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 جايگاه موضوعات استراتژيک

موضوعات استراتژيک  یبند فرمولشناخت، کشف و  ،ذينفعان نی و بررسیِرومحيط د و بيرونی هدف بررسی محيط

معموالً در دنيای واقع با . برنامه ريزی استراتژيک موفق، تشخيص موضوعات استراتژيک است يهجان ماچرا که . است

 :استراتژيک چنين است معمولی در قبال موضوعات یها واکنششود، موضوعات استراتژيک برخورد درستی نمی

 ندانستن و عدم تشخيص موضوعات استراتژيک 

  (يا عملياتی)عدم تشخيص بين موضوعات مهم و غير استراتژيک 

  طفره رفتن از باز گويی موضوعات 

  ( امروز و فردا کردن)تعويق  در پرداختن به موضوعات 

  صورت مسئلهاتخاذ رويکرد عدم شفافيت يا پاک کردن 

  راهکارهای سرسری، زودگذر و غير عميقارايه 

  در ابراز موضوعات استراتژيکعدم جرأت 

-ها و روشهای استراتژيک نام دارد که به ايدهيک دسته گزينه. شوند یمموضوعات استراتژيک به دو قسمت تقسيم 

-مشتريان جديد)ليت های فعاتواند دامنهمثالً سازمان می. های جايگزين و متفاوت حرکت سازمان در آينده هستند

ها راجع به معموالً گزينه( موريت متفاوتمحصوالت و مأ)های ديگر بپردازد؟را تغيير دهد، يا به حوزه( بازارهای جديد

تواند بالقوه مطرح و ممکن باشد به عبارتی ديگر راجع به مواردی است که با مواردی است که اکنون وجود ندارد و می

ها و امکانات اين بخش از موضوعات استراتژيک به دنبال فرصت. کار دارد جديد سر وورود سازمان به دنياهای 

 .است( های بالقوهمنفعت)

ها،  مشکالت و موانع موجود هستند و در مورد يا مسايل استراتژيک هستند که راجع به چالش سؤاالتاما دسته دوم، 

اتژيک اين دسته از موضوعات استراتژيک، معموالً راجع به های استربرخالف گزينه. يا ابهام وجود دارد سؤالها آن

 .که اکنون وجود دارد يا در آينده مستتر در وضعيت موجود قابل پيش بينی است کنند یممواردی صحبت 

-ها و خلق راهکارهای ممکن و متصور برای آينده میبدين ترتيب در نوع اول موضوعات بيشتر به سراغ نظرها، ايده

در صورتی که نوع دوم . ين قسمت بيشتر ابتکار، خالقيت، شهود و قضاوت مديريتی و تجربه نقش دارددر ا. رويم

در اين حالت . کار داريم بيشتر با آمار، اطالعات، اعداد و ارقام و وضعيت جاری سر و سؤاالتموضوعات، يعنی 

 .طرح استبيشتر م گفته يشپهای های تحليلی، کارشناسی و تخصصی نسبت به روشبررسی
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انبوهی از داده های خام و موضوعات استراتژيک هستند که پيش برنده مسير تفکر استراتژيک مديران هستند و نه 

 .....بی ربط و 

 

 ريزی استراتژيک پيشنهادیمتدولوژی برنامه

 : بر اساس مبانی نظری پيش گفته، فازهای اصلی متدولوژی برنامه ريزی استراتژيک عبارتند از

 ريزی ريزی برای برنامه برنامه .1

 (منشور راهبردی سازمان)گيری  تعيين بيانيه جهت .2

 محيط داخلی و خارجی سازمان و تجزيه و تحليل ذينفعانتجزيه و تحليل  .3

 تعيين موضوعات، و مسايل استراتژيک سازمان .4

 های سازمان و ساير تصميمات استراتژيک تعيين اهداف استراتژيک و استراتژی .5

FACTFINDING OPINION FINDING 

 تفکر استراتژيک در مورد موضوعات استراتژيک

 ها ينهگز مسايل

 موضوعات استراتژيک

 آنچه نيست آنچه هست



 
5 

 

 

 . پردازيم ريزی استراتژيک می در ادامه به شرح مختصر هر يک از فازهای برنامه

 

 ريزی ريزی برای برنامه برنامه: 1فاز 

ريزی برای پروژه قبل از شروع، يعنی برنامهآماده سازی جهت انجام : اولين مرحله از فرآيند پروژه عبارت است از

تشکيل کميته راهبری و کميته کارشناسی پروژه،  ،ناميم، تشکيل سازمان انجام پروژهريزی که قدم اول می برنامه

از جمله مواردی است که در برنامه ريزی برای برنامه ريزی اتفاق ..... ريزی و آموزش و سازماندهی اجرای پروژه برنامه

دو . کندريزی استراتژيک تضمين میريزی استراتژيک را حتی پيش از اقدام به تهيه برنامهافتد و موفقيت برنامهمی

 . شودفعاليت کليدی اين مرحله در ادامه توضيح داده می

داخل  برای دريافت نظرات اصلی و کليدی در مورد  نظران صاحبمصاحبه با : ريزی تهيه رهنمودهای برنامه -1

. معطوف گردد هانبداريزی بايد  توجه خاص شود و مواردی که تمرکز فرآيند برنامه ها آنل کليدی که بايد روی مساي

ريزي براي  برنامه

 ريزي برنامه

تدوين بيانيه 

 گيري سازمان جهت

تعيين موضوعات و 

 يکمسايل استراتژ

 تحليل محيطی

تعيين اهداف و 

 ها استراتژي

ريزي  برنامه

 استراتژيک
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و با تجربه در اين زمينه و برگزاری جلسات معارفه و مصاحبه و پر کردن  نظر صاحبکه اين مهم با شناخت افراد 

 .ها امکان پذير استپرسشنامه

پروژه ( منشور)دو قدم قبلی مقدمه ای است بر تدوين طرح : ريزی استراتژيک مهپروژه برنا  تدوين منشور -2

و همچنين بررسی و ارزيابی عملکرد  نظران صاحبريزی استراتژيک، بر طبق رهنمودهای دريافت شده از  برنامه

 : ودش ريزی استراتژيک نوشته شود که شامل موارد زير می گذشته و ديگر مطالب بايد طرح پروژه برنامه

 محدوده پروژه 

 مديريت کيفيت پروژه برنامه ريزی استراتژيک های يزممکان 

  ها آنپروژه و بررسی نحوه برخورد با ( های يسکر)موانع حتمی و احتمالی 

 کلمات و اصطالحات کليدی پروژه 

  اصالح شده  یبند زمانبرنامه 

 و ... 

 

 (منشور سازمانی)تدوين بيانيه راهبردی سازمان : 2فاز 

کند، لذا  های يک سازمان جهت کلی آينده آن سازمان را مشخص میانداز و ارزشموريت، چشمکه مأ  توجه به اينبا 

-بيانيه جهت...( مديران، مشتريان، و شرکای تجاری و )ريزی اوليه بر اساس عالئق استراتژيک ذينفعان  پس از برنامه

 . شود گيری تدوين می

 شود یمگيری سازمان يا منشور سازمانی  منجر به تدوين بيانيه جهت که نهايتا ن فعاليت طی مراحلی استوظيفه اي

 .باشدو نشانگر مقصود بنيادی سازمان می کوتاه مدتهای بلندمدت و ها و تصميمکه بيانگر و راهنمای تمام فعاليت

اين سه مفهوم . باشند می 3انیهای سازم ، ارزش2انداز سازمانی ، چشم1 سه عنصر اصلی در اين راستا مأموريت سازمانی 

. های سازمانی هستند گيری عناصر سازمانی بوده، بيانگر ماهيت، چگونگی و راستای جهت اتصال دهندهبه منزله 

و منشور اخالق ها به منزله اصول اعتقادی ديرپا و اساسی  ،ارزشو مقصود نهايی مأموريت معادل فلسفه وجودی

البته بايد توجه داشت که . ای تعريف شده را دارد م تصوير زنده سازمان در آيندهانداز حک و چشمای انسانی و حرفه

 .خواهند شدداده  و بهبودها و اهداف کالن دوباره، اين عناصر تطبيق بعد از طراحی استراتژی

 سازماني يتمأمورتدوين 

                                                 

 ORGANIZATIONAL MISSION 
 ORGANIZATIONAL VISION 
 ORGANIZATIONAL VALUES 
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نمايد و  می  را تعيين  آن  و خدمات  محصوالت. کند می  را تشريح  فعاليت آن  يا خطوط  ، خط سازمان  يک  مأموريت

،  مقصود  درباره  سازمان  يک  مديران  کلی  ، باورهای مأموريت. کند مشخص می  و آينده  در حال فعاليت  را  محدوده

  هدف  رسمی  ، بيان مأموريت. کند می  را توجيه  سازمان  موجوديت  که  در کشور است  سازمان  ها و جايگاهقابليت

برای .  است  سازمان  وجودی  ديگر دليل  به عبارتقرار دارد يا   سازمان  يک  موجوديت  در پشت  که  است  ای اساسی

 :شود یمپاسخ داده  سؤال 7يت  به مأمورنوشتن بيانيه 

 (هدف بنيادی سازمان)چرا؟  .1

 ( ؟کند یمچه کاال و خدماتی را ارايه ) چه چيزی؟  .2

 (و آينده هر کدام از خدمات کدامند؟ مشتريان هدف فعلی)برای چه کسی؟  .3

 (نحوه و مکان ارايه خدمات کجاست؟)کجا؟  .4

 (توانمندی عملياتی  چيست؟  چه بايد باشد؟ جايگاه تکنولوژی کجاست؟)چگونه؟  .5

 (منابع انسانی، تکنولوژی، مسووليت اجتماعی)کانون توجه کجاست ؟  .6

 (مشتريان هدف ما  بايد به  ما مراجعه کنند؟ مزيت سازمان کجاست؟ چرا)با چه تفاوتی نسبت به ديگران  .7

 انداز سازمانيتعيين چشم

-خواهد باشد و باهدف آفريدن آينده و نه پيشبيانيه کلی آن چيزی است که سازمان در آينده می( آرمان)انداز چشم

ل است و نقش يک به مثابه ستاره قطب شماچشم انداز انداز بايد واقعی باشد و چشم .شودبينی آينده ترسيم می

انداز سازمانی، در صورت اتفاق نظر روی يک چشم. کندرا بازی می کننده يکپارچهنيروی جهت دهنده و يک عامل 

انداز چشم. های سازمانی شکل خواهد گرفت و باور مشترک در سازمان ايجاد خواهد شد فرهنگ حمايت از استراتژی

 .تصوير زنده سازمان در آينده است

 :ممکن است به يکی از طرق ذيل تدوين شود چشم انداز

  به صورت کمی يا کيفی بيان شود مورد نظرهدف بزرگ. 

 از يک رقيب اصلی را مبنا قرار دهد جلو زدن. 

 يک سازمان شاخص را مدل قرار دهد. 

 تحول درونی به سوی سازمانی بزرگ و موفق را محور قرار دهد. 

 سازمانيهاي ارزشتعيين 

بنيادی اهميت ذاتی دارند و نه توجيه  یها ارزش .استاساسی سازمان و اخالقی های بنيادی اصول اعتقادی ارزش

های بنيادی واقعی حتی در صورت بروز ارزش. کنند های بنيادی به سادگی با تغيير شرايط تغيير نمیارزش. اقتصادی

اگر  ،کيفيت نظير)ای کاری که ارزش پايدار نيستند ههای بنيادی را نبايد با سياستارزش. شوند ضرر نيز ترک نمی

مورد اعتقاد و عمل مديران  يقاًعماست که بايد  اين های بنيادینکته مهم در ارزش. اشتباه گرفت( واقعاً ارزش نباشد
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بليغ ای کارکنان سازمان پذيرفته و تحرفه -تواند  به عنوان مبنای منشور اخالق انسانی اين متن می.  سازمان باشد

 .شود

قدر   بايد به  بيانيه  اين. به صورت بيانيه جهت گيری خواهد بود ها ارزش، چشم انداز و يتمأمورجمع بندی سه متن 

  است  مانده  باقی  ثابت  اصلی  فعاليت  که  تا زمانی  يا خدمات  محصول  تغيير در مجموعه  امکان  باشد که  کلی  کافی

خود متمايز   هم نوع  هایديگر سازمان  را در بين    باشد که  بايد مشخص  هم  کافی  ندازها  باشد، اما به  وجود داشته

های متفاوت درون و برون سازمانی از طريق مصاحبه، پرسشنامه، جلسات و حتی اين متن در تعامل انديشه. گرداند

و توسط کميته عالی تأييد  شود گيرد و توسط کميته کارشناسی تنظيم اوليه میگفتگوهای غيررسمی شکل می

متن خالصه و فشرده ولی پرمحتوايی است که تدوين خروجی اين فعاليت . شود نهايی و با اصالح و در نهايت ابالغ می

 .کند های استراتژيک و توسعه  را هدايت می برنامه

برای تشخيص و تعيين  باشد یمانداز نقطه شروعی  و چشم ها ارزشساالنه مأموريت،  ينباز تدودر هر صورت تدوين يا 

مسايل و موضوعات استراتژيک پيش روی  و اين تعيين و تشخيص خود مقدمه ای است بر فرموله کردن مسايل 

 .پاسخ گفت ها آناستراتژيک سازمان که در مراحل بعدی بايد به 

 

 تجزيه و تحليل محيط سازمان: 3فاز 

توانند در  ها و تهديدهای موجود در محيط، که می ن فرصتبرای تعيين جايگاه و توان سازمان، همچنين تعيي 

ها و  هدف از تحليل محيط درونی تعيين قوت. شود انداز تأثير بگذراند، به بررسی محيط پرداخته میرسيدن به چشم

همچنين هدف از تحليل محيط بيرونی، تشخيص . باشد ها و منابع قابل اتکای سازمان می های و تعيين قابليت ضعف

ها بررسی و تحليل نيازها، خواسته. توانند بر عمليات آتی سازمان تأثيرگذار باشند ها و تهديدهايی است که می رصتف

 .باشدهای اين مرحله میو الزامات ذينفعان نيز از فعاليت

بينی روند تغييرات محيط درونی جهت تعيين نقاط قوت و ضعف و تبيين  شناسايی وضع موجود سازمان و پيش

ها و تهديدها، برای تعيين موضوعات استراتژيک پيش روی  های محيطی در قالب ليست فرصتها و افق لشچا

در ادامه فاز تجزيه و تحليل محيطی بيشتر تشريح . باشد های کليدی میسازمان و در نهايت ارايه و انتخاب استراتژی

 .شود می

 تحليل محيطي بيروني -2

تحليل محيط عمومی و تحليل محيط اختصاصی که حاصل اين تحليل : اشدب تحليل محيطی شامل دو قسمت می

 . خواهد بود ها آنها و تهديدها و موضوعات استراتژيک ناشی از  فرصت
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ها در ارتباط با محيط و تعامل و تبادل با آن از يکسری عوامل به صورت عام و  سازمان: تحليل محيطی عمومی -1-1

جهت . شوند پذيرد که مجموع اين عوامل به عنوان محيط عمومی سازمان ناميده می تأثير میها  مشابه با ديگر سازمان

محيط عمومی بيرونی به پنج بخش تقسيم . مورد بررسی قرار گيرند  تحليل محيط برون سازمانی بايستی اين عوامل

 : شود، که عبارتند از می

 قانونی -بخش سياسی .1

 مالی  -بخش اقتصادی .2

 بخش تکنولوژی .3

 فرهنگی  -خش اجتماعیب .4

 المللی بخش بين .5

شود که بايد به دقت  بخش تقسيم می پنجدر اين تحليل نيز فضای اختصاصی به : تحليل محيط اختصاصی -1-2

 :مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 کنندگان ينتأم .1

 مشتريان .2

 ها جايگزين .3

 رقبا  .4

 تازه واردين .5

 ساز مان يداخل يطمحتحليل  -1

 :باشد سازمان که شامل دو بخش عمده می یداخل يطمحتحليل 

 ريزی گذشته  ارزيابی برنامه استراتژيک و فرآيند برنامه .1

 بررسی عوامل و فرآيندهای داخلی .2

آينده سازمان  فرا راهتواند چراغی  عملکرد گذشته می: ريزی گذشته ارزيابی برنامه استراتژيک و فرآيند برنامه -2-1

بنابراين در اين . ا به خاطر نياورد و از آن درس نگيرد مجبور است آن را تکرار کندباشد و سازمانی که تاريخ خود ر

در اين قسمت . شود های پيشين بررسی میدوره سازمان درريزی استراتژيک و عملياتی  مرحله نتايج و فرآيند برنامه

 : گيرد های زير صورت می فعاليت

  بررسی مبانی اساسی استراتژی سازمان 

  مقايسه نتايج مورد انتظار و عملکرد واقعی 

 های اصالحی در خصوص در انحرافات از نتايج  ارايه راه حل 
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 سازمان يک در که است فرايندهايی و عوامل یهمجموعيط داخلی مح: بررسی عوامل و فرآيندهای داخلی -2-2

 . ندببر شده   تعيين پيش از اهداف سمت به را سازمان آن تا اند  شده تعريف

 سازمان، رقابتی توان ميزان زيرا دارد، استراتژيک ريزی  برنامه فرايند در زيادی بسيار اهميت داخلی محيط بررسی

 .هستند متفاوتی شرايط دارای داخلی لحاظ از مختلف های سازمان. باشد  می سازمان درونی های توانمندی بر متکی

 برخی مثال، عنوان   به  .باشند داشته متفاوتی توان و قدرت مختلف های سازمان که شود  می وجبم شرايط اين

 سازمان درون در مختلفی عوامل  .دارند شهرت انسانی نيروی تخصص نظر از بعضی و بازاريابی نظر از ها سازمان

 .شوند گرفته نظر در داخلی تحليل و تجزيه در بايستی که دارند وجود

در اين مرحله با شناختی که از . شوند جدا مؤثر و کليدی عوامل است الزم سازمان داخلی عوامل تعيين از پس

 .شود نقاط ضعف و قوت در هر کدام از عوامل کليدی مشخص میآيد  دست میه فرآيندهای داخلی سازمان ب

. تواند کمک مؤثری نمايد میو منابع راهبردی برای تدوين يک استراتژی مؤثر، شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان 

البته بايد توجه داشت که با توجه به هدف پروژه که تدوين استراتژی است، بررسی داخلی نبايد درگير جزييات 

در مقايسه با  ها آنگردد، بلکه بايد با تشخيص نقاط مؤثر و کليدی در سازمان، وضعيت کلی  سازمانعملياتی 

 .قوت و ضعف عمده سازمان تعيين گرددآل ارزيابی شده و نقاط  وضعيت ايده

 تحليل ذينفعان  -9

عامل اصلی و تعيين . تواند راهگشا باشد همچنين در بخش تجزيه و تحليل محيطی، بررسی و تحليل ذينفعان نيز می

مان ، از اين رو در صورتی سازباشد یسازمان مکننده حيات و رشد، تعامل خالق و آگاهانه و سازمان يافته با ذينفعان 

بنابراين . توان دستيابی به اهداف خود را خواهد داشت که اطالع دقيق و کاملی از نيازهای ذينفعان داشته باشد

جهت تحليل ذينفعان موارد ذيل مورد . بايستی وضعيت ذينفعان به صورت جامع و دقيق مورد تحليل قرار گيرد

 : گيرند بررسی قرار می

 (شوند بندی می عات، ذينفعان اصلی تعيين و طبقهبا استفاده از اطال) تعيين ذينفعان. 

 های ارتباط با ذينفعان آوری اطالعات درباره ذينفعان و کانال های جمع بررسی راه 

 های فعلی و نيازهای  نيازهای ذينفعان شامل نيازهای برآورده شده توسط فعاليت) بررسی نيازهای ذينفعان

 .(گيرند برآورده نشده مورد بررسی قرار می

 گردد و مقايسه اين خدمات با انتظارات ذينفعان  شامل کليه خدماتی که به ذينفعان ارائه می) بررسی خدمات

 (.باشد می

 بررسی روند انتظارات و نيازها 

 بندی ذينفعان اولويت 

 استخراج اوليه موضوعات استراتژيک از تحليل ذينفعان 
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 تعيين موضوعات استراتژيک سازمان: 4فاز 

، موارد و مباحث اساسی هستند که سازمان را 1موضوعات استراتژيک: شوندعات استراتژيک چنين تعريف میموضو

 مسئله يکدر صورتی که راهکار مناسب در قبال . دهندقرار می يرتحت تأثدر زمان حال يا آينده  به شدت

توان اميدوار بود سازمان به يک منفعت استراتژيک دست يابد و يا از يک معضل استراتژيک استراتژيک اتخاذ شود می

 . گذارد یم يرخدمت تأث، سطح ها ارزشتعهدات، رسالت و  معموال برموضوعات استراتژيک . رهايی يابد

ات موجود يا موضوع( محيط عمومی و اختصاصی و داخلی)گيری و تحليل محيطی  پس از تدوين اوليه بيانيه جهت

مثبت و )شوند و سپس به ترتيب اهميت و نوع تأثير  مستتر در محيط داخلی و خارجی سازمان استخراج و تدوين می

های مناسب  رويکرد مناسب در قبال اين موضوعات استراتژی اتخاذبندی شده تا برای  بندی و اولويت دسته( يا منفی

تراتژيک تحت عنوان مسايل استراتژيک و تحقيق و تحليل کارشناسی فرموله کردن موضوعات اس. تعيين و اجرا گردد

های از گام( های استراتژيک نظير راهبردها و يا طرح)در جهت فرموله کردن و حل مسايل و ارايه راهکارهای اساسی 

 .اين فاز برنامه ريزی استراتژيک شامل چهار فعاليت اصلی است. باشد اساسی اين مرحله می

 ست مقدماتي موضوعات تعيين لي -2

آيد، در طی اين فعاليت ابتدا اطالعات مربوط به ذينفعان، محيط درونی و  که از نام اين فعاليت برمی همان طور

و بر اساس مفهوم  گيرند یقرار ماند، مورد بررسی  آوری و تحليل شده  های قبلی جمعبيرونی که در طی فعاليت

صورت مستقيم يا غير مستقيم تأثير شگرفی بر عملکرد آينده سازمان موضوعاتی که به )موضوعات استراتژيک 

. گردد ليست مقدماتی موضوعات استراتژيک مربوط به کل سازمان يا يک بخش خاص مشخص می( گذارند می

با ترکيب کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد، موضوعات استراتژيک  SWOTهمچنين با استفاده از آناليز 

 . شوند وين میاستخراج و تد

، تعيين و به دنبال کشفکه . برای کشف و استخراج موضوعات استراتژيک، بايد يک تحليل محيطی اوليه انجام داد

 : باشد یمتبيين موارد زير 

 روند متغيرها 

 نقاط ضعف و قوت 

 هاو دارايی ها يستگیشا 

 تهديدهاها فرصت ، 

 و فشارها  ( ها يتمحدود)، تحديدها ها خواسته، ها يازمندین 

  معلولی_کشف روابط علت، 

                                                 

 
STRATEGIC ISSUES 
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 (دارنمقاصد د عواملی که بيشترين تأثير را در پيشبرد)پيش بينی عوامل تأثير گذار 

  و پارادايم های آن (کار کسب و)صنعت شناخت 

 شده  آوری شواهد جمع  از تمام  کليدی  هایپيام  استخراج 

 ينتر مهمهدف تعيين که با . در پی خواهد بود استراتژيکو گزينه های تشخيص موضوعات  نتيجه اين اقدام،

تعيين  و بهرسند گام به همگرايی میاين  در تحليل اوليه محيط،های خروجی. استوضوعات راهبردی سازمان م

در اين قسمت مديران بايد دست به انتخاب زده و يک سری از . شودمنجر میموضوعات استراتژيک ها و گزينه

 .تعيين کننداصلی سازمان دغدغه   به عنوانموضوعات را 

 :اينست کهسؤال کليدی در اين مرحله 

 ؟سازمان تأثيرگذارترين هستند یها بر خواسته، چه عواملی در اين لحظه 

 در اين موقعيت چه راه های مختلفی پيش روی سازمان قرار دارد؟ 

  کند؟سازمان در قبال چه موضوعاتی بايد تصميم گيری و تعيين تکليف 

 سازمان در قبال موضوعات حياتی و استراتژيک بايد موضعی آگاهانه انتخاب کند؟ 

 راهنما براي استخراج موضوعات استراتژيک سؤاالت

ريزان استراتژيک در نقد و بررسی موضوعات و مسايل استراتژيک در آغاز کار بايد مورد توجه قرار که برنامه یسؤاالت

 :دهد بدين ترتيب هستند

  يا تعارض يا معمايی پيش روی ماست؟ ئلهمسچه ، 

  است؟  مسئلهچرا اين موضوع، يک 

  تبديل کرده است؟  مسئلهبه يک  را آنچه ارتباطی بين آن با سازمان وجود دارد که 

  است؟ مسئلهکه اين يک  گويد یمچه کسی 

  کدامند؟  مسئلهنتايج اقدام نکردن برای حل 

  دهيم؟  درباره آن کاری انجام توانيم یمآيا 

  آيا راهی برای ترکيب يا حذف مسايل وجود دارد؟ 

  تفکيک کرد؟ مسئلهآيا مسايل را بايد به دو يا چند 

  ؟اند رفتهچه مسايلی در فهرست، از ياد 

 چيستند؟ مسئله يناپذير از  يرتأثگذار و  يرعوامل تأث 

 بندي  تحليل اثر موضوعات و دسته -1

پس از اينکه ليست مقدماتی موضوعات مشخص گرديد، بايستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در ليست آورده 

در طی اين تحليل ابتدا بايستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد . شده، تحليل اثر انجام گيرد
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معين ( مثبت يا منفی)شده از نوع اثر  سپس بر اساس اثر مشخص. گذارد می( کل سازمان يا بخشی خاص)نظر 

 .شوند بندی می ها موضوعات استراتژيک دسته ها و تفاوت و بر اساس شباهت. گردد می

 تست استراتژيک بودن موضوعات  -9

رسد در اين مرحله  بعد از تعيين اثر و نوع تأثير موضوعات استراتژيک، نوبت به تست استراتژيک بودن موضوعات می

شوند و  حذف می( عملياتی)ه راهبری در مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غير استراتژيک نظرات کميت

 .مانند موضوعات استراتژيک باقی می

 فرموله کردن مسايل استراتژيک  -4

ريزی نوبت  و تاييد توسط کميته عالی برنامه ها آنبعد از تعيين اثر و نوع تأثير موضوعات استراتژيک و اولويت بندی 

در اين مرحله بر حسب موضوع تشخيص داده شده و . باشد به فرموله کردن موضوعات استراتژيک منتخب سازمان می

شود تا در اين مورد کنکاش و کاوش  هايی تشکيل می تشخيص کميته عالی، کميته بنا برنوع، ماهيت و ابعاد آن، 

های اطالعاتی بيشتر در  آوری داده ا تعميق در ابعاد مختلف موضوع و بررسی همه جانبه آن و جمعب. بيشتری نمايند

تر شود و اين کميته همچنين وظيفه ارايه راهکارهای اوليه در مورد نحوه  تر و شفاف واضح صورت مسئلهاين زمينه 

آوری اطالعات و تدقيق و تعميق  ارشناسی و جمعبنابراين در گام نهايی با کار ک. برخورد با اين مسايل را نيز داراست

 .شوند یمدر اطالعات و جمع بندی، موضوعات استراتژيک تبديل به مسايل استراتژيک 

 : شامل سه عنصر باشد بايد یماستراتژيک  مسئله يک

يک موضوع استراتژ. بايد به اختصار و به طور کامل و فقط در يک پاراگراف توصيف گردد نخست مسئلهعنصر 

 :شکل مختلف بيان گردد 2به  تواند یم

در مورد آن اقداماتی انجام دهد يا تصميمی  تواند یمباشد که سازمان  یا مسئلهيا  سؤالبايد به شکل  .1

 اتخاذ کند 

 .مختلف آن انتخاب کند، بيان گردد مشتقاتای که بايد از بين و يا گزينه .2

قابل  مسئله يکه با موضوع مورد بحث نباشد، آن موضوع، حداقل حتی چنانچه سازمان قادر به انجام اقدامی در رابط

 . باشد تواند یمطرح 

به طور کلی، . ، بايد مشخص گردندپذيرند یم يرآن تأثقرار می هند يا از  يرتحت تأثرا  مسئلهعنصر دوم، عواملی که 

يا نقاط قوت و ضعف داخلی يا  ها ارزشبايد مشخص گردد که موضوع مورد بحث در رابطه با تعهدات، رسالت، 

 . استراتژيک مطرح شود مسئله يکو تهديدهای خارجی است که باعث گرديده به عنوان  ها فرصت

بايد نتايج و بازتاب ناشی از نارسايی و عدم موفقيت يا موفقيت در برخورد ريزی میعنصر سوم؛ در نهايت، تيم برنامه

  .مناسب با موضوع مورد بحث را مشخص سازد
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 هاتعيين اهداف و استراتژی: 5فاز 

ها و بررسی موضوعات و مسايل های سازمان، با توجه به نتايج تحليلمقصود اين فاز تعيين اهداف و استراتژی

را به سه  توان آن  باشد، می ای که بر عهده اين فاز می با توجه به وظيفه. باشد استراتژيک پيش روی سازمان می

برای ( استراتژی/ هدف )استراتژيک  یها پاسخ/ های استراتژيک  فعاليت اول خلق يا ايجاد گزينه .فعاليت تقسيم نمود

. های استراتژيک را بر عهده دارد فعاليت دوم وظيفه ارزيابی و تعيين گزينه. حل مسايل استراتژيک سازمان است

. های استراتژيک منتخب را داراست هفعاليت سوم وظيفه اعتبارسنجی، فازبندی، کنترل هماهنگی و يکپارچگی گزين

 . دهد شکلی که در ادامه ارايه گرديده است ساختار اين فاز را نمايش می

 

 هاي استراتژيک  خلق گزينه -2

پس از اينکه بر اساس نتايج فرموله کردن موضوعات استراتژيک، مسايل استراتژيک مشخص گرديدند، حل اين 

 : پذير است مسايل با دو رويکرد امکان

هايی که از بين چند حالت مختلف بايد  در حالت( هااستراتژی -اهداف) های استراتژيک  تعيين گزينه .1

 . شوند های استراتژيک تعيين می ها تحت عنوان گزينه حل اين راه. دست به انتخاب زد

 .های مناسب حل گويی مستقيم به مسايل از طريق تدوين راهپاسخ .2

 ها و انتخاب  ارزيابي گزينه -1

شده، بر اساس معيارهای مناسب سازمان مورد ارزيابی های تعيين  های استراتژيک بايستی گزينه پس از تعيين گزينه

بدين منظور اولين مرحله تعيين . های مناسب سازمان را انتخاب نمودقرار گيرند تا بتوان در نهايت اهداف و استراتژی

حداقل  های استراتژيک به طور کلی معيارهای ارزيابی گزينه. باشد ها میبندی اين گزينه معيارهای ارزيابی و اولويت

 : باشند که عبارتند از شش معيار می

 گيری سازمان سازگاری با بيانيه جهت .1

 SWOTتناسب با محيط يا به بيانی ديگر سازگار با نتايج تحليل  .2

هاي  خلق گزينه

 استراتژيک 

ارزيابي و انتخاب 

 هاي استراتژيک گزينه

ايجاد هماهنگي بين 

 ها  گزينه

تعيين اهداف و 

 ها استراتژي
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 ها از صحت و اعتبار الزمای گزينه برخورداری مفروضات پايه .3

 مقبوليت درون سازمانی از نظر فرهنگ و تعهد مديران و کارکنان .4

 ريسک معقول و مناسب دارا بودن .5

 جذابيت از نظر ذينفعان سازمان .6

 ها  ايجاد يکپارچگي و هماهنگي بين گزينه -9

های مطرح به طور کامل و دقيق مجدداً مورد های انتخاب شده به همراه راه حل پس از انتخاب مقدماتی، گزينه

افزايی يکپارچگی، هماهنگی و هم. شود می ها بررسی در اين ارزيابی، صحت مفروضات گزينه. گيرند ارزيابی قرار می

های اصلی سازمان انتخاب  و استراتژی  شود و در نهايت يک يا چند گزينه به عنوان اهداف ها بررسی میگزينه

 .شوندشوند و فازبندی زمانی می می
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