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ديدها كه فرصت ها به سان باد از دست صاحبان كسب و كار مي گريزند. اما تهدر عصر تحوالت و دگرگوني ها،

ي رها نمي با هر سرعتي هم از آنها عبور كنيم، باز هم سنگيني سايه تهديدها صاحبان كسب و كار را به راحت

بسترهاي  ه ها و تفكرات جديد مي تواند دريچه اي به روي آينده باشد، به منظور اينكهكند. در اين شرايط ايد

تقادات الزم در مورد بازانديشي در روش هاي انجام كار فراهم گردد. اين دريچه ها بايستي با توجه به باورها، اع

در  اي جديد مانند نسيمت و ايده هتفكراو ارزش هاي بنيادين، به موقع و در زمان مناسب گشوده شود. تا 

از ركت هاي جيات بخش در آينده آغحهواي بهاري، جاني تازه در كالبد سازمان بدمد و زمينه هاي الزم براي 

 گردد.

ين هر سازمان و يا هر شركتي از مجموعه اي از امكانات و محدوديت ها تشكيل شده است. بهترين رويكرد ا

انات و كامل و به دور از تعصب هاي شغلي، حرفه اي و سازماني امك است كه مديران هر سازماني با واقع بيني

محدوديت هاي سازمان خود را بر اساس نيازهاي حال و آينده شناسايي كنند و جايگاه سازمان خود را در 

گاه مورد نظر بازارهاي محلي، منطقه اي و حتي بين المللي تعريف نمايند و هميشه سعي كنند، راه رسيدن به جاي

د بقا، بلكه ا هموار نمايند. هر سازماني كه عالقمند به در دست گرفتن سرنوشت آينده خود باشد و نه فقط قصر

را دارد،  قصد پيشرفت و توسعه در اين فضاي كسب و كارهاي پر از تنش و دگرگوني هاي فراوان و ناگهاني

 بايستي به سه موضوع مطابق شكل زير، اشراف كامل يابد.
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ژيك را به اين مفهوم كه نتايج حاصل از مطالعات و فعاليتهاي آينده پژوهي، شالوده اصلي مديريت استرات 

ازي مدل ونگي طراحي و پياده ستشكيل دهد و نيز نتايج مربوط به فعاليت هاي مديريت استراتژيك، چگ

 مديريت فرآيندي سازمان را مشخص نمايد. 

مديريت  متوجه مي شويم كه سه موضوع آينده پژوهي،با نگاهي به آخرين تغييرات در حوزه تعالي سازماني،

ن يشينه پريداستراتژيك و مديريت فرآيندها بيش از بقيه موضوعات اهميت يافته اند و همچون سه گام براي ب

 ضرورت دارند.

ژوهي با تشريح اصول و مفاهيم يكي از روشهاي آينده پژوهي )سناريوسازي( در كتابي تحت عنوان آينده پ

قال اطالعات به دست ن چگونگي انتآتكينك سناريوسازي، قبال به وسيله ناشر محترم، انتشار يافته است. كه در 

يج شده است. در به سيستم مديريت استراتژيك نيز تشر آمده از مطالعات، تحقيقات و فعاليتهاي آينده پژوهي

راواني به حوزه مديريت استراتژيك نيز اساتيد و متخصصين اين علم در سطح كشور مقاله ها و كتاب هاي ف

بتني رشته تحرير در آورده اند. كتابي كه در پيش رو داريد، به چارچوب بندي مرزها و محدوده هاي مديريت م



تژيك نيز پردازد. به گونه اي كه كانال ها و مجاري ارتباط و تعامل با سيستم مديريت استرابر فرآيندها مي 

 بسترسازي شود.

شود،  يكي از نيازهايي كه در مديريت تمامي شركتهاي توليدي و خدماتي كشور به نحو بارزي مشاهده مي

، نيروي كار، مواد اده از منابع )سرمايهمديريت مبتني بر فرآيندها است. به اين مفهوم كه چگونه با حداكثر استف

 و انرژي( با كيفيت ترين محصول را توليد و يا خدمات را ارئه نماييم.

ن سودآوري )نقدي و و يا خدماتي ارائه مي كنيم، به دنبال بيشينه كرد بدون ترديد وقتي محصولي توليد مي كنيم

ان خود هستيم و يشتر و كارآيي بهتر فرآيندهاي سازماعتباري( از طريق ارتقاي بهره وري، به وسيله اثربخشي ب

 به خصوص اگر سازمان ما رقباي قوي، مقتدر و سرسخت داشته باشد، آنگاه هر بهبودي در پارامترهاي

 چهارگانه فوق براي مديران و روساي سازمان ها، نقش تعيين كننده اي در بازارهاي هدف خواهد داشت.

يندهايي روسا، كارشناسان و دانشجوياني است كه در حال و يا آينده مالك فرآروي سخن اين كتاب با مديران، 

حوه كاال، ارائه خدمات( مي شود. زيرا اهرم هاي بهينه سازي نهستند كه منجر به پديدآوري محصول )توليد 

نه اي كه انجام فعاليت ها در اختيار آنها است. گاهي تغييرات در فرآيندها بسيار وسيع و عميق است، به گو

غييرات در ماهيت فرآيند با تغيير تكنولوژي دگرگون مي شود. )منظور بهبودهاي جهشي است(. گاهي نيز ت

ريجي شبيه به ظرافت ارتعاش هوا بر اثر حركت بال هاي يك پروانه است. )بهبود مستمر و تد فرآيندها

 فرآيندها(، اما تاثيرات مناسب و موثري بر عملكرد يك سازمان دارد.

فرآيندها ت كه فرآيندها، زيرپذيرش كمترين ريسك باشيم، الزم اساگر خواهان استفاده بهينه از منابع و 

را هر  يه هاي زيرين فرآيندها است(، فعاليت ها و وظيفه هاي مربوط به كسب و كارهايمان)منظور سطوح و ال

ده بازار نباشد.چه بهتر شناسايي، درك و به صورت متوازن بهبود بخشيم تا سازمان ما از قربانيان شوك هاي آين  

انه تشكر مطرح مي نمايند، صميمپيشاپيش از همه عزيزاني كه با دقت نظر خود ايرادها و اشكال هاي احتمالي را 

ن مي پذيرم. مي نمايم و هر گونه پيشنهادي كه در راه هر چه بهتر شدن نسخ بعدي اين كتاب ارائه شود، با امتنا

ي با كيفيت اميدوارم در پرتو سپهر انديشه هاي برتر، شركت هاي ايراني سهمي مفيد و موثر در توليد محصوالت

براي دوستان و  در پاياناده بهينه از منابع در سطح ملي و بين المللي داشته باشند. و ارائه خدمات برتر با استف

م.همكاران خود در شركت تحليل گران آينده پارس، خواهان انديشه اي برتر از درگاه يزدان يگانه هست  
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