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چکیده
امروزه ،عبارت «آیندهنگاری استراتژیک» به طور گستردهای برای توصیف فعالیتها و فرآیندهایی استفاده میشود که
به تصمیمگیرندگان برای هدایت طرحهای اقدام آتی شرکت کمک میکنند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت
بندی مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون
اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و  AHPدر سال  1393انجام پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش  ،مدیران ،
مسئوالن و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و  3استان حادثه خیز کشور هستند با حداقل 10سال سابقه کار
که  160نفر می باشد.در این پژوهش به منظور شناسایی مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و
چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون اصفهان از تکنیک دلفی و به منظور اولویت بندی آن ها از روش AHP
استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی برای قابلیت های آینده نگاری استراتژیک  5مؤلفه،برای
چابکی منابع انسانی  5مؤلفه و برای مدیریت بحران  6مؤلفه اصلی شناسایی شدند که هرکدام نیز دارای زیر مؤلفه هایی
می باشند که براساس روش  AHPاولویت بندی و وزن دهی گردیدند.
واژههای کلیدی :آینده نگاری ،قابلیت های آینده نگاری استراتژیک ،مدیریت بحران ،چابکی منابع انسانی ،تکنیک دلفی،
روش .AHP
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 -1مقدمه
استفاده از قابلیت آینده نگاری استراتژیک برای
تدوین چشم انداز تامین خون و فراورده های خونی برای
حفظ سالمت افراد بسیار مهم و با اهمیت است و در
بسیاری از موارد استفاده از خون و فراورده های خونی
جان بسیاری از افراد در خطر را نجات داده است .از این
روچابک سازی منابع انسانی برای مدیریت انتقال خون در
بحران ها و بالیای طبیعی بسیار حائز اهمیت
است.جستجوی بشر در مواجهه با حوادث و بالیای
طبیعی منجر به پیدایش دانشی شد که از شناسایی
عوارض بحران آغاز شده و به علم مدیریت بحران منتهی
شد.در واقع از مهم ترین موضوعاتی که در اکثر بحرانهای
طبیعی کشور و به ویژه زمین لرزه مکتوم مانده است
اولویت گذاری در اهداف ،برنامه ها  ،استراتژی ها به طور
خالصه در ارتباط با مدیریت بحران می باشد .مدیریت
بحران حوزه مطالعاتی است که به مدیران بحران می
آموزد چگونه بحران را پیش بینی و از آن جلو گیری
کنند و برای مواجهه با آن آمادگی الزم را بدست بیاورند
و به گونه ای موثر با آن به مقابله بپردازند.سیرى
درمطالعات انجام شده پیرامون این مفهوم نشانگرآن است
که مطالعات مزبور برچهار جنبة اساسى تمرکز دارند که
عبارت اند از(دالیل پیدایش بحران  ،اقدامات احتیاطى
پیشگیرانه ،پیامدهاى بحران ،اقدامات پس از بحران) .در
این راستا در جهت کاهش صدمات و خطرات ناشی از
بحران بهتر است که به ایجاد و برقراری تعامالتی میان
سازمان ها (مانند بیمارستانها  ،سازمان انتقال خون و
،)...بخش آموزش،تدارکات بپردازیم .پس از پی بردن به
استفاده از قابلیت آینده نگاری استراتژیک برای تدوین
چشم انداز وداشتن استراتژی برای مقابله با بحران می
توان گفت که مدیریت بحران یک دانش کاربردی است
که ناظر بر تمامی مراحل فرایند چرخه بحران است و
ریشه در طراحی یک فرایند تحول پذیر دارد .طراحی
وپایه ریزی و ایجاد تحول در یک نظام تحول پذیر
نیازمند یک سری اطالعات اولیه است .بعد از جمع آوری
اطالعات اولیه و دسته بندی کردن آنها باید مساله اصلی
مشخص گردد که آیا می توان با استفاده از منابع
وامکانات موجود نارسائی ها و نیازها را برای رسیدن به

وضع مطلوب جبران کرد.در این پژوهش به دنبال بررسی
این سؤال هستیم که مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری
استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در
سازمان انتقال خون اصفهان کدامند و اولویت بندی و
وزن دهی آن ها در سازمان انتقال خون به چه صورت می
باشد.
چارچوب نظری تحقیق
مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در
طول سالهای اخیر با تأکید بیشتری مورد توجه کارورزان
حوز ه ی عمل و اندیشه قرار گرفته است .بحران ها بخشی
از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحران هایی
که سازمان را تهدید میکند ناممکن است (جکوز.)0010،1
مدیریت بحران سازمان را قادر می سازد تا پاره ای از
بحران ها را از میان بردارد،برخی دیگر را به نحوی مؤثر
اداره کند و ابزار الزم برای یادگیری کامل و سریع از
بحران های واقع شده را در اختیار بگیرد (مظلومی،
 .)1339سازمان انتقال خون همواره با بحران هایی
روبروست که برنامه ریزی برای اداره ی آن بحران ها
ضروری بوده و الزم است مدیریت بحران را تبدیل به یک
فرایند و نظام فکری فراگیر نموده تا سازمان را در گستره
ای وسیع و آینده نگر ببیند و برای اینکه سازمانها بتوانند
در زمان های تغییرات اساسی باقی بمانند بایستی قابلیت
هایی داشته باشند که برتغییرات نظارت داشته و واکنش
مناسب نشان دهد.بسیاری از سازمان ها در  30سال اخیر
در جهت ایجاد گروه های آینده نگر حرکت کرده اند؛
قابلیت های آینده نگاری استراتژیک با شناسایی نقطه
ضعف هایی که قابلیت تغییر در تصمیم گیریها دارند به
سمت اهداف پیشرفته(روربک وهمکاران ) 0002 ،0تا
دیدگاهی منسجم ،رو به جلو و کاربردی در سازمان ها
ایجاد کنند( سالتر .)1999 ،3در این نوع برنامه ریزیهای
استراتژیک ،هدف ،تجزیه و تحلیل شده و گام های
رسیدن به آن ترسیم می شود سپس نتایج مورد انتظار
هرگام برآورد و پیشرفت کاری اندازه گیری می شود(بنیاد
توسعه فردا )1323 ،که این نوع برنامه ریزی در فعالیت
های اختصاصی هر سازمان در پنج بخش از جمله استفاده
از اطالعات ،روش خردگرایانه ،مردم و شبکه ها ،سازمان و
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فرهنگ مورد بررسی می باشد (روربک و همکاران،
 .)0002برای رویارویی با تغییرات جدید ،سازمان ها باید
به فراتر از سازگاری با محیط اندیشیده و به دنبال بهره
گیری از فرصت های بالقوه باشند .یکی از پارادایم ها
افزایش انعطاف پذیری ،سرعت،کیفیت وچابکی سازمانی
است.در ابعاد چابکی سازمانی  ،فرایندهای محوری
عملیاتی ،فناوری اطالعات و کارکنان (منابع انسانی)
مطرح می گردد .منابع انسانی مهمترین ابزار چابک سازی
سازمان است و با ارزش ترین دارایی هر سازمان و کشور
محسوب می شود (حمیدی و همکاران .)1322 ،بطوریکه
سازمان ها برای انتقال فناوری های ناآشنا و جدید برای
محصوالت خود باید عمدتاً به کارکنان خود تکیه
کنند(بورو و همکاران .)0000 ،3چابکی منابع انسانی
مستلزم چهار مولفه توانمند سازی کارکنان ،مشارکت،
اشتراک گذاری دانش از طریق تکنولوژی و یکپارچه
سازی فرایند ها است و از آنجا که شرایط محیطی و
اجتماعی تحت تاثیر عوامل زیادی بطور دائم در حال
تغییر و تحول است ،برخی از این تحوالت ناگهانی و
اتفاقی ظاهر شده و حالت بحران به خود می گیرد و لذا
مدیریت سازمان باید آمادگی مدیریت بحران های بوجود
آمده را با استفاده از چابک سازی منابع انسانی داشته
باشدتا آسیب ها به حداقل رسیده و بتوان سازمان ها را از
فروپاشی و غیرکارآمدی مصون نگهداشت(.ضیایی
وهمکاران .)1391،لذادر سالهای اخیر بخش بزرگی از
مطالعات و تحقیقات در زمینه مدیریت بحران در سازمانها
اختصاص یافته است .محققینی هم چون میتروف،5
پاچانت ،6شیواستاوا ، 3پیرسین ، 2کالیرو،9پرو،10
ویک ، 11روبرت ،10الگادک ،13از جمله افرادی هستند
که به پژوهش در این زمینه پرداخته اند(تسلیمی و
همکاران  .)1323 ،مدیریت بحران یکی از چالش های
سازمان های انتقال خون دنیاست.مدیریت بحران شامل
شش مرحله عملیاتی به ترتیب بررسی تحلیل
خطرپذیری ،کاهش اثرات مخرب ،آمادگی ،پیش بینی و
آمادگی اولیه ،پاسخگویی وبازیابی است(.محمود زاده
وهمکاران.)1390،برای مدیریت بهتربحران تعیین افراد
کلیدی و ایجاد راهبرد های جامع در برنامه ریزی بحران
واستفاده از امکانات تمام بخشهای درگیردربحران برای

مقابله دارای اهمیت است(اشمیت .)0000 ،مدیریت
بحران ،اصطالحی است که تمامی جنبه های برنامه ریزی
برای بحران و مرتبط با بحران مشتمل بر فعالیت های
قبل و بعد از بحران را در بر می گیرد .همچنین این
اصطالح به مدیریت هر دوجانبه مخاطرات و پیامدهای
بحران نیز می پردازد (بدری .)1323 ،مدیریت بحران
علمی است کاربردی که به وسیله مشاهده سیستماتیک
بحران ها و تجزیه و تحلیل آنها در جس تجوی یافتن
ابزاری است که از طریق آن بتوان از بروز بحران ها
پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش
آثار آن ،آمادگی الزم ،امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع
اقدام نمود (ناطقی الهی.)1323 ،
لذا با توجه به قابلیت های آینده نگاری استتراتژیک و
چابک سازی منابع انسانی و مدیریت بحران مسئله اصتلی
این پتژوهش ایتن استت کته مؤلفته هتای آینتده نگتاری
استراتژیک و چابک سازی منابع انسانی و مدیریت بحتران
کدامند و اولویت بندی و وزن دهی آن ها بته چته شتکل
است.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف نوعی پتژوهش کتاربردی و
توستتعه ای و از لحتتاظ ماهیتتت داده هتتاکمی و ازلحتتاظ
خصوصیات موضوع تحقیق توصتیفی ،از نتوع همبستتگی
است .در روش توصیفی همبستگی ضمن استفاده از منابع
علمی و کتب و اسناد و مدارک موجود ،مستقیماً به افتراد
و مشارکت کنندگان در تحقیق مراجعه و اطالعات و داده
ها ی الزم جمع آوری می گردد .در این پژوهش ابتتدا بتا
مراجعتته بتته کتتتب علمتتی و تحقیقتتاتی  ،مبتتانی نظتتری و
بیشینه علمی دقیقا مورد مطالعته قترار گرفتته و ستپس
موٌلفه ها و متغیر های اصلی پژوهشتی بااستتفاده از روش
دلفی طی 3مرحله شناسایی و بتا نظتر استتادان محتترم
راهنما و مشاور پرسشنامه ها تهیه و پس از تاییتد روائتی
صوری و محتوایی آن  ،پرسشنامه بر روی کل نمونه اجرا
شده است .این طرح بر اساس نظرستنجی از کارشناستان
است .جامعه آماری این پتژوهش  ،متدیران  ،مستئوالن و
کارشناسان سازمان انتقال ختون در اصتفهان و  3استتان
حادثه خیز کشور هستند با حداقل 10سال سابقه کار کته
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 161نفر می باشد .در این پژوهش از روش نمونته گیتری
تصادفی ساده استفاده شده است .در ایتن تحقیتق جهتت
گردآوری اطالعات ،از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده
شده است .در روش میدانی برای جمع آوری اطالعتات ،از
پرسشتتنامه اس تتفاده شتتده استتت .در روش کتابخانتته ای،
عالوه بر استفاده از کتتب و مقتاالت التتین از جستتجوی
رایانه ای نیز استفاده شده است تا جدید تترین اطالعتات
در زمینه تحقیق ،جمتع آوری شتود.در ایتن پتژوهش بته
منظور تجزیه و تحلیتل اطالعتات و آزمتون فرضتیه هتای
پژوهش از نترم افزارهتای  SPSS,AMOSاستتفاده شتده
است.
یافته های پژوهش
شناسایی مؤلفه های آینده نگاری استراتژیک و چابک
سازی منابع انسانی و مدیریت بحران در سازمان انتقال
خون اصفهان با استفاده از روش دلفی:

به کار گیری روش دلفی عمدتاً با هدف کشف ایده
های خالقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطالعاتی مناسب
به منظور تصمیم گیری است.روش دلفی فرآیندی
ساختاریافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود
در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق
توزیع پرسشنامه هایی در بین این افراد و بازخور کنترل
شده پاسخ ها و نظرات دریافتی صورت می گیرد(آدلر و
زیگیلو.)1996،13روش دلفی بر اساس رویکرد تحقیق
دیالیتیکی یعنی:تز(ایجادعقیده یا نظر)،آنتی تز(نظر و
عقیده مخالف)و نهایتاً سنتز(توافق و اجماع جدید)شکل
گرفته است که سنتز خود تبدیل به تز جدیدی می
شود.به اعتقاد هلمر،)1993(15دلفی ابزار ارتباطی
سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن
اعضا گروه را تسهیل می کند.ویسما)1920(16با تأکید بر
اهمیت روش دلفی،از آن به عنوان روشی برای یک کاوش
تک متغیره برای پیش بینی آینده فناوری ها یاد می
کند.او می افزاید که روش دلفی با این هدف طراحی شده
که بتواند مباحثات میان خبرگان را امکان پذیر کند،به
طوری که از ورود تأثیر رفتارهای متقابل اجتماعی که
معموالً در مباحثات گروهی اتفاق می افتد و منجر به

مانعی در برابر شکل یافتن عقاید و نظرات می
شود،جلوگیری نماید.
بالدوین)1935(13معتقد است در شرایط عدم کفایت
دانش علمی موجود در نزد تصمیم گیرندگان،آنان ناگزیر
به اخذ تصمیم با اتکا به ادراکات مستقیم خود و یا آرا
خبرگان هستند.گسترش روش دلفی به دنبال رواج
فعالیت های مرتبط با پیش بینی آینده فناوری ها که از
سال  1933میالدی آغاز شد،صورت گرفت.در این تاریخ و
بنابر سفارش نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا،پروژه
ای به نام رند12در شرکت هواپیما سازی دوگالس و با
هدف پیش بینی فناوری های آینده با کاربرد نظامی
تعریف شد.این پروژه به مطالعه در زمینه سالح های بین
قاره ای فراسطحی پرداخت.در سال  1959میالدی هلمر
و رشر،19دو تن از محققان پروژه رند طی مقاله ای تحت
عنوان نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق،این ایده را
مطرح کردند که در زمینه هایی از علم که در آن هنوز
قوانین علمی توسعه نیافته است،اتکا به آرا خبرگان مجاز
می باشد.حال مسأله این است که چگونه آرای این
خبرگان مورد استفاده قرار گیرد و علی الخصوص چگونه
با ترکیب نظرات یک تعداد از خبرگان،بیانیه ای سودمند
تدوین شود.از دیدگاه روش دلفی،قضاوت های انسانی به
مثابه ورودی هایی مشروع و سودمند برای انجام پیش
بینی ها می باشند.بعضاً خبرگان و متخصصان منفرد می
توانند در معرض خطر یکجانبه گری قرار گیرند ضمن
اینکه گروه های خبره نیز می توانند تحت تأثیر تمایالت
رهبر گروه،از تجدید نظر بر روی ایده های قبلی اکراه
داشته باشند.به منظور غلبه بر چنین نارسایی هایی،روش
دلفی با مبانی نظری و دستور العمل های روش مند در
طول دهه های پنجاه و شصت میالدی در مؤسسه رند
توسعه یافت.
در این روش هیأت هایی از متخصصان تشکیل می
شود که تعامل بین اعضا توسط رئیس یا ناظر هیأت انجام
می شود.ارتباطات داخلی شرکت کنندگان به صورت
ناشناس بوده و نظرات،پیش بینی ها و تمایالت به ارائه
دهندگان آن ها منتسب نمی شود.انتشار این اطالعات
بدون اعالم هویت ارائه دهندگان صورت می گیرد.عناصر
اصلی در روش های اولیه دلفی عبارتند از:
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 ساختار سازی جریان اطالعات
 ارائه بازخورد به شرکت کنندگان
 عدم افشای هویت شرکت کنندگان
علی رغم تفاوت های قابل توجهی که در کاربرد
تکنیک دلفی وجود دارد،معموالً تحقیق دلفی با یک
پرسشنامه که توسط یک تیم کوچک طراحی شده و به
گروه بزرگتری از متخصصان فرستاده می شود آغاز می
شود.پرسشنامه ها به طریقی تنطیم می شوند که این
امکان به وجود آید تا مخاطبین ضمن استنباط کردن و
فهمیدن مسأله مطرح شده،واکنش های فردی خود را
بروز دهند.وقتی پرسشنامه ها برگشت،طیف پاسخ ها و
دالیلی که متخصصان برای پاسخ هایشان بیان کرده اند
مورد بررسی قرار گرفته و خالصه نویسی می شوند.در این
مرحله مواردی که مرتبط با اهداف زمینه تحقیق نباشد
حذف و از این طریق از مسائل منفی رایج در تعامالت
داخل گروهی اجتناب می شود.پس از آن،گزارش خالصه
برای متخصصان فرستاده می شود.متخصصان اجازه دارند
که پاسخ هایشان را بر اساس نتایج تغییر دهند و این
نتایج دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محققان قرار می گیرد.
در این پژوهش پس از تعریف موضوع و ابعاد
آن،مؤلفه های آینده نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و
چابکی منابع انسانی استخراج و سپس با استفاده از روش
دلفی چهار مرحله توزیع پرسشنامه به صورت حضوری
انجام گردید.در دور اول لیستی از عوامل مؤثر های آینده
نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی
که از پژوهش های پیشین استخراج شده بودند،برای
تعیین میزان اهمیت آن ها در اختیار اعضا قرار
گرفت.عالوه بر این،از آنان خواسته شد که ایده های خود
را در مورد عواملی که در این لیست نیستند ارائه کنند.در
دور دوم،مجموعه عواملی که در دور اول پیشنهاد شده
بودند،برای تعیین میزان اهمیت در اختیار آنان قرار
گرفت.در دورهای سوم و چهارم،نظر اعضا درباره عواملی
که در دورهای اول و دوم تشخیص داده شده
بودند،مجدداً دریافت شد.انجام روش دلفی پس از انجام
دور چهارم و دستیابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافت.
پرسشنامه دور اول دلفی به تعداد  50پرسشنامه به
صورت حضوری بین اعضای پانل توزیع گردید که پس از

یک هفته پیگیری برای دریافت پاسخ آغاز گشت.الزم به
توضیح است که در دور اول دلفی،لیستی از مؤلفه های
آینده نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع
انسانی که از پژوهش های پیشین استخراج شده بود ارائه
گردید.به عالوه از پاسخ دهندگان خواسته شد تا عواملی
را که در بخش اول پرسشنامه موجود نبودند ولی از نظر
پاسخ دهندگان مهم و کلیدی به حساب می آمدند را
مطرح کنند.عوامل تکراری که با بخش اول پرسشنامه
یکسان بودند حذف گردید و پرسشنامه ی دور دوم دلفی
که حاوی مؤلفه های مندرج از پژوهش های پیشین و
دور اول روش دلفی بودند طراحی گردید.در پرسشنامه
دور دوم پاسخگو باید نظر خود را درباره میزان تأثیر هر
یک از عوامل مستخرجه از پژوهش های پیشین و عوامل
مستخرجه از دور اول روش دلفی با انتخاب یکی از گزینه
های موجود در مقابل آن ها اعالم می کرد.این گزینه ها
در قالب طیف لیکرت و شامل:
 )1تأثیر بسیار کم
 )0تأثیرکم
 )3تأثیر متوسط
 )3تأثیر زیاد
 )5تأثیر بسیار زیاد
بوده است .میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت در
دور دوم با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه گردید و در
این دور نقطه برش  3/5قرار گرفت،یعنی سؤاالتی که
دارای میانگین کمتر از  3/5بودند حذف گردیدند.
پرسشنامه دور سوم روش دلفی،شامل مجموعه عواملی
است که میانگین آن ها در دور دوم باالتر از  3/5بودند،در
این بخش پاسخ دهنده باید مجدداً نظر خود را درباره
میزان تأثیر هر یک از عوامل با انتخاب یکی از گزینه های
در مقابل آن ها اعالم کند.در این بخش نیز میانگین و
انحراف معیار هر یک از سؤاالت نیز مجدداً محاسبه شد و
در این دور سؤاالتی که میانگین آن ها کمتر از  3/3بودند
حذف گردیدند.یعنی نقطه برش در دور سوم روش دلفی
 3/3در نظر گرفته شد.پس از حذف سؤاالتی که میانگین
آن ها در دور سوم کمتر از  3/3بودند دور چهارم روش
دلفی با سؤاالتی که میانگین آن ها باالتر از  3/3بودند
برگزار گردید.پس از برگزاری دور چهارم روش دلفی
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سؤاالتی که میانگین آن ها کمتر از عدد  3بودند حذف
گردیده و بقیه سؤاالت به عنوان پرسشنامه اصلی برای
پخش میان جامعه آماری در نظر گرفته شد.بر اساس
نتایج بدست آمده در روش دلفی مؤلفه های نهایی به
صورت زیر بدست آمدند:
برای قابلیت های آینده نگاری استراتژیک  5مؤلفه اصلی:
 )1استفاده از اطالعات؛
 )0روش خردگرایانه؛
 )3کارکنان و شبکه ها؛
 )3ظرفیت های سازمان؛
 )5فرهنگ.
برای چابکی منابع انسانی نیز  5مؤلفه اصلی شامل:
 )1شایستگی و هوشمندی؛
 )0توانمندسازی کارکنان؛
 )3مشارکت در تصمیم گیری؛

 )3اشتراک گذاری دانش از طریق تکنولوژی؛
 )5انسجام و یکپارچه سازی فرآیندها و
برای مدیریت بحران نیز  6مؤلفه اصلی شامل:
 )1تحلیل خطر پذیری؛
 )0مرحله پیشگیری؛
 )3مرحله آمادگی؛
 )3مرحله پیش بینی؛
 )5مرحله حین بحران و
 )6بازیابی.
شمای تصویری مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری
استراتژیک و چابک سازی منابع انسانی و مدیریت
بحران را می توان در تصاویر زیر مشاهده نمود:
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چابکی منابع انسانی
انسجام و یکپارچه
سازی فرایندها

اشتراک گذاری دانش از
طریق تکنولوژی

رتبه بندی و اولویت بندی مؤلفه های قابلیت های آینده
نگاری استراتژیک و چابک سازی منابع انسانی و
مدیریت بحران بر اساس روش AHP

در این پژوهش از نظرات  161نفر به صورت
مقایسات زوجی استفاده گردید .برای تحلیل داده ها و
اولویت بندی عوامل از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPاستفاده شد.برای اطمینان از اعتبار نرخ
ناسازگاری محاسبه گردید تا سازگاری قضاوت های
خبرگان ارزیابی شود.

مشارکت در
تصمیم گیری

توانمندسازی
کارکنان

شایستگی و
هوشمندی

پس از بدست آوردن هدف و معیار و زیرمعیارها  ،با
استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی( )AHPو
مدل مفهومی به رتبه بندی مسیر های معیار و زیر معیار
پرداخته می شود .فرآیند تجزیه و تحلیل سلسه
مراتبی( ، ) AHPیک تکنیک تجزیه و حل تصمیم بوده
که برای ارزیابی مسائل پیچیده تصمیم گیری چند معیاره
( ، )MCDMبین یک یا چند تصمیم گیرنده به کار می
رود .این تکنیک یک ساختار سلسله مراتبی برای مسائل
تصمیم چند معیاره در نظر می گیرد .برای تجزیه و
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تحلیل تصمیم به کمک تکنیک در مرحله اول نیاز است
که مساله تصمیم گیری به یک سلسله مراتب و یا شبکه
ای به هم مرتبط از معیارها و عناصر تجزیه می گردد به
طوری که هدف اصلی تصمیم در باالترین سطح ،معیارها
و زیر معیارها در سطوح میانی و گزینه ها یا گزینه ها در
پایین ترین سطح قرار دارند .سپس هریک از معیارهای
تصمیم گیری در نظر گرفته شده و گزینه ها و زیر
معیارها براساس آن معیار و براساس مقیاس رتبهای
ساعتی {مقیاس  1تا  }9به صورت زوجی مقایسه و نتایج
در یک ماتریس جمعآوری میگردد .سپس نرخ
ناسازگاری هریک از ماتریس های مقایسه زوجی محاسبه

شده و وزن جزئی هریک از معیارها و گزینه ها نسبت به
معیارها سطح باالتر تعیین می گردد  .درنهایت با تلفیق
وزن های جزئی و تعیین وزن های نهایی ،گزینه ها رتبه
بندی شده و برترین گزینه مشخص می گردد.
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی عناصر هرسطح
نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت
زوجی مقایسه شده و وزن انها محاسبه می گردد.که این
وزن ها را وزن نسبی می نامیم.سپس با تلفیق وزن های
نسبی،وزن نهایی مشخص می گردد که ان را وزن مطلق
نامیده می شود.

نگاره  :1وزن نسبی معیار ها
وزن

معیارها

0.072

استفاده از اطالعات

0.204

روش خرد گرایانه

0.482

کارکنان و شبکه ها

0.133

ظرفیت های سازمان

0.11

فرهنگ

0.177

شایستگی و هوشمندی

0.239

توانمندسازی کارکنان

0.45

مشارکت در تصمیم گیری

0.058

اشتراک گذاری دانش از طریق تکنولوژی

0.076

انسجام و یکپارچه سازی فرآیندها

0.153

تحلیل خطر پذیری

0.079

مرحله پیش گیری و کاهش اثرات مخرب

0.374

مرحله آمادگی

0.159

مرحله پیش بینی و آمادگی اولیه در برابر حوادث و بحران ها

0.156

مرحله حین بحران

0.078

بازیابی

 با توجه به نگاره1از شاخص های قابلیت اینده نگاری
استراتژیک ،شاخص کارکنان با ضریب 08320در رتبه
اول ،شاخص روش خردمندانه با ضریب  08003در
رتبه دوم ،شاخص ظرفیت با ضریب 08133در رتبه
سوم ،شاخص فرهنگ با ضریب  0811در رتبه چهارم
و شاخص استفاده از اطالعات با ضریب  08030در
اخرین الویت قرار دارند.

بعد

قابلیت های آینده نگاری
استراتژیک

چابکی منابع انسانی

مدیریت بحران

 در شاخص های چابکی منابع انسانی ،شاخص
مشارکت با ضریب  0835در رتبه اول ،شاخص
توانمند سازی با ضریب  08039در رتبه دوم ،شاخص
شایستگی با ضریب  08133در رتبه سوم ،شاخص
انسجام با ضریب  08036در رتبه چهارم و شاخص
اشتراک گذاری با ضریب  08052در اخرین الویت قرار
دارند.
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 در شاخص های مدیریت بحران ،شاخص امادگی با
ضریب  08333در رتبه اول ،شاخص پیش بینی با
ضریب  08159در رتبه دوم ،شاخص پاسخ گویی با
ضریب  08156در رتبه سوم ،شاخص تحلیل با ضریب

 08153در رتبه چهارم ،شاخص پیش گیری با ضریب
 08039در رتبه پنجم و شاخص بازیابی با ضریب
 08032در اخرین الویت قرار دارند.

نگاره :2اولویت بندی زیرمعیارهای تاثیرگذار بر قابلیت های آینده نگاری استراتژیک
معیارها

رتبه

وزن

زیر معیارها

31

0.00712

کتب و استاندارد های جهانی

29

0.00720

پیشرفت کاری فرایند ها

33

0.00708

تجربیات گذشته در مورد بحران ها

27

0.00722

داشتن اطالعات صحیح ودقیق در مورد میزان مصرف خون با کمک مطالعات بومی استان

32

0.00710

شناسایی بخش های آسیب پذیر سازمان در بالیای طبیعی

34

0.00699

استفاده از اطالعات سایر کشورها و تجربیات آنها ومبادله اطالعات با سایر کشور ها

25

0.00745

استفاده از اینترنت برای به روز بودن اطالعات

30

0.00717

بارش افکار و استفاده از تجارب پرسنل در بحرانها

27

0.00722

باال بردن قابلیت کارکنان در مقابله با بحران ها

26

0.00739

استفاده از فناوریهای نوین

16

0.02604

بهبود مستمر و دائمی توانمندی های کارکنان

21

0.02546

آگاه سازی کارکنان و گیرندگان خدمات توسط مدیریت سازمان

استفاده از
اطالعات

20

0.02554

مشورت مدیریت سازمان با کارکنان در اخذ تصمیمات

17

0.02576

شناسایی نقطه ضعف های موجود

روش خرد

18

0.02572

پیش بینی مقابله با بحران از قبل

گرایانه

24

0.02478

برگزاری سمینارها و کنفرانس و کارگاه های علمی و مشاوره کارکنان ومصرف کنندگان

23

0.02508

داشتن استراتژی مناسب برای تمامی حالت ها

19

0.02558

استفاده از روشهای نوین مدیریت بحران

6

0.05254

مدیریت تغییرات ایجاد شده در سازمان

6

0.05254

یکپارچگی و هماهنگی بخش ها و واحدهای مختلف سازمان

5

0.05278

هماهنگ عمل کردن افراد ،فناوری ها و واحدهای مختلف سازمانی

8

0.05222

بهره گیری از فرصت های بالقوه

9

0.05182

مشارکت تمامی کارکنان صاحب صالحیت در کارهای فنی

3

0.05366

ایجاد انگیزه برای تالش کارکنان برای یادگیری مطالب جدید

1

0.05821

حفظ اطالعات بصورت پشتیبان و نگهداری در محل امن

2

0.05509

یکپارچه سازی نرم افزار تخصصی سازمان (نگاره)

4

0.05310

10

0.04522

استفاده از کارکنان ماهر در بخشهای مهم

11

0.04398

استفاده و نگهداری امکانات و تجهیزات به نحو شایسته

12

0.04378

استفاده از ظرفیت های خالی سازمان

22

0.02531

انطباق سریع دانش و بینش کارکنان با محیط جدید رقابتی

14

0.02775

نگریستن سازمان به ایده های جدید و بکر با دیدی مثبت

15

0.02645

آموزش و یادگیری مهارت های جدید توسط کارکنان

13

0.03046

ترویج فرهنگ اهدای خون

فعال نمودن سیستم پیشنهادات ازطریق

کارکنان و
شبکه ها

IT

ظرفیت های
سازمان

فرهنگ
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با توجه به نگاره  0که به رتبه بندی زیر معیار های
قابلیت های آینده نگاری استراتژیک پرداخته شده
است؛حفظ اطالعات بصورت پشتیبان و نگهداری در محل
امن ،در اولویت اول وبه ترتیب یکپارچه سازی نرم افزار
تخصصی سازمان (نگاره)  ،ایجاد انگیزه برای تالش

کارکنان برای یادگیری مطالب جدید و ...و تجربیات
گذشته در مورد بحران ها در اولویت آخر قرار دارد.
همانطور که مشخص است سه اولویت اول زیر مجموعه
معیار کارکنان و شبکه ها است.

نگاره :3اولویت بندی زیرمعیارهای تاثیرگذار بر چابکی منابع انسانی
رتبه

وزن

8

0.04457

11

0.04359

10

0.04431

9

0.04451

19

0.02605

18

0.02624

17

0.02628

20

0.02593

12

0.02716

16

0.02664

14

0.02680

15

0.02678

13

0.02708

4

0.06371

2

0.06619

7

0.06285

1

0.06705

6

0.06304

3

0.06380

5

0.06333

22

0.01166

24

0.01159

21

0.01171

25

0.01140

23

0.01161

36

0.00619

26

0.00657

32

0.00631

37

0.00612

29

0.00636

29

0.00636

35

0.00620

33

0.00630

31

0.00631

34

0.00627

28

0.00645

27

0.00650

زیر معیارها
بکارگیری کارکنان در محل صحیح خود
تشویق افراد دارای پیشنهاد خوب
بها دادن به افراد توانمند
ایجاد انگیزه در کارکنان و توجه به وجدان کاری
توانایی کارکنان سازمان در پاسخ و واکنش به تغییرات و حوادث محیط پیرامونی
افزایش مهارت ها توسط فناوری های موجود در سازمان
اهمیت به منابع انسانی و تکریم آنها
رفع نیاز های مادی و معنوی کارکنان
آموزش مداوم کارکنان وافزایش آگاهی آنان در همه رده ها
ایجاد اعتماد وانگیزه در کارکنان
فراگیر شدن آموزش های مهارتی در کارکنان
ارزش نهادن به کار وفعالیت کارکنان
توجه به مکارم اخالق و وجدان کاری
افزایش قدرت یادگیری از طریق کار کردن به صورت گروهی و تیمی در سازمان
مشارکت کارکنان سطوح مختلف در انجام وظایف و فرآیندهای کاری با همدیگر
افزایش امکان همکاری و تعامل بین کارکنان از طریق کار به صورت تیمی
فعالیت کارکنان در کنار یکدیگر برای سرویس دهی سریع تر و واکنش بهتر به بحران ها
ارزش دادن به نظرات کارکنان با تجربه
تعیین اهداف به هماهنگی کارکنان و استفاده از نظرات آنان
تشویق افراد دارای پیشنهاد خوب
افزایش دانش و بینش کارکنان از طریق فناوری های موجود در سازمان
ایجاد شبکه های  ITبرای اطالع رسانی
آموزش کارکنان با روش های جدید وپیشرفته و تکنولوژیهای روز
قراردان جزوات و نشریه های الکترونیکی مطالب علمی سایر کشورها برای کارکنان
استفاده از فناوریهای نوین و ارتباط جمعی وشبکه ها
تصمیم گیری در ساختارهای پایدار در خصوص رفع بهتر بحران
قدرت رهبری در مقابله با بحران ها
تعریف شیوه اجرایی استاندارد برای انجام فعالیت های مربوط به مقابله با بحران
ارسال پیام ها و گزارش ها به رسانه ها به طورحرفه ای
گسترش اتوماسیون نگاره بصورت کشوری
استفاده از روش های اتوماسیون برای جلوگیری از خطا وگسترش آنها
شناسایی فرآیند های زمان بحران
داشتن برنامه زمان بندی اجرای فرآیندها
استفاده از روش های مدیریت جامع کیفیت
تدوین دستورالعمل برای هر فرآیند با استفاده از منابع معتبرو توسط افراد مجرب
برنامه ریزی برای آمار خونگیری
کمبود نیروی انسانی ماهر و تشدید آن در بحرانها

معیارها
شایستگی و
هوشمندی

توانمندسازی
کارکنان

مشارکت در
تصمیم گیری

اشتراک گذاری
دانش از طریق
تکنولوژی

انسجام و
یکپارچه سازی
فرآیندها
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در نگاره  3رتبه بندی زیر معیارهای چابکی منابع
انسانی  ،فعالیت کارکنان در کنار یکدیگر برای سرویس
دهی سریع تر و واکنش بهتر به بحران ها ،در اولویت اول
و به ترتیب مشارکت کارکنان سطوح مختلف در انجام
وظایف و فرآیندهای کاری با همدیگر در اولویت دوم،

تعیین اهداف به هماهنگی کارکنان و استفاده از نظرات
آنان در اولویت سوم و تصمیم گیری در ساختارهای
پایدار در خصوص رفع بهتر بحران در اولویت آخر قرار
دارند.

نگاره :4اولویت بندی زیرمعیارهای تاثیرگذار بر مدیریت بحران
رتبه

وزن

32

0.00836

44

0.00813

57

0.00803

47

0.00809

34

0.00832

46

0.00812

66

0.00793

51

0.00807

60

0.00797

59

0.00800

75

0.00778

60

0.00797

74

0.00778

73

0.00784

69

0.00787

65

0.00793

33

0.00833

38

0.00825

45

0.00812

68

0.00789

62

0.00796

70

0.00786

67

0.00791

63

0.00795

76

0.00767

70

0.00786

72

0.00785

53

0.00806

64

0.00793

7

0.02862

4

0.02921

10

0.02833

13

0.02783

12

0.02795

9

0.02850

2

0.02955

6

0.02898

5

0.02915

زیر معیارها
بررسی نقاط آسیب پذیر و مراکز حیاتی سازمان مثل سردخانه ها
مشکل نیروی انسانی وتعیین جانشین پرسنلی در هرفرآیند
مدیریت کاهش اهداکننده در حین بحران
اختالل در عملکرد فرآیندها در هنگام قطع شبکه و باال رفتن خطر ریسک
استحکام ساختمان ها
امکان دسترسی به تجهیزات (کیسه و کیت برای ادامه کار در بحران ها)
انضباط پرسنلی در حین بحران ها
جذب اعتبارات برای پیشگیری از بحران ها
ایجاد تدبیر الزم برای بخش IT
آمادگی برنامه ریزی برای اداره ی بحران
تبدیل مدیریت بحران به یک فرایند و نظام فکری فراگیر
سنجیدن میزان آمادگی سازمان در مقابله با بحران ها
شناسایی مناطق مستعد ایجاد بحران
مستند سازی فرآیند کنترل و مدیریت بحران
تهیه تجهیزات پشتیبان در بحران ها برای جلوگیری از فشار روانی
آموزش پرسنلی وبرگزاری مانور
درک بهتر شرایط بحران برای پرسنلی که با مراجعه کنندگان بیشتر ارتباط دارند
برق اضطراری و کنترل آن
شناسایی و بررسی نقاط آسیب پذیر در سازمان
استفاده از امکانات تمام بخش های درگیر در بحران برای مقابله با آن
باال بردن روحیه کارکنان در هنگام وقوع بحران ها
درتماس بودن بیشتر کارکنان سازمان در مرحله قبل از بحران
تشکیل ستاد بحران و انتخاب مسئول
استاندارد سازی ومقاوم سازی ساختمانها مطابق با اصول پدافند غیر عامل
مستند سازی تصمیمات درمورد بحرانها
تقسیم کار در بحران
ایجاد تیم های تصمیم گیری در شرایط خاص
برآورد مناسب نیاز به خون و فرآورده در بحران ها
تشکیل جلسات وهماهنگی با استانداری و ارگانهای دیگر
دارا بودن استراتژی ها و راهبردهای منطقی برای مقابله با بحران ها و حوادث محیطی
انجام وظایف مدیر توسط معاونین و جانشینان آن ها ،هنگام عدم حضور مدیران سازمان
آمادگی به حداقل رساندن آسیب ها در مواقع بحرانی
دارا بودن تمهیدات الزم در جهت انجام عملیات های خاص برای مقابله با بحران
تدوین دسترالعمل های کاری در شرایط بحران
تشکیل کمیته بحران
تعیین افراد کلیدی برای مدیریت بخش های و انتخاب جانشین از شماره  1تا 3
تقسیم کارو تعیین مسولیت و تعریف حوزه مسولیت هر پرسنل
ایجاد نسخه پشتیبان از اطالعات

معیارها

تحلیل خطر
پذیری

مرحله پیش
گیری و
کاهش اثرات
مخرب

مرحله
آمادگی
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رتبه

وزن

3

0.02953

8

0.02856

11

0.02814

1

0.02958

27

0.01039

24

0.01048

21

0.01056

22

0.01053

16

0.01078

23

0.01050

28

0.01012

26

0.01042

19

0.01069

14

0.01095

15

0.01091

20

0.01065

18

0.01073

25

0.01048

17

0.01075

39

0.00822

37

0.00827

43

0.00815

30

0.00849

48

0.00809

31

0.00844

49

0.00807

40

0.00821

49

0.00807

42

0.00818

29

0.00872

35

0.00830

36

0.00828

52

0.00807

54

0.00804

54

0.00804

54

0.00804

58

0.00803

41

0.00820

78

0.00727

87

0.00682

85

0.00695

80

0.00709

83

0.00702

81

0.00708

79

0.00714

77

0.00757

82

0.00707

زیر معیارها
ذخیره مناسب تجهیزات و مواد
استحکام ساختمان ها
تشکیل کمیته بحران
تهیه فهرست نیروهای داوطلب
قابلیت نظارت برتغییرات و واکنش مناسب نسبت به آن ها
تعیین افراد کلیدی برای مقابله با بحران
ایجاد راهبرد های جامع در برنامه ریزی بحران
ایجاد پایگاه های کمکی پشتیبان برای شرایط ویژه
ذخیره مناسب مواد مصرفی
شناسایی روش های ارتباط مردمی برای جلوگیری از شلوغی
تشکیل جلسات مسولین مرتبط
استفاده از تجهیزات نوین وپیشرفته
استفاده از تجربیات کشورها در بحرانها مختلف
پیش بینی چگونگی دسترسی به برنانه نگاره در صورت قطع برق وسیستم ها
پیش بینی خون مورد نیاز برای بحران
پیش بینی ایجاد محل های با استحکام باال برای خدمت رسانی
بروز رسانی تجهیزات
اجرای روش دستی آزمایشی برای استفاده در مواقع ضرورت
دریافت اطالعات و آمار وتجزیه وتحلیل آنها
انعطاف پذیری نحوه ارائه خدمات در سازمان
آمادگی برای پاسخ گویی الزم به خدمات گیرندگان
ایجادانسجام وکارگروهی برای پاسخ گویی بهتر تقاضاها و نیازمندی های خدمات گیرندگان
پاسخ گویی به خدمات گیرندگان در اسرع وقت
تعیین میزان و عمق بحران
برآورد نیاز به خون وفراورده
تشکیل کمیته و ایجاد راهکارها
مدیریت پرسنلی ،تقسیم کار از قبل آماده باش آنها و اطالع رسانی به آنها
استفاده از تجربیات
حفظ آرامش وجلوگیری از دست پاچگی  ،و جلوگیری از اتخاذ تصمیم های عجوالنه
اجرای دستورالعمل های مربوطه
فعال شدن روابط عمومی و دفترجذب برای ارتباط با رسانه ها و اطالع رسانی دقیق به عموم
فراخوان عمومی کارکنان در صورت نیاز آماده باش کلیه پرسنل
تقسیم کار و اجرای دستورالعمل های تدوینی برای شرایط بحرانی
تشکیل مدیریت واحد برای مهاربحران
تعیین مسولین رده اول دوم وسوم برای هربخش
پیگیری وجود ارتباطات و چگونگی استفاده از آن
تشکیل اتاق فکرسیاستگذاران با حلقه آخر مسولین
ایجاد انسجام در بین کارکنان وایجاد روحیه همکاری و اعتماد به نفس مسولین و ترویج آن
شناسایی عوامل ایجادکننده بحران برای استفاده در آینده
ارتباط با افراد ذی نفع به منظور آگاه سازی آن ها از نتایج و اثرات بحران
بررسی مسائل پیش آمده در بحران و تآثیر آن در فرایندهای سازمان
تجدید منابع از دست رفته سازمان جهت مقابله با بحران های بعدی
تعیین میزان خسارت
اولویت بندی مشکالت موجود
بررسی وضعیت موجود
جلسات برای تجزیه وتحلیل نقاط ضعف بررسی نقاط قوت و ضعف و اقدامات اصالحی
حفظ آمادگی و برآورد مشکالت و راهکار آن

معیارها

مرحله پیش
بینی و
آمادگی اولیه
در برابر
حوادث و
بحران ها

مرله حین
بححران

بازیابی

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،201بهار 55 / 2931

رتبه

وزن

86

0.00692

زیر معیارها
تقدیر از همکاران فعال براساس شایستگی

0.00701

برنامه ریزی برای جلوگیری از پس لرزه های بعدی وتکرار بحران

84

در نگاره  3رتبه بندی زیر معیارهای مدیریت بحران ،
تهیه فهرست نیروهای داوطلب در مرحله آمادگی ،در
اولویت اول و به ترتیب تعیین افراد کلیدی برای مدیریت
بخش های و انتخاب جانشین از شماره  1تا  3در اولویت
دوم ،ذخیره مناسب تجهیزات و مواد در اولویت سوم و
ارتباط با افراد ذی نفع به منظور آگاه سازی آن ها از
نتایج و اثرات بحران در اولویت آخر قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش در خصوص شناسایی و اولویت بندی
مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک،مدیریت
بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون
اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و  AHPدر سازمان
انتقال خون استان اصفهان و سه استان حادثه خیز
منتخب در سال  1393صورت پذیرفت.در این پژوهش
ابتدا موٌلفه ها و متغیر های اصلی پژوهش بر اساس روش
دلفی شناسایی شدند و سپس مؤلفه های اصلی و زیر
مؤلفه ها بر اساس روش  AHPاولویت بندی و وزن بندی
شدند.بر اساس نتایج بدست آمده از روش دلفی برای
متغیر قابلیت های آینده نگاری استراتژیک 5مؤلفه اصلی
شامل:
 )1استفاده از اطالعات؛
 )0روش خردگرایانه؛
 )3کارکنان و شبکه ها؛
 )3ظرفیت های سازمان؛
 )5فرهنگ.
برای چابکی منابع انسانی نیز  5مؤلفه اصلی شامل:
 )1شایستگی و هوشمندی؛
 )0توانمندسازی کارکنان؛
 )3مشارکت در تصمیم گیری؛
 )3اشتراک گذاری دانش از طریق تکنولوژی؛
 )5انسجام و یکپارچه سازی فرآیندها.
برای مدیریت بحران نیز  6مؤلفه اصلی شامل:

)1
)0
)3
)3
)5

معیارها

تحلیل خطر پذیری؛
مرحله پیشگیری؛
مرحله آمادگی؛
مرحله پیش بینی؛
مرحله حین بحران

بازیابی شناسایی شدند .بر اساس نتایج بدست آمده بر
اساس روش ،AHPدر شاخص های قابلیت های آینده
نگاری استراتژیک ،شاخص کارکنان با ضریب 08320در
رتبه اول  ،شاخص روش خردمندانه با ضریب  08003در
رتبه دوم ،شاخص ظرفیت با ضریب 08133در رتبه سوم ،
شاخص فرهنگ با ضریب  0811در رتبه چهارم و شاخص
استفاده از اطالعات با ضریب  08030در اخرین اولویت
قرار گرفتند .در شاخص های چابکی منابع انسانی ،
شاخص مشارکت با ضریب  0835در رتبه اول  ،شاخص
توانمند سازی با ضریب  08039در رتبه دوم ،شاخص
شایستگی با ضریب  08133در رتبه سوم  ،شاخص
انسجام با ضریب  08036در رتبه چهارم و شاخص
اشتراک گذاری با ضریب  08052در اخرین اولویت و در
شاخص های مدیریت بحران  ،شاخص امادگی با ضریب
 08333در رتبه اول  ،شاخص پیش بینی با ضریب
 08159در رتبه دوم ،شاخص پاسخ گویی با ضریب
 08156در رتبه سوم  ،شاخص تحلیل با ضریب 08153
در رتبه چهارم  ،شاخص پیش گیری با ضریب 08039
در رتبه پنجم و شاخص بازیابی با ضریب  08032در
اخرین اولویت قرار گرفتند.همان طور که مشخص می
گردد در میان شاخص های قابلیت های آینده نگاری
استراتژیک،چابکی منابع انسانی و مدیریت بحران،شاخص
کارکنان ،مشارکت ،آمادگی در اولویت های برتر قرار
دارند.
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