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  چكيده
همچنين بررسي ميزان اثرگذاري اش در پيشرفتهاي كوتاه مدت و بلنـد   اهميت برنامه ريزي و نوع و چكونگي كاربرد آن وبا توجه به 

برنامـه ريـزي و     بررسـي "شدم كه يك مجموعه اطالعاتي را كه شامل كنكاش موارد فوق باشد را تحت عنـوان   مدت سازمان، بر آن
مـديريت  : چكيده اي از آن در ذيل آمده است، را ارايه دهـم  ده و بصورت مقاله اي كه گردآوري نمو"مديريت استراتژيك در سازمان

سـازماني بـراي     منابع موجود ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت كار اعضاي سازمان و استفاده از همه فراگرد برنامه: عبارت است از
عبارتـست از فراينـدي داراي مراحـل مـشخص و بهـم        ريـزي برنامـه : برنامه ريزي عبارت است از. تحقق هدفهاي مورد نظر سازمان

اسـتراتژي يـك برنامـه    : استراتژي عبارت است از. قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در
ازد و بـه نحـوي   محيط مربوط مي سـ  همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوت اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات واحد،

: برنامـه ريـزي عبـارت اسـت از    . اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصـل شـود   طراحي مي شود كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به
اينـست كـه نـه تنهـا      اي در جهت تحقق هدف يا اهدافي است و هدف نهايي تمام برنامـه ريزيهـا در ايـن زمـان     برنامه ريزي وسيله

نياز كليه پرسنل اطمينان حاصـل نمايـد، بلكـه ايـن افـراد را در        امكانات برنامه ها و عملكردها براي ارضايازاثربخشي وكارآيي تمام
بايستي هـم عناصـر    هر برنامه در سازمان: خصوصيات يك برنامه مؤثر. سازمان پويا تشويق و تسهيم نمود شكل گيري و توسعه يك

و هـم عنـا صـر    ) و پرسنلي كه الزم است آموزش ببيننـد  مانند تعداد مديرانمسائلي كه جنبه ي مقداري و شمارشي دارند (كميتي 
گيـرد   را در نظـر ) …مورد نياز و همچنين بررسي تعاريف مربوط به آرمانها، مقاصد ، هدفها و محتواي آموزش و تخصصهاي(كيفيتي

بنابراين ضرورت . ويش نياز به برنامه ريزي دارندخ فرد و سازمان براي رسيدن به اهداف: برنانه ريزي مديريتي. و به هردو توجه نمايد
خـوبي   مدير خوب كسي است كه بتوانـد آينـده را بـه   . ترين اهداف يك واقعيت انكار ناپذير است برنامه ريزي براي رسيدن به جزئي

وجـود رهبـر و    •.  منـابع كافي بودن زمان و •: ها عوامل مهم موفقيت برنامه. ببيند و نتيجه تصميم هاي خود را از قبل مجسم نمايد
 وجود ساختارهاي زير بنـايي  •. نگرش و احساس مثبت در مورد طرح و اجراي برنامه •. ريزي افراد با تجربه و با صالحيت در برنامه

 اجتناب از انتظارات غير •. ذينفع اند جلب مشاركت پرسنل در مشاغل مهم و حساس و افرادي كه در فرآيند برنامه ريزي •. حمايتي
 ظهور پيـشامدها يـا وقـايع    -2 فرآيند نامطلوب برنامه -1: مهم عدم موفقيت برنامه ها عوامل. منظم بودن و جامعيت برنامه •. واقعي
و تداخل بـا ديگـر برنامـه هـا چهـار        عدم هماهنگي-5 ناكافي بودن منابع -4 نقايص در استراتژيهاي اجرايي برنامه -3منتظره  غير

 دومـين مرحلـه،   -2. اهداف و اولويت آنهاست كه همان هـدف گـذاري اسـت     اولين مرحله، تعيين-1:  شاملعامل مهم برنامه ريزي
تـشخيص فعاليتهـا و     سومين مرحله،-3). پيش نگري (منابع و امكاناتي كه به تحقق هدف ها كمك مي كنند  بررسي و پيش بيني

 چهـارمين  - -4) اقـدامات عملـي دقيـق يـا بودجـه بنـدي       انات بهتبديل امك. (اقداماتي است كه براي تحقق هدف ها ضرورت دارند
مـديريت اسـتراتژيك عبـارت    : مديريت استراتژيك عبارت اسـت از . مالك هاي عملياتي است مرحله، تعيين خط مشي ها و روشها و

ك استراتژي مناسب مطابق اين بيان، ي طبق. از فرآيند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به كارگيري استراتژي هاست است
 - 2.  تجزيه و تحليل محيطـي -1: شش گام مهم مديريت استراتژيك. شود با نيازمنديهاي يك سازمان در زمان مشخص تعريف مي

 - 6. اسـتراتژي هـا    بستر سـازي و اجـراي  - 5.  تعيين و تدوين استراتژي ها-4.  هدف گذاري-3. گيري سازماني پايه گذاري جهت

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 

 ديدگاهي استراتژيك در مـورد  -: كنند عبارتند از كمك مي اهدافي كه به مديريت ارشد در مديريت استراتژيك. ژي هاكنترل استرات
مـديريتي را    اخـالق -.  روشهاي گوناگون مـديريت را درك كنـيم  -. بهتري از محيط رقابتي بيافرينيم  درك-. تجارت داشته باشيم

  .گسترش دهيم
  

  ريزي ومديريت استراتژيك در سازمانبررسي برنامه : كلمات كليدي
  

 :مقدمه
علم مديريت در غرب پس از انقالب صنعتي تجليات معنوي خود را نمايان ساخت و در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم 

د فرآورده  در نظام كهنه و قديمي گرديد و با خويسبب ايجاد دگرگوني و تغييرات انقالب صنعتي. گسترش و تكامل خاصي پيدا نمود
نا گفته نماند كه در عين حال انقالب .  جهت تسهيل در رفاه و آسايش جامعه بشري عرضه نمود راهاي صنعتي و تكنولوژي جديد

  . صنعتي زندگي فردي انسان ها را تا حدود زيادي با مشكالت و معضالت جديد دست بگريبان ساخت
ير علوم در قلمرو فلسفه قرار داشت و بطور غير مستقيم فالسفه بزرگ چون تا پايان  قرن نوزدهم ميالدي دانش مديريت مانند سا

در اوائل . ارسطو و افالطون فلسفه و برهانهائي را براي حسن سلوك و رفتار انسانها و همچنين اداره امور مربوط به آنها عرضه نمودند
و در دانشگاههاي معتبر  ار يكي از علوم مستقل در آمدقرن بيستم علم مديريت مانند علوم پزشكي، مهندسي، اقتصاد و غيره در شم

دنيا دانش پژوهاني را در شناخت اصول و مفاهيم ناشناخته خود تشويق و ترغيب نمود، تا نظرات و تئوريهاي خاصي  را كه بر پايه 
 .تعميم قوانين علمي در اداره امور سازمانهاي بشري مي بود، به جهان مديريت عرضه نمايند

بر اساس اين نظريه تالش صاحبنظران بر . ز عمده ترين مباحث مديريت امروزي بومي كردن نظريه هاي مديريت است يكي ا
 .آنستكه كه كار برد مفاهيم نظري و عمومي در مديريت را متناسب با شرايط ويژه هر منطقه و كشور مورد بررسي قرار دهند

ها موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط   شركت أثير آن بر رشد و توسعه جامعه و ت تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده
 مورد ، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك،ريزي بلند مدت  برنامه، اقتصاد،سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم

ه دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت ب. نظران مديريت قرار گيرد توجه صاحب
  .بود

  :تعاريف
  فراگرد تبديل  و يا )1924، فالت( ديگران  هنر انجام كار به وسيله: مديريت عبارتست از -     
 ). 1967فوستر،(اطالعات به عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديل را تصميم گيري مي ناميم     

خروجي منسجم در قالب        فرايندي داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك :ازبرنامه ريزي عبارتست   -      
تواند در انجام   فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرايندي است كه مييزيبرنامه ر. سيستمي هماهنگ از تصميمات
  .اين امور مورد استفاده قرار گيرد

 ارتش، مركب از  به معناي فرمانده  strategema يوناني  از ريشه)Sterategy( استراتژي واژه : عبارت است ازاستراتژي -
stratos به معني ارتش و agoتطبيق و  مفهوم استراتژي ابتدا به معناي فن، هدايت،. به معناي رهبر گرفته شده است
  .سازي نيروها جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد هماهنگ
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همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوت  استراتژي يك برنامه واحد،« : تعريف ديگري هم از استراتژي مي توان ارائه كرد
اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و به نحوي طراحي مي شود كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به 

  .»اصل شوداهداف اصلي سازمان اطمينان ح
  
  
  
  

  : برنامه ريزي
متضمن تعهد به عمل بر مبناي انديشه، تفكر آينده . به عنوان يك نگرش و يك راه زندگي است فلسفه برنامه ريزي، •

فرد و  .برنامه ريزي بخش انفكاك ناپذير مديريت است .نگر و عزم راسخ به برنامه ريزي منظم و مداوم مي باشد
بنابراين ضرورت برنامه ريزي براي رسيدن به جزئي  . خويش نياز به برنامه ريزي دارندسازمان براي رسيدن به اهداف

مدير خوب كسي است كه بتواند آينده را به خوبي ببيند و نتيجه تصميم . ترين اهداف يك واقعيت انكار ناپذير است
  مدير در صورتي .ا بوجود آوردزيرا يك تصميم اشتباه مي تواند مشكالت زيادي ر. نمايدهاي خود را از قبل مجسم 

مي تواند كاري را درست انجام دهد كه قبل از انجام آن بداند كه مي خواهد به چه چيزي دست يابد و اين امر جز با 
 . داشتن طرح و برنامه كار، امكان پذير نيست

ينده ، جهت دهي و تصميم تعابيري كه در مورد برنامه ريزي وجود دارد مختلف است اما آينده مداري،آمادگي براي آ •
 .گيري از خصوصيات بارز آن توصيف مي شوند

جهت ها و تالشها را       برنامه ريزي را يكسري فعاليتهاي منطقي و رسمي تعريف مي كنند كه تالش دارند شرايط، •
 بنحو را دشانعملكر پيش بيني كنند تا از اين طريق پرسنل و سازمان را آماده سازند تا  در مدت زماني در آينده،

  .  براي نيل به اهدافشان، انجام دهندراهمؤثر و از بهترين 
كارها بايستي مطابق با برنامه به پيش رود وتنها موقعي امكان پذير   همانند ديگر سازمان ها،سازمانهاي صنعتيدر  •

 به پيش رود و است كه فرآيند برنامه ريزي در تمام مراحل در يك چارچوب منطقي و منظم و براساس واقعيات
واضح است كه كمتر برنامه اي مي . كيفيت آن در طي مراحل اجرايي و نتايج حاصل از آن مورد ارزيابي قرار گيرد

تواند تمام وقايع و پيشامدهاي آينده را دقيقاً پيش بيني كند از اين رو انعطاف پذيري برنامه در جهت اصالح فعاليتها 
  . فرآيندها، روشها و مراحل اجرايي، ضروري و اجتناب ناپذيرندو روندها و ارزيابي مستمر و كلي 

متأسفانه بعضي . واضح است كه از يك برنامه نمي توان بيش از تالش انجام شده در فرآيند برنامه ريزي، انتظار داشت •
 بر اساس داده  اند و نيز برخي صورياز برنامه ها منعكس كننده انتظارات غير واقعي، اظهارات عاطفي و يا اميدهاي 

اين گونه نقايص و  .هاي نا كافي و تعابير غير منطقي حدس و گمان و روند هاي اجرايي نامطلوب طراحي مي شوند
  .مشكالت همگي ناشي از كيفيت نامطلوب فرآيند برنامه ريزي است

 آنجملهكه از  ، بهبود بخشيد هستندونيقابل تضمين نيستند اما مي توان كيفيت آنها را كه متأثر از عوامل گوناگ موفقيت برنامه ها
  : موارد ذيل را اشاره نمودمي توان
 .كافي بودن زمان و منابع •
 .وجود رهبر و افراد با تجربه و با صالحيت در برنامه ريزي •
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  .نگرش و احساس مثبت در مورد طرح و اجراي برنامه •
  .وجود ساختارهاي زير بنايي حمايتي •
  . اندجلب مشاركت پرسنل در مشاغل مهم و حساس و افرادي كه در فرآيند برنامه ريزي ذينفع •
  .اجتناب از انتظارات غير واقعي •
  .منظم بودن و جامعيت برنامه •

نيـاز هـاي كنـوني و       در جهت جوابگويي به    فعاليتها تعيين نوع و كيفيت      سازمانهاي صنعتي هدف برنامه ريزي در     

مي تواند جوابگوي اين مهم      ل به آنها به بهترين و مؤثرترين روش است برنامه ريزي به شرطي            آينده و چگونگي ني   

  .  داشته باشدجمعيبرنامه ريزي منظم و جامع و مشاركت  باشد كه رهبريتي هوشيار،

ست كه نه تنها  ايناين زمانبرنامه ريزي وسيله اي در جهت تحقق هدف يا اهدافي است و هدف نهايي تمام برنامه ريزيها در 
بلكه اين افراد را در  اطمينان حاصل نمايد،كليه پرسنل ازاثربخشي وكارآيي تمام امكانات برنامه ها و عملكردها براي ارضاي نياز 

  .تسهيم نمود پويا تشويق و سازمانشكل گيري و توسعه يك 
   :شامل چهار مرحلة ذيل استانجام برنامه ريزي شامل 

 .اهداف و اولويت آنهاست كه همان هدف گذاري است اولين مرحله، تعيين   •
 ).پيش نگري (         دومين مرحله،  بررسي و پيش بيني منابع و امكاناتي كه به تحقق هدف ها كمك مي كنند  •
تبديل امكانات به (       . كه براي تحقق هدف ها ضرورت دارند استسومين مرحله، تشخيص فعاليتها و اقداماتي •

  )ي دقيق يا بودجه بندياقدامات عمل
خط مشي، نحوه اجراي عمليات و .  استتي چهارمين مرحله، تعيين خط مشي ها و روشها و مالك هاي عمليا  •

 .رفتار اعضاي سازمان را هدايت مي كندو تحقق هدفها را مشخص كرده 
 

تعداد رند مانند مسائلي كه جنبه ي مقداري و شمارشي دا( هم عناصر كميتي ستي بايسازمانهر برنامه در  
و تخصصهاي مورد نياز و محتواي آموزش ( كيفيتي هم عنا صرو) مديران و پرسنلي كه الزم است آموزش ببينند

 در .نمايد و به هردو توجه دريرا در نظر گ) …و هدفها مقاصد ،  آرمانها،به همچنين بررسي تعاريف مربوط
 لئولي به تدريج پاي مسا.  كميتي و مقداري داشتندگذشته  برنامه ريزي ها تك بعدي بودند و فقط هدفهاي

 هستند نيز به ميان كشيده شده است اما بايد اذعان داشت كه بازوي سازمانكيفيتي كه در حقيقت جان و روح 
 . در مقايسه با بازوي كميتي هنوز بسيار ضعيف و ناتوان مانده استسازمانيكيفيتي برنامه ريزيهاي 

 تعمق و  تأمل و كارهاي بدون برنامه و بدون يكسري  را مي توان در انجام فعاليتهاي از علت ناموفق بودن بسيار 
 نه تنها آسيب پذيري سازماندر صورتي كه برنامه ريزيهاي صحيح در  .نمود كافي، جستجو  و مشاوره هايتفكر

 كاركنان  وبه اهداف سازماند، بلكه نيل ن را تقليل مي دهو پرسنلكارشناسان و برنامه ريزان  مديران، مسئولين،
 .ندرا تضمين و كار را براي مديران ساده مي ك

  
  مديريت استراتژيك
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. مديريت استراتژيك عبارت است از فرآيند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به كارگيري استراتژي هاست •
  .ان مشخص تعريف مي شود يك استراتژي مناسب مطابق با نيازمنديهاي يك سازمان در زم،طبق اين بيان

  : فرآيند مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي و مستمر است •
 . تجزيه و تحليل محيطي-1 •
 . پايه گذاري جهت گيري سازماني-2 •
  . هدف گذاري-3 •
  . تعيين و تدوين استراتژي ها-4 •
  . بستر سازي و اجراي استراتژي ها-5 •
                      تژي كنترل استرا -6 •

پيشنهادهاي جديد،  : كند  خلق استراتژي اثربخش پيشنهاد مي  اساسي را در فراهم كردن زمينه  توصيه5» گري هامل  «       .
  .گفتگوهاي جديد،  احساسات جديد،  ديدگاههاي جديد و تجارب جديد

: شود  مي  تشكيل  اصلي  بخش ز سه ا  استراتژي ساختار تحليلي.  يكديگر هستند  مكمل دو ابزار مديريتي» برنامه«و » استراتژي«
  در رويكرد استراتژي. كند  مي  را بيان  استراتژي  ساختار روند تكوين اين.  استراتژيك  گلوگاه،  راهيابي  استراتژيك،  تحليل يابي فرصت

   تكوين  چگونگي  به  نسبت بصيرت ايجاد   اين درعوض.  وجود ندارد  استراتژي  يك  به  قطعي  دستيابي  براي  الگوريتمي اثربخش،  هيچ
  .كند  مي  خود هدايت  از تفكر استراتژيك برداري  بهره  را در جهت  استراتژيست  كه  است استراتژي

فرايند تصميم گيري است كه جهت هاي دراز مدت سازمان و همچنين اجراي آن تصميمات را معين مي  مديريت استراتژيك، 
اهداف  يندي است كه به وسيله آن مديران براي دراز مدت فعاليت هاي سازمان را تعيين كرده،آمديريت استراتژيك فر. سازد

عملياتي ويژه اي را مشخص و استراتژي هاي نيل به اين اهداف را با توجه به شرايط داخلي و خارجي طراحي و برنامه هاي عملي 
پرسشي اساسي  زيرا هر بخش از اين فرايند،   فرايندي پويا است، مديريت استراتژيك. ها را انتخاب مي كنند براي اجراي استراتژي

  .را به دنبال خواهد داشت
  :كنند عبارتند از اهدافي كه به مديريت ارشد در مديريت استراتژيك كمك مي

  . ديدگاهي استراتژيك در مورد تجارت داشته باشيم-
  . درك بهتري از محيط رقابتي بيافرينيم-
  .ديريت را درك كنيم روشهاي گوناگون م-
  . اخالق مديريتي را گسترش دهيم-
  گيري را درك كنيم  وجوه كليدي فرهنگ و چگونگي تاثير آن بر تصميم-

هاي  هاي استراتژيك و برنامه ريزي مي بايست همواره به تمايزهاي بين برنامه مديران براي موفقيت در سيستم هاي برنامه 
  :يزها به شرح زير مي باشنداين تما. عملياتي توجه داشته باشند

 از آنجا كه مديران ارشد نسبت به مديران مياني معموالً درك كلي بهتري از سازمان دارند و مديران مياني نسبت به -1
هاي استراتژيك معموالً توسط مديريت ارشد   سازمان بيشتر مطلع هستند، برنامه مديران ارشد از جزئيات عمليات روزمره

  .اتي توسط مديريت مياني تدوين مي شوند عملي و برنامه
 برنامه ريزي استراتژيك در كنار تجزيه و تحليل آينده مطرح است؛ در حالي كه برنامه ريزي عملياتي به تجزيه و -2

گردد؛ لذا گردآوري داده هاي پايه براي برنامه ريزي استراتژيك به مراتب مشكل تر   سازمان برمي تحليل عملكرد روزمره
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  .دآوري داده براي برنامه ريزي عملياتي استاز گر
از سوي ديگر از آنجا كه برنامه هاي استراتژيك مبتني بر پيش بيني آينده و برنامه هاي عملياتي مبتني بر شرايط   -3

  .موجود در يك سازمان مي باشند، غالباً برنامه هاي عملياتي نسبت به برنامه هاي استراتژيك مشروح تر مي باشند
به عبارت ديگر . ، متمركز بر كوتاه مدت است عملياتيريزي رنامه ريزي استراتژيك، متمركز بر بلند مدت و برنامه ب-4

 .  زماني بلندتري نسبت به برنامه ريزي عملياتي مصداق پيدا مي كند ريزي استراتژيك در دوره برنامه

  :مزاياي مديريت استراتژيك  
راي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، ازجمله مزايايي را ب پژوهشهاي انجام گرفته،

  :تفكروتعهداستراتژيك 
  . كند  سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي-1
  .ند مي ك  شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل-2
  . منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد-3
  .  استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد هاي مديران در زمينه كليه تصميم گيري-4
) Proactive(خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز ) Reactive( سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي -5
  .بديل كندت
  .دهد قبل از پيش آمدن مشكالت احتمالي از وقوع آنها خبر مي -6 
  .كند به عالقمند شدن مديران به سازمان كمك مي -7 
  .كند العمل در برابر تغييرات را فراهم مي تغييرات را مشخص كرده و شرايط عكس -8 
  .كند هر نيازي را كه براي تعريف مجدد سازمان ضروري است تعيين مي -9 
  .كند براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بستر مناسب ايجاد مي -10 
  .تري از سازمان داشته باشند كند كه درك روشن به مديران كمك مي -11 
  .سازد تر مي شناخت فرصتهاي بازارهاي آينده را آسان -12 
  .دهد ديدي هدفمند از مسائل مديريت ارائه مي -13 
  .دهد جراي برنامه و كنترل فعاليتها ارائه ميقالبي براي بازنگري ا -14 
  .كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند به مديران كمك مي -15 
  .دهد هاي تعيين شده تخصيص مي به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت -16 
  .آورد رسانند،  بوجود مي ميهماهنگي در اجراي تاكتيكهايي كه برنامه را به سرانجام  -17 
  .رساند زمان و منابعي را كه بايد فداي تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند،  به حداقل مي -18 
  .آورد قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي -19 
  .آورد دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي ترتيب -20 
  .دهد  براي سازمان در مقابل رقيبان به دست ميمزيتي -21 
  .شود مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي -22 
  .كند نگر را تشويق مي تفكر آينده -23 
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رخورد با مسائل و براي داشتن يك روش هماهنگ،  يكپارچه،  همراه با اشتياق الزم از سوي افراد سازمان در ب -24 
  .كند فرصتها، انگيزش ايجاد مي

ها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل  مزاياي فوق به سازمان
  .شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند، خود بر آنها تأثير گذارند

     برايسون . جان اممعرفي 
مركز تكنولوژي اطالعات و پشتيباني تصميم «سوتا و مدير  ريزي و امور عمومي در دانشگاه مينه ايسون استاد برنامهبر. جان ام
  .در اين دانشگاه است» گروهي

  :باشد  در مدل برايسون به شرح زير ميكي استراتژيزيمراحل فرايند برنامه ر
   اوليهتوافق •
   وظايفتعيين •
    ذينفعانتحليل •
  موريت سازمان بيانيه مأتنظيم •
   محيط سازمانشناخت •

   موضوعات استراتژيك پيش روي سازمانتعيين 
به منظور پرداختن به هر يك از موضوعات استراتژيك پيش روي سازمان بايد اقداماتي صورت گيرد كه در قالب  •

  شوند بيان مي. . . ها،  اهداف،  طرحها و  برنامه
   طرحها و اقداماتشرح •
   براي آينده دورنماي سازمانيتنظيم •
 برنامه عملياتي يكساله •
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   نمودارمدل برايسون
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