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:بخش دوم 

مراحل برنامه ریزی استراتژیک



کمراحل برنامه ریزی استراتژی: بخش دوم 

مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک:  1فصل 

مرحله شروع: 2فصل 

مرحله ورودی: 3فصل 

مرحله تطبیق یا مقایسه: 4فصل 

مرحله تصمیم گیری: 5فصل 

تعیین الزامات تحقق سند راهبردی: 6فصل 
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:فصل اول

مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک



مقدمه ای بر مدیریت 

استراتژیک

(فصل اول)

نامه های استراتژیکبرسازماندهيالزامات تنظيم و

جایگاه استراتژی

مفهوم مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابي استراتژی

الگوی جامع تدوین سند راهبردی

الگوی مدیریت استراتژیک

سطوح مدیریت استراتژیک

مقایسه سطوح برنامه ریزی 
استراتژیک و مدیریت

سطح کل سازمان. 1

سطح بخشي. 2

سطح وظيفه ای. 3

چارچوب جامع تدوین استراتژی

مرحله شروع

مرحله ورودی

مرحله تطبيق یا مقایسه

ابزارهای 
تطبيق 
عوامل

فرآیند انتخاب استراتژیمرحله تصميم گيری www.mshojaie.com
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استراتژیجایگاه 

 ترين نهادينهدر شكل گيري و ادامة فعاليت هر سازمان و مجموعه، سه موضوع و عامل

.نمايندنقش را ايفا مي
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گيرد معطوف به آن استهرآنچه در سازمان صورت مي: هدف.

محل عبور جهت رسيدن به هدف(: راه)مسير.

 ه امكانات و تسهيالت الزم جهت حركت و رسيدن ب(: منابع)ابزار

.هدف



امكانات و تسهيالت الزم جهت
حركت و رسيدن به هدف

محل عبور جهت رسيدن به هدف

.گيرد معطوف به آن استهر آنچه در سازمان صورت مي

(: ابزار)منابع 
بودجه، قانون ، مزیت، تهدید، مالي، فيزیكي، انساني، اطالعاتي، فن آوری، تسهيالت ، زمان ،حمایت

نقش، تجهيزات، امكانات ، مقدورات، ، ارزشها، قوت، ضعف، ساختار، شرح وظایف، باورها،اصول
محدودیت، قوتها، فرصتها، تهدیدات

(:  راه)مسير 
تدبير فعاليت،اقدام،طرح، بودجه،رویه،سياست، برنامه،استراتژی،خط مشي،

دستورالعملنامه ،، نظامنامه،آئين، اساسنامهقانون)، روش راهبردایفا،
...تاکتيک، تكنيک ، متدولوژی و...( جاری، ضوابط، مقررات، و، روش،گردشكار

:هدف
رسالت،مأموریت

انداز،نياز، فایدهچشم
و منفعت، نهایت

غایت ، نقطة نهایي ، دستاورد
منظور، مقصود انتظارات ، 

ها، تمایالت، نيت، آرمان، آرزوخواست
آمال ، اغراض ، نتيجه، انگيزه  ، حاصل 

...مقاصد ،زاویه دید ، افق،دسترنج 
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مديريت استراتژيک *

صد خود به مقاسازد ميچندگانه است كه سازمان را قادر اي وظيفهو ارزيابي تصميمات 

.دست يابد

:سه بخش اصلي مديريت استراتژيک *

ارزیابی 

استراتژی

تدوین 

استراتژی

اجرای 

مدیریت استراتژی

استراتژیک

www.mshojaie.com

. اين سه بخش ارتباطي تنگاتنگ و متقابل دارند.1

. هر بخش داراي اجزا و مراحل خاص خود هستند.2
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التلطـف فـي الحيلـه اجـري مـن الوسيلـه 

.ظرافت و دقت در برنامه ريزي، بهتر از امكانات است

التدبيـر قبـل العمـل، يـومنـک مـن النـدم

.آينده نگري قبل از شروع كار، تو را از پشيماني ايمن مي سازد

( :ع)حضرت علي 
(107، ص 1غررالحكم، ج )

( :ع)حضرت علي 
(338، ص 68غررالحكم، ج ) 
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بيانيه  
ماموریت 

تدوین، ارزیابي
و انتخاب 

استراتژی ها

محاسبه و 
ارزیابي 
عملكرد

تخصيص 
منابع

تعيين 
سياست ها

تعيين اهداف 

بررسي 
عوامل خارجي 

بررسي 
عوامل داخلي 

بخش 
ارزیابی استراتژی 

بخش اجرای استراتژی  بخش تدوین استراتژی 
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تدوین استراتژی

شركت تعيين شده ، عوامل خارجي و داخلي / اين مرحله مأموريت سازمان در *

ها مشخص شوند و ها و ضعف، قوتها تهديدهاشوند تا فرصتبررسي مي

.هاي سازمان در سطوح مختلف تعيين شوندبراساس آنها اهداف و استراتژي
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استراتژیاجرای 

براي.آينددراجرابهبايستيتدوينمرحلهدرشدهتعيينهاياستراتژيمرحلهايندر*

عيينتاستراتژي هاومأموريتراستايدرسياست هاواهدافابتدااستراتژي هااجراي

وناسبيمساختاردرسپسوشوندميدادهتخصيصسازمانمنابعآنهابراساسوشده

.درآينداجرابهاستراتژي هاتاشوندميهدايتسازندهفرهنگبا
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استراتژیارزیابي 

اين مرحلهه تیييهرات احتمهالي عوامهل اارگهاار داخلهي و خهارجي و ااهرات در *

ي احتمالي آنها بر مأموريت ، اهداف و استراتژي ها و راه كارهاي اجرايي بررسي مه

هم چنين نحوه انجام هركدام از مراحل تهدوين و اجهراي اسهتراتژي از ابعهاد . شود 

مده و نحوه مختلف مورد دقت و ريزبيني قرار مي گيرند و در نهايت نتايج بدست آ

مهالي مورد ارزيهابي قهرار مهي گيرنهد تها انحرافهات احت( عملكرد)دستيابي به آنها 

.شناسايي شده و در جهت رفع آنها اقدام شود 



1

شناخت . 1
الزامات   

تدوین 
شناخت . 2

چارچوب ها

شناخت . 3
جهت دهنده 

ها
شناخت . 4

عوامل 

شناخت . 5
جایگاه 

کاستراتژی

شناخت . 6
استراتژی ها

شناخت . 7
الزامات 

تحقق
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شناخت جهت شناخت چارچوب هانشناخت الزمات تدوی
شناخت جایگاهشناخت عوامل دهنده ها

استراتژیک
شناخت 

استراتژی ها
شناخت الزامات 

تحقق

مطالعات تخصصي 
:استراتژيک

تفكر استراتژيک. 1

رهبري. 2

مديريت مالي بين . 3
المللي

كارآفريني. 4

محيط قانوني امروزي. 5

استراتژي اصلي. 6

مديريت ريسک. 7

ي مديريت منابع انسان. 8

تجارت الكترونيک و. 9
تكنولوژيک

حل تعارضات. 10

تدوين راهبردها

:مباني حاكم 

مباني حاكميتي. 1

مباني موضوعي. 2

:ارزش هاي حاكم

/ ارزش هاي اعتقادي . 1
اخالقي

/ ارزش هاي قانوني . 2
حقوقي

/ ارزش هاي سازماني . 3
اخالق حرفه اي

:اصول حاكم

استراتژيک             . 1

عملياتي                 . 2

تاكتيكي. 3

يشناخت اسناد باالدست

رسالت . 1

مأموريت . 2

چشم انداز. 3

آرمان . 4

رويكرد . 5

اهداف كالن. 6

عوامل عمده داخلي

قوت هاي عمده

ضعف هاي عمده

عوامل عمده 

خارجي

فرصت هاي عمده

تهديدهاي عمده

وضع كنوني. 1

SO : شناخت اهرم
هاي نفوذ

ST : شناخت آسيب
پايرها

WO : شناخت
محدوديت ها

WT : شناخت
مشكالت

وضع مطلوب. 2

SO : شناخت اهرم
هاي نفوذ

ST : شناخت آسيب
پايرها

WO : شناخت
محدوديت ها

WT : شناخت
مشكالت

گونه هاي . 1

تهاجمي

يگونه هاي رقابت. 2

گونه هاي . 3

محافظه كارانه

گونه هاي . 4

اولويت بندي 

:استراتژي ها 

(شهودي )تجربي .1

2 .QSPM

حقوقي . 1

ساختار. 2

فرهنگ سازي. 3

مالي و اعتباري. 4

منابع انساني. 5

روشي. 6

اجرايي. 7

مديريتي. 8

ينظارتي و ارزياب. 9

www.mshojaie.com



بيانيه  
ماموریت 

تدوین، ارزیابي
و انتخاب 

استراتژی ها

محاسبه و 
ارزیابي 
عملكرد

تخصيص 
منابع

تعيين 
سياست ها

تعيين اهداف 

بررسي 
عوامل خارجي 

بررسي 
عوامل داخلي 

بخش 
ارزیابی استراتژی 

بخش اجرای استراتژی  بخش تدوین استراتژی 
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استراتژیکسطوح مدیریت 

 سهازمان بدين معني كهه در. فرآيند مديريت استراتژيک داراي سه سطح است

ري هاي مادر تخصصي يا شركت هايي كه كوچک بوده و از سهاختار تخهت ته

ازمان معموالً سطح كل س. )برخوردارند ، ممكن است در دو سطح تعيين شوند 

(. و سطح واحدهاي كسب و كار يكي است



استراتژي سطح وظيفه اي. 3

شيوه هاي عمده رقابت در هريک از 
بخش ها و فعاليت هاي اصلي سازمان

استراتژي سطح كسب و كار. 2

شيوه هاي عمده رقابت در هريک از 
بخش ها و فعاليت هاي اصلي سازمان

استراتژي سطح سازمان. 1

جهت هايي كه سازمان بايد تعقيب 
.كند

سازمان

2كسب و كار 1كسب و كار 

ماليبازاريابيتوليد و عملياتهتحقيق و توسع

3كسب و كار 
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استراتژي سطح كالن

استراتژي مياني

استراتژي سطح وظايف

سطح كل سازمان

(مديريت عالي)

سطح كسب و كار يا بخشها

(مديريت هماهنگي)

اي يا عملياتي و فنيسطح وظيفه

(مديريت عملياتي)
.

ي
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سازمانسطح كل . 1

منهابع هدايت كل مجموعه و تخصيص بهينهسطح، از تدوين استراتژي در اين هدف *

در واقع جهت حركت كل گروه سازماني، در اين سطح مشهخص مي شهود. استدر آن 

يهن اسهتراتژي هاي ا. شهوندو اهداف و مقاصد عمومي به منظور نيل به آنها تعيهين مهي

.نامندسطح را استراتژي هاي كل شركت مي 
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كاركسب و/ واحد تجاری استراتژیک / سطح بخشي . 2

 در سازمان هاي بهزر  كهه داراي واحهدهاي مسهتقل مختلفهي هسهتند ، در راسهتاي

/ مأموريت و اسهتراتژي هاي سهطح كهل سهازمان ، بهراي هركهدام از كسهب و كارهها 

به . شودواحدهاي تجاري استراتژيک سازمان نيز مأموريت و استراتژي هايي تعيين مي

.استراتژي هاي اين سطح، استراتژي هاي كسب وكار اطالق مي شود
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ایسطح وظيفه . 3

دام از در اين سطح نيز براساس اهداف و استراتژي هاي سطوح باالتر براي هر ك

. ودوظايف واحدهاي تجهاري اسهتراتژيک، اسهتراتژي وظيفهه اي تعيهين مهي شه

راتژي هها و مسئوليت بزرگتر و اصلي مديران اين سطح ، اجرا يا پياده كردن اسهت

.  برنامه هاي استراتژيک سازمان است 
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ه ها وجهود داشهته باشهد كهاي از استراتژيبراي سطح وظيفه اي ممكن است مجموعه

ههاي تژيهركدام در جهت استفاده بهينه از منابع در دسترس به منظور كمک به اسهترا

فهه اي ههاي وظيهاي اين سطح را اسهتراتژياستراتژي. شوندواحد بازرگاني تدوين مي

.گويندمي
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چارچوب جامع تدوین استراتژی

ژي براي تدوين استراتژي ، از چارچوبي با عنهوان چهارچوب جهامع تهدوين اسهترات

كنهد كهه بهراي انهواعاين چارچوب ابزارها و روش هايي را ارايه مي. استفاده مي شود

ند تا مناسب است و به استراتژيست ها كمک مي ك( دراندازه هاي گوناگون)سازمان ها 

لهه ايهن چهارچوب داراي چهارمرح.استراتژي ها را شناسايي ، ارزيابي و گزينش كنند

:اصلي است كه عبارتنداز



(Initiating Stage)(IS)مرحله شروع

تعيين مأموریت و تهيه بيانيه مأموریت سازمان

(Input Stage)(IS)مرحله ورودي

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي ماتریس بررسي رقابت ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
(IFE)

(Internal Factor Evaluation matrix)

(CPM)

(Competitive Profile matrix)

(EFE)

(External Factor Evaluation matrix)

(Mathing Stage)(MS)ه مقایستطبیق یا مرحله 

ماتریس 
استراتژی 

اصلي

ماتریس
داخلي و 
خارجي

ماتریس

تنسگروه مشاوران ب

ماتریس ارزیابي
موقعيت و اقدام 

استراتژیک

هاماتریس تهدیدات فرصت

نقاط ضعف و نقاط قوت

(GSM)

(Grand Strategy 

Matrrix)

(IE)

(Internal 

External)

(BCG)

(Boston Consulting Group)

(SPACE)

(Strategic Position 

and Action 

Evaluation)

(TOWS)

(Strangth,Weakneess,Opportunity and Threat)

(Decision Stage) (DS)مرحله تصمیم گیري

ریزی استراتژیک کميماتریس برنامه
(QSPM)(Quantitative Strategic Planning Matrrix) www.mshojaie.com



(IS)(Initiating Stage)

Mision and Mision Statment

(IS)(Input Stage)

(Internal Factor Evaluation 

matrix) (Competitive Profile matrix) (External Factor Evaluation matrix)

(IFE) (CPM) (EFE)

(MS)(Mathing Stage)

(Grand 

Strategy 

Matrrix)

(Internal 

External)

(Boston 

Consulting Group)

(Strategic 

Position and 

Action 

Evaluation)

(Strangth,Weakneess,Opportunity and 

Threat)

(GSM) (IE) (BCG) (SPACE) (TOWS)

(DS) (Decision Stage)

(Quantitative Strategic Planning Matrrix)

(QSPM) www.mshojaie.com



.شركتكنونيهاياستراتژيواهداف،مأموريتشناسايي1مرحله 

.سازمانمأموريتبيانيهتدوين2مرحله 

.سازمانخارجيتهديداتوهافرصتشناسايي3مرحله 

.(CPM)رقابتبررسيماتريستهية4مرحله 

.(EFE)سازمانخارجيعواملارزيابيماتريستهية5مرحله 

A.سازمانداخليضعفوقوتنقاطشناسايي6مرحله 

.(IFE)سازمانداخليعواملارزيابيماتريستهية7مرحله 
www.mshojaie.com



،(TOWS)قوتنقاطوضعفنقاط،هافرصت،تهديداتماتريستهية8مرحله 
مشاورانگروهماتريس،(SPACE)استراتژيکاقداموموقعيتارزيابيماتريس
،اصلياستراتژيماتريس،(IE)خارجيوداخليماتريس،(BCG)بستن
هايگزينهازيکهرومعايبمزايا.(QSPM)كمياستراتژيريزيبرنامهماتريس

.برشماريداراستراتژيک
ادهاپيشنههزينهبايد.خاصهاياستراتژيارائهومدتبلندهايهدفتعيين9مرحله 

هاياستراتژي.باشندروشنهزينهاقالم،نظرموردسالهربراي.شودمشخص
.شوندايسهمقشركتوسيلهبهشدهريزيبرنامهواقعيهاياستراتژيباپيشنهادي

با.وندشمشخصانتظارموردنتايجوپيشنهاديهاياستراتژياجرايشيوهبايد10مرحله 
.كردبهمحاسراذيربطهاينسبتبايدشدهبينيپيشماليهايصورتبهتوجه
.نمودتهيهشدهبنديزمانواجراييدستورالعمليک

.كردمشخصراهاسياستوساالنههايفده11مرحله 

.نمودارائهراهاييرويهشدهارائهاستراتژيارزيابيوبررسيبراي12مرحله
www.mshojaie.com
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مرحله شروع

ي شوددر اين مرحله مأموريت سازمان تعيين شده و بيانيه مأموريت آن تهيه م.
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مرحله ورودی

ايهن .در اين مرحله ، اطالعات اصلي مورد نياز براي تدوين استراتژي ها مشخص مي شود

، مهاتريس ارزيهابي عوامهل خهارجي (IFE)مرحله شامل ماتريس ارزيابي عوامهل داخلهي 

(EFE)چه بسا شناخت بيش تري كه از داخل و خارج سهازمان حاصهل مهي شهود، . است

عاتي كه در اطال. منجر تیيير مأموريت سازمان حتي در طول فرآيند مديريت استراتژيک شود

بها به دست مي آيد مبنايي به دست مي دهد كه مي توان از مقايسهه و( ورودي)اين مرحله 

هتهرين در نظر داشتن آنها گزينه هاي مختلهف اسهتراتژي را شناسهايي و ارزيهابي كهرد تها ب

.استراتژي ها انتخاب شوند
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مرحله تطبيق یا مقایسه

ت در اين مرحله ، با توجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل ، با در نظهر داشهتن مأموريه

و عوامهل اصهلي خهارجي ( قوت ها و ضعف هاي كليدي)سازمان ، عوامل اصلي داخلي 

نها نهوعي با هم تطبيق داده مي شوند و در واقع بين آ( فرصت ها و تهديدهاي استراتژيک)

در اين مرحله عوامهل داخلهي و خهارجي بها اسهتفاده از ابزارههاي . توازن ايجاد مي شود 

اي مأموريهت گوناگون تطبيق داده مي شوند تا استراتژي هايي شناسايي شوند كهه در راسهت

.باشندسازمان بوده و متناسب با عوامل داخلي و خارجي 



:رتند از ابزارهايي كه در مرحله مقايسه براي تطبيق عوامل مورد استفاده قرار مي گيرند عبا*

ماتریس داخلی و خارجی

IE

Internal - External

ماتریس سوات

SWOT

Strength, Weakness, 

Opportunity , Threat

www.mshojaie.com
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مرحله تصميم گيری

در مرحلههههه آخههههر ، بهههها اسههههتفاده از مههههاتريس برنامههههه ريزي اسههههتراتژيک كمههههي 

(QSPM)(Quantitative Strategic Planning Matrix ) گزينههه هههاي مختلههف

بدون اعمال ، به شيوه هاي عيني و( مرحله تطبيق)استراتژي هاي شناسايي شده در مرحله قبل 

انهواع ايهن مهاتريس جهاابيت نسهبي. نظر شخصي مورد ارزيابي و قضاوت قرار مهي گيرنهد

مبنهاي استراتژي ها را مشخص مي كند و بدين گونه براي انتخاب استراتژي هاي خاص يهک

.عيني ارايه مي دهد
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فرایند انتخاب استراتژیک

. هانآرين انتخاب استراتژيک عبارت است از ارزيابي استراتژي هاي مختلف و انتخاب بهت

ود؛ مدارک بسيار وجود دارد كه تأييد مي كند هرگاه شركت با محيطي پويا مواجه مي ش

اشد ؛ حتي بهترين تصميم هاي استراتژيک ، لزوماً مورد قبول همه تصميم گيرندگان نمي ب

يرندگان ممكن است با اين تصميم مخالفت هاي شديدي صورت گيرد و يا بين تصميم گ

.برخوردي هم پيش آيد
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اوت در به كارگيري چارچوب جامع تهدوين اسهتراتژي ، بايهد يكپهارچگي در قضه

ز يعنهي در عهين حهال كهه ا. شهودي و تجزيه وتحليل هاي منطقي را در نظر داشت

تفاده تجزيه و تحليل هاي علمي و كمي براي شناسايي و انتخهاب اسهتراتژي هها اسه

افهراد مي شود بايد از قضاوت هاي شهودي ، مباحثه و گفت وگو و اسهتفاده نظهرات

.  نيز بهره مند بود
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طات و نه از بهين طوري كه استراتژيست ها بايد از ابزار تحليلي براي تسهيل ارتبابه 

اگر اين در عين حال اگر اطالعات عيني وجود نداشته باشد و. بردن آن استفاده كنند

تژي ها اطالعات به روش هاي علمي تجزيه و تحليل نشود ، در قرآيند تهدوين اسهترا

نقهش عواملي چون تعصبات شخصي، سياست، احساسات يا عواطف، شخصهيت و

.اصلي را ايفا مي كند


