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 فصل دوم:
فرآیندهاي مدیریت 

  استراتژیک
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 فرآیند مدیریت استراتژیک

هاي مدیریت استراتژیک سازمانها از فرآیندهاي متفاوتی براي تدوین و راهبري فعالیت
و مثل جنرال الکتریک، آي بی ام (ریزي پیشرفته دارندهایی که برنامهکنند. سازماناستفاده می

موسسات با عملیات متنوع به علت اتکا بر  .را تدوین کرده اندفرآیندهاي تفصیلی بیشتري ...) 
تنوع محصول، بازار یا تکنولوژي تمایل دارند از نظامهاي پیشرفته مدیریت استراتژیک استفاده 
نمایند. لیکن علی رغم تفاوت در جزییات و درجه رسمی بودن، اجزاي اساسی مدلهایی که براي 

تراتژیک به کار می روند را می توان در سه قسمت ( مرحله) تجزیه و تحلیل عملیات مدیریت اس
 کلی دسته بندي کرد.

 تدوین (تنظیم) استراتژي ها -1
 اجراي استراتژي ها  -2
 1ارزیابی استراتژي ها -3

 مدلهاي فرآیند مدیریت استراتژیک

نمودار مدلها ي و همراه با ارائههاي مدیریت استراتژیک ارائه شده فلوچارت مدلاین بخش در 
 .ه استارائه شدنیز توضیحات مورد نیاز 
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 دیوید ) .مدل جامع مدیریت استراتژیک ( آر

 تعیین
 ماموریت

 بررسی 
 عوامل داخلی

 بررسی 
 عوامل خارجی

تعیین ھدفھای 
 بلند مدت

ارزیابی  -تدوین
اب و انتخ

 استراتژیھا

تعیین ھدفھای 
ساالنھ و 
  سیاستھا

 تخصیص 
 منابع

محاسبھ و 
ارزیابی 
 عملکرد

 ارزیابی استراتژی اجرای استراتژی تدوین استراتژی

 بازخور
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 ویژگیهاي مدل جامع مدیریت استراتژیک:
 سایر مدلهادر مقایسه با نداشتن پیچیدگی  -1
 دسته بندي مناسب  مراحل مدیریت استراتژیک -2
 سازگاربودن با صنعت  -3

 دل فرآیند مدیریت استراتژیک ( دکتر آر. دیوید)م
سه مرحله تدوین، اجرا و کنترل شامل نشان داده شد، از  1این مدل همانطور که در نمودار 

در این قسمت به بیان عناصر هر  .استناصري یک از این مراحل نیز داراي عهر . استراتژي است
 مرحله پرداخته می شود. 

 دکتر دیوید شامل مراحل ذیل می باشد: تدوین استراتژي طبق مدل
 تعیین چشم انداز و ماموریت سازمان -1
 شناسایی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدات) -2
 شناسایی عوامل داخلی سازمان  ( نقاط قوت و ضعف) -3
 تعیین هدفهاي بلند مدت سازمان -4
 تدوین؛ ارزیابی و انتخاب استراتژیها -5

 اجراي استراتژي
 جامع مدیریت استراتژیک شامل مراحل ذیل است :اجراي استراتژي طبق مدل 

 تعیین هدف ساالنه و سیاستها -1
 تخصیص منابع -2

 (Strategy Evaluation)ارزیابی استراتژي 
 در این مرحله عملکردهاي ناشی از استراتژي سازمان را محاسبه و ارزیابی می کنند.
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 پیرس و رابینسون) ( مدل مدیریت استراتژیک

 رسالت مؤسسھ

تجزیھ و تحلیل 
 سازمان

تجزیھ وتحلیل 
 محیط خارجی

 تجزیھ و تحلیل و انتخاب استراتژیک

 استراتژی اصلی ھدفھای بلند مدت

استراتژی ھای 
 ای وظیفھ

 خط مشی ھا

 نھادینھ کردن استراتژی

 کنترل و ارزیابی

 ھدفھای سالیانھ

 دارد؟ چھ چیزی امکان

 ؟چھ می خواھیم
 بازخور

 بازخور

 
 تاثیر عمده               

 راھنما          
 تاثیر جزیی              
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 شرح مدل پیرس و رابینسون
این مدل همانند مدل آر. دیوید از تعیین رسالت یا ماموریت شرکت شروع می شود و سپس به  

تجزیه و تحلیل محیطی می پردازد. تجزیه وتحلیل محیطی یک مفهوم کلی و عام می باشد که 
و ضعف ) و عوامل خارجی ( شناسایی فرصتها و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی ( شناسایی نقاط قوت 

 تهدیدات ) را شامل می شود.
تجزیه و تحلیل محیطی عبارتست از مطالعه محیط سازمان در راستاي شناسایی فاکتورهاي 
محیطی که بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارند. براي تجزیه و تحلیل کارآمد و مؤثر محیط  

یط سازمان آگاه بود. محیط سازمان معموال در سه سطح محیط عمومی سازمان باید از ساختار مح
جایگاه هر یک از زیر  محیط عملیاتی و محیط درونی سازمان دسته بندي می شوند. شکل -(دور)

 سطوح نسبت به هم و اجزاء هر سطح را نشان می دهد.
 

 

 

 محیط درونی
 تولید/خدمات•

 ساختارسازمانی•

 منابع مالی•

 سیستمها•

محیط 

عوامل 
 اجتماعی

عوامل 
 سیاسی

 عوامل قانونی

عوامل 
 تکنولوژیکی

عوامل 
 اقتصادي

 محیط عملیاتی

تامین 
 کننده

 عوامل
 یبین الملل

عوامل 
 رقابتی

 مشتري

 نیروي کار

 سازمان
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 سطوح محیطی و عناصر هر سطح -شکل  سازمان

 -مالی -کیفی -تجزیه و تحلیل محیط داخلی نیمرخی از شرکت که حاوي وضعیت کمینتیجه 
 -انسانی و فیزیکی منابع در دسترس سازمان را نمایش میدهد. در این مرحله موفقیتهاي مؤسسه

 ارزشهاي و تعلقات سنتی مدیران و توانایی آنان برسی و مقایسه میشود.

ت و وضعیت رقابت عملیاتی خارج مؤسسه که انتخاب و عوامل و شرایط درون صنع -محیط عملیاتی
 دستیابی به ترکیبهاي مختلف هدف و استراتژي تاثیر دارند را در بر می گیرد. 

 تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژي 

فرصتهاي تعاملی و جذاب را براي  -تجزیه و تحلیل هم زمان محیط داخلی و خارجی سازمان
شده کامل فرصتهاي مؤسسه تدوین  فهرست -ا برسی رسالت سازمانسازمان شناسایی می کنند. ب

انتخاب استراتژیک است و آن ارائه ترکیبی از  -است. ارزیابی و بررسی کلیه فرصتهاي ممکن
هدفهاي بلند مدت و استراتژي اصلی است که سازمان را در محیط خارجی براي دستیابی به 

 رسالتش در جایگاه مطلوبی قرار می دهد.

د از این مرحله هدفهاي بلند مدت مؤسسه تعیین می شود و پس از آن استراتژي اصلی سازمان بع
براي رسیدن به هدفهاي بلند مدت در یک محیط پویا تعریف می شود. استراتژِ اصلی (عمده یا 

 می باشد.ع در یک دوره زمانی بلند مدت کسب و کار) در واقع راهنماي تخصیص مناب

 تعیین می شود.  -ند هدفهاي ساالنه جهت دستیابی به هدفهاي بلند مدتدر ادامه این فرآی

هر وظیفه و بخش مجزا به برنامه و فعالیت مشخص و یکپارچه نیاز  -در چارچوب استراژي اصلی
 1یک استراتژي عملیاتی -دارد. به همین منظور براي هر مجموعه مرتبط به هم و هدفهاي سالیانه

استراتژي هاي عملیاتی بیانیه هاي تفصیلی وسایلی هستند که براي  (وظیفه اي) تدوین میشود.
 دستیابی به هدفهاي سالیانه به کار خواهند رفت.

شرکت تدوین می شود. خط مشی ها راهنماي  2خط مشی -پس از تدوین استراتژیهاي عملیاتی
ي سازمان م -تفکر ی باشد. معموال در تصمیم و اقدامات  مدیران و فرودستان آنها در اجرا استراتژِ

 سازمانها از خط مشی ها به عنوان دستورالعملهاي استاندارد عملیاتی یاد می شود.

                                                
1  Functional Strategy 
2 policies 
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 نهادینه کردن استراتژي

براي اجراي اثر بخش استراتژي باید آن نهادینه شود یعنی بر زندگی روزمره مؤسسه اثر گذارد. سه 
 و فرهنگ سازمانی می باشد.رهبري  -مؤلفه مهم براي نهادینه کردن استراتژي ساختار

استراتژي پیاده سازي شده باید  -براي تعیین حدود دستیابی به هدفها –پس از اجراي استراتژي 
رد نظارت قرار گیرند. مرحله تدوین استراتژي بسیار ذهنی می باشد و مرحله عینی استراتژي پس وم

 از پیاده سازي آنها می باشد.

 یوید هانگر و ال.ویلن مدل فرآیند مدیریت استراتژیک د
 شرح مدل هانگر و ال. ویلن

در مدل مربوط به آقایان هانگر و ال. ویلن تمام مراحل آن شبیه به مدلهاي دیگراست با این تفاوت که ایشان بررسی 
 محیطی را جدا از تدوین استراتژي دانسته اند و ایشان این مدل را چهار مرحله منظور نموده اند.

 یت استراتژیک جفري هریسونمدل فرآیند مدیر
 مدل جفري هریسون و کارون جانشرح 

در مدل ارائه شده توسط جفري هریسون و کارون جان می باشد. فرآیند مدیریت استراتژیک از پنج  
بخش تشکیل شده است. در این مدل مانند مدل هانگر تجزیه و تحلیل محیطی از تدوین استراتژي 

لحاظ شده است که شامل تدوین رسالت و  1نام مسیر استراتژیک شده و همچنین مرحله اي به جدا
 اهداف و ... در سازمان می باشد. 

طراحی مجدد استراتژیک را یکی از مراحل مدیریت استراتژیک دانسته است در حالیکه  -این مدل
 در مدلهاي دیگر در ضمن ارزیابی استراتژیک به آن اشاره شده است.

                                                
1 Strategic Direction 
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 بررسی محیطی

 
 تدوین استراتژی

 
 اجرای استراتژی

 
 ارزیابی و کنترل

 استراتژی
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 تجزیھ و تحلیل محیطي 
 محیط خارجی
 محیط داخلی

 
 مسیر استراتژیک

 تدوین استراتژی
 سطح واحد بازرگانی

 سطح سازمان

 تراتژیکاجرا و کنترل اس
 اجرا
 کنترل

 طراحی مجدد استراتژیک 
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 مدل فرآیند مدیریت استراتژیک عبدالحمید شمس 
 

 اھداف غایی 
 

 ماموریت مؤسسھ
 

 محیط بیرونی

 فرصتھا

 تھدیدات

 محیط درونی

 نقاط قوت

 نقاط ضعف

 اھداف میان مدت
 

 راھبردھا
 

 سیاستھا
 

سازماندھی سازگار با 
 راھبردھا

 

 اھداف یکسالھ
 

 تزمانبندی اجرای عملیا
 

 تخصیص منابع
 

 اجرای واقعی عملیات
 

 ارزیابی نتایج
 بازخور 

 ارزیابی

 اجرا

 تنظیم
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 شرح مدل دکتر شمس

مرحله دیگري  -این مدل نیز  از سه مرحله تشکیل شده است. البته ایشان معتقدند که پس از مرحله تدوین
د دارد که از دو زیر مرحله سازگارکردن ساختار و استراتژي و طرح به نام مرحله آماده سازي براي اجرا وجو
 زمانبندي استراتژي تشکیل شده است. 

 1مدل فیلیپس

شوند. بنابراین مشخصه خاص این مدل آن است که در آن استراتژي ها مستقیماً مبتنی بر اهداف استخراج می
ان را در زمینه هایی مشخص دسته بندي نمود و براي استفاده از آن ابتدا می بایست اهداف بلند مدت سازم

سپس استراتژي هایی را به عنوان مسیر و روش رسیدن به این اهداف اتخاذ کرد. شایان ذکر است در صنایع و 
خدمات مختلف اهداف با ترکیب هاي مختلف دسته بندي می شوند. در ذیل به نمونه اي از دسته بندي 

 اهداف اشاره شده است: 
 (استراتژي هاي ممکن : حفظ بازار فعلی، توسعه بازار، افزایش صادرات، حذف بخشی از بازارو ...) بازار -1
 کیفیت ( استراتژي هاي ممکن: بهبود کیفیت محصوالت تولیدي، استقرار نظام هاي کیفی مختلف و ...) -2
یش بازدهی تجهیزات و بهره وري ( استراتژي هاي ممکن: بهبود بهره وري واحد هاي مختلف شرکت، افزا -3

(... 
 نوآوري ( استراتژي هاي ممکن: افزایش توان طراحی، فعال کردن واحد تحقیق و توسعه و...) -4
منابع انسانی ( استراتژي هاي ممکن : جذب نیروهاي کارآمد، ارتقاء دانایی مجموعه، جوان گرایی در امور  -5

 داخلی و ...)
دهی هزینه ها و بودجه ها، افزایش سودآوري، افزایش انعطاف مالی و  مالی (استراتژي هاي ممکن: سازمان -6

(... 
 مواد اولیه ( استراتژي هاي ممکن: تامین مواد اولیه از داخل مهندسی خریدو...) -7
  2ضایعات ( استراتژي هاي ممکن: کاهش ضایعات، به صفر رسانیدن ضایعات و ...) -8
 

 3مدل برنامه ریزي استراتژیک پایه اي
این فرایند بسیار اساسی عموماً توسط سازمان هایی که بسیار کوچک و پرتالطم هستند و قبالً برنامه ریزي 

 استراتژیک نداشته اند دنبال می شود.

                                                
1 Philips 

، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران، پاییز "برنامه ریزي استراتژیک با رویکرد مهندسی مجدد "علی اکبر رامشک،  2
1381 

3 Basic 
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فرایند مذکور ممکن است در یک سازمان غیر انتفاعی سال اول بدون سودآوري جهت به دست آوردن درکی 
ال هاي بعد جهت اطمینان از جهت گیري سازمان با فازها و فعالیت ازچگونگی هدایت برنامه ریزي  و در س

 هاي بیشتري اجرا گردد.
 تعیین رسالت -
 تعیین اهداف -
 استراتژي هاي تحقق اهداف -
 برنامه هاي عملی اجراي استراتژي -
 نظارت و به روز کردن برنامه -

 1مدل همسویی 
سازمان و منابعش براي عملکرد موثر آن  هدف کلی این مدل ایجاد اطمینان از همسویی قوي بین مأموریت

می باشد. این مدل براي سازمان هایی مفید است که نیاز به استراتژي هایی با هماهنگی مناسب دارند. 
همچنین یک سازمان ممکن است این مدل را هنگامی که در حال آزمون کردن تعداد زیادي مباحث پیرامون 

 این مدل شامل موارد زیر است: کارایی درونی است انتخاب نماید. مراحل
 گروه برنامه ریزي مأموریت، برنامه ها، منابع و حمایت مورد نیاز سازمان را طرح ریزي می کنند. –
 تعیین اینکه چه چیزهایی خوب کار می کنند و چه چیزهایی نیاز به تعدیل دارند. –
 تعیین چگونگی انجام تعدیل ها –
 2 ه ریزي استراتژیک.تعدیل هایی مانند استراتژي ها در برنام –

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
31- Alignment Model 
2 Hernandez E.J. Munive, Dew Hurst F.W, Pritchard M.C ,Barber K.D ," Modeling the Strategy Management 
Process: An Initial BPM Approach", Business Process Management Journal, Vol 10, No 6, 2004 
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 شکل اجزاي فرایند همسویی استراتژي
  

 استراتژي برنامه ريزي ارزيابي

دامنه 
فعاليت ها 
 وهداف

الزامات 
قانوني / 
 سازماني

ه و یتجز
ل یتحل

 شکاف

يزهايي درست کار نمي چه چ
 کنند ؟

منابع واقعي 
 سازمان

استراتژي 
اصلي 
 تجارت

معيارهاي 
استراتژي
 ک

تجزيه و 
تحليل 
 شکاف

توسعه و 
ارتباط 
 برنامه ها

 
 برنامه ها

ارزياي گزينه 
 ها

 اجرا
 مزيت رقايتي

 الگوبرداري

چه چيزهايي براي اتفاق افتادن 
 مورد نيازند ؟

اق چگونه آن بايد اتف
 بيفتد؟



 
 

١٥ 
 

 
 جدول  اصول و اجزاي مدل همسویی استراتژي

 
 ویژگی هاي برنامه ریزي استاندارد مرحله اصول همسویی استراتژي

 اجزاي محتوا
مدل هاي تجاري به کار گرفته شده براي تسهیل 

 امور
 یت ها، وظایف و مفاهیم عملکردتأکید روي فعال
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 مدل هاي تجاري وضع شده در مورد تجارت
 تأکید روي داده هاي حسابداري و حقوقی 

نتایج به عنوان تسهیل کننده اندازه گیري می 
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 شکل  مدل سناریو

 1مدل برنامه ریزي سناریو
این رویکرد ممکن است همراه با دیگر مدل ها براي اطمینان دادن به برنامه ریزان در مورد تفکر استراتژیک به 

 ممکن است در تعیین اهداف  و نتایج استراتژیک مفید واقع شود:کار رود. همچنین مدل مذکور 
انتخاب چند نیروي خارجی و تصویر کردن تغییرات مرتبطی که ممکن است سازمان را تحت تاثیر قرار  –

 دهند 
براي تغییر هر نیرو سه سناریوي متفاوت سازمانی در آینده (شامل بهترین وبدترین حالت و حالت  –

ت به عنوان نتیجه تغییر توسط سازمان به دست آید را مورد بحث و بررسی قرار منطقی) که ممکن اس
 دهید.

چیزهایی را که سازمان براي پاسخگویی به تغییر در سناریو باید انجام دهد یا استراتژي هاي بالقوه براي  –
 این کارها را پیشنهاد کنید.

را می یابند که براي پاسخگویی به  شما و برنامه ریزان به زودي استراتژي ها و مالحظات معمولی –
 تغییرات احتمالی خارجی باید مورد تأکید واقع شوند.

 2 محتمل ترین تغییرات خارجی موثر بر سازمان را انتخاب کنید. –
مرزشکنی نیاز به تعیین رویکرد، توجه به نیات راهبردي، تحلیل محیط (ملی در برنامه ریزي بر پایه سناریو  

ها، بانی و احصاء تغییر پاردایمها، دیدهها و چالشستاي آن شناخت روندهاي کالن، پیشرانو فراملی) و در را
سازي و ترسیم فضاي سناریو یک ابزار نیرومند براي رسیدن به سازي دارد. سناریويفرصت محوري و سناریو

سازد، به در میدار است، بطوریکه مدیر راهبردي را قاهاي اولویتهاي راهبردي و شناخت فرصتچالش
هاي راهبردي  بر سر راه نیات راهبردي را چنین چالشنگري پرداخته، تغییرات را بشناسد و هم پیش

-تشخیص دهد. ترکیب تفکر سناریویی با طراحی سناریو تقریباً در هر مسأله و پرسش راهبردي قادر به نقش

                                                
32- Scenario Planning 
2 Hernandez E.J. Munive, Dew Hurst F.W, Pritchard M.C ,Barber K.D ," Modeling the Strategy Management 
Process: An Initial BPM Approach", Business Process Management Journal, Vol 10, No 6, 2004 
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ها و اقدام راهبردي  تفکر در مورد آینده ارتباطی میانآفرینی است. طراحی سناریو در نگاهی محوري پلی 
گرا  ریزي راهبردي عمل نگاري خالق، نوآورانه و راهبردي ابزاري اساسی براي برنامهاست. به بیانی دیگر آینده

، بدون وجود تفکر سناریویی موضوعی کم و بیش ریزي راهبردي، یا تدوین راهبرد هکه برنام باشد.، بطوريمی
 معنا است. بی
با توجه به ضعیت موجود وضعیت مطلوب و ویان مي از بین بردن فاصلهبراي موفقیت در  ،و سرعت اريسازگ

حتا براي حفظ موقعیت موجود، باید  . در دنیاي در حال پیشرفت،استحیاتی  ،و پیچیده تغییرات سریع
این موضوع به  زیررعتی دوچندان بدویم. در نمودار بدویم و اگر بخواهیم به جاي بهتري برسیم، باید با س

 صورتی روشن نشان داده شده است.

 
 تغییر پاردایم و سازگارينمودار شماره 

عنوان  بهاز سرعت که اغلب  نیاز به داشتن سرعتی متناسب دارد، به طوريدر محیط  رسیدن به سازگاري
از  .شودیاد میدر حال تغییر)  سرعتبه (یعنی پیچیده و آشوبناكي هاشاخصی براي موفقیت در محیط

شود و شناخت عدم در محیط آشوبناك نیز شاخصی دیگر از سازگاري محسوب میتوانایی مدیریت نگاهی دیگر 
 .  استهاي اصلی مدیران راهبردي دار در این محیط از دغدغههاي اولویتقطعیت

کنند. طراحی سناریو به منظور تحقق نیات  ها فراهم می قطعیت راي شناخت و کنترل عدمسناریوها راهی را ب
نگاري خالق و افزایی، همگرایی، استفاده از اطالعات حداقلی براي رسیدن به هدف، آیندهراهبردي، اجماع، هم

 .ابزاري گراسنگ استهاي کلیدي ها و شایستگینوآورانه، مدیریت در محیط آشوبناك، شناخت گلوگاه
  طراحی سناریو ي ازتاریخ مختصر

دهند.  نسبت می 1950ي در دهه 1ي رندسناریو را به هرمان کان و موسسهاکثر نویسندگان، سنت نوین 
ي سناریو داد و را ابداع کرد. هنگامی که هالیوود حکم بر کهنگی واژه 2"اکنون -آینده "تکنیکی به نام تفکر 

تدوین کرد  را جایگزین این کلمه کرد، وي این واژه را براي خود برگزید. سناریوهایی که او "نمایشنامه"
ي رند براي دولت امریکا انجام داد. کان بعد با تاسیس بخشی از پژوهش در راهبرد نظامی بود که موسسه
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ي سناریو را به دیگر قلمروها نیز گسترش داد. وي فعاالنه ، حوزه1960ي در اواسط دهه 1ي هادسون موسسه
 را ترویج کرد.  2"تفکر ناپذیري  تفکر درباره "ي  ها، ایده در تعدادي از مطالعات و کتاب

هایی هاي رند و هادسون گسترش پیدا کرد. شرکت، طراحی سناریو به بیرون از موسسه1970ي در دهه
عنوان بخشی از مجموعه  ، سناریو را به5و بتل 4و مشاورانی مانند اس آر آي اینترنشنال 3داچ/شلمانند رویال

چنین شل، درکل اولین  احی سناریو بیشتر با راهبرد گره خورد. همبرگزیدند و بنابراین طر  هاي خود راهبرد
ي شرکت شناخته  عنوان ابزار راهبردي در مجموعه ي گسترده از سناریو بهشرکتی است که به استفاده

، از جمله متخصصان معروف سناریو، در این دوره 8در هیدن و کیس ون 7، آري دو گوس6شود. پیر واك می
ساله کفایت  6اندیشی پیشنهاد کردند که پیش 9، پیر واك و تد نیولند1967در سال زودي هستند. به

(جنگ اعراب و اسرائیل)، 10کیپورکردند. با شروع جنگ یوم 2000ریزي براي سال  کند و شروع به برنامه نمی
ت شل در هاي ممکن و اقدام سریع، دلیل اصلی موفقیت شرک بینی آیندهشرکت شل آماده بود. توانایی پیش

 ). 1996در هیدن  هاي اخیر شناخته شد(ون ل سا
شروع به  11ي پژوهشی استنفوردوکارها نفوذ پیدا کرد و این هنگامی بود که موسسهتفکر سناریویی در کسب

ي هادسون به جستجوي حامیان  ها کرد و موسساتی مانند موسسهریزي درازمدت براي شرکت ي برنامه ارایه
 1000چنین موفقیت شل با رویکرد طراحی سناریو، بسیاري از  خود همت گماشتند. هم هاي مالی براي طرح

 را ترغیب کرد تا از سناریوها استفاده کنند. 1970ي در طول دهه 12فورچن  شرکت
ها، طراحی  ي آینده، تاسیس شدند. بسیاري از آن، تعدادي نهاد دولتی، به منظور مطالعه1970ي در دهه

ي مطالعات توان به دبیرخانه ها، برگزیدند که از آن میان، می نوان ابزار اصلی شناخت آیندهع سناریو را به
 ي سوئد، اشاره کرد. آینده

بسیار کوتاه بود. رکود اقتصادي متعاقب بحران نفت در نیمه و اواخر  1970ي اما عمر طراحی سناریو در دهه
نیروي انسانی کرد. سناریوهاي بسیار ساده، اغلب با  ها را مجبور به تعدیل ، بسیاري از شرکت1970ي دهه

-ریزي بلندمدت، عدمدالیلی موجه، درمعرض انتقاد قرار گرفتند. تقارن این اتفاق با عادات قدیمی برنامه
ها به سوي استفاده از راه هاي  نگري، موجب شد شرکت نیز قصور در تمایز سناریو از آینده و  انعطاف
 ي برگردند.ریز تر برنامه قدیمی

و ریزي شد،  انجام برنامه وکیفکممجدد به  يعالقه بار دیگر موجب ،1980 يریزي دهه برنامه هاي اما بحران
و را سناریطراحی هاي  شناسی روش ي آینده،هاي مشاوره بسیاري از شرکت گردید باعث این اتفاق در ادامه،

از طریق تفکر سناریوي و   قطعیت عدم مجدد به مدیریت ي و عالقه 1990 يدهه  آشفتگی. تدوین کنند
همت  خود یهاي سناریوی شناسی روشبه تدوین مشاوران مدیریتی، ي  همهریزي، باعث شده بود که  برنامه
عنوان قهرمان کنند، اگرچه شل به نقش مهمی در شرکت شل بازي می چنان هم . امروزه سناریوهاگمارند
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ابزاري کمابیش استاندارد به  ،آشوبناك شرایطسناریو در  طراحیشود، اما  میخته شناسناریوها  در سازمانی
 1ي گذشته تاکنون، تبدیل شده است.از دههو موسسات مشاوره  ها شرکتدر جعبه ابزار بسیاري از 

 
 تعاریف مفاهیم کلیدي در طراحی سناریو

 2روندها .١
 مورد هاروش اغلب در روندها است، اندیشیآینده يحوزه يواژه ترینشده شناخته روند يواژه اغراق بی

 عین در و دهند،می را تشکیل اندیشیآینده فعالیت از بخش اولین مباحث بیشتر در گیرند،می قرار استفاده
 .دارد وجود هاآن شناسایی براي ايساده هايروش حال

در حوزة  تعاریفیدر ارائه تعریفی از روند می توان ادعا کرد که به استثناء تعاریف ارائه شده در حوزة اقتصاد 
-ندارد با این حال روند را در این حوزه به صورت ذیل تعریف میآینده شناسی به صورت تصریح شده وجود 

 کنیم:
 »د.باشن عمومی گیري جهت یا گرایش یک داراي پدیده چند که گردد می ظاهر هنگامی روند«
 :از عبارتست روند از منظور اندیشی آینده در که نمود ادعا توان می
 »زمان خالل در هاپدیده یا هاداده در منظم تغییرات«
 :از عبارتند روند هايویژگی ترینمهم اما

 .باشد می هاپدیده یا هاداده از دسته یک تغییرات بیانگر روند هر .1
 .است زمانی يبازه یک در تغییرات بیانگر روند هر .2
 .پردازندمی هاپدیده در پیچیدگی سازيساده به روندها .3
 یک اساس بر توانمی را هاداده در تغییرات«کلمۀ منظم در تعریف فوق به این معنی است که  .4
 .»داد نشان شده سازي ساده الگوي

-تجربه لذا و است مشکل است، اجتماعی يبرساخته که هاییپدیده از بسیاري مورد در روند ذکر .5
 .کندمی مواجه مشکل با را آن آزمایش تجربی یا پذیري
 تاریخی پیوستگی داراي جهان در تغییرات که گیرندمی شکل فرض پیش این اساس بر روندها .6
 .است

 موضوع به وابسته شدت به زمانی، يبازه این اما هستند، توصیف قابل زمانی يبازه یک در روندها .7
 .است آن ي دانشیحوزه و روند

 پذیر امکان سادگی به آن تحلیل و روند الگوي یافتن ها،آن سازي مرتب ها،داده آوري جمع .8
 :دارد وجود عمده دو مشکل راه این دربطوري که  نیست.
 اغتشاش وجود -الف
 مناسب الگوي نظریه -ب

                                                
قـاتی  یو تحق موسسه آموزشـی ، علوم و فناوري دفاعیپژوهی  عزیز علیزاده، مرکز آیندهریزي براي آینده در دنیاي عدم قطعیت،  هنر دورنگري؛ برنامه پیتر شوارتز، ١

39-45، صص 1386ع دفاعی، تهران، یصنا  
 

٢ Trend 



 
 

٢٠ 
 

 
 1فراروندها .٢
 بیت نایس .گشت متداول وي همکاران و 2بیت نایس هاي فعالیت اثر بر که است ايواژه فراروند يواژه

 اساس بر که یابد دست ايعمده و پیشران روندهاي به تا داشت سعی ،»نگاشت فراروند« عنوان با درکتاب
-بهره نیز ايگسترده عمومی اقبال از کتاب این نمود. تحلیل و طرح نیز را روندها از دیگر بسیاري بتوان آن
 .رود می کار به اي گسترده صورت به واژه، و مفهوم این امروزه .گردید مند

 رویدادها .٣
 باعث که هستند وقایعی کنند. رویدادهامی بیان را تاریخی گسستگی و هستند روندها خالف بر رویدادها
 از بسیاري در اما بیافتد، اتفاق گوناگونی دالیل به است ممکن شوند. رویدادهامی تاریخی پیوستگی قطع
 بر که کنندمی توجه مواردي بر که دارد اهمیت آن جهت از رویدادها شناسایی اندیشی آینده هايروش
 .گیردمی قرار تاثیر آینده تحت هاآن وقوع با اما است، موجود روندهاي و فعلی وضعیت خالف

 
 3سازها شگفتی .٤
 هاآن وقوع با اما برخوردارند، کمی بسیار وقوع احتمال از که هستند رویدادها از ايسازها دستهشگفتی
 نشده بینی پیش عامل هر از بردن نام" براي اصطالح از این گیرد. امروزهمی قرار تحت تاثیر شدت به آینده
 احتمال با رویدادهاي" تصمیم  يدر نظریه اصطالح این تررسمی شود. معادلمی استفاده  "اي حوزه هر در

 پدیا] است. [ویکی "زیاد تاثیرات و پایین
 معرفی از هدف رود.می کار به مفهومی چنین فارسی معادل عنوان به  "سازها شگفتی"يواژه مقاله این در
 هاییشگفتی با تطبیق براي هاسازمان توانایی افزایش نگرانه آینده هايتصمیم در چنین مفهومی کاربرد و

 بی و ناگهانی رویدادهاي چنین آورند.بر می سر کار و کسب و آشفته پویا هاي محیط از معموال که است
 توسط شاید سازهاشگفتی روند.می شمار به سیستم یا روند یک مسیر تکامل در بازگشتی ينظیر نقطه

 ناکاملی و پراکنده پخش، هاي داده واقع در این عالیم نشوند. هم شاید و شوند اعالم  "ضعیف عالیم"
 .کرد استنباط را نگاري آینده اطالعات هاآن درون از توان می که هستند

 تغییرات ها،ناپیوستگی مانند دیگري اصطالحات با نزدیکی پیوند سازهاشگفتی اصطالح کلی طور به
 درباره که است کسانی نخستین جمله از آنسوف ایگور دارد. بحرانی و رویدادهاي انگیز، شگفت یا رادیکال
 در ناآشنا و فوري، ناگهانی، تغییرات از دسته آن خود تعریف در وي. کرد بحث " شگفتی راهبردي" مفهوم
 باشند، تهدیدزا بزرگ هاي فرصت دادن دست از سودآوري یا کاهش لحاظ از که را شرکت انداز چشم
 که دارد سازهاشگفتی با مفهوم زیادي شباهت مفهومی چنین .آوردمی شمار به راهبردي هايشگفتی
-پژوهی معادل آینده حوزه مقاالت بین در همکاران و شد. مندوسا مطرح پژوه آینده محافل بین در بعدها
 شدن،شاخه دو ها،شگفتی ها،ناپیوستگی ساختاري، هايشکست گسل، نظام رویدادهاي مانند مختلفی هاي
 اند.کرده فهرست سازهاشگفتی اصطالح براي را سابقهبی تحوالت و

                                                
١ Mega-Trend 
٢ Naisbitt 
٣ Wildcards 
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 ها،چرخه روندها، از: عبارتند تغییر هاي اساسیمولفه که باورند این بر کلی طور به همکاران و مندوسا
 خسارت بارترین بالقوه و ناپذیرترین بینیپیش هااین بین سازها. درشگفتی و نوپدید، موضوعات

 هستند.[مندوسا] سازها شگفتی همان تغییر، هاينمونه 
 سناریونگاري فرایندهاي. ب
 متفاوتی مراحل و هاگام فرایندها این از یک هر که دارند، وجود متفاوتی فرایندهاي سناریوها نگارش براي
 به مختلف هايدیدگاه از ناشی سناریوها نگارش متفاوت مراحل. کنندمی طی سناریوها نگارش جهت را

 فرآیند در کنندگان مشارکت و استفاده مورد رویکرد سناریونگاري، در نظر مورد اهداف سناریونگاري،
 عبارتند از: سناریونگاري براي موجود فرایندهاي انواع .است سناریونگاري

  شهودي منطق یا دل راه از کشف رویکرد .١
 روندها تاثیرات تحلیل رویکرد .٢
 متقابل تاثیرات تحلیل رویکرد .٣
 الپراسپکتیو رویکرد .٤
 بحرانی هاي قطعیت عدم رویکرد .٥
 ها علت اي الیه الیه تحلیل .٦
 فرض يپایه بر ریزيبرنامه رویکرد .٧

 1شهودي منطق یا دل راه از کشف رویکرد .١
 روابط از ايپیچیده يدسته مبناي بر سازمان یک هايتصمیم که است این رویکرد این در اساسی فرض
اعتقاد بر این .شوندمی اتخاذ محیطی زیست و اجتماعی تکنولوژیکی، سیاسی، اقتصادي، عوامل بین موجود

 .شود درك هاآن تاثیرات و شده گرفته نظر در حد امکان تا و درستی به عوامل این تغییراتاست که باید 
 بدیلی هايمحیط دربارهاستراتژیست  فرد یک ادراك به بخشیدن نظم براي ابزاري سناریوها دیدگاه این در
 و 2ضمنی دانش بر تکیه رویکرد این در سناریوها تدوین شد. خواهد ها گرفتهآن در او هايتصمیم که است
 .دارد کنندگان شرکت ذهنی

 دل راه از کشف/شهودي منطق رویکرد مزایاي
 آینده رویدادهاي برابر در نامتناقض و منعطف سناریوهاي تدوین .1
 بودن غیرپیچیده و ساده .2
  مختلف سازمانی هاي فرهنگ با نها سازما اغلب براي بودن استفاده قابل .3
  سازمان در اصلی گیرتصمیم افراد درگیرکردن و کنندگانشرکت مسوولیتدر  احساس ایجاد .4
  جدید هايایده تولید در بیشتر خالقیت به افراد تشویق .5
  آینده يزمینه در موجود اطالعات از بهینه ي استفاده .6
 رویدادها به ساختاردهنده و بنایی زیر الگوهاي شناسایی به کمک .7
 دل راه از کشف / شهودي منطق روش معایب

                                                
١ Intuitive Logic 
٢ Tacit 
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 سناریونگاري فرایند در نظر صاحب و خبره افراد وجود به بودن وابسته .1
 هايسازي مدل در و داشته افراد ارتباطات و یادگیري هايمهارت به بیشتري يتکیه رویکرد این .2
 .باشد نمی کمی موفق رویکردبا  علمی هايمحیط
 روش این به تمایلی کامپیوتري هايشرکت مثل هاسازمان از بعضی کمی، هايتحلیل نبود دلیل به .3
 .ندارند

 براي کمتري وقت اغلب مدیران این و است الزامی ساز تصمیم و اصلی مدیران حضور روش این در .4
 .دارند موارد این در زمان صرف

 .دارد سازمان فعالیت محیط در موثر عوامل اندرکنش روي بر کمتري تمرکز روش این .5
 
 1روندها بر تاثیرات تحلیل رویکرد .2
 توجه و استفاده مورد1970 دهه اوایل از يتجار هايشرکت و پژوهانآینده از بسیاري توسط رویکرد این
 وابسته و کلیدي متغیرهاي به مربوط هاي مستقلبینیپیش بر رویکرد این اصلی يتکیه است. گرفته قرار
 شوند. می داده ترتیب و نظم تاثیرگذار رویدادهاي براساس هابینیاین پیش نهایت در که باشد،می هم به

 . باشد می سناریوها تدوین در رویکرد این پیشتازان جمله از»  2اندیشی ه آیند گروه« معروف به سازمان
 که رویدادهایی بر با تمرکز آن از پس و شوند شناسایی موجود روندهاي تا شودمی تالش ابتدا روش دراین
 .شودترسیم می آینده وضعیت بگذارند، تاثیر روندها این بر توانند می

 این در اصلی هاي از روش یکی آینده سمت به موجود روندهاي یابیبرون و روندها وشناسایی تشخیص
 .باشد می رویکرد
 و داشته سازمان از بیرون جهان در باالیی پیوستن وقوع به احتمال که است رویدادهایی بر اولیه تمرکز
 رویدادهاي وقوع احتمال درباره قضاوت رویکرد این در شوند.می بررسی برسازمان رویدادها این تاثیر سپس
-کمی این بسازد. کمی سناریوهاي شدت به تا دارد را قابلیت این این روش است. مشهود بسیار مختلف
 .پذیر است امکان توصیفی بعد از هم و زمانی بعد از هم سازي

 روندها بر تاثیرات تحلیل رویکرد مزایاي
 کیفی عوامل با خوبی به زمانی) را هاي سري بینی مانندپیش سنتی( هاي تکنیک روش این .1
 .دهد می قرار استفاده مورد و کرده ترکیب
 .شودمی رویدادها آن رخداد احتمال همچنین و موثر عوامل درباره افراد تفکر باعث .2
 .باشدمی نتر آسا سناریوها تدوین فرایند کنترل و بوده معینی دستورالعمل با مشخص روش .3
 .باشد می فهم قابل مختلف افراد براي سناریوها تدوین فرایند کل .4
 روندها بر تاثیرات تحلیل رویکرد معایب و هاکاستی
 زمانی) موجود هاي مدت (سري بلند احتمالی تغییرات مورد در کافی اطالعات که زمانی فقط .1
 .است استفاده قابل باشد،

                                                
١ Trend Impact Analysis 
٢ Futures Group 
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 را مورد این توان می گرچه دهد.نمی قرار نظر مد را همدیگر بر رویدادها تاثیرات الزاما روش این .2
 .افزود فرآیند بر نیز

  1متقابل تاثیرات تحلیل رویکرد .3
 استفاده خود هايبینیپیش براي را شهودي هايروش اجتماعی علوم دانشمندان متمادي هاي سال در

 تکنیک ها، ها، مصاحبه پژوهش است. استوار نخبگان هايبینش و نظرات يپایه ها برروش اند. اینکرده
 به که هاییروش میان این در باشند.می ها روش از این دسته از غیره و فکري توفان جلسات و دلفی

 این بر پژوهانآینده از بعضی بودند. یافته کمتري توسعه باشد، اطالعات گردآوري به قادر طورسیستماتیک
 و ي کلیديرویدادها سایر رخداد گرفتن نظر در بدون و مجزا صورت به اتفاق یک بینی پیش که بودند باور
 این یافت. توسعه نیاز این به پاسخ در متقابل، تحلیل تاثیرات رویکرد است. بینانهواقع غیر گذار تاثیر
 باشد.می هاآن پیوستن بوقوع براساس احتمال روندها بر تاثیرات تحلیل شده اصالح رویکرد واقع در رویکرد

 استفاده سناریوهاي خود تدوین براي رویکرد این از هاسازمان و هاازشرکت بعضی 1960 دهه اواخر از
 اند.کرده

 متقابل تاثیرات تحلیل رویکرد مزایاي
 هايدستورالعمل با مشخص روشی متقابل تاثیرات تحلیل رویکرد با سناریوها تدوین هاي روش .1
 .است تردر این روش آسان فرایند کنترل باشند، لذامی معین

 .شود می مشاهده بسیار خالقیت، و نوآوري مختلف، هاي دیدگاه از عوامل تاثیرات تحلیل دلیل به .2
 .شودمی نمایان وضوح به سیستم تغییرات نهایی حالت در .3
 .است آسان آمده بدست افزارهاي نرم کردن روز به و بهبود .4
  متقابل تاثیرات تحلیل ها و معایب رویکردکاستی
 وابستگی کنندهشرکت افراد فکر طرز و احتماالت به همدیگر بر هاآن وتاثیرات رویدادها انتخاب .1
 .دارد زیادي
-تحلیل هاروش این در دهند.می رخ زمان هم صورت به تاثیرگذار رویدادهاي مواقع از بسیاري در .2
 این نگاه و دهند می رخ ترتیبی و نظم براساس رویدادها که است استوار فرض این بر آمده بدست هاي
 .باشد می محدود بسیار زمان رویدادهاي هم به هاروش

 
 2الپراسپکتیو رویکرد .4
 بسیار رویکرد این در موجود هايروش یافت. توسعه 1970 دهه در 3»لژوون دو برتراند« توسط رویکرد این

 به مربوط ذهنی براحتماالت هاروش این اصلی يتکیه باشند. می ریاضی قوانین و براساس سیستماتیک
 احتماالت به مربوط محاسبات براي کامپیوتري افزارهاينرم از همچنین استفاده است. آینده رویدادهاي

                                                
١ Cross Impact Analysis 
٢ La Prospective 
٣ Bertrand de Jounevel 
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 متقابل ت تاثیرا تحلیل رویکرد با زیادي بسیار رویکرد تشابه این است. الزامی همدیگر با تقابل در رویدادها
 باشد. متقابل می تاثیرات تحلیل رویکرد مشابه "دقیقا رویکرد این معایب و مزایا دارد.

 1 بحرانی هاي قطعیت عدم رویکرد .5
 رویکرد این بسیاري است. 3وکار کسب جهانی شبکه کل دبیر 2»شوارترز پیتر «رویکرد این اصلی گذار پایه
 با رویکرد این در موجود هايدانند. روشمی »دل راه از کشف/ شهودي منطق« رویکرد مجموعه زیر نیز را

 کنند. سپس فهرستمی شروع را سناریونگاري فرایند آینده به مربوط وروندهاي فهرست متغیرها يتهیه
 .شودمی بندي تقسیم دسته سه به شده تهیه

 .است قطعی زیادي حدود تا نظر مورد موضوع روي بر هاآن تاثیرات تداوم که متغیرهایی و روندها .1
 .ندارند قطعی تاثیر نظر مورد موضوع بر که متغیرهایی و روندها .2
 .شوند می بیان قطعیت عدم با و بوده نامشخص هاآن تاثیرات که متغیرهایی و روندها .3
 :شوند می بندي تقسیم گروه دو به نیز قطعیت با عدم و نامشخص متغیرهاي و روندها رویکرد این در

  باال بسیار تاثیرات با متغیرهایی و روندها .1
  کم تاثیرات با متغیرهاي و روندها .2
 
 4هاعلت ايالیهالیه تحلیل .6
-به موارد از بسیاري در توان می که است پژوهی آینده هايتکنیک از یکی هاعلت ايالیه الیه تحلیل
 است. این »گرایی ساختار پسا« تئوري اساس بر روش این مبناي برد.کار به ساختن سناریوها در خصوص
 در قدرتمندي بسیار طور به شوند،می دهی چارچوب که موضوعات ايطریقه که است اساس این بر تئوري
 عنوان به کند. می محدود را تغییرات يدرك شده يدامنه لذا و گذاردمی تاثیر هاآن درك و فهم چگونگی
 .دارد سیستماتیک دریک روش هاچارچوب این گسترش در سعی هاعلت ايالیه الیه تحلیل روش یک
 .داد. توسعه 1990 ي دهه اوایل در را روش این » 5الهعنایت سهیل«

 :است زیر صورت به روش این در سناریوها نگارش الگوریتم
 معلولی و علت روابط کردن آشکار: عمودي نگاه -
 ها بدیل کشف :افقی نگاه -
 ها استعاره و ها اسطوره ي درباره تخیل -
 ممکن هاي حل راه تعریف و موضوع مجدد دهی قالب -
 ها الیه از کدام هر در ها حل راه مستندکردن و انتخاب -
  

                                                
١ Critical Uncertainty 
٢ Peter Schwartz 
٣ Global Business Network 
٤ Causal Layered Analysis 
٥ Sohail Inayotullah 
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 فرض يپایه بر ریزي برنامه رویکرد .7
-پذ انطباق« و 2»پابرجا هاي برنامه«آن  کمک به توانمی که است ابزاري 1»فرض يپایه بر ریزيبرنامه«
 هايشگفتی«تعداد  فرض، کاهش يپایه بر ریزيبرنامه کاربرد از هدف دیگر بیان به کرد. تهیه 3»یر

-می کار به ریزيبرنامه از که پس ابزاري دانست باید را فرض يپایه بر ریزي برنامه . است 4»پذیر اجتناب
 را آن باالي قطعیت عدم با مهم هايفرض بتوان تا شده باشد تدوین برنامه یک پیشاپیش باید واقع در رود.

 .شوند مدیریت بهتر هافرض از ناشی هايریسک که است این قصد اصلی مشخص طور به .کرد شناسایی
 فرض برپایه ریزي برنامه هاي گام
 است یافته تشکیل گام پنج از فرض يپایه بر ریزي برنامه

.

 
 در گام دومین .است برنامه در موجود هايفرض يهمه شناسایی فرض يپایه بر ریزي برنامه در گام اولین
 تکیه بسیار ها آن به برنامه موفقیت که است هاییفرض از دسته آن شناسایی ي فرض،پایه بر ریزيبرنامه
 .هستند  6»پذیر آسیب«شدت  به آینده رویدادهاي برابر چنین در هم  5»باربر هاي فرض«یعنی  دارد،
 مسیر در ناخوشایند هايموجب شگفتی زیاد احتمال به پذیر آسیب هم و باشند باربر هم که هاییفرض
 .شوند می برنامه اجراي
 که شودمی بررسی عنصر سه آینده يبالقوه هاي شگفتی به پرداختن براي فرض ي پایه بر ریزيدربرنامه
 : از عبارتند

  هشدار عالیم .1
  دهنده شکل اقدامات .2
  کننده بیمه اقدامات .3

                                                
١ Assumption Based Planning 
٢ Robust Plan 
٣ Adaptable 
٤ Avoidable Surprises 
٥ Load-bearing 
٦ Vulnerable 
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خواهند  شگفتی ظهور موجب احتماالً که کرد استفاده هایی فرض پایش براي توانمی هشدار یم عال از
دهند می نشان شوند، داده تشخیص اگر که هستند  1هایی آستانه یا رویدادها هشدار، عالیم واقع در شد.

فرماندهان  یا مدیران بنابراین و است، شده ضعیف خطرناکی طرز به یا شده نقض پذیرآسیب فرض که یک
  بیافتند. چاره فکر باید به
 فرض ي پایه بر ریزي برنامه ضعف و قوت نقاط

 این که است آن از حاکی مختلف ریزيبرنامه هايموقعیت در فرض يپایه بر ریزيبرنامه فراوان کاربردهاي
 در که فرض يپایه بر ریزيبرنامه هايافزوده ارزش بر عالوه . دارد را خود خاص ضعف قوت و نقاط ابزار
 .کرد اشاره نیز زیر قوت به نقاط توانمی شد، اشاره هاآن به باال

 
 قوت نقاط

  دارد. خوبی عملکرد باال قطعیت عدم با اوضاع در فرض يپایه بر ریزينامه بر .1
  کند.می تولید مند نظام طور به را  2مرتبط سناریوهاي فرض، يپایه بر ریزيبرنامه .2
  کند. می ایجاد منطقی پیوند ریزيبرنامه و "محیطی پویش" بین فرض ي پایه بر ریزي برنامه .3
 .کندمی مرتبط مشخص هايفرض به را اقدامات فرض يپایه بر ریزيبرنامه .4
 .کاربرد به ها برنامه انواع همه مورد در توانمی را فرض يپایه بر یزي برنامه .5
 

 ضعف نقاط
  .است 3اولیه برنامه یا مفهوم یک نیازمند فرض ي پایه بر ریزي برنامه .1
 .یکپارچه و منسجم يبرنامه یک نه و کندمی ایجاد ايبرنامه 4يهاتکهتکه فرض يپایه بر ریزيبرنامه .2
 شناسد. می هافرصت از بهتر را تهدیدها فرض يپایه بر ریزيبرنامه .3
 است. کرده شناسایی را باربر هايفرض يهمه که باشد مطمئن تواندنمی کسی هیچ

 
  5 مدل ارگانیک( یا خودسازمانی) 

در نظر گرفته می شوند. به عبارت دیگر آنها 6"خطی"یا  "مکانیکی"فرایندهاي سنتی برنامه ریزي استراتژیک، 
نسبتاً کلی به جزیی یا علت و معلول هستند. براي مثال فرایندها اغلب با ایجاد یک هیئت ارزیابی محیط 

تعیین و  )SWOT 7داخلی سازمان شروع می شوند و با تجزیه و تحلیل استراتژیک (تجزیه وتحلیل خارجی و 
 اولویت بندي نتایج و سپس ایجاد استراتژي هایی براي تأکید بر نتایج مشخص ادامه می یابد.

                                                
١ Threshold 
٢ Relevant 
٣ Initial Plan 
٤ Fragments 
3. Organic (or Self- Organizing) Planning 
34- Linear 
35- Strengethes-Weaknesses-Oportunities-Threats 
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ن یا پویا. دیدگاه دیگر برنامه ریزي شبیه ایجاد یک مکانیسم می باشد به عبارت دیگر یک فرایند خود سازما
ود سازمانی مستلزم ارزش هاي مشترك، گفتگو درباره این ارزش ها و عکس العمل مستمر و مشترك به خ

 فرایندهاي جاري سیستم می باشد. مراحل این مدل عبارتند از:
 شفاف سازي و تعیین ارزش هاي فرهنگی سازمان با تکنیک هاي داستان سرایی و گفتگو –
 برنامه ریزي بیان  چشم انداز توسط گروه –
گفتگوي مستمر درباره اینکه چه فرایندهایی براي رسیدن به بینش مورد نیازند و چه گروهی آن را بهتر  –

 1انجام می دهند.
 

 2مدل اصلی مکتب طراحی
مدل نشان می دهد ازتعامل عوامل کلیدي موفقیت ناشی از ارزیابی فرصت ها و تهدیدات محیطی  ه کهمانطور

ایز ناشی از ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی  استراتژي به وجود می آید. به واسطه نقاط قوت و شایستگی متم
از فرصت ها بهره برداري و از نقاط ضعف و تهدیدها اجتناب می شود. در عین حال در ارزیابی و انتخاب 

 3استراتژي براي اجرا، ارزش ها ي مدیر و مسئولیت اجتماعی تأثیر گذار می باشند. 

 
 شکل  مدل برنامه ریزي استراتژیک مکتب طراحی

 

                                                
 1380، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و پار سائیان، دفتر پژوهشهاي فرهنگی، "ریت استراتژیکمدی "فرد. آر دیوید ،   1

36-The Core Design School Model 
، پایان نامه کارشناسی ارشد "طراحی و تبیین مدل برنامه ریزي استراتژیک براي صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ "هاشم آقازاده ،  3

 1381مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده 

 ارزيابي و انتخاب استراتژي
 ارزش هاي مدير مسئوليت اجتماعي

 شايستگي هاي متمايز

 قوت ها و ضعف هاي سازمان

 ارزيابي خارجي

 ايجاد استراتژي

 ارزيابي داخلي

فرصت ها و تهديدات 
 محيطي

 عوامل كليدي موفقيت
 

 اجراي استراتژي
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 1ت و کینگنرگ لدم 
را منتشر کردند پارادایم آن ها عناصر پیامد  "منطق برنامه ریزي استراتژیک  "گرنت وکینگ  1982در سال 

نقاط قوت و -و محیط داخلی  -فرصت ها و تهدیدها-ها و روابط را مشخص کرد. ویژگی هاي محیط خارجی 
به عنوان عوامل تعیین کننده استراتژي شناخته شده اند. پیامدها و عالئم مشکالت، نتایج برنامه ریزي  -عفض

استراتژیک و داده دور بعدي تدوین استراتژي هستند. مفهوم سازي گرنت و کینگ فرایند را به صورت مدل 
 2سیستم ها همراه با بازخور در نمودار بیان می کند. 

 
 مه ریزي استراتژیک گرنت و کینگشکل  مدل برنا

 
  3مدل پریستلی 

هیچ الگوي سازمانی وجود ندارد که مناسب حال تمام شرایط باشدو هیچ فرایندي وجود ندارد  1به گفته استینر
 که بتواند تمام الزامات یک برنامه استراتژیک را برآورده سازد. بنابراین پریستلی مراحل مدل را با عنوان جریان

 2استراتژیک به صورت شکل ارائه شده، خالصه کرده است.

                                                
37- Grant and King 

، پایان نامه کارشناسی "طراحی و تبیین مدل برنامه ریزي استراتژیک براي صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ "هاشم آقازاده ، -13  2
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38-Priestley 

مفاهیم برنامه ریزي  تدوین استراتژي
 استراتژیک

شرایط ایده آل در 
 جامعه
 شرکت

 
 

  صنعت 

 محیط عمومی

 محیط عملیاتی
 

 محیط داخلی
 

 اجراي استراتژي

 نتایج استراتژیک

فرصت ها و خطرات 
 محیطی

ط قوت وضعفنقا  

 ارزیابی استراتژیهاي جایگزین

 پیامدها 
و عالئم 
 مسائل
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 مدل برنامه ریزي استراتژیک پریستلی

 
  3مدل برمبناي نتیجه (هدف)

سازمان هایی که در مدل برنامه ریزي پایه اي به آن ها اشاره شد استفاده و به کارگیري مدل بر مبناي هدف 
 را بسیار موثرتر و جامع تر می دانند .

 (قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهدیدها)SWOT ارزیابی داخلی/خارجی براي تعیین  –
 تجزیه و تحلیل استراتژیک براي تعیین و اولویت بندي اهداف/نتایج اصلی –
 طراحی استراتژي هاي اصلی براي تأکید و رسیدن به اهداف/ نتایج –
ها ممکن است این مرحله را درابتدا  طراحی و به روز کردن بینش رسالت و ارزش ها (بعضی از سازمان –

 انجام دهند)
 ایجاد برنامه هاي عملی (اهداف نیاز به منابع  نقش ها و مسئولیت ها در اجراي برنامه) –
ثبت نتایج، اهداف، استراتژي ها، برنامه، فلسفه و بینش به روز شده و برنامه هاي عملی در مدارك برنامه  –

 استراتژیک
 االنه ایجاد برنامه عملیاتی س –

                                                                                                                                                  
39- Steiner 
2  " Implementing The Strategic Formulation Framework for The Banking Industry of Hongkong." Managerial 
Auditing Journal, Vol 15 , No 9 ,2000 
40- Issue-Based (or Goal-Based) Strategic Planning 

 رسالت

 فرصت ها و تهديدات
 

 بازار

 رقابت

 خودارزيابي

 اهداف بلندمدت

 منابع مالي

 منابع

 اهداف كوتاه مدت

 برنامه ها

 استراتژي ها
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 ایجاد وتخصیص بودجه براي سال اول(تخصیص نیازهاي مالی سال اول) –
 تهیه برنامه هاي سال اول سازمان –
 1نظارت /بازبینی / ارزیابی / به روز کردن سند برنامه ریزي استراتژیک  –
 

  مدل فرایند برنامه ریزي جامع
لیل محیط داخلی و محیط خارجی سازمان ارائه شد و بر اساس تح 2توسط تیلور 1975این مدل در سال 

استراتژي مناسب تدوین می گردد . به طور خالصه مراحل آن عبارتند از : تعیین و تدوین اهداف آتی 
مدیریت سازمان، شناخت اهداف و استراتژي هاي موجود، تجزیه و تحلیل شرایط محیطی، تحلیل منابع و 

تژي هاي گذشته ( قبل از ادغام سازمانی و تشکیل مدیریت امکانات، تعیین تغییرات مورد لزوم در استرا
 تلفیقی )، تصمیم گیري و اجرا در خصوص استراتژي مطلوب و ارزیابی  وکنترل نتایج استراتژي هاي جدید.

 
 مدل استراتژي صنعتی

س آن مطرح گردید و عبارتست از الگوي تصمیم هایی که بر اسا 3توسط آندرو 1980این مدل در سال 
اهداف کلی و جزیی معین و مشخص می شود  سپس سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها جهت تحقق این 
اهداف مشخص می گردد . این مدل در جستجوي راهبردهایی است که ترکیب مناسبی از فرصت هاي 

 محیطی و توانمندي داخلی سازمان را ارائه کند. 
 مدل چرخه اطالعات

ارائه گردید که تمامی مراحل آن تحت تأثیر نظام گردش اطالعات  4توسط رایت 1992ال این مدل در س
است. تحلیل محیط درون و برون سازمان، تعیین اهداف و مأموریت هاي سازمان، تدوین استراتژي واجراي 
ونی آن به همراه اعمال کنترل و نظارت از مشخصه هاي مدل محسوب می شود. در این مدل ابتدا محیط در

و بیرونی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد و سپس بر اساس شناخت نقاط قوت و فرصت هاي محیطی، 
اهداف و مأموریت هاي سازمانی تعیین و پس از آن استراتژي هاي مورد نظر در سه سطح مدیریت (کالن)، 

 فعالیت ها (بخش ها) و وظایف تدوین می گردد.
 

 5مدل هیل
مطرح شد. در این مدل پس از تعیین وضعیت محیط درونی و بیرونی استراتژي  1992ل این مدل در سا

مناسب مشخص گردیده و با استفاده از سیستم گردش سیال اطالعات، تغییرات الزم در ساختار و سیستم 

                                                
1  Hernandez E.J. Munive, Dew Hurst F.W, Pritchard M.C ,Barber K.D ," Modeling the Strategy Management 
Process: An Initial BPM Approach", Business Process Management Journal, Vol 10, No 6, 2004 
41-Taylor 
42- Andrew 
43--Right 
44-Hill 



 
 

٣١ 
 

کنترل ایجاد می شود و در نهایت براي اجراي استراتژي جدي مدیریتی، ساختار و سیستم کنترل مناسب 
 1 احی و اجرا می گردد.طر

 2مدل گلوئک
 اهداف مؤسسه -
 استراتژي مؤسسه -
 تعیین فرصت ها و تهدیدها -
 تعیین مزیت هاي رقابتی مؤسسه -
 بررسی گزینه هاي استراتژي -
 3انتخاب استراتژي -

 
 4مدل استینر

 هدف اساسی سازمان -
 ارزش هاي مدیران -
 فرصت ها و تهدیدها و قوت ها و ضعف ها -
 مه استراتژیکبرنا -
 برنامه میان مدت -
 5برنامه کوتاه مدت -

 
 6مدل ماندي و پرمیاکس

 تصمیم گیري در مورد رسالت سازمان -
 ارزیابی سازمان و محیط آن -
 تدوین اهداف یا مقاصد -
 7تصمیم گیري در مورد استراتژي هاي نیل به اهداف -

  

                                                
1 M.M.Bryson, John,"Strategic Planning of Public and Nonprofit Organization: A Guide to Strengthening and 
Sustaining Organizational Achierment, 3rd Edition, and Jossey -Bass (2004) 
46-Glueck 
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47-Steiner 

 همان  5
48- Mondy and Permeaux 

 همان 7
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 1مدل رابسون

به عنوان فرایندي تعریف کرد که بین اهداف و منابع سازمان و فرصت هاي برنامه ریزي استراتژیک را می توان 
متغیر آن هماهنگی ایجاد کرده و حفظ می کند. بنابراین برنامه ریزي استراتژیک در صدد تعریف و مستند 
سازي رویکردي براي انجام فعالیت سازمان است که منجر به سود و رشد رضایتبخش می شود. مراحل این 

 شرح زیر است: مدل به
 تجزیه وتحلیل استراتژیک –
 رسالت –
 اهداف –
 گزینش استراتژیک –
 2استراتژي ها –

 3مدل مازور
مازور چهار مرحله را براي برنامه ریزي استراتژیک شرکت هاي کوچک و متوسط بیان می کند . این چهار 

 مرحله به شرح زیر می باشد:
 ازمان را چگونه ببینیم؟دورنما یا چشم انداز: در آینده می خواهیم س –
 ماموریت :چگونه به این آینده مورد نظر دست خواهیم یافت؟ –
 استراتژي: اهداف کوتاه مدتی که ما را به طرف بینش حرکت می دهد؟ –
 4تاکتیک : کاربرد و اجراي جزء به جزء استراتژي –
 

 مدل فراي واستونر
ع کوچک را در دو بخش مجزا در نظر گرفته اند. درطول فراي و استونر فرایند برنامه ریزي استراتژیک صنای

مرحله تجزیه وتحلیل مدیر (مالک) از طریق تمرکز بر نیروهاي موجود در محیط، پیش بینی روندها و 
تغییرات، از فرصت ها و تهدیدات کلیدي محیط سازمان شناخت کاملی پیدا می کند. باید توجه داشت که 

ي محیطی را شناسایی و ردیابی کنند بلکه باید اثرات احتمالی این نیروها بر مدیران نباید فقط عوامل کلید
شرکت و فعالیت هایش را به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. بنابراین تجزیه وتحلیل محیطی آینده 
د گرا بوده به دنبال شناسایی مشکالت و پتانسیل هایی است که توسط تغییرات محیطی براي سازمان ایجا

 می شوند.

                                                
49- Robson 

، پایان نامه کارشناسی ارشد "طراحی و تبیین مدل برنامه ریزي استراتژیک براي صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ "،هاشم آقازاده   2
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50-Masur 
4 Ying Chan, Shui, Foster M.J, " Strategy Formulation in Small Business , The  Hong Kong Experience ", 
International Small Business Journal , Vol 19, No 3, (2001) 
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در حالیکه تجزیه وتحلیل محیطی بر نیروهاي خارجی تمرکز می کند تجزیه و تحلیل داخلی نقاط قوت  
 وضعف داخلی سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.مراحل این مذل عبارتند از:

 تجزیه و تحلیل -
 تجزیه و تحلیل محیطی
 تجزیه و تحلیل داخلی

 قابتیشایستگی هاي متمایز و ضعف هاي ر
 عمل -

 مأموریت
 تصویر استراتژیک
 هدف گذاري
 استراتژي ها
 1برنامه مکتوب

  PIP(2مدل برنامه ریزي بهبود عملکرد(
روش هاي سنتی انجام تغییرات سازمانی عموماً ویژگی هاي انتزاعی دارند. این روش ها اغلب بر راه ها و اندازه 

ده با کل سیستم برخورد نمی کنند. روش برنامه ریزي بهبود هاي بهبود کارایی عناصر سازمانی متمرکز بو
عملکرد متغیرهاي سازمانی عملکردي و اجتماعی را مورد توجه قرار داده با استفاده از تکنولوژي هاي جدید 

 تغییر و تحول سازمانی و یا بالندگی منابع انسانی تغییراتی را در سازمان به وجود می آورد.
رشد بازارهاي اقتصادي و تغییرات اجتماعی و سیاسی به طور مستمر سازمان ها را تحت رشد سریع تکنولوژي، 

 فشار قرار می دهند وبه عنوان نیروهاي ترغیب کننده یا بازدارنده با سازمان در چالش هستند.
ر براي سازمان ها این موضوع داراي اهمیت است که در مسیر بهبود قرار گرفته به سوي آینده حرکت کرده ب

تجربیات گذشته اتکا نمایند. این تجربیات ممکن است حتی با مشکالت جدیدي که پیش رو هستند بی 
ارتباط باشند اما یک سازمان در صورت اتخاذ استراتژي هاي مناسب مبتنی بر نیروهاي اطراف سازمان به جاي 

ت به جاي بر خورد انفعالی، واکنش در مقابل بحران ها قدرت پیش بینی آنها را خواهد داشت و خواهد توانس
 برخورد آینده نگر داشته باشد.

همانطور که ذکر شد طبق روش پایپ ابتدا مشکالت شناسایی، تجزیه وتحلیل و ریشه یابی می شوند و سپس 
نیروهاي بازدارنده و ترغیب کننده مؤثر در ایجاد مشکالت بالقوه یا رفع مشکالت بالفعل تعیین می گردند. در 

راتژي هایی براي بهره گیري از نیروهاي ترغیب کننده و مقابله با نیروهاي بازدارنده تدوین شده، نهایت است
برنامه هاي عملی بهبود مشخص می شوند. فرایند مدل برنامه ریزي بهبود عملکرد در جدول خالصه شده 

 3است. 
                                                
1 Obolensky, Nick "Strategy Formulation Models", Management Consultancy -Best Practice,Edition2, 2001 
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اشد که براي شرایط محیطی الزم به ذکر است مدل برنامه ریزي پایپ یک مدل برنامه ریزي بلند مدت می ب
 پایدار با تبات می تواند به عنوان یک الگوي برنامه ریزي استراتژیک به گرفته شود.

 
 

 جدول فرایند مدل برنامه ریزي بهبود عملکرد
 فعالیت مرحله 

 تعیین شاخص هاي عملکرد و اولویت اهداف  مرحله اول
 پیش بینی عملکرد آینده

 شناسایی و تجزیه وتحلیل مشکالت عملکرد سازمان مرحله دوم
 تعیین نیروهاي بازدارنده و ترغیب کننده

 ریشه یابی و دسته بندي مشکالت
 ارزیابی قدرت نسبی نیروهاي بازدارنده و ترغیب کننده

تدوین استراتژي به ازاي هر یک از نیروهاي بازدارنده یا  مرحله سوم
 ترغیب کننده 

 ایده هاي نوتفکر ژرف براي خلق 
 شناسایی امکانات بالقوه وبالفعل

 تدوین یک برنامه بهبود عملکرد براي سازمان
 

 
 ل انسفمد

منتشر شد و به عنوان اولین روش عملی براي تصمیم گیري  1965انسف در سال  "استراتژي شرکت  "مفهوم 
او یک فرایند از تصمیم گیري را  استراتژیک درون یک تجارت مالحظه شد. مدل برنامه ریزي استراتژیک

ترسیم می کند که از تصمیمات با موافقت بسیار شروع می شود  و به تصمیمات خاص خاتمه می یابد. مرکز 
 این فرایند تجزیه و تحلیل شکاف می باشد.مراحل این مدل عبارتند از:

 براي تعیین مجموعه اهداف تصمیم بگیرید. –
 هداف قرار دارید را تجزیه وتحلیل کنید.جایی که شما در ارتباط با این ا –
 شکاف بین جاییکه شما قرار دارید و جایی که شما می خواهید باشید را تعیین کنید. –
 بهترین گزینه را مطابق با اولویت هاي کاهنده شکاف انتخاب کنید. –

استاندارد را از  انسف چهار نوع تصمیم اصلی با عنوان راهبرد، خط مشی، برنامه و دستورالعمل هاي عملیاتی
یکدیگر متمایز ساخت. تصمیم هاي مذکور به جز راهبرد به رخدادهاي تکراري می پردازند . تصمیم هاي 
راهبردي به مثابه چارچوبی براي اتخاذ تصمیم هاي جدید عملیاتی عمل می کنند. کار انسف سال ها در 

ایی که باید مورد قضاوت قرار می گرفتند در تعیین نیاز براي مزیت رقابتی و ارائه چک لیستی در مقابل رقب
 1مطرح گردید.( به صورت ساده و قابل فهم)  1رأس بود. همچنین در کار وي اولین بار مفهوم هم افزایی
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 مدل سیستم برنامه ریزي استراتژیک 
در قالب آن تصمیم  در این مدل برنامه ریزي استراتژیک به عنوان سیستمی در نظر گرفته می شود که مدیران

 گیري، اجرا و کنترل را با استفاده از وظایف و سطوح ساختار سازمانی انجام می دهند.
 فرایند این مدل بر چهار پرسش زیر شکل می گیرد:

 به کجا می خواهیم برویم؟(مأموریت) –
 چگونه خواهیم رفت؟(استراتژي) –
 نقشه اقدامات چیست؟(بودجه) –
 حرکت کرده ایم؟(کنترل)چگونه خواهیم فهمید که درست  –

 خصوصیات مدل:
 هماهنگی عناصر مختلف استراتژي سازمانی با استفاده از وظایف و سطوح –
جامعیت عقالیی بودن و کنترل بیش از حد از توجه برنامه ریزان به مأموریت و استراتژي کاسته و از حد  –

 تر خواهد رفت.توانایی برنامه ریزان در درك سیستم و اطالعات که تولید می کند فرا
 نقاط ضعف کاربرد مدل:

 موارد کاربرد این مدل تنها براي سازمان هایی است که داراي خصوصیات زیر باشند:
 مأموریت سازمانی مشخص  –
 آرمان و اهداف روشن –
 قدرت متمرکز –
 شاخص هاي عملکرد روشن –
 2توانایی دستیابی به اطالعات عملکرد واقعی با هزینه کم –

 3مدل مارتین
 مراحل فرایند برنامه ریزي استراتژیک 

 گام اول: کسب اطالعات و تجزیه و تحلیل آن
ü  ارزیابی خارجی: هدف از این اقدام مشخص نمودن و ارزیابی تغییرات و روندهاي دنیاي پیرامون سازمان

 ها می باشد. 
نگاه تعیین می کنیم ماتغییرات سیاسی، اقتصادي، تکنولوژیکی، اجتماعی، رقابتی را مشاهده می کنیم آ

که کدامیک از تغییرات براي ما فرصت محسوب می شود و در آخر استنباطی براي تغییرات و روندهاي 
 انتخابی ارائه می گردد.

                                                                                                                                                  
1 A.D.F.Price," The Strategy Process ithin Large Construction Organization " , Engineering and Construction 
and Architectural Management, Vol 10, No 4 , 2003 

، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران، "برنامه ریزي استراتژیک با رویکرد مهندسی مجدد "علی اکبر رامشک،   2
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ü  ارزیابی داخلی: ارزیابی ساختار داخلی فرایندها و عملیات سازمان  هدف این اقدام می باشد و بر پایه این
می شود. مراکز تحت بررسی سازمان شامل پرسنل، سرمایه گذاري  ارزیابی نقاط ضعف و قوت تعیین

تجهیزات فیزیکی، استفاده از تکنولوژي مکان، سازمان، شرایط مالی، مدیریت خدمات و محصوالت برنامه 
 هاي خاص 

ü  ارزیابی بازار: مشخص نمودن و ارزیابی تغییرات مورد نیاز و خواسته هاي بازارهاي سازمان و ذینفعان
 طلوب این مرحله است و براي پاسخ به سئواالت زیر تالش می نماید:هدف م

 بازار کلیدي سازمان و ذینفعان اصلی آن چه کسانی هستند؟ -1
 براي هر بازار نیازها خواسته ها وانتظارات خدمت دهی چیست؟ -2
 تغییرات بازار چیست؟(تغییرات و روندها) -3
 مان به تغییرات و روندهاي بازار پاسخ دهد؟عکس العمل سازمان چیست؟ چگونه باید ساز-4

 گام دوم: تعیین مسائل بحرانی سازمان
مسائل بحرانی برنامه یا سیاست اصلی می باشند که مهمترین مسائل و انتخاب هایی که یک سازمان در 
حال حاضر و آینده با آن روبرو است را مشخص می نمایند. مسائل بحرانی مشکالت بلندمدت در 

را منعکس می کنند رخدادهاي جدید یا خواسته هاي جامعه که احتماالً فشار خاصی را بر سازمان 
سازمان تحمیل می نماید مشخص می کنند. انتخاب این مسائل با اهمیت می باشند زیرا که دامنه 
تصمیمات مدیران سازمان را براي آینده مشخص می نمایند. در بعضی سازمان ها سازمان از مسائل 

که فرایند برنامه ریزي استراتژیک باید در نشان دادن آن ها کمک نمایند قبال آگاه می باشد و  بحرانی
 در اغلب موارد فرایند برنامه ریزي به تشخیص مسائل استراتژیک کمک می نماید.
 گام سوم : توسعه یک چشم انداز استراتژیک که جهت گیري آینده را مشخص می نماید.

می دهد که ما می خواهیم سازمان در آینده چگونه باشد به چه نتایجی می  توصیف چشم انداز توضیح
خواهیم برسیم و چه مشخصه هایی از سازمان براي رسیدن به این اهداف الزم می باشد. توصیف چشم 
انداز استراتژیک جهت و مفهومی را براي مجموعه اهداف سازمان فراهم می نماید. از طریق توصیف 

ن تالش می کند تا به چالش ها ومسائلی که در قالب مسائل بحرانی بیان می شود چشم انداز سازما
 پاسخ می دهد.

توجه: اگر چه واژه هاي مأموریت و چشم انداز به نظر می رسد یک معنی را می دهند اما آن ها یک 
 تفاوت اساسی با هم دارند:

 را توضیح می دهد. "ندهجهت گیري آی"رابیان می کند و چشم انداز  "هدف عمومی"مأموریت 
 گام چهارم: بازنگري/ ویرایش شرح ماموریت

 این مرحله شرح کاملی در رابطه با موارد زیر است:
ما چه کاري را انجام می دهیم، با چه کسانی و براي چه کسانی کار می کنیم، مزیت رقابتی ما چیست و 

 چرا آن را انجام می دهیم؟
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د دارد در این مرحله بر بازنگري آن تمرکز کرده تا چشم انداز اگر در حال حاضر شرح مأموریت وجو
روشنی از آن بدست آید و اگر الزم است بیان آن اصالح شود. در اینجا تعدادي سئوال وجود دارد که 

 می تواند در بازنگري شرح مأموریت موجود کمک نماید.
 سئواالت مرور/ بازنگري شرح مأموریت موجود

 روشن است و هدف آن در محیط عملیاتی امروزي مشخص می باشد؟آیا شرح مأموریت  -1
 با توجه به انتظاري که شرح مأموریت داشتید آیا سئوال یا نظري در رابطه با آن دارید؟ -2
آیا شرح مأموریت می تواند مجدداً براي سازمان دیگري استفاده شود؟ اگر جواب مثبت است چگونه  -3
 ؟ 

 تراتژیکگام پنجم: تعیین اهداف اس
 گام ششم: فرموله کردن استراتژي هایی براي هر یک از اهداف 

 1گام هفتم: تهیه برنامه عملیاتی بر اساس برنامه استراتژیک( توسعه اهداف سالیانه).

 
 مدل برنامه ریزي استراتژیک مارتین شکل 

  

                                                
سی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران، ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهند"برنامه ریزي استراتژیک با رویکرد مهندسی مجدد "علی اکبر رامشک،   1
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 1مدل برایسون

پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزي) و تکرارپذیر  شود این مدل شامل یک فرایند همانطور که مالحظه می
یابد. در اینجا این  باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه می می

شود. از خصوصیات فرایند این است که نتایج حاصل از هر مرحله  فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می
 یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند.تواند در بازنگري  می

 باشد: مراحل فرایند برنامه ریزي استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می
توافق اولیه: در این مرحله ضرورت برنامه ریزي استراتژیک براي سازمان مورد برنامه ریزي بررسی  -1

ها یا افرادي که باید در  ها، واحدها، گروه شود. سازمان شده و آشنایی با این نوع برنامه ریزي حاصل می
شوند. مراحلی که در برنامه ریزي باید انجام شوند  برنامه ریزي درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه می

هاي مورد نیاز براي جلسات و  نامه شوند. روش انجام برنامه ریزي، زمانبندي انجام، آیین شرح داده می
 گردند. گردند. منابع و امکانات الزم تعیین می شخص میدهی م نحوة گزارش

است که سازمان با آنها روبروست. در "باید هایی"تعیین وظایف: وظایف رسمی و غیررسمی سازمان -2
ست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصالح (دولت، مجلس ا این مرحله هدف این

شناسایی نمایند. شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این .) به آنها محول شده است  . و.
ها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول  واقعیت در بیشتر سازمان

اند. از طرف دیگر وظایف محول شده به  دانند و اساسنامه آن را حتی براي یکبار مطالعه نکرده بکارند نمی
کند.  تواند در آن فعالیت کند تعریف نمی کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان می اًن عمومسازما

با آن وظایف آشنا شد (که از  بنابراین ضروري است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اوالً
را که در حیطه مواردي  اًگردند)، ثانی این طریق بعضی از اختیارات و ذینفعان سازمان نیز شناسایی می

 اند، شناخت. گیرند اما تا بحال کشف نشده اختیارات سازمان قرار می
هاي  تواند بر نگرش، منابع یا خروجی تحلیل ذینفعان: ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که می -3

براي درآمد ارزشمندي  هاي سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجی
تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار ضروري است، چرا که رمز موفقیت در بخش 
دولتی و غیرانتفاعی ارضاي ذینفعان کلیدي سازمان است. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی 

ردي سازمان در قبال برند، و وضعیت عملک هستند، چه معیارهایی براي قضاوت درباره سازمان به کار می
هایی را که باید براي ارضاي ذینفعان کلیدي  این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت

 خود انجام دهد، شناسایی کند.
تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان،  -4

کند. عالوه  کم بر سازمان و نحوة پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص میهاي حا فلسفه وجودي، ارزش
هاي سازنده و مؤثر را  ها و فعالیت بر این موارد، اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث
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سازد و انگیزش و توجه  هاي آن را همسو می کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیت هموار می
 دهد. کارکنان آن را افزایش می اًعان سازمان خصوصذینف

شناخت محیط سازمان: اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. یک بازیکن موفق  -5
کند شرایط  ها و وظایف هر یک از اعضاي تیم خود آگاهی دارد، سعی می فوتبال عالوه بر اینکه از توانایی

افراد آن را دریابد و با داشتن این مأموریت در ذهن یعنی  تیم مقابل و نقاط قوت و ضعف هر یک از
پیروز شدن در بازي، در هر لحظه بهترین حرکت را انجام دهد. براي 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 

لب شرایط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و خارجی سازمان در قا
گردند. در راستاي شناخت محیط سازمان، در این مرحله  نقاط قوت و ضعف آنها براي سازمان تعیین می

 گیرند. ها، فرایند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار می ها، خروجی محیط داخلی نیز در قالب ورودي
تعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان: این مرحله قلب فرایند برنامه ریزي استراتژیک است.  -6

ها، محصول  موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزش
یا مدیریت تأثیر  ها، تأمین منابع مالی، سازمان کنندگان، هزینه یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا استفاده

 هایی است که سازمان با آنها مواجه است. گذارد. هدف این مرحله تعیین انتخاب می
ها: به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان باید  تعیین استراتژي -7

. این اقدامات استراتژي شوند ها و . . . بیان می ها، اهداف، طرح اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامه
ها،  ها، فعالیت ها، برنامه شوند. در واقع استراتژي عبارتست از قالبی از اهداف، سیاست نامیده می

دهد و چرا آن  کنند سازمان چیست، چه کاري انجام می هاي منابع که مشخص می تصمیمات یا تخصیص
، وظایف و محدودة زمانی متفاوتی تعریف توانند تحت سطوح سازمانی ها می دهد. استراتژي را انجام می

 شوند.
ها، انجام  تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین استراتژي ها و اقدامات: این مرحله می شرح طرح -8

رسد و اجراي آن در  ها به پایان می شود اما از آنجایی که کار برنامه ریزي استراتژیک با تعیین استراتژي
شود این تفکیک صورت  قدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام میها و ا قالب تعریف طرح

گرفته است. به عبارت دیگر از این مرحله به بعد از مدل برایسون مربوط به اجراي برنامه و مدیریت 
هاي انتخاب شده تعدادي طرح  گردد. در این مرحله به منظور اجراي هر یک از استراتژي استراتژیک می

 گردد.  دام تعریف میو اق
تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده: در این مرحله، توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت  -9

شود. این توصیف  هاي تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می بکارگیري استراتژي
هاي اساسی، معیارهاي  مأموریت، استراتژيشود که در آن شرحی از  دورنماي موفقیت سازمان نامیده می
شود.  گیري مهم و استانداردهاي اخالقی مد نظر همۀ کارمندان ارائه می عملکرد، بعضی از قواعد تصمیم

رود، پویایی و  در صورت تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاري از آنها می
رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم همسویی انگیزه و نیروي افراد در 

 یابد. کاهش می
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برنامه عملیاتی یکساله: در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر  -10
گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن  هاي تعیین شده توسط تصمیم اساس اولویت

 1 شود. ها و اقدامات انجام می کنترل طرحمدیریت و 

 
 شکل  مدل برنامه ریزي استراتژیک برایسون

 2مدل جانسون
 تدوین مأموریت -
 تعیین اهداف و مقاصد استراتژیک -
 ارزیابی گزینه ها و تصمیم گیري -
 تجزیه و تحلیل محیط هاي خارجی و داخلی -
 تعیین مزیت هاي رقابتی -
 موفقیتتعیین فاکتورهاي حیاتی  -
 ایجاد گزینه هاي استراتژیک -
 ایجاد یک برنامه عملی و تعیین معیارهاي زمانی مناسب -
 ارتباط و اجراي استراتژي معین -

                                                
1 M.M.Bryson, John,"Strategic Planning of Public and Nonprofit Organization: A Guide to Strengthening and 
Sustaining Organizational Achierment, 3rd Edition, and Jossey -Bass (2004)  
55-Jahnson 

 فشارها/ روندها
 سیاسی
 اجتماعی
 اقتصادي 

 فنی

 انمراجع
 مشتریان

تأمین کنندگان 
 مالی

 رقبا
 فشارهاي رقابتی

 همکاران
 فشارهاي مساعد

.تعیین وظایف 2
 سازمانی

. تحلیل محیط 4
 خارجی

. تعیین موضوعات 6
 استراتژیک

. تعیین 7
 استراتژي ها

. شرح طرح 8
 ها و اقدامات

.دورنماي 9
موفقیت 
 سازمان

تحلیل 
 ذینفعان

. مأموریت 3
. تحلیل محیط 5 ها و ارزش ها

 داخلی

 منابع
 نیروي انسانی

 اقتصاد
 اطالعات

 صالحیت ها

 عملکرد
 منابع
 سابقه

. برنامه 10
عملیاتی 
 یکساله

 نتایج

 تدوین استراتژي اجرا

استراتژي 
 رقابتی
 کلی

وظیفه اي یا 

.توافق اوليه١  
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 نظارت و اندازه گیري عملکرد  -
 1بازنگري استراتژیک  -

 2 هرمن و واترز ،مدل کافمن 
 پوشش محیطی و تعیین دامنه -

ü نده بر اساس دیدگاه ایده آلتعریف مأموریت کنونی: بررسی و تعریف آی 
ü  تعیین و انتخاب نیازها: تعریف سطح نیازها/ ارزیابی/ تعیین مشارکت گنندگان/ جمع آوري

 داده ها/ ارتباط نیازها با ماتریس ارزیابی/ اولویت بندي نیازها
ü استنتاج اهداف مأموریت: تبدیل مأموریت به عملکرد قابل اندازه گیري 

 برنامه ریزي -
ü  تعیینSWOT 
ü  استنتاج مأموریت هاي بلندمدت و کوتاه مدت: مشارکت و هم رأیی همه ذینفعان / تعیین

 معیارهایی جهت اندازه گیري مأموریت ها به طوري که همه با آن موافقند. 
ü استنتاج برنامه و طرح استراتژیک 

 اجراي استراتژي و بهبود مستمر -
ü استخراج برنامه هاي عملیاتی 
ü ش هااجرا : ارتباط با همه بخ 
ü 3بهبود مستمر و تعیین اثربخشی : میزان دستیابی به اهداف 

 4مدل مک دونالد 
 تعیین اهداف -

 مأموریت -
 مقاصد شرکت -

 بازنگري موقعیت –
 بررسی موقعیت بازار -
 SWOTتجزیه و تحلیل -

 تدوین استراتژي –
 اهداف و استراتژي هاي عملیاتی -
 تخمین نتایج مورد انتظار -
 زینتعیین برنامه هی جایگ -

                                                
1 Carter, McNamara," Basic Over view of Various Strategic Planning Models", www.mapnp.org, 2001 
56-Kaufman, Herman and Watters 
3 Michael Lorenzen ,"Strategic Planning for Library Instructional Programming : An 
Overview",www.libraryinstruction.com , 2004 
57- Macdonald 

http://www.mapnp.org
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 تخصیص منابع و نظارت –
 بودجه بندي -
 برنامه اجرا با جزئیات  -

  1مدل آلیسون و کاي 
 آماده شدن: تعیین فرایند و ایجاد کمیته برنامه ریزي و تعیین اطالعاتی که باید جمع آوري شوند. –
 تنظیم مأموریت و آرمان سازمان –
 SWOTمان با کمک ابزار ارزیابی محیط : جمع آوري اطالعات از بیرون و درون ساز –
 تعیین اولویت ها: تعیین استراتژي ها –
 نوشتن برنامه –
 اجزاي برنامه –
 تبدیل استراتژي به یک عادت –

 نتیجه گیري

از بررسی مدلهاي مذکورمی توان نتیجه گرفت که تمام آنها داراي مشخصه هاي بسیار نزدیک به هم و 
در محتوا همگی به سه  ي همگی آنها یکی می باشد.لی محتواتفاوت آنها سلیقه نگارنده آن بوده است و

اجرا و کنترل و ارزیابی استراتژي اشاره می کنند و تنها در جزییات از نظر دسته بندي  -مرحله کلی تنظیم
 اختالف دارند. هریک از اجزاء

                                                
58- Michael Allison and Judy Kaye  
 


