
ریزی راهبردیهای برنامهمدل

٩٠-٩١دومترم ومرم



مروری بر ادبیات موضوعی
چارچوبی برای عملی ساختن تفکر راهبردی و هدایت عملیات بـرای حصـول بـه    ": برنامه راهبردی از دیدگاه بیلو

"ریزی شده است نتایج مشخص برنامه

شامل همـه  "  روشی سامانمند برای حمایت از مدیریت راهبردی است": ریزی راهبردی از دیدگاه برایسون برنامه
اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و راهبردهای مناسب برای تحقـق آنهـا

. شود می

برنامه برایسون دیدگاه دارددر قرار هرم رأس در راهبردی ریزی راهبردی در رأس هرمی قرار دارددر دیدگاه برایسون برنامهریزی

.اند های تاکتیکی و عملیاتی ذیل آن تا قاعده هرم گسترده شده ریزی که برنامه

راهبــردی

یتاکتیـکی ی

عملیـاتی

ریزی های برنامه هرم انواع گونه



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

هـای   بـرای تـدقیق ویژگـی   ) SMART(الگوی هوشـمندی  الگوی هوشـمندی  
کا ا اف لا ا ا اک هـای زیـر رود که باید واجد خصـلت اهداف راهبردی، بکار می

:باشد
)pecificS(شخ1 )pecificS(مشخص-1
)easurableM(پذیر  اندازه -2
ل3 ح ل )ttainableA(قا )ttainableA(قابل حصول-3
) ealisticR(گرایانه  واقع -4
)imelyT(زمانمند-5 )imelyT(زمانمند5

هـای بیان مناسب اهـداف راهبردی ویژگی



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

مـراحل مـدیریت راهبـردی
مالحظات الزم در تدوین راهبـردها



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

دها اه تد ند آ فرآیند تدوین راهبـردهاف



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

 جهت نو خدمات یا محصول ارائه زمان در  ::تطبیقیتطبیقی  راهبردهایراهبردهای

::با توجه به وضعیت سازمان، انواع راهبردهای تدوینی وجود دارند از جمله با توجه به وضعیت سازمان، انواع راهبردهای تدوینی وجود دارند از جمله 

شرایط با انطباقنحوهساختنروشن
 .شوند می تدوین بازار، و جامعه

گرفتهبکار دربازارحضوربرای::بازاربازاربهبهورودورودراهبردهایراهبردهای
 .شوند می

بکارجامعه درموقعیتاستقراربرای::جایگاهجایگاهتحکیمتحکیمراهبردهایراهبردهای
.شوند می گرفته

استمحیطیرویدادهایشناسائیمستلزمراهبردها،اینتدوین
 مأموریت، جهت در خارجی و داخلی محیط تحلیل از که

ا آافااا .آیدمیدستبهمصوبهایهدفوهاارزشانداز،چشم



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

ت دد ناه زنجیره،راهبردیمدیریت
 خواهد هائی فعالیت از تری گسترده
اک اا اا ایحوزهراهبردهایاجرایکهبود

 .داشت برخواهد در را

 تفکیک مستلزم راهبردها اجرای
ر راهبردهایبهکالنراهبردهای رنر ر

 کاربردی های حوزه مثالً ای حوزه
.گرددمی ری

راهبردها اجرای و محیط تحلیل با راهبردها تدوین رابطه



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

ریزی راهبردیهای برنامهمدل 

ریزی راهبردی وایتمنمدل برنامه بر نل ی و ی بر ر ریزی



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

نا ال ریزی راهبردیمدل برنامه
استونر و فریمن         



) ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

نا ال ریزی راهبردی مدل برنامه
پیگلز و روجر         



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

نا ال ریزی راهبردیمدل برنامه
برایسون         



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

نا ال ریزی راهبردی مدل برنامه
گوداشتاین         



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

نا ا نل ا ریزی و مدیریت راهبردی دنیسمدل جامع برنامه



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

ریزی راهبردی جدول تحلیل تطبیقی چهار مدل مختلف برنامه •

نقاط ضعفنقاط قـوتنام مـدلردیف

نا1 آ ف ا ا اا
استونر و  1

فریمن
.گیری و کنترل پیشرفت میسر استاندازه-1
راهبردی همان تنظیم راهبردها تصمیم  -2

.است

.ریزی راهبردی اجرای راهبردی در فرآیند برنامهدرج-1
.ریزی راهبردی با تعیین اهداف برنامهشروع  -2
.اهداف بدون بررسی محیطی کافیتعیین-3

پیگلز و  2
روجر

ریزی راهبردی در  مراحل مهم برنامهدرج  -1
.مدل

.های سنجش عملکرد توجه به شاخصعدم  -1
.طرفه بودن و عدم امکان تصحیح مثالً ماموریتیک  -2
.ارتباط با اهدافعدم-3 بم ب ر

برایسون3
.انجام تغییر قبل از اجراامکان  -1
دو سویه بین تعیین مراحل راهبردی تعامل  -2

راهبردها تنظیم .و

.  تعریف نحوه حصول مقصدعدم  -1
های نیل به دورنما و تحقق  تعیین شاخصعدم  -2

.ماموریت .ماموریت.و تنظیم راهبردها

گوداشتاین4

.اجرای کارهای راهبردیممیزی  -1
مقایسه اجرا با وضع مطلوب و تحلیل امکان  -2

.توجه به تدوین اهداف عالی و ویژهعدم  -1فاصله .فاصلهگوداشتاین4
.های سنجش عملکردانتخاب شاخصعدم-2.مراحل عملیاتی پس از تحلیل فاصلهتدوین  -3



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید  



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

چارچوب تحلیلی تدوین راهبردها 

کمّی



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی  901221

مدتبرنامهراهبـرد بلند

مالحظات کلیدی در تحلیل راهبردی

بلند مدتبرنامهراهبـرد
هدف گذاریفرصت یابیآغاز

ی گذا هدف نای دم نهفته صتهامنافع هاف ت مطلوب مطلوبیت هافرصتهامنافع نهفته در مبنای هدف گذاری

تحلیل روند گذشتهفرصتهاتحلیل محیط و مبنای جهت گیری

زمانشرایط محیط)گام های حرکت(پیش رانه 

متوازننامتوازنتخصیص منابع 
الگوی PEST

تحلیل محیط عمومی کسب و کار
ا ل ا الگوریتمیکمکاشفه ایفراگردع

تفاوت راهبرد با برنامه بلند مدت

عوامل سیاسی

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

P

E

olitical

conomic

عوامل فناورانه S

T

ocial

echnological

تحلیل راهبردی محیط عمومی کسب و کار



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

مالحظات کلیدی در تحلیل راهبردی

عوامل موثر بر اهمیت راهبردی یک قابلیت

خلق ارزش 
برای مشتری 
ایجاد مزیت

های  قابلیت
راهبردی
های پایهدارایی=

ا رقابتی پایدار
 یها شایستگیبرای سازمان

متمایز کننده

راهبرد 
ساز قابلیت

راهبرد
ساز منفعت

گیری مزیت رقابتی پایدار برای سازمان شکل



)ریزی راهبردی های برنامه مدل(مروری بر ادبیات موضوعی 

بازده سرمایه شاخص اثربخشی راهبردی است         بازده سرمایه باالتر                                .

مالحظات کلیدی در تحلیل راهبردی

مزیت رقابتی عاملی است که سبب ترجیح
.سازمان بر رقیب توسط مشتری می شود

های رقابتی مزیت

های متمایزکننده، شایستگی سازمان در شایستگی
های صنعت است گلوگاه .

متمایزکننده های شایستگی

است مشتری برای ارزش ایجاد عامل ، شایستگ .شایستگی، عامل ایجاد ارزش برای مشتری استها شایستگی

.قابلیت، امکان ایجاد ارزش برای مشتری است هاقابلیت

یدارایی عبارت است از هرچیز با ارزشی که رز ب رچیز ز ر ب یی ر
.قابل در اختیار گرفتن باشد های پایه دارایی

ها زنجیره راهبردی دارایی



ریزی راهبردی برای برنامهکاربردی مدلی 


