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 با تفکر استراتژیک اهمیت آینده پژوهی در برنامه ریزی مدیریت بحران

 

 

 2، امیر لنجابی * 1زهرا مبارک آبادی

 ( atu.ac.ir121mobarakabadi@شهر تهران دانشگاه عالمه طباطبایی   )

 ( a.lanjabi@iut.ac.irشهر اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان    )

 

 : چکیده

های امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و بررسی و شناخت آینده، یکی از نیازهای اساسی سازمان    
ش آینده ی حاضر در نظر دارد با بررسی مبانی آینده پژوهی به ضرورت نقبا تغییرات گسترده می باشد. مقاله

طور نشان خواهد داد برای موفق شدن در انجام این امر باید نگری در مهار کردن بحران اشاره نماید و همین
امروزه سرعت تغییرات در تمام مراحل مدیریت بحران به آینده نگاه کرد و از این علم کمال استفاده را نمود. 

سنتی کنارآمد و اگر با تغییرات همگام نشوید، زیر های توان با روشآور است که دیگر نمیچنان سرسامآن
اما آیا امکانی برای اطالع یافتن از آینده برای ما وجود دارد؟ قطعا در  .چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد

پژوهی است اما اصل دیگری هم با چیز قطعی و یقینی وجود ندارد و این از اصول اولیه آیندهمورد آینده هیچ
بینی پژوهی فراتر از پیشتواند در سرنوشت آینده تاثیرگذار باشد. آیندهود دارد که انسان میاین مضمون وج

برنامه  باشد.ی میترین علوم مورد نیاز هر ملتو دانش شناخت تغییرات است و شناخت آینده از حیاتی
تحقق نتایج مشخص ای برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات که منجر به استراتژیک زمینه

پژوهی اندیشی و آیندهشاید بتوان بزرگترین هنر آینده باشد. به همین منظور،مه ریزی شده گردند، میاو برن
پژوهی این است که را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده

گویی تر از آن است که بتوان آن را پیشه، بسیار پیچیدهکنیم فرآیند تکامل آیندامروز به خوبی درك می
 .کرد
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 مقدمه :

 کارایی است. آن سازمانی ارکان کارایی گرو در جامعه کامیابی رو این هاست. ازسازمان جامعه امروز جامعه   

-می پیش آینده به نسبت آگاهی با که است هاییسازمان مرهون نیز، امروز سازمانهای مدیریت اثربخشی و

 ]1[روند.

 تحوالت و تغییر و مخاطرات طبیعی به مسایل مربوط با تاکنون تولدشان زمان از هامانساز و دیرباز از بشر   

 از وجود آمده به های جهان، انقالب جمعیت رشد اند. بوده مواجه تهایشان فعالی و محیط زیست محیط در

 پدیدار به نجرکه م آنها از کدام هر از حاصل سریع و زیاد تغییرات و انقالب فناوری و صنعتی انقالب جمله

 و ... سیل، آتشفشان، زلزله، جمله از طبیعی های همچنین بحران و شده هان سازما برخی در بحران شدن

 انسان توجه و شده قطعیت عصرعدم نام به عصری پیدایش به منجر سیاسی های بحران آنها از همه تر مهم

 ]2[است. معطوف داشته پیش از بیش ن،بحرا مدیریت و برنامه ریزی به اهمیت را معاصر انسان ویژه به

 پیشین راه به توانند نمی دیگر ها فرهنگ و جوامع که است بدیهی و روشن همگان برای موضوع این امروزه

 و جمعی مسیر تغییر به کارآمد، ای آینده به رسیدن برای که هوشیاریم اکنون  ما بنابراین بروند، خود

 (  1991و همکاران1سالتر نوین نیازمندیم. )ا راستایی در حرکت

 برای مساعدی صنایع، زمینه چند جانبه و وابستگی ارتباط و گسترش مختلف جوامع فزاینده پیچیدگی    

 سو رشد وتوسعه از یک است. چنانچه ساخته محیط، فراهم ها و تهدیداتفرصت و کیفی رشد کمی

 و ارتباط دیگر پیچیدگی و از سویی قدرتمند ساخته طبیعی هایبا رخداد را در جدال انسان تکنولوژی

 ]21[است. واحد شده ظاهراً در رخدادهای جانبه همه بروز معضالت سبب صنایع تنگاتنگ

 

 

 

 

 

1  Eslater
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ر ها نیز باید مدیریت شوند در حقیقت فقدان توجه به مشکالت دباید توجه داشت بحران ها در سازمان

 ]3[ها را افزایش می دهد.ها بحرانسازمان

 یا و بحران از گیری پیش برای فرایندی استراتژیک مدیریت های حوزه از یکی عنوان به بحران مدیریت      

 مموثر  تصممیمات  اتخاذ بحران مدیریت وظیفه است. بحران یک وقوع هنگام به آن اثرات رسانیدن حداقل به

 همای  ریمزی  برناممه  تممام  در باید و است بحران کنترل و خسارت کاهش تجه در صحیح براساس اطالعات

در  تواننمد  نممی  ممدیران  کمه  است بدیهی گرفت. نظر در نشده بینی پیش های موقعیت را برای جایی بحران

بخمش   یمک  عنموان  بمه  بحمران  ممدیریت  بمه  آنهما  اگر حال این باشند. با داشته بحران آمادگی نوع همه برابر

 بحران گرفتار هایشان سازمان اینکه احتمال باشند، معتقد خود مدیریت استراتژیک مسئولیت زا  جدانشدنی

 ]4[ .یابد می کاهش زیادی تا حد شود

 

 بحران چیست؟

 همگی نیز شده ارائه تعاریف و است دشواری بسیار کار بحران از مشخصی تعریف یک ارائهکلی طور به      

 دیگر جامعه باشد، اما در بحران جامعه یا فرد، سازمان یک برای موضوعی است ممکن که چرا هستند. نسبی

 شرایط تا شود انجام جدی و عاجل اقدامات باید بحرانی شرایط در که نکته این . امانشود محسوب بحران

 ]1[ . است متمایز عادی شرایط از بحرانی شرایط زیرا باشد. می جوامع همه پذیرش مورد نشود، تر بحرانی

 توانشی یا شود می سازمان یک رسوایی و بدنامی سبب که کند تعریف می رخدادی را بحران 19911ربینگرل

 اندازد. می خطر به را بقایش نتیجه و در رشد سودآوری، و دارد سازمان یک رسوایی و بدنامی برای

 اعتبار یا روی شهرت بر فیمن گذاری تاثیر برای توانشی با فعالیتی یا رخدادی هر را بحران 19912کاپونیگرو 

 .کند  می تعریف کار و کسب یک

 

Lerbinger 1 

Kaponigru 2 
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 .شود خارج تواند از کنترل می بزودی یا است کنترل از خارج که کند می داللت موقعیتی بر نوعاً و _

 تپیشرف عدم علت به و است نبوده انسان کنترل در های طبیعی، بحران عمدتاً گذشته، های بحران  

 انسان که هایی بحران اعظم بخش می کرد. اما وارد انسان به زیادی خسارات ایمنی، دانش و تکنولوژیکی

 وقوع حال در بطور مستمر که است بشری مصنوع های بحران اکثراً است، مواجه آن با ها سیستم عصر

آمیز  موفقیت درمهار هاسازمان موفقیت رو این است. از دیگری بحران آغاز بحران، یک پایان و هستند

 انواع به شناخت راجع و بینش داشتن نیز و ها بحران پیرامون در خود مجدد سازماندهی مستلزم هابحران

 ]6[است.  ها بحران از یادگیری و آنها پیامدهای شرایط وقوع، ها، بحران

 

    که داغ خود راهایی هستند ها دورهبحران" 3،اشمیت2،لیپیت1از نظر برخی محققان همچون گرینر   

 "ها بر جا می گذارند.ی عمر سازمانتغییرات مربوط به چرخه ی برچهره

 :عموماً محققان سه ویژگی اصلی را شرط اصلی تعریف بحران ذکر کرده اند

 "تهدید، غافلگیری، فشار زمانی . "  

-باید اوالً احساس کند که هدفبه بیان دیگر، برای آنکه فرد یا گروه درگیر صحنه اوضاع را بحرانی بداند،   

گیری تهدید می شود، ثانیاً در برخورد با تهدید، غافلگیر شود و ثالثاً های دارای اولویت باالی واحد تصمیم

 ]1[گویی به تهدید، محدود است.  احساس کند که زمان موجود برای پاسخ

ه اندازه و درجه تهدید،زمان موجود و میزان ، از اولین مبدعان این رویکرد،با اذعان به این ک4چارلز هرمن     

های های متعددی از اندازهغافلگیری ، از وضعیتی به وضعیت دیگر متفاوت است ، فرض کرد که ترکیب

ها را در مکعبی ترسیم میکند که به مکعب بحران متفاوت این سه ویژگی قابل تصور است. او این ترکیب

 معروف شده است.

 

 

 

charles herman  4schmidt                     3                            Lippitt 2                         greiner  1 
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 تصویر شماره یک                                

 

 نحوه برخورد مدیران با بحران در یک سازمان

توان گفت، چون سازمان های در یک سازمان و نحوه برخورد مدیران میدرباره کنترل آثار منفی بحران    

 ها را می تواند در ابعاد کوچکتر داشته باشد. ی انواع بحراناجتماعی کوچکی است، همه

هایی است که به طور خاص در زمینه حرفه یا تخصص باشد، بحرانبا این تفاسیر آنچه بیشتر مورد نظر می

. مسلماً بر حسب حرفه و صنعت نرخ بروز بحران در سازمان متفاوت است. لیکن باید شودسازمان ایجاد می

 گفت در کشورهای در حال توسعه به دالیل مختلف بروز بحران ها در همه زمینه ها شایع تر است. 
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انی ها زمدلیل آن عموماً مباحث روانشناختی با منشا شتاب رشد است. آثار منفی بروز بحران در سازمان  

 ]1[حاد می شود که هیچ اقدامی قبل از بحران انجام نشده باشد.

کنند. براساس توجه زیادی می 1افتند، به تحلیل فاصلهبسیاری از مدیران که به فکر تصمیم استراتژیک می   

تصمیمات اتخاذ شده در گذشته، سازمان از راهی خاص با استراتژی معینی به نتایجی رسیده است. در هر 

( می توان عملکرد استراتژی را سنجید و به احتمال زیاد در این صورت می توان پیشنهاداتی 1tه از زمان )نقط

برای تغییر در استراتژی داد. در فرآیند نیازهای الزم برای این تغییر، باید پیشنهاد با توجه به فاصله بین 

نظر بر اساس تغییر داده شده در  نتیجه پیش بینی شده در صورت ادامه استراتژی فعلی و نتیجه مورد

 ]1[( تدوین شود.2tاستراتژی برای آینده )

 

 مهار کردن بحران

ها انجام داده است، مهار بحران به منظور کاهش آثار زیانبار و فجایع آنچه تاکنون بشر درباره بحران    

ها اکنشی با بحرانسنگین و دردناك آن از طریق مدیریت بحران بوده است. مدیریت بحران به صورت و

برخورد کرده است و سعی بر مهار بحران و کاهش آثار زیانبار آن دارد. از این رو، مهار کردن بحران به بعد از 

های ها باالخص بحرانوقوع بحران محدود می شود. اما آثار و فجایع سنگین، زیانبار و جبران ناپذیر بحران

انسانی و سازمانی را بیش از گذشته به خود مشغول داشته جدید و مصنوع بشری قرن اخیر، ذهن عوامل 

 ]6[است.

 کند می تالش سازمان فرایند این طی است که یافته نظام فرایندی عنوان به سازمانی بحران مدیریت    

  ]9[کند. بینی پیش و را  شناسایی احتمالی های بحران

  

 

                                                 
1Gap Analysis 
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میزان  و گسترده را خسارات دامنه بحران، مرتباً یحناصح مدیریت و ریزی برنامه"واقعیت اینست که :       

 "دهد. افزایش می را خسارت

یافته است. مدیریت  اهمیت اندازه این تا بحران ومدیریت ریزی برنامه اکنون که است دلیل همین به     

 در امور تنانتظار برگش کنترل، روالی قابل به امور پیشرفت جریان هدفمند دادن سوق معنای به دقیقاَ بحران

 .است بحران از قبل شرایط وقت به اسرع

پیشگیری، دوم  برنامه /بینیپیش نخست  شود،می تشکیل مجزا کامالّ فاز از سه بحرانمدیریت     

 ]1[ .کنترل /هدایت و سوم  آموزش،/ریزی

 

برای  بحران مدیرکل یک به ها سازمان نیاز بر 2001 1: در این راستا میتروف فاز اول پیش بینی     

 که ندارد وجود ها سازمان برای عذری هیچ که داردمی اظهار و کند تاکید می ها بحران به اثربخش واکنش

 باشند. همچنین نداشته سازمان بحران های قابلیت بهبود و بررسی برای مسئول تمام وقت کل مدیر یک

کند.  می تاکید ها بحران از یادگیری و انبحر های سیگنال و کشف عالئم مراکز به ها سازمان نیاز بر میتروف

 بحران وقوع با مرتبط اولیه اخطار های سیگنال و پیوسته مستمر نظارت مراکزی، چنین اصلی یکی از مقاصد

 های بحران با مرتبط الگوهای بطورپیوسته که دارند وظیفه مراکز این است. تصور قابل غیر و بالقوه های

 گردد. می سازمان عملیاتی در ها درس این که کنند تضمین و بیاموزند رسد آنها از و مطالعه را گذشته

این  فهم و کند. درك پیدا کاهش ای مالحظه قابل بطور آینده های بحران برای سازمان توانش که ای بگونه

 وقوع شانس تواند می چیزی چه و داده رخ ها بحران چرا و کجا موقع، چه مستمر یادگیری مستلزم الگوها

 ]6[ .باشددهد، می کاهش را آنها پیامدهای و نتیجه اثرات در و هاآن

 

 

 

  Mitroof 1 



 8 

www.hajarian.com 

 دهنده هشدار عالئم نادر موارد در جز به ها نیز است. بحران آن وقوع از قبل چیز هر دیدن پژوهی آینده   

کنند.  عبور دهنده شدارعالئم ه این کنار از راحتی به نباید مدیران دهند. می بروز از خود وقوع از قبل را ای

که  این خالصه ندارد. اهمیت برایشان آینده وقایع چون کنند احساس نمی را ها نشانه آنها از بعضی البته

 مهار آنرا و درك آنها وقوع از قبل را ها از بحران خیلی اولیه عالیم پژوهی،آینده انجام با توانند می مدیران

 ]13[کنند. 

 

 ریزی برنامه در شما اگر گوید: می قدیمی المثل ضرب یک : زی و آموزشفاز دوم  برنامه ری    

 موفقیت برای کلید یک ریزی برنامه کنید. می ریزی برنامه شکست و موفقیت عدم شما برای نشوید، موفق

 یبرا باید آنها بلکه کنند، ریزی برنامه مثبت رخدادهای برای باید نه فقط ها است. سازمان ها سازمان و افراد

 است ممکن بحران استراتژیک جامع طرح یک و تهیه کنند. تنظیم ریزی برنامه نیز هاگرفتاری و ها سختی

 تمرکز معامالتی و ها روی استراتژی بر و باشد گرانه حساب و اندیشی دور نوعی امروز سازمان، نجات برای

 بحران نظارت، برای یا اندیشی دور و نگری آینده طریق از تواند می سازمان هر آمد. لذا خواهد فردا که کند

 داشته ناخوشایند و منتظره غیر رخدادهای بر تفوق منظور به بحران مدیریت طرح یک و کند ریزی برنامه ها

 به موضوع مدیریت و استراتژیک ریزی برنامه از استفاده طریق از گیرانه پیش و فعال فوق ریزی برنامه .باشد

  ]14[کند. می کمک آنها اثرات و منابع ضعیف مدیریت قت،و و اتالف ضایعات ریسک، کاهش

 و گیرانه پیش و فعال فوق ریزی برنامه به منظورکمک به متعددی های تکنیک گرایان، عمل و محققان  

 کرده شناسایی بالقوه احساس مسائل طریق از فجایع و بحران کاهش یا گیری پیش برای توسعه استراتژی

 ]11[ .اند
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 بحران با برای برخورد فرآیندها توسعه کردند که مطرح  ]11[دارلین و کچ و ]16[دارلین مانند مولفانی   

بالقوه  تاثیرات برای پیوسته و مداوم کنکاش از کاراتر و کارامد شوند، می پدیدار آنها همچنانکه آینده های

 اجتماعی، تکنولوژیکی، -طقیمن محیط درباره داده آوری جمع و محیطی کنکاش طریق از مساله تشخیص

 فراهم سازمان روی بر شان تاثیرات احتماال و ممکن روندهای درباره اطالعاتی تواند سیاسی می و اقتصادی

 ]6[کند. 

ریزی به جلو، در وضعیتی غیرمطمئن، که در فرآیند برنامهدر این فاز بااستفاده از برنامه ریزی اقتضایی      

های و سیستم شودمیهداف توافق وجود دارد، اقدامات مدیریتی و فنی تعریف آن در خصوص سناریوها و ا

 واکنش بالقوه برای پیشگیری، یا واکنش بهتر به یک وضعیت اضطراری یا بحرانی تعبیه شده است.

-منطقی و با مشارکت سازمان ریزی کامالً ریزی اقدامات اصلی و مهم طی یک برنامهدر این نوع برنامه     

نماید تا در کلیه سطوح و در ریزی اقتضایی شرایطی را فراهم می شود. برنامهدخیل در بحران تهیه می های

 های مدیریت بحران به صورت شفاف و گام به گام به اجرا درآید. تمامی سازمانها، برنامه

در بحران را به صورت ریزی ریزی اقتضایی، هسته مرکزی برنامه  توان گفت که برنامهمعنای دیگر می به    

های جامع مدیریت بحران را دارد.  نماید که این هسته مرکزی قابلیت توسعه به صورت برنامهساده ارائه می

بسط و توسعه را توان آنها ریزی این است که در عین حال که می همانگونه که بیان شد مزیت این نوع برنامه

های جامع مدیریت بحران، بسیار  تفصیلی را دارند( مانند برنامههای  داد )قابلیت تبدیل نمودن به برنامه

 تر می باشد. قطور و پیچیده نیست و امکان اجرایی شدنشان نیز ساده 

 ریزی اقتضایی حرکت می رسد که رویکردهای نوین در حوزه مدیریت بحران به سمت برنامهلذا به نظر می   

های زیرمجموعه سازمان ملل المللی به ویژه سازمان ازمانهای بینکند. این رویکرد چند سال اخیر توسط س

 ]22[سازی و بکارگیری شده است. در کشورهای مختلف بومی
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 ماهیت یک بحران، مدیریت و هدایت برای فعلی متون امروزه: فاز سوم  هدایت و کنترل    

 در زیرا یکپارچه شود استراتژیک دیریتم فرایند در باید بحران شود، مدیریت وکنترلمی قائل استراتژیک

 محیطی، حضور روابط بر تأکید است: قرار به این اشتراك وجوه این هستند. مشترك یکدیگر با عامل شش

 سازمان، توصیفی کل پذیری تأثیر ، آنها با سازمان ارشد مدیریت نفعان، درگیری ذی از ای پیچیده مجموعه

 نوظهور. دهایفراین نمایانگر و ثابت الگوی یک از

 و استراتژیک، قوت مدیریت به شدن اضافه با تواند می و استراتژیک است مدیریت مکمل بحران مدیریت     

 مرحله است. این استراتژی اجرای مرحله استراتژیک، فرایند مدیریت در اصلی مرحله کند. اضافه را آن توان

 هدف به رسیدن جهت در ساالنه های شود. هدف می ساالنه آغاز های هدف و سازمانی هایسیاست تعیین با

 شوند. می تعیین بلندمدت های

 برنامه و ها استراتژی اجرای پیشرفت میزان ارزیابی یکپارچه، استراتژیک فرایند مدیریت در نهایی مرحله     

 نگر پیش و نگر پس کنترل طریق از ها ارزیابی هاست. این هدف به میزان رسیدن ارزیابی نیز و بحران های

 تعریف و اصالحی اقدامات انجام مشکالت، حل جهت در مرحله این آمده از دست به اطالعات شود. می انجام

 .گیرند قرار می استفاده مورد هااستراتژی مجدد

 است. ضروری سازمان ارشد مدیریت مشارکت بحران، مدیریت و استراتژیک مدیریت بودن بخش اثر برای   

کنند. هدایت می و داده ساختار را فرایندها عامل، مدیر و ارشد مدیران تیم ستراتژیکا مدیریت در فرایند

]4[ 

 

استراتژی های خوب باید ریشه در تاریخ، سنت و فرهنگ جامعه یا سیستم داشته باشند، در عین حال   

 ]20[ .چالش های آینده را نیز باید در نظر داشته باشند
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تژیک، اندیشیدن به آینده هاست؛ این بدان معناست که باید به آینده اهمیت اصل اساسی در تفکر استرا   

ویژه ای داد. باید از اینجا شروع کرد که چه اتفاقی ممکن است در آینده بیافتد و آن را به خوبی متصور شد و 

  ]10[. در برابر آن برنامه ریزی کرد سپس برای واکنش

 

 مبانی نظری آینده پژوهی

 بینی پیش فعلی، تصمیمات آتی های بیان پیامد از است: عبارت پژوهی آینده است معتقد 1 بل وندل    

 باشد بیشتری های دارای گزینه جامعه نهایت در تا بدیل های حل راه طراحی مشکالت آینده، آغاز و مسائل

 .کند را انتخاب اخالقی و مناسب های گزینه بتواند و

 منظور به جامعه و محیط فناوری، علم، آینده دراز مدت بررسی رایب سیستماتیک تالش پژوهی آینده    

 اجتماعی منافع بیشترین که استراتژیک است تحقیقات بنایی زیر های حوزه و ظهور نو های شناسایی پدیده

 است. پیش یک ضرورت نگری آینده و پژوهی آینده امروز جهان در بنابراین برداشته باشد. در را اقتصادی و

 و کند پیدا افزایش پژوهانه آینده و آینده نگر برای مطالعات زمینه سوم هزاره در که گردد یم بینی

دهد.  می سوق آینده سمت به را  آنها پیرامون تحوالت مغناطیسی جاذبه یک که کنند اندیشمندان احساس

]11[ 

 

 انداز چشم به معموال و پردازد می تفحص و تحقیق به تر مدت دراز های انداز چشم براساس پژوهی آینده

 ]12[اندیشد.  می سال پنج و بیست از بیش اغلب و پنج سال از بیش های

از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده برنامه های استراتژیک، توجه به آینده نگری و تدوین طرح ها و برنامه ها 

 ]10[بر اساس شرایط آتی است.
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 این به.است داشته وجود گذشته در یا دارد وجود االن خواهدآمد، وجود به آینده در که هرچیزی نه (2

 مسئله، این است. نداشته ای هیچ سابقه نآ از پیش که باشد مواردی شامل آینده دارد امکان ترتیب

 کند. می ایجاب را ای تازه های واکنش و تازه های برداشت تازه، های اندیشه

 به تفکر بدون واکنش"است. ضروری امری انسان، کنونی اقدامات و کارها برای آینده تفکر پیرامون (3

 . دارد بینی پیش به ازنی عمل که نیست، چرا پذیر کنش امکان است،اما پذیر امکان آینده،

 ،ص 1390 اسالتروهمکاران، نقل از به 1911 آمارا،(نیست  شده تعیین از پیش کامل طور به آینده (4

غیر  صورت به و پیشاپیش آینده، که کند می تصدیق را حقیقت این صراحت به فرضیه این (32

  .است "نیافته خاتمه و باز"آینده، .نشده است تحمیل انسان بر اجتنابی

 هاست. جمعی انسان و فردی اقدامات از متاثر حدودی تا آینده نتایج (1

 تصمیم، اخذ برای اطالعات تهیه هنگام که کند می ایجاب هستی نظام اجزای بین متقابل وابستگی (6

  گیریم. پیش در را سویه چند رویکردی و داشته "نگر کلی"دید  یک

 به آنها حیاتی است، زیرا پژوهان بسیار آینده یبرا فرضیه این اند. بقیه از بهتر ها آینده از بعضی (1

 هستند.  محتمل و ممکن های آینده نیز بهتر و های آینده کشف صدد در صراحت

 (31 ،ص 1390 ) اسالتروهمکاران،
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 ضرورت آینده پژوهی

 های بسیار هنگفتی بر بخش های تولیدی، صنعتی و، خسارتتغییرات و تهدیدات محیطیتنوع   باتوجه به

زیرساختهای کشور وارد می شود که باید مدیران با شناسایی عوامل تهدیدزا پیش بینی های الزم برای  کالً

 ]11[مقابله و کاهش خسارتهای احتمالی انجام دهند.

 

شناخت  آینده پژوهی و برنامه ریزی بر مبنای تحلیل داده ها زیربنای مدیریت راهبردی بحران ها است.

، فرصت و توانایی بحرانو تحلیل عوامل موثر در ایجاد شرایط بحرانی در زمان وقوع  وضعیت موجود و تجزیه

الزم برای مدیریت کارآمد بحران را فراهم می کند. داشتن یک برنامه دقیق و اصولی و آمادگی همه جانبه 

از هر  در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه است. پیش ضرربرای مقابله با بحران مهمترین اصل جهت کاهش 

، یک روند دایمی و طولی است که از گذشته تا حال و تا آینده امتداد تغییر و تحولچیز باید بدانیم که 

داشته و خواهد داشت. آینده نگری علمی در حقیقت پاسخی حکیمانه به چالش های پیش روی ماست. 

 ]19[ فته است.چالش هایی که عالیم ظهور آنها در زمان حال مشهود است، اما هنوز تحقق نیا

 

 

 نتیجه :
توان گفت تنها اصل تغییر ناپذیر در دنیای امروزی، تغییر است. در محیط رقابتی و پر آشوب در مجموع می

های تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و کسب وکار امروزی و فضای پر از تغییر صنعت در حوزه

های محیطی و مواجهه با تهدیدات برای استفاده از فرصت... ،پیش بینی و شناخت آینده یک ابزار نیرومند 

هایی که با غفلت از آینده بلند مدت دچار افول گردیده اند و بالعکس چه باشد، چه بسیار سازمانمحیطی می

هایی که با توجه به آینده و اهمیت بررسی و شناخت آن از این ابزار برای رشد و توسعه سازمان بسیار سازمان

 کرده اند.  استفاده
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نگر همواره برای آینده آماده هستند و در حالی که رقبای آنها در صنعت از وقوع یک اتفاق های آیندهشرکت

ها و دوری از تهدیدهای ناشی از وقوع ان شوکه و دچار بحران می شوند، آنها از قبل برای استفاده ار فرصت

نگر هستند، به راحتی غافلگیر نمی هایی که آیندهکتحادثه آماده شده اند به طور خالصه می توان گفت شر

شود اما شناخت آینده با توجه به ویژگی موجب پیشتازی و برتری آنها نسبت به رقبا می شوند و همین

بدون داشتن اطالعات کافی پذیر نیست و تغییرات گسترده ای که در آن صورت خواهد گرفت به آسانی انجام

شناسی و توانند قابل اتکا و اعتماد باشند بنابراین ضرورت آیندهدر هر سطحی نمی اندازهااز آینده، چشم

دهی به سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی و صرف وقت و هزینه بیش از پیش پژوهی به منظور جهتآینده

با ر پژوهی در نهادهای اقتصادی کشوهای آیندهشود کانونشود. در همین زمینه پیشنهاد میآشکار می

اندازی شود تا با تجزیه ساله تحوالت این عرصه، راه 20انداز به منظور ترسیم چشمداشتن نگاهی استراتژیک 

و الحاق به  (Globalization) گرفتن مقوالتی نظیر جهانی شدننظر و تحلیل روندها و تغییرات و با در 

 باشد.(WTO) سازمان تجارت جهانی
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