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 چکيده
میزان اثربخشی هر سازمان، بستگی به قدرت مدیریت در بکارگیری ابزارهای متنوع مدیریتی دارد. یکی از مهمترین 

ند اابزارهای مدیریتی در مسیر پیشرفت و موفقیت، مدیریت استراتژیک است. در سالهای گذشته، برخی از سازمانها توانسته
استراتژی درست و بکارگیری ابزارهای مدیریتی مناسب، موقعیت قابل قبولی را از نظر رقابتی در سطح جهانی با تدوین یک 

های نامطلوب، جایگاه و موقعیت برتر خود را با بدست آورند. ولی برخی دیگر از سازمانها نیز به دلیل تدوین استراتژی
ند مدیریت استراتژی شامل بخشهای مختلفی است که مهمترین و اند. فرآیتر جابجا کردهشرایطی متوسط و بسیار پایین

و منظم برای  یافتهریزی استراتژیک تالشی سازمانریزی استراتژیک است. بنابراین برنامهترین مرحله آن، برنامهاساسی
حیح و های صکنشسازی، تنظیم رفتارها و وااتخاذ تصمیماتی اساسی و بنیادی است که فعالیتهای سازمان را جهت آماده

أثیر تونگی کاربرد آن و همچنین گریزی و نوع و چبا توجه به اهمیت برنامهکند. لذا مناسب در موقعیتهای متفاوت، آماده می
بررسی موانع اجرایی مدیریت بخش دولتی از یک سو و از سوی دیگر لزوم  و بلندمدت مدتدر پیشرفتهای کوتاه آن

 مشکالت اجرایی مدیریت استراتژیک را در کهتواند منجر به ارائه راهکارهایی شود که میاستراتژیک به عنوان رویکردی 
ه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی پرداختدر این مقاله به بررسی برنامهحل نماید، بر این اساس  را دولتی بخش

 شده است.

 بخش دولتی.ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، برنامه کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
کشور به وجود معضالت ساختاری در نتیجه  و بخش دولتی هاریزی و مدیریت سازمانمطالعات انجام شده در حوزه برنامه

مدیریت استراتژیک، به عنوان فرآیندی پویا از  (.1389مقدسی، ) ورزدو مدیریت استراتژیک تأکید می ریزیفقدان برنامه
(. مدیریت استراتژیک پاسخ مدیران دولتی 2021، 1ارزیابی و کنترل استراتژی تعریف شده است )میترافرموالسیون، اجرا، 

کنند، نشأت های دولتی و مدیران آنها در آن فعالیت میها است که از محیط عمومی که سازمانها و فرصتبه محدودیت
اساس کار  بر .1کنند: می ایفا دولتی سازمانهای در دهعم نقش دو ها(. بنابراین استراتژی2022، 2)اسمیت و وال گیردمی
نشان  ذینفعان و دیگر رجوع ارباب به را آنها مدیریتی اولویتهای .2کند، می اعطا هویت آنها به دهندمی انجام که یاهویژ
ان ریزبرای برنامه ،دولتیبخش  در دهد که علیرغم اختصاص بودجهها نشان مییافته(. 1395زاد و همکاران، )بیک دهدمی

ها روشن نبوده و عموماً درگیر با مسائل روزمره و های توسعه سازماناندازها و افقچشمو بخش دولتی،  و مدیران سازمانها
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 ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتیبرنامه

 
 جعفر بيک زاددکتر 

 )نوسنده مسئول( .، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایرانواحد بناباستادیار گروه مدیریت دولتی، 
Beikzad_jafar@yahoo.com 

 سلطانیمهدی تقی
 .ایران بناب، اسالمی، آزاد دانشگاه ،واحد بناب ،مدیریت دولتیی دانشجوی دکتر

Mehdi.taghisoltani@gmail.com 

 

http://www.jamv.ir/
mailto:Mehdi.taghisoltani@gmail.com


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1401، زمستان 70، شماره 5دوره 
 

51 
 

ای، با هر سازمانی با هر اندازهبنابراین . (1394)حیدرزاده و همکاران،  های سنتی، مقطعی و سطحی هستندحلطبیعتاً راه
طم و الریزی و مدیریت کند که در محیط متهای خود را طوری برنامهت سریعی روبروست و باید فعالیتالت و تحوتغییرا

ین امر ریزی استراتژیک، ابازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه
 (. 1395دی و همکارن، )محم ریزی استبرنامه نوع گیری از اینمستلزم بهره

فرآیندی که شامل بررسی الزامات سازمان، شرایط محیطی، روابط با مشتری، در واقع عبارتست از ریزی استراتژیک برنامه
، 1)رسولی و همکاران گیری در مورد مأموریت سازمان طراحی شده استهای سازمانی که برای تصمیمها و ضعفتوانایی
گیری میمشود و تصریزی استراتژیک فرآیندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت سازمانی تعیین میاز این رو برنامه (.2020

: 1397، زاد و سیدمفید)بیکگیرداند، انجام میبینی شدهها، جهت دستیابی به این اهداف که از قبل پیشبر مبنای روش
 یک نحوه تلقی و باور است که مدیران را به تفکرریزی استراتژیک قبل از آنکه یک تکنیک و یا فن باشد برنامه(. 75

کند. در سازمانی که این باور و اعتقاد وجود نداشته باشد بستر های دور ترغیب میبینی افقنگری و پیشدرازمدت و آینده
  (.1395 میرکمالی و همکاران،) استراتژیک وجود نخواهد داشت و مدیریت ریزیمناسبی برای رشد و ایجاد برنامه

 

 ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتیپيشينه برنامه
گردد. اما استراتژی به مفهوم امروز آن دستاورد پس از سال قبل از میالد مسیح باز می 500مفهوم استراتژی به حداقل 

 میالدی مهمترین مشکل برای 1960-1950های در سال. ریزی استجنگ جهانی دوم و حاصل سیر تحول و برنامه
ینی بها برای چند سال آینده و اجرای آنها بوده است. بدین گونه بسط یک برنامه متکی به پیشها، بسط دادن برنامهسازمان

توان نشان داد. شرکت جنرال الکتریک از جمله آینده به صورت درازمدت، به عنوان نقطه آغاز مدیریت استراتژیک می
میالدی  80ریزی استراتژیک طی دهه شرکتی بود که پس از گذر از مرحله برنامهریزی استراتژیک، اولین پیشگامان برنامه

ها در گوشه و کنار دنیا کار ورود به مرحله ، بسیاری از شرکت1990وارد مرحله بعدی یعنی مدیریت استراتژیک شد و تا دهه 
 (.1399پور کینجی، )زکی مدیریت استراتژیک را آغاز کرده بودند

اند، قبل از انقالب صنعتی، های مختلف مدیریت در طول زمان و بتدریج تکامل یافتههای سازمانی و نظامتئوریبنابراین 
 تارساخ کردند، تغییر اینبه اندازه نیاز خود تولید می کردند و به این ترتیب غالباًها بـرای ادامه حیات خویش کار میانسان

)ایگور انسف و مک دانل،  فعالیتهای معطوف به هدف سود واگذار کردفکری بعـد از انقـالب صنعتی، جای خود را به 
فزایش شد. همراه با اهای الزم را دارا باشند بیشتر احساس می. با ادامه این روند، نیاز به قشر اداره کننده که توانایی(1391

رن بیستم حساس شده و از اوایل قتدریجی مسائل سازمان و مدیریت، نیاز روی آوری بیشتر به تکامل سیستماتیک موضوع ا
های علمی و تحقیقاتی آغاز شد. اگر تحقیقات علمی اندیشمندان مدیریت کالسیک را در این زمینه بـه به بعد فعالیت

. پیدایش شودای نو محسوب میل سازمانی بصورت علمی، پدیدهائحل مس درعنـوان پیشرو قبـول کنیم، پدیده مدیریت 
ز لحاظ تاریخی بعد از ظهور مدیریت علمی و مصادف با میانه دوم سده بیستم است. اما تکامل و مدیریت استراتژیک ا

 (.1390زاده و همکاران، )عباس نوین است تدوین آن به صورت یک سبک مدیریتی، تکنیکی نسبتاً

 

 ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتیاهميت و ضرورت برنامه
فرایندهای مدیریت  مدیران دارند، تأثیر آن آور سود رشد در سازمان توانایی بر که عواملی همة با اثربخش برخورد منظور به

نماید. تسهیل می اشرقابتی محیط در را سازمان بهینه وضعیت نظرشان به که کنندمی طراحی ایگونه به را استراتژیک
 همراستا از اطمینان انرژی، و منابع کردن متمرکز کارها، بهتر اجرای در سازمان به که است ابزاری استراتژیک، ریزیبرنامه
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پور، کند )عباسمی کمک متغیر محیط با رویارویی در درست تطبیق و ارزیابی موقعیت و کارکنان و اعضا تالش بودن
ها تأثیرات پروژه ها وسازمان (. از این رو طی سالهای گذشته، تدوین استراتژی )راهبرد( مناسب در موفقیت بسیاری از1394

ازی سریزی استراتژیک )راهبردی(، نه تنها به لحاظ نقش آنها در پیاده، جایگاه برنامهقابل توجهی داشته است و امروزه
 توانند به یک منبع پایدار مزیت رقابتی تبدیل شوند، اهمیت زیادی داردهای سازمانی، بلکه به این دلیل که میاستراتژی

برآورد  استراتژیک فرایندهای که پذیر استامکان لحاظ این به چنین استقراری (. پس1400 ی شیرمرد،زاد و اوجاق)بیک
پدید  بیشتری آمادگی رقابتی داخلی یا فشارهای به نسبت برای واکنش و کنندمی فراهم محیطی تغییرات از تریدقیق

 حصول برای دولتی هایکه سازمان ابزارهایی ترین و ضروری مهمترین از یکی که داشت اذعان توانمی پس آورند،می

 (.1394پور، )عباس خواهد بود« ژیکاسترات ریزی و مدیریتبرنامه»بگیرند  بهره آن از توانندمی آینده در به موفقیت
ه به توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجمدیریت استراتژیک می ریزی وبرنامه با نگاهی دقیق به مفهومبنابراین 

تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری 
چیزی جز  ریزین برنامهای د.شوبرای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می و استراتژیک ای جامعبرنامه
قتضایی راه حل بسیاری نگر و انگر، جامعبا تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نیز استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک ریزیبرنامه

های سازمانهای مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از های امروزی است. پایهاز مسائل سازمان
ر ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسکنندگان، دولتکنندگان مواد اولیه، توزیعها، عرضها، قیمترقیب، بازاره

کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین
زاده و )عباس خواهد بود« مدیریت استراتژیک»توانند از آن بهره گیرند ه میها برای حصول موفقیت در آیندکه سازمان
کننده انجام کارهای درست (. چرا که در بخش دولتی، استقرار و سرآمدی در مدیریت استراتژیک، تضمین1389همکاران، 

رتقای ولتی نیز در مسیر استقرار و ااست و مدیریت عملیات و فرآیندها بیشتر بر انجام درست کارها تمرکز دارد. سازمانهای د
عیت مدیریت توانند وضاند که چگونه میکیفیت مدیریت استراتژیک که نشانگر اهمیت باالی آن است، با این چالش مواجه

ده ناستراتژیک خود را در مسیرِ بهبود، ارزیابی کرده، جایگاه خویش را در مقایسه با سایر سازمانها دریابند و اقدامات بهبود ده
 (.1398)رضایی منش و همکاران،  ندخود را در مسیر بلوغ، مرحله به مرحله تعریف و اجرا کن

 

 در بخش دولتی ریزی استراتژیکبرنامهمفهوم و تعریف 
قالب سیستمی  در منسجم خروجی یک تولید برای پیوسته بهم و مشخص مراحل دارای فرآیندی است که ریزیبرنامه

 2به معنای فرمانده ارتش، مرکب از استراتوس 1باشد. واژه استراتژی نیز از ریشه یونانی استراتگماتصمیمات می از هماهنگ
به معنای رهبر گرفته شده که بعداً این کلمه به مجموعه لغات انگلیسی تحت عنوان استراتژیک  3به معنی ارتش و اگو

 (.1395زاده و همکاران، )حیدری تبدیل شد
آنجایی  از هاست.استراتژی تدوین و تعریف هدف، آن در که است ریزیبرنامه از ایگونه استراتژیک ریزیبنابراین برنامه

 مدت کوتاه یا بلندمدت ریزیبرنامه تواندمی استراتژیک ریزیبرنامه باشد بلند یا کوتاه عمر دارای توانداستراتژی می که

 که هاییسیاست تشخیص برای است فرایندی استراتژیک ریزی(. برنامه1390از آنهاست )امیدوار،  اما متفاوت باشد

 هارویه توسعه و ایجاد فرایند استراتژیک ریزی(. برنامه1390تبدیل گردند )فاضلی،  ما دلخواه وضع به های آیندهبینیپیش

 بر حاکم هایارزش از استراتژیک انعکاسی ریزی(. برنامه1393است )باستانی،  آینده به دستیابی عملیات ضروری برای و
 ندمدتبل دید دارای است، عملیاتی تصمیمات برای چارچوبی. است کلیدی و اساسی سؤاالت به معطوف که است جامعه
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ریزی استراتژیک در بخش (. برنامه1390)فروزنده دهکردی،  است فراگیر و گیردمی انجام سازمان عالی سطوح در است،
کند سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی میدولتی با بررسی محیط خارجی و داخل 

کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین و با درنظر داشتن مأموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می
ها را ها، ضعفگیری از فرصتها و با بهرهکند که با تکیه بر قوتهایی میهای استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژیگزینه

ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان شود. بعضی از مسئوالن ادارات وابسته 
انشین جریزی در بسیاری از جاها اند، زیرا این نوع برنامهریزی استراتژیک را از چند دهه قبل شروع کردهبه دولت، برنامه
تواند بالقوه پیشرفت عملکرد سازمان را در مدت زمان متوسط نوید ریزی رسمی گشت و نشان داد که میمشخص برنامه

تر آنها جهت یک برنامه های اصلی دولت انگیزه اصلیدهد. با این وجود، برای اکثر مؤسسات دولتی، مخصوصاً بخش
 (.1399پور کینجی، )زکی سعه بودر در مورد کشورهای در حال تواستراتژیک، دولت مرکزی آنها یا طرف سرمایه گذا

 

 ریزی استراتژیکهای برنامهویژگی
مشترکی از  گرا را برمبنای دركتواند، نه تنها درك اعضا از اهداف را بیشتر کند بلکه تفکر آیندهیک برنامه استراتژیک می

 ها و خصوصیات آن عبارتند از:و ویژگی رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند
 است؛ سازمان بر حاکم هایارزش از انعکاسی استراتژیک، ریزیبرنامه .1
  است؛ هاسازمان از اساسی مسائل و اصلی هایپرسش به معطوف استراتژیک ریزیبرنامه .2
  سازد؛می مطرح سازمان در را دورتر هاییافق و است درازمدت دید دارای استراتژیک ریزیبرنامه .3
  بخشد؛می جهت آنها به و گیرددر برمی را سازمان عملیاتی هایبرنامه و است فراگیر استراتژیک ریزیبرنامه .4
  گیرد؛می شکل سازمان عالی سطوح در استراتژیک ریزیبرنامه .5
 توجه اب را خود هایبینیپیش و دارد مدنظر را سازمان بیرونی و درونی هایمحدودیت و امکانات استراتژیک ریزیبرنامه .6

 (؛ 1391دهد )متاجی، می انجام آنها به
ریزی استراتژیک با مطرح ساختن اهداف بلندمدت و تبیین رسالتهای سازمانی مدیران را در انجام فعالیتهایشان هم . برنامه7

 سازد؛ جهت و هماهنگ می
بخشد و انسجام می کند و به آنها پیوستگیزمانی به نسبتاً طوالنی، هماهنگ می های. اقدامات و عملیات سازمان را در دوره8

  (. 1389)فیض، 

 

 استراتژیک ریزیبرنامه هایمدل

  اندروز: صنفی استراتژیک ریزیبرنامه الف. مدل
. است استراتژیک ریزیبرنامه از انتزاعی و مفهومی مدل یک که شد مطرح 1980 سال در اندروز توسط رویکرد این

 سازمان نفیص استراتژی. خوانندمی نیز صنفی استراتژی نام با را کرد ارائه استراتژیک ریزیبرنامه در اندروز که رویکردی
 مشخص و معین سـازمان، مقاصد و جزئی هایهدف با عمده هایهدف آن اساس بر که سازیتصمیم الگوی: از عبارتست

 نفیص استراتژیک ریزیبرنامه مدل. کندمی مهیا هاهدف نای بـه دستیابی برای را اساسی هایطرح و هاسیاست و شودمی
  .(1392 و همکاران، فروزنده) است استراتژی اجرای و تدوین بعد دو دارای
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 (1392 و همکاران، فروزنده)اندروز  صنفی استراتژیک ریزیبرنامه (: مدل1نمودار )

 

 
 

 1الونج و لورنژ استراتژیک ریزیبرنامه نظام ب. مدل
 1986 سال در الونج توسط مدل این بعدها و گردید؛ ارائه 1980 سال در لورنژ توسط ابتدا استراتژیک ریزیبرنامه نظام مدل

 و دیرانم آن در که شودمی تلقی نظامی عنوان به غالباً الونج، و لورنژ استراتژیک ریزیبرنامه نظام مدل. شد داده توسعه
 چهار به ایدب مدل این در. نمایندمی سازمان مختلف سطوح در کنترل و اجرا گیری،تصمیم به اقدام استراتژیک زانریبرنامه

  :داد پاسخ زیر اساسی پرسش
 ؛(وجودی فلسفه) کجاست؟ ما مقصد. 1
  ؛(هااستراتژی) رسیم؟می مقصد به چگونه. 2
  ؛(بودجه) است؟ کدام مقصد به رسیدن برای ما امکانات و توانایی. 3
 .(1392 و همکاران، فروزنده( )کنترل) کنیم؟می حرکت درست مسیر در که فهمیممی چگونه. 4

 (1392 و همکاران، فروزنده)الونج  و لورنژ استراتژیک ریزیبرنامه نظام (: مدل2نمودار )

 

 
 

 روجر و پيگلز استراتژیک ریزیبرنامه ج. مدل
. باشدمی هابرنامه پشتیبانی برای موازی وظیفه شش و متوالی مرحله هشت شامل که گردید ارائه 1994 سال در مدل این

 منابع ابیارزی به همچنین و نموده اشاره خدمات و بازار محیط، به تحلیلی و تفصیلی صورت بـه خود مدل در روجر و پیگلز

                                                           
1 Lorange & Lovenge 
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 کالن و عالی هایهدف اهداف، تعیین در آنها. اندپرداخته خویش مدل در درونی عوامل ارزیابی و مالی منابع ارزیابی انسانی،
 توجه دل،م این بارز هایویژگی از. پذیرد انجام بیشتری دقت با کلی هایاستراتژی تدوین تا اندنموده جدا ویژه اهداف از را
 تیبانیپش وظیفه شش قالب در داخلی محیط ضعف و قوت نقاط ارزیابی و خارجی محیط تهدیدهای و هافرصت تحلیل به

 . (1994، 1است )پیگلز و روجر
 (1994روجر )پيگلز و روجر،  و پيگلز استراتژیک ریزیبرنامه (: مدل3نمودار )

 
 

 الستون و برایسون استراتژیک ریزیبرنامه د. مدل

 دلم. دادند ارائه هاسازمان استراتژیک مدیریت و ریزیبرنامه برای را خود پیشنهادی مدل 2005 سال الستون در و برایسون
 و برایسون استراتژیک ریزیبرنامه مدل. است 1995 سال در برایسون مدل شـده تکمیل و یافته توسعه واقع در مذکور

 چه به حاضر حال در و هستیم چیزی چه و کسی چه ما( الف  :دهدمی قرار توجه مورد را اساسی سؤال سه همواره الستون،
 موقعیت از چگونه( ج چرا؟ و بدهیم انجام کاری چه خواهیممی آینده در( ب چیست؟ آن دلیل و باشیممی مشغول کاری
 دارای مراحل، این از یک هر که هستند، مطرح مدل این در مرحله چهار برسیم؟ مطلوب موقعیت به خواهیممی کنونی
. دهدمی یلتشک را الستون و برایسون پیشنهادی مدل مجموع در که باشندمی اطالعات و هافعالیت از متشکل گام، چندین

 .3استراتژیک؛  مباحث تحلیل و شناخت .2محیط؛  تحلیل و ریزیبرنامه فرآیند سازماندهی .1: از عبارتند مرحله چهار این
 (.2005، 2استراتژیها )برایسون و الستون اجرای .4عملیاتی؛  هایبرنامه و هااستراتژی تدوین

 (.2005الستون )برایسون و الستون،  و برایسون استراتژیک ریزیبرنامه (: مدل4) نمودار

 

 

                                                           
1 Pigels & Rodger 
2 Bryson & Alston 
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 ریزی در بخش دولتیها و مشکالت برنامهچالش
 فمختل سطوح در مهم مقوله این است، ضروری ساماندهی امور توسعه کشور، در ریزیبرنامه حیاتی نقش به توجه با

 و ریزانبرنامه است مسلم آنچه. شود جدی توجه عملیاتی( هایبرنامه و مدتمیان هایبرنامه راهبردی، های)برنامه
 جمهوری اندازچشم طراحی که اند؛گماشته همت هابرنامه اجرای و طراحی به مختلف، هایرده در کشور گذارانسیاست
 مختلف ابعاد در کشور توسعه دورنمای و مأموریت راهبردی، ایعنوان برنامه به شمسی هجری 1404 افق در ایران اسالمی

 کوشش و ملی عزم و ایمان پرتو و در الهی الیزال قدرت به اتکال با که است آمده انداز چشم سند این کند. درترسیم می را
 ایران ساله، بیست انداز چشم در اساسی، قانون اصول و هاآرمان تحقق مسیر در و جمعی، مدبرانه و شده ریزیبرنامه

 بخش، الهامانقالبی و اسالمی هویت با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه است کشوری
 شده یمترس اندازهای چشم به دستیابی برای دیگر، سوی الملل. از بین روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در
 هایامهبرن این. اجراست و گیریشکل حال در ساله پنج هایبرنامه عنوان تحت مدت، میان مختلف هایبرنامه سند، این در

 طی ار دولت هایبرنامه و فصول آیند،می در اجرا مرحلة به ساله بیست انداز چشم نمودن عملیاتی هدف با که مدتمیان
 و اجرا نمایند. تنظیم قانونی، فرایندی

 مدیریت محیط در سازمانی و ملی سطوح در ریزیبرنامه روی پیش هایی کهچالش همچنین و گذشته تجربیات به توجه با
 شورمانک در هابرنامه این ضعف و قوت تحلیل و تجزیه به متفاوت هایمنظرگاه از مختلف، نظران صاحب دارد، وجود دولتی

 :شودمی یانب مختصر طور به و تفکیک به هابرنامه نوع سه اند، که دیدگاه کلی اینکرده بررسی و نقد را آنها و اند،پرداخته
 تحقق که ارندد تأکید نکته این بر کشور، ساله بیست انداز چشم دنق در نظران صاحب ساله: بیست انداز چشم سند( الف

 در ندرجم هایرسالت و اهداف زمانی، دوره این در نیست قادر دولت و نیست، بینانهواقع سند این در شده بینیپیش اهداف
 به تناداس با و اند،پرداخته راهبردی برنامه این نقد به بینانه خوش نگرشی با برخی دیگر، سوی از. بخشد تحقق را آن

می، )مقی دانندنمی دسترس از دور را شده تعیین اهداف تحقق دارد، وجود کشورمان در که بالفعلی و بالقوه هایظرفیت
1396) . 

 ظیمتن دولت که مدتی میان هایبرنامه که اعتقادند این بر نظرانصاحب مدت: برخی میان یا ساله پنج هایبرنامه( ب
 یصنقا جمله از گروه این. کندنمی حرکت دهـد، سوق شده ترسیم اندازچشم به را ما که مشخص مسیر یک در کند،می

 هایرفیتظ از نداشتن کافی شناخت بینی،پیش علمی هایروش نبود کارشناسانه، هایارزیابی عدم را، راهبردی هایبرنامه
 علمی، آمار نبودن دسترس در و اطالعاتی سیستم ضعف سرزمین، آمایش مطالعات به نداشتن کافی توجه و کشور، مختلف
 ملیع نتایج ارزیابی و نظارت در نقصان جدید، هایدولت آمدن کار روی با هابرنامه در حزبی و شخصی هایسلیقه دخالت
 البق در محیطی تهدیدات و هافرصت و مختلف هایبخش ضعف و قوت از جـامع تحلیل و تجزیه نبود قبلی، هایبرنامه

 و هتهی در آنها جدی مشارکت عدم و مردم نقش به توجهی کم دولت، بدنه در بخشی بین هماهنگی عدم علمی، الگوهای
 باورند این بر و کنند،می معرفی هابرنامه تنظیم در دولت بدنه مشارکت نداشتن و متمرکز گیریتصمیم نظام ها،برنامه اجرای

 دمدتبلن اهداف به دستیابی و شود،می کاسته دولت راهبردی هایبرنامه خاصیت از اساسی، هایضعف ایـن وجود با که
 .روست رو به جدی مخاطره با اندازچشم

 انداز چشم ندس برای که مشکالتی به توجه با که معتقدند نظران صاحب برخی یکساله: بودجه یا مدت کوتاه هایبرنامه( ج
-جهبود نظـام بـودن سنتی. دارند متعددی هایضعف نیـز ایبودجه یکساله هایبرنامه دارد، وجود مدتمیان هایبرنامه و

 در جلهع نادرست، بینیپیش علت به هاافزایش هزینه یا و درآمدها تحقق عدم و بینیپیش علمی هایروش نبود ریزی،
 و هاستگاهد عملکرد ارزیابی جامع سیستم نبود ،(هادستگاه بـه ماهه یک حداکثر فرصت) دولتی هایدستگاه بودجه تنظیم

 سال بودجه اصاختص برای گذشته سال شده بینیپیش اهـداف بـه هادستگاه نداشتن دستیابی یا دستیابی به توجهیبی
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-بودجه هب نسبت جاری هایبودجه حجم گستردگی بیشتر، بودجه گرفتن در هاوزارتخانه و هادستگاه زنیچانه اهمیت آینده،

 به هایتخصیص عدم بودجه، تصویب فرایند در نمایندگان ایمنطقه تعصبات و سیاسی هایدیدگاه دخالت عمرانی، های
 از ،(عددمت نظارتی هایدستگاه وجـود رغـم به) بودجه اجرای فرایند بر ناکافی نظارت دولتی، هایدستگاه به بودجه موقع
 . (1396دارد )مقیمی،  وجود دولتی ریزیبرنامه نظام فرایند در بیش و کم که هستند مواردی جمله

 

 استراتژیک در بخش دولتی ریزیبرنامه در تعارض هایزمينه
 در ؤسساتم سازمانی فرهنگ در رایج اساسی هایفرضیه و سنتی هایاندیشه از بسیاری با استراتژیک ریزیبرنامه اساساً

 تعارض هایجنبه برای. کنندمی قلمداد استراتژیک ریزیبرنامه ضعف نقاط را تعارض هایجنبه ایـن مخالفان،. است تعارض
 (:1391 دانل، مک و ایگورانسف) کرد ذکر را موارد این توانمی
 نها،آ تحریک به منجر تواندمی که سازمان تولیـد فرایند در مشتریان مانند سازمان، از خارج هایگروه دادن . مشارکت1

 شود؛ شانانتظارات سطح رفتن باال و نفوذ افزایش
 مالی؛ امور و درآمدی منابع تأمین و ساالنه بندی. بودجه2
 ایطشر با متناسب آینده در سازمان گیریجهت تغییر و عمل آزادی با بلندمدت رسمی هایطرح و هابرنامه . محدودیت3

 بازرگانی؛ و اقتصادی فنی،
 استراتژیک؛ ریزیبرنامه کامل اجرای و تکمیل از پیش هاسازمان ارشد مدیران تغییر دلیل به وقت . اتالف4
 بهتر هک سازمان فراگیر و جامع هایریزیبرنامه با سازمان داخلی هایاولویت و منابع تخصیص مشکالت شدن علنى .5

 شوند؛ محسوب ساالنه بندیبودجه فرآیند از قسمتی و باشند محرمانه است
 باشد؛       داشته همراه به را فشار هایگروه و مشتریان انتقاد تواندمی امر این که ریزیبرنامه موارد و هازمینه شدن آشکار .6
 .نیست استراتژیک چیزی چه و است استراتژیک چیزی چه اینکه تعیین بودن مشکل .7
 کارهایی انجام باعث زیرا رود؛ شمار به نیز استراتژیک ریزیبرنامه مثبت هایجنبه تواندمی شده ذکر مورد هفت حال، هر به

 ه اهداف زیرب دستیابی در مدیران به تواندمی استراتژیک ریزیبرنامه ضمناً. نیست پذیر امکان سنتی طور به که شودمی
 :کند کمک

 سازمان؛ در استراتژیک اندیشه و تفکر گرفتن شکل زیر . اهداف1
 آن؛ هایموقعیت و فرصتها به توجه و سازمان آینده گیریجهت . تشخیص2
 آتی؛ تصمیمات بازخوردهای و نتایج از حال تصمیمات تأثیرپذیری .3
 گیری؛تصمیم برای دفاع قابل و فراگیر و جامع مبناهای و هاشاخص تبیین و تنظیم تدوین، .4
 سازمان؛ کنترل تحت نواحی در احتیاط حداکثر رعایت با ذکاوت و بصیرت اندیشی، عاقبت به توجه .5
 بحرانی؛ و جاری مشکالت شدن رنگ کم و اساسی مشکالت حل به توجه .6
 ها؛هدف سنجش هایراه و معیارها عملکرد، بهبود .7
 متالطم؛ و متغیر بسیار محیط با مواجهه برای الزم هایآمادگی کسب .8
 کارشناسی. اصول بیشتر رعایت و ریزبرنامه هایگروه تشکیل .9
 اندازها،چشم الگو، موضع، شدن بـه مشخص منجر استراتژیک معیارهای چهارچوب در هابرنامه تدوین حال، هر به

 .(1393زاده، شود )حمیدیمی سازمان پیشبرد و هادیدگاه نقشه، و طرح آرایی،صف
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 تعریف مدیریت استراتژیک در بخش دولتیمفهوم و 
عمل. همانطور که قبال نیز گفته شد،  به تبدیل اطالعات فراگرد یا دیگران و وسیله به کار انجام هنر از عبارتست مدیریت

و  مدیران هنر به و شده آغاز ها ژنرال هنر عنوان به استراتژیک مدیریت و است شده گرفته نظامی واژه یک از استراتژی
 (.1387گردید )سید عبودی،  رهبران تبدیل

)خداداد  کندهای مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین میها و تصمیممدیریت استراتژیک مجموعه اقدام
 شکست یا و موفقیت به منجر که فرایند اتخاذ تصمیماتی از است عبارت استراتژیک (. مدیریت1399حسینی و عزیزی، 

گردد )میرسپاسی، می سازمانی درون و محیطی به تأثیرات شرایط توجه با و خدماتی تولیدی هایسازمان هایفعالیت
 و درون تدابیر گونه هر اتخاذ ها،استراتژی انتخاب و ارزشیابی به بررسی، های مربوطاستراتژیک فعالیت (. مدیریت1388
همکاران،  و )احمدی گیردبرمی در را شده انجام هایفعالیت کنترل نهایت در و هااین استراتژی برای اجرای سازمانی بیرون
برای کسب  آن خوب اجرای از اطمینان حصول و استراتژیک هایبرنامه هدایت فرآیند به استراتژیک (. مدیریت3: 1393

یک رده از  استراتژیکمدیریت (. 1397)جعفری اسکندری و بهروزی،  دارد داللت بلندمدت در موفقیت سازمان از اطمینان
دهی کلی یک جهت مدیریت استراتژیک د.پردازدر سازمان می تاکتیک و مقوله اهداف کالنهای مدیریتی است که فعالیت

به مدیریت  1رراهبری کسب و کا دارد. در علم رفتار سازمانی سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقولهبرای سازمان می
 .پردازدراهبرد به مقوله راهبردهای سازمانی در قبال محیط بیرونی میشود. پایداری نیز گفته می 2دپایداری راهبر ،راهبردی

یک  استراتژیکمدیریت . خواهد بود 4و سایر سهامداران 3مدیریت استراتژیک شامل تیم مدیریتی و احتماالً مدیران ارشد
هایی را که شرکت در آنها وارد شده است؛ بررسی و صنعت کسب و کار :کندمیفرایند دایمی است که ارزیابی و کنترل 

توصیف راهبردها به صورت ساالنه یا و رقیبان و تنظیم اهداف و راهبردها برای مالحظه همه رقیبان موجود و احتمالی؛ 
د، شرایط یبان جدیقفصلی و تعیین اینکه چگونه پیاده و چگونه پیروز خواهند شد یا اینکه کی نیاز به بازنگری دارند تا با ر

 (.1396)پیرایشی و جورجیسی،  های اجتماعی اقتصادی سیاسی، سازگار شونداقتصادی تازه و تکنولوژی جدید یا محیط

 

 رویکردهای مختلف به مدیریت استراتژیک
 باشد:می رویکرد دارای چهار استراتژیک مدیریت کلی نگاه در

 درون در سازمان بیرون در رقابتی مزیت به توجه جای به شرکت منابع بر مبتنی شرکت: دیدگاه منابع بر مبتنی . دیدگاه1

 رقابتی مزیت خلق در منابع بر مبتنی رویکرد است. سازمان برای فرد به رقابتی منحصر مزیت ایجاد دنبال به سازمان

 شرکت داخلی منابع و استراتژی میان پیوند و ارتباط رویکرد این در استراتژی است. سنتی هایپارادایم از متفاوت سازمان،

  اند.داشته تمرکز صنعت خارجی محیط بر بیشتر استراتژی، گذشته سنتی و پارادایم کهحالی در است، گرفته قرار توجه مورد

 تمرکز شرکت عملکرد و سازمان استراتژی بین میانجی عامل عنوان به کارکنان رفتارهای بر تئوری رفتاری: این . دیدگاه2

 شکل انسانی منابع مدیریت گوناگون اقدامات هدف که است این بر مبنی تئوری این اساسی فرض نماید.می تأکید و

 اثربخشی واجد زمانی سازمان کارکنان خاص رفتارهای و هانگرش است. کارکنان و رفتارهای هانگرش کنترل و دادن

 و )رسولی اقتضایی( )رویکرد بگیرند شکل آن استراتژی با سازمان، هماهنگ ویژگیهای خاص اساس بر که است مناسب
  (.1393همکاران، 

                                                           
1 MBA 
2 Strategic consistency 
3 Board of Directors 
4 Stakeholder 
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 این است. در عمومی هایسیستم هایمدل بر مبتنی سایبرنتیک هایسیستم سایبرنتیک: مدل هایسیستم . دیدگاه3

 محیط با مستمر مبادله و تعامل در که شوندمی توصیف برونداد و میانداد، درونداد، از عنوان جریانی به هاسازمان هامدل

 یا ستاده تولید جهت در افراد «الگومند هایفعالیت»شامل ها( سازمان1978) کان و نظر کاتز اساس بر باشند.می خویش

 باشند.می خاص برونداد
 تالش رویکرد این است. کارکنان رفتار کنترل در ابزاری عنوان به مبادله )نمایندگی(: مفهوم مبادله هایهزینه دیدگاه .4

 دهندمی توضیح انسانی، عوامل از ایمجموعه با همراه و یکدیگر با نماید که معرفی را محیطی عوامل مجموعه تا کندمی

 هایهزینه کاهش برای ابزاری عنوان به بازار( در مبادله مبادالت)در برابر «ساختن درونی»درصدد هاسازمان که چرا

 عمده موانع عنوان به طلبی فرصت و محدود انسانی عقالنیت عامل دو رویکرد این در باشند.مبادالت می این با همراه

  (.1393همکاران،  و )رسولی گردندمعرفی می انسان مبادله

 

 فرآیند مدیریت استراتژیک در بخش دولتی
 تجزیه سازمان؛ ج( هایقابلیت و داخلی محیط تحلیل و بلندمدت؛ ب( تجزیه اهداف وضعیت: شامل الف( تعیین . تحلیل1
 خارجی. محیط تحلیل و
 سپس و کرده لیست را استفاده قابل هایاستراتژی مجموعه ابتدا استراتژی، تدوین در استراتژی استراتژی: تدوین . تدوین2
 تحلیل رد آمده دست به نتایج به توجه با و است آمده استراتژیک مدیریت هایبحث در که مختلفی هایمدل از استفاده با

 پایین دهر حتی و میانی مدیران باید مرحله این در. کنیممی انتخاب را برتر استراتژی است آمده اول مرحله در که وضعیت
 .(1388کند )نظرپور و بیات،  انگیزه ایجاد آنها در تا داد مشارکت نیز را سازمان

 با ناسبمت سازمانی از: الف( ساختار گرفت که عبارتند بهره ابزاری چند از باید هااستراتژی اجرای . اجرای استراتژی: برای3
 سازمانی فرهنگ سطح اجرایی؛ ج( ایجاد در سازمان هایتوانمندی و منابع ها،مهارت سازیها؛ ب( هماهنگاستراتژی
 سازمان. جدید استراتژی با متناسب

 ارزیابی. گیرد قرار نظارت و کنترل مورد باید شده، اجرا استراتژی ها،هدف به دستیابی حدود تعیین استراتژی: برای . ارزیابی4
 مورد هایجهنتی مقایسه شرکت؛ ب( هایاستراتژی اصلی مبانی الف( بررسی :شودمی اصلی فعالیت سه شامل استراتژی

 بینییشپ هایبرنامه با عملکردها که این از یافتن اطمینان منظور به اصالحی اقدامات واقعی؛ ج( انجام هاینتیجه با انتظار
 .(1390دارند )بهادری و غیورفر،  مطابقت شده

 (1390استراتژیک )بهادری و غيورفر،  مدیریت (: فرآیند5نمودار ) 
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 های مدیریت استراتژیک در بخش دولتیمدل

 مدل مدیریت استراتژیک آندروزالف( 
های در این مدل اولیه از مدل ارائه شده است. 1971در سال  «1آندروز»های مدیریت استراتژیک توسط یکی از اولین مدل

صورت و اجرای آن وجود دارد. تدوین و اجرای استراتژی به استراتژی مدیریت استراتژیک روابط مختلفی بین تدوین،
گوید اند. این مدل به ما میوطرفه به هم مرتبط شدهش دفلاند؛ اما تدوین و اجرا با یک طرفه به استراتژی مرتبط شدهیک

که مقدار نتایج به دست آمده درصورتی. که آیا بین اهداف سازمان و نتایج حاصل از استراتژی انحرافی وجود دارد یا خیر
ازخور دهد. بان میشوند. این امر یک فرآیند تکرارشونده را نشها مجدداً تدوین میکمتر از اهداف مورد نظر باشد، استراتژی

 (.1394)انوشه و همکاران، بسیار مهم است مختلفبین مراحل 
 (1394)انوشه و همکاران،  مدل مدیریت استراتژیک آندروز(: 6نمودار ) 

 
 

 مدل مدیریت استراتژیک هيت، ایرلند و هاسيکسونب( 
اند. آنها فرآیند مدیریت استراتژیک مطرح کردههای مدیریت مدلی دیگر از مدل 2007در سال  2هیت، ایرلِند و هاسکیسون

ی پذیرای کامل از تعهدات، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای شرکت در دستیابی به رقابتاستراتژیک را مجموعه
ت ها به صورشود که شرکتپذیری استراتژیک زمانی حاصل میرقابت. کنندباالتر از میانگین تعریف می استراتژیک و بازده

باالتر از میانگین به  کند را تدوین و اجرا نمایند همچنین بازدهها ایجاد ارزش میای که برای آنآمیزی استراتژیموفقیت
. اردتوانستند انجام دهند، اشاره دها میهای دیگری که آنگذاریگذاران در مقایسه با سرمایهبازدهی بیشتر از انتظار سرمایه

های اصلی تگیها و شایسهای بیرونی و درونی برای تعیین منابع، قابلیتن فرآیند تحلیل محیطنخستین گام شرکت در ای
از و اندشوند. با این اطالعات به دست آمده، شرکت چشمهای استراتژیک در نظر گرفته میآن است که به عنوان نهاده
رای استراتژی تدوین شده، شرکت اقداماتی را برای کند. برای اجرا تدوین می دهد و استراتژیمأموریت خود را توسعه می

 ت:دهد. خالصه این اقدامات به شرح ذیل اسباالتر از میانگین انجام می پذیری استراتژیک و بازدهدستیابی به رقابت

 اقدامات استراتژیک اثربخش در زمینه تدوین یکپارچه استراتژی -
 .(1393 امیرکبیری،) اتژیک مطلوباقدامات اجرایی برای دستیابی به نتایج استر -
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 (1393)اميرکبيری،  مدل مدیریت استراتژیک هيت، ایرلند و هاسيکسون(: 7نمودار )

 

 
 

 مدل مدیریت استراتژیک جانسون، ویتينگتون و اسکولج( 

. ارائه دادند منتشر شد، مدل جدیدی از مدل های مدیریت استراتژیک را 2009در سال  1جانسون، ویتینگتون و اسکولز
برای آینده و مدیریت استراتژی در  3، انتخاب استراتژیک2مدیریت استراتژیک شامل شناخت موقعیت استراتژیک سازمان

گیرند و آن را عملی می گیرد؛ بخصوص مدیرانی که در مورد استراتژی تصمیماست. استراتژی افراد را در بر می 4عمل
های مبهم و غیر معمول در کل سازمان مرتبط است. شکل زیر مدل مدیریت از موقعیت های برآمدهبا پیچیدگیو  سازندمی

ی نشان توان به صورت یک توالی خطاستراتژیک جانسون، ویتینگتون و اسکولز را به نمایش گذاشته است. این مدل را می
زد و در  انتخاب استراتژیک داد که نخست باید نسبت به موقعیت استراتژیک سازمان شناخت پیدا کرد، سپس دست به

یرند؛ این گسازی کرد. با این حال در عمل، این عناصر در یک توالی پشت سر هم و خطی قرار نمینهایت استراتژی را پیاده
 (.1397)خلیلی،  کنندعناصر مرتبط به هم هستند و در یک فرآیند بازخور در کنار یکدیگر عمل می

 (14: 1397)خليلی،  ک جانسون، ویتينگتون و اسکولزمدل مدیریت استراتژی(: 8نمودار )

 

 
 

                                                           
1 . Johnson, Whittington & Scholes 
2 . Strategic position 
3 . Strategic choice 
4 . Strategy in action 
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 مدل مدیریت استراتژیک راترملد( 

کند که ارائه می 2دهد. وی مدلی را تحت عنوان مدل اِی اِف آیمدل جدیدی از مدیریت استراتژیک را ارائه می 1راترمل
؛   4تدوین .2؛ 3تحلیل. 1که عبارتند از:  زیر استیکی از جدیدترین مدلهای مدیریت استراتژیک است. این مدل شامل مرحله 

 . 5اجرا. 3
دهند. موضوعات اساسی در هر یک از این های مدیریت استراتژیک را شکل میسه وظیفه تحلیل، تدوین و اجرا، ستون

 (:1396اده شده است )راترمل، نشان دزیر  در شکلوظایف 
 (1396)راترمل،  مدل مدیریت استراتژیک راترمل(: 9نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 

 یدربخش دولت کیاستراتژ تیریها و مشکالت مدچالش
 یک هر بیینت به و تقسیم زیر شرح به اساسی دسته چند به توانمی را استراتژیک مدیریت فرایند اجرای هایچالش و موانع

 :پرداخت آنها از
 وقت از ساعت یک از کمتر دولتی هایسازمان ارشد مدیران از درصد 15: استراتژی انتقال عدم به مربوط هایچالش. 1

 تحقق گرو در را خود مادی غیر و مادی منافع باید کارکنان همه که صورتی در پردازندمی استراتژی موضوع به را خود
 .بیابند سازمان استراتژی

 جرایا زمانی و شوندمی محسوب هاسازمان توفیق عامل مهمترین کارکنان: کارکنان همسویی عدم به مربوط هایچالش. 2
 خود بتوانند و دباشن داشته مشارکت استراتژی تدوین فرایند در کارکنان که شودمی تضمین هاسازمان در استراتژیک برنامه

 (.1389 همکاران، و زادهعباس) کنند همسو سازمان هایاستراتژی با را

                                                           
5 Rothaermel 
6 AFI 
7 Analyze 
8 Formulate 
9 Implement 

.  استراتژی چیست و چرا مهم 1
 است؟

. رهبری استراتژیک: مدیریت 2
 فرآیند استراتژیک

 تحلیل درونی 

 و بیرونی 

 شروع به کار 

 تدوین: 

استراتژی کسب 

 و کار

 
 

 تدوین:
 استراتژی شرکتی 

 
 اجرا

مزیت رقابتی  
 پایدار

 

  

 

 

تحلیل بیرونی: ساختار صنعت، . 3
های نیروهای رقابتی و گروه

 استراتژیک
ا و ه. تحلیل درونی: منابع، قابلیت4

 های اصلیشایستگی
. مزیت رقابتی: عملکرد شرکت 5

 های کسب و کارو مدل

. استراتژی کسب و کار: تمایز، رهبری 6
 هزینه و یکپارچگی

. استراتژی کسب و کار: نوآوری و 7
 ینیکارآفر

. طراحی سازمانی: ساختار، 11
 فرهنگ و کنترل

. حاکمیت شرکتی و اخالق 12
 کسب و کار

. استراتژی شرکتی: یکپارچگی 8
 عمودی و متنوع سازی

. استراتژی شرکتی: ادغام و 9
 اکتساب، اتحاد استراتژیک

. استراتژی جهانی: رقابت در 10
 سطح جهانی

 اجرای استراتژی

 تحلیل استراتژی

 تحلیل استراتژی

 تدوین استراتژی
 تدوین استراتژی
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 را یابرنامه نویسی برنامه نظام که است شده مشاهده موارد از بسیاری در: منابع تخصیص عدم به مربوط هایچالش. 3
 دیهیب کندنمی پیدا جایگاهی بودجه در هابرنامه این و نبوده متعهد آن به بندیبودجه نظام اما کندمی مصوب و نوشته

 .شد نخواهد محقق دولتی هایسازمان در هاییبرنامه چنین که باشدمی
 اهشک آن بر توافق و استراتژی تدوین از پس ارشد مدیران عالقه سطح غالباً: مدیریت تعهد عدم به مربوط هایچالش. 4

 کاهش نیز اآنه انگیزه باشد نمی متعهد استراتژی به نسبت کامالً ارشد مدیریت که کنند احساس کارکنان اگر. یابدمی
 (.2015و همکاران،  1یابد )اسالویکمی

 کامالً یاستراتژ اجرای منظور به باید کارکنان: سازمان در تغییرات اجرای زمینه در اشخاص مسئولیت بودن مشخص عدم. 5
 فرآیند در مستقیم طور به که افرادی تعداد چه هر بنابراین شود واگذار آنها به یک هر خاص هایمسئولیت و شده تفهیم

 .است بهتر باشد بیشتر شوندمی داده مشارکت استراتژیک اجرا
 حوادث لذا دکننمی فعالیت پویا محیط یک در هاسازمان آنکه به توجه با: استراتژی اجرای در رو پیش موانع تشخیص عدم. 6

 در و رانبح زمان در موانع این موقع به تشخیص آید، وجود به استراتژی اجرای طول در است ممکن نیز نشده پیش بینی
 استفاده با وانعم این بر غلبه جهت کارکنان بایستمی که باشد، استراتژی اجرای موانع از یکی تواندمی اطمینان عدم شرایط

 (.1385 مظاهری،) شوند تشویق خالقانه هایحلراه از
 پیوستار و زنجیره یک فاقد خام هایداده از انبوهی آمدن هم گرد موجب هاداده آوری جمع در واگرا تفکر نوعی وجود. 7

 .است گردیده منطقی
 .سازمان موقعیت باره در جمعی طور به باال سطح مدیران فریبی خود. 8
 .است شده انجام سازمان در گذشته در هرچه با رابطه در تغییر گونه هر کردن تلقی اشتباه. 9

 (.1385 اصیل، پسند نوع)سازمان در موجود وضع حفظ به مدیران توجه. 10

 

 ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتیراهکارهای موثر در راستای برنامه
یران و ها توسط مدها و واقعیتها، ناپایداری. لزوم شناسایی مسائل گوناگون سازمان و محیط بیرونی مبتنی بر ظرافت1

 ک.آینده نگری در مدیریت استراتژینگری و های جامعگیری از شیوههدایت بهینه و کنترل سازمان متناسب با آن با بهره

 و محیطی. های سازمانیگیری از پارادایم تلفیقی با توجه به رشد مکاتب مختلف در بستر زمان متناسب با موقعیت. بهره2
ترین شیوه مدیریت استراتژیک با توجه به نوع، گستره و مأموریت سازمان با در نظر گرفتن به الزام . بکارگیری مناسب3

 ها.سازی روشبومی
تواند ریزی استراتژیک قادر به حل بحران ناگهانی نیست، گرچه برای به حداقل رساندن تأثیرات مشکالت آینده می. برنامه4

ه جوانب با نگر صورت گرفته و کلیریزی استراتژیک در بازه زمانی درست و آیندهمورد استفاده قرار گیرد، لذا بایستی برنامه
 (.1398منش و همکاران، )رضایی یده شوددقت کارشناسی سنج

های مدیریت همسویی داشته باشد، چرا که در غیر اینصورت مدیر از طریق ریزی استراتژیک با سیستم. بایستی برنامه5
 (.1399هند بود )زکی پور کینجی، هایی که چیزی بیش از یک نوشته غیرقابل اجرا نیستند، قادر به مدیریت نخواطرح

 

 گيرینتيجه
لیه کگیری مناسب داشته باشد. آنها باید تجزیه و تحلیل جامعی از محیط سازمانی جهت اخذ تصمیم و مدیر باید دانش

ها و تهدیدهای محیطی خود را شناخته و به خوبی تحلیل کند، سپس به نقاط قوت و باید فرصت جوانب را بررسی کرده و
                                                           

1 Slavik 
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ها را فراهم کند و آمادگی برخورد ها زمینه استفاده از فرصتت و توانمندیو سعی کند از طریق نقاط قو هضعف خود پی برد
 با تهدیدهای محیطی را به دست آورد. از سوی دیگر نقاط ضعف خود را به حداقل برساند، این روند تنها از طریـق

محیط آن  ضیات سازمان وامکان پذیر است که با شرایط و مقت مدیریت استراتژیکنوعی  سازیپیاده ریزی صحیح وبرنامه
قتضیات شرایط و م استراتژیک باشند و دائماً یباید دارای نگرش بخش دولتیریزان و مدیران برنامه سازگار باشد. ضمناً

عریف ت سازمانهای نسبی محیطی و تحوالت آن را زیر نظر داشته و جهت موفقیت، استراتژی مناسب را با توجه به مزیت
 .و اجرا نمایند

برای  که ی نیستبینبینی و غیر قابل پیشت قابل پیشالریزی برای احتمامدیریت استراتژیک چیزی جز برنامهبنابراین 
های مناسب، و با ایجاد و اجرای استراتژی هستندبا رقابت مواجه  هاسازمان همهنیز قابل استفاده است، زیرا  بخش دولتی

کنند و در مورد دستیابی ها از این طریق اهداف را تعیین میاستراتژیست. به دست آورندتوانند مزیت رقابتی پایدار را آنها می
رد مسیر در مو ریزیبر اساس برنامه گیری و اجرای تصمیماتکنند. این مدیریت با تصمیمعمل میریزی و برنامهبه آنها 

 .کندن در حال حرکت است کمک میآینده سازمان در ارتباط است. همچنین به ما در شناسایی مسیری که سازما
 

 منابع 

 مکیو  ستیچاپ ب ،یفرهنگ یتهران، پژوهشها ،(یعموم تیری)مد تیریسازمان و مد یمبان ،(1396) ،مسعود ،یاحمد. 
 در خدمات براساس  ینوآور کیاستراتژ تیریمد ندیفرا ،(1393) ،نیرام ،یلیاسمع خیش ،دیحم ،یعتیشر ،وانیک ،یاحمد

 .تیریو مد یحسابدار یالمللنیکنفرانس ب ،غرب کشور( عیتوز ی: شرکتهای)مورد کاو مدل کافمن و ففر
 یتهران، شرکت چاپ و نشر بازرگان ،یعموم یاستگذاریو س یدولت یزری برنامه یراهنما ،(1397) ،ومرثیک ان،یاشتر. 
 و کاربرد نگاه دانش. می: مفاهکیاستراتژ تیریمد ،(1394) ،محمد ،یقیحق ،یدمجتبیس ،یموسو ،انوشه، مرتض 
 تهران، سمت،  ه،ی(. مترجم: عبداهلل زند1) کیاستراتژ تیریاستقرار مد ،(1391) ،یاچ و مک دانل، ادوارد ج گورانسف،یا

 چاپ هشتم.
 تهران، نشر شهر آشوب. ،تیریمد میجامع بر اصول و مفاه ینگرش ،(1390) ،مژگان ورفر،یبهروز و غ ،یبهادر 
 در  یمنابع انسان کیاستراتژ یزیبرنامه ر یعوامل موثر بر اجرا یبررس ،(1393) ،رضایعل د،یدمفیجعفر و س زاد، کیب

ال ششم، درصنعت نفت، س یمدیریت منابع انسان یپژوهش -یفصلنامه علم ،رانیا ینفت یپخش فرآوردهها یشرکت مل
  .73-102صص  ،23شماره 

 یبخش دولت وری بر بهره کیاستراتژ یزری برنامه ریتاث ،(1395) ،فرخ ،یمحمود ،غالمرضا ،یمیرح ،جعفر زاد، کیب، 
  .60-48 صص ، جلد اول،19)سال دوم(، شماره  داریو توسعه پا یعلوم انسان یتخصص یمجله علم

 یدولت های بخش وری در بهره کیاستراتژ یزری برنامه یاثربخش ،(1400) ،دهیحم رمرد،یش یاوجاق ،جعفر زاد، کیب، 
 .زیواحد تبر ی(، دانشگاه آزاد اسالوها زدایی مانع ها، یبانی)پشت دیتول تیریمد یمل شیهما

 روز. بانیتهران، اد ،تیریمد یاصول و مبان ،(1395) ،دیناه ،یصباح ،محمدرضا ،یپورصاحب 
 سازمان تیدر موفق کیاستراتژ زیری برنامه های انواع مدل یبررس ،(1396) ،محمدرضا ،یسیجورج ،رضا ش،یرایپ، 

 اهواز. ،یو حسابدار تیریاقتصاد، مد یکنفرانس مل نیدوم
 نینو های شهیاند ملی کنفرانس ،ها در سازمان کیاستراتژ تیریمد ،(1397) ،بهروز ،یبهروز ،ثمیم ،یاسکندر یجعفر 

 .یآورو فن قاتیوزارت علوم، تحق ،یو اجتماع یمطالعات حقوق یحسابدار تیریو خالق در مد
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 های شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه ،(1395) ،مقدم، افسانه یزمان ،اکبر یعل ،ییالهه؛ رضا زاده، یدریح 
 ،(اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: مطالعه مورد)ایران فرهنگی نهادهای و ها سازمان مدیریت در استراتژیک ریزیبرنامه

 .242-221 صص ،18 ارهسال پنجم، شم ،یفرهنگ اجتماعی راهبرد فصلنامه
 شیهما نیسوم ،؟یمشارکت ای یاسیس ،یعقالن کردیرو کی: یدر بخش دولت کیاستراتژ تیریمد ،(1397) ،آرش ،یلیخل 

 همدان. ،یاقتصاد و علوم اجتماع ،یحسابدار ت،یریمد المللی نیب
 یمال بر عملکرد یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد ریتأث یبررس ،(1393) ،دیسع ،یینیشهرآئ ،دیمج ،یضماهن ،رضا ،یرسول 

 .ینیو کارآفر تیریمد یمل شیهما نیشرکتها در بازار بورس تهران، سوم
 فرد،یو فاطمه سبحان یلیاردبیداور نظر ،ینوروز نی: حسنیمترجم ،کیاستراتژ تیریمد ،(1396) ،یتراترمل، فرانک 

 تهران، فوژان.
 تیریسنجش سطح بلوغ مد یالگو ،(1398) ،یعل ،یداوود و طاهر نپور،یاهلل، حسوجه زاده، یبهروز، قربان منش، ییرضا 

 .46-19، صص 38، شماره 4 دوره ،یراهبرد تیریمطالعات مد ،یدولت یسازمانها کیاستراتژ
 تهران، سمت، چاپ پانزدهم. ،تیریاصول مد ،(1399) ،یعل ان،یرضائ 
 تهران، آرون. ،کیاستراتژ تیریومد یزری برنامه ،(1399) ،میمر ،ینجیپور ک یزک 
 تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم. ،ییاقتضا کردیرو تیریسازمان و مد یمبان ،(1395) ،حسن ن،یمت یزارع 
 تهران، انتشارات نگاه دانش. ،تیریسازمان و مد یمبان ،(1400) ،درضایس ن،یدجوادیس 
 یمیکنفرانس پتروش ناولی ،سازمان در استراتژیک مدیریت و ریزی بررسی برنامه ،(1387) ،سید عبودی، سید عبدالرسول 

 .یمیپتروش عیصنا یشرکت مل ران،یا
 دولتی سازمانهای در استراتژیک مدیریت کاربرد موانع ،(1389) ،داریوش پور،،نوری و فریبا حنیفی، ،مهدیه زاده، عباس 

 .رازیاولین کنفرانس ساالنه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، ش ،ر ایرانکشو
 یالمللنیکنفرانس ب نیاول ،سازمانها تیدر موفق کیاستراتژ تیریمد یریو بکارگ تیاهم ،(1394) ،یمصطف پور، عباس 

 .رشت نوین های در هزاره سوم، شرکت پیشگامان پژوهش تیریو مد یحسابدار
 نور، چاپ دهم. امیتهران، دانشگاه پ ،کیاستراتژ تیریمد ،(1390) ،لطف اهلل ،یفروزنده دهکرد 
 سمنان، دانشگاه سمنان. ،(یرقابت یدر بازارها تیموفق دی)کل کیاستراتژ تیریمد ،(1389) ،داود ،یضیف 
 نیتدو کردیبا رو کیاستراتژ تیریو مد یزری برنامه ،(1392) ،صمد ل،یخبازباو ،یمحمدتق ،ینیام ،فروزنده، لطف اهلل 

 نور. امیتهران، دانشگاه پ ،یاستراتژ
 یتهران، پژوهشگران نشر دانشگاه ،تیریسازمان و مد یمبان ،(1391) ،خضراله ،یمتاج. 
 تهران، سمت، چاپ نهم. ،یدولت تیریمد ژهیمباحث و ،(1396) ،محمد دیس ،یمیمق 
 اول شماره بازرگانی، مدیریت نشریه ،استراتژیک گیریهای چالشهای نظری در تصمیم ،(1388) ،میرسپاسی، ناصر. 
 175نشریه تدبیر، شماره  ،عملکرد استراتژیک چالش ها و موانع ،(1385) ،مظاهری، مریم. 
 30صص ،ینیدر سازمان، ماهنامه صنعت و کارآفر یاتیو عمل کیاستراتژ یزری کاربرد برنامه،(1389) ،رضایعل ،یمقدس-

45.  
 مروا پیک ناشر ،ها مدیریت استراتژیک در سازمان ،(1385) ،نوع پسند اصیل، محمد. 
 تهران، موسسه کتاب مهربان  ،رانیدر ا یدولت یسازمانها تیریو مد نینو یدولت تیریمد ،(1397) ،رضا ،یگینجف ب

 نشر.
 تهران، صفار. ،یسازمان نینو تیریمد ،(1388) ،زهرا ات،ینظرپور، محسن و ب 
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 در دولتی دانشگاههای توسعة ریزی بررسی وضعیت برنامه ،(1387) ،یمنی دوزی سرخابی، محمد و ترك زاده، جعفر 
 .19-1 ،4 شماره اول، سال ایران، عالی آموزش انجمن فصلنامة ،ایران

 Bryson, Jon M. & Alston Farnum K. 2005. Creating and Implementing your Strategic Plan 

A Workbook for public and Nonprofit Organizations, 2th. Edition. 
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