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هاق پیوندند. تغییرات فناورق و مت امبا تغییر در دیگر جنبهامروزه تغییرات باا نر  ساااری ترق بومو  می   :چکیده  

زندگی، افزایش روز افزون وابسااتگی متبابک کشااورها و متک، ت رکز زدایی جوامن و نهادهاق موجود که بدگیک گسااتر  

اساات، ت ایک روزافزون به جهانی شاادن به ه راه حیژ ویاگیهاق متی، مومی و ورق اطالعات شااتاب بیشااترق یافتهفنا

را براق دوگتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم  "آینده "و  "تغییرات"فرهنگی و بسیارق عوامک دیگر، گزوم درک بهتر از 

عناصار مدیریت استراتای  وآینده پاوهی استراتای  به شیوه هاق مرتب  در ه ه جا و در ه ه سوو    .کندایجاب می

دوگتها و بساایارق از سااازمان ها در ساااگ هاق گکشااته بهار گرفته شااده اند. دهار جهت جدید تنبیم در ای  زمینه   

راتای  پرداخته شود، و بر یادگیرق پیشانهادشاده اسات از ج ته ی اینهه به طور کامک تر به ماهیت ع ک مدیریت اسات    

دانش آینده پاوهی به طور کتی به عنوان بخشاای از مدیریت اسااتراتای  ت رکزشااده و به ویاه ت رکز در مورد دگونگی 

دانش اساتراتای  و ننوق اساتیاده از آن و اینهه می تواند با مدیریت راهبردق به شهک بهترق یهرارده شود. ر ره اق   

یشتر می تواند حی  کاربرد مدیریت استراتای  را ارتبا داده و ه چنی  ظرفیت سازمانی براق مبابته تنبیبات مت رکز ب

با داگش هاق ف تی و آینده و بهبود ع تهرد در طوالنی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگتری  هنر آینده اندیشی و 

بزرگتری  دستاورد دانش نوپاق آینده پاوهی ای  است که  آینده پاوهی را ایجاد آمادگی براق رویارویی با آینده دانست.

   .امروز به خوبی درک شود که فرآیند تهامک آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد

 .استراتای  ، تغییر، مدیریت مسئته  آینده پاوهی ، مدیریتکلمات کلیهی: 
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 .:مقهمه

هایی است که با جستجوق منابن، اگگوها، و عوامک تغییر یا شامک مج وعه تال  (Futures studies ):انگتیسای به  پژوهیآینه 

پاوهی بازتاب دهنده دگونگی زایش وام ییت فردا از دگ آینده .پردازدریزق براق آنها میبویه و برنامههاق باگرباات، به تجساااین آینده 

 تغییر )یا ربات( امروز است.

تال  ساایساات اتی  براق بررساای دراز مدت آینده عتن، فناورق، منی  و جام ه به مناور شااناسااایی پدیده هاق نو   آینده پاوهی

بنابرای  در  .یی تنبیبات اساتراتای  اسات که بیشاتری  منافن اجت اعی و امتیادق را در برداشته باشد   ظهور و حوزه هاق زیر بنا

م ه  است به عنوان ادغام مناسب و م بوگ برنامه   جهان امروز آینده پاوهی و آینده نگرق ی  ضارورت اسات.مدیریت استراتای   

 از ساگ  پایدار ت ریف شود.  اد دیگرق( به مناور تنبم و ایجاد ارز ریزق و اجراق مدیریت اساتراتای  در ساراسار سازمان )یا نه   

، تئورق مدیریت اساتراتای  در ماگب برنامه ریزق هاق استراتای  با ی  داردوب جامن تر که در آن راهن اهاق استراتای   0891

 .بودجه بندق و ع تهرد طراحی شده بود تهامک یافت

مأموریت، استراتاق و ع تیات سازمان ه راه با ابتهارات استراتای    ر بر توس ه و هن ترازقتئورق مدیریت استراتای  در حاگ حاض

مت رکز شده در حاگی که توجه دمیم به ذینی ان به عنوان مدعیان با توجه منابن   بزرگ مانند سیاست هاق جدید، برنامه و یا پروژه

فرآیند بیشتر باشد عدم مو یت نیز باالتر خواهد بود گکا   افم زمانی  هو یا خروجیهاق سازمان به صورت بارزق دیده می شود. هر د

نوعی آینده پاوهی را مورد توجه مرار می دهند که مرحته اق اساات و با توجه به   بتندمدت اساتراتای  خود   دوگتها در برنامه ریزق

تغییرات ,آیناده نگرق و آیناده پاوهی را مورد بازبینی مرار می دهند و آن را آینده پاوهی دوره اق می نامند که به عبارت بهتر می   

دارد و آینده را فداق یهبار برنامه ریزق و برنامه نویسی  توان گیت ای  نو  از مدیریت اساتراتای  خود نوعی سایستن خود بازبینی  

 .وفم می دهد  ن ی کند بتهه خود را ه واره با شرای 

پاوهی ابزارق براق مهندسای هوشا ندانه آینده اسات، په بهتر اسات سازمان هاق زیرک در کنار مدیریت ریس  به مبوگه      آینده

ف گکارد، راهبرد هاق م ووا با استیاده از مسیر هایی که ای  عتن در اختیارشان میپاوهی نیز توجه بیشاترق داشاته باشند ت  آینده 

 .هاق موتوب خود برسندسازق را شناسایی ن وده و با سهوگت بیشترق به آیندهبه آینده 

 در   آینده پاوهی  اه یت  به  می توان  تی ین گیرق،  و  در طراحی  آینده  نبش  به  نگاه مختیرق  با
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دمدت بتن  فرآیند بیشااتر باشااد عدم مو یت نیز باالتر خواهد بود گکا دوگتها در برنامه ریزق   افم زمانی  هر ده  پی برد.  ریتمدی

نوعی آینده پاوهی را مورد توجه مرار می دهند که مرحته اق اسااات و با توجه به تغییرات ,آینده نگرق و آینده   اساااتراتای  خود

ر می دهناد و آن را آینده پاوهی دوره اق می نامند که به عبارت بهتر می توان گیت ای  نو  از مدیریت  پاوهی را مورد باازبینی مرا 

اساتراتای  خود نوعی سیستن خود بازبینی دارد و آینده را فداق یهبار برنامه ریزق و برنامه نویسی ن ی کند بتهه خود را ه واره با  

حیاااوگ جامن نگرق در برنامه ریزق ها، عتن آینده پاوهی، ادبیات پراکنده و وفم می دهاد. در آغاز هزاره ساااوم جهت    شااارای 

غیرمنسااجن درخیااون برنامه ریزق براق آینده را به عتن مدون با اصااوگ و مبانی متب  تبدیک کرده که وظییه آن عالوه بر تنتیک 

م اصار عرصه تنوالت شگرف و پویایی   روندهاق گکشاته، کشاف، ابدا  و ارزیابی آینده هاق م ه ، منت ک و موتوب اسات. جهان   

تغییرات دنان غافتگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که کود  تری  کن توجهی به آنها می تواند به بهاق گزاف   شتابنده است.

 غافتگیرق راهبردق در ت ام عرصه هاق سیاسی، امتیادق، اجت اعی و حتی فرهنگی ت ام شود. 

ق مهندسای هوشا ندانه آینده اسات، په بهتر اسات سازمان هاق زیرک در کنار مدیریت ریس  به مبوگه     پاوهی ابزارق برا آینده

ف گکارد، راهبرد هاق م ووپاوهی نیز توجه بیشاترق داشاته باشند تا با استیاده از مسیر هایی که ای  عتن در اختیارشان می  آینده 

 .هاق موتوب خود برسندبه آیندهسازق را شناسایی ن وده و با سهوگت بیشترق به آینده 

 پژوهی.تعریف آینه 

ق ریزهاق باگبویه و برنامههایی اساات که با جسااتجوق منابن، اگگوها، و عوامک تغییر یا ربات، به تجسااین آیندهتال  ٔ  شااامک مج وعه

 .ربات( امروزاستاز دگ تغییر )یا  دگونگی زایش وام ییت فردا ٔ  پاوهی بازتاب دهندهآینده .پردازدبراق آنها می

 آینه  پژوهی دیهن.

بنران ها به جز در موارد نادر عالئن هشدار دهنده اق را مبک از ومو  از خود بروز می دهند. مدیران   هر دیز مبک از ومو  آن است. 

د دون وماین آینده نباید به راحتی از کنار ای  عالئن هشاادار دهنده عبور کنند. اگبته ب  اای از آنها نشااانه ها را احساااس ن ی کنن  

برایشاااان اه یت ندارد. خالصاااه ای  که مدیران می توانند با انجام آینده پاوهی، عالین اوگیه خیتی از بنران ها را مبک از ومو  آنها 

درک و آنرا مهار کنند. آینده پاوهی مشاات ک بر مج وعه تالشااهایی اساات که با اسااتیاده از تجزیه و تنتیک منابن، اگگوها و عوامک  

تغییر و یا ربات، به تجسان آینده هاق باگبوه و برنامه ریزق براق تنبم آنها می پردازند. آینده نگارق، نگاشت  و تدوی  ، ن ایشنامه،  

فیت نامه، و نیز مباگه و متون مربوط به آینده می باشاد که م  وال  از عنیار تخیک عت ی برخوردار است. آینده نگارق ها ب  ا نبش   
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نده پاوهی را اییا کرده اند. آینده شناسی مواگ اتی دندرشته اق و فرارشته اق است که به مناور شناخت وض یت پیش فرضهاق آی

م ه  یا موتوب ی  جام ه در آینده صاورت می گیرد. آینده شاناسای فرآیندق است که به پیش بینی دندی  رویداد مختتف در    

مثابه گزاره اق به کار می رود که گویاق احت اگ نسبی ومو  برخی از فرآیندهاق آینده می پردازد. در ای  ت ریف، واژه پیش بینی به 

کتی یا رشاته اق از وماین اسات. آینده شاناسی، بخشی از عتوم طراحی و ی  شهک جدید طراحی و تهنوگوژق اجت ا  است. آینده    

ی  طراحی راه حک هاق بدیک تا در نهایت پاوهی بیان پیامد هاق آتی تیا ی ات ف تی، پیش بینی مساائک و مشهالت آینده ه چن  

توان کشورها و جوام ی را دید که جام ه داراق گزینه هاق بیشاترق باشاد و بتواند گزینه هاق مناسب و اخالمی را انتخاب کند. می  

ی از ای  شناسآینده نتوانساتند خود را با تنوالت سازگار کنند و از ای  جهت از هن فروپاشیدند. آنها ذات تغییر را درست نشناختند. 

آینده پاوهی یهی از عتوم   تری  عتوم مورد نیاز هر انسااانی اساات. شااناخت آینده از حیاتی .منار دانش شااناخت تغییرات اساات 

گویی هن بینی اساات و ادعاق پیشآینده پاوهی فراتر از پیش . اسااتراتای  می باشااد که در حوزه فناورق هاق نرم مرار می گیرد

خواهان آینده هساتین. آینده پاوهی تال  سایسات اتی  براق      اسات، به آن گونه که پاوهی هنر شاهک دادن به آینده  ندارد. آینده

عتن ، فناورق، منی  و جام ه به مناور شااناسااایی پدیده هاق نو ظهور و حوزه هاق زیر بنایی تنبیبات   ?بررساای دراز مدت آیند

آینده پاوهی دانش و م رفتی است که دشن  .تیاادق را در پی خواهد داشات  اساتراتای  اسات که بیشاتری  منافن اجت اعی و ام   

مردم را نسبت به رویدادها ، فرصتها و مخاطرات احت اگی آینده باز نگه داشته و ابهامات مردم را کاهش داده و توانایی انتخاب گزینه 

داده تا بدانند که به کجاها می توانند بروند )آینده هاق هاق هوش ندانه جام ه و مردم را افزایش می دهد از ای  رو به ه گان اجازه 

)آینده هاق هنجارق ( و از ده مسایرهایی می توانند با ساهوگت بیشترق به آینده هاق موتوب خود     اکتشاافی (، به کجا باید بروند 

 برسند )راهبردهاق م ووف به آینده سازق(.  

 روش تحقیق در آینه  پژوهی.

برخی منببان بر ای  باورند که اصاوال  آینده مابک پاوهیدن نیسات درا که آنچه ما در مورد آینده دارین بر پایه ی  سارق فرضیاتی    

اساات که ضاا انت مو ی براق ومو  ندارد و اطالعات ما نساابت به آینده تنها برخی حدس و گ ا نهاساات که از نار عت ی داردوب 

منیا ن ی آورند. ای  گروه، آینده پاوهی را آن هن در حد ک اگ خود، تنها پیش بینی آینده فرض مناسبی را براق ی  تنبیم عت ی 

و ای  مهن منببان   پیش بینی نیسااات،آینده پاوهی را هن داراق اعتبار کافی ن ی دانند،  می کنناد. دون مو یتی در یافته هاق 

ن ای  تیهر در جام ه عت ی، بر دمت انجام ف اگیتهاق آینده پاوهانه خود آیند ه پاوه را بر آن داشاته تا به مناور پاسخگویی به پیروا 

هر ده بیش از پیش بیافزایند و ای  باور را حاکن سازند که آینده پاوهی نیز ه چون سایر عتوم که از داگو نهاق تهامک، گکشته و به 

آن یاد کرد که رویهردق غیر ف اگ در برخورد با آینده  مرحته تهامک یافته اق رسایده که دیگر ن ی توان به عنوان آیند هاندیشای از  
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است بتهه امروزه آینده پاوهی با برخورد ف االنه نسبت به آینده، س ی در ساخت آن دارد که مرتبه اق تهامک یافته تر از پیش بینی 

 ................................صرف و موتم است

ه دورتر باشاد کسب اطالعات آن نیز با سختی بیشترق میسر می شود به ننوق که براق  در آینده پاوهی هر ده آیند ه مورد مواگ 

افم هاق زمانی بسایار دور اطالعات م تبرق نخواهین داشات. آنچنان که ی  تاریخدان یافته هاق مابک استناد ک ی نسبت به وماین   

طالعات است. گکا با ای  ادگه ن ی توان از غیر عت ی بودن گکشاته و با مدمت طوالنی دارد و ده بساا در بسایارق موارد اصوال  فامد ا   

عتن تاریخ سااخ  به میان آورد آنچنان که ن ی توان آینده پاوهی را دانش و مهارت عیاار نوی  ندانساات. در تنبیبات آینده پاوهی 

در بیشااتر تنبیبات به عنوان اصااوال  از رو  هاق تجربی و میدانی ن ی توانند بهره گیرند. از طرفی عدم وجود ساااببه پاوهش که  

عامتی مؤرر در راساتاق انجام تنبیم، پاوهشاگر را یارق می رساند، در بیشتر تنبیبات آینده پاوهی وجود ندارد و ع ال  منبم را با   

  تنگناهاق بسایارق مواجه می ساازد. یهی دیگر از داگش هاق تنبیبات آینده پاوهی عدم توانایی در بررسی و مرور ادبیات موضو  

کک نگرق و توجه به بافتار از ویاگی هاق   تنبیم اسات که گاهی ای  کار را غیرم ه  و گاهی دشوار می سازد. آموز  حی  ع ک، 

تنبیبات آینده پاوهی هساتند که گاها  مندودیت هایی را براق منبم به دنباگ دارند. به طور مثاگ درک صنی  آزمودنی در بافتار،  

نبم را در انجام آن ناتوان می ن اید به خیااون اگر آزمودنی یا نگریسااته، انسااان و اب اد و امدامات کارق اساات دشااوار که گاهی م

پیچیده او باشاد. بنابرای  منبم م ه  است از جام ه مورد تنبیم خود، بدون اطال  و رضایت مبتی اطالعات آشهار و در عی  حاگ  

آزمودنی به شااا ار می رود و حتی در برخی تنبیبات م ه  اسااات،  زیاان بخش را ج ن آورق کند که ای  نوعی تجاوز به حبوق 

منبم سابب مخاطرات مانونی، اخالمی و جانی تین تنبیم را فرآهن سازد درا که ورود به بافتار ه واره خوشایند آزمودنی یا عوامک  

طبی ی بررسی می شوند که ی  حس   مت دد موجود درکی سااختار یا بافتار نیست. اگبته در ای  رو ، پدیده ها در دنیاق وام ی و 

بزرگ در حبیبی بودن و مابک اتها بودن نتایج به شاا ار می آید. تنبیبات آینده پاوهی ع وما  مشااارکتی هسااتند که ای  مهن گاها   

زق امشهک زا است. فرهنگ کار گروهی در بسیارق موارد ک رنگ و ض یف است گکا بستر مساعد اینگونه ف اگیتها نیازمند فرهنگ س

در ای  خیااون اساات. در آینده پاوهی، عدم ارائه داردوب نارق براق تنبیم که گزوما  ع یم، خالصااه و دمیم باشااد، مشااابه    

تنبیبات کییی اسات. ای  مهن از ی  سو باع  آزادق ع ک منبم در ف اگیت هاق آینده پاوهی می شود و از سوق دیگر به عنوان  

 هاق منبم را از اذهان دور سازد.  ی  آسیب جدق می تواند برخی کن کارق 
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 روشهای آینه  پژوهی.

روشهاق آینده پاوهی توانایی جکب، ادراک و دستیابی به نارهاق شخیی را دارندی نارهایی که در ارتباط با زندگی هستند و از آن 

نها می تواند به سؤاگ هاق از ناشای می شاوند. ان واف پکیرق یهی دیگر از ویاگی هاق ارزنده رو شاهاق آینده پاوهی است که نه ت   

پیش ت یی  شاده پاسخ دهد، بتهه موجب می شود منبم توانایی پاسخگویی به سؤا گهاق مور  شده در زمان اجراق تنبیم را نیز  

تنبیبات آینده پاوهی بنا به ماهیت انتزاعی و اساتبرایی که دارند بر خالف تنبیبات ان ا امی و میاسی با دغدغه و    .داشاته باشاد  

شااوارق خاصاای مورد ارزیابی مرار می گیرند. گکا باور پکیرق، انتباگ پکیرق، اتها رپکیرق و تأییدپکیرق در مورد نتایج حاصاااک از   د

تنبیبات آینده پاوهی بسااادگی سااایر تنبیبات میساار نیساات. به طور کتی براق موفبیت در ف اگیت هاق آینده پاوهی، منبم و   

آنچه براق آینده پاوهی  .ز اه یت است. آیند هراوهی تنها در تا  براق شناخت آینده نیستنگاهی که به پاوهش دارد بسایار حائ 

اصاک اسات، سااخت آینده است و ای  کار منبم نخواهد شد مگر با شناخت درست رو  هاق مناسبی که منبم آینده پاوه را در    

 ای  مسیر یارق می رساند.  

 

 مطالعات آینه  پژوهی.

ر شارکت هاق آگ انی توس  پان  صورت گرفت تا انگیزه و اهداف به کارگیرق آینده پاوهی در شرکت ها و  مواگ ات آینده پاوهی د

شاارکت بزرگ خانوادگی مواگ ات آینده پاوهی داشااتند و یا حدامک نوآورق هاق زیاد و  62تنتیک رو  هاق آن را بررساای ن اید. 

بالفاصاااته په از جنگ جهانی دوم، و به دنباگ تجزیه و تنتیک اساااتراتاق هااق م ووف باه آیناده را دنبااگ می کردند.ه چنی      

هاق مورد اسااتیاده در آگ ان و ژاپ ، متدهاق نوینی براق آینده پاوهی ابدا  شااد و در نتیجه آن دسااتاوردهاق تهنوگوژق تهنوگوژق

 ....مبک پیش بینی شدهاق باگیستی  ماره پی ا و ح ک و نبک هوایی از شامک رادار، موش  0821و  0891هاق مهن دهه

 مطالعات آینه  و مهیریت.

از مهن تری  عناصار تشهیک دهنده برنامه هاق استراتای ، توجه به آینده نگرق و تدوی  طر  ها و برنامه ها بر اساس شرای  آتی   

وان ق بزرگ، به عناسات.پیدا کردن ی  ت ریف روش  و مشترکی از مواگ ات آینده امهان پکیر نیست. مواگ ات آینده در شرکت ها 

میاهین مدیریت و آینده مواگ ات اسااتراتای  هر دو   اسااتراتای  ع ک گرا دنباگ می شااود.  ?ی  ف اگیت با هدف ح ایت از آیند

اسااتدالگ می کنند که پیچیدگی و پویایی در منی  رو به افزایش اساات و سااازمان نیاز به مدیران براق تیاا ین گیرق در دنی    
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اند. از آنجا که آینده نبش مه ی در برنامه ریزق و تیاا ین گیرق بازق می کند اه یت مواگ ات آینده در منیوی را ضاارورق می د

در موم یت هاق برنامه ریزق روزانه مشاااهده می   مدیریت بیشااتر به دشاان می آید. در برنامه ریزق حاگ حاضاار پیش بینی آینده

ویر می کشاد. بدون درک تی ین گیرق هاق آینده ن ی توان جهت گیرق  آینده، اتیااگ آینده به زمان حاگ را به تیا   ?شاود. برنام 

 تی ین گیرق آینده را ت یی  کرد. 

 مهیریت مسئله و هشهار استراتژیک..و

ای  است که براق اوگی  بار به شناسایی و ناارت بر نیروهاق اجت اعی،تهنوگوژیهی، سیاسی ، امتیادق و   هدف از مدیریت مسائته  

ریف میاهین و نارات و در نهایت تناین امدام استراتای  به مناور مبابته با ای  وض یت امدام شود. فرض اساسی سره تیسیر و ت 

ای  عالئن هشاادار دهنده می توانند به عنوان ساایگناگ هاق ضاا ییی  .ظاهر ن ی شااود  ای  اساات که ناپیوسااتگی ها بدون اخوار

است که می تواند به شگیتی استراتای  و ی  رویداد   گام آن سیگناگمیهوم سیگناگ ض یف هدف تشخیص زود هن .توصیف شوند

ض یف است با اسه  منی  سازمان   منجر شاود که در نتیجه پتانسایک استراتاق سازمان را به خور اندازد. تشخیص سیگناگ هاق  

آن ف اگیت می کند بوور به موجب آن منیوی که سازمان در   به دسات می آید. میهوم پویش منیوی توصایف فرایندق است که  

هدف ای  اسات که براق شاناسایی سیگناگ هاق اوگیه تغییرات زیست     سایسات اتی  براق اطالعات مربوطه بررسای شاده اسات.     

 منیوی امهان پکیر شود و درحاگ حاضر تشخیص تغییرات زیست منیوی در جریان است. 

 مهیریت استراتژیک.

ها و اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی هاق مربوط به بررسای، ارزشایابی و انتخاب استراتاق  ف اگیت  مدیریت اساتراتای  

گیرد . از نار تاریخی، منی ت اصااتی مدیریت  هاق انجام شااده را در برمی ها و در نهایت کنترگ ف اگیتبراق اجراق ای  اسااتراتاق 

ها یا تر راهتر و منوبیکند از مجراق اسااتیاده ن ودن از رو  منان تر، م بوگ  میاسااتراتای  ای  بوده اساات که به سااازمان ک 

ارده در هاق یهرهاق بهترق را تدوی  ن اید. گکا تیاا ی ات و ف اگیتهاق اسااتراتای  را انتخاب ن اید و بدی  گونه اسااتراتاقگزینه

 توان به ضاارورتنگاهی دمیم به میهوم مدیریت اسااتراتای  میهاق مؤرر، اجرا و کنترگ نتایج آنهاساات .با جهت توساا ه اسااتراتاق

اساتیاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات منیوی که در حاگ حاضار شاتاب زیادق به خود گرفته است و پیچیده شدن تی ی ات    

 شاااود. اق جاامن براق مواجهاه باا اینگونااه مساااائااک بیشاااتر از گااکشاااتااه احسااااس می     ساااازمااانی، گزوم بهااارگیرق برناااماه 

نگر و امت اایی راه حک بسیارق از مسائک سازمانهاق امروزق است. پایه  نگر، جامنمدیریت اساتراتای  با تهیه بر ذهنیتی پویا، آینده 

کنندگان مواد اوگیه، ها ، عرضههاق رمیب، بازارها ، می تهاق مدیریت اساتراتای  بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت 
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ها ، بساتانهاران، ساهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند مرار دارد و ای  عوامک موفبیت تجارق   ن، دوگتکنندگاتوزین

توانند از آن ها براق حیااوگ موفبیت در آینده میدر دنیاق امروز را رمن می زنند. در نتیجه یهی از مه تری  ابزارهایی که سااازمان

 .و اختالط آن با آینده پاوهی می باشد بهره گیرند مدیریت استراتای 

 آینه  پژوهی و مهیریت استراتژیک.  

شاناساایی پیچیدگی ها و پویایی هاق برخاساته از منی  هاق سازمانی و     ?میهوم مدیریت اساتراتای  و آینده پاوهی هر دو دربار 

مختیارق به نبش آینده در طراحی و تی ین  نیازمندق هاق مدیران براق تیا ین گیرق در دنی  منیوی بن  می کنند. با نگاه  

می توان باه اه یت آینده پاوهی در مدیریت پی برد. پیش بینی آینده در طراحی می تواند در موم یت هاق طراحی روزانه    گیرق،

حاگ می  دیده شااود، زیرا هر امدام تیاا ین گیرق بر پاق برخی میروضااات در آینده مبتنی خواهد بود. ی  طر ، آینده را به زمان 

کشااند. میهوم مدیریت استراتای  خود به واسوی در گیرق در منی  سازمانی میهوم سازق شده است. هدف مدیریت استراتای   

سااااخت فوق ف اگ آینده اسااات. بن  دربارق تأکیدات بر آینده، به اه یت آینده پاوهی در مدیریت اشااااره دارد. آینده پاوهی و  

وظییه اصااتی مدیریت ، از داگش هاق بزرگ مدیران دردهه هاق اخیر بوده اساات. تتبی درساات  مدیریت اسااتراتای ، به عنوان دو

درباره سازمان به عنوان ی  سیستن باز که دائ ا با منی  پیرامون خود درارتباط بوده و از تغییر و تنوالت آن تاریر می پکیرد گزوم 

که  می دهد  ن می ن اید . مدیریت استراتای  به سازمان ای  امهان راآشنایی و بهره گیرق از دانش مدیریت استراتای  را دو دندا

به شایوه اق خالق ونوآور ع ک کند و براق شاهک دادن به آینده خود به صاورت انی اگی ع ک نهرده و سارنوشت خود را رمن بزند و     

ا به زمان حاگ کشااانده و در ساااختار  آینده را تنت کنترگ درآورد . مدیریت اسااتراتای  به واسااوی در گیرق در منی  ، آینده ر 

تال  براق بهبود فرآیند تی ین گیرق با توجه به   سازمانی میهوم سازق شده است . هدف مدیریت استراتای  ساخت آینده است.

تا با توجه به اینهه تی ی ات ف تی، احت اال  .وضا یت ف تی و رسایدن به نتایج موتوب در آینده از سااگ ها پیش آغاز شاده اسات      

امروزه رو  هاق  .سااگهاق زیاد تاریرات خود را خواهند گکاشاات، ای  مساااگه ه واره یهی از دغدغه هاق اصااتی انساان بوده اساات  

سااازمان با رفت و   مرسااوم مدیریت اسااتراتای  جاق خود را به روشااهاق نوی  بر پایه ق دشاان انداز داده اند. اسااتراتایساات هاق

مهان می یابند تا فرصت ها و تهدیدها و پاراداین هاق نوظهور احت اگی را کشف کرده واستراتاق بی  حاگ و آینده سازمان ا  برگشت

ساااازماان را بر پاایاه ان ها رمن بزنند. رویهرد هنجارق هن اکنون از طریم تهنی  آینده پاوهی به رویهرد کامال ع تیاتی و م ه     

 .تبدیک شده و به هیچ وجه ذهنی و تخیتی نیست
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 مهیریت استراتژیک، مهیریت بحران.آینه  پژوهی،

از اینجا  باید  اصاک اسااسای در تیهر استراتای ، اندیشیدن به آینده استی ای  بدان م ناست که باید به آینده اه یت ویاه اق داد.    

زق کرد. ه ریشرو  کرد که ده اتیامی م ه  است در آینده بیافتد و آن را به خوبی متیور شد سره براق واکنش در برابر آن برنام

براق ارر بخش بودن مدیریت اسااتراتای  و مدیریت بنران ، مشااارکت مدیریت ارشااد سااازمان ضاارورق اساات.در فرایند مدیریت   

اسااتراتای  تین مدیران ارشااد و مدیر عامک، فرایندها را ساااختار داده و هدایت میهنند. مدیریت بنران مه ک مدیریت اسااتراتای  

دن به مدیریت استراتای ، موت و توان آن را اضافه کند . مرحته اصتی در فرایند مدیریت استراتای ، اسات و می تواند با اضاافه شا   

مرحته اجراق استراتاق است. ای  مرحته با ت یی  سیاستهاق سازمانی و هدف هاق ساالنه آغاز می شود. هدف هاق ساالنه در جهت 

ترگ بنران باید در فرایند مدیریت اساتراتای  یهرارده شود زیرا در  رسایدن به هدف هاق بتندمدت ت یی  می شاوند. مدیریت وکن  

شاش عامک با یهدیگر مشاترک هستند. ای  وجوه اشتراک به ای  مرار است: تأکید بر رواب  منیوی، ح ور مج وعه پیچیده اق از   

گگوق رابت و ن ایانگر فرایندهاق ذق نی ان، درگیرق مدیریت ارشااد سااازمان با آنها ، تأریر پکیرق کک سااازمان، توصااییی از ی  ا  

نوظهور. مرحته نهایی در فرایند مدیریت اساتراتای  یهرارده، ارزیابی میزان پیشرفت اجراق استراتاق ها و برنامه هاق بنران و نیز  

ه از ست آمدارزیابی میزان رسیدن به هدف هاست. ای  ارزیابی ها از طریم کنترگ په نگر و پیش نگر انجام می شود. اطالعات به د

 ای  مرحته در جهت حک مشهالت، انجام امدامات اصالحی و ت ریف مجدد استراتایها مورد استیاده مرار می گیرند.  

 و معضل تغییر پذیری و اطمینان فرآینه مهیریت استراتژیک

راتای  اید رویهرد مدیریت استبه مناور بررسای نیاز به توس ه در ی  افم زمانی طوالنی و ضرورت مبابته با تغییر منی  سازمان ب  

را اجرا شاود. ع تهرد مدیریت اساتراتای  اجازه می دهد تا پاساخهاق یافته شده براق تغییرات ر  داده و ایده ها به مناور توس ه    

 .برنامه ریزق شده تغییرات تازه سازق شود

 .ریاات اساااتراتایاا  ارائااه می کنااد اساااتراتاق در مرکز توجااه مرار دارد، تاادوی  و اجراق آن مبنااایی براق فراینااد ماادی 

وام یت ای  اساات که تیاوتهاق جنبه هاق مختتف مدیریت اسااتراتای  پایه اق را تشااهیک می دهند، اما تأکید بر عوامتی اساات که 

مسیرهاق مختتف رسیدن به موفبیت را نشان می دهند و اینهه راه حک آنها نیاز به دانش درباره ف اگیت شرکت در اجراق ای  رو  

 .اردد

 

بگیرد، مرار دادن رو  برنامه ریزق ساایت و سااخت در مرکز توجه،   به طور خان، اگر پکیر  وتنبم تغییر مداوم منی  صااورت
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م ه  اسات باع  افزایش ش  و تردید شود. هنگامیهه فرایند مدیریت استراتای  تجزیه و تنتیک شود، مابک توجیه نیست که نیاز  

 مبابته با داگش هاق مور  شده توس  تنامض تغییرپکیرق و اط ینان نشان داده شود. 

 ل  فرصت تحلی

 تغییرات

بنابرای  ای  ی  میهوم مبهن  . بوور کتی جستجوق فرصت ها با برخی ازعوامک درجه اوگ تغییری خالمیت و نوآورق در ارتباط است

به صاورت پویا و ه راه با تغییردر حاگ گساتر  هستند،     اسات، اما می توان آن را شاخیایت هاق نوآورانه فرض کرد. فرصات ها    

فرصااتها داگشاای براق ی  نگر  ف اگ اساات. اجراق فرایند مدیریت اسااتراتای  راههارق براق تغییرات     درویهر  بنابرای  درای 

 .وشرو  جستجو براق فرصت هاق توس ه جدید را تن یک می کند

 راهنمایی هایی مهم برای عوامل مؤثر بر جستجوی فرصتها عبارتنه از:

 فرموگیزه کردن شهک استراتاق  -

 نهمدیریت دوراندیشا  -

 برنامه ریزق بتند مدت  -

 اوگویت هاق توس ه متهورانه  -

 ه هارق هاق بتند مدت  -

 آینده پاوهی و شهاف استراتای .

 

را شاناساایی کند. شهافها نشان دهنده تیاوتهاق میان ع تهرد رمابتی     کار آینده پاوهی آن اسات که شاهافهاق فرصات و ع تهرد   

می باشااند. شااهافها تیاوت میان آنچه شاارکت باور دارد که باید انجام دهد )میااد و  )ف تی(موتوب )آینده( و ع تهرد رمابتی ع تی 

 .نیت استراتای ( و آنچه شرکت می تواند انجام دهد )وام یت ف تی شرکت( را نشان می دهند

تیاوت میان آرمانها یا  اق از زمان داراق شااهاف اسااتراتای  و نیز شااهاف دانش باشااد. ای  شااهافها،  تواند در هر نبوهشاارکت می

از راه گزاره ارزشی سازمان و وام یت ف تی آن بیان  امیدهاق ج  ی سازمان را با توجه به آنچه باید انجام شود را نشان می دهند که
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ت کشهافها مندودیت هاق رمابتی شر  گزاره اق که ان هاس آن دیزق است که سازمان می داند که می تواند انجام دهد . می شوندی

آن هساتند که شارکت در ده مباط ی نیاز به بهبود دارد )پر کردن شهاف( و هن دنی  نشان    ?را من هه می کنند و نشاان دهند 

دهنده تنوگ سااازمانی و نیز فرصاات هایی براق بهبود هسااتند. گزینه هاق تنوگ می توانند از پیامدها و نتایج تجزیه و تنتیک دو   

 .شهاف، مشتم شوند

اق که تیویرق مابک اط ینان و مورم از موم یت رمابتی ف تی توانند با ک   روشها و ابزارهاق ویاهای  و دانش میاستراتشهافهاق 

شناسایی و تنتیک شوند. ای  ابزارها یا روشها م ه  است به عنوان مثاگ ی  متدوگوژق تجزیه و تنتیک  شارکت را فراهن می سازند، 

توس ه یافت و نتیجه آن  6111اق که توس  نویسندگان ی  پروژه تنبیباتی در ساگ مانند متدوگوژق اساتراتای  پرتیوگیو باشاند،  

ای  تجزیه و تنتیتها نشااان داد که جایی که شااهافهاق   بررساای توان ندق هاق شاارکت بر حسااب ارر و نبوه موت رمابتی آنها بود.

ی هستند که باید منابن در آنها به مناور ایجاد موم یت رمابتی در حوزه های دانش و اساتراتای  در پرتیوگیوق شارکت وجود دارند،  

 آینده سرمایه گکارق شوند.  

 نتیجه گیری...

آینده پاوهی، مبدمه و پیش درآمد ورود به بن  هاق مواگ ات اساتراتای  به ش ار می آید. در وامن، فرد په از آنهه توانست مغز   

ه ها را بیابد، حرکت هاق آتی را مدینار مرار دهد، احت االت پیش رو را شناسایی کند، کتّیت خود را به پویش وادارد، توان تنتیک داد

سیستن را در ذه  تجسن کند و باالخره به شناسایی و تنتیک امدامات و سیاست هاق سایر رمبا نائک آید، آنگاه با ای  ذه  پویا مادر 

پیشارفته تر، با ج ن آورق دیدگاه ها و نارات و یا در نار داشاات  تنام ات   خواهد بود به تیهر اساتراتای  برردازد و در مرحته اق 

موجود، بتواند با در نار گرفت  عنیار زمان و نیز منابن در دسترس، راه حک هایی که ک تری  میزان ضرر و بیشتری  میزان منی ت  

 .ان هاق ب دق بهره جویدرا دارا باشند، بیابد و از تجربه هاق به دست آمده در ای  راه، براق حک بنر

مهن تری  وظییه ی  اساتراتایسات، دستیابی به شناختی صنی  از وض یت پیش رو است. بر ای  اساس، آینده نگرق و استیاده از   

ابزارهااق عت ی براق آیناده پاوهی، در مادیریات اساااتراتایا  اه یت حیاتی دارد. از آنجا که یهی از ارکان اصاااتی برنامه ریزق      

ارا بودن ذهنی خالق و آینده پاوهانه است، آینده پاوهی و مدیریت استراتای  در منی  هاق عت ی و اکادمی  مانند اساتراتای  د 

دو باگ پرواز به ساوق ی  مبیدند که به موازات هن رشد یافته اند. در جهان پر از تنوگ م اصر، مدیران و برنامه ریزان آگاه و آینده  

گ از آینده در منی  کارشان و اتخاذ تی ین در هنگام رویارویی با آینده، تیهر برنامه ریزق خود را با نگر، به جاق انتاار براق استببا

با رویهرد په نگرق از آینده به امروز مسااایرهاق توسااا ه را   ماشااای  زمان به آینده منتبک کرده و با ح اااور در آینده موتوب

سین می کنند . از بی  سه زمان گکشته، حاگ و آینده، زمان آینده از ه ه تابتوگکارق و سیاستهاق رسیدن به آن آینده موتوب را تر
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و اینهه بن  درباره ارتباط بی  تیااا ین گیرق، طراحی و تأکیدات بر آینده به اه یت آینده پاوهی در مدیریت   آنها مه تر اسااات

بزرگتری    .بود رو  هاق خود ترغیب گردداشاااره دارد. آینده پاوهی می تواند بیشااتر بر مبانی عت ی اسااتوار شااود و در جهت به

 داگش پیش روق آینده پاوهی اه یت اجرایی بودن رو  هاق آن در شرکت ها است

به طور خالصاه می توان گیت شارکتهایی که آینده نگرند، به راحتی غافتگیر ن ی شوند و ه واره براق آینده آماده هستند در حاگی   

اتیاق شااوکه شااده و ددار بنران می شااوند، آنها از مبک براق اسااتیاده از فرصااتها و دورق از که رمباق آنها در صاان ت از ومو  ی  

تهدیدهاق ناشای از ومو  آن حادره آماده شده اند گکا ه ی  ویاگی موجب پیشتازق و برترق آنها نسبت به رمبا میشود اما شناخت  

به آساانی انجام پکیر نیست و بدون داشت  اطالعات کافی از   آینده با توجه به تغییرات گساترده اق که در آن صاورت خواهد گرفت  

آینده و دشان اندازها در هر سونی ن ی تواند مابک اتها و اعت اد باشند بنابرای  ضرورت آینده پاوهی به راه مدیریت استراتای  به  

مستبی ا در خدمت مدیریت و برنامه  مناور جهت دهی به سارمایه، تهنوگوژق و نیروق انسانی ه واره آشهار می شود. آینده پاوهی 

اق پاوهان برریزق راهبردق مرار می گیرد و می تواند نبش ت یی  کننده اق در تیا ین ساازق و سایاساات گکارق اییا ن اید. آینده   

اید ب  چنی هاق بدیک، باید اهداف و ارزشهاق بشرق را مواگ ه و ارزیابی، و از آنها استیاده کنند ، ه سانجش میزان موتوبیت آینده 

 . .به درک ماهیت جام ة موتوب و نیز به م یارهاق م اوت و ارزیابی خود، توجه ویاهاق داشته باشند
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