
 

 

 

 

 

                   

 

 کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها

 نسرین عیوض لو

 ی)ره(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه بین المللی امام خمین

 محمدمهدی مظفری
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 چکیده

در شرایط بسیار متحول امروزی مدیریت استراتژیک و هم چنین برنامه ریزی استراتژیک  برای موفقیت هرسازمان نقش اساسی را دارد.بدیهی 

ستراتژی سازمان غلط است هرسازمان که دارای توان برنامه ریزی استراتژیک مناسب باشد،در میدان عمل با موفقیت مواجه خواهد شد.هرگاه ا

ویا اشتباه آمیز باشد علی رغم موفقیت های موردی درون سازمانی ویا راندمان مناسب قطعی،در شرایط متحول امروزی،شانس زیادی برای بقا 

با شناخت عوامل داخلی پایدار ندارد. این مقاله به کاربرد برنامه ریزی استر اتژیک در سازمان ها می پردازد . که در برنامه ریزی استراتزیک  

وخارجی ،تحلیل فرصت ها وتهدیدها،قوت ها وضعف ها با توجه به ماموریت سازمان اهداف بلندمدت تعیین می شوند. این مقاله شامل مفاهیم 

زی استراتژیک ، هدف مدیریت استراتژیک،استراتژی،برنامه ریزی استراتژیک، همچنین مراحل،اهداف ،کاربرد و موانع ومحدودیت های برنامه ری

،به بررسی فرصت،تهدید،نقاط قوت وضعف کارخانه تولید کننده کفپوش  SWOTمی باشد.در این پژوهش با استفاده ار پرسشنامه وتحلیل 

 پرداخته  ودرپایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

 واژگان کلیدی: استراتژی،برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

روند شتاب گیرنده تغییرات  وتحوالت تکنولوژیکی  وبه تبع آن تغییر وتحوالت اقتصادی واجتماعی موجب شد که مدیران سازمان ها،مطالعه  

و ی محیط پیرامونی وتوجه به تغییرات آینده را در زمره ی مهم ترین وظایف خود قرار دهند.از این رو تهیه برنامه های بلندمدت ده ساله 

بیست ساله وحتی در برخی موارد یکصد ساله در دستور کار مدیران  سازمان های بزرگ قرار گرفت.این حرکت با توسعه ی ابزارهای رایانه ای 

وروش های ریاضی مقداری تقویت شد ودر اندک زمانی نقش غیر قابل انکاری در مدیریت و هدایت سازمان های امروزی یافت.تهیه برنامه های 

 ت براساس اصول زیر صورت می پذیرفت:بلندمد

 .وجود ثبات نسبی در ورند تحوالت محیط بین الملل1

 .اعتبار نسبی روش های پیش بینی در محدوده ی زمانی کاربرد آن ها2

 .تهیه برنامه براساس فرآیندی سلسله مراتبی بر مبنای اهداف اصلی سازمان3

در رویارویی با شتاب سرسام آور وتغییرات  در دهه های هشتاد ونود میالدی به طور این اصول که بر فرض وجود ثبات نسبی مبتنی بود،

اساسی متزلزل شد ومورد تردید قرار گرفت.در زمینه ی حل مشکل مزبور،به دلیل فقدان اطالعات کافی در ارزیابی گزینه های مختلف برنامه 

برنامه ای را دائمی تلقی کرد.بسیاری از برنامه های توسعه ی شرکت های  ریزی نیز توفیق چندانی به دست نیاورد.زیرا دیگر نمی شد هیچ

چند ملیتی موفق چون جنرال موتورز آمریکا،تویوتای ژاپن و...با شکست مواجه شدند.دیگر الزم بود دولتمردان ومدیران سازمان های بزرگ 

بین الملل به دست آورند و با شناخت صحیح فرصت ها  اقتصادی واجتماعی تحوالت محیط-تولیدی درک مناسبی نسبت به ابعاد سیاسی

ومخاطرات موجود،شهامت خطرپذیری را کسب کنند وبا ارائه الگویی خالق،هدایت سازمان را در تحوالت جهانی به دست بگیرند.برخی 

ان یافته  ومنظم برای اتخاذ تصمیمات محققان استراتژی را منبع انسجام سازمان دانسته اند.براین اساس برنامه ریزی استراتژیک  تالشی سازم

بنیادی وانجام اقدامات اساسی تعریف کرده اند که ارتباطات  سازمان را با محیط پیرامونی آن در چارچوبی قانونی وهدفمند قرار می 

 (.1378دهد)جمعی از اساتید مدیریت،

بوده واز فرآیند مدیریت منفک نمی باشد.به عبارت ساده تر  برنامه ریزی استراتژیک ،یک فعالیت مدیریتی ظریف و پیچیده در سطح سازمان

در راس وظایف  ومسئولیت های مدیریت عالی هرسازمان ،برنامه ریزی جایگاه ویژه ای دارد وبدون برنامه ریزی ،اداره یک سازمان به نحو 

یطی میسر نیست.بنابراین برنامه ریزی استراتژیک یک مطلوب ومنطقی در شرایط رقابتی ومملو از تغییرات  وتاثیرات درون سازمانی  وبرون مح

 وظیفه ومسئولیت اجتناب ناپذیر مدیریت به ویژه در هرم سازمانی بوده ودرجه این مسئولیت با توجه به ویژگی های سازمان  وترتیب رده های

تژیک  برای موفقیت هرسازمان نقش اساسی را آن متفاوت است.در شرایط بسیار متحول امروزی مدیریت استراتژیک وایضا برنامه ریزی استرا

دارد.بدیهی است هرسازمان که دارای توان برنامه ریزی استراتژیک مناسب منبعث از مدیریت شایسته باشد،در میدان عمل با موفقیت مواجه 

ی ویا راندمان مناسب قطعی،در خواهد شد.هرگاه استراتژی ساززمان غلط ویا اشتباه آمیز باشد علی رغم موفقیت های موردی درون سازمان

 (.1383شرایط متحول امروزی،شانس زیادی برای بقا پایدار ندارد)شانی،

 نیاز به فرهنگ برنامه ریزی

بیشتر سازمان های بزرگ صریحا نیاز به داشتن قسمتی را در ساختارسازمان به جهت برنامه ریزی وتجزیه وتحلیل برای پیشبرد اهداف 

 زنده برای پیش بینی وآینده نگری تمایل دارند که ممکن است آن را به هر نامی بنامند.البته در واقعیت خیلی کم بدین واستفاده از افکار سا

 



 

 

 

 

 

 منظور موفق می شوند.زیرا که در این روش،برنامه ریزی گران بوده ومحتوای فعالیت ها واقعیت را مورد بازنگری قرار داده وحل ریشه ای در

 رد دیگرسازمان رابه همراه دارد وهمچنین شاید درگیری با مسایل مالی  وبعضی از قسمت های دیگر را به وجود آوردخدمات وتولیدات ویا موا

وباید در نظر داشت که فعالیت های ریشه ای در ابتدا بی بنیه وبی ترکیب بوده ودرطول زمان واقعیت آن ها شناخته می شود.یکی از دالیل 

نظریه برنامه ریزی استراتژیک حتی درمورد یک سازمان پویا وفعال،انطباق می باشد که سواالت متفاوتی را ذاتا در مهم در مورد محدود کردن 

فعالیت ها به خصوص  در وظایف روزمره یرقابل توصیف واقعی است .و ابهام هاله ای از ابهام به وجود می آورد.مثال تعیین موقعیت آینده،غ

ارد.مدیر توانمند آشکارا دورنگری را در رابطه با حل فوری مسایل همیشه در نظر داشته  وارزش زمان را در سازمان که بستگی به مدیریت د

 برابر آینده دانسته ونسبتا هروضعیتی را با قوه اش می سنجد.

برای آن قایل می باشند معموال شواهد براین است که اغلب مدیران سطح باال به نقش برنامه ریزی استراتژیک واقف بوده واهمیت خاصی را 

ولی غالبا سهم بسیار کمی را بدان اختصاص می دهند که نتیجتا یک بی تناسبی به وجود آورده وبرنامه ریزی را به سطح پایین تر از خود 

محول می شود واگذار می نمایند که معموال دارای اختیارات کم وبیش کلی در محیط سازمان می باشند ویا اینکه موضوع به مدیران اجرائی 

که در نتیجه بیشتر توجه را به قسمت هایی می کنند که مورد نظرشان خوشان هست ومدیر یت عالی فقط نقش خواننده ویا بازنگری را به 

 عهده می گیرد.که غالبا در طرق گوناگون  اجرای برنامه ریزی های انجام شده  به مشکالتی برخورد می کنند واثرات منفی مثل به هدر رفتن

زمان،سرمایه واتالف وسردی نیروی انسانی  را باعث می شود که معموال در اذهان ماندگار می شود وممکن است صدماتی را در پیش داشته 

 (.1382باشد)پیرنیا،

 هدف مدیریت استراتژیک چیست؟

وآوری باشد،موجبات باروری ذهن در حوزه سیاست گذاری طرح های کاربردی استراتژیکی وبرنامه ریزی ها به شرطی که مروج خالقیت ون

واندیشه های سنجیده در جهت رسیدن به هدف های ملی می گردد. نقش استراتژیست ها ابداع سیاست های کارساز در ادغام وهمسو کردن 

این طرح برنامه های کالن اقتصادی،سیاسی، اجتماعی،نظامی جهت به کارگیری این قدرت در راه حصول به آرمان های یک جامعه است.در 

ریزی ها تشخیص وشناخت تکنولوژی  مناسب نخستین قدم محسوب می شود.فناوری در جهان کنونی از علم وپژوهش الهام می گیرد وبه 

صورت ابزاری کارساز،پیوندی ناگسستنی با علم دارد.به این ترتیب الزم است در مدیریت وطرح ریزی های استراتژیکی در زمینه های زیرین 

صورت بپذیرد.در تهیه طرح های استراتژیکی کل نگری نتایج مثبت وقابل توجهی داده است.خصوصیات کل نظام نتیجه ای از تمرکز تالش 

ویژگی اعضا نیست بلکه خصوصیات خرده نظام ها ناشی از ویژگی های مطلوب کل نظام است.ارزش حقیقی طرح های استراتژیکی مبنی 

ها می باشد تا موجب ارتقا سطح اطالعات ودانش وفهم اجراکنندگان در صحنه تکنیکی برهمکاری ومشارکت در فرآیند طرح ریزی 

بشود.بنابراین تعریفی که می توان از مدیریت استراتژیک ارائه داد،به دنبال جستحجو،شناخت نقاط ضعف وبرجسته، پیش بینی ،جمع آوری 

ت از فرموله کردن وتحت نظم  وقاعده در آوردن واجراکردن وارزیابی اطالعات،تشخیص فرصت ها وامکانات خارجی وتهدیدات احتمالی عبارتس

 (.1378کلیه اقدامات وعملیات،جهت آینده نگری وآینده سازی وترسیم اهداف اثربخش وتحقق بخشی این هدف ها)جمعی از اساتید مدیریت،

 چگونه استراتژی را در عمل پیاده کنیم؟

.در بسیاری از CARTER,1992))جه می شوند واز دستیابی به هدف  اساسی خود باز می مانند% از استراتژی ها  با شکست موا90بیش از 

موارد علت این امر ضعیف بودن استراتژی  وایده های نهفته در آن نیست. استراتژی های ارزشمند بی شماری  در مرحله پیاده سازی با مشکل 

اتژیک بیش از مرحله تدوین در اجرای استراتژی ها نهفته است. اجرای شکست روبرو می شوند.اصوال چالش های اساسی مدیریت استر

استراتژی مرحله تبدیل حرف به عمل است واین امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار وتعداد عوامل بازدارنده ،از پبچیده ترین وارزشمندترین 

نوع وجذاب برنامه ریزی استراتژیک درحد یک بازی فکری قابلیت های سازمانی به شمار می آید. در فقدان چنین مهارتی ،فرآیند های مت

تنزل خواهد یافت.چرا که استراتژی بدون پیاده سازی  قادر به تغییر وضع سازمان نیست.برای توضیح چرایی شکست استراتژی ها ،مطالعات 

یک ای این مسئله شکاف بین الیه استراتژزیادی انجام گرفته و دالیل متعددی نیز برای آن ذکر شده است.از دیدگاه سیستمی یک دلیل بر

 .(KAPLAN)والیه عملیاتی در سازمان هاست

 



 

 

 

 

 

 برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

یک برنامه ی استراتژیک  بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن تفکر استراتژیک وهدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص 

 ت عنصر مشخص است:ارچوبی دارای هفوبرنامه ریزی شده گردند.چنین چ

 

 ماموریت سازمان 

 تحلیل استراتژِیک 

 استراتژی 

 اهداف بلندمدت 

 برنامه های تلفیقی 

 پیش بینی های مالی 

 خالصه ی اجرایی 

وی هم اگرچه هریک از این عناصر به طور مستقل وجدا توسعه وتکامل می یابند،ولی بین آن ها یک ارتباط درونی نیز وجود دارد.آن ها برر

ابزار مدیریتی مهمی را تشکیل می دهند که با استفاده از آن می توان ماهیت ومفهوم اصلی سازمان جهت گیری کالن یا استراتژی مناسب 

دی ونقشه ی راهنمای الزم برای پیاده سازی استراتژی اتخاذ شده ودستیابی به نتایج بلندمدت را نیزتعیین کرد.برنامه ریزی استراتژیک فرآین

ست که طی آن مدیران ارشد اجرایی وعملیاتی برنامه ریزی استراتژیک سازمان را طراحی می کنند.مهم ترین ویژگی این فرآیند در ماهیت ا

ین کارگروهی آن نهفته است.زیرا در قالب چنین فرآیند وکارگروهی است که اعتقاد وباور به استراتژی سازمان شکل می گیرد وافراد درگیر در ا

احساس تعلق ومالکیت نسبت به آن پیدا می کنند.به عالوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله ی استقرار استراتژی سازمان می فرآیند،

 (.1376گردد)بیلو، موریسی،آکامب،

ن نسبت کیفیت باال،آنی به دست نمی آید.این چنین کیفیتی نتیجه برنامه ریزی استراتژیک بلندمدتی است که منعکس کننده تعهدات سازما

 به مشتریان،کارکنان،سهاممداران،عرضه کنندگان،دولت وجامعه می باشد.البته منابع مختلف،سیستم ها وروابط تشکیل دهنده،نیاز به استراتژی

های مختلف دارند.به عنوان مثال رستوران مامامیاس ممکن است تصمیم بگیرد که تمرکز خود را بر روی کیفیت باالی خدمات ویا تحویل 

غذا به منازل معطوف نماید.از این رو بایستی سیستم هائی را طراحی نماید که بتواند از این تصمیم پشتیبانی کند.استراتژی هرسازمانی  سریع

براساس کانون توجه آن متفاوت خواهد بود،اما هر استراتژی بایستی کیفیت را در تمام جنبه های برنامه ریزی سازمانی به حساب 

 (.1384کیش،آورد.)حسینی وصفا 

 مراحل  فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 مراحل فرآیند مورد نظر عبارتند از:

 .آغازفرآیند برنامه ریزی استراتژیک وحصول توافق درباره ی آن1

 .تعیین وشناسایی دستورهای سازمان2

 .روشن ساختن رسالت وارزش های سازمانی3

 .ارزیابی محیط خارجی:فرصت ها وتهدیدها4

 ی محیط داخلی:نقاط ضعف وقوت.ارزیاب5

 



 

 

 

 

 

 

 .شناسایی مسائل استراتژیکی که سازمان با آن ها مواجه است.6

 .تنظیم استراتژی هایی برای مدیریت مسائل استراتژیک7

 .تدوین دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده8

شیابی باید ددر هرمرحله از فرآیند صورت پذیرد.به این هشت مرحله باید به اجرا،نتیجه گیری وارزیابی منتهی گردد.اقدام،نتیجه گیری وارز

فرآیندد سخن دیگر، برای اجرا وارزیابی نباید تا پایان فرآیند منتظرماند،ولی باید توجه داشت که این امور باید بخشی تفکیک ناپذیر وجاری  از 

 (.1381محسوب شوند)برایسون،

 اهداف بیستگانه برای برنامه ریزی استراتژیک

 جهت حرکت سازمان.تغییر 1

 .تسریع رشد وبهبود سودآوری2

 .آشکار کردن عملکرد حوزه ها وواحدها3

 .مطرح ساختن مواد استراتژیک برای  مدیریت عالی4

 .تمرکز منابع روی موارد مهم،هدایت حوزه ها وتحقیق برای ارائه محصول جدید وتخصیص دارایی ها برای زمینه های بالقوه5

 وبهتر برای مدیریت عالی جهت تصمیم گیری.تامین اطالعات مفید 6

 .ایجاد چارچوب برای بودجه بندی طرح های کوتاه مدت7

 .تحلیل فرصت ها وتهدیدات به منظور آگاهی بهتر از پتانسیل های سازمان ونقاط قوت وضعف آن8

 .ایجاد هماهنگی بهتر در فعالیت های دااخلی9

 .ایجاد ارتباطات بهتر10

 ات.تسهیل کنترل عملی11

 .ایجاد احساس ایمنی بین مدیران وتفاهم در درک تغییرات محیطی سازمان با هدف هماهنگی12

 .ممارست توسعه فکر13

 .آموزش مدیران14

 .تبیین مسیر حرکت سازمان15

 .انتخاب اهداف معقول  وقابل دسترس.16

 راستای نیل به اهداف.بازنگری وممیزی فعالیت های جاری به منظور تعدیل واصالح احتمالی آن ها در 17

 



 

 

 

 

 

 

 .آگاهی از تغییرات محیطی با هدف سازگاری بهتر با آن18

 .پرهیز از توقف وایستایی19

 (.1383.انجام امری که سایرین انجام می دهند.)شانی،20

 کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سطوح وکارکرد های مختلف

یک را منظم تر ساخته،وامکان مشارکت افراد بیشتری را در آن فراهم می آورند.فرآیند هشت مرحله ی نام برده شده،صرفا فرآیند اقدام استراتژ

برنامه ریزی استراتژیک ،در سطوح وکارکردهای مختلف سازمان قابل اجراست.این کاربرد مبتنی بر نظامی است که به وسیله ی شرکت 

3M(استفاده شده استTita and Alio,1984چرخه ی نخست این نظام عبا.) )رت است از تدوین برنامه های استراتژیک از )پایین به باال

ودر چارچوبی که در صدر مقرر شده،واجرای بررسی ها ورفع ناهمسازی های آن ها در هریک از سطوح پیاپی.در چرخه ی دوم،طرح های 

در راس سلسله مراتب سازمانی به پیروی از  اجرایی الزم برای به ثمر رسانیدن برنامه های استراتژیک تدوین می شود.تصمیم های گرفته شده

موقعیت می تواند مورد تصویب هیئت سیاست گذار قرار گیرند یا قرار نگیرد ومشخص سازند که چرا خط مجسم کننده ی جریان فرایند در 

 (.1381راس هرم سازمانی از مسیر مستقیم منحرف می شود)برایسون،

 یکموانع ومحدودیت های برنامه ریزی استراتژ

 اهم محدودیت های فرا راه فرآیند برنامه ریزی استراتژ یک  عبارتنداز:

 محیط برنامه ریزی:

در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مفروضاتی برای محیط وفضای پیرامونی به عنوان فاکتور وعوامل تاثیرگذار پیش بینی شده است.ممکن است 

ریزی تغییر می کند وبدین ترتیب موانع ومحدودیت های جدی برای تحقق برنامه های به لحاظ دالیلی شرایط مفروض،برای محیط برنامه 

 تدوین شده به وجود آید.

 مقاومت درونی:

ب هرگونه تغییر توام با مقاومت است ولو این تغییر در جهت مثبت باشد،بنابراین در ماهیت وبطن برنامه ریزی های استراتژیک تغییراتی مترت

عمومی وبروز موانع ضد برنامه ریزی می گردد.زیرا کارکنان به رویه ها وشیوه های قدیمی خو گرفته وانجام امور است که سبب مقاومت 

ووظایف محموله به صورت گذشته برای آنان به مراتب سهل تر است.لذا هنر یک مدیراین است که قبل از معرفی هرگونه برنامه با استفاده از 

ادن جلسات آگاه سازی ،صبورانه نسبت به حذف ویادر نهایت کاهش مقاومت های ضد برنامه اقدام الزم به رویه های خاص انگیزشی وترتیب د

 عمل آورد.

 هزینه زیاد:

ا هرگونه اقدام ویا حرکت به سمت برنامه ریزی سازمانی،مستلزم صرف هزینه  قابل مالحظه برای جمع آوری اطالعات ،داده ها وآمارها ومتعاقب

سبتا طوالنی آن ها جهت جمع بندی واستخراج برنامه های عملیاتی است.شاید این هزینه ها برای سازمان های بزرگ ویا بررسی وتحلیل ن

متوسط چندان مشکل آفرین نباشد ولی برای سازمان های کوچک،تخصیص منابع برای امور برنامه ریزی ممکن است به سهولت امکان پذیر 

 صیص منابع برای امور برنامه ریزی ممکن است به سهولت امکان پذیر نباشد.نباشد ولی برای سازمان های کوچک،تخ

 

 



 

 

 

 

 

 بحران جاری:

 سازمانی که در بحران باشد برنامه ریزی استراتژیک برای رهایی آن قابل تدوین نبوده وفقط سازمان با ثبات ونرمال می تواند نسبت به این

تگی است مدیرآن باید با اقدامات سریع تحت برنامه های کوتاه مدت نسبت به رفع امرمهم اقدام نماید.مثال یک سازمانی که در حال ورشکس

 خطر ورشکستگی اقدام کند ومتعاقبا با تثبیت موقعیت سازمان نسبت به برنامه ریزی میان مدت ونهایتا استراتژیک اقدام نماید.

 مشکل برنامه ریزی:

ه تفکر وذهن قوی  وخالقیت وابتکار دارد.بنابراین سازمانی که فاقد افراد متبحر وکاردان امر برنامه ریزی کار پیچیده ومشکل بوده ونیاز شدید ب

های جاری به  باشد،عمال درانجام وتدوین برنامه های استراتژِیک با مشکل مواجه خواهد شد.زیرا در برنامه ریزی ضرورت دارد فارغ از روزمرگی

اتکا ذهنیت های پویا وفعال نسبت به پیش بینی موضوعاتی که در آینده تاثیرات خود را روی سازمان بروز خواهند داد.مسیرهای حرکت  

 مناسب انتخاب ووتصمیمات جاری را نیز براساس مسیرهای تعیین شده اتخاذ نمایند.

 تعهد ومحدودیت:

قعیت های کامال محسوس محیط وعوامل تاثیرگذار برای یک دوره زمانی مشخص تدوین می شود.متعاقب برنامه ریزی استراتژیک برمبنای وا

تدوین بر نامه های استراتژیک بایستی کلیه فعالیت های جاری در راستای جهت های کامال مشخص شده سازماندهی واجرا شوند.سازماندهی 

یهی مدیریت وکارکنان محسوب می شوند،محدودیتی هایی را در آزادی عمل واجرا فعالیت ها در جهت های مشخص  که جزو تعهدات بد

 (.1383سازمان اعمال می کند که نبایستی به عنوان نکات منفی وبازدانده تلقی گردند)شانی،

 مشکل ساختاری

 یش می آید:مشکل ساختاری در برنامه ریزی استراتژ یک  شامل تغییر شکل نهاده هاست. در این زمینه نیز مسایل چندی پ

 نهاد ها چگونه تغییرشکل می دهند؟

 مسئولیت های اصلی رهبران نهاد ها کدامند؟

 در نبود رهبری نهادی چه پیش خواهد آمد؟

 .آیا کل از مجموع اجزا بزرگتر است یا کوچکتر؟1

 .چگونه می توانیم انتقال از وضعی رابه وضع دیگر،بهتر هدایت کنیم؟2

 یم که منطق خرد سالم به کالم بی منطق کالن تبدیل نشود؟.چگونه می توانیم مطمئن شو3

 .چگونه می توانیم به جای ماهیت فردی برنامه ریزی استراتژیک با ماهیت حجمی آن سر وکار داشته باشیم؟4

باید از رویکرد چالش برنامه ریزی استراتژیک  ،حصول اطمینان از این نکته است که کل در اجزای خود جای دارد،به این معنی که آن ها 

 ترکیبی استفاده کنند.برنامه ریزان باید تالش کنند تا کل را در هریک از اجزای خود قرار دهند،به شکلی که اجزا،نماینده کل باشند.

 مشکل نهادی کردن

 ید:دشوارترین مشکالت در برنامه ریزی استراتژیک شامل تغییر شکل نهاده است.در این زمینه نیز مسائل چندی پیش می آ

 



 

 

 

 

 

 نهاد ها چگونه تغییر شکل می دهند؟

 مسئولیت های اصلی رهبران نهاد ها کدامند؟

 در نبود رهبری نهادی،چه پیش خواهد آمد؟

 (.1381آنچه نهاد خوانده می شود،در اصل عبارت از الگوی پاربرجای تعامالتی است که بر محور ایده های مهم،سازمان یافته اند)برایسون،

 ت توفیق در برنامه ریزی استراتژیک راهنمایی هایی  جه

در مورد آنچه احتمال فعالیت یک برنامه ریزی استراتژیک را افزایش می دهد وواقعا به سطح گسترش وتحول مورد نظر منتهی می شود چند 

 پیشنهاد زیر ارائه می گردد:

یت مدیران ارشد قرار دهید که رئیس موسسه مدافع .به جای کارمندان متخصص،برنامه ریزی استراتژیک را با دیگران در حیطه ی مسئول1

 وتداوم بخش اصلی آن باشد.

 .اساس ونیاز برنامه ریزی استراتژیک را با دیگران در میان بگذارید ومدیران را با گسترش دانش،مهارت ورفتارهای آن آماده کنید.2

 یی ونیروهای استراتژیک مشخص روی بیاورید..به جای اهدافی که مبهم هستند وبحث انگیز نمی باشند به اهداف اجرا3

 .برنامه استراتژیک را با انبوهی از طرح های علمی  یا مسائل استراتژیک  که مبهم خواهد بود ،پر نکنید.4

 .در مرحله دوم مراقبت نمایید که طرح های علمی جزئی به وسیله رده های پایین سازمان گسترش یابند.5

 ح ها به طور نزدیک با نظام بودجه در ارتباطند تا این که پول به فعالیت مورد نظر داده شود..مراقب باشید که تمامی طر6

.تضمین نمایید که به فرهنگ سازمانی صریحا به مثابه ی یک متغیر مهم عنایت شده واین که بین فرهنگ سازمانی واستراتژی های 7

 پیشنهادی هماهنگی به عمل آمده وتوجه اصلی مبذول می شود.

.نظام تشویقی سازمان را مرور کنید واطمینان دهید که تا آن جا که مقدور باشد رفتارهای جدید که الزمه ی برنامه ی استراتژیک هستند 8

 مورد تصدیق و تشویق قرار می گیرد.

رنامه استراتژیک،یک .مطمئن باشید که در صورت لزوم ازدیاد دانش،مهارت ها ورفتارهای ضروری در سطوح مختلف اجرای موفقیت آمیزب9

 برنامه ی توسعه کارکنان در سازمان وجود دارد.

.جهت نظارت بر نتایج پیش رونده ی برنامه ،سیستم قابل اعتمادی ایجاد کنید وآن را جهت افزایش یادگیری مداوم تمام طرف های مربوط 10

 (.1378به کار ببرند)جمعی از اساتید مدیریت،

 مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک چه مزایایی دارد؟دولت وسازمان های غیر انتفاعی ایاالت متحده آمریکا به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزی 

 استراتژیک می تواند ان ها را در موارد زیرکمک نماید:

 .تفکر واندیشیدن به شکل استراتژیک1

 .تشخیص جهت گیری آینده2

 



 

 

 

 

 

 در پرتو نتایج وبازتاب های آینده تصمیمات.اتخاذ تصمیمات امروز،3

 .تدوین وتوسعه ی مبنایی جامع وقابل دفاع برای تصمیم گیری4

 .رعایت حداکثر احتیاط وبصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان5

 .حل مشکالت اساسی سازمان6

 .بهبود عملکرد7

 .برخورد موثر با محیطی که با تغییرات سریع مواجه می باشد.8

 تیم کار ورعایت اصول کارشناسی.ایجاد 9

باوجود آن که هیچ تضمینی در رابطه با این که برنامه ریزی استراتژیک موجد مزایای فوق باشد،وجود ندارد،معهذا،نمونه های موردی 

آن اعتقاد داشته ومطالعات فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد این شیوه برنامه ریزی ،مادامی که رهبران وتصمیم گیرندگان اصلی به 

 (.1378ومایل به صرف وقت ،توجه ومنابع مورد نیاز در این زمینه باشند،می تواند بسیار مفید وموثر باشد)جمعی از اساتید مدیریت،

 SWOTتجزیه وتحلیل 

ای سازمان درآینده در تجزیه وتحلیل سوات ،عوامل داخلی وخارجی مورد بررسی قرار می گیرند تا قوت ها،ضعف ها ،فرصت ها وتهدیده

( .یکی از جنبه های ویژه برنامه ریزی 1376شناسایی شود.وبرای رویارویی بهتر با آن ها استراتژی های مناسبی تدوین شود)ربیعی وپرهیزگار،

 استراتژیک،توجهی است  که به محیط های خارجی وداخلی می شود.ارزیابی محیط های داخلی وخارجی ،همراه با توجه به دستورها

ورسالت،دیدگاه روشنی از وضع موجود به سازمان می دهد وزمینه ی مناسبی برای شناسایی مسائل استراتژیک وتدوین استراتژی ها در 

باید در پی یافتن الگوهای SWOTمراحل بعد فراهم می سازد.تیم برنامه ریزی استراتژیک ،به عنوان بخشی از مباحث خود در مورد فهرست 

همی که باید به سرعت انجام پذیرند،ومشکالتی که بر راه شناسایی وجود دارند،باشد.یک تسهیل کننده ،با وارد آمدن فشار مناسب،اقدام های م

همیشگی بر تیم برنامه ریزی استراتژیک جهت شناسایی الگوها ،تشخیص  اقدام های ضروری وآگاهی از مشکالت موجود بر سر راه تعیین 

ش مهمی ایفاکند.چون ضعف ها وقوت ها،وفرصت ها وتهدید ها غالبا تصویر تمام نمای یکدیگر می باشند،بحث مسائل استراتژِیک می تواند نق

دها ها باید براین اقالم جفتی ،براین که برای استفاده ی هرچه بیشتر از قوت ها وفرصت ها وبه حداقل رساندن یا فایق آمدن بر مشکالت وتهدی

 (.1381ند.)برایسون،،چه می توان انجام داد،تاکید نمای

 پیشینه پژوهش

جهت سازمان های  1950با توجه به این که برنامه ریزی استراتژیک فرمال ورسمی با مضمون وطرح جدید،برای اولین بار در اواسط دهه 

 (.1383اقتصادی ارائه گردید)شانی،

تعیین اهداف وماموریت سازمان دارد تحقیقا  ومطالعات بسیاری در مورد کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها با توجه به اهمتی که در 

 در این زمینه انجام شده است ،که می توان موارد زیر را نام برد:

(،به بررسی کاربرد برنامه ریزی استراتژیک وعملیاتی در سازمان می پردازد به طوری که  ضمن تشریح کامل  1389درمقاله ای علیرضا مقدسی)

ریزی استراتژیک وعملیاتی،مزایای برنامه ریزی ومحدودیتهای ان را نیز بیان می کند  واهمیت  وضرورت برنامه ریزی را در  مفاهیم برنامه

 سازمان مطرح می کند.

 

 



 

 

 

 

 

فاده از (،به بررسی برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک برای مدیران می پردازد.در این مقاله نیز با است1382در مقاله ای دیگراز پورنگ پورامینی)

 ها ،نقاط قوت وضعف، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران تنظیم می شود.دشناخت فرصت ها،تهدی

(،تحت عنوان برنامه ریزی استراتژیک   توسعه واجرای آن در سازمان ها می باشد.که 1387مقاله ای دیگر از حامد محمودی ومجتبی طبری)

مه ریزی استراتژیک،چگونگی توسعه واجرای آن در سازمان ها جهت نیل به یک مزیت رقابتی  در این مقاله ضمن تعاریفی از استراتژی،برنا

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 روش تحقیق

(،فرصت Weaknesses( ،ضعف ها) Strenghths سرواژه عبارت قوت ها ) SWOTاستفاده شده است.SWOTدراین پژوهش از مدل 

 است.( Threats( وتهدیدها)Opportunitiesها)

عبارت است از شایستگی ممتازی که به وسیله آن سازمان می تواند در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی،تصویر مثبت ذهنی میان  نقاط قوت:

 خریداران،روابط مثبت میان تامین کنندگاان  ومواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد

ها وامکانات وتوانایی هایی است که به طور محسوس مانع عملکرد اثربخش سازمان  نوعی محدودیت یا کمبود درمنابع،مهارت نقاط ضعف:

 شود.عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.

عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده  نقاط فرصت:

 وضعیت رقابت با قوانین وبهبود روابط با خریداران وفروشندگان بود.تغییر در

یک تهدید،موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است.مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین کنندگان کلیدی،تغییرات  :نقاط تهدید

 موفقیت سازمان باشند.عمده وناگهانی تکنولوژی ومواردی از این دست که می توانند تهدید عمده ای در راه 

 چگونه می توان با بهره گیری از نقاط قوت،حداکثر بهره برداری را از فرصت ها انجام داد. :((SOقوت–استراتژی فرصت 

 (:جگونه با استفاده از نقاط قوت می توان اثر تهدیدها را حذف ویا کاهش داد.STقوت)-استراتژی تهدید

 گیری از فرصت ها ،نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کرد یا ازشدت نقاط ضعف کاست. چگونه با بهره (:WOضعف)–استراتژی فرصت 

چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف،تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود)ربیعی  (:WTضعف)–استراتژی تهدید 

 (.1376وپرهیزگار،

قرار داده شده،بدین منظور جهت آغاز کار در اولین گام اقدام به شناسایی  SWOTیل با توجه به این که مبنای کار بر اساس روش تجزیه وتحل

نقاط قوت  وضعف  در بعد خارجی گردید.بدین منظور لیستی از فرصت ها،تهدیدها،قوت ها وضعف های  کارخانه مورد مطالعه به شرح 

 زیرتهیه گردید:

 عوامل موثر محیط خارجی

 فرصت ها

 .بازارمصرف داخلی1

 بازار مصرف خارجی )صادرات(.2

 



 

 

 

 

 

 .بهره گیری از شیوه های نوین 3

 .کم بودن رقبای تولید کننده محصول با کیفیت4

 .امکان گسترش فروش مستقیم کاال از طریق توسعه  با برند شرکت 5

 .تبلیغات وحضور هدفمند در نمایشگاه ها6

 .در آمدزایی از طریق فروش محصوالت میانی خط تولید7

 ارش واحد گرانول.پذیرش سف8

 .امکان ایجاد یک تیم طراحی9

 .حضور موثر در مجامع ،همایش ها وجلسات داخلی وخارجی مرتبط با صنعت کفپوش10

 تهدیدها

 .واردات محصوالت خارجی1

 .تحریم های اقتصادی)کمبود مواد اولیه،کاهش حجم مبادالت وصادرات(2

 .عدم ثبات شرایط اقتصاد داخلی3

 دالت وصادرات در اثر تحریم های اقتصادی.کاهش حجم مبا4

 .بحران اقتصاد جهانی5

 .وجود رقبای احتمالی6

 قاچاق محصوالت خارجی.7

 .احتمال کاهش حجم معامالت وقراردادها8

 .احتمال تغییر در قوانین کسب وکار9

 .افزایش بی رویه هزینه ها10

 عوامل موثر محیط داخلی

 قوت ها

 .ثبات مدیریت1

 ی با کیفیت مناسب.تولید محصول2

 .بازدید ها ونظارت مستقیم مدیران به طور منظم ودوره ای3

 



 

 

 

 

 

 .تنوع ظاهری مناسب در کفپوش ها4

 .پرداخت های منظم حقوق ومزایا5

 ضعف ها

 .عدم به کارگیری یافته های جدید علمی1

 .عدم به کارگیری امنیت شغلی برای پرسنل2

 انرژی.عدم به کارگیری شیوه های نوین صرفه جویی 3

 .موجه نبودن بعضی از اضافه کاری ها4

 .عدم شایسته ساالری5

 .عدم به کارگیری تکنولوژی روز دنیا6

 .عدم وجود یک سیستم ونظام ارزشیابی وانگیزشی7

  R&D.نبود واحد تحقیق وتوسعه8

 .بازاریابی سنتی وعدم استفاده از فضای مجازی9

 با به کار گیری تیم طراحی.عدم استفاده از ظرفیت طراحی های بیشتر 10

 ناگهانی و اولیه برای شرایط پیش بینی نشده .نداشتن ذخایری کافی مواد11

 تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق

 4سری سوال با محورهای موضوعی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها ارائه شد.که این  4برای به دست آوردن نتایج تحقیق وقابل اطمینان ،

قالب یک پرسشنامه از نوع بسته وبا استفاده از مقیاس لیکرت تنظیم وازپاسخگویان خواسته شد که نظر خود را در ارتباط مجموعه سوال  در 

 با موضوع مطرح شده  با انتخاب فقط یک گزینه از بین گزینه های )کامال موافقم،موافقمفنظری ندارم،مخالفم،کامال مخالفم( بیان کنند.

پرسشنامه عودت داده  12نفر است.پس از توزیع پرسشنامه  16هندسین ومدیران بخش های مختلف که شامل جامعه آماری تحقیق شامل م

 شد.در مورد بحث روایی پرسشنامه قبل از توزیع سواالت، در اختیار مدیرعامل،یکی از مهندسی واساتید قرار گرفت ومورد تایید واقع شد.در

اقدام به محاسبه آلفای کرانباخ برای هرکدام از مجموعه سوال  SPSSبا استفاده از نرم افزار  مورد پایایی پس از جمع آوری پرسشنامه ها، 

 پرسشنامه شد. که همگی از میزان پایایی باال ومورد قبولی واقع برخوردار بودند.آلفای کرانباخ برای مجموعه سواالت به شرح زیر است:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

گزینه پرسشنامه ،ضریبی در نظر گرفته شد.که بعد از چند بار تغییر به صورت  5رای هر بعد از تجزیه وتحلیل تک تک سواالت پرسشنامه  ب

 زیر تخصیص داده شد.

 1کامال مخالفم:    3مخالفم:    5نظری ندارم:    7موافقم:   10کامال موافقم:

 پس از ان که برای گزینه ها ضریب تعیین شد برای هر سوال یک عدد جمع به دست آمد.به 

 انکه تعداد سواالت مجموعه ها باهم متفاوت بود هر مجموعه را بر تعداد سواالتش جهت همگن کردن تقسبم نمودیم. به علت

قوت ار بقیه بیشتر می شود.پس کارخانه –با توجه به اعداد به دست آمده اگر آن ها راروی محورهای مختصات رسم کنیم  مساحت فرصت 

 رار دارد.قوت ق-کفپوش مورد نظر در موقعیت فرصت

 

 پیشنهاد: نتیجه گیری و

(قرار دارد.بدین منظور جهت افزایش قوت ها،به کارگیری فرصت ها SOبا نتایج به دست آمده می توان گفت که کارخانه مورد نظر در فرصت )

 ،کاهش ضعف ها وجلوگیری از تهدیدها پیشنهاداتی ارائه شده است.

 ی همزاه با محصوالت متنوع را برای کارخانه فراهم کنند..امکان حضور در نمایشگاه های تخصص1

 .با توجه به فرصت ها به نیازهای مشتری بیشتر توجه کنند وتنوع طلبی مشتری را در نظر بگیرند.2

 

 



 

 

 

 

 

 

تری  .همچنین پیشنهاد می شود عملیات مربوز به تولید گرانول وکفپوش هردو در یک مکان وبه ظور همزمان انجام شود تا در زمان کم3

 محصول آماده شود.

 .کارخانه برای ایجاد مزیت رقابتی باید اطالعات خود را به طور مداوم به روز کند.4

 به طور کلی  می توان گفت به جهت این که برنامه ریزی استراتژیک  در متن کلیات فرآیند مدیریت سازمان تاثیر گذار است لذا کلیه مدیران

صول کاربردی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان داشته باشند تا گرفتار تبعات فاجعه بار فقدان برنامه ریزی بایستی  درک اساسی از مفاهیم وا

 استراتژیک در شرایط متحول امروزی نباشند.
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