آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک
چکیده :عناصر مدیریت استراتژیک وآینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح
دولتها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند .چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه
پیشنهادشده است از جمله ؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود ،و بر یادگیری
دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکزشده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی
دانش استراتژیک و نحو? استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود .ثمر?
تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیط? کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقا داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای
مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد .شاید بتوان بزرگترین هنر آینده
اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست .بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی
این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده ،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی
کرد.
کلمات کلیدی :آینده پژوهی  ،مدیریت استراتژیک  ،تغییر ،مدیریت مسئله.
مقدمه
آینده پژوهی تلاش سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده علم ،فناوری ،محیط و جامعه به منظور شناسایی پدیده
های نو ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را در برداشته
باشد .بنابراین در جهان امروز آینده پژوهی و آینده نگری یک ضرورت است.مدیریت استراتژیک ممکن است به
عنوان ادغام مناسب و معقول برنامه ریزی و اجرای مدیریت استراتژیک در سراسر سازمان (یا نهاد دیگری) به منظور
تحقق و ایجاد ارزش پایدار تعریف شود .از سال  ،0891تئوری مدیریت استراتژیک در قالب برنامه ریزی های
استراتژیک با یک چارچوب جامع تر که در آن راهنماهای استراتژیک بودجه بندی و عملکرد طراحی شده بود تکامل
یافت.
تئوری مدیریت استراتژیک در حال حاضر بر توسعه و هم ترازی مأموریت ،استراتژی و عملیات سازمان همراه با
ابتکارات استراتژیک بزرگ مانند سیاست های جدید ،برنامه و یا پروژه متمرکز شده در حالی که توجه دقیق به
ذینفعان به عنوان مدعیان با توجه منابع و یا خروجیهای سازمان به صورت بارزی دیده می شود .هر چه افق
زمانی فرآیند بیشتر باشد عدم قطعیت نیز بالاتر خواهد بود لذا دولتها در برنامه ریزی بلندمدت استراتژیک خود نوعی

آینده پژوهی را مورد توجه قرار می دهند که مرحله ای است و با توجه به تغییرات ,آینده نگری و آینده پژوهی را
مورد بازبینی قرار می دهند و آن را آینده پژوهی دوره ای می نامند که به عبارت بهتر می توان گفت این نوع از
مدیریت استراتژیک خود نوعی سیستم خود بازبینی دارد و آینده را فدای یکبار برنامه ریزی و برنامه نویسی نمی کند
بلکه خود را همواره با شرایط وفق می دهد.
آینده پژوهی ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است ،پس بهتر است سازمان های زیرک در کنار مدیریت
ریسک به مقوله آینده پژوهی نیز توجه بیشتری داشته باشند تا با استفاده از مسیر هایی که این علم در اختیارشان
میگذارد ،راهبرد های معطوف به آینده سازی را شناسایی نموده و با سهولت بیشتری به آیندههای مطلوب خود
برسند.
با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم گیری ،می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت پی
برد .هر چه افق زمانی فرآیند بیشتر باشد عدم قطعیت نیز بالاتر خواهد بود لذا دولتها در برنامه ریزی بلندمدت
استراتژیک خود نوعی آینده پژوهی را مورد توجه قرار می دهند که مرحله ای است و با توجه به تغییرات ,آینده
نگری و آینده پژوهی را مورد بازبینی قرار می دهند و آن را آینده پژوهی دوره ای می نامند که به عبارت بهتر می
توان گفت این نوع از مدیریت استراتژیک خود نوعی سیستم خود بازبینی دارد و آینده را فدای یکبار برنامه ریزی و
برنامه نویسی نمی کند بلکه خود را همواره با شرایط وفق می دهد .در آغاز هزاره سوم جهت حصول جامع نگری در
برنامه ریزی ها ،علم آینده پژوهی ،ادبیات پراکنده و غیرمنسجم درخصوص برنامه ریزی برای آینده را به علم مدون
با اصول و مبانی متقن تبدیل کرده که وظیفه آن علاوه بر تحلیل روندهای گذشته ،کشف ،ابداع و ارزیابی آینده های
ممکن ،محتمل و مطلوب است .جهان معاصر عرصه تحولات شگرف و پویایی شتابنده است .تغییرات چنان غافلگیر
کننده و برق آسا از راه می رسند که کوچک ترین کم توجهی به آنها می تواند به بهای گزاف غافلگیری راهبردی
در تمام عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی تمام شود .
آینده پژوهی ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است ،پس بهتر است سازمان های زیرک در کنار مدیریت
ریسک به مقوله آینده پژوهی نیز توجه بیشتری داشته باشند تا با استفاده از مسیر هایی که این علم در اختیارشان
میگذارد ،راهبرد های معطوف به آینده سازی را شناسایی نموده و با سهولت بیشتری به آیندههای مطلوب خود
برسند.
...

تعریف آیندهپژوهی
آینده پژوهی دیدن هر چیز قبل از وقوع آن است .بحران ها به جز در موارد نادر علائم هشدار دهنده ای را قبل از
وقوع از خود بروز می دهند .مدیران نباید به راحتی از کنار این علائم هشدار دهنده عبور کنند .البته بعضی از آنها نشانه
ها را احساس نمی کنند چون وقایع آینده برایشان اهمیت ندارد .خلاصه این که مدیران می توانند با انجام آینده پژوهی،
علایم اولیه خیلی از بحران ها را قبل از وقوع آنها درک و آنرا مهار کنند .آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاشهایی
است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی
برای تحقق آنها می پردازند .آینده نگاری ،نگاشتن و تدوین  ،نمایشنامه ،فیلمنامه ،و نیز مقاله و متون مربوط به آینده
می باشد که معمولاً از عنصر تخیل علمی برخوردار است .آینده نگاری ها بعضا نقش پیش فرضهای آینده پژوهی را
ایفا کرده اند .آینده شناسی مطالعاتی چندرشته ای و فرارشته ای است که به منظور شناخت وضعیت ممکن یا مطلوب
یک جامعه در آینده صورت می گیرد .آینده شناسی فرآیندی است که به پیش بینی چندین رویداد مختلف در آینده
می پردازد .در این تعریف ،واژه پیش بینی به مثابه گزاره ای به کار می رود که گویای احتمال نسبی وقوع برخی از
فرآیندهای کلی یا رشته ای از وقایع است .آینده شناسی ،بخشی از علوم طراحی و یک شکل جدید طراحی و
تکنولوژی اجتماع است .آینده پژوهی بیان پیامد های آتی تصمیمات فعلی ،پیش بینی مسائل و مشکلات آینده همچنین
طراحی راه حل های بدیل تا در نهایت جامعه دارای گزینه های بیشتری باشد و بتواند گزینه های مناسب و اخلاقی را
انتخاب کند .می توان کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحولات سازگار کنند و از این جهت از هم
فروپاشیدند .آنها ذات تغییر را درست نشناختند .آیندهشناسی از این منظر دانش شناخت تغییرات است[ ]. 4-7شناخت
آینده از حیاتیترین علوم مورد نیاز هر انسانی است .آینده پژوهی یکی از علوم استراتژیک می باشد که در حوزه
فناوری های نرم قرار می گیرد  .آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد .آیندهپژوهی هنر
شکل دادن به آینده است ،به آن گونه که خواهان آینده هستیم .آینده پژوهی تلاش سیستماتیک برای بررسی دراز
مدت آیند? علم  ،فناوری ،محیط و جامعه به منظور شناسایی پدیده های نو ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات
استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت .آینده پژوهی دانش و معرفتی است
که چشم مردم را نسبت به رویدادها  ،فرصتها و مخاطرات احتمالی آینده باز نگه داشته و ابهامات مردم را کاهش داده
و توانایی انتخاب گزینه های هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش می دهد از این رو به همگان اجازه داده تا بدانند که

به کجاها می توانند بروند (آینده های اکتشافی ) ،به کجا باید بروند (آینده های هنجاری ) و از چه مسیرهایی می
توانند با سهولت بیشتری به آینده های مطلوب خود برسند (راهبردهای معطوف به آینده سازی)]7-9[ .
روش تحقیق در آینده پژوهی
برخی محققان بر این باورند که اصولاً آینده قابل پژوهیدن نیست چرا که آنچه ما در مورد آیند ه داریم بر پایه یک
سری فرضیاتی است که ضمانت قطعی برای وقوع ندارد و اطلاعات ما نسبت به آینده تنها برخی حدس و گما نهاست
که از نظر ع لمی چارچوب مناسبی را برای یک تحقیق علمی محیا نمی آورند .این گروه ،آینده پژوهی را آن هم در
حد کمال خود ،تنها پیش بینی آینده فرض می کنند .چون قطعیتی در یافته های پیش بینی نیست،آینده پژوهی را هم
دارای اعتبار کافی نمی دانند ،و این مهم محققان آیند ه پژوه را بر آن داشته تا به منظور پاسخگویی به پیروان این
تفکر در جامعه علمی ،بر دقت انجام فعالیتهای آینده پژوهانه خود هر چه بیش از پیش بیافزایند و این باور را حاکم
سازند که آینده پژوهی نیز همچون سایر علوم که از دالو نهای تکامل ،گذشته و به مرحله تکامل یافته ای رسیده که
دیگر نمی توان به عنوان آیند هاندیشی از آن یاد کرد که رویکردی غیر فعال در برخورد با آینده است بلکه امروزه
آینده پژوهی با برخورد فعالانه نسبت به آینده ،سعی در ساخت آن دارد که مرتبه ای تکامل یافته تر از پیش بینی صرف
و مطلق است.
در آینده پژوهی هر چه آیند ه مورد مطالعه دورتر باشد کسب اطلاعات آن نیز با سختی بیشتری میسر می شود به نحوی
که برای افق های زمانی بسیار دور اطلاعات معتبری نخواهیم داشت .آنچنان که یک تاریخدان یافته های قابل استناد
کمی نسبت به وقایع گذشته و با قدمت طولانی دارد و چه بسا در بسیاری موارد اصولاً فاقد اطلاعات است .لذا با این
ادله نمی توان از غیر علمی بودن علم تاریخ سخن به میان آورد آنچنان که نمی توان آینده پژوهی را دانش و مهارت
عصر نوین ندانست .در تحقیقات آینده پژوهی اصولاً از روش های تجربی و میدانی نمی توانند بهره گیرند .از طرفی
عدم وجود سابقه پژوهش که در بیشتر تحقیقات به عنوان عاملی مؤثر در راستای انجام تحقیق ،پژوهشگر را یاری می
رساند ،در بیشتر تحقیقات آینده پژوهی وجود ندارد و عملاً محقق را با تنگناهای بسیاری مواجه می سازد .یکی دیگر
از چالش های تحقیقات آینده پژوهی عدم توانایی در بررسی و مرور ادبیات موضوح تحقیق است که گاهی این کار
را غیرممکن و گاهی دشوار می سازد .آموزش حین عمل ،کل نگری و توجه به بافتار از ویژگی های تحقیقات آینده
پژوهی هستند که گاهاً محدودیت هایی را برای محقق به دنبال دارند .به طور مثال درک صحیح آزمودنی در بافتار،
کاری است دشوار که گاهی محقق را در انجام آن ناتوان می نماید به خصوص اگر آزمودنی یا نگریسته ،انسان و ابعاد

و اقدامات پیچیده او باشد .بنابراین محقق ممکن است از جامعه مورد تحقیق خود ،بدون اطلاع و رضایت قبلی اطلاعات
آشکار و در عین حال زیان بخش را جمع آوری کند که این نوعی تجاوز به حقوق آزمودنی به شمار می رود و حتی
در برخی تحقیقات ممکن است ،محقق سبب مخاطرات قانونی ،اخلاقی و جانی تیم تحقیق را فرآهم سازد چرا که
ورود به بافتار همواره خوشایند آزمودنی یا عوامل متعدد موجود درکی ساختار یا بافتار نیست .البته در این روش،
پدیده ها در دنیای واقعی و طبیعی بررسی می شوند که یک حسن بزرگ در حقیقی بودن و قابل اتکا بودن نتایج به
شمار می آید .تحقیقات آینده پژوهی عموماً مشارکتی هستند که این مهم گاهاً مشکل زا است .فرهنگ کار گروهی
در بسیاری موارد کمرنگ و ضعیف است لذا بستر مساعد اینگونه فعالیتها نیازمند فرهنگ سازی در این خصوص است.
در آینده پژوهی ،عدم ارائه چارچوب نظری برای تحقیق که لزوماً عمیق ،خلاصه و دقیق باشد ،مشابه تحقیقات کیفی
است .این مهم از یک سو باعث آزادی عمل محقق در فعالیت های آینده پژوهی می شود و از سوی دیگر به عنوان
یک آسیب جدی می تواند برخی کم کاری های محقق را از اذهان دور سازد
روشهای آینده پژوهی
روشهای آینده پژوهی توانایی جذب ،ادراک و دستیابی به نظرهای شخصی را دارند؛ نظرهایی که در ارتباط با زندگی
هستند و از آن ناشی می شوند .انعطاف پذیری یکی دیگر از ویژگی های ارزنده رو شهای آینده پژوهی است که نه
تنها می تواند به سؤال های از پیش تعیین شده پاسخ دهد ،بلکه موجب می شود محقق توانایی پاسخگویی به سؤا لهای
مطرح شده در زمان اجرای تحقیق را نیز داشته باشد .تحقیقات آینده پژوهی بنا به ماهیت انتزاعی و استقرایی که دارند
بر خلاف تحقیقات انضمامی و قیاسی با دغدغه و دشواری خاصی مورد ارزیابی قرار می گیرند .لذا باور پذیری ،انتقال
پذیری ،اتکا ءپذیری و تأییدپذیری در مورد نتایج حاصل از تحقیقات آینده پژوهی بسادگی سایر تحقیقات میسر
نیست .به طور کلی برای موفقیت در فعالیت های آینده پژوهی ،محقق و نگاهی که به پژوهش دارد بسیار حائز اهمیت
است .آیند هپژوهی تنها در تاش برای شناخت آینده نیست .آنچه برای آینده پژوهی اصل است ،ساخت آینده است
و این کار محقق نخواهد شد مگر با شناخت درست روش های مناسبی که محقق آینده پژوه را در این مسیر یاری می
رساند .
مطالعات آینده پژوهی
مطالعات آینده پژوهی در شرکت های آلمانی توسط پانک صورت گرفت تا انگیزه و اهداف به کارگیری آینده
پژوهی در شرکت ها و تحلیل روش های آن را بررسی نماید 62 .شرکت بزرگ خانوادگی مطالعات آینده پژوهی

داشتند و یا حداقل نوآوری های زیاد و استراتژی های معطوف به آینده را دنبال می کردند.همچنین بلافاصله پس از
جنگ جهانی دوم ،و به دنبال تجزیه و تحلیل تکنولوژیهای مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متدهای نوینی برای آینده
پژوهی ابداع شد و در نتیجه آن دستاوردهای تکنولوژی مهم دهههای  0891و  0821شامل رادار ،موشکهای
بالیستیک قاره پیما و حمل و نقل هوایی از قبل پیش بینی شد.
مطالعات آینده و مدیریت
از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده برنامه های استراتژیک ،توجه به آینده نگری و تدوین طرح ها و برنامه ها بر اساس
شرایط آتی است.پیدا کردن یک تعریف روشن و مشترکی از مطالعات آینده امکان پذیر نیست .مطالعات آینده در
شرکت های بزرگ ،به عنوان یک فعالیت با هدف حمایت از آیند? استراتژیک عمل گرا دنبال می شود .مفاهیم
مدیریت و آینده مطالعات استراتژیک هر دو استدلال می کنند که پیچیدگی و پویایی در محیط رو به افزایش است و
سازمان نیاز به مدیران برای تصمیم گیری در چنین محیطی را ضروری می داند .از آنجا که آینده نقش مهمی در برنامه
ریزی و تصمیم گیری بازی می کند اهمیت مطالعات آینده در مدیریت بیشتر به چشم می آید .در برنامه ریزی حال
حاضر پیش بینی آینده در موقعیت های برنامه ریزی روزانه مشاهده می شود .برنام? آینده ،اتصال آینده به زمان حال
را به تصویر می کشد .بدون درک تصمیم گیری های آینده نمی توان جهت گیری تصمیم گیری آینده را تعیین کرد .
مدیریت مسئله و هشدار استراتژیک
هدف از مدیریت مسئله این است که برای اولین بار به شناسایی و نظارت بر نیروهای اجتماعی،تکنولوژیکی ،سیاسی
 ،اقتصادی و سپس تفسیر و تعریف مفاهیم و نظرات و در نهایت تنظیم اقدام استراتژیک به منظور مقابله با این وضعیت
اقدام شود .فرض اساسی این است که ناپیوستگی ها بدون اخطار ظاهر نمی شود .این علائم هشدار دهنده می توانند
به عنوان سیگنال های ضعیفی توصیف شوند .مفهوم سیگنال ضعیف هدف تشخیص زود هنگام آن سیگنال است که
می تواند به شگفتی استراتژیک و یک رویداد منجر شود که در نتیجه پتانسیل استراتژی سازمان را به خطر اندازد.
تشخیص سیگنال های ضعیف است با اسکن محیط سازمان به دست می آید .مفهوم پویش محیطی توصیف فرایندی
است که به موجب آن محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند بطور سیستماتیک برای اطلاعات مربوطه بررسی
شده است .هدف این است که برای شناسایی سیگنال های اولیه تغییرات زیست محیطی امکان پذیر شود و درحال
حاضر تشخیص تغییرات زیست محیطی در جریان است .

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک فعالیتهای مربوط به بررسی ،ارزشیابی و انتخاب استراتژیها و اتخاذ هر گونه تدابیر درون و
بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژیها و در نهایت کنترل فعالیتهای انجام شده را در برمیگیرد  .از نظر تاریخی،
منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک میکند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم
تر ،معقولتر و منطقیتر راهها یا گزینههای استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژیهای بهتری را تدوین
نماید .لذا تصمیمات و فعالیتهای یکپارچه در جهت توسعه استراتژیهای مؤثر ،اجرا و کنترل نتایج آنهاست .با نگاهی
دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک میتوان به ضرورت استفاده از آن پی برد .با توجه به تغییرات محیطی که در حال
حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ،لزوم بکارگیری برنامهای جامع برای
مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته احساس میشود .
مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا ،آیندهنگر ،جامعنگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی
است .پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکتهای رقیب ،بازارها  ،قیمتها ،
عرضهکنندگان مواد اولیه ،توزیعکنندگان ،دولتها  ،بستانکاران ،سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند
قرار دارد و این عوامل موفقیت تجاری در دنیای امروز را رقم می زنند .در نتیجه یکی از مهمترین ابزارهایی که
سازمانها برای حصول موفقیت در آینده میتوانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیک و اختلاط آن با آینده پژوهی
می باشد.
آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک
مفهوم مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی هر دو دربار? شناسایی پیچیدگی ها و پویایی های برخاسته از محیط های
سازمانی و نیازمندی های مدیران برای تصمیم گیری در چنین محیطی بحث می کنند .با نگاه مختصری به نقش آینده
در طراحی و تصمیم گیری ،می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت پی برد .پیش بینی آینده در طراحی می
تواند در موقعیت های طراحی روزانه دیده شود ،زیرا هر اقدام تصمیم گیری بر پای? برخی مفروضات در آینده مبتنی
خواهد بود .یک طرح ،آینده را به زمان حال می کشاند .مفهوم مدیریت استراتژیک خود به واسط? در گیری در
محیط سازمانی مفهوم سازی شده است .هدف مدیریت استراتژیک ساخت فوق فعال آینده است .بحث دربار?
تأکیدات بر آینده ،به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت اشاره دارد .آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک ،به عنوان دو

وظیفه اصلی مدیریت  ،از چالش های بزرگ مدیران دردهه های اخیر بوده است .تلقی درست درباره سازمان به عنوان
یک سیستم باز که دائما با محیط پیرامون خود درارتباط بوده و از تغییر و تحولات آن تاثیر می پذیرد لزوم آشنایی و
بهره گیری از دانش مدیریت استراتژیک را دو چندان می نماید  .مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می
دهد که به شیوه ای خلاق ونوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکرده و سرنوشت
خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد  .مدیریت استراتژیک به واسط? در گیری در محیط  ،آینده را به
زمان حال کشانده و در ساختار سازمانی مفهوم سازی شده است  .هدف مدیریت استراتژیک ساخت آینده است .تلاش
برای بهبود فرآیند تصمیم گیری با توجه به وضعیت فعلی و رسیدن به نتایج مطلوب در آینده از سال ها پیش آغاز
شده است .با توجه به اینکه تصمیمات فعلی ،احتمالاً تا سالهای زیاد تاثیرات خود را خواهند گذاشت ،این مساله همواره
یکی از دغدغه های اصلی انسان بوده است .امروزه روش های مرسوم مدیریت استراتژیک جای خود را به روشهای
نوین بر پایه ی چشم انداز داده اند .استراتژیست های سازمان با رفت و برگشت بین حال و آینده سازمان امکان می
یابند تا فرصت ها و تهدیدها و پارادایم های نوظهور احتمالی را کشف کرده واستراتژی سازمان را بر پایه ان ها رقم
بزنند .رویکرد هنجاری هم اکنون از طریق تکنیک آینده پژوهی به رویکرد کاملا عملیاتی و ممکن تبدیل شده و به
هیچ وجه ذهنی و تخیلی نیست.
آینده پژوهی،مدیریت استراتژیک ،مدیریت بحران
اصل اساسی در تفکر استراتژیک ،اندیشیدن به آینده است؛ این بدان معناست که باید به آینده اهمیت ویژه ای داد .باید
از اینجا شروع کرد که چه اتفاقی ممکن است در آینده بیافتد و آن را به خوبی متصور شد سپس برای واکنش در برابر
آن برنامه ریزی کرد .برای اثر بخش بودن مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران  ،مشارکت مدیریت ارشد سازمان
ضروری است.در فرایند مدیریت استراتژیک تیم مدیران ارشد و مدیر عامل ،فرایندها را ساختار داده و هدایت میکنند.
مدیریت بحران مکمل مدیریت استراتژیک است و می تواند با اضافه شدن به مدیریت استراتژیک ،قوت و توان آن
را اضافه کند  .مرحله اصلی در فرایند مدیریت استراتژیک ،مرحله اجرای استراتژی است .این مرحله با تعیین سیاستهای
سازمانی و هدف های سالانه آغاز می شود .هدف های سالانه در جهت رسیدن به هدف های بلندمدت تعیین می شوند.
مدیریت وکنترل بحران باید در فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه شود زیرا در شش عامل با یکدیگر مشترک
هستند .این وجوه اشتراک به این قرار است :تأکید بر روابط محیطی ،حضور مجموعه پیچیده ای از ذی نفعان ،درگیری
مدیریت ارشد سازمان با آنها  ،تأثیر پذیری کل سازمان ،توصیفی از یک الگوی ثابت و نمایانگر فرایندهای نوظهور.
مرحله نهایی در فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه ،ارزیابی میزان پیشرفت اجرای استراتژی ها و برنامه های بحران

و نیز ارزیابی میزان رسیدن به هدف هاست .این ارزیابی ها از طریق کنترل پس نگر و پیش نگر انجام می شود .اطلاعات
به دست آمده از این مرحله در جهت حل مشکلات ،انجام اقدامات اصلاحی و تعریف مجدد استراتژیها مورد استفاده
قرار می گیرند .
فرآیند مدیریت استراتژیک و معضل تغییر پذیری و اطمینان
به منظور بررسی نیاز به توسعه در یک افق زمانی طولانی و ضرورت مقابله با تغییر محیط سازمان باید رویکرد مدیریت
استراتژیک را اجرا شود .عملکرد مدیریت استراتژیک اجازه می دهد تا پاسخهای یافته شده برای تغییرات رخ داده و
ایده ها به منظور توسع? برنامه ریزی شد? تغییرات تازه سازی شود.
استراتژی در مرکز توجه قرار دارد ،تدوین و اجرای آن مبنایی برای فرایند مدیریت استراتژیک ارائه می کند.
واقعیت این است که تفاوتهای جنبه های مختلف مدیریت استراتژیک پایه ای را تشکیل می دهند ،اما تأکید بر عواملی
است که مسیرهای مختلف رسیدن به موفقیت را نشان می دهند و اینکه راه حل آنها نیاز به دانش دربار? فعالیت شرکت
در اجرای این روش دارد.
به طور خاص ،اگر پذیرش وتحقق تغییر مداوم محیط صورت بگیرد ،قرار دادن روش برنامه ریزی سفت و سخت در
مرکز توجه ،ممکن است باعث افزایش شک و تردید شود .هنگامیکه فرایند مدیریت استراتژیک تجزیه و تحلیل شود،
قابل توجیه نیست که نیاز مقابله با چالش های مطرح شده توسط تناقض تغییرپذیری و اطمینان نشان داده شود
فرصت تحلیل تغییرات
بطور کلی جستجوی فرصت ها با برخی ازعوامل درجه اول تغییر؛ خلاقیت و نوآوری در ارتباط است  .بنابراین این
یک مفهوم مبهم است ،اما می توان آن را شخصیت های نوآورانه فرض کرد .فرصت ها به صورت پویا و همراه با
تغییردر حال گسترش هستند ،بنابراین دراین رویکرد فرصتها چالشی برای یک نگرش فعال است .اجرای فرایند
مدیریت استراتژیک راهکاری برای تغییرات وشروع جستجو برای فرصت های توسع? جدید را تحمیل می کند.
راهنمایی هایی مهم برای عوامل مؤثر بر جستجوی فرصتها عبارتند از:
فرمولیزه کردن شکل استراتژی-مدیریت دوراندیشانه

برنامه ریزی بلند مدتاولویت های توسع? متهورانههمکاری های بلند مدتآینده پژوهی و شکاف استراتژیک
کار آینده پژوهی آن است که شکافهای فرصت و عملکرد را شناسایی کند .شکافها نشان دهنده تفاوتهای میان
عملکرد رقابتی مطلوب (آینده) و عملکرد رقابتی عملی (فعلی) می باشند .شکافها تفاوت میان آنچه شرکت باور دارد
که باید انجام دهد (قصد و نیت استراتژیک) و آنچه شرکت می تواند انجام دهد (واقعیت فعلی شرکت) را نشان می
دهند.
شرکت میتواند در هر نقطهای از زمان دارای شکاف استراتژیک و نیز شکاف دانش باشد .این شکافها ،تفاوت میان
آرمانها یا امیدهای جمعی سازمان را با توجه به آنچه باید انجام شود را نشان می دهند که از راه گزاره ارزشی سازمان
و واقعیت فعلی آن بیان می شوند؛ گزاره ای که انعکاس آن چیزی است که سازمان می داند که می تواند انجام دهد
 .شکافها محدودیت های رقابتی شرکت را منعکس می کنند و نشان دهند? آن هستند که شرکت در چه مقاطعی نیاز
به بهبود دارد (پر کردن شکاف) و هم چنین نشان دهند? تحول سازمانی و نیز فرصت هایی برای بهبود هستند .گزینه
های تحول می توانند از پیامدها و نتایج تجزیه و تحلیل دو شکاف ،مشتق شوند.
شکافهای استراتژیک و دانش میتوانند با کمک روشها و ابزارهای ویژهای که تصویری قابل اطمینان و موثق از
موقعیت رقابتی فعلی شرکت را فراهم می سازند ،شناسایی و تحلیل شوند .این ابزارها یا روشها ممکن است به عنوان
مثال یک متدولوژی تجزیه و تحلیل استراتژیک پرتفولیو باشند ،مانند متدولوژیای که توسط نویسندگان یک پروژه
تحقیقاتی در سال  6111توسعه یافت و نتیج? آن بررسی توانمندی های شرکت بر حسب اثر و نقطه قوت رقابتی آنها
بود .این تجزیه و تحلیلها نشان داد که جایی که شکافهای دانش و استراتژیک در پرتفولیوی شرکت وجود دارند،
حوزه هایی هستند که باید منابع در آنها به منظور ایجاد موقعیت رقابتی در آینده سرمایه گذاری شوند
نتیجه گیری
آینده پژوهی ،مقدمه و پیش درآمد ورود به بحث های مطالعات استراتژیک به شمار می آید .در واقع ،فرد پس از
آنکه توانست مغز خود را به پویش وادارد ،توان تحلیل داده ها را بیابد ،حرکت های آتی را مدّنظر قرار دهد ،احتمالات

پیش رو را شناسایی کند ،کلّیت سیستم را در ذهن تجسم کند و بالاخره به شناسایی و تحلیل اقدامات و سیاست های
سایر رقبا نائل آید ،آن گاه با این ذهن پویا قادر خواهد بود به تفکر استراتژیک بپردازد و در مرحله ای پیشرفته تر ،با
جمع آوری دیدگاه ها و نظرات و یا در نظر داشتن تناقضات موجود ،بتواند با در نظر گرفتن عنصر زمان و نیز منابع در
دسترس ،راه حل هایی که کمترین میزان ضرر و بیشترین میزان منفعت را دارا باشند ،بیابد و از تجربه های به دست
آمده در این راه ،برای حل بحران های بعدی بهره جوید.
مهم ترین وظیفه یک استراتژیست ،دستیابی به شناختی صحیح از وضعیت پیش رو است .بر این اساس ،آینده نگری
و استفاده از ابزارهای علمی برای آینده پژوهی ،در مدیریت استراتژیک اهمیت حیاتی دارد .از آنجا که یکی از ارکان
اصلی برنامه ریزی استراتژیک دارا بودن ذهنی خلاق و آینده پژوهانه است ،آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک در
محیط های علمی و اکادمیک مانند دو بال پرواز به سوی یک مقصدند که به موازات هم رشد یافته اند .در جهان پر
از تحو ل معاصر ،مدیران و برنامه ریزان آگاه و آینده نگر ،به جای انتظار برای استقبال از آینده در محیط کارشان و
اتخاذ تصمیم در هنگام رویارویی با آینده ،تفکر برنامه ریزی خود را با ماشین زمان به آینده منتقل کرده و با حضور
در آینده مطلوب با رویکرد پس نگری از آینده به امروز مسیرهای توسعه را تابلوگذاری و سیاستهای رسیدن به آن
آینده مطلوب را ترسیم می کنند  .از بین سه زمان گذشته ،حال و آینده ،زمان آینده از هم? آنها مهمتر است و اینکه
بحث دربار? ارتباط بین تصمیم گیری ،طراحی و تأکیدات بر آینده به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت اشاره دارد.
آینده پژوهی می تواند بیشتر بر مبانی علمی استوار شود و در جهت بهبود روش های خود ترغیب گردد .بزرگترین
چالش پیش روی آینده پژوهی اهمیت اجرایی بودن روش های آن در شرکت ها است.
به طور خلاصه می توان گفت شرکتهایی که آینده نگرند ،به راحتی غافلگیر نمی شوند و همواره برای آینده آماده
هستند در حالی که رقبای آنها در صنعت از وقوع یک اتفاق شوکه شده و دچار بحران می شوند ،آنها از قبل برای
استفاده از فرصتها و دوری از تهدیدهای ناشی از وقوع آن حادثه آماده شده اند لذا همین ویژگی موجب پیشتازی و
برتری آنها نسبت به رقبا میشود اما شناخت آینده با توجه به تغییرات گسترده ای که در آن صورت خواهد گرفت به
آسانی انجام پذیر نیست و بدون داشتن اطلاعات کافی از آینده و چشم اندازها در هر سطحی نمی تواند قابل اتکا و
اعتماد باشند بنابراین ضرورت آینده پژوهی بهمراه مدیریت استراتژیک به منظور جهت دهی به سرمایه ،تکنولوژی و
نیروی انسانی همواره آشکار می شود .آینده پژوهی مستقیما در خدمت مدیریت و برنامه ریزی راهبردی قرار می گیرد
و می تواند نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی و سیاست گذاری ایفا نماید .آیندهپژوهان برای سنجش میزان
مطلوبیت آیندههای بدیل ،باید اهداف و ارزش¬های بشری را مطالعه و ارزیابی ،و از آن¬ها استفاده کنند ،

همچنین باید به درک ماهیت جامعة مطلوب و نیز به معیارهای قضاوت و ارزیابی خود ،توجه ویژه¬ای داشته باشند.
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