
 
 
 

  

 تاثیر برنامه ریزی راهبردی
 

 برنامه ریزی استراتژیك

دا ها، تمرکز پیبرنامه ریزی راهبردی یک فعالیتی از نوع مدیریتی سازمانی است. این نوع برنامه ریزی برای تعیین اولویت

زمان است. کردن انرژی و منابع، تقویت کردن عملیات، اطمینان از کارمندان و سایر افراد ذبنفع در جهت اهداف مشترک سا

 .ایجاد توافق در مورد نتایج مورد نظر و ارزیابی و تنظیم سازمان را نیز در نظر دارد

برنامه  گذارد کامال مشخص است و بر کسی پوشیده نیست.ها میها و شرکتدر سازمان برنامه ریزی راهبردی اثراتی که

ریزی استراتژیك را یک فعالیتی منظم برای اجرایی کردن راهبردهای اصلی سازمان و به كارگیری آن به منظور تحقق پیدا 

 .کننددرنظر گرفتن رسالت آن تعیین می دانند. مقاصد سازمان را باکردن اهداف سازمان می

کنند. از ها و تهدید ها، نقاط قوت وضعف سازمان خود را را مشخص میهای محیطی و فرصتبه وسیله مطالعات و تحقیق

 .کنندن اهداف را اجرایی میآ تری رسیده و طریق شناسایی این نقاط قوت و ضعف به اهداف واقع بینانه

 هبردیهدف از برنامه ریزی را
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تیابی هدف از برنامه ریزی راهبردی مشخص نمودن اهداف کلی برای کسب و کار شما و مدون سازی یک برنامه ای برای دس

های روزانه شما و پرسیدن این است که هدف کسب و کار به آن اهداف است. این برنامه ریزی شامل عقب نشینی از فعالیت

 یست؟های آن چشما این است که به کجا برود و اولویت

رای رسیدن شاید به عنوان فرایند شناسایی و مشخص نمودن اهداف سازمان و منابع مورد استفاده ب” برنامه ریزی راهبردی“

 های مربوط به دستیابی، استفاده و مدیریت این منابع استبه این اهداف تعریف شود. همچنین چالش

اهبردی به طور کل سه نوع برنامه ریزی راهبردی وجود دارد که وجود آنها برای هر شرکتی ضرورت دارد: برنامه ریزی ر

 .شرکتی، تجاری و کاربردی

 

 

 اصول برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

 

 .پاداش و عواقبی برای ایجاد پاسخگویی داشته باشید -

 .عمدا شفاف سازی کنید -

 .با ارزیابی دقیق موقعیت امروز خود شروع کنید -

 … ایجاد چشم انداز مشترک -

 .عوامل و موانع مهم موفقیت خود را مشخص کنید -

 .رانندگان خود را مشخص کنید -



 .مانیتور -

 .پاداش و عواقبی برای ایجاد پاسخگویی داشته باشید -

 

 

 تاثیر برنامه ریزی استراتژیك

هایی کند. راه حلبرنامه ریزی استراتژیك فاکتورهای مهم و اساسی که برای محیط خطر آفرین هستند را تجزیه و تحلیل می

فرایندی است در  برنامه ریزی راهبردی دهد. به تعبیریكه با احتمال باالتری برای دستیابی به اهداف مناسب تر ارائه می

 .باشدهای جامع عملیاتی و اجرایی برای شکل گیری آن اهداف میجهت تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرح

برنامه ریزی استراتژیك بازگو کننده میزان قدرت خالقیت مدیران و ساختن آینده است كه مدیران به وسیله برنامه ریزی 

پردازند. استفاده برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی را در نظر دارد كه باعث یك تحول در بهبود راهبردی به آینده سازی می

 .گرددتوسعه سازمان می

گیرد دارای هشت مرحله اصلی است. این الگو در كه روند آن مورد مطالعه قرار می رنامه ریزی راهبردیاثرات ب طرح

رائه یك برنامه ریزی ا  هااین فعالیت دهد كه مجموعهسازمان را ارائه می ها فهرست مناسبی از فعالیتهایمقایسه با سایر نمونه

 .استراتژیك است

 و رسیدن به سازگاری در ارتباط برقرار کردن با آن استراتژیك اثرات برنامه ریزی شروع فرآیند: 
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عملیاتی  مقصود از این مرحله مباحثه و جلب حمایت تصمیم گیرندگان كلیدی و رهبران فكری سازمان و جلب نظر آنها برای

 .باشدشدن می

 مشخص کردن و شناسائی دستورات سازمانی. 

اید هائی كه سازمان بر رسمی است كه بر عهده سازمان است. در این رابطه های رسمی و غیدومین مرحله که شامل ضابطه

های خصوصی ها در بخشباشد مطرح بوده كه چه كارهائی انجام شود و چه كارهائی نباید انجام شود. سازمانبا آن رویارو می

ها و ضد ارزش ها در سازمان بپردازیم دسیاست باید به تضا کنند. در توضیح در موردتا دولتی از الگوهای مختلفی متابعت می

 .ها در بیان سیاست خودداری نمودو از آن ناهنجاری

 های سازمانیمعین و محقق شدن ماموریت و رسالت و ارزش . 

گردد. بطور كلی این که چرا در سومین مرحله از این فرایند، مشخص نمودن ماموریت و علت وجودی سازمان تعیین می

 .باشداهمیت می كند بسیار حائزسازمان ایجاد شده است و برای تحقق و انجام چه كاری تالش می

 ها و تهدیدهاارزیابی محیط خارجی، فرصت. 

ها و تهدیدها را به خوبی شناسایی و معین گروه برنامه ریزی راهبردی باید بتواند فرصتچهارمین مرحله از این روند، 

گیرد كه ما از محیطی كه در آن قرار داریم آگاهی پیدا کند. بررسی محیط خارجی و ارزیابی آن به این خاطر انجام میمی

 .سیاری بر انقالب سازمانی دارداثیر بهای قبل هم گفته شد محیط پیرامونی تکنیم. همان طور که در بخش

 هاارزیابی نمودن محیط داخلی نقاط ضعف و قوت. 

اتژیک باید از از آن رو که الگوهای استراتژیک باید به کمک اعضای خود سازمان انجام گیرد. قبل از اقدام به الگوهای استر

ظیم هر اندازه خط مشی قوی تری هم تنپتانسیل و رویکرد داخل سازمان، اطالعات دقیقی کسب کرد. در غیر این صورت 

 .شود ولی با این حال هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت

 شناسائی کردن مسائل راهبردی كه سازمان با آن مواجه است. 

مان و یا ششمین مرحله بازبینی شرایط فعلی سازمان است، این مسائل باید با نقاط ضعف درون سازمان، تهدیدات خارج ساز

شنهاد نماید. نده آن در نظر گرفته شود. سازمان ممكن است خدمات و فرایندهای جدیدی در ارائه خدمات پیهای آیفرصت

 .اجراء گردند است كه باید تنظیم و فهرست آنها به عنوان تشكیل دهنده مبانی استراتژی

 تنظیم تاثیر برنامه ریزی راهبردی برای ماموریت مسائل استراتژیك در سازمان. 



شود كه در آن مسائل راهبردی شود .به مرحله ای گفته میاثرات برنامه ریزی راهبردی كه گاهی طرح اجرایی نیز گفته می

گردد. دراین مرحله استراتژی هایی برای تحقق اهداف عینی منتخب تنظیم از مراحل قبلی به صورت اجرایی نتیجه گرفته می

 .شوندمی

  مفید برای آیندهبرقراری دیدگاه و افق سازمانی. 

 

 

کند و با تکیه کردن بر یل میرا تکم دیتاثیر برنامه ریزی راهبر شود که خروجی آندر مرحله پایانی الگوی نهایی ایجاد می

کند. یك استراتژی مفید و بهینه باید با چند معیار سازگاری داشته باشد. باید از جنبه آن شرکت مسیر رسیدن به هدف را طی می

با نین فنی طرح اجرایی باشد و از جنبه سیاسی نیز مورد قبول مدیران و اشخاص كلیدی سازمان باشد. یک استراتژی همچ

های سازمان نیز باید هماهنگی داشته باشد. استراتژی كارساز باید مسائل اخالقی، معنوی و قانونی را نیز در فلسفه و ارزش

 .نظر داشته باشد

گیرد. باید به ایننکته توجه داشته باشیم های الزم صورت میپس از انجام هشت مرحله که توضیح داده شد استنتاج و ارزیابی

 .ورت پذیردص ری و ارزشیابی در هر مرحله از فرآیند برای اثرگذاری برنامه ریزی راهبردیبه موقعكه نتیجه گی

 همسویی ارکان سازمان: وحدت و هم آوازی برای تالش به منظور تاثیر برنامه ریزی راهبردی. 

 که در سازمان وجود  هاییتی در زیرگروهها و تعهدات حهم ارزشی در گروه ها: مالحظه، شناسایی و تعیین ماموریت

 .دارد

 های سازمانها و ماموریتها و اهداف و تشخیص مغایرت با ارزشکیفیت سنجی: گردآوری، تنظیم و بیان رسالت. 



  ارزیابی نمودن محیط بیرونی: در مسیر رسیدن به هدف و طی زمان امکان دارد پارامتر های محیطی به نفع یا بر ضد

 .ها ی سازمان باشدارزش

 دستخوش تحوالتی گردد… ی کردن محیط درونی: با درنظر گرفتن اثرات سیاست جدید امکان دارد منابع، گروه و ارزیاب. 

 هوشیاری در سازمان: با تغییرات لحظه ای در سازمان شرایط آماده تصمیم گیری صحیح باشد. 

  مسیر رشد سازمان و دستیابی به هدفتدوین و تنظیم استراتژی: شناسایی و تبیین مسائل راهبردی و بهینه سازی آنها در. 

 ایجاد چشم انداز: تشریح و توصیف جایگاه آتی سازمان. 

 ای نیست و در بیشتر مواقع پس از طی یک مسیر  اجراء و ارزیابی: نتیجه تاثیر برنامه ریزی راهبردی به صورت لحظه

 .شودتکاملی مشخص می

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و 

های مدیریت، برنامه همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه

 .ارتقاء کسب و کار گردیده است ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت

 !هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. 

پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و  آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق،

 . باشدکار تا مرحله شکوفایی می
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