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يدر باره استراتژ
1385بهار 

ژیدر باره استرات



( :ره)امام خميني 

در هنگام نبرد مجال پرداختن به همه 
ها ها و طرحها و ضعفجهات قوت

ها و در حقيقت ترسيم و برنامه
استراتژی دفاع همه جانبه

نبوده است ولي در شرايط عادی بايد با 
ها سعه صدر و به دور از حب و بغض

به اين مسائل پرداخت و از همه 
ها و استعدادها و ها و تجربهاندوخته

.ها استفاده نمودطرح
19صفحه –21جلد –صحيفه نور 

رهنمودهای راهبردی



:مقام معظم رهبري 

ترسيم وضع مطلوب ، شناخت وضع 

موجود ، بكارگيري شيوه هاي علمي و 

حركت از وضعتحقيق شده و پيگيري 

كار بسيار موجود به وضع مطلوب،

.خوبي است

رهنمودهای راهبردی



:مقدمه

(نقش و ضرورت ،تاریخچه و مفهوم)راهبرد 

(الگوی عملی)مدیریت راهبردی 

تفکر راهبردی

مباحث مقدماتی



سازمان بدون هدف و ارزش های روشن

تیم ها یا گروه هایی که درون یک سازمان راههای 
خودشان را طی می کنند

نقش و ضرورت استراتژی



تیم ها یا گروه ها بدلیل وجود هدف نهایی وآرمان 
مشترک در یک راستا قرار گرفته اند 

سازمان با  هدف و ارزش های روشن شده

نقش و ضرورت استراتژی

هدف نهایی

منشور/آرمان 
مشترک



تیم ها یا گروه های متحد شده در یک 
سیستم عمومی برای پیشرفت

سازمان دارای استراتژی مشخص
هدف نهایی

منشور/آرمان 
مشترک

اولویت های مشخص

برنامه مدون

نقش و ضرورت استراتژی



1

2

3

4

شناخت شرایط محیط و خودمان

مشخص شدن هدف ، جهت و شیوه فعالیت مان

ه فراهم شدن مبنایی برای مشارکت سازمان یافت
همه بخش ها و اعضای سازمان در موفقیت آن

فراهم شدن امكان ارزیابی مستمر خود

استراتژیمزایای

سازمان را برای آینده آماده می سازد5



بدون داشتن یک استراتژی

یک مسیر تــــــفکر شده 
برای دنبال کردن ندارند

نقشه راه ندارند

برنامه مبنایی برای فعالیت های 
هماهنگ و یکپارچه ندارند

ها 
مات  سار 

و 
ران   مدی 



كجا هستيم

چگونه

همسویی توجهات و تالشها 
و بسیج و تخصیص مناسب 

منابع در راستای تحقق 
مطلوبیتهای سازمان

استراتژی ،طرح کلی عملیات و تدابیر الزم 
جهت نیل به مطلوبیتهای اساسی یک سازمان 
را از طریق تعیین اهداف ، اتخاذ شیوه کار و 

تخصیص منابع مشخص می کند

استراتژی مشخص می سازد

به كجا 
می خواهيم برویم 

از چه راهی 



هاعملياتهدایتوبردنپيشهنریعنیاستراتژی

ستيابیدبرایایوسيلهعنوانبهرزمكارگيریبهازاستعبارتاستراتژی
جنگهدافاهب

رتقدهمهبكارگيریهنرعنوانبهجنگهدایتازاستعبارتاستراتژی
پيروزیبهدستيابیبرایكشور

برایوركشقابليتوظرفيتازبرداریبهرهبرایفراگيرطرحیعنوانبهاستراتژی
به(قدرتكدیپلماتيواقتصادی،روانی،سياسی،ابزارهایباتركيبدر)مسلحانهاجبار

میرامآوآشكار،پنهانابزارهایباخارجیسياستازپشتيبانیموثرترینمنظور
باشد

اسیسياهدافهمهكسببرایكشورقدرتهمهازاستفادهعنوانبهاستراتژی

واهوضعيتكنترلبرایقدرتجامعهدایتهنرازاستعبارتاستراتژی
اهدافكسبمنظوربهمناطق

عمليات محور

جنگ محور

جنگ محوروتوسعه 
در ابزار

جنگ محور، توسعه در 
بعد زمان صلح و جنگ

ابزار وهدفدربعد توسعه

ديالكيتكي ديدن و 
كنترل محور

برداشتتعاريف

تحول مفهومی استراتژی درحوزه ی سیاسی نظامی



الگوی اساسی مدیریت وبرنامه ریزینقش مدیروضعيت محيطاندازه سازمانزمان

تصمیم گیرایستاکوچکگذشته
بودجه بندی

(یكساله)

ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت

خط مشی گذارنسبتا با ثباتمتوسط1970-1945
برنامه ریزی 
بلند مدت

استراتژیستپویابزرگ1970دهه 
برنامه ریزی
استراتژیک

مدیر استراتژیخیلی پویاخیلی بزرگ1980دهه 
مدیریت

استراتژیک

تفاوتی نداردبه بعد1990
خیلی پویا و

پیچیده
تلفیق و هم -جهتگیری

تفكر استراتژیکآهنگی



مفهوم استراتژی

گیری برای جهتای از قواعد تصمیماساساً استراتژی مجموعه
«آنسف».  دادن به رفتار سازمانی است

یک استراتژی تعهدی است به انجام یک مجموعه اقدام مشخص
.به جای اقدامات دیگر

الیت های در واقع تاکید استراتژی بر چیستی و چگونگی بافت فع
.سازمانی است

بنابراین استراتژی ابزار بسیار قوی برای مواجهه با شرایط
متغیری است که موسسه امروز را احاطه کرده است ولی طراحی آن

 .بر واجرای آن پر خرج استپیچیده، ارائه آن در سازمان هزینه 



نمودار جریانی فرآیند  مدیریت راهبردی

ارزشهاواضحبیان

رسالتتدوین/فهمیدنودرک

اندازچشمخلق

وضعیتتحلیل

راهبردیهایاولویت
(موضوعات/مسایل/چالشها)

هدفها/استراتژی

اقدامطرح

مطلوبهایکیفیتواصول،استانداردها

(کارکردیواساسیارزشهای)

(چرا)سازمانغرض/وجودیفلسفه

؟ می خواهیم( وضعیت مطلوبی)واقعا چه
توصیف آینده مطلوب شدنی

هستیم؟کجاآالن

تاکید/تمرکز

آیندهو،حالشكاف

(چگونه)دهیممیانجامچه

(عینی)واقعیعملیمراحل



هادام-نمودار جریانی فرآیند  مدیریت راهبردی   

اجراییهایبرنامهتهیه

مرور/مراقبت

ارزیابی

مجدددعوت/نظرتجدید

روشومنابعقیدبامعینهایفعالیت
محدودمكانوزماندراجراجهت

اصالح/تعقیب

رتاثیسنجش
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مدیریت راهبردی

اجررا و ارزیرابی ,مدیریت استراتژیک علم و هنر تدوین
که سازمان را قرادر مری سرازد بره (جامع)تصمیمات کالن 

مطلوبیت های بلند مدت خود دست یابد 
مدیریت استراتژیک عبارت است ازدوراندیشری تحرول

ذاری برر گرا ی اقتضایی با تاکید بر شناخت محیط وتاثیر گ
آن برای تحقق رسالت سازمانی

کره مدیریت استراتژیک، روندی پیوسته و تعاملی است
هدف آن حفظ تناسب و هماهنگی کلیت سازمان با محریط

اطراف آن می باشد



به آینده دراز مدت سازمان مربوط باشد-2

منابع زیادی مصروف خود سازد-4

به کلیت یا بخش عمده ای از سازمان مربوط باشد-3

برای حریف و رقیب از اهمیت برخوردار باشد-5

معموال ساختار نایافته هستند-6

يکويژگی های تصميم استراتژ

از اهمیت باالیی برخوردار باشد-1



توجه به تغييرات محيط

اهداف بلند مدت و كوتاه مدت

آگاه شدن از فرصتها و تهد یدها

چشم انداز و ماموریت

اهداف استراتژیک

آمادگی برای آینده

عدم تمركز صرف بر درون سازمان

رقابت هميشگی در جهت تعالی

یک فرآیند مستمر

پویایی

كنش و  واكنش سنجيده

ایجاد یک هویت سازمانی قوی

مدیر عالی سازمان

مدیریت استراتژیک

كار آفرینی خوب بازنگری دوره ای

ندآنچه مديريت استراتژيک  تداعی می ک



مدل تفکر راهبردی

دیدگاه بال گردیچشم انداز مشترک

مشاركت ذی نفعانتفکر در زمان واقعی

تفکر راهبردی

ورودی های قابل انعطاف
نیروی انسانی

سیستم و روش
ساختار
منابع

حل مسایل راهبردی در زمان واقعی



ویژگی های تفکر راهبردی

نگرش سیستمی

تمرکز بر هدف 
(غایت مطلوب)

فرصت جویی
هوشمندانه

تفكر پیوسته در زمان
(آینده –حال –گذشته )

فرضیه سازی 
خالق ویژگی های

تفكر 
راهبردی



نگرش استراتژیک

ردیف

نگرش عملیاتینگرش راهبردی

تاکید بر درست انجام دادن کارتاکید برکار درست انجام دادن1

ساختار ثابت وشرائط محیطی نسبتا ثابتساختار وشرائط محیطی متغیر است2

روشهای کارغالبا نو وتازه به عرضه گذاشته 3
شده است

روشهای کار نوعا وغالبا متكی  بر تجربه 
ودستاوردهای گذشته

توانایی ومهارتهای ادراکی وبینش عمیق 4
وهمه جانبه مدیر کار ساز است

توانایی ومهارتهای تخصصی فنی مدیران کار 
ساز است



(راهبردی)اساسیهایمطلوبیتتدوین-1

ارزشها

رسالت

اندازچشم

گام اول از تدوین راهبر



ارزشها

درمطلوبکیفیاتیااستانداردهااصول،ازعبارتندارزشها
.سازدمیعملیراآنهاکهسازمان/فرداعتقادینظام

هآیندسویبهماتالشوحرکتمبنایماباورهایوارزشها
وومسایلوقایعازماسازیمفهوممبنایآنها.شوندمیواقع

لقبادررامارفتارلذاوشوندمیواقعآنهابهبخشیمعنی
دهندمیجهتوسازندمیمتاثرآنها

:ارزشها



رسالت

ورددافردبهمنحصردلیلیخودموجودیتبرایسازمانیهر
منعکسسازمانرسالتدرویژگیکند؛اینمیدنبالخاصهدفی

.گرددمی

سازمانسالترکهاستآنهااستراتژیستمسئولیتنخستینلذا
.دنماینبیاندرکقابلوابهامبدونروشنایشیوهبهرا

رسالت



مزایای تدوین رسالت سازمان

رازیرایایمزکتبیسندیکصورتبهسازمانرسالتوابالغتدوین
:آوردخواهدباربه

آرااتفاقبهسازمانمطلوبغایتتایید

سازمانیمنابعتخصیصبرایمعیاریومبناارائه

سازمانبرشدهشناختهجویساختنحاکم



عضایاوبخشهاهمنواییوهمسازیبرایاتکایینقطهایجاد
سازمانتوفیقراستایدرسازمانمختلف

یتهایمطلوبتحققبرایکاریساختاریاچارچوبیکارائه
سازمانغایی

وهاجهتگیری,هدفهاکنترلوارزیابیبرایمبناییارائه
سازمانتالشهای

ادامه-مزایای تدوین رسالت سازمان



تعریف چشم انداز

دار   م اب 
ش  ست  چ  ارت  :ار  عن 

ده ای ن  ـ 
ی ا 

ه، اب  ـــــــــــــــــــــرای 
گ 
ــع 

 واق 
ت 

ر ی  د  ـ  ق  ی
حق 

اب  و د  رایچ  مان  ی  سار 



رابطه رسالت و چشم انداز

حال

آینده

رسالت

فلسفه وجودی و فعالیت اساسی سازمان چیست؟



دار   م اب 
ش  چ 

 
ق  عالي  و موف 

ه سمت  ت  مان  ب  ك سار  ت  ي  رای  هدای  ت  ی  ن 

دی  ادر
من 
وان  ه ت  وری  ب 

چ  موت  ی  ر  مدب  هي 
دار  م اب 

ش  چ 

اب   د  د ‘ چ  من 
س  ي  و ‘ ارر  اب  ن 

ل دشت  ای  ا مش  ق  ي  همراه ی 
ارکت 

ر ست  ف راک ی  ت  ده ب  ن  ب  رای  ا  .ی 



دار   م اب 
ش  دان  چ  ق  ف 

دار   م اب 
ش  د چ  اق  ران  ق  :مدی 

د ن  كن  د ي  اب  ن  ه ب  د و چ  ن  كن  د ي  اب  ه ی  د چ  ن  مي  داب 
.ن 

  ج د ات  اب  ي  را ی 
ت  اب  ت  رق  ن  ق 

ه موف  گ وب  د چ  ن  ست  ت  گ اه ب  دا  ن  .اد کن 

د مي  دهن 
ان  ن  ودس  ي  ار  خ  كرد کاراب 

.عمل



گام دوم از تدوين راهبرد

راهبردیتحلیلوتجزیه-2

محیطیعواملارزیابی

درونیعواملارزیابی

راهبردیاقداموموقعیتارزیابیماتریس



نقاط ضعف                                                                   نقاط قوت

تهديدات                                                                       فرصتها



ردی    راهی 
ت  اچ  ن  ش 

ت   اچ  ن  ردی  ش  لت  خكمدرراهی  ت  ق  ری  ومدی 
ی   ر  امه ری  ری  ردی  ی  ش  واشت  راهی 

ق  حوری  ت 
ردم

ماب   مت 
ص ت 

ردی   اراهی  ف  دمي  ات  .کن 



هافرصت

:ارزیابی عوامل محیط بیرونی 

هاتهدید

ارزيابی عوامل محيطی



طي حی 
م
ي عوامل  اب  ی  ارر 

:درونیمحیطعواملارزیابی

هاقوت

هاضعف



گام سوم از تدوين راهبرد

راهبردیراهیابی-3

راهبردیهایاولویتاحصای

(مدتبلند)راهبردیاهدافتعیین

اقدامطرح



راهبردی( اولویت ها یا مسایل ) احصای موضوعات 

موضوعاتمرحلهایررررندر
ازگذرراهسردرکهاستراتژیكی

درمطلوبوضعبهموجودوضع
راداردوجودنظرموردزمانیافق

نماییممیاحصاء



راه كارها و راهبردها  باعث 

مي شوند كه سازمان با طي 

از حالت كنوني  مراحل تدريجي 

و به هخود پا را فراتر گذارد

(  در آينده) پايگاه مورد نظر

دست يابد مگر اين كه ناگهان با 

.وضعي ناگوار  روبرو شود

کارکرد راهبردها



ده ـن  ــــــــــــــــــــ 
ی
ه ا  دن  ب  ی راه رشن  ر  رای  اشی 



کارکرد های هدف

روشن سازی جهت حركت

معيار ارزیابی

انگيزش



Action Planطرح اقدام

طوربهراراهبردیهایهدفبهرسیدننحوهاقدامطرح
یااقداماتطرحایندر.سازدمیمشخصیافتهسازمان
تعریفاستالزمهاهدفتحققبرایکرههاییفعالیت

.شودمی

هایهدفبهنیلبرایکهسازدمیمشخصاقدامطرح
هچ-مربوطهراهبردیاولویتتحققراستایدر-راهبردی
ازاستفادهباو،کسیچهتوسط،زمانیدرچه،اقداماتی

.آیدعملبهبایدمنبعیچه



به اين ترتيب در فرآيند تفکر و برنامه ريزی استراتژيک 

سازمان نمی گويد که با امکانات موجود می تواند چه برنامه 

هايی را انجام دهد، بلکه می گويد که به کجا می خواهد برسد و 

.برای رسيددن به آنجه چه وسايل و امکاناتی را بايد تامين نمايد



صلوات


