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 تعریف مدیریت

 (1924)فالت،هنر انجام کار به وسیله دیگران 

 (1967.)فوستر،فرایند تبدیل اطالعات به عمل ؛این فرایند تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم

 (1971)دانلی و همکاران،فرآیند هماهنگ سازی فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی

ندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود  سازمانی برای  تحقق فرایند برنامه ریزی، سازما

 ( 1995)استونر و همکاران،هدف های  مورد نظر سازمان

 تعریف استراتژی

Strategema  به معنای فرمانده ارتش، مرکب ازStratos   به معنای ارتش وago .به معنای رهبر گرفته شده است 

استراتژی ابتدا به معنای فن، هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار مفهوم 

 گرفته شد.

مجموعه ای از اهداف  اصلی و سیاست  ها و   (Strategyدر جای دیگر استراتژی بدین شکل تعریف می شود : )استراتژی )

اهداف است، به گونه ای که قادر به  تبیین این موضوعات  باشد که در چه کسب و  برنامه های کلی  به منظور نیل به  این

 ( و چه نوع سازمانی  فعالیت می کنیم و یا می خواهیم فعالیت نماییم.Businessکاری)

 مفهوم استراتژی)راهبرد(

و نیز تخصیص تعیین هدف ها و آرمان های اساسی  و دیررس شرکت ، مشخص ساختن راه های عملی  و اجرایی  -

 منابع برای دستیابی  به آن هدف ها

 الگوی به جریان انداختن  تصمیمات -

تدابیر و طرح و نقشه ای که در جهت تهیه و تخصیص و به کارگیری هرچه منطقی تر منابع  برا رفع مشکالتی که  -

بازار  شود  و جوابگوی بدلیل بی توجهی به شرایط محیطی بروز کرده یا برای بهتر ساختن وضع خوب فعلی  استفاده

 و مشتریان بوده و رضایت افراد ذینفع و ذی اثر در سازمان را جلب  کند.

 است.سنت شکنی نیست،  سنتاستراتژی 

استراتژی صرفا بهتر کارکردن نیست. استراتژی انجام کارهایی متفاوت از گذشته و یا انجام همان کارها به طریقی متفاوت 

 است.

 امه ریزی و مدیریت استراتژیک.........؟چرا برن

 انتظارات فزآینده ازجانب مخاطبین سازمانها وشرکتها .1

 ارضای آنها )مشتری مداری( و مشتری نیازهای گرفتن نظر در -

 افزایش رقابت )ملی و بین المللی( -

 کاهش تاخیر زمانی -
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 افزایش کیفیت -

 زیست محیطی مباحث گرفتن نظر در -

 ت استراتژیک.........؟چرا برنامه ریزی و مدیری -

 تغییرات سریع درمحیط های کسب وکار در زمینه های : .2

 اجتماعی و فرهنگی -

 اقتصادی -

 تکنولوژیکی -

 حکومتی و سیاسی -

 

 سازمان ومحيط

شرایطی که ما کمتر می توانیم محیط آینده  با بین المللی شدن کسب وکار و جهانی شدن اقتصاد شرایط عدم اطمینان یعنی

 نیم و تغییرات و تحوالت و روند اتفاقات را پیش بینی و حدس بزنیم، بشدت افزایش پیدامی کند.را پیش بینی ک

ICT و تجارت الکترونیک تسهیالت بسیار جالبی فراهم آورده است تا شرکت ها با راحتی بیشتری به بازارهای جهانی دست

 های بین المللی عرضه کنند.یابند و بتوانند کاالها وخدمات خود را براحتی بیشتری درعرضه بازار

 

 محيط داخلی: 

یک شرکت یک محیط داخلی دارد که می تواند روی آنها تاثیرمستقیم داشته باشد به مجموعه عواملی که مدیران می توانند 

 گویند.  internal environmentروی آن تاثیر مستقیم داشته باشند محیط داخلی یا

 

Behzad
Highlight



 

3 
 

 محيط خارجی: 

ران سازمان ها نمی توانند روی آن تاثیر مستقیم داشته باشند. این محیط امروزه از پیچیدگی های مجموعه عواملی که مدی

 broad( و محیط عمومی(task environmentبیشتری برخوردارشده و از اینرو آن را به دوگروه محیط وظیفه ای  

environment   یاGeneral environment   .تقسیم بندی می کنند 

 ای : محيط وظيفه 

محیط وظیفه ای شامل ارگانهای دولتی، مشتریان، موسسات مالی )مثل بانکها(، رقبا )مثل شرکتهای دیگر( وعرضه کنندگان 

 است.

 محيط عمومی : 

همه سازمانها با یک محیط عمومی وکلی هم روبرو هستند که شامل تاثیرات تکنولوژی جهانی، فرهنگ جهانی، سیاست 

 ت.جهانی واقتصاد جهانی اس

 عالقمندان داخلی: 

 به گروه های مدیران، کارکنان وسهامداران گروههای عالقمند داخلی گفته می شود.

 عالقمندان خارجی: 

به ارگانهای دولتی، مشتریان، موسسات مالی )مثل بانکها(، رقبا )مثل شرکتهای دیگر( وعرضه کنندگان اصطالحا گروه های 

 .عالقمند خارجی گفته می شود

 ی )راهبرد( چيست؟استراتژ

خود دست یافته و کوتاه مدت  اهدافیک برنامه فراگیر سازمانی شامل اقداماتی است که باید صورت پذیرد تا سازمان به 

 خود نایل می شود. اهداف اساسی و بلند مدتکه نهایتا به  مطمئن شود

 Strategic Planningبرنامه ریزی استراتژیک  

 ته می شود که به تدوین یک استراتژی موثر می انجامد.گف عملو  تفکربه فرایندی از 

 دراین تعریف:

 .شود می صحبت پروسه یا فرآیند ازیک اوال -

 .بگیرد صورت باید که است وکارهای اعمال تعدادی هم و تفکر شامل هم فرآیند این ثانیا -

 خروجی این فرآیند هم یک استراتژی موثراست. -

 است. ongoingاساسا یک فرآیند  
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 ریت استراتژیکمدی

تصمیم گیری برای جایی که می خواهیم به آن برسیم، برای ما نسبتا ساده بوده است. دشواری کار وادار نمودن سازمان به 

 عمل کردن بر اساس اولویت های جدید است.

 (1992)فلوید و وول ریج،

 مدیریت استراتژیک

رگز نخواهید دانست که در چه زمانی کار را به اتمام میرسانید و اگر در مسیر حرکت از نحوه کار خود آگاهی نداشته باشید ، ه

 در نهایت به موفقیت می رسید یا خیر.

 (1979)کرازبی ،

مدیریت استراتژیک یک جعبه ابزار نیست ، بلکه یک شیوه تفکر تحلیلی و یک تعهد برای تخصیص منابع در اجراست . برنامه 

 ست، بسیاری از موضوعات مهم در مدیریت استراتژیک اصوال کمی شدن نیستند.ریزی استراتژیک صرفا یک ضرب و تقسیم نی

(Peter Druker) 

 ایده اصلی استراتژی اینست که قوت خود بر علیه رقیب را بر نقاط ضعف نسبی او متمرکز کنیم.

(Bruce Henderson) 

 

 فرایند مدیریت استراتژیک

می )وظیفه ای و عمومی( خود را تحلیل کرده و از آنها و خارجی  فرایندی است که طی آن سازمان ها محیط های داخلی

خود را برقرار کرده و به خلق استراتژی هایی که رسیدن به اهداف مشخص  آموزند و بر این اساس سمت و سوی راهبردی

( (stakeholders شده را یاری می دهد مبادرت می کنند و با اجرای آن استراتژی ها به ارضای نیازهای عالقه مندان اصلی

 سازمان می پردازند.  
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 فرآیند مدیریت استراتژیک تفاوتهای اصلی بين مدیریت سنتی و

 ( زمان مشخصی برای آن تعریف نمی شود.  (Ongoing Processرویکردی پویا و دائمی دارد  .1

تحول وجود دارد یعنی باعث قابلیت انعطاف برای سازگاری سازمان با تغییرات شدید را دارد )اساسا درحوزه مدیریت  .2

 می شود سازمان ها به سازمان های متحول و فراگیرنده تبدیل شوند(.

 برای محیط هایی با شرایط عدم اطمینان مناسب است. .3

 (Learning Organization)باعث تبدیل شدن سازمان و مدیران آن به یک مجموعه فراگیرنده می شود  .4

 تفکر سیستمی است.درمدیریت راهبردی نیاز به روش ها و  .5

 

 سطوح مدیریت استراتژیک

 ((corporate level   سطح کل مؤسسه - 1

 (  (business level  سطح کسب و کار - 2

   (functional level )   سطح وظیفه ای- 3

 عناصر مدیریت استراتژیک

 استراتژیست ها چه کسانی هستند ؟

ی استراتژیک را بگیرند. به همین دلیل دومین عنصر را که تصمیم استرتژیست ها افرادی هستند که می توانند تصمیم ها

 استراتژیک چه هستند را پیش می آورند. 

 استراتژیست ها افرادی از سازمان هستند که واقعا تصمیم های استراتژیک را اتخاذ و نیروی محرکه اجرای آن ها هستند.

 عناصر مدیریت استراتژیک

دیران ارشد نیز باشند. درعین حال بهتر است مدیر عامل یا گروهی شامل بعضی اعضای گاهی ممکن است افرادی غیر از م

 هیات مدیره، مدیر عامل و بعضی مدیران میانی شرکت باشند.

 شرایط ایده ال :

مدیران رسمی که عبارتند از مدیرعامل وهیئت مدیره که مسئولیتهای قانونی اجرایی آن تصمیمات را هم دارند، خود 

 یی را داشته باشند که استراتژیست شرکت هم بحساب آیند.  ویژگیها

 

 ابعاد یا ویژگی های مسایل و تصميم های استراتژیک

ومهم  معموال در هر روز مدیران با اتخاذ تعدادی تصمیمات و اجرای آنها روبرو هستند بعضی ازاین تصمیمات استراتژیک

 مره هستند. و روز عملیاتی واجراییهستند و بعضی ازاین تصمیمات 
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 چگونه باید آنها را ازهم شناسائی و تفکیک کرد تا اتخاذ تصمیمات استراتژیک به استراتژیست های سازمان واگذار شوند؟

 

 تصميم های استراتژیک دارای ابعاد زیر هستند

ه خاذ کنند و ببه تصمیم و اقدام مدیریت عالی سازمان نیاز دارد. تصمیمی که الزم است مدیران ارشدازنظر قانونی ات .1

 مورد اجرا گذارند.

 سازمان است. برای اجرا به سرمایه گذاری زیادی الزم مستلزم تخصیص مقادیر زیادی از منابع .2

 دارد. .3

 اثرات عمده ای بر رونق آینده مؤسسه دارند. درحقیقت بودن یا نبودن و رونق آینده سازمان در گرو اتخاذ آنها است. .4

 آینده نگر هستند. .5

 امد های عمده چند وظیفه ای یا چند بخشی دارند. بعبارت دیگر تصمیماتی است که.معموال پی5 .6

 امورمالی، پرسنلی، تولید وهمه اینها را دربرمی گیرد. .7

 در نظر گرفتن عوامل محیط خارجی را ضروری می سازند .8

 ویژگی قفل شوندگی دارند. .9

 

:(Lock-in, Lock-out) ویژگی قفل شوندگی 

 یمی استراتژیک شد بدلیل تخصیص گسترده منابع، خروج از آن دشوار خواهد بود.اگر مؤسسه ای وارد تصم

  (lock in)بعبارت دیگرمنابع شرکت درآن تصمیم گرفتار می شوند  

در مقابل اگر مؤسسه ای در زمانی که شایسته بود وارد تصمیم استراتژیک شود اقدام نکرد، بدلیل ورود رقبا به آن عرصه، ورود 

  lock-outد شد  دشوار خواه

 مقایسه تصميم های راهبردی و عملياتی

 تصميم های استراتژیک:

 تأثیر فراگیر: به بسیاری از بخش ها و ابعاد سازمان تأثیر می گذارد. -

 تأثیر عمیق: زدودن آثار آن بسیار سخت است، نمی توان آثار آن رابراحتی پاک کرد. -

 ودبه بقا و تداوم موفق فعالیت مؤسسه مربوط می ش -

 تصميم های عملياتی: 

تأثیر بخشی و محدود دارد برای مثال اگربه کسی مرخصی داده شد. این تصمیم اگرهم اشتباه باشد تاثیرگسترده ای  -

 روی سازمان وکارکردآن نمی گذارد

 تأثیر کوتاه مدت و زود گذر دارد: آثار آن با دیگر تصمیمات به راحتی می توان زدود -
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 مؤسسه مربوط می شود به کیفیت عملکرد روزمره -

 

 ارزیابی محيط خارجی

برنامه ریزی راهبردی به دنبال یافتن بهترین سازگاری بین شرکت و محیط خارجی در جهت عملکرد مطمئن و بهبود دائمی 

 برنامه های شرکت است.

یدهای رویاروی شرکت هدف این مرحله از فرآیند برنامه ریزی راهبردی، یافتن اطالعات و تنظیم شمایی از فرصت ها و تهد

 است.

 تعریف عوامل محيطی :

عوامل محیطی به آن دسته از رخدادها و ویژگی های محیط خارجی شرکت گفته می شود که بر روی عملکرد شرکت تاثیر 

 گذاشته و بهتر است مدیران آنها را در نظر بگیرند.

 عوامل محیط عمومی و وسیع -

 عوامل محیط وظیفه ای -

 

 : تعریف عوامل محيطی

 فرصت: 

 شرایط یا موقعیت خارجی که حرکت در راستای آن، تحقق اهداف شرکت را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

 بازسازی عراق مثال هایی از فرصت ها هستند که برای شرکتهای ما مطرح هستند.   

 تهدید:

 هرگونه موقعیت و شرایط خارجی که مانع تحقق اهداف شرکت خواهد شد. 

 ه و افزایش دستمزدها  افزایش نرخ بهر

 رقابت:

هر گونه فعالیت مشابه با حوزه های فعالیت شرکت که از طرف بخش خصوصی و یا دولتی در گستره فعالیت های شرکت 

 عرضه گردد.

 ارزیابی و تحليل محيط خارجی چه فایده ای دارد؟

 اطالعات مورد نیاز برای حفظ بقا شرکت در محیط متغیر را فراهم می نماید. .1

 وزه های تنش و چالش را که شرکت در آن قرار دارد روشن می سازد.ح .2

 در تصمیم گیرندگان شرکت تفکر فراشرکتی و بینش ارتباط دهی محیط و شرکت را ایجاد می کند. .3
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  اساسا مدیران و استراتژیست های سازمان بایستی اصوال فراتراز شرکتها نگاه کنند و به محیط و روندها توجه

 ند.خاص داشته باش

 ساز و کار الزم برای رویارویی بموقع با تهدیدها و استفاده بموقع از فرصت ها را ایجاد می کند.   .4

 

 تعریف دیگر از ارزیابی محيط خارجی

بمنظور تعیین فرصتها و  فرآیندی است که برنامه ریزان استراتژیک شرکت، رخدادها و عوامل محیط های کلی و وظیفه ای را

 Monitoring the Environmentنظر می گیرند.  تهدیدات محیطی زیر

زیرنظر گرفتن یا مانیتورکردن محیط خارجی بسیارعمل مهم و کاراساسی به حساب میآیدمجموعه فعالیتهای زیرنظر گرفتن 

 Scanningوتجزیه و تحلیل کردن را اصطالحا ارزیابی محیط خارجی می گوییم  

 قانون گذاری ملی و جهانی می باشد. –از مهمترین عوامل محیطی : نیروهای سیاسی 

 
Porter’s Five-Forces Model of Industry Competition 

 نيروی رقابتی پورتر ٥مدل  

 

 پورتر دراین مدل سعی کرده عالوه برشرکتهای رقیب چهارنیروی دیگر دراین رقابت درون صنعتی را  وارد کند.

 فعالیت مورد نظر ما شوند شرکتهای جدید که می خواهند واردفعالیتی مشابه .1

نوع رقابت دیگر کاالهای جایگزین است. امروزه برای اغلب کاالها و موارد مصرف چندین نوع کاالی جایگزین وجود  .2

 دارد اینها هم به نوعی رقابت و چانه زنی و تشدید رقابت را ایجاد می کنند
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درتجارت   B2Bاگر مشتریان ازنوع مدل مشتریان هم دراین معادالت قدرت چانه زنی زیادی دارند. معموال  .3

راکه شما عرضه  الکترونیکی باشند اگرنتوانند کیفیت و قیمت موردنظرشان را از شما دریافت کنند می توانند کاری

 می کنید خودشان انجام دهند.

 عرضه کنندگان هم قدرت چانه زنی خاصی دارند و می توانند رقابت ایجاد کنند. .4

 

 بی محيط خارجی:روش ها و فنون ارزیا

 گردآوری اطالعات -

 جاسوسی -

 پیش بینی -

 
Environmental Analysis 

 تحليل )آناليز( محيط خارجی 

نسبت به نشانه های محیطی صرف نظر کردن و یا  پیش بینی، عکس العملشامل تصمیم هایی است که برای نشان دادن 

 توسط مدیران استراتژیست شرکت اتخاذ می شود.

 محيط خارجیروش انجام تحليل 

الف: شناسایی عوامل و رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی در سطوح استانی، ملی، منطقه ای و بین 

 المللی و پیش بینی روند تغییرات آنها.

 تب: تعیین پیام و تاثیری آه هر یک از عوامل بند الف برای شرکت دارد و تعیین جهت و شدت آنها از نظر میزان اهمی

 تاثیرگذاری. 

 دوسوال : درچه جهت ؟    با چه شدتی  ؟

 ج: تنظیم شمای )پروفایل( فرصت ها و تهدیدات خارجی

 

 ارزیابی محيط داخلی

شناخت محیط داخلی فرآیندی است که برنامه ریزان استراتژیک برای تشخیص، گردآوری، نظارت و خالصه کردن نقاط قوت 

 و ضعف محیط داخلی بکار می برند.

 هداف شناخت محيط داخلی :ا

 شناخت نقاط قوت و ضعف - 1

 آگاهی از توانمندی های فعلی )بالفعل( شرکت - 2

 آگاهی از توانمندی های آتی )بالقوه( شرکت - 3

 حصول اطمینان از مزیت های نسبی و رقابتی شرکت - 4
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 نقاط قوت

کت نسبت به سایر شرکت های رقیب در رسیدن به آن دسته از عوامل و توانمندی های داخلی که موجب مزیت رقابتی شر

 اهداف آن شده است.

 توانمندی هایی مانند توانمندیهای مالی، پرسنلی، تفکر بهتر، برخورداری  ازمتخصصین توانمند و...

 نقاط ضعف

 آن دسته از عوامل داخلی که موجب کندی و یا مانع دستیابی شرکت به اهداف آن شده است.

سانی . وضع مالی شرکتی خوب است و می تواند به کارهایش رشد و توسعه دهد ولی مهندس طراح خوب مثال در نیروی ان

ندارد و ازاین نظرضعیف است و نمی تواندکاالهای جدید عرضه کندو ازاین منابع مالی درایجاد سود بیشتر و سهم بازار 

 بیشتراستفاده کند.

 شعار استراتژیست ها

 بکاهد.نقاط ضعف بنا شود و حتی االمکان از تاثیرات نقاط قوت پایه  هر استراتژی موثری باید بر

 

 روش های عمده تحليل محيط داخلی

 Financial Analysisتحليل مالی  

برای اینکه توانمندیهای شرکت را بصورت یکسری عوامل داخلی ارزیابی کنیم ممکن است با استفاده از نسبت های مالی مانند 

 بت های اهرمی، نسبت های فعالیت ونقدینگی اینکار را انجام دهیم.نسبت های سودآوری،نس

 Value Chain Analysisتحليل زنجيره ارزش   

تحلیل زنجیره ارزش به این منتهی می شود که اساسا نوع فعالیت های اصلی و حاشیه ای که شرکت انجام می دهد هرکدام 

نقش دارند. بدیهی است که عواملی که نقش و ارزش بیشتر دارند باید چه مقدار در رسیدن به اهداف سودآوری و ایجاد ارزش 

 تقویت شوند وعواملی که نقش کمتری دارند باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.

 کسب و کار

 چهارچوبی برای ارزیابی تاثیرات تغییرات برنامه ریزی شده  -

 ود.مشخص کننده گامهایی که برای پیشبرد سازمان الزم است برداشته ش -

 به این سئوال که کسب و کار ما چیست؟ باید از سه منظر زیر پاسخ داد :

 چه کسی ارضا می شود؟ بازارها و مشتری -

 با چه چیزی ارضا می شود؟ وظیفه ای که برای مشتریان انجام می دهیم و نیازی که مشتریان دارند. -
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 ندی های داخلی ماچگونه نیازهای مشتریان ارضا می شود؟ فرآیند تبدیل منابع و توانم -

 دو تصمیم مهم استراتژیک هر سازمان -

 

  (Vision)چشم انداز �

یک تصور ذهنی از اینکه سازمان به چه شکلی در آینده توسط عالقه مندان آن دیده خواهد شد و با آنان چگونه رفتار خواهد 

 کرد.

  (Mission)رسالت �

که آن مؤسسه را از مؤسسات مشابه متمایز می سازد و دامنه رسالت یک مؤسسه، منظور اساسی و منحصر به فردی است 

 منطقه تعیین می کند. -عملیات آن را بر حسب کاال

 

 دو تصميم مهم استراتژیک هر سازمان

  در قالب یکبایستی توجه نمود زمانی که برای آینده شرکت و چشم انداز و رسالت آن تصمیم گیری می شود، در حقیقت 

و این تفاوت دارد با اینکه گفته شود که مثال بطور طبیعی رسالت یک شرکت بخش ل می شود تصمیم استراتژیک عم

و  چشم انداز شرکتشان چه باشدمدیران تصمیم می گیرند که خصوصی سود آوری است. چنین چیزی قابل قبول نیست. بلکه 

 رسالتش کدام باشد.

 

 چشم انداز

 گروه های عالقه مند سازمان

فاصله با سازمان در ارتباط هستند و بطور مستقیم تری رفتارشان روی استراتژی و عملکرد سازمان تاثیر گروه هایی که بال

 بسزائی می گذارد.

تصویر یا تصورذهنی ازاینکه موجودیتی بنام سازمان در آینده توسط این عالقه مندان که با آن سر و کار دارند چگونه دیده می 

 شوند مبین شخصیت اش خواهد بود. 

بعبارت دیگر ما می خواهیم کاراکتر یا شخصیت شرکت درآینده را به تصویر بکشیم آن تصویر ذهنی یا آنچه که در ذهن ما 

 گوییم.چشم انداز می آید را 

 چشم انداز مربوط می شود به اینكه سازمان :

 باشد؟ اینکه چه چیزی یا چه موجودیتی باشد؟  چه می تواند 

عنی اینکه ما تصمیم معقولی بگیریم که آن موجودیت درآینده به این شکل تغییرپیدا کند باشد؟ یچه چیزی بهتر است 

 ومتحول شود.

 چشم انداز، وضعیت و موقعیت سازمان را در محیط آینده آن تعریف می کند.

 وضعیت یعنی چگونگی درمحیط و موقعیت یعنی وضعیت آن نسبت به دیگرسازمان ها چگونه است.
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 ال و پاناسونیکبنیانگذار ناسیون

 مثال

 تبدیل شدن به بزرگترین کسب و کار الکترونیکی که عمده داد و ستد های آن بطریق الکترونیکی صورت می گیرد....

یعنی بعبارت دیگردر چند سال آینده قرار بود این شرکت به یکی از بزرگترین شرکت هایی تبدیل شود که سریع به تجارت 

 کسب و کار را بخصوص درسطح بین المللی از طریق الکترونیکی انجام دهد.الکترونیکی رسیده و بیشترین 

 دو نکته

  the bestدرهمه چشم اندازها همیشه یک صفت عالی وجود دارد مثل بهترین، مهمترین، عالی ترین یا  

 ی:( در بین مدیران و کارکنان سازمان، کمک بزرگی است براshared visionتعریف یک چشم انداز مشترک ) 

 الف : تعیین و تعریف رسالت های سازمان )رسالت خوب برای شرکت تعریف کنیم(

 ب: برنامه ریزان استراتژیک سازمان. )کمک می کند برای برنامه ریزی بهتر(

 پ: تصمیم گیرندگان)مدیران( سازمان. )در انجام وظایف محوله کمک شایانی می کند(

 

 شيوه عملی تدوین چشم انداز

 ا مشارآت تعدادی از مدیرانذهن انگیزی ب -

 بحث و گفتگوی سازمان یافته -

 سازش به منظور جمع بندی نظرات -

ازطریق طوفان فکری یا ابزاری شبیه این سعی می کنیم درعمل ذهن مدیران را برانگیخته کنیم که به ابداع و حالت خالقیت 

 و زایش فکری برسند. 

 سیدن به نتایج مشترک است.بعد از این مرحله بحث وگفتگو سازمان یافته تا ر

 موانع  مدیران که از بالهای مهم مدیریت در عصر حاضر است را از بین می برند تا به همان دیدگاه مشترک برسند.

 

 چشم انداز نهایی باید دارای ویژگيهای زیرباشد:

 برسد همه ذهن به سریع بطوریکه باشد وخوب روان خیلی جمالت

 باشد وشفاف گویا

 ت وعباراتی استفاده کرد که برای همه معنی یکسانی داشته باشند و قابلیت تفسیر و تعبیر نداشته باشد.باید ازکلما

هرچه دراین راه کوشش بیشتری کنیم افراد وکارکنان شرکت به دیدگاه مشترک زودترمی رسند و از نتایج خوب آن یا 

می کنند و موجبات رشد و تعالی شرکت را فراهم می برخورداری از یک دیدگاه مشترک و گویا و پیشرو استفاده بیشتری 

 کنند.
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 رسالت

رسالت یک مؤسسه، منظور اساسی و منحصر به فردی است که آن مؤسسه را از مؤسسات مشابه متمایز می سازد و دامنه 

 منطقه تعیین می کند. -عملیات آن را بر حسب کاال

 یک سند رسالت باید حداقل دو موضوع را برساند:

و منظوراساسی :ازکجا آمده ام آمدنم بحرچه بود؟ بحرچه بود را بطورشفاف نشان دهد و این بحر چه بود باید  مقصود .1

 شرکت ما را از دیگران جدا کند هرشرکتی می تواند رسالت خاص خود را داشته باشد.

ت راعرضه کند و را بر حسب کاال و خدمات و منطقه ای که می خواهد این کاال وخدما دامنه عملیات و فعالیت .2

 بازارهایش را تعریف کند.

 رسالت

تعریف شده مشخص می آند. بعبارت دیگر اگر قرار است چشم انداز آن را در آینده برای تحقق جهت گیری رسالت سازمان 

 چشم اندازی که ترسیم کرده ایم محقق شود اولین گام این است که یک رسالت یا گزاره رسالت خوب را تعریف کنیم.

 Mission Statementيه رسالت بيان

سندی است رسمی شامل گزاره هایی روشن درباره باورهای اساسی، ارزش ها، اولویت های هدف گذاری و جهت گیری فعالیت 

 سازمان که برای تحقق یافتن چشم انداز مورد نظر سازمان و عالقه مندان به آن تنظیم می شود.آینده و  جاریهای 

 امل دو جزء مهم است:بیانیه رسالت دست کم ش

  organization philosophyفلسفه سازمانی -

  organization purposeمقصود سازمانی -

 

 فلسفه سازمانی

 بیانگر دیدگاه ها، باورهای اساسی، ارزش ها، آرزوها و اولویت های مدیران استراتژیک سازمان است. -

یان گذاران این سازمان برای چه، کدام ارزشها را دنبال درفلسفه سازمانی نکاتی را در مورد اینکه استراتژیست ها و بن -

کردند، چه آرزوها وآمالهای داشتند ازچه دیدگاه ها و باورهای اساسی برخوردار بوده و هستند فلسفه وجودی 

 سازمان رابیان می کنیم.

 به چه چیزهای معتقدیم و چه چیزهای را دنبال می کنیم و چه ارزش های را دنبال می کنیم -

 صود سازمانیمق

شامل نوع فعالیت هایی است که سازمان انجام می دهد یا تمایل به انجام آن ها دارد و نوع سازمانی که هست یا  -

 تصمیم دارد که باشد. 

 درحقیقت نوع فعالیت یا همان رشته فعالیت کسب وکار و نوع سازمان بهم بسیار وابسته هستند.  -

آمدیم که اینکارها را انجام دهیم، یا فعالیت کنیم، این نوع برخورد مقصود سازمانی همان علت وجودی است ما  -

 کنیم، این نوع سازمان باشیم.
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 یک نمونه

 دیدگاه ها و ارزش ها : - 1

دیدگاهی که به عنوان یک زمینه فکری و فرهنگ سازمانی در بین همه کارکنان پژوهشکده وجود داشته و باید تشویق و 

 .....ترویج شود این است که  ...

ما در این پژوهشکده اعتقاد داریم که از طریق کسب و پیشبرد دانش و فن آوری شناورهای اثر سطحی در جهت افزایش توان 

 رزمی و اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گام بر می داریم

 وی ، تعهد، توکل و تعادلخمیر مایه های اصلی نظام ارزشی حاکم بر این پژوهشکده عبارتند از : تخصص، تق

 راه و رسم اداره امور: -2

ما در این پژوهشکده باید با تمهیداتی زمینه را برای مشارکت ، مشاورت و همفکری همه نیروها فراهم نموده و از خالقیت، 

 نوآوری و احساس مسئولیت همگان در همه زمینه ها بهره ببریم.

و ارجاع آن به افراد و ارزیابی عملکرد آنان باید بر اساس اصل شایسته ساالری  ما در این پژوهشکده معتقدیم که تقسیم کار

 انجام شود ........

 چالش ها و آینده - 3

که دسترسی به آن در آینده ای نه چندان دور میسر است   ایجاد مرکزی با اعتبار جهانی در  -مهمترین چالش فراروی ما 

 ناور های اثر سطحی است.زمینه پژوهش و آموزش و علوم و فنون ش

 اهداف سازمانی

 (Organizational Objectives) 

خود می خواهد  activityو فعالیتهای  existenceاهداف سازمانی آن دسته از پایانه ها )مقاصد( است که هر سازمانی با بودن 

 به آنها دست یابد. 

 بعبارتی اهداف سازمانی چیست کار بسیارمهمی است. تدوین و تعریف مشخص از اینکه سازمان بدنبال چه چیزهای است یا

 در زبان انگليسی

Objectives ,Goals , Ends ,Target , Aims , Purposes 

Goalsاهداف کلی و نسبتا نامشخصی که ازسطح باالتری برخوردار هستند = 

Objectiveن را دارند= اهداف باز مهم هستند ولی قابلیت اندازه گیری و کمی شدن و روشن تر بود 

Targetsخیلی مشخص تراست = 

Endsخیلی کلی تراست = 

 در زبان فارسی
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 برای رساندن بهتر منظور کمک گرفته می شود. همراه با واژه اهداف …غایی و نهایی و اساسی و اجرایی و 

 اهداف رسمی

یل آن ها بطور رسمی ذکر شده است همه سازمان ها در بدو پدید آمدن دارای اهدافی هستند که در اساسنامه و یا قانون تشک

 و در گزارش های رسمی به آنها اشاره می شود. اینگونه اهداف به مرور زمان و در عمل ممکن است تغییر کنند.

 سازمانها یا شرکتها بندی بنام موضوع شرکت در اساسنامه دارند که به آن همان اهداف رسمی گفته می شود.

کلی سازمان را بیان می کنند که در عمل به مدیریت سازمان ها در تصمیم گیری ها و  اهداف رسمی معموال مقاصد مبهم و

 برنامه ریزی ها کمک چندانی نمی کنند.

 اهداف عملياتی

 اهداف عملیاتی آن دسته از پایانه ها )مقاصد ( است که سازمان ها با اعمال و رفتار واقعی خود بدنبال آنها هستند. 

ا از روی نحوه اعمال و تصمیم گیری شان می توان متوجه اهداف عملیاتی آنها شد و فهمید که کدام بعبارت دیگردر سازمانه

 اهداف عملیاتی رادنبال می کنند.

 نمونه

 مدیرعامل شرکت ایران خودرو اعالم کند که هرایرانی یک خودرو ایران خودرو را داشته باشد  -

 درحقیقت این بیان اهداف رسمی شرکت است.  -

o ابی قیمت تمام شده و قیمت گذاری به اطالع مدیرعامل می رسد که خودرو را میتوان به در ارزی

چهارمیلیون تومان فروخت و مدیرعامل اعالم کند که بهتراست خودرو را به شش میلیون تومان بفروش 

 برسانند 

این به معنای پیروی ازاهداف عملیاتی است زیرا با قیمت چهارمیلیون تومان بهتر شعار مربوط به اهداف رسمی می  -

 تواند محقق شود تا با قیمت شش میلیون تومان.

 لذا گاه ممکن است اهداف رسمی درتناقض با اهداف عملیاتی هم باشد. -

 

 چند تقسيم بندی دیگر اهداف:

 مدت وتاهک مدت، میان مدت، بلند -

 اجرایی تاکتیکی، استراتژیک، -

 داخلی اهداف خارجی، اهداف -

 مشخص اهداف کلی، اهداف -
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 اهداف خارجی 

اهدافی هستند که تعریف کننده چگونگی رفتار یا برخورد شرکت با محیط و تعریف کننده شرکت یا سازمان درمحیط خارجی 

 آن است

 و چگونگی برخورد با محیط خارجی است. هر ایرانی یک پیکان یا حفظ محیط زیست اینها نحوه

 اهداف داخلی 

بیان کننده نحوه و چگونگی بازده منابع بکار گرفته داخلی است. درحقیقت اهداف داخلی بیان کننده این هستند که چگونه 

 منابع داخلی بکارگرفته میشوند.

 و چگونگی بکارگیری دارایی هایش را بیان میکند.اگرشرکتی بیان کند که نرخ بازده سرمایه ای برابر بیست درصد دارد، نحوه 

 

 هستند.  survivalاغلب سازمانها دارای هدف غائی و نهایی به نام بقا 

 که شرکت چگونه می تواند به اهداف خود برسد. بر این است واساس بقا همه سازمانها آمده اند که باشند 

 است. توجیه بقای سازمان ها چگونگی دست یابی به اهداف آنها

مثال :سازمان میراث فرهنگی گزارش می دهد که چند مسجد را بازسازی کرده، یا چگونه ازدستبرد به میراث فرهنگی 

 جلوگیری میکند و... 

 به این ترتیب می خواهند که حسن ها ومزایای خود را از بودنشان درجامعه و استفاده از بودجه عمومی را توجیه کنند.

 

 یات نوین مدیریتاهداف سازمانی در نظر

 درتئوریهای کالسيک 

 عموما سازمانها دارای اهداف مشخص و معین و تقریبا ثابتی هستند. 

برای مثال یک بازرگان بعنوان یک شرکت بخش خصوصی هدفی جز سودآوری ندارد. بنابراین در این نظریه  -

ن بخش خصوصی همیشه این هدف سودآوری ازباال به پایین تبیین و تعیین گردیده است وباید حتما یک سازما

 رادنبال کند.

 نئوکالسيكها

وقتی که نوبت به نئوکالسیکها یا مدیران رفتاری و نظامهای رفتاری می رسد، آنها بیان میکنند که این سازمانها نیستند که 

 هدف ندارند. این دارای هدف هستند و این اهداف خود را درسازمان منعکس میکنند و سازمانها اصال هدف دارند بلکه افراد

 .بجای یک هدف چندین هدف داشتدرمقابل تز کالسیک است و دراینجا میتوان آنتی تز یک نوع 

 

 :در نظریات نوین مدیریت که یک نوع سنتز از تزوآنتی تز است عموما ترکيب این دو را مشاهده می کنيم
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 عی اولویت بندی برخوردارند.سازمانها همزمان اهداف متنوعی را دنبال می کنند. این اهداف از نو -

 درنظریات نوین مدیریت یک نوع نوگرایی و یک نوع پدیده های دینامیک مشاهده می شود. -

 طبق این نظریه سازمانها معموال در هر زمان دارای چندین هدف هستند. -

 رخوردارند.بیشتری ب سازمان هایی که دارای اهداف مشخص، اولویت بندی شده و مدون باشند از درجه پیشرفتگی -

 

 درجه پيشرفتگی سازمانی از نظر نوع هدف گذاری

 ابتدایی ترین سازمان )سازمان نوپا(

 وجود اهداف کلی بدون اینکه سندی رسمی تدوین شده باشد - 1

 تدوین اهداف کلی و مستند سازی آن - 2

 تدوین اهداف مشخص و ویژه - 3

 اولویت بندی اهداف مشخص و ویژه - 4

 ازمانپیشرفته ترین س

 

 درجه پيشرفتگی سازمانی از نظر نوع هدف گذاری

درابتدایی ترین سازمانها یا همان سازمانهای نوپا هیچ سندرسمی برای اهداف کلی انها تدوین نمی شود و اهداف کلی  -

 نظیر اینکه هدف ماکسب رضایت مشتری است، هدف ما کسب حالل است و غیره را مطرح می کنند.

o غازه ها درگوشه و کنار شهر و یا شرکتهای کوچک ابتدایینظیر سوپرمارکتها، م 

اگر این شرکت کمی بزرگترشود مجبوراست یک سند رسمی به نام شرکت نامه درست کند و بطورکلی در آن بنویسد که  -

 اهداف کلی شرکت چیست.

کند  درست مینکه سندی . یعنی ایبعد از اینکه این شرکت رشد کرد و پیشرفته ترشد به تدوین اهداف ویژه می پردازد -

 درمورد اهدافی که شرکت درچند سال آینده باید دنبال کند

اما پیشرفته ترین سازمان وشرکتهای بسیار پیشرفته و خوب مدیریت شده امروزی به تدوین سند اهداف و اولویت بندی  -

 اهداف مشخص و ویژه می پردازند.

o باید کنند  بطوردقیق می دانند که در بلندمدت و کوتاه مدت چکار 

o  از نظر داخلی وخارجی چه اقداماتی باید انجام دهند 

o  .اولویت بندیها عموما ساالنه مورد تجدید نظر قرارمی گیرند 

  هدف بدست گرفتن بازار یا ورود به بازارهای جدید یا حتی ورود به اینترنت، تجارت الکترونیک و

یص میدهند و اهدافی که مربوط به الکترونیکی شدن کسب وکار، اولویتهای اول را بخود تخص

 سودآوری وامثالهم باشد ممکن است دراولویت های بعدی قرارگیرند.
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 چند نمونه اهداف خوب و درست

این است که هدف عملیاتی شرکت بخوبی و درستی فرموله شده و از نظر تکنیکی درست  منظور از اهداف خوب و درست

 بودن، قابلیت کمی بودن و قابل اندازه گیری وغیره را داشته باشد. باشد. یعنی بطورکلی همان ویژگیهای مشخص

 

این هدف درست وخوبی است زیرا همه موارد 1394دالر در سال تا پایان سال    555/555رساندن صادرات شرکت به مرز 

 گفته شده دقیق بیان شده اند.

 2515نیمه اول سال راه اندازی سایت و سیستم عرضه و توزیع کاالهای شرکت در شبکه در 

 معرفی یک محصول جدید در هر سال

 چرا سازمان ها هدف دارند ؟

 اهداف توجیه کننده و تعریف کننده جایگاه سازمان درمحیط است -

 اهداف به هماهنگی بین تصمیمات و تصمیم گیرنده کمک می آند -

 اهداف هر سازمان وسیله مناسبی برای سنجش و ارزیابی عملکرد آن سازمان است. -

 

 اهداف سازمانی چگونه تعيين می شوند ؟

 واقعیت های محیط خارجی سازمان و قدرت نسبی گروه های عالقه مند خارجی آن : .1

نیروهایی که در محیط خارجی قرار دارند بخصوص عالقه مندان خارجی نظیر دولتها، عرضه کنندگان، رقبا و مشتریان که 

نیروی بیشتری داشته باشند، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و قدرت  مهمترین عوامل عالقه مند خارجی هستند هر یک

 نسبی بیشتری داشته باشند می تواند نوع اهداف سازمانی را ازنظرخارجی تحت تاثیرقراردهد.

 واقعیت های منابع داخلی سازمان و قدرت نسبی گروه های عالقه مند داخلی آن :  .2

سهامداران، مدیران و سرمایه گذاران شرکت این ها گروههای عالقه مند داخلی  گروههای عالقه مند داخلی مثل کارکنان،

 سازمان و بخش خصوصی را تشکیل می دهند و اینکه کدامیک از اینها قدرت نسبی بیشتری داشته باشند.

 نظام ارزشی مدیران ارشد سازمان :  .3

گیریهای خاصی درمورد تعریف اهداف شرکت درنظریه های روانشناسی صنعتی مدیران دارای نظام ارزشی خاص و جهت 

 دارند.

 را بدنبال  دارد.  attitudeنظام ارزشی عبارت است ازمجموعه ای ازباید ونبایدها که نهایتا رفتاریا نگرش 

 هبعبارت دیگر رابطه کلی نظام ارزشی نگرش و نهایتا رفتار می تواند تاثیرزیادی داشته باشد. برپایه این سه موضوع طبق نظری

 های نوین اهداف سازمانی تعیین می شود.
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 راهكار عملی تعيين و اولویت بندی اهداف

 اجرای یک نشست توفان مغزی به منظور تهیه فهرستی باال بلند از اهداف ممکن :  -

o یکنوع ذهن انگیزی که موجب می شود تعداد زیادی اهداف مختلف رابرای شرکت یا سازمان درنظر بگیریم 

 در چند جلسه متوالی به منظور جمع بندی و دستیابی به تعداد معقولی اهداف ممکن بحث و تبادل نظر -

 اولویت بندی اهداف فهرست شده باال با رای گیری :  -

o  ابتدا سعی می شود که با بحث های اقناعی به نتیجه برسند اگراین امربه نتیجه نرسید ازرای گیری هم می

 توان استفاده نمود.

 

 سيستم

ه ای است از عوامل گوناگون که با یکدیگر به طور پویا تعامل داشته و برای به انجام رساندن یک کار و یا سیستم مجموع

 دستیابی به هدف های خاص سازمان یافته اند.

 عناصر یک سیستم:

 ورودیها -

 پردازش -

 خروجی ها -

 بازخورد -

 محدوده و محیط سیستم -

 ازمان به عنوان سيستمس

 

که منابع مالی، مواد، نیروی انسانی . ... گرفته و با یک سری عملیات آنها را به محصول تبدیل می  سازمان سیستمی است

 نماید.
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 سازمان و فناوری اطالعات

فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی باید با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطالعات مورد نیاز گروه های خاص از اعضای 

 د.سازمان را فراهم نماین

 سازمان و سيستم های اطالعاتی

 سیستم های اطالعاتی وسیله ای برای به جریان انداختن اطالعات در رگهای سازمان می باشد.

های اطالعاتی یک بعد مهم از سازمان هستند. کارکردهای اصلی سازمان عبارتند از فروش و بازاریابی، ساخت و تولید، سیستم

های اطالعاتی ، جریان اطالعات را در تمامی کارکرد های فوق میسر نسانی است. سیستمامور مالی و حسابداری و منابع ا

 ساخته و نبض حیاتی جریان فعالیتهای آنها تلقی می گردد .

 

های میستشوند. سهای پردازشِ مبادالت تولید میکنترل مدیریتی نیازمند اطالعاتی است که بخشی از آن توسط سیستم

های پردازش مبادالت را پردازش کرده و آنها را در اطالعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطالعات تولید شده توسط سیستم

 کنند.داری به مدیر ارائه میشکل جدیدِ معنی

 

 IT/ISتعاریف برنامه ریزی 

در آن یک سازمان از نقطه آغازین جهت  فرایند منطقی گام به گام، زمانبندی شده و هدفمند است که IT/ISبرنامه ریزی 

خود شروع و پس از طی مراحلی که کامال با یکدیگر مرتبط و مانوس می باشند می تواند ورئد  IT/ISتدوین برمانه استراتژیک 

 موفق فناوری اطالعات را به سازمان تسهیل نماید.

ی که بتواند نیازهای بلند مدت و کوتاه مدت سازمان را ا ریزی برای تعیین نیاز به سیستمهای اطالعاتی است به گونه برنامه

 برآورده سازند. 
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 تواند به کار گیرد. ریزی سیستم اطالعاتی ابزار مفیدی است که یک سازمان می متدولوژی برنامه

دهد. ریزی اهداف عمومی سعی دارد تمامی سیستمهای کاربردی را برای ارضای نیازهای سازمانی تشخیص  متدولوژی برنامه 

 شود. ریزی سیستمهای خاصی متمرکز می در حالی که متدولوژی برنامه ریزی اهداف خاص روی برنامه

 IT/ISپيكر بندی کالن اجزا 

 

 

 IT/ISبرخی عوامل ضرورت  برنامه ریزی 

 سرعت تغیرات فناوری اطالعات .1

 حصول اطمینان از سرمایه گذاری درست .2

 داف کالن استراتژی سازمانهماهنگی توسعه فناوری اطالعات سازمان با اه .3

 محیط پیجیده و متالطم کنونی .4

 تعامل مناسب بین بخش های مختلف سازمان .5

 IT/ISنیاز به ارتقا مارایی و بهره وری سازمانها از طریق  .6

 ITبودجه های کالن مورد نیاز بخش  .7

 افزایش کاربران نهایی .8

 بدست آوردن مزایای رقابتی .9

 

 IT/ISشكالت ناشی از فقدان برنامه ریزی م

 بدون توجه به برنامه ریزی استراتژیک مسایل عمیقی را در سازمان ها پدید می آورد که مهمترین آنها عبارتند از: ITورود به عرصه 

 که از اهداف کسب و کار حمایت نمی کنند ITانجام سرمایه گذاریهای  .1

تالف منابع و در نتیجه کاهش بهره سیستمهایی که بصورت یکپارچه طراحی نشده اند باعث دوباره کاری ، تاخیر، ا .2

 وری می گردند.

 امکان تحرک کمتر در مواجه با محرک های بازار و فناوری و تضعیف موقعیت ذقابتی سازمان .3

 اطالعات مدیریتی ضعیف .4

 کاهش بهره وری در مدیریت موثر منابع اطالعات .5

 تعامل نا مناسب بخشهای مختلف سازمان .6
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  یدمان آنتونید

کند که به دیدمان ریزی و کنترل، وظایف مدیریت را در سه سطح تعریف می ن سیستمهای برنامهآنتونی تحت عنوا

 [ معرف است:Anthony’s Paradigm]آنتونی

گیری در خصوص اهداف، منابع مورد استفاده برای رسیدن به این اهداف و نیز تدوین  : فرایند تصمیمریزی استراتژیک برنامه.1

 ایی که برای تهیه منابع، آماده سازی، و نحوه استفاده از منابع الزم است.هها و خط مشیاستراتژی

: فرایندی است که توسط آن، مدیران مطمئن می شوند، منابع سازمانی به طور کارامد حاصل شده و به طور کنترل مدیریت.2

 شوند. موثر در جهت تحقق اهداف سازمانی به کار گرفته می

 شوند. ول اطمینان از اینکه وظایف به طور موثر و کارامد انجام می: فرایند حصکنترل عمليات.3

 

 IT/ISسطوح متفاوت در برنامه ریزی 

  مدل ارل

ری ریزی کا ریزی سیستمهای اطالعاتی را با فرایندهای کلی مدیریت و برنامه سازمان نیاز دارد نگرشی را به وجود آورد تا برنامه

 درهم آمیزد.

سازد که بر بلوغ سازمانی فزاینده داللت دارد. با  ریزی سیستمهای اطالعاتی مطرح می مده را در برنامه( پنج نگرش ع1989ارل ) 

توان دریافت. مطابق این مدل  ریزی سیستمهای اطالعاتی و استراتژی سازمانی را می نگاه به مدل ارل اثربخشی پیوند بین برنامه

 :گیردمانی شکل میریزی در هر مرحله از بلوغ ساز پنج نگرش برنامه
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[:  این نگرش در مرحله اول، عمدتاً متخصصین فناوری اطالعات برای برپاساختن Technology Led]نگرش تکنولوژی مدار .1

 شود.ت در سازمان نگاشت میو سیستمها و فناوری اطالعا ،بنیادها و معماری تکنولوژی اطالعات اعمال

 های گیرند تا نیاز به سیستم[: در مرحله دوم، روش های کاری مورد تحلیل قرار میMethod driven]نگرش روش مدار .2

 شود.توسط مدیریت ارشد تعیین می IS/ITگیری سازمان در خصوص  جهت. شود تعریف منطقی طور به اطالعاتی

 IT/ISطوح متفاوت در برنامه ریزی س

[: در مرحله سوم، برنامه ریزی تفصیلی سیستم های اطالعاتی تحقق می یابد، و بودجه Administrative]نگرش اداری .3

  شود.هزینه ای و سرمایه ای برای نیل به کارکردهای سیستم های اطالعاتی تامین می

در اختیار سازمان  IS/ITهایی که  ت[: در مرحله چهارم، کسب مزیت رقابتی از طریق فرصBusiness Led]نگرش کارمدار .4

در برآورده ساختن نیازهای  IS/ITگیرند تا نقش کلیدی های کاری مورد تحلیل قرار می شود. برنامهقرار می دهد، دنبال می

کوتاه مدت و میان مدت مشخص شود. جهت گیری در مورد سیستم های اطالعاتی توسط مدیریت ارشد، و کاربران تعیین می

  شود.

[: در مرحله پنجم، یکپارچه سازی استراتژیهای کاری و سیستمهای اطالعاتی Organizational led]نگرش سازمان مدار .5

تواند در برآورده ساختن اهداف کلی سازمان کمک کند. ائتالفی از می IS/ITشود. این اجماع وجود دارد که دنبال می

 کنند. تعیین می IS/ITگیری سازمان را در به کارگیری  کاربران، مدیریت، و متخصصین فناوری اطالعات جهت

 

 ارتباط دهی استراتژی رقابتی با برنامه ریزی سيستمهای اطالعاتی

دارد. همان طور که در نمودار دیده  SISی و آینده ها و تهدیدهای فعل، بستگی به تشخیص فرصتISارتباط دهی استراتژی با برنامه 

با  ISبرقرار می شود. براساس این مدل ساده اگر برنامه های  SISاز طریق  ISشود، ارتباط بین استراتژی رقابتی و برنامه  می
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 شکل نمی SISشد و سطح استراتژی رقابتی مرتبط نباشند، سیستمهای اطالعاتی از جایگاه با ثباتی در سازمان برخوردار نخواهند 

 گیرد.

 [ SISP]برنامه ریزی استراتژیک سيستمهای اطالعاتی

کند  اش کمک میها و تشخیص اهداف کاری فرایند تشخیص بدره سیستمهای کاربردی است که سازمان را در اجرای طرح

 (. 1992و ستی،   )لدرر

ریزی استراتژیک سیستمهای اطالعاتی را فرایند تدوین یک برنامه برای اجرا و استفاده از سیستمهای  مه( برنا1379راولی )

ای که اثربخشی منابع اطالعاتی سازمان را بهینه سازد و از آنها برای پشتیبانی اهداف تمام سازمان استفاده  اطالعاتی به شیوه

 کند. نماید، تعریف می

 SISPموانع به کارگيری 

 اند: زیر مطرح ساختهبه شرح  SISP( مسائل و مشکالت 1991رر و ویجی )لد

 الف. مشکالت سازمانی

 گیرد استراتژیها و اهداف سازمان را نادیده می SISPروش 

 گیرد کاربرد سیستم های اطالعاتی موجود را نادیده می SISPروش 

 کند. کاربران را به اندازه کافی درگیر نمی SISPروش 

 صور اشتباهی از اندازه سازمان دارد.ت SISPروش 

 ب. مشکالت اجرایی

 توان مدیریت عالی را مجاب به انجام طرح کرد به سختی می

 خروجی نهایی خیلی قابل استفاده نیست.

 گیرد مسائل مربوط به اجرای برنامه را در نظر نمی SISPروش 

 های گسترده بعدی دارد نیاز به واکاویها( )پروژه ها و معماری داده SISPجهت اجرایی کردن خروجی های 

 ها در راستای خواسته های مدیریت نیست. خروجی

 ایج. مشکالت پایگاه داده

 کند اولویتی برای ایجاد پایگاه های داده ها تعریف نمی SISPخروجی 

 کند میموضوع مدیریت داده ها را در سازمان به اندازه کافی بررسی ن SISPخروجی 

 کند معماری داده های سازمانی را تعریف نمی SISPخروجی 
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 د. مشکالت سخت افزاری

 کند برنامه جامع سخت افزار سازمانی را تعریف نمی SISPخروجی 

 کند ای را تعریف نمیبرنامه جامع ارتباطات داده SISPخروجی 

 ایه. مشکالت هزینه

 طراحی بسیار طوالنی مدت اسنت

 بسیار پرهزینه باشد طراحی می تواند

 و. پیدا کردن افراد واجد شرایط طراحی بسیار مشکل است

 کند ها معموالً گروه مدیریت جدیدی تعریف نمی ز. طراحی

 کند. ح. برنامه مالی برای سیستم اطالعاتی تعریف نمی

 

 SISPابعاد شش گانه 

 

عنی شود. جامعیت ی به کار گرفته می ریزی استراتژیک نامهحدود یا قلمرو راهکارها در فرایند بر: این مفهوم برای توصیف جامعيت

 توجه جامع به فرایند که شامل:

 ها ( جمع آوری دامنه وسیعی از گزینه1 

 ( بررسی دامنه کاملی از اهداف؛2 

 ها و ریسکهای مختلف؛ ( ارزش گذاری دقیق هزینه3 
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 ( پیمایش اطالعات برای ارزیابی راهکارها؛ 4 

 ها بر مبنای اهداف؛ گزینه ( قضاوت در خصوص5

 های شناخته شده؛ ( بازبینی پیامدهای منفی و مثبت تمام گزینه6 

 ( انتخاب طرح های تفصیلی با امعان نظر در مقتضیات اجرایی راهکارهای انتخابی.7 

زی است. یک ری هایی اشاره دارد که راهنمای فرایند برنامه های مکتوب و خط مشی : رسمیت به وجود فنون، رویهرسميت

 شود. های استراتژیک محسوب می ریزی با رسمیت باال یک فرایند منطقی برای ساختن برنامه سیستم برنامه

 SISPابعاد شش گانه 

 ریزی استراتژیک اشاره دارد. : تمرکز به توازن بین خالقیت و جهت گیری نظارتی در درون فرایند برنامه(Focus)تمرکز

یان . جرداشته باشدباال( -پایین( یا )پایین-)باالبرنامه ریزی ممکن است جهت  جریانود اختیارات، متناسب با حد: (Flow)جریان

 شود. یعنی مدیران سطوح پایینریزی استراتژیک می پایین منجر به مشارکت محدود مدیران سطوح پایین در فرایند برنامه-باال

  ، و بر عکس.شوند بیشتر در اجرای استراتژی درگیر می

مشارکت بر حدود درگیری : در حالی که جریان برنامه ریزی با جهت گیری عمودی سیستم برنامه ریزی مرتبط است، ارکتمش

 تاکید دارد.  افراد در برنامه ریزی استراتژیک

های  نهی گزیهای برنامه ریزی و نیز فراوانی ارزشیابی/بازبین ریزی به فراوانی فعالیت: این بعد برنامه(Consistency) ثبات رویه

ریزی مستمر با جلسات فراوان و ارتباطات زیاد میان افراد درگیر در  استراتژیک اشاره دارد. بنابراین، ثبات رویه باال با ویژگی برنامه

 شود.  ریزی شناخته می برنامه

 

 SISPفرایند 

کند و  ریزی را سازماندهی مییک سیستم برنامه [: در این مرحله، مدیریتStart-up & Preparation]شروع و آمادگی .1

وظایف پروژه و نقشها را تعریف میکند. یک مسئول پروژه انتظارات پروژه را برای تیم تشریح میکند، به طوری که همه اعضا از 

 قلمرو و اهدف پروژه آگاهی پیدا کنند.

ریزی با مدیران مصاحبه  این مرحله، تیم برنامه [: در طیEnterprise Strategy Analysis]تحليل استراتژی سازمانی .2

های سازمانی، فرایندهای عمده، و نیازهای اطالعاتی سازمان را مستندسازی کنند. این  کند تا سازمان کار، استراتژی می

 شوند که جهت استراتژیک سازمان را تعریف و پایه مدل ها ترکیب می ای از استراتژی اطالعات سپس در قالب مجموعه

 دهد. سازمانی را شکل می

 SISPرایند ف



 

27 
 

ریزی محیط سیستمهای  [: در طی این مرحله، تیم برنامهCurrent IS Assessment]ارزیابی سيستم اطالعاتی فعلی .3

اطالعاتی در وضع موجود را ارزیابی میکند تا اصالحات کوتاه مدت برای سیستمهای موجود را پیشنهاد کند. برای انجام این 

 کاری بدره سیستمهای اطالعاتی کاربردی و نیز اجزای تکنولوژی را مورد بررسی قرار میدهد. کار تیم

[: در این مرحله، مستند سازی اقدامات کاری در سطوح عملیاتی Enterprise Operations]تحليل عمليات سازمان .4

ان را های سازم اطالعاتی، فرایندها، استراتژیریزی با مدیران عملیاتی مصاحبه میکند تا نیازهای  تیم برنامه. صورت میگیرد

 ها مدل حجمی سازمان را نشان میدهد. تیم آن را با نیازهای استراتژیک مدیریت ارشد مقایسه می تشخیص دهد. این داده

 کند تا شکاف موجود بین نیازهای ادراکی مدیریت ارشد و عملیات را نشان دهد. 

 SISPرایند ف

[: در این مرحله، مدل سازمانی نهایی میشود و از طریق Enterprise Model Completion]یمانتكميل مدل ساز .5

 های کلیدی، مدل سازمانی مدیریت ارشد اصالحات و موارد تکمیلی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس تیم، با استفاده از برنامه

ها، و فرایندهای کاری  حدهای سازمانی، دادهد، استراتژیهای فرعی، واکنبه مدلهای کاری در زمینه های مختلف تقسیم می

 شکل میگیرند.

[: در این مرحله، تیم Enterprise Information Architecture Development]بهبود معماری اطالعات سازمانی .6

های تمها، و مدیریت سیس کاری معماری اطالعات سازمانی را تعریف میکند که شامل سیستمهای کاربردی، تکنولوژیها، داده

  اطالعاتی در سازمان است. در این مرحله گام های اجرایی فهرست میشوند

 SISPرایند ف

های کوتاه مدت و بلند  [: در این مرحله، تیم پروژهStrategic IS Plan Development]ISطراحی برنامه استراتژیک  .7

هاست. بعد از تایید  های هریک از پروژه زینهها و تخمین ه مدت را تعریف میکند. این مرحله شامل تعیین اولویت پروژه

 دار شروع میشود.  های اولویت باالترین مقام سازمانی، طراحی پروژه

ریزی کار خودش را در  [: در این مرحله، تیم برنامهPlanning Phase Review & Assessment]بازبينی و ارزیابی .8

ریزی آینده را تکمیل و یادگیری  میدهد. این ارزیابی فعالیتهای برنامه ریزی مورد بازبینی و ارزیابی قرار طی مرحله برنامه

  ریزی موثر را ارتقا میدهد. برای برنامه
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 IS/ITدیریت استراتژیک م

 

 تعيين جهت استراتژیک 

 تعیین چشم انداز، ماموریت، و اهداف عناصر اصلی جهت استراتژیک محسوب میشوند.

ای است از آنچه که یک فرد باور دارد آینده  بیانیه"داز به صورت زیر تعریف کرده اند: ( چشم ان1989مک نورلین و همکاران )

 خواهد بود یا چگونه او میخواهد آینده باشد.

  ".کسب سهم درست در محل درست در زمان درست"به شرح زیر بود:  1966چشم انداز بوئینگ در سال "

 “.ایجاد یک جریان اطالعاتی پیشرفته "ا کرد: چشم انداز آن به صورت زیر تحول پید 1985در دهه 

کند. در دهد، در حالی که بیانیه چشم انداز تصویر از آینده ترجیحی را توصیف میبیانیه ماموریت مقصد کلی سازمان را نشان می

خواهد باشد به می شود، در حالی که در بیانیه چشم انداز آنچه که سازمانبیانیه ماموریت به فلسفه وجودی سازمان اشاره می

 شود. تصویر کشیده می

  IS/ITتدوین استراتژی های 

در این مرحله استراتژیهای مدیریت سیستم های اطالعاتی، سیستمهای اطالعاتی، و تکنولوژی اطالعاتی تدوین میشوند. الزم به 

به  ITو  ISستراتژی کاری و استراتژی های ای تدوین شوند که انسجام الزم بین ا باید به گونه IS/ITتوضیح است که استراتژیهای 

 وجود آید.

 IS/IT: تدوین استراتژی کاری در خیلی از موارد پیش شرط تعیین نیازهای سیستم های اطالعاتی است. البته استراتژی کاری.1

 گیرد.به عنوان یک ورودی همانند دیگر عوامل در تدوین و تعریف استراتژی کاری مدنظر قرار می
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 تقاضا ایجاد هدف. گیرد : این استراتژی باید براساس تحلیل محیط و استراتژی کاری صورتژی سيستم های اطالعاتیاسترات.2

 ها و حل مسائل کاری است. برنامه در اطالعاتی سیستمهای کارگیری به برای

 کند.ی اطالعاتی تعریف می: این استراتژی چگونگی تامین نیازهای تکنولوژیک را در سیستمهااستراتژی تكنولوژی اطالعات.3

 

 چارچوب همترازی استراتژیک کسب و کار فناوری اطالعات لوفتمن

 

 راهكار اجرای استراتژی

آیند های سازمانی نیز در این راهکار استراتژی کسب و کار بدون توجه به حوزه فناوری اطالعات طراحی می شود. زیر ساختها و فر

به همین ترتیب و بر اساس استراتژی کسب و کار طراحی می شوند و در نهایت زیرساختها و فرایند اطالعاتی مورد نیاز از حوزه 

 فناوری اطالعات مطالبه می شود.

 راهكار بهره گيری از پتانسيلهای فناوری

تژی فناوری اطالعات گستره سراسری ارائه می شود تا حداکثر استفاده در این راهکار استراتژی کسب و کار پس از طراحی به استرا

 از پتانسیل فناوری اطالعات در عملیاتی کردن آن بشود.

 

 راهكار بهره گيری از پتانسيلهای مزایای رقابتی فناوری اطالعات

اوری اطالعات سازمان به استراتژی کسب و کار ارائه می گردد و در تعیین استراتژی کسب و کار، کلیه در این راهکار استراتژی فن

 امکانات و فرصت های فناوری اطالعات دیده و لحاظ می شود. سپس زیرساخت و فرایندهای فناوری و سازمانی طراحی می شوند.

 راهكار ارائه خدمات فناوری

Behzad
Highlight



 

30 
 

ژی فناوری اطالعات، زیر ساخت ها و فرایند های سیستمهای اطالعاتی را ایجاد و نگهداری میکند تا در این راهکار بر اساس استرات

سرویس های مورد نیاز ساختها و فرایند های کسب و کار هموراه برقرار باشد. این دیدگاه عمدتا جنبه مدیریت فناوری اطالعات 

 دارد.

 

 عات لوفتمنچارچوب همترازی استراتژیک کسب و کار فناوری اطال

 رویکرد سازمانها به فناوری اطالعات رویکردی ترکیبی است:

بپرهیزند و بسته به موقعیت از رویکرد های « اول»عموما در تمام سازمانها وجود دارد، سازمانها باید از رویکرد « آخر»رویکرد  

 استفاده کنند. « سوم»و « دوم»

ات موفق است که به ترکیب مناسبی از رویکرد های دوم تا چهارم متناسب با سازمانی در بهره گیری از پتانسیل فناوری اطالع

 وضعیت و موقعیت خود رسیده باشد 

 

 چارچوب عمومی مدیریت اطالعات مائز

چهارچوب عمومی مدیریت اطالعات به ارتباط کسب و کار، فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری  در سطوح استراتژیک، ساختاری 

 ی پردازد .و عملیاتی م

 


