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بسمه تعالي 

  مديريت استراتژيك براي مديرانبرنامه ريزي و
 

  چكيده:
 سعي شده فرآيند مديريت استراتژيك براي مديران سازماني در بعد استراتژيك تبيين و راهكارهاي نيل به نوشتاردر اين 

 رآيند زير ارائه شده است:فآن مشخص گردد. بنابراين براي تحقق اهداف و برنامه هاي سازماني در ابعاد استراتژيك 
  كنترل| جنبه اجرايي | تدوين استراتژي |مطالعه محيطي و تجزيه و تحليل  •

 
 - رسالت يا ماموريت1
 - مطالعه محيط خارجي- مطالعه محيط داخلي2
 هاها- تعيين اولويتترين هدف - بيان دقيق3
 ها- بررسي و تعيين گزينه ها و استراتژي4
 - ارزيابي گزينه ها و انتخاب- يك گزينه مناسب5
 دن به هدفييبراي رس - سازماندهي6
 - اجراء7
 - تعيين سبك مديريت- رهبري براي اجراي استراتژي8
 - نظارت و كنترل9

 واژه هاي كليدي:
 ها استراتژي - شناخت از محيط خارجي و داخلي تهديدها و فرصت/برنامه ريزي استراتژيك- مديريت استراتژيك           

 
 

 مقدمه
هاي باشد. در شاخهريزي استراتژيك كاربرد زيادي دارد و اين يك نوع برنامه عمومي ميه موضوع مديريت برنامهزامرو 

ها كاربرد پيدا ريزي در صنعت و سازمانمديريت كوشش شده كه به اين برنامه ريزي اهميت زيادي بدهند، اين نوع برنامه
كرده است. مديريت استراتژيك يك سبك مديريتي است و با ساير الگوهاي مديريت تفاوت چنداني ندارد اما از لحاظ 

هايي داشته باشد و اجراي اين شيوه مديريت بستگي به بزرگي و كوچكي ها ممكن است تفاوتوسعت و جامعيت و روش
 تواند كاربرد داشته باشد.سازمان ندارد و در همه جا مي

 
 تاريخچه مديريت استراتژيك

رشد كرده است و ميالدي  70هاي جنگ جهاني دوم مطرح شده است و بيشتر هم در دههدر سال اين سبك از مديريت
رفت و بعد از جنگ جهاني هاي قديمي خودش به كار ميدليل مطرح شدن آن اين بوده كه مديريت و برنامه ريزي در قالب

ريزي ريزي ضرورت پيدا كرد. شايد بتوان عنوان كرد اولين سازماني كه در آن مديريت برنامهدوم يك نگرش جامع در برنامه
و چون مسايل  باشدمورد بحث و گفتگو قرار گرفت ارتش بود و دليل آن هم به خاطر اهميت آن سازمان مي

  خاصي در هر كشوري دارد و كشورهاي ديگر بخاطر اينكه:تاهمي سياسي
 - برنامه ريزي احتياج داشتند.1
نظران كشورها به عنوان نيروهاي اي جديدتر از گذشته الزم بود بنا براين الزم شد كه از صاحب- برنامه ريزي به شيوه2

ريزي استراتژيك استفاده كنند و بعد از جنگ هم براي بازسازي باعث شد كه مديريت استراتژيك شكل گيرد ستادي برنامه
 چنين بايد: تخصص و تعهد دارد و هم،  امكانات،ريزي استراتژيك نياز به منابعكه شرايط الزم براي برنامه
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 الف- امكانات مالي الزم را داشته باشيم. 
بنابراين مديريت عالي سازمان بايد به آن اعتماد و آن را قبول  بردو زمان مي ريزي طوالني استب- چون مدت برنامه

 داشته باشد. 
باشد بنابراين در يك سازمان بايد امكانات تخصصي الزم وجود مي ج- براي اجراي اين برنامه فعاليت تخصصي گسترده نياز

 داشته باشد. 
 د- امكان مطالعه محيطي و تحقيقات وجود داشته باشد.

 

 هاي پژوهشييافته
ريزي استراتژيك براي اجراي برنامه ريزي استراتژيك نيازمند اطالعات گسترده و متنوع و قابل اعتماد است بنابراينبرنامه

 گانه زير عبور كنيم:بايد از مراحل نه
 ارزيابي گزينه ها و انتخاب يك گزينه مناسب •
 به اهداف سازماندهي براي رسيدن •
 هاي استراتژي اجرابررسي و تعيين گزينه •
 هاو تعيين اولويت هدف هابنيان دقيق ترين هدف •
 هاتعيين سبك مديريت در راهبري براي استراتژي •
 مطالعه محيط خارجي •
 مطالعه محيط داخلي •
 رسالت يا ماموريت  •
 نظارت و كنترل •

 توان به چهار فاز تقسيم بندي كرد.بنابراين مراحل به كار گرفتن استراتژي را مي
 

 چهار فاز برنامه ريزي استراتژيك 
 و تجزيه و تحليل مطالعه محيطي  مرحلهفاز يك:
  تدوين استراتژيفاز دو:

 هاي اجرايي سازمان  جنبهفاز سه:
  فاز كنترلفاز چهار:

 شود.در مراحل فوق يك مرحله به نام ارزيابي استراتژي وجود دارد كه در هر چهار فاز اجرا مي
 

 مرحله اول:
و مديران ارشد  رسالت يا ماموريت: رسالت و هدف فني موسسه به صورت جامع توسط بنيانگذاران و صاحبان و موسسين

شود: استراتژي هاي زير تعريف ميباشد. براي اين منظور عنوانهاي بلند مدت سازمان ميشود كه همان برنامهتعيين مي
 به عنوان مثال دانشگاهي را در نظر  يعني اينكه براي رسيدن به هدف نهايي و غايي از چه مسيرهايي بايد عبور كنيم

 .گويندسازمان مي باشد كه اين هدف را استراتژي و غايي آن فارغ التحصيل شدن دانشجويان مي بگيريد كه هدف نهايي
 تاكتيك

هاي مختلفي را انجام دهيم و يا انحرافاتي را داشته باشيم براي رسيدن به اهداف نهايي گاهي اوقات الزم است كه حركت
 گويند.ي دارد تاكتيك ميعها و انحرافات كه جنبه كوتاه مدت و مقطكه به اين حركت

 راهبرد
 هاي ما بايد در اين چهار چوب باشد.توانيم مانور بدهيم و تاكتيكمسير كلي و وسيعي است كه در آن مي
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 مرحله دوم:
باشد زيرا: اوال سازماني كه ريزي، محيط شناسي ميدر مديرييت استراتژيك- يكي از مسائل عمده برنامه محيط شناسي
گيري براي اي از محيط بزرگتر است و بدون شناخت اين محيط تصميمكنيم مسلما زير مجموعهريزي ميبراي آن برنامه

است و  حيط در حال تغييره ماين زير مجموعه منطقي نخواهد بود. ثانيا امروزه همه جا اين واقعيت پذيرفته شده است ك
بعد از شناسايي محيط الزم است شرايطي را كه به  و بررسي آن كافي نيست چون در حال تغيير است يك بار شناختن

 - محيط خارجي2- محيط داخلي 1آيد كامال بررسي شود البته محيط به دو دسته تقسيم ميشود وجود مي
و ارزيابي امكانات داخلي سازمان است كه ما بايد نقاط   شناختن محيط داخلي در واقع همان بررسي- محيط داخلي:1

 .شودهاي سازمان را شناسايي كنيم كه به آن تجزيه و تحليل محيط داخلي گفته ميقوت و ضعف و يا توانايي و نارسايي
در ضمن وضعيت  ها و تهديدات تشخيص داده شود، در مطالعه محيط خارجي الزم است كليه فرصت- محيط خارجي:2

 ها و رقبا و بازار مشخص و در نظر گرفته شود. ساير سازمان
 

  هاها و تهديدفرصت
برداري و يا استفاده از آنها موقعيت خود را بهبود بخشد و تواند با بهرهها و شرايطي كه سازمان ميها: يعني موقعيتفرصت

 نائل شود و يا در محيط به موفقيت دست يابد.  هايا زودتر به هدف
ن شود و بعد براي رسيدن به اهداف سازمايد و يا مطرح مي آهايي كه در محيط به وجود ميتهديدها: يعني موانع و مزاحمت

 و احتمال دارد موجوديت سازمان را بر هم زند. كند و يا ممكن است به سازمان آسيب رساندايجاد اشكال مي
وتهديدها تشخيص داده شد و وضعيت  هامزيت استراتژيك: وقتي مطالعه روي محيط خارجي صورت گرفت و كليه فرصت

رقبا را شناختيم و با توجه به شناختي كه از محيط داخلي پيدا كرديم و نقاط قوت و ضعف محيط داخلي را شناختيم و 
كند كه چگونه از باشد. اين مزيت به ما كمك ميدانستيم كه سازمان ما نسبت به رقباي ما داراي چه مزيت و برتري مي

برداري كنيم البته شايان ذكر است كه اين مزيت بايد ارزشمند و اساسي ها زودتر از ديگران يا بهتر از ديگران بهرهفرصت
 باشد تا آن را مزيت استراتژيك بناميم.

مرحله سوم:  
هايي را دنبال كنند كه با شرايط سازگار ها مديران بايد تالش كنند هدفها و تعيين اولويت هدفترين هدفبنيان دقيق

باشد و اگر متغييرهاي غير قابل كنترل در سازمان رخ داد بتوانند آن هدف را طوري تغيير دهند كه ساختار كل سازمان 
هاي سازمان را در بر بگيرد و هدف بايد طوري تنظيم درهم نريزد. سعي شود كه هدف طوري طراحي شود كه كليه گروه

شود كه با مقاصد اصلي سازمان مغايرت نداشته باشد و نتايج آن را بتوان ارزيابي نمود و مديران استراتژيك بايد بتوانند 
 بهترين هدف را دنبال كنند.

مرحله چهارم: 
هاي استراتژي براي تعيين و پيدا كردن استراتژي مناسب معموال استراتژي گذشته را شاخص قرار بررسي و تعيين گزينه

هايي كه در گذشته مفيد واقع شده بتواند نياز شركت را بر طرف كند يا با اضافه كردن يك سري دهيم و استراتژيمي
تر نگاه كنيم، براي تشخيص اولويت مطالب جديد به آن بتوان استراتژي مطلوب را برگزيند و اگر بخواهيم به مساله كاربردي

 ريزي جامع استراتژي كمك گرفت.و انجام اقدامات مهم و براي رسيدن به اهداف سازمان بايد از برنامه

مرحله پنجم: 
انتخاب چندين استراتژي و بررسي و  ها و انتخاب يك گزينه مناسب معموال پس از بررسي مرحله چهارم وارزيابي گزينه

شود كه اين گونه هاي گذشته، آن استراتژي كه با اهداف اصلي سازمان مطابقت دارد برگزيده ميمقايسه استراتژي
هاي آماده را در بر دهند و آن استراتژي كه فراگير و فعاليتهاي بلند مدت را نشان ميها راه رسيدن به هدفاستراتژي

  .شودگيرد انتخاب ميمي
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مرحله ششم: 
ها را مشخص و در كند و مديريت هدفسازماندهي براي رسيدن به هدف مديريت عالي سازمان را راهنمايي و هدايت مي

راه رسيدن به آن هيچ دريغي ندارد و در داخل سازمان راهكارهايي كه توسط مديريت عالي سازمان تعيين شده مديران رده 
 كنند.پايين تر معموال نظرات و دستورات مديران عالي سازمان را اجرا مي

مرحله هفتم:  
هاي مهم آنها است. و مديران عالي سازمان مسئوليت اصلي سازمان را بر عهده دارند در واقع هدف گذاري از جمله فعاليت

ريزي استراتژيك سازمان به عهده مديريت آن سازمان است اما چون مديران وقت كافي براي به همين ترتيب تدوين برنامه
دهند كه از اين كار ندارند و درگير مسائل داخل و خارج از سازمان هستند معموال يك ستاد برنامه ريزي تشكيل مي

 ستاد استفاده يريزي كه داراي بينش استراتژيك هستند كه به عنوان مشاورين و اعضاين برنامهصكارشناسان و متخص
نظران - از تجربيات كارشناسان و صاحب2جويي در وقت مديران عالي سازمان صرفه -1شود كه حسن اين كار شامل: مي

ريزي ه ها در سطح سازمان براي برنامت و اطالعات و نگرشاتواند از كليه امكانستاد مي -3شود اين رشته استفاده مي
 استفاده كند 

 مرحله هشتم: 
ها را به مديريت عالي ريزي استراتژيك موظف هستند كه كليه برنامه ستاد برنامهيتعيين سبك مديريت و رهبري اعضا

به اين  سازمان انتقال دهند بنابراين مديريت عالي سازمان نزديكترين فرد به استراتژي سازمان است و بيشترين تعهد را
طرح را دارد و اگر استراتژي بخواهد كوچكترين تغييري كند نظر مديريت تاثير به سزايي در اين زمينه دارد هدف و 

باشد. و بيشتر وقت خود را در ي سازمان ميلا عهاي شخصي مديرهاي بلند مدت استراتژي به شدت تحت تاثير هدفبرنامه
هاي ها و گرايشات و فعاليتطول برنامه بايد صرف هدايت كند و نمايان است كه موقعيت در استراتژي مستقيما به ويژگي

 مدير عالي اجرايي بستگي دارد 

 مرحله نهم: 
هاي اجرايي تنظيم گرديد و شرح وظايف هر شخص معلوم گرديد  اينكه هدف مشخص شد و برنامهزنظارت و كنترل بعد ا
شود و نتايجي را كه به تدريج به  اينجا كنترل ميركنند و دهاي بلند مدت به تدريج كار را شروع ميبراي رسيدن به هدف

 باشد.اري اين برنامه ميزآيد نبايد با اهداف كلي مغايرت داشته باشد معموال بحث كنترل به عهده ستاد برگوجود مي
 
 
 
 

 82 سال 74به نقل از مجله مديريت شماره 
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