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  برنامه ريزي استراتژيك ضروري اجتناب ناپذير در سازمان هاي امروزي

  
  غالمحسن شعباني * 
  

پيچيدگي روز افزون فعاليتها و محيط شديداً در حال تغيير و    
تالطم باعث گرديده است تا ديگر برنامه ريـزي بـه شـكل             
سنتي قادر به حل مشكالت مديران سازمان نشود، لذا بهره          
گيري از برنامه ريزي استراتژيك به عنوان يك ضرورت در          

  ). 1(سازمان ها مطرح است 
تغيير پر شتاب در نيازهاي بازار و مـشتريان، فـشار رقابـت             

توليد، افزايش رقابت خـارجي     فزاينده، كوتاهتر شدن چرخة     
و فناوري هاي نوين ايجاب ميكند، سازمان ها نيازهـاي در           
حال تغيير جهان خارج را به سرعت شناسـايي كـرده و بـه              

برنامه ريزي استراتژيك بيشترين نقـش و       . آنها پاسخ دهند  
تأثير را در اثر بخشي مديريت استراتژيك دارد و در حقيقت، 

يك دقيق، هيچ گونه تناسبي بـين       بدون يك برنامه استراتژ   
تالش هاي صرف شده و اهداف تحقق يافته وجود نخواهد          

  ).   2(داشت 
استراتژي ريشه يوناني دارد و ابتدا به صورت استراتگوس و          
به معناي نقش فرمانده در فرماندهي يك ارتش به كار مي           

 سال پـيش از مـيالد معـادل مهـارت          450رفت و در حدود     
اولين اثر  . به كار مي رفت   ) ، رهبري و قدرت   اداره(مديريتي  

مكتوب در اين زمينه به نـام هنـر جنـگ از يـك نويـسنده                
 سال پـيش از مـيالد       340چيني به نام سون تسو در حدود        

او در كتـاب خـود مولفـه هـاي عمـده            . به جاي مانده است   
در ژاپـن تفكـر     ). 3(استراتژي نظامي را مطرح نمـوه اسـت         

ظامي مديون موساشي است كـه در       استراتژي در مديريت ن   
 كتاب پنج حلقه خود را مشتمل بـر زمـين، آب،            1645سال  

      از ديگر صاحب نظران . آتش، باد و فضا منتشر ساخت

  
  دانشكده پيراپزشكي و بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي دانشجوي كارشناسي ارشد *

  
قرن استراتژي نظامي كالوژويتس بود كه در نيمه اول 

. ، پس از جنگ ناپلئون به مساله استراتژي پرداختنوزدهم
برنامه ريزي در اين مقاله سعي بر آن است كه بر اهميت  

استراتژيك و ضرورت استفاده از آن در سازمان هاي 
  . امروزي پرداخت شود

دهه سابقه كاربرد استراتژي در حوزه مديريت و بازرگاني به          
ستم هـاي   پنجاه مـيالدي زمـاني كـه نظريـه پـردزان سيـ            

وارد سـاختند   رطبيعي، عامل محيط را در مطالعه سازمان ها       
 وزارت دفـاع امريكـا      1960دهـه   در اوايـل    . باز مـي گـردد    

هـاني دوم را    ت مهم و استراتژيك مربوط به جنگ ج       تجربيا
  . تدوين و مباني برنامه ريزي استراتژيك را پايه گذاري كرد

توسـط الفـرد   واژه استراتژي در اين حوزه بـراي اولـين بـار      
چندلر استاد دانشگاه هاروارد دركتاب استراتژي و ساختار به         
كار رفت و پس از وي دانـشمندان ديگـر بـه توسـعه ايـن                

دو سبك مطالعـات    براي انجام اين مهم      مفهوم پرداختند و  
موردي و پژوهش هاي تحليلـي را در ايـن حـوزه بـه كـار                

در دنيـاي   ز اين مفاهيم را      كنت اندر  1965در سال   . گرفتند
ار مطرح سـاخت و ايگـور آنـسوف مـدير عامـل             كسب و ك  

شركت الكهيد نيز اين ايده را در شركت خـود بـا موفقيـت              
پياده كرد و به اين ترتيب توجه همگان به رويكـرد برنامـه             

ميكائيل 1980سرانجام در سال    . ريزي استراتژيك جلب شد   
پورتر مفاهيم اقتصادي را در ايـن حـوزه بـه كـار گرفـت و                
موضوع استراتژي هاي عام را پس از چندين سـال مطـرح            

  . كرد
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   تعريف استراتژي
در عصر حاضر، استراتژي مجموعه اي از اهـداف اصـلي و            

ف است سياست ها و برنامه هاي كلي به منظور نيل به اهدا
ين اين موضـوعات باشـد كـه در         به گونه اي كه قادر به تبي      

و يا  اليت مي كنيم    فعچه كسب و كاري و چه نوع سازماني         
استراتژي يك برنامه واحد همه     . مي خواهيم فعاليت نمائيم   

جانبه و تلفيقي اسـت كـه محاسـن يـا نقـاط قـوت اصـلي                 
عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و بـه    سازمان را با    

نحوي طراحي مي شود كه با اجـراي صـحيح آن از دسـت              
بـي  . وديابي به هداف اصلي سازمان اطمينان حاصل مي ش        

دليل نيست كه نظريه پردازان علـم مـديريت اسـتراتژي را            
چگونگي تخصيص مطلوب منابع كمياب جهت رسيدن بـه         

اسـتراتژي تعيـين كننـده      . اهداف اقتصادي تعريف كرده اند    
زمينه هاي فعاليت در محيطي پيچيده و پويا و ابزاري است           
كه به عنصر انساني در يك نظام سازماني حيات مي بخشد           

  .  افراد را به حركت در مي آوردو
واحـد   از نظر شاندلر استراتژي عبارت اسـت از يـك طـرح      

همه جانبه و تلفيقي كه نقاط قوت و ضـعف سـازمان را بـا               
فرصــت هــا و تهديــدهاي محيطــي مــرتبط مــي نمايــد و  

  . دستيابي به اهداف اصلي سازمان را ميسر مي سازد
 مقاصد، اهداف، خط آندروز نيز استراتژي را الگوي منظورها،

بـه اهـداف    مشي هاي اصلي و طرح هايي جهت دسـتيابي          
 از  اسـتراتژي عبـارت   : بـرگ معتقـد اسـت     مي دانـد و مينتز    

  .  استالگوي به جريان انداختن تصميمات
  سطوح برنامه ريزي

برنامه ريزي يا به صورت استراتژيك است و يا تـاكتيكي و            
  عملياتي 

  برنامه ريزي استراتژيك ) الف
دربـاره  برنامه استراتژيك در بردارنده تصميم گيـري هـايي          

اهداف و استراتژي هاي بلند مدت سازمان است كه در اين           
  : خصوص توضيح دو فاكتور اصلي ضروري بنظر مي رسد

مقاصد و غايـت هـاي عمـده        : اهداف استراتژيك  -1
اي هستند كه مرتبط با بقا ارزش و رشد سازمان          

  .  هستند
چـارچوبي از اعمـال و نحـوه و         ا  الگو ي : استراتژي -2

تخصيص منابع است كه براي دستيابي به اهداف        
  . سازمان طراحي شده است

  

  برنامه ريزي تاكتيكي و عملياتي) ب
برنامــه ريــزي تــاكتيكي اهــداف و طــرح هــاي   .1

استراتژيك را به اهداف و برنامه هـاي مـشخص          
تبديل مي نمايد كه مرتبط بـا بخـش خاصـي از            

 . دسازمان مي باشن
برنامـه ريـزي عمليـاتي رويـه هـا و فرآينــدهاي       .2

خــاص مــورد نيــاز در ســطوح پــايين ســازمان را 
 ). 4(مشخص مي نمايد 

   برنامه ريزي استراتژي  
فراي و اسـتونر معتقدنـد برنامـه ريـزي اسـتراتژيك ابـزار              

دي است كه براي كمك بـه شـركت هـاي           نمديريتي توانم 
ت رقـابتي بـا     كوچك طراحي مي شود تا خـود را بـه صـور           
فرآيند برنامـه   . تغييرات پيش بيني شده محيط تطبيق دهند      

ريزي استراتژيك تجزيه و تحليلي مفيد از شركت و محيط          
را توضـيح   شرايط فعلي شركت    . مربوط به آن ارائه مي كند     

مي دهد و عوامل كليدي مؤثر بر موفقيـت آن را شناسـايي             
يك فرآينـد   مي كند لرنر معتقد است برنامه ريـزي اسـتراتژ         

تغيير سازماني مستمر و پيچيده اي اسـت كـه بـه آينـده و               
اين برنامه ريزي در صـدد      . تفاوت هاي آن با حال نظر دارد      
 چيزي اسـت كـه انتظـار و         خلق آينده سازمان بر مبناي آن     

رود در آينده ايجاد شود و در اين راسـتا مبتنـي            احتمال مي   
 بينـي شـده     بر تجزيه و تحليل روندها و سناريوهاي پـيش        

براي گزينه هاي ممكن در آينده است و نيـز بـر تجزيـه و               
تحليل داده هاي داخلي و خارجي مبتني است و منعطـف و            

  . متمايل به ايجاد تصويري بزرگ از آينده سازمان است
 داده هايي ماننـد تجـارب، نيـات و          ژيك   استرات برنامه ريزي 

ايده هاي موجود در گفتگو هاي روزانه سـازمان را تركيـب            
مي كند و در صدد ارائه يك بينش و هدف سازماني روشن            

زه تمركز مي دهد زيرا فرآيندي پويـا و         جااسازمان  به  . است
مستمر از فعاليت هاي خود تحليلي است فرآينـد يـادگيري           

فراتر از دسترسي به يك سري      مستمري است كه به حدي      
اهداف از پيش تعيين شده توسعه مـي يابـد برنامـه ريـزي              
استراتژيك در صدد است روشي را كه يك سازمان مطـابق           
با آن فكر و عمـل مـي كنـد تغييـر دهـد و يـك سـازمان                   
يادگيرنده به وجود آورد اين برنامه ريزي وقتي موفقيت آميز 

أثير قرار مي دهد و بـه       باشد تمام نواحي عملياتي را تحت ت      
 . عنوان قسمتي از فلسفه و فرهنگ سازمان در مي آيد
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      كبرنامه ريزي استراتژي مراحل  
در بـر  فراي و اسـتونر معتقدنـد برنامـه ريـزي اسـتراتژيك          

  : گيرنده سه مرحله مي شود
  تدوين استراتژي  -1
 اجراي استراتژي  -2
 ) 4(ارزيابي استراتژي  -3

اسـتراتژيك بـراي     ي برنامـه ريـز    دنياي رقـابتي امـروز    در  
سازمان از اهميت فوق العاده اي بـراي سـازمان از اهميـت             
فوق العاده اي برخوردار است و ويژگي هـايي منحـصر بـه             
فرد دارد مدل هاي مختلفي در اين خصوص از سوي نظريه 
پردازان مختلف ارائه شده است كـه از آن جملـه بـه مـدل               

) هـدف (بنـاي نتيجـه     برنامه ريزي اسـتراتژيك بـر م      هاي  
، مدل اصلي مكتـب طراحـي، مـدل         )خودسازماني(ارگانيك  
  . اشاره كرد... استينر و 

  اهداف برنامه ريزي استراتژيك
اهداف اصلي يك برنامه استراتژيك مي تواند در اين موارد          

  : خالصه شود
  مشخص نمودن فلسفه وجودي سازمان  -1
 تعيين آمال و آرزوها -2
  تواناييها و ضعف ها شناخت و آگاهي نسبت به -3
 شناخت محيط پيراموني  -4
 شفاف نمودن مقصد و هدف  -5
 تعيين جهت و اولويتها  -6
 ارائه چارچوبي براي سياستها و تصميم ها  -7
كمك به تخصيص منابع و استفاده اثر بخـش از           -8

 آنها 
 توجه به محدوديت ها  -9

   سطوح برنامه ريزي استراتژيك 
  سازمانبرنامه ريزي استراتژيك در سطح ) الف

در سطح سازمان عبـارت اسـت از        برنامه ريزي استراتژيك    
فرآيند تعريف مشخـصه هـاي كلـي و مقـصود سـازمان، و              
فعاليت هايي كه در آن وارد خواهـد شـد و يـا آن را تـرك                 
خواهد كرد و چگـونگي تخـصيص منـابع سـازمان بـه آن              

برنامه ريـزان سـطح سـازمان در صـدد پاسـخ بـه              . فعاليتها
ين دست هستند كه مقاصد سـازمان كدامنـد؟         سواالتي از ا  

زمان انتظــار دارد ســازمان چگونــه تــصوير مــي شــود؟ ســا
ال هـا و فلـسفه هـايي داشـته باشـند؟            اعضايش چه ايـده     

فعاليت يا فعاليت هاي سـازمان كدامند؟چگونـه مـي تـوان            
منابع سازمان را به بهترين طريق به كار گرفت تـا اهـداف             

  سازمان تحقق يابد؟ 
امه ريزي استراتژيك در سطح سازمان مسئوليت اوليه در برن

با مديران ارشد سازمان مي باشد و كانون اصـلي توجـه در             
اين سطح فرموله نمودن استراتژيك ها جهـت رسـيدن بـه            

  . رسالت سازمان هاي است
   يك در سطح واحدهاي سازمانبرنامه استراتژ) ب

 براي سهولت كار مـديريت سـازمان هـاي بـزرگ معمـوالً            
چنين سازمان هايي را بـه واحـدهاي تجـاري اسـتراتژيك            
تقسيم مي نمايند يك واحد سازماني استراتژيك بخـشي از          

كه به صورت مـستقل نيازمنـد برنامـه         . سازمان اصلي است  
برنامه ريزي استراتژيك در سـطح واحـد        . استراتژيك است 

استراتژيك عبارت است از فرآيند تعيـين چگـونگي رقابـت           
 در سـطح    ري در يك رشـته تجـاري خـاص        واحد تجا يك  

تنوعي مطرح سواالت استراتژيك م واحد تجاري استراتژيك    
مي شود از جمله چه نوع كاال و خـدماتي را واحـد تجـاري               

 ارباب رجوع   توليد و ارائه مي نمايد؟ مشتريان و      استراتژيك  
واحدهاي تجاري استراتژيك چه كـساني هـستند؟ چگونـه          

درباره محصول يا خـدمات خـود       مي تواند   واحد استراتژيك   
و ايده ال هاي كلي سازمان وفـق        به بهترين نحو با فلسفه      

  دهد و مقاصد سازمان را مورد حمايت قرار دهد؟ 
به طور كلي برنامه ريزي اسـتراتژيك در حيطـه مـسئوليت            

در . ساي ارشد بخشها قرار مـي گيـرد       مان يا رؤ  معاونان ساز 
اسـتراتژيك دارنـد    سازمان هايي كه فقط يك واحد تجاري        

مديران از رشد سازمان هم مسئوليت برنامه ريزي در سطح          
شركتي دارند هم مسئوليت برنامـه ريـزي در سـطح واحـد             

  . تجاري استراتژيك
برنامه ريـزي اسـتراتژيك در سـطح وظيفـه اي           ) ج
  ) عملياتي(

هر سازمان مهمي عمالً به بخشهاي عملياتي تقـسيم مـي           
وظايف توليد، بازاريابي، مـالي     شود بيشتر شركتهاي تجاري     

و پرسنلي را براي خود تعريف مي كنند و هـر يـك از ايـن                
بخشهاي فرعي عملياتي نقش حساس و حياتي در موفقيت         

  . سازمان دارند
برنامه ريزي استراتژيك در سـطح عمليـاتي عبـارت اسـت            
فرايند تعيين سياست ها و روشـها بـراي فعاليتهـاي نـسبتاً             

. نقش حساسي در موفقيت سازمان دارند   محدود سازمان كه    



                                                                           
ي  برنامه ريزي استراتژيك ضروري اجتناب ناپذير در سازمان هاي امروز                                            

 ٤٤

برنامه ريزي استراتژيك به نظارت و هـدايت روزمـره امـور            
توجه ندارند بلكه متضمن هـدايت و راهنمـايي هـاي بلنـد             

  ). 4(مدت و عمومي است 
        نتيجه گيري

برنامه ريزي استراتژيك به سازمان كمك ميكند تا به روش 
اي اثـر بخـش تـدوين       استراتژيك بينديشد و استراتژي هـ     

نمايد و جهت گيري آينـده را مـشخص نمايـد، تـصميمات             
 نماينـد، عملكـرد   امروز را در پرتو پي آمدهاي آينده اتخـاذ          

برنامه ريزي استراتژيك به مـا      ). 1(سازماني را بهبود بخشد     
شـويم برنامـه    كمك مي كند تا براي آينده اي بهتر آمـاده           

 و يكـي از ملزومـات       ريزي يكي از اقدامات سازنده مديريت     
برنامه ريـزي مـستلزم همـاهنگي، كنتـرل،         . سازماني است 

تعهد، همكاري، مشاوره، توافق، سـازگاري، تغييـر انتخـاب،          
در برنامه ريزي اسـتراتژيك واژه      . خالقيت است  شفافيت و 

كنترل به معني كنترل داشتن روي آينده به اندازه اي است           
توان نتـايج تـصميمات     كه با استفاده از رويه هاي كنترلي ب       

برنامه ريزي را در زمان حال پيش بيني كرد و اثـرات آن را              
 .نمايان ساخت
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