
هه این نتیجه دست یافتند ره هرای دستیاهی هه پیشرفت تحصیلی ه ود مدیریت زمان
دانشجویان را هاید تس یل نمود نجفیان و همکارانش در سال  1930ها صحه گذاشتن هر اهمیت
مدیریت زمان در آموزش راررنان هه این نتایج دست یافتند ره مدیریت زمان یك راه رد اثرهخش
هرای رسی مزیت رقاهتی پایدار میهاشد مجیری و همکاران او در سال  1930نیز هر مدیریت
زمان تأرید نمودند و در نتایج پژوهش خود پی هردند ره مدیریت زمان و م ارنهای مدیریتی
مدیران و راررنان راه ه معنی داری را دارند همننین در نتایج پژوهش آنان تأرید گردیده است
ره مدیریت زمان موت ان افزایش اثرهخشی و تحبق اهداف سازمانی را فراهم نموده و تالشی در
ت ت ه ود و ارتبای هازدهی سازمان مرهوطه است شادمانفر و همکارانش نیز در سال 1938
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در پاسخ هه این سؤال ره مدیریت زمان ها س كهای مباهله ها هحران چه راه های دارند ،هه این
نتیجه دست یافتند ره س كهای مباهلهای مسئلهمدار ها ویژگیهای شخصیتی ،هرونگرایی و
توافق و وتدانی هودن و مدیریت زمان راه ه مث ت معنیداری دارند و همننین س كهای
مباهلهای هیجانمدار ها ویژگیهای شخصیتی وتدانی هودن و توافق راه ه منفی معنیداری دارند
مظاهری و عیوضزاده در سال  1931در نتایج پژوهش خود چنین عنوان نمودند ره هین
م ارنهای فردی و م ارنهای سازمانی مدیریت زمان راه ه معنیداری وتود دارد قائدمحمدی
و ناظم در سال 1935هه راه ه هین رارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان پی هردند و هیان نمودند
ره دانشجویان آگاهی و توانایی آن را دارند ره ها ه رهگیری از تواناییهای درونی ،دانش تخصصی
و تبویت توانایی علمی خود ها رمك آموزشهای علمی هاال ،خود را هرای مدیریت زمان هر اساس
رارآفرینی تبویت رنند
ها توته هه اهمیت نبش راررنان پایور ارتش در رارایی ،اثرهخشی و ه رهوری سازمانی و م اهق
ها نتایج ههدست آمده از این پژوهش میتوان ها تبویت و هکارگیری توانمندی آیندهپژوهی م تنی
هر مدیریت زمان در راررنان ارتش موت ان افزایش اثرهخشی گردیده و ها تخصیص ه ینه زمان
هه امور آینده پژوهی راررنان در مراال ادراک مف ومی ،توانایی محاس اتی ،روایه آیندهنهری و
روششناسی ،از زمان در دسترس ادارثر ه رهگیری را نموده و تحبق اهداف آموزشی سازمان را
فراهم و در ت ت ه ود و ارتباء آمادگی رزمی ،توان رزمی و قدرن دفاعی و هازدارندگی ارتش
تالش نمود در همین راستا پیشن اد است ره توانمندی آیندهپژوهی م تنی هر مدیریت زمان در
فرایند آموزش ضمن خدمت راررنان مورد توته قرار گیرد
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