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 برنامه ریزی استراتژیک

است که در آن هدف، تعریف و تدوین  ریزیبرنامه ای ازریزی استراتژیک گونهبرنامه  

ریزی تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد، برنامههاست. از آنجایی که استراتژی میاستراتژی

کدام رویکردی متفاوت  مدت باشد، اما هرمدت یا کوتاهریزی بلندتواند برنامهاستراتژیک می

 دارند.

 استراتژی:

استراتژی، برنامه، موضع، الگوی رفتاری، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی    

سطوح  تواند تحتدهد. استراتژی میها و جهت حرکت سازمان را نشان میدیدگاه

، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود. برخالف برنامه ریزی سنتی که در آن  سازمانی

شوند، هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی آرمانها و اهداف تعیین می

توان ترکیبی از برنامه ریزی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می

 استراتژیک را بکار برد  سنتی و برنامه ریزی

 های برنامه ریزی استراتژیکویژگی

کننده بین منابع داخلی سازمان و فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ   

و تعیین « پنجره راهبردی»باشد. هدف این فرایند، نگریستن از درون فرصتهای خارجی آن می

دهد. بنابراین فرایند برد، یا به آنها پاسخ مید میفرصتهایی است که سازمان از آنها سو

برنامه ریزی استراتژیک شامل یک فرایند مدیریتی وهماهنگی قابلیتهای سازمان با فرصتهای 

گذاری یا عدم موجود است. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه

ای که در آن گیرند. حوزهیگذاری منابع سازمان روی آنها، مورد بررسی قرار مسرمایه

 گردند شامل : تصمیمات استراتژیک اتخاذ می

 محیط عملیاتی سازمان،   - 1

 مأموریت سازمان،   - 2

 باشد. اهداف جامع سازمان می  - 3

بنابراین، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و  

ها را بکار سازد و سپس این گزینهازگار با این سه عنصر را آسان میهای استراتژیک سگزینه

 .کندگرفته و ارزیابی می

باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک زمانی باارزش است که به 

گیرندگان اصلی کمک کند که به صورت استراتژیک اندیشه کرده و عمل نمایند. برنامه تصمیم

ای از مفاهیم است که برای ک به خودی خود هدف نیست، بلکه تنها مجموعهریزی استراتژی

 .شودگیری استفاده میکمک به مدیران در تصمیم
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 مزایای برنامه ریزی استراتژیک:

توان به موارد زیر اشاره برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می

 :نمود

 دهدالی، از وقوع آنها خبر میقبل از پیش آمدن مشکالت احتم. 

 کندبه عالقمند شدن مدیران به سازمان کمک می. 

 سازد تغییرات را مشخص کرده و شرایط واکنش در برابر تغییرات را فراهم می. 

 کندهر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می. 

 نمایدایجاد می برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب. 

 تری از سازمان داشته باشندکند که درک روشنبه مدیران کمک می. 

 سازدتر میشناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسان. 

 دهددیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می. 

 دهدقالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می. 

 تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را کند که به مدیران کمک می

 .اتخاذ کنند

 دهدهای تعیین شده تخصیص میبه نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت. 

 آوردرسانند بوجود میهماهنگی در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می. 

 دون دید بلندمدت گردند، زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیمات نادرست و ب

 .رساندبه حداقل می

 آوردقالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می. 

 آورددهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم میترتیب. 

 دهدمزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می. 

 ن افزایش انگیزش را باعث مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آ

 .شودمی

  برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق الزم از سوی افراد سازمان

 کند.در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می

 نگر را تشویق و ترغیب می نماید.تفکر آینده 

 (برنا مه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی ) مدل برایسون  

 :باشدمراحل و فرایند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می

در این مرحله ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان بررسی توافق اولیه:  .1

شود. سازمانها، واحدها، گروهها یا شده و آشنایی با این نوع برنامه ریزی حاصل می

شوند. یر شوند مشخص گردیده و توجیه میافرادی که باید در برنامه ریزی درگ

شوند. روش انجام برنامه مراحلی که در برنامه ریزی باید انجام شوند شرح داده می

دهی های مورد نیاز برای جلسات و نحوة گزارشنامهریزی، زمانبندی انجام، آیین

 .گردندگردند. منابع و امکانات الزم تعیین میمشخص می

است که سازمان « باید هایی»ف رسمی و غیررسمی سازمان، وظای تعیین وظایف: .2

با آنها روبروست. در این مرحله هدف اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از 

.( به آنها محول شده است شناسایی نمایند. .طرف مراجع ذیصالح )دولت، مجلس و.



3 
 

بیشتر سازمانها وجود شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این واقعیت در 

دارد که عمده افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول بکارهستند 

اند. از طرف دیگر وظایف دانند و اساسنامه آن را حتی برای یکبار مطالعه نکردهنمی

تواند در آن محول شده به سازمان عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان می

کند. بنابراین ضروری است که با مطالعه وظایف مکتوب و تعریف نمی فعالیت کند

، ثانیاً مواردی را که در حیطه اختیارات شدمصوب سازمان اوالً با آن وظایف آشنا 

 .اند، شناختاما تا بحال کشف نشده ،گیرندسازمان قرار می

نگرش، منابع یا تواند بر : ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که میتحلیل ذینفعان .3

های سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان های سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجیخروجی

درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار پیش

ضروری است، چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای ذینفعان 

ست. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند، چه کلیدی سازمان ا

برند، و وضعیت عملکردی سازمان در معیارهایی برای قضاوت درباره سازمان به کار می

هایی را که باید برای قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت

 .ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسایی کند

مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که  تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: .4

اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزشهای حاکم بر سازمان و نحوة پاسخگویی 

کند. عالوه بر این موارد، اختالفات درون سازمانی را به نیاز ذینفعان را مشخص می

کند. توافق بر ازنده و مؤثر را هموار میها و فعالیتهای سمرتفع ساخته و بستر بحث

سازد و انگیزش و توجه ذینفعان مأموریت سازمان، تمام فعالیتهای آن را همسو می

 .دهدسازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می

اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. یک  شناخت محیط سازمان: .5

ها و وظایف هر یک از اعضای تیم خود بازیکن موفق فوتبال عالوه بر اینکه از توانایی

کند شرایط تیم مقابل و نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد آن را آگاهی دارد، سعی می

بازی، در هر لحظه بهترین دریابد و با داشتن این مأموریت در ذهن یعنی پیروز شدن در 

حرکت را انجام دهد. برای اینکه یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق 

گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. در این مرحله، محیط 

خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی مورد 

گردند. در راستای و نقاط قوت و ضعف آنها برای سازمان تعیین میبررسی قرار گرفته 

ها، ها، خروجیشناخت محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودی

 .گیرندفرایند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار می

: این مرحله قلب فرایند برنامه تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان .6

ی استراتژیک است. موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند ریز

که بر اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا 

گذارد. هدف ها، تأمین منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر میکنندگان، هزینهاستفاده

 .با آنها مواجه است هایی است که سازماناین مرحله تعیین انتخاب

به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روی  تعیین استراتژیها: .7

ها، اهداف، طرحها و . . . بیان سازمان باید اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامه

شوند. در واقع استراتژی عبارتست از شوند. این اقدامات استراتژی نامیده میمی

های منابع که ها، فعالیتها، تصمیمات یا تخصیصهداف، سیاستها، برنامهقالبی از ا

دهد. دهد و چرا آن را انجام میکنند سازمان چیست، چه کاری انجام میمشخص می
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توانند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدودة زمانی متفاوتی تعریف ها میاستراتژی

 .شوند

اند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین تواین مرحله می شرح طرحها و اقدامات: .8

استراتژیها، انجام شود اما از آنجایی که کار برنامه ریزی استراتژیک با تعیین استراتژیها 

رسد و اجرای آن در قالب تعریف طرحها و اقدامات و مدیریت استراتژیک به پایان می

ارت دیگر از این شود این تفکیک صورت گرفته است. به عببرنامه تهیه شده انجام می

گردد. مرحله به بعد از مدل برایسون مربوط به اجرای برنامه و مدیریت استراتژیک می

در این مرحله به منظور اجرای هر یک از استراتژیهای انتخاب شده تعدادی طرح و اقدام 

 .گرددتعریف می

ه در این مرحله، توصیفی از شرایط آیند تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده: .9

های تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان در صورت بکارگیری استراتژی

شود که در شود. این توصیف دورنمای موفقیت سازمان نامیده میسازمان، ارائه می

های اساسی، معیارهای عملکرد، بعضی از قواعد آن شرحی از مأموریت، استراتژی

شود. در خالقی مد نظر همة کارمندان ارائه میگیری مهم و استانداردهای اتصمیم

صورت تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آنها 

رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروی افراد در رسیدن به اهداف سازمان به وجود می

 .یابدآمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش می

در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده  له:برنامه عملیاتی یکسا .10

گیران، یک برنامه های تعیین شده توسط تصمیمدر مرحله هشتم و بر اساس اولویت

 .شودعملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل طرحها و اقدامات انجام می

 

  1388اسفند ماه 

 فریدون وردی نژاد

 منابع :
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 ، چاپ دوم.1376صائبی،   مرکز آموزش مدیریت دولتی، 

 .مقاله تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها آقازاده، هاشم .  -2

عباس.  برایسون. برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی. منوریان، -3

 انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
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