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چكیده

توجه به آینده و تغییرات روز افزون آن به عنوان یکی از اساسیترین ضرورتهای هر سیستم مدیریت بحران محسوب میشود و
شناخت مناسب آینده مزیتها و توانمندی های مدیریت بحران را ارتقاء خواهد داد .با توجه به رشد فزاینده وقوع سوانح در جهان و افزایش
قابل توجه خسارات و تلفات ناشی از سوانح و از سوی دیگر تغییرات روز افزون محیط ،رویکردهای سنتی و واکنشی مدیریت بحران تبعات
مناسبی را در پی نخواهند داشت .از این رو گرایشهای مختلفی به سمت نگاه نظاممند و دقیق به سمت آینده با استفاده از روشها و
ابزارهای علمی و مستدل شکل گرفته است که در آن میان علم آیندهپژوهی که بیش از هفتاد سال است در کشورهای مختلف جهان به
توسعه رویکردها ،نظریهها و ابزارهای مختلف شناخت آینده پرداخته است ،یکی از تمرکزهای اصلی خود را به آمادگی در برابر بحرانها و
پیشگیری از وقایعی که باعث غافلگیری در آینده خواهد شد ،معطوف کرده است.
از سویی دیگر مجموعه مفاهیم و الگوهای آیندهنگاری برای اجرای نظاممند ،نیازمند استفاده از قالبها و الگوهای اجرایی هستند .از
دهه  1441میالدی این الگوها که در جهان با رویکردهای مختلفی به کار گرفته شده است و از حالت تصادفی به حالت نظاممند تغییر شکل
دادهاند .هدف اصلی این مقاله شناسایی چگونگی طبقهبندی الگوهای موجود آیندهنگاری در مدیریت بحران در جهان در یک دهه گذشته
است .در این راستا ،الگوهای شاخص در حوزه آیندهنگاری مدیریت بحران در جهان شناسایی و بصورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شدهاند.
روششناسی استفاده شده در این مقاله از حیث جمع آوری دادهها کتابخانهای– اسنادی است و رویکرد حاکم بر این مطالعه کیفی
است و از حیث تجزیه و تحلیل اطالعات از نوع تطبیقی است .این پژوهش از نظر جهتگیریهای پژوهش از نوع کاربردی است چرا که به
بررسی الگوهای اجرایی آیندهنگاری مدیریت بحران در جهان پرداخته و در صدد ارائه طبقهبندی ویژهای جهت شفافسازی کاربرد الگوهای
آیندهنگاری در مدیریت بحران است .در این مقاله تعداد نه الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران که چیدمان و رویکرد قابل توجهی داشتهاند
شناسایی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتهاند .هر یک از این مدلها بیانگر نوعی طرز تفکر ،نگاه به آینده ،برنامهریزی و
پیشتدبیری در خصوص آن است.
نتایج حاصل از این مطالعه در قالب جداول تطبیقی متناظر با الگوها بررسی و ارائه شده است .این نتایج بیانگر این موضوع است که
الگوهای آیندهنگاری در مدیریت بحران روند تکاملی را طی کردهاند و با وقفه زمانی نسبت به آیندهنگاری فناوری ،همان مسیر را طی
کردهاند .در این خصوص استفاده از روشهای آیندهپژوهی به صورت مجزا ،استفاده از رویکردهای مختلف و استفاده از آیندهنگاری
استراتژیک در مدیریت بحران از جمله الگوهای مختلفی است که در جهان استفاده میشود .در این مقاله سعی شده تا زمینهای فراهم شود
تا رویکردها و الگوهای آینده نگاری در مدیریت بحران تبیین شوند و تا چارچوب کاربردی جهت استفاده هر چه بهتر از رویکرد آیندهنگاری
در مدیریت بحران تهیه شود.
واژههای کلیدی :آیندهنگاری -مدیریت بحران -آینده مدیریت بحران -مطالعه تطبیقی.
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 -1مقدمه
افزایش تغییرات و دگرگونیهاا در دهاههاای اخیار و
ظهور پیاپی مسائل جدید و اتکا به روشهای برنامهریازی
مبتنی بر پیشبینی ،جوابگوی نیاز مدیریت بحاران نباوده
است و سایه سنگین عدمقطعیتهاا و ظهاور رویادادهای
ناپیوسته و شگفتانگیز وضاعیت را باه گوناهای دگرگاون
کرده است که پیشبینی آینده در دنیاای پرتحاول بارای
مدیران ،امری دشوار و گاهی غیر ممکن به نظر مایرساد.
با وجود این تغییرات نیاز است تا باه عادم قطعیاتهاا در
مدیریت بحران توجه ویژه شود چرا کاه متاسافانه اغلاب
استراتژی های رویارویی با موضوعات بحاران زا بارای یاک
فضای قابل پیشبینی و ایستا طراحی شادهاناد و در ایان
تغییرات پر شتاب از کارایی الزم برخوردار نخواهند بود.
در این میان ،مدیریت بحاران هماواره در صادد فاائق
آماادن باار چااالشهااای ناشاای از ایاان پی یاادگیهااا و
عدمقطعیت های غیرمنتظاره ای اسات کاه نظام سیساتم
جاااری را باار هاام زده و اقااداماتی خاااص و سااریع باارای
بازگشت به یک وضعیت متعادل و پایادار نسابی را طلاب
ماایکنااد .ریشااه ایاان چااالشهااا ،اغلااب در مشااکالت و
کاستی های کنونی است و برای رفع یا به حداقل رسااندن
پیامدهای زیانبار آن ،باه پایشتادبیری نیااز اسات تاا باا
ترسیم تصویر درستی از آینده بتوان در یاک باازه زماانی
مناسب ،در برابر این چالشها واکنشهای صاحیحی باروز
داد.
عدم توانایی در پیشبینای دقیاق آیناده و هم ناین
پی یاادگیهااای ناشاای از تغییاارات روزافاازون مناااطق
آسیب پذیر در برابر سوانح باعث شده است تا محققاان باا
بهره گیری از قابلیتهای دانش نوظهاور آینادهپژوهای ،از
این مقوله در فعالیتهای برناماهریازی و نیاز پایشبینای
تحوالت علمی و فناورانة مرتبط با سوانح استفاده کنند .تا
سااالهااای  ،1441در اکثاار کشااورهای جهااان نگاااه بااه
مدیریت بحران ،با اقتباس از دیادگاه مادیریت سانتی در
حوادث ،نگاهی عملیاتی و تاکتیکی بوده است .این دیدگاه
ابتدا به دیادگاهی راهباردی و ساس سیاساتگذاراناه و
اکنون به دیدگاهی آیندهنگارانه و جامع تبدیل شده اسات
(علمااداری .)1341 ,آثااار نگاااه آیناادهنگرانااه بااه موضااوع
مدیریت بحران را میتوان در برنامههای مختلف توسعهای

در جهان مشاهده کرد .توجه به موضاوع مادیریت بحاران
موضوعی است که مجامع بینالمللی نیاز اولویات ویاژهای
برای آن قائل شده اناد و در اغلاب برناماههاای توساعهای
همواره وقوع بحران ناشای از ساوانح را باه عناوان ماانعی
جدی برای دساتیابی باه اهاداف توساعهای مادنظر قارار
میدهند ( .)UMC, 2010امروزه اهمیات آینادهپژوهای و
نگاه به آن در مدیریت بحاران باه ضارورتی تبادیل شاده
است که در صورت عادم توجاه باه آن در آیناده نزدیاک
خسارات جبران ناپاذیر گساترده ناشای از ساوانح تجرباه
خواهد شد و این موضوع عالوه بر در خطر قرار دادن جان
و مال مردم کشور ،اثرات بسیار گساتردهای را در ساطو
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،محایطزیساتی و امثاالهم در
پی خواهد داشت.
 -2بیان مساله
مجموعه مفاهیم و الگوهای آیندهنگاری برای پیاده
شدن به صورت نظاممند نیازمند استفاده از قالبها و
الگوهای اجرایی هستند .در ابتدای شکلگیری مطالعات
آیندهپژوهی تالشهای متعددی برای پاسخ به مسائل
معطوف به آینده انجام گرفت .اغلب این تالشها در صدد
بکارگیری روشهای آیندهپژوهی به تنهایی یا به صورت
ترکیبی و استفاده از رویکردها و رهیافتهای قالب
«پژوهش» در جهان بودند .از دهه  1441میالدی این
الگوها در جهان با رویکردهای مختلفی به کار گرفته
میشوند و هم اکنون از حالت تصادفی به حالت نظاممند
تغییر شکل دادهاند .این الگوها که نمایانگر فرآیندهای
آزمون شده در پروژهها و مطالعات مختلف آیندهپژوهی
بودند تا حدودی تضمین کننده صحت نتایج از دیدگاه
آیندهپژوهی بودند.
از دیگر سو الگوهای مدیریت بحران نیز از تنوع قابل
توجهی برخوردارند اما همواره یکی از موضوعات اصلی
توجه این الگوها تمرکز بر پیشگیری و ساخت آیندهای
بهتر برای جوامع هستند .در این خصوص توجه اصلی این
مقاله بر این موضوع متمرکز شده است که الگوهای
آیندهنگاری در مدیریت بحران در جهان از چه ابعاد و
ویژگیهایی برخودارند و این تالشها در چه طبقههایی
قابل دستهبندی است؟ به منظور فراهم کردن پاسخی
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مناسب به این سوال ،نیاز است تا اصلی ترین الگوهای
شاخص در حوزه آیندهنگاری مدیریت بحران شناسایی
شده و به صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شوند تا
امکان ارائه پاسخ به این سواالت فراهم شود.
 -3آینده پژوهی در مدیریت بحران
رویای شناخت و آگاهی نسبت به آینده ،رویایی است
که از دیرباز تالش افراد بسیاری را در طول تاریخ به خاود
معطوف داشته است .آینده در هر لحظه در حاال سااخته
شدن اسات و های گااه نمایایساتد .در تماامی جواماع،
برداشت هایی از «زمان» و «آینده» وجود داشاته اسات و
ریشااههااای آن بااه گذشااتههااای دور و در روایااتهااای
پیشگویان از رویدادهای آینده ،بااز مایگاردد (ملکایفار,
 .)1331اما آن ه که امروز با عنوان مطالعات آیندهپژوهای
میشناسایم علایرغام اشاتراکات معناایی کاه باا هان
آیندهگرای انسان در طاول تااریخ تمادن بشاری دارد ،باا
روایتهای پیشگویانه عصرهای پیشین کامالً افتارا دارد.
در واقع این حاوزه مطالعااتی جدیاد ،در تاالش اسات تاا
پیوندی میان شناخت علمی و رویای شناخت آینده برقرار
سااازد و بااه طااور روشاامند و سیسااتماتیک ،بااه مطالعااه
آیندهها بسردازد .مدیران بحران اغلب با اعداد و ارقام بسیار
زیادی روبرو می شوند اما معنی و مفهوم کاربردی آنهاا و
اثرات آن در آینده مورد توجه قرار نمایگیارد .اماروزه در
کشااور جلسااات و همااایشهااای متنااوعی در خصااوص
مدیریت بحران برگزار می شود که حاوی نکاات و مساائل
مختلفی هستند؛ جلسات بسیاری بارای بررسای ساوانح و
حوادث غیرمترقبه پیشین و تجارب دیگر کشورها چاه در
قالب علمی و چه در قالب اجرایی برگزار شاده اسات؛ اماا
گستردگی این موارد به حدی است کاه باه طاور معماول
فرصت مناسبی برای بررسای دقیاق تماامی ایان مساائل
فراهم نمی شود .میزان اثرگذاری و اهمیت هر یک از آنها
در بحران های آینده به طور معماول مشاخص نیسات .در
چنین شرایطی مدیران بحران چاارهای جاز تاالش بارای
درک دقیق تر و بهتر ،از تغییرات محیط اطراف ندارند .نیاز
به شناختِ شدت و ضعف اثر این تغییرات بر روی ساختار
فعلی ،واکانش مادیریت بحاران و میازان آسایبپاذیری
مسالهای ضروری است (سیا مفضلی.)1345 ,

از سوی دیگر موضوع مدیریت بحران در حال تغییار
شکل اساسی است .آینده ،ماا را باا بحارانهاای جدیاد و
متفاوتی روبرو خواهد کرد و لزوماً تداوم گذشاته نخواهاد
بود ،برای رویارویی با آینده نیاز به پیش تادبیری اسات و
بحران های آینده تنها به صورت علمای قابال شناساایی و
مدیریت است .امروزه مدیریت بحاران در حاال تغییار در
مسیری است که بشر تاا کناون هی گااه باا ایان ناوع از
تغییرات روبرو نبوده است .لذا این سواالت مطر می شود
که :دنیای اطراف ما چگوناه در حاال تغییار اسات و چاه
آیندهای را پایش روی ماا قارار خواهاد داد؟ چطاور ایان
تغییرات آینده ،مدیریت بحران را تحت تاثیر قرار خواهند
داد؟ چه بحرانهایی در آینده رخ خواهند داد؟ پدیدههاا و
سااوانح آینااده چااه تغییراتاای را ماایتواننااد در نقااش و
مسوولیتهای مدیریت بحران ایجااد کنناد؟ چاه اقادامی
می توان برای رویارویی مناسب باا آنهاا انجاام داد؟ آیاا
اقدامات امروز ما آمادگی رویارویی با هر یک از این سوانح
را ایجاد کرده است؟ کدام آیندههای بدیل ممکن است در
بحران های آینده پیش آید؟ سواالت و پرسشهای هنای
بی شماری درباره آینده مدیریت بحاران مایتاوان مطار
ساااخت ،امااا موضااوع اینجاساات کااه چگونااه ماایتااوان
موثاااقتااارین پاساااخ را بااارای ایااان ساااواالت فاااراهم
کرد(سیا مفضلی .)1345 ,از این رو ضارورت دارد تاا باه
بررساای ایاان موضااوع کلیاادی پرداخاات کااه در جهااان
رویکردهای آیندهپژوهی چگونه با موضوع مدیریت بحاران
ارتباط برقرار کردهاند.
 -4کاربردهای آینده پژوهی در مدیریت بحران
کاربرد اصلی آینده پژوهی در مدیریت بحران ،شناخت
وضعیت بحران هاای آیناده و جلاوگیری از غاافلگیری در
برابر رویدادها و پدیدههای آینده هم ون ساوانح طبیعای
است اما عالوه بر این موضاوع ،آینادهپژوهای کاربردهاای
فراوان دیگری را نیز می تواند به هماراه داشاته باشاد .باه
واسطه آن که آیندهپژوهی دارای ویژگای اتای تعااملی و
مشارکتی است ،لذا فرآیند آیندهپژوهی بسایار مهامتار از
نتایج و محصوالت عینی آن است .به ایان خااطر هماواره
کارکردهای فرآیندی این فعالیت ماورد توجاه ویاژه قارار
گرفته است .زمانی که فرآیند مناسبی برای آینادهپژوهای
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به کار گرفتاه شاود ارتباطاات ساازمانی افازایش یافتاه و
ساختاری برای برقراری ارتباط میان اجزای مختلاف یاک
سیستم ایجاد می شود که هدفش بررسی دقیق بحرانهاا،
سوانح و حوادث غیرمترقباه آیناده خواهاد باود .در ایان
فرآیند تمرکز افراد به جای نگااه اتای و معماول «کوتااه
مدت» ،متمرکز بر «بلند مادت» خواهاد شاد و افاراد باه
تمرکز بر بلندمدت به صورت جادی و نظااممناد ترغیاب
خواهند شد .در فرآیند آینادهپژوهای تواناایی گاروههاای
مختلف برای هماهنگی در مورد فعالیت های آتای خاود و
خصوصاً فعالیت های تحقیق و توسعه ای بیشتر خواهد شد
و ایجاااد اجماااع باار روی نتااایج آیناادهنگاااری و کسااب
مشروعیت الزم برای پیادهسازی و استفاده از نتایج حاصل
مایشاود .ایجاااد حا تعهااد نسابت بااه نتاایج و ایجاااد
مسوولیت و پاسخ گاویی ساازمان هاا در جهات ترجماه و
اسااتفاده از نتااایج در برنامااههااا نیااز از دیگاار کاربردهااای
آیناادهپژوهاای اساات ( & Popper, Butter, Brandes,
.)Keenan, 2008

موضوع داشتهاند به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار
گرفتهاند .هر یک از این مدلها بیانگر نوعی طرز تفکر،
نگاه به آینده ،برنامهریزی و پیشتدبیری در خصوص آن
است.
 -6الگوهای آیندهنگاری مدیریت بحران
بندینگتون معتقد است که یکی از نیازهای اصلی
مدلهای مدیریت ریسک بحران همکاریهای دانشمندان
علوم طبیعی و علوم اجتماعی در مدلسازی است .چرا که
نیاز است تا مدلهای دینامیک و احتمالی در خصوص
آسیبپذیری ،مواجهه و سوانح با درک بیشتر مدلسازی
شوند تا برای تصمیمگیرندگان حوزه مدیریت ریسک
بحران کاربردی شوند (.)Beddington & McLean, 2012
در همین راستا تالشهای مختلفی برای اتصال این دو
حوزه انجام شده است که الگوهای منتخب در ادامه از
نظر خواهد گذشت.
 -1-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران نیكول

 -5روششناسی
روششناسی انجام این مطالعه از حیث جمع آوری
دادهها کتابخانهای– اسنادی است .رویکرد حاکم بر این
پژوهش کیفی است و از حیث تجزیه و تحلیل اطالعات از
نوع تطبیقی است .این مطالعه از نظر جهتگیریهای
پژوهش از نوع کاربردی است چرا که به بررسی الگوهای
اجرایی آیندهنگاری مدیریت بحران در جهان پرداخته و
در صدد ارائه طبقهبندی جهت شفافسازی کاربرد
الگوهای آیندهنگاری مدیریت بحران است .این پژوهش
هم نین از منظر رویکردهای پژوهش در دسته
پژوهشهای تطبیقی قرار میگیرد و از منظر اهداف
پژوهشی از آن جهت که در پی یافتن وضع موجود نگاه
الگوهای مختلف آیندهنگاری مدیریت بحران در جهان
است ،توصیفی است .این پژوهش از نظر کیفی یا کمی
بودن در دسته پژوهشهای کیفی قرار میگیرد و داده-
های تولید شده در این پژوهش در انتها در قالب جداول
مقایسهای و به صورت کیفی ارائه شده است .در این
پژوهش تعداد نه الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران که
چیدمان و رویکرد قابل توجه و متمایزی را نسبت به

در الگوی مدیریت ریسک بحران نیکول و همکاران که
در خصوص آیندهنگاری بیماریهای عفونی در یک پروژه
در چین به عنوان رویکردی جدید برای پیشبینی
روندهای آینده ریسک عفونتها در چین مطر شده
است .در آغاز نه گروه از پیشرانهای اجتماعی شناسایی
شدند .در این مطالعه چارچوب پایهای از مدل ریسک
آیندهنگاری ارائه شده است که در این مدل انواع
پیشرانها بر منابع و مسیرهایی اثر میگذارند که باعث
این
بوجود آمدن خروجیهایی خواهد شد ،سس
خروجیها تحلیل ریسک میشوند و ریسکشان محاسبه و
برآورد میشود و در نهایت اقدامات کنترلی انجام میشود
( .)Nicoll, Huang, & Xie, 2009الگوی نیکول اتصال
اولیهای را میان مفاهیم آیندهپژوهی هم ون در نظر
گرفتن پیشرانها و مدیریت ریسک فراهم کرده است.
 -2-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران فیما
ابتکارات آیندهنگاری راهبردی در ایاالت متحده
آمریکا با مشارکت شبکهای شامل نهصد نفر در سراسر
آمریکا و جهان شکل گرفت .از سال  0111این ساختار،
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شبکهای را متشکل از بخشهای دولتی ،عمومی ،سمنها،
بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است که ماموریت رصد
کردن سال  0131را در دستور کار قرار دادهاند .این
شبکه متشکل از طیف وسیعی از رشتههای مختلف علمی
شامل مدیریت شرایط اضطراری و نمایندگان بخش
عمومی است که با هدف «ایجاد سسری در برابر عدم
قطعیتهای آینده»« ،اجتناب از غافلگیری راهبردی»،
«ترویج و به اشتراک گذاشتن دانش میان نهادهای علمی
و اجرایی»« ،درک تغییراتی که باعث تغییر در مدیریت
بحران میشوند» و «آمادگی و برنامهریزی برای عملیات
در فضای آینده» تشکیل شده است .به عبارت دیگر فیما
در تالش است تا برنامه ریزی راهبردی را از طریق تفکر
به آینده بهبود بخشد .توجه فیما در این اقدامات معطوف
به تاب آوری است و نوع تفکر «چه میشد اگر؟» بر
اساس سناریوها در دستور کار قرار داده شده است .فیما
در تالش است تا فضایی برای گفتگو و همکاری در
خصوص آینده مدیریت بحران و نیازهای راهبردی آینده
جوامع فراهم آورد(.)FEMA, 2013( )FEMA, 2012
نقشه راهبردهای ابتکارات آیندهنگاری راهبردی فیما
ارائه دهنده پنج گام اصلی شامل پایهریزی برای
آیندهنگاری توسعه پایدار ،جریانهای کاری برای خلق
ارزشها ،اهداف راهبردی ،دستاوردهای ارزشی و تمرکز
راهبردی است ( .)FEMA, 2013هم نین فرآیند اجرای
آیندهنگاری در ابتکارات آیندهنگاری راهبردی فیما در
قالب پنج مرحله شامل پویش محیطی (مطالعات اولیه-
کارگاه هدف گذاری ،تعیین پیشنوی پیشرانها ،کارگاه
تسریع کننده ،برگزاری جلسات موضوعی) تعیین
پیشرانها ،سناریونگاری (ارزیابی سناریوهای موجود،
ویژهسازی سناریوها ،کارگاه سناریونگاری) ،تعیین
نیازهای راهبردی ،آیندهنگاری پایدار و پیشرفته (ترویج
مطالعات ،تنظیم استراتژیها و بکارگیری دستاندرکاران)
است (.)FEMA, 2012
هم نین چارچوب آیندهنگاری راهبردی در مدیریت
شرایط اضطراری در ایاالت متحده بر اساس دو چرخه
عمر سازمانی و کماکان بر اساس چارچوب آیندهنگاری و
نوآوری تدوین شده است .در این چارچوب تمرکز بر پنج
عامل کلیدی قرار داده شده است و هر یک از این عوامل

باید به سوالی متناظر پاسخ دهند« .رادار» :موضوعات
کلیدی که مدیریت شرایط اضطراری را در قرن  01شکل
خواهند داد کدامند؟ «پیشبینی» :سیستمهای مدیریت
شرایط اضطراری که برای رویارویی با چه چالشهایی
برای قرن  01طراحی شوند ،باید چه ویژگیهایی داشته
باشند؟ و چه قابلیتهایی نیاز است تا با این چالشها
روبرو شود؟ «طراحی» :نقش مدیریت شرایط اضطراری
چیست؟ و چطور ارزش آفرینی خواهد کرد؟ چه مدلهای
سیاستی و کسب و کاری باید تدوین شوند؟ «تغییر» :چه
عاملی باعث تغییر بخش مدیریت شرایط اضطراری خواهد
شد؟و «بازخورد» که به ارائه بازخورد از کل فرآیند و
بهبود مستمر فرآیند میپردازد ( McAllum & Egerton,
 .)2014الگوهای آیندهنگاری فیما کماکان در صدر
الگوهایی است که منطبق با اصول آیندهنگاری است و از
ابزارها و روشهای آیندهپژوهی برای ارائه پاسخ به
سواالت مدیریت بحران استفاده کرده است.
 -3-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
هلموث
الگوی هلموث که در سال  0111ارائه شده است
( Hellmuth, Mason, Vaughan, Aalst, & Choularton,

 )2011و مورد تاکید تبیش در سال  0113نیز قرار گرفته
است ( )Tabish & Syed, 2013برگرفته از الگوی کلی و
کینمانگ در سال  0112است ( Kelly & Khinmaung,
 )2007و تمرکزی بر جایگاه آیندهنگاری از طریق
بهکارگیری سناریونگاری و پیشبینی در مرکز چرخه
مدیریت بحران دارد .هم نین این الگو بر وجود
عدمقطعیت در تمامی مراحل چرخه مدیریت بحران
تاکید کرده است و از این رو اهمیت این موضوع را به
خوبی در چرخه مدیریت بحران تبیین کرده است.
هلموث معتقد است که چهار مرحله اصلی برای مدیریت
بحران وجود دارد که شامل پاسخ (تخلیه اضطراری،
ارزیابی سریع ،ساماندهی داوطلبان) ،بازتوانی (ارزیابی
ریسک ،سرمایه گذاری راهبردی) ،پیشگیری (ارزیابی
ریسک ،سیاستگذاری و قانون گذاری ،برنامه ریزی میان
مدت و بلندمدت ،سیاستگذاری راهبردی) و آمادهسازی
(پایش ،ارزیابی ریسک ،مکان یابی ،آموزش ،حساسسازی
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جوامع) است .محوریت این الگو دو موضوع سناریوها و
پیشبینیها هستند و دارای عدم قطعیت متفاوتی
هستند .ترتیب این عدم قطعیتها در محوریت این الگو از
کم به زیاد عبارتند از :وقوع بحران و پیشبینی و پایش
پ از وقوع بحران؛ پایش سیل؛ پیشبینی سوانح مربوط
به آب و هوا؛ پیشبینیهای فصلی؛ پیشبینی تغییرات
اقلیم کوتاه مدت؛ پیشبینی تغییرات اقلیم ( Hellmuth et
 .)al., 2011علی رغم توجه این الگو به سناریونگاری و
سطو عدم قطعیت اما منطق دقیق علمی و منطبق با
آیندهنگاری برای آن استفاده نشده است و کماکان
موضوع «سناریوهای مرسوم در مدیریت بحران» و سطو
کیفی عدم قطعیت در نظر گرفته شده است.
 -4-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
بدینگتون
پروژه آیندهنگاری در سال  0110با هدف در نظر
گرفتن اثرات سوانح طبیعی تا سال  0191توسط
بدینگتون و همکاران انجام شده است که در صدد یافتن
شواهدی برای درک ریسکهای آینده و راهکارهایی برای
پیشبینی بهتر ریسکهای آینده و طراحی اقداماتی برای
سیاستگذاری در راستای کاهش اثرات آن در آینده است.
این الگو دارای چهار مرحله اصلی است که عبارتند از:
شناسایی و اندازهگیری ریسک (دیدهبانی و گردآوری
دادهها ،مدلسازی ،تهیه نقشه ریسک و پیشبینی،
ارتباطات ریسک با تصمیم گیران) ،انتخاب گزینههایی
برای مواجهه با ریسکها (تصمیمگیری برای نحوه
رویارویی با ریسکها) ،اجرای گزینهها برای مواجهه با
ریسکها (گزینههایی برای مواجهه با ریسکها شامل
کاهش مواجهه ،کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری)
و در نهایت ارزیابی اثربخشی اجرای اقدامات (شامل پایش
و ارزشیابی خروجیها) هم نین در مرکز این مدل
یادگیری از تجارب پیشین و اقداماتی که بیشتر موثر واقع
می شوند قرار گرفته است و تاکید شده است که این الگو
در محیط تصمیمگیری معنا پیدا میکندBeddington (.
 )& McLean, 2012الگوی بدینگتون از جمله الگوهایی
است که از روشها و رویکردهای آیندهنگاری استفاده

کرده است و تمرکز بر تسهیل فرآیند تصمیمگیریهای
پی یده در خصوص آینده مدیریت بحران دارد.
 -5-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
اتحادیه اروپا
با مطالعات آیندهنگاری که در خصوص مدیریت
بحران در اتحادیه اروپا انجام شد نتایجی فراهم شد که بر
اساس آن الگوی مدیریت بحران در آینده و تغییرات آن
مطر شده است .نتایج این مطالعه که در خصوص
مفاهیم ،رویکردها و کاربردهای مدیریت بحران در اتحادیه
اروپا انجام شده است بیانگر این مطلب است که نقاط
ضعف جدی در ساختار مدیریت بحران در اتحادیه اروپا
وجود دارد .خالصهای از کلیدیترین موارد در این نتایج
عبارتند از :رویکرد تمام سوانح به صورت سیستماتیک
مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ در بیشتر مواقع اثرات و
جنبههای اجتماعی سوانح به درستی مورد توجه قرار
نمیگیرند؛ نگاهها و رویکردهای سیستماتیک ،راهبردی و
پیشفعال در مدیریت بحران به صورت عملی بکارگرفته
نمیشوند و در حد تئوری باقی مانده است؛ شکاف جدی
میان مدیریت ریسک ،مهندسی ریسک و تبادل و انتقال
ریسک وجود دارد؛ پژوهشهای حاضر در زمینه مدیریت
بحران اثری بر جهتگیریهای برنامههای ملی مدیریت
بحران ندارند و تنها موضوعات سیاسی برنامهها را تعیین
میکند؛ جهتگیریها و رویههای مورد استفاده در
راهبردها ،موثق ،معتبر و تایید شده نیستند؛ راهبرد
معقول و موجهی برای مدیریت بحران وجود ندارد؛
مدیریت بحران اساساً توجهی به چرخه مدیریت بحران
ندارد؛ برخی از سوانح دست کم گرفته میشوند و هی
برنامه اقتضایی برای رویارویی با آنها وجود ندارد؛ به
جای تاکید بر حل مساله ،تمرکز بر گفتگو تنها در
خصوص مساله وجود دارد؛ کمبود منابع برای شناسایی
نیازهای جوامع؛ عدم وجود ابزاری برای اطمینان از ثبات
مالی در شرایط بحران؛ عدم توجه مدیریت بحران به
حفاظت عمومی شهروندان و توسعه پایدار.
()Prochazkova, Munne, Ahokas, & Drapalik, 2012
در ادامه تحلیل عمیق از نتایج حاصل از مطالعات
اتحادیه اروپا نشان میدهد که تعداد و اهمیت سوانح روز
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به روز در حال افزایش است چرا که آسیبپذیریهای
مردم افزایش پیدا کرده است و بشر نیازمند تکنولوژیها و
زیرساختهای فراوانی شده است؛ بانک اطالعات موثق و
کاربردی برای تصمیمگیران مدیریت بحران وجود ندارد و
بنابراین تصمیمگیری راهبردی در این خصوص انجام
نمیشود؛ قانونی جامع برای پیشگیری آمادهسازی ،پاسخ
و بازتوانی در خصوص وقوع سوانح وجود ندارد؛ قانونی
جامع برای آمادهسازی در برابر وقوع سوانح وجود ندارد.
()Prochazkova et al., 2012
مطالعه انجام شده در اتحادیه اروپا در نهایت منجر به
تدوین الگوی مدیریت ریسک اتحادیه اروپا با در نظر
گرفتن آیندهنگاری شد .این الگو در چهار گام مختلف
ارائه شده است .در گام نخست سه اقدام کلیدی شامل
گردآوری داده در خصوص سوانح ،تعیین محل وقوع
سوانح ،تعیین وضعیت سوانح در قالب سناریوها انجام
میشود .در گام دوم نیز سه فعالیت کلیدی شامل:
گردآوری داده در خصوص زمین یا هدف مورد نظر،
ماهیت سانحه و اثر آن بر داراییها ،تحلیل
آسیبپذیریها در سناریوهای سوانح ،انجام میشود .در
گام سوم دو فعالیت اصلی شامل سناریوهای مبتنی بر
ریسک و ارزیابی ریسک انجام میشود .در گام چهارم ابتدا
سطح ریسک از منظر پذیرش تعیین میشود و متعاقب
آن اقداماتی برای مواجهه با ریسک پیشنهاد میشود.
سس در خصوص ریسکها تصمیمگیری میشود و در
صورت توافق بر پذیرش ریسک ،اجرای موارد انجام شده و
بازبینی دورهای صورت میگیرد .در صورت عدم قبول
ریسک ،اقدامات دیگری برای مواجهه با ریسک تعیین و
به مرحله اول بازخورد داده میشودProchazkova et ( .
 .)al., 2012تاکید این الگو بر استفاده پایهای از روش
سناریونگاری در دو مرحله آغازین مدیریت ریسک و در
خصوص موضوعات سوانح و آسیبپذیری است.
 -6-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران آبرچ
در مطالعهای که توسط آبرچ 1و همکاران انجام شده
است ،به ضرورت ورود مفهوم پیشبینی و آیندهنگاری در
ارتقای عملکرد مدیریت خطرپذیری سوانح پرداخته شده
است .در این مطالعه تالش شده تا با هدف کاهش اثرات و
خطرپذیری ریسکهای آینده اقدامات مختلف در زمینه

مدیریت ریسک سوانح تحلیل و تبیین شود .آبرچ بر این
باور است که ورود موضوعات پیشبینی و آیندهنگاری
میتواند مدیریت بحران را وارد مرحلهای جدید کند و
تغییر نگاه از حالت چرخهای به حالت فنری باعث ارتقای
نگاه مدیریت بحران شده است ( Aubrecht, Freire,
 .)Fröhlich, Rath, & Steinnocher, 2011هم نین
ساختاری مدیریت ریسک دولتی نیز ارائه شده است .این
مطالعه تنها تبیین و تاکیدی بر اهمیت استفاده از
آیندهنگاری است و حتی از منابع موثق آیندهنگاری نیز
استفاده نشده است؛ اما در انتهای این مطالعه رویکرد
ریسک دولتی به عنوان رویکردی که ارتقای مدیریت
خطرپذیری سوانح را به همراه خواهد داشت شناسایی
شده است ،نقایص جدی که در این پژوهش وجود دارد،
عدم توجه به موضوع مدیریت ریسک و آیندهنگاری از
جنبههای گوناگون است و اساساً مدیریت ریسک
نمیتواند به تنهایی جایگزین آیندهنگاری شود .در سال
 0113آبرچ الگوی دیگری در پژوهشی کاملتر ارائه کرده
است که اگر تحلیل پیشران در سطح جهانی مورد بررسی
قرار گیرد و به جای استفاده از یک حوزه دانشی از
مشارکت دانشهای میان رشتهای استفاده شود ،از
پیشبینی به سمت آیندهنگاری حرکت شده است و
آیندهنگاری برای خلق و ساخت آینده پا را از مدیریت
راهبردی فراتر نهاده است و در صدد ایجاد تصویر
مشترک ،شکل دادن آینده مطلوب و سناریوهای با ثبات
است ( .)Aubrecht, Dilek, Klerx, & Freire, 2013از
دیدگاه آبرچ با شدت گرفتن بحرانها در سالهای اخیر
عدم وجود آیندهنگاری و برنامهریزی راهبردی به شدت به
چشم میخورد .پاسخ به سوانح بزرگ کماکان با
واکنشهای کوتاه مدت روبرو است و هی اقدام بلندمدتی
برای کاهش اثرات و برنامههای بازتوانی وجود ندارد .به
نظر نیاز حرکت از سمت رویکردهای واکنشی به سمت
رویکردهای پیش فعال و بر اساس پیشبینی بر اساس
ارزیابی شرایط آینده مورد نیاز است.
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 -7-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
کنستانتین
این الگو در مطالعهای با عنوان شکست آیندهنگاری
در مدیریت بحران ارائه شده است در فضای تصمیمگیری
سیاسی و بینالمللی مطر شده و مفهوم آیندهنگاری را
توانایی برنامهریزی و تفکر سیستماتیک در خصوص
سناریوهای آینده دانسته و موضوع آن مربوط به شکست
آیندهنگاری در مدیریت بحران ماری در قبرس است در
این مقاله پیشنهاد شده است که از تصمیمگیری چند
الیه برای ارتقای سطح مدیریت بحران استفاده شود
( .)Constantinides, 2013علیرغم اهمیت یافتههای این
پژوهش اما تمرکز بر نحوه تصمیمگیری در شرایط بحرانی
وزن بیشتری از این مطالعه را به خود اختصاص داده
است.
 -8-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
استرالیا
مدیریت شرایط
موضوع آیندهنگاری در آژان
اضطراری استرالیا به عنوان موضوعی قابل اهمیت در نظر
گرفته شده است و اقدامات اولیهای برای آموزش و تبیین
اقدامات این حوزه در این کشور انجام شده است .شواهد
نشان از این موضوع دارد که الگوی آیندهنگاری راهبردی
برای این سازمان به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار
گرفته است .رویکرد آیندهنگاری راهبردی تاکید بر جنبه
برنامه ریزی در آیندهنگاری با توجه به شرایط و عدم
قطعیتهای آینده دارد .شواهد نشان از الگو گرفتن
مستقیم استرالیا از اقدامات آیندهنگاری راهبردی فیما
دارد .در این خصوص گامهای آغازین برای اجرای اقدامات
آیندهنگاری راهبردی در استرالیا عبارتند از :تحلیل روند و
وقایعی که بر مدیریت شرایط اضطراری اثر گذار خواهند
بود؛ شناسایی نیازهای راهبردی بر آمده از سناریوهای
تدوین شده مربوط به شرایط اضطراری؛ گردآوری گروه
مخاطبان و دستاندکاران؛ در نظر داشتن تاثیر سطح
محلی به سطح بین المللی ( )Booth, 2014هم نین
چارچوب هورتون برای ورود آیندهنگاری به سیاستگذاری
پیشنهاد شده است ()McAllum & Egerton, 2014
( .)Horton, 2009این امر نشان از آغاز رویکرد

آیندهنگاری در کشورهای مختلف جهان بر اساس
رویکردهای استفاده شده در فیما دارد.
 -9-6الگوی آیندهنگاری در مدیریت بحران
سازمان ملل متحد
بر اساس نتایج مطالعات گزارش ارزیابی جهانی
ریسک سوانح سال  0115آینده مدیریت ریسک سوانح
در چهار جزء اصلی خالصه شده است .با توجه به اهداف
توسعه پایدار جهانی انتظار میرود موج جدیدی از
مدیریت ریسک سوانح در راه باشد .کاهش خطرپذیری
سوانح به سرعت در حال تغییر و تحول است و چهار
مفهوم جدید به شر زیر در این حوزه وارد خواهد شد.
این مفاهیم عبارتند از« :بازآرایی ساختار حکومتی برای
مدیریت خطرپذیری بحران» شامل بخش مدیریت بحران
نیاز به تخصصی شدن دارد و ارتقای حکومتهای محلی
برای مدیریت خطرپذیری بحران؛ «حرکت از اطالعات
ریسک به دانش ریسک» شامل تغییر تولیدات اجتماعی
به سمت اطالعات ریسک ،حساسیت به موضوع
ریسکهای گسترده و وسیع و دانش ریسک و تغییر
ارزشها؛ «ارزیابی هزینهها و مزایای مدیریت خطرپذیری
بحران» شامل ورود مفاهیم خطرپذیری بحران به
سرمایهگذاری عمومی و خصوصی ،ورود مفاهیم
خطرپذیری بحران به سیستم مالی ،گسترش دامنه مالی
ریسک و حمایت اجتماعی و خطرپذیریهای وسیع و
نیازهای اجتماعی؛ «تقویت پاسخگویی در خصوص
مدیریت خطرپذیری» شامل پاسخگویی برای نسلهای
خطرپذیری ،پاسخگویی و نیازهای اجتماعی ،چارچوب
هنجاری برای پاسخگویی ،استانداردهای داوطلبانه و
هدفگذاری و ارتقای پایش)(UNISDR, 2015a
نکته حائز اهمیت در این الگو این است که مدیریت
ریسک هم رده واژه پراسسکتیو قرار گرفته است و هدف
مدیریت ریسک را اجتناب از جمع شدن ریسکهای
نوظهور آینده میداند ( .)UNISDR, 2015aلذا از این
الگو میتوان نتیجه گرفت که آینده مدیریت ریسک
سوانح تمرکز بر تاثیر آیندهنگاری در دانش ریسک سوانح
در آینده دارد؛ به عبارت دیگر جایگاه آیندهنگاری در
مدیریت ریسک سوانح در آینده میتواند ایفای نقش
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موثری در ارتقاء دانش ریسک در زنجیره مدیریت ریسک
و مدیریت بحران مرسوم باشد.
 -7بحث و نتیجهگیری
بیشک یکی از مهمترین و کارآمدترین کاربردهای
آیندهپژوهی استفاده مناسب در مدیریت بحران به منظور
شناخت و مقابله با بحرانهای احتمالی آینده است.
بحرانهایی که ممکن است به وقوع بسیوندند نه تنها از
نظر ابعاد فیزیکی و ساختاری ،بلکه از نظری ماهوی نیز
پدیدهای شگرف را پیش روی مدیران بحران قرار خواهند
داد .لذا در تالش برای پیش تدبیری برای آینده و
جلوگیری از غافلگیری در شرایط بحرانی ضرورت توجه
به آیندهپژوهی امری ضروری است .در این خصوص باید
توجه داشت که هر اقدام معطوف به آیندهای در زمینه
مدیریت بحران «آینده پژوهی» نیست و چه بسیار
اقداماتی که در حوزههای مختلف تمرکز بر آینده دارند اما

ضرورتاً «آیندهپژوهی» محسوب نمیشوند .آیندهپژوهی
نیازمند فرهنگسازی و دقت در طراحی روشها و
خروجیهای کاربردی ،واقعی و مبتنی بر دادههای واقعی
است .اما بدیهی است که بدون رعایت فرآیندی روشمند و
علمی به تصویری شفاف و مورد اجماع در میان تمامی
بازیگران نمیتوان رسید .آینده پژوهی در مدیریت بحران
فقط مختص به اجرای یک روش علمی روش نیست.
آیندهپژوهی علمی است که هوشمندی سازمان را در برابر
مواجهه با آینده افزایش خواهد داد و لذا باید به سواالت
کلیدی در خصوص آینده در هن مدیران پاسخ دهد .در
مقابل مدیران نیز باید نیاز و ضرورت توجه سیستماتیک
به آینده را درک کرده باشند و انتظار پیشگویی از
آیندهپژوهی نداشته باشند .الگوهای تلفیقی آیندهنگاری و
مدیریت بحران از دو منظر تمرکز الگو و گامهای اصلی
الگو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند و نتایج این
بررسی در جداول زیر ارائه و تبیین شده است.

سال
نام الگو

تمرکز الگو

ارائه

منبع

گامهای اصلی الگو

الگو




الگوی نیکول

 شناسایی پیشرانهای
انجام آیندهنگاری در 
 0114

مرحله شناسایی ریسک






الگوی فیما

0111








پایهریزی برای آیندهنگاری
توسعه پایدار
جریانهای کاری برای خلق
ارزشها
اهداف راهبردی
دستاوردهای ارزشی
تمرکز راهبردی
رصد موضوعات کلیدی
پیشبینی
طراحی
تغییر

 توجه به سناریونگاری و
الگوی هلموث 0111
پیشبینیها








تعیین پیشرانها
تعیین منابع
تعیین مسیرهای موجود
تعیین دستاوردهای مورد انتظار
تحلیل ریسک
تخمین ریسک
اولویتبندی و ارائه اقدامات کنترلی
پویش محیطی (مطالعات اولیه -کارگاه هدف گذاری ،تعیین
پیش نوی پیشرانها ،کارگاه تسریع کننده ،برگزارش
جلسات موضوعی)
تعیین پیشرانها
سناریونگاری (ارزیاب سناریوهای موجود ،ویژهسازی
سناریوها ،کارگاه سناریونگاری)
تعیین نیازهای راهبردی
آیندهنگاری پایدار و پیشرفته (ترویج مطالعات ،تنظیم
استراتزیها و بکارگیری دستاندرکاران)

()Nicoll et al., 2009

()FEMA, 2012
()FEMA, 2013
McAllum
&
(
)Egerton, 2014

 پاسخ (تخلیه اضطراری ،ارزیابی سریع ،ساماندهی داوطلبان) (
)2011
 بازتوانی (ارزیابی ریسک ،سرمایه گذاری راهبردی)

Hellmuth et al.,
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سال
نام الگو

تمرکز الگو

ارائه

منبع

گامهای اصلی الگو

الگو
 توجه به سطو عدم قطعیت  پیشگیری (ارزیابی ریسک ،سیاستگذاری و قانون گذاری،
برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت ،سیاستگذاری
راهبردی)
 آمادهسازی (پایش ،ارزیابی ریسک ،مکان یابی ،آموزش،
حساسسازی جوامع)


شناسایی و اندازهگیری ریسک (دیده بانی و گردآوری
دادهها ،مدلسازی ،تهیه نقشه ریسک و پیشبینی،
ارتباطات ریسک با تصمیم گیران)
انتخاب گزینههای مواجهه ریسک (تصمیمگیری برای نحوه
( & Beddington
رویارویی با ریسکها)
اجرای گزینههای مواجهه ریسک (گزینههایی برای مواجهه )McLean, 2012
با ریسکها شامل کاهش مواجهه ،کاهش آسیبپذیری و
افزایش تاب آوری)
ارزیابی اثربخشی اجرای اقدامات (شامل پایش و ارزشیابی
خروجیها)



گام اول:
گردآوری داده در خصوص سوانح
تعیین محل وقوع سوانح
تعیین وضعیت سوانح در قالب سناریوها
گام دوم:
گردآوری داده در خصوص زمین یا هدف مورد نظر
ماهیت سانحه و اثر آن بر داراییها
تحلیل آسیبپذیریها در سناریوهای سوانح
گام سوم:
سناریوهای مبتنی بر ریسک
ارزیابی ریسک
گام چهارم:
تعیین سطح پذیرش ریسک
پیشنهاد اقدامات مواجهه با ریسک
تصمیمگیری در مورد ریسکها
توافق بر پذیرش ریسک
عدم قبول ریسک



الگوی
بدینگتون

 تمرکز بر محیط تصمیمگیری
0110

 یادگیری از تجارب پیشین








الگوی اتحادیه
اروپا

0110








نیاز تمرکز اتحادیه اروپا به
موضوعات مختلف شامل:
توجه به رویکرد تمام سوانح
توجه به جنبههای اجتماعی
سوانح
توجه به رویکردهای پیش
فعال
توجه به مدیریت ریسک
نیاز به جهتگیری برنامه ای
نیاز به جهتگیری درست در
راهبردها
تدوین راهبردهای معقول
توجه به چرخه مدیریت
بحران
تمرکز بر الگوی سناریونگاری















o
o


الگوی آبرچ

 تغییر نگاه از چرخهای به
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الگوی

شناسایی پیشرانهای جهانی (اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه،
زیست محیطی)
ایجاد دانش ،تصمیمگیری و سیاستگذاری
مدلسازی ،ارتباطات و مشارکتی
ارزیابی و اقدام
شکل دهی و ایجاد چشمانداز مشترک ،آینده مطلوب،
سناریوهای با ثبات
کاهش اثرات بحران
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جایگاه مهم آیندهنگاری در
آینده مدیریت بحران
ساختارهای حکومتی و
اجرایی
منابع مالی
منابع دانشی
در نظر داشتن نسلهای
جدید ریسکهای موجود






تحلیل روند و وقایعی که بر مدیریت شرایط اضطراری اثر
گذار خواهند بود
شناسایی نیازهای راهبردی بر آمده از سناریوهای تدوین
شده مربوط به شرایط اضطراری
گردآوری گروه مخاطبان و دستاندکاران
در نظر داشتن تاثیر سطح محلی به سطح بین المللی

بازآرایی ساختار حکومتی
حرکت از اطالعات ریسک به دانش ریسک
ارزیابی هزینهها و مزایای مدیریت خطرپذیری بحران
تقویت پاسخگویی در خصوص مدیریت خطرپذیری

قریب به اتفا رویکردهای تلفیقی بر ضرورت توجه
مدیریت بحران به آینده تاکید داشتهاند .اما کماکان برخی
از این الگوها تاکیدشان بر چارچوب مدیریت بحران است
و اشاره به موضوع آیندهنگاری یا روشهای آن داشتهاند
( ،)Hellmuth et al., 2011برخی تاکید و محوریت را بر
الگوهای مدیریت ریسک گذاشته و آیندهنگاری یا برخی
از روشهای پرکاربرد آن را استفاده کردهاند
( )Prochazkova et al., 2012و برخی نیز تنها تاکید بر
اهمیت نگاه به آینده از رویکردهای جنبی دارند
( .)Constantinides, 2013; UNISDR, 2015bبررسی
الگوهای آیندهنگاری در مدیریت بحران حاکی از این
مطلب است که حتی کاملترین الگوها به صورت دقیق از
اصول و روشهای آیندهنگاری استفاده نکرده اند و این
حوزه کماکان جای رشد و تکامل بیشتری دارد .هم نین
الگوهای آیندهنگاری در مدیریت بحران از روند تکاملی
پیروی میکنند که سالیان پیش در الگوهای آیندهنگاری
فناوری طی شده است .بدین معنا که در ابتدا تنها تمرکز
بر استفاده از روشها به صورت پراکنده و موضوعی است

)2013

()Booth, 2014
McAllum
&
(
)Egerton, 2014
()Horton, 2009

)(UNISDR, 2015a

و سس به یک چارچوب نظاممند در استفاده از این
الگوها پرداختهاند .به نظر میرسد تالشهای آیندهنگاری
در مدیریت بحران در گامهای ابتدایی خود به سر میبرد
و کماکان نیاز است تا از نگاه بخشی و ابزاری به نگاهی
نظاممند و کارآمد در آیندهنگاری سو پیدا کند.
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Abstract
Identifying the future is one of the main concerns of disaster managers to properly prepare
for future circumstances and prevention of events that caused surprises. In this regards, foresight
methodologies is provided a systematic set of concepts and patterns to ensures the accuracy of
outcomes of futures studies. Despite various efforts in developing foresight patterns in disaster
management, the patterns have diversity in forms and contents. The main objective of this paper
is to identify how these patterns classified globally in the past decade. In this regard, the famous
patterns of disaster management foresight gathered and they are compared with each other.
The methodology used in this paper in terms of data collection and literature review is
qualitative. This research has an applied research orientation and seeks to provide a specific
classification to clarify the application of foresight patterns in disaster management. In this
article nine foresight pattern in disaster management were identified and studied comparatively.
The results of this study in shown in comparative tables. These results signify that there will
be a great evolution in foresight patterns in disaster management by a delays according to the
Technology Foresight previous path, it is going the same path now. In this regard, using futures
studies tools discretely, using variety of approaches and applying strategic foresight in disaster
management just denote that there are no axis methods in this field identified yet.
Keywords: Foresight- disaster management- comparative study

