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                                                                      بھ نام خدا

                            
  فرایند برنامھ ریزی استراتژیک

  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  ایرج  حاتمی  : نگارش                       

  چکیده 

 در جھت برنامھ ریزی آغاز و  اتفاق نظربرای تالش ازی است کھتدوین و تنظیم برنامھ ریزی استراتژیک فرایند
طی این فرایند روش ھای برنامھ ریزی مسایل استراتژیک از .بھ اجراء ،ارزیابی و بازخورد نتایج ختم می شود 

قبیل روش مستقیم ،مبتنی برھدف و سناریو مطرح و در خصوص تدوین و تنظیم برنامھ ھای استرتژیک از سھ 
ویی برای فرایند تصمیم گیری ،فرایند اشتراک مساعی و مراتب و رویھ ھای سازمانی مورد بررسی روش الگ

  .قرار می گیرد 

،فرایند اشتراک  سناریوتدوین استراتژی، مسألھ  استراتژیک،روش مستقیم ،مبتنی بر ھدف،وروش:واژه ھای کلیدی
 .مساعی ،رویھ ھای سازمانی،طرح برنامھ ریزی استراتژیک
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  مھمقد

 بلندمدت و کاھش ریسک بقایامروزه بیشتر سازمان ھا برای افزایش توانمندی ھا،رشد و
این برنامھ ھا ارتباط مستقیمی با سیاست . می باشند   استراتژیکیعملیات خود نیازمند تدوین برنامھ ھا

 برنامھ ریزی ھای از این رو.ھا،اھداف ،مأموریت ھا ،اندازه ،پویایی،درجھ پیچیدگی و ساختار سازمان دارد 
وضعیت پیچیده پیش روی مدیران و برنامھ ریزان .استراتژیک می بایست با نگاه بھ آن عوامل تعیین گردد

موقعیت تمی برای شناخت ،تجزیھ و تحلیل فرصت ھا ،سسازمان را ناگزیر می کند کھ از اندیشھ و رویکرد سی
درونی سازمان )   نقاط قوت و ضعف(بت و منفی ھا،تھدید ھا و محدودیت ھای محیط بیرونی و جنبھ ھای مث

استفاده نموده ،آنگاه توانایی ھا و ظرفیت ھای سازمان رابا اطالعاتی کھ از تجزیھ و تحلیل ھا بدست آمده ترمیم 
سازمان ھا می بایست با شناخت مفاھیم .و تقویت نموده تا شرایط برای اجرای برنامھ ھا در سازمان بوجود آید 

ستراتژی و چگونگی فرایند برنامھ ریزی استراتژیک چشم انداز ھای آتی خود را تر سیم نموده تا ،بستر ھا ا
       .بتوانند با شرایط آینده پیش روی خود ساز گاری و انطباق داشتھ باشند و بھ عملیات و بقای خود ادامھ دھند

  فرایند برنامھ ریزی استراتژیک  

ا کمک می کند تا خود را برای مواجھھ با موقعیت ھای جدید و برنامھ ریزی استراتژیک بھ سازمان ھ
در این روند سازمان ھا نیازمند .تنظیم رفتار ھا و ایجاد واکنش ھای مناسب با شرایط پیش آمده،آماده نماید 

ھای مناسب –ه و قلمرو کنترل خود،اتخاذ استراتژی  اقداماتی می باشند از قبیل کسب آگاھی و بصیرت در حوز
ارتباط با محیط ھای متغیر ،تدوین پایھ و اساس محکم برای تصمیم گیری و ارتقای مھارتھا و بصیرت ھای در 

خالصھ اینکھ برنامھ ریزی استراتژیک رامی توان اقدامی سازماندھی شده و نطام یافتھ برای .تصمیم گیری
را در چھارچوب قوانین و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اجرای فعالیت ھایی کھ ماھیت و جھت گیری سازمان 

  .مقررات شکل می دھد

  فرایند برنامھ ریزی

روند فرایند برنامھ ریزی نیازمند این است کھ تصمیم گیران در سازمان با تشخیص وتعیین مسیر فعالیت 
و حرکت سازمان و طی فرایندی سازمان یافتھ و منطقی کھ شامل تفکر و اقدام استراتژیک می باشد و فرایند 

  .شامل نھ مرحلھ بھ شرح زیر است کھ بھ طور خالصھ بیان می شوندمذکور 

  :اتفاق نظر برای تالش در جھت برنامھ ریزی استراتژیک کھ دارای زمینھ ھای زیر است -١

چھارچوب،شکل و زمانبندی - تعیین معیارھا و اولویت ھای فرایند برنامھ ریزی- ھدف تالش و فعالیت-
تأمین منابع –برنامھ ریزی  اعضای تیم برنامھ ریزی و ھماھنگ  تر کیبنقش،وظایف و–مطالب و گزارش ھا 

  .الزم برای تحقق تالش ھا ی مورد نظر 

در این مرحلھ باید تعھدات صریح و ضمنی اعم از :یص و تعیین مأموریت ھا و تعھدات بررسی ،تشخ-٢
شناسایی و ) ھا و نباید ھامجموعھ باید(رسمی و غیر رسمی کھ از محیط بیرون بر سازمان تحمیل می شود 

  .بی توجھی بھ این مرحلھ می تواند سازمان را با مشکالت زیر روبرو کند .تبیین شوند 
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کدر –ضعف در تشخیص مجاز بودن و نبودن فعالیت ھا –دشوار شدن احتمال انجام مأموریت ھا و تعھدات -
  .شدن محیط فعالیت سازمان 

  
 در این مرحلھ سازمان باید ذی نفعان را بشناسد و نحوه : ھا   نظیم و تبیین رسالت و ھد فتدوین ،ت-٣

ذی نفعان شخص ،گروه یا سازمانی است کھ می تواند برسازمان تأثیر بگذارد . برخورد با آنھا را مشخص کند 
  .و یا تحت تأثیر خروجی یافراورده سازمان باشد

  
 ،تھدیدات و تنگنا ھایی کھ در چھار چوب محیط بیرونی سازمان شامل فرصت ھا:ارز یابی محیط بیرونی -۴

  .ماھیت ارباب رجوع ،رقبا و ھمکاران سازمان است –روند ھا ،تحوالت سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی و فنی 
  
برای شناختن نقاط ضعف و قوت سازمان ،تجزیھ و تحلیل محیط درونی آن :  ارزیابی محیط درونی -۵

  .می باشد  )  عملکرد (  استراتژی مورد عمل -)منابع  (ھای سازمانورودی –ضروری است و شامل 
ھر استراتژی موثرباید بر پایھ نقاط قوت سازمان و استفاده از فرصت ھا و بھ حداقل رساندن تنگنا ھا و 

  . تھدیدات بنا شود 
  
ت  تعھدا، مأموریت ھاوبرمورد مبتنی بر خط مشی سازمان است  این :تشخیص و تبیین مسایل استراتژیک -۶

بطور کلی برخورد مناسب و موثر با مسایل .ھای آن تأثیر می گذارد - ھدف ھا و فراورده ،رسالت ،
سازمانی کھ امور استراتژیک خود را نشناسد .استراتژیک و تبیین آن ھا بر بقا و موفقیت سازمان اثر دارد 

  . نخواھد بود قادر بھ رفع تنگنا ھا و تھدید ھای محیط بیرونی و استفاده از فرصت ھای مھم
  

آغاز ھا و راھکار ھای قابل اجرا –تدوین و تنظیم استراتژی ھا با تعیین دیدگا ه : تدوین و تنظیم استراتژی  -٧
از این رو یکی از وظایف مھم تیم .می شود کھ در این مورد توانمندی اجرایی راھکارھا اھمیت خاصی دارد 

تیابی بھ راھکارھا و اھداف و دریافت یا ارایھ پیشنھاد برنامھ ریز مشخص نمودن موانع موجود در راه دس
  .ھایی برای رفع آن ھا است 

  
در خاتمھ برنامھ ریزی استراتژیک سازمان باید قادر باشد تا تصویر : تشریح و توصیف موقعیت آینده -٨

ھمان چشم ارایھ نماید  این تصویر در واقع ھای پیش بینی شده –روشنی از اجرای موفقیت آمیز استرتژی 
  .انداز موفقیت سا زمان تلقی می شود

  
در روند اجرای مراحل برنامھ ریزی استراتژیک لزوماَ  نباید در انتظار تکمیل ھشت :  اجرا و ارز یابی  -٩

پس از اجرا ارزیابی و کنترل .تواند مستقال دارای گام اجرایی باشد–مرحلھ پیش شد بلکھ ھر مرحلھ می 
  .صورت می گیرد

  
  مرحلھ پیش دوفرایند برنامھ ریزی استراتژیک ظر گرفتن سطوح و مأموریت ھای سازمان ،در اجرای بادر ن

  :بینی شده می شود 
ر بعمل آمده د کھ در رأس سازمان  چوب پیش بینی ھاییای استراتژیک از پایین بھ باال در چار طرح ھ–الف 

  .آنھا انجام می شود ورد نیاز روی سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و اصالحات الزم و م
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ویب ھ ھای استراتژیک تدوین و تنظیم   می شود و بھ تص طرح ھای اجرایی برای تحقق برنام-       ب
  .شورای سیاست گذاری سازمان می رسد

  
   : زمینھ ھای تعارض در برنامھ ریزی استراتژیک

ندیشھ ھای سنتی اداره سازمان ھا و فرضیھ ھای می توان گفت اساساَ برنامھ ریزی استراتژیک با بسیاری از ا
اساسی رایج در فرھنگ سازمانی مؤسسات  در تعارض است جنبھ ھای تعارض را می توان بطور خالصھ بھ 

   )٨٠-۶٠ ،ص ١٣۶٩ ؛براسیون ،٣-٢ ،ف ١٣٧۵گور انسف ومک دانل ،ای(شرح زیر برشمرد 
ن ،مانند مشتریان در فرایند تولید سازمان کھ می تواند منجر بھ مشارکت دادن گروه ھای خارج از سازما-

  .تحریک آنھا ،افزایش نفوذ و باال رفتن سطح انتظاراتشان شود
  بودجھ بندی ساالنھ و تأمین منابع در آمدی و امور مالی -
ینده گیری سازمان در آ–محدودیت برنامھ ھا و طرح ھای رسمی بلند مدت با آزادی عمل و تغییر جھت -

  متناسب با شرایط فنی ،اقتصادی و بازرگانی 
 ریزی ھای جامع و فراگیر –علنی شدن مشکالت تخصیص منابع و اولویت ھای داخلی سازمان با برنامھ -

  سازمان کھ بھتر است محرمانھ باشند و قسمتی از فرایند بودجھ بندی ساالنھ محسوب می شوند 
  در ھر حال تژیک است و چھ چیزی استراتژیک نیست؛مشکل بودن تعیین اینکھ چھ چیزی استرا-

موارد ذکر شده را می توان از جنبھ ھای مثبت برنامھ ریزی استراتژیک در نظر گرفت چرا کھ باعث انجام 
  .کارھایی می شود کھ بطور سنتی امکان پذیر نیست

  :برنامھ ریزی استراتژیک مدیران را در دستیابی بھ اھداف زیر کمک می کند
  
  کل گرفتن تفکر و اندیشھ استراتژیک در سازمان ش-١
  تشخیص جھت گیری آینده سازمان -٢
  تأثیر پذیری تصمیمات حال از نتایج و باز خورد ھای تصمیمات آتی -٣
  تدوین مبانی جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری -۴
  توجھ بھ عاقبت اندیشی در قلمرو تحت کنترل سازمان -۵
  اساسی  بھ حل مشکالت ھتوج-۶
  بھبود عملکرد،معیارھا وراھھای سنجش اھداف -٧
  کسب آمادگی برای مواجھھ با محیط متغیر-٨
  تشکیل گروه ھای برنامھ ریز و رعایت بیشتر اصول کارشناسی -٩

  
  :روش ھای شنا سایی و تعیین مسایل استراتژیک

  
و تعھدات سازمان و تجزیھ و در این روش برنامھ ریزان پس از تعیین مأموریت ھا : روش مستقیم  –الف 

و ھمچنین تبیین فرصت ھا ،تھدید ھای خارج از سازمان مستقیما بھ بررسی مسایل تحلیل نقاط ضعف و قوت 
  استراتژیک اقدام می نماید

در این روش سازمان پس از مشخص کردن اھد اف ومقاصد ،مبادرت بھ تبیین و : روش مبتنی بر ھد ف -ب
برای این کھ این روش کارایی داشتھ باشد نیاز است .نماید- برای رسیدن بھ آنھا می  ییپیش بینی استراتژی ھا 
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کھ توافق نسبت بھ اھداف وجود داشتھ باشد ونیز اھداف بھ اندازه کافی  مفصل و مشخص با شند ،کاربرد این 
     .روش در سازمان ھای دارای ساختار سلسلھ مراتبی بیشتر است

وش سازمان با تبیین تصویری آرمانی کھ مایل است در آینده بدان دست یابد را در این ر:روش سناریو  -ج
مشخص می کند و چگونگی رسیدن بھ وضعیت بھتر را با توجھ بھ دید گاھھای عملی و برنامھ ای خود را تبیین 

  این روش در موارد زیر از کارایی باالیی برخوردار است ؛.می نماید 
  نیاز بھ وجود تغییر سریع -
  روبرو شدن سازمان با مشکل در تدوین اھداف-
  روبروشدن سازمان با مشکل تشخیص اھداف استراتژیک-
  پایبندی کمتر بھ مأموریت ھا ،تعھدات و رسالت ھای اولیھ-
  و جا نشین برای برنامھ ھای آیندهلزوم در نظر گرفتن شرایط و منابع مختلف -

  
  :روش ھای برنامھ ریزی استراتژیک 

  
سھ ھ اینکھ برنامھ ریزی استراتژیک بر یک سلسلھ فرض ھای درون و برون سازمانی استوار است با توجھ ب

  روش برای تدوین آن می توان مطرح کرد؛
در این الگو بھ چگونگی و نحوه اتخاذ تصمیمات و اجرای آن ھا در :الگویی برای فرایند تصمیم گیری -١

از این روست کھ .ھ کھ باید انجام گیرد ھدف اصلی است در الگو روشن کردن آنچ.توجھ می شود طول زمان 
مدل ھای تصمیم گیری با .سازمان ھا می توانند در باره تمام فعالیت ھاو امور خود استراتژی داشتھ باشند 

شناسایی مھمترین عوامل تشکیل دھنده تصمیمات سیاست ھای سود مند و مفیدی را برای حل مسایل سازمان 
اشاره کرد ؛سبک تصمیم گیری متمرکز نوع سھ  انواع سبک ھای تصمیم گیری می توان بھ از.ارایھ می دھند 

  .،غیرمتمرکز و مشارکتی 
   ھا شیوه ھای گوناگونی وجود دارد کھ عبارت است از شیوه تصمیم گیری بربرای اعمال سبک.

 مدل سیستمی ،مدل ،ضوابط اداری و مدل ھای تعاملی کھ خود شاملانتخاب گروھی ،نظر کارشناسان اساس 
  سیاسی ،رویھ ھای ھر از گاھی ،مدل تحلیلی،مدل تصمیم ھنجاری 

   )٨۴- ۶٧ص ١٣٧٧حمیدی زاده ،(
صورت براساس این فرایند ،اشتراک مساعی میان واحد ھای صف و ستاد سازمان :فرایند اشتراک مساعی  -٢

از شیوه . ریزی شده امکانپذیر شود ھای برنامھ–گرفتھ تا با موافقت عمومی سازمان برای دستیابی بھ ھدف 
  .ھای مرسوم در این روش بحث و تبادل نظر میان متخصصان و ذی نفعان است 

در این روش ھدف برآورده کردن انتظارات  و نیازھای متقاضیان بھ :مراتب و رویھ ھای سازمانی  -٣
زمان مراتب و رویھ ھای خدمات و فراورده ھای سازمان است در تھیھ و تنظیم طرح و برنامھ ھای سا 

سازمانی نقش تسھیل کننده یا کند کننده  دارند چراکھ تخصیص منابع ،نحوه ھدایت منابع ،نظارت و ارزیابی 
برنامھ ھا تحت تأثیر تشریفات اداری بوده و مراتب و رویھ ھای سازمانی در طول سلسلھ مراتب سازمانی 

  )مدیران ارشد (ن وجود دارند اگر چھ ھر چھ بھ سطوح باالتر سازما
نزدیکتر شویم از نقش مراتب و رویھ ھا کاستھ می شود ،ھر چھ بھ سطوح پایین تر نزدیک شویم بر عکس آن 

در کل برای رسمیت پیدا کردن طرح ھا و برنامھ ھا تعھد بھ رعایت آن ھا در تمامی سطوح .صادق است 
  .مدیریت ضروری است
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۶ 
 

  :راھکار ھای اجرایی
  

امھ ریزی استراتژیک کھ یک فرایند یادگیری وممارست برنامھ ریزی است در طی فرایند برن
بوجود ھمگرایی،اشتراک مساعی و تعامل نیرو ھای برنامھ ریز و اجرایی  و نیرو ھا در ھمھ سطوح سازمان 

  .این کار موجبات انتقال تجارب مفید ،یادگیری ایده ھا و دیدگا ه ھا می شود .می آید 
می شوند والگوھا شناختھ ھ ریزی استراتژیک مجموعھ ای از ھنجارھا ،ضوابط ،ارزشھا در طی فرایند برنام

  .و پس از توافق عمومی بینشھای ھدایت و برنامھ ریزی  شناختھ می شوند 
مدیران ارشد صف و ستاد باید حامی ،مدافع و تداوم بخش برنامھ ریزی استراتژیک و قادر بھ اجرا و ھدایت -

  آن باشند 
   مساعی و اتفاق نظر از سازو کارھای اصلی تدوین وتنظیم برنامھ ھای استراتژیک محسوب می شود اشتراک-
 بامنبع مالی و بودجھ ای و نیروی انسانی و تجھیزات سازمان ضروری است انطباق برنامھ ھای استراتژیک-
.  
  .ھا استقرار نظام تشویق وارزشیابی برای حمایت از افراد پایبند بھ اجرای برنامھ -
  .دوره اجرا و تحقق برنامھ ھای استراتژیک دو تا پنج سال در نظر گرفتھ  می شود -
استفاده از آخرین اطالعات و جذب متخصصان برای بھره گیری از توان فکری و بصیرت آنھا یک اصل -

  .شناختھ می شود 
فق برنامھ ھای استراتژیک انطباق فرھنگ سازمانی با برنامھ استراتژیک از دیگر ساز و کارھای اجرای مو-

  .می باشد
قوت و ضعف در پایان باید توجھ داشت کھ برنامھ ریزی استراتژیک ھر سازمانی با توجھ بھ ساختار ،نقاط 

،فرصت ھاو تھدید ات محیط بیرونی مخصوص آن سازمان بوده و ھر گونھ کپی برداری از برنامھ ھای 
  .استراتژیک جایز نمی باشد

  
  بعمنا

  برنامھ ریزی استراتژیک)١٣٨۴( ،محمدرضا حمیدی زاده
  نشر توحید :ترجمھ و تدوین بدری نیک فطرت ،تھران  )١٣٨١(مک دانلد ،جان 
  مؤسسھ عالی آموزش و پژوھش:کاربرد اندیشھ سیستمی ،ترجمھ رشید اصالنی ،تھران ،)١٣٨٢(ھیچینز ،درک 
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