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 برنامه ریزي

برنامه ریزي به چه دلیل و دهیم؟انجام  باید برنامه ریزي این سوال به وجود میاید که چراقبل از هر چیزي 
گیرد و چرا با  می رچرا مورد بحث قرا گیرد؟و به همان نسبت چرا تجزیه و متالشی میشود، شکل می چگونه

به یک معنا،این همان  :به دست آید  د؟پاسخ اینها باید از طریق بحثاستداللهاي عقلی توجیه و تفسیر میشو
اما در اینجا مطلوب .ا انجام دادچرا باید و چرا نباید این کار ر .میخواهیم در مورد آن صحبت کنیمچیزي است 

  .االت پاسخ میدهندٔاست در نظر بگیریم که چگونه برنامه ریزان خود به این سو

است که   قرار دهیم،زیرا این همان شکلی  رسیردستوري و الزامی مورد ب  ما باید پاسخ این سواالت را به شکلی
براي بسیاري از نویسندگان در این زمینه،برنامه ریزي نه .آنها قصد دارند در حوزه ادبیاتی برنامه ریزي پیدا شوند

ت یک آیین مجازي یادر نه.باشد ا مورد امکان پذیر میبلکه تنه هبراي آینده سازمان شد  تنها تبدیل به دیدگاهی
ریزي  طرح به شکل استراتژیک  geاگر شما میگویید،آیا تمام قسمتهاي .با شوق و اشتیاق مبلغّان ایجاد میشود

که به عنوان یک شرکت   باید بگویم خیر،این نظر فردي است که ریاست این مسئولیت را در شرکتی ؟شده اند
 strategicهاي  sbuاز   کند که برخی او نتیجه گیري می.برنامه ریز گراي آمریکائی شناخت میشود،بر عهد دارد

business units مدیریت "که کاربرد اولیه   از فردریک تیلور،کسیدر اصطالحی که .ندارند  ،استراتژیهاي خوبی
هاي مدیریتی عقل گرایانه توسعه داد گرفته شده،برنامه ریزي به عنوان  از طریق نیم قرن افزایش دیدگاه " علمی 

  .بهترین راه است

 هستندککلماتی ه "وسعت"، و "ادغام"، " هماهنگی".باید فعالیتهایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند هاسازمان.1
بحث در برنامه ریزي ،همانطور که در پیش تر در   موضوع اصلی.در دامنه لغات برنامه ریزي فراوان به کار میروند

است که با یکدیگر در یک روند جدا و تنها گرفته   ارائه شده پیشنهاد داده شده بود،تصمیماتی عریفسومین ت
کتاب  ٔدر نتیجه پورتر در مقدمه.ا یکدیگر متناسب هستندب هاي سازمان تقریبا  شوند و تضمین میکنند که تالش

  :ي رقابتیاه تژيان کرد،استراخود بی

را  گزارهطق این اهاي بازرگانی در ایالت متحده و دیگر من تژیک در شرکتاتمرکز بر روي برنامه ریزي استر "
براي دستیابی از طریق یک روند واضح و روشن براي شکل گیري  یکند که مزایاي بسیار مهم منعکس می

د و به سمت یابنول با یکدیگر تطابق مئهاي مس ت سیاستهاي بخشیاي وجود دارد،براي تضمین آن در نهاستراتژ
  ".از اهداف معلوم هدایت میشوند هیک دست



   شندگان میفروشند،اما کارخانههماهنگ رخ میدهند،فرو اور نطفعالیتهاي مختلف در یک سازمان به   وقتی
به  مشکالت معموال -ز بسیار کوچک استخته شده امروادیروز س که برج ي دریا دفتر -تواند تولید کند نمی

و یا  طرحبا تعزیه یا متالشی شدن یک برنامه یا .نسبت داده میشود  موثرکمبود و یا نبود یک برنامه ریزي 
انجام شده،تا   مگیکنیم که کارها ه ر مرحله از سازمان ،ما تضمین میمراحل آن به مقاصد قابل اسناد در ه

 .وجود دارد  در اینجا مجددا همان فرض و گمان ماشین قدیمی.هر یک از وظایف انجام شود زمانیکه ،

 سازي را در  کند که هماهنگ العات را فراهم مییک ماشینی از تبادل اط، ها  طرحعالوه بر این ،تعارض بین 
نیاز است که روند مدیریت سازمان از ذهن فردي یک   sawyer از نظر.بخشدقسمتهاي مختلف سازمان ارتقا می

که بتواند مطرح شود   از مدیران بیرون آورده شده و به یک انجمن گروهی مدیریت وارد شود،جایی  یا تعداد کمی
نویسندگان   برخی.د یک توافق عام کمک کندپیشنهاد داد به ایجا zanو مورد بحث واقع شود،شاید همانطور که 

 بهروندي است که )باشد و خود آن است، که در آن می است که برنامه ریزي ارزشیمیدارند ،در حقیقت اذعان 
غنی  ٔل،به وسیلهاطر قابلیت و ظرفیت آن براي افزایش تبادل اطالعات در سازمان ،براي مثابه خ( حساب میاید

ریزي  طرحاذعان داشت که  یحت  fayol".از اهداف هماهنگی و انطباق و کسب و کار  سازي درك افراد معمولی
، و آن همان چیزي است که منجر به  "به وجود می اورداعتماد به نفس مشترك  کند و ایجاد وحدت می... 

  .گسترش چشم انداز میشود

هم براي به هم به عنوان یک ماشین مو برنامه ریزي بتواند طرح تردید وجود داشته باشد که   ممکن است اندکی
اما با در نظر گرفتن آن به عنوان یک الزام یا به عنوان یک یک .در نظر گرفته شود هکندارپپیوستن فعالیتهاي 

با یکدیگر کار  طرح ٔاز افراد و لوازم هستند که به وسیله  ها یک ترتیب منطقی که سازمان"، مشخص  فرض اساسی
اثر طریق تبادل اطالعات    -باشد وثردیگري نیز م این انطباق میتواند از طریق .ي استدیگر ٔمیکنند،یک مساله

و .توسط یک رهبر واحد مستقیم  فرهنگ عادي و متداول ،همچنین از طریق هدایت و سر پرستی  غیر رسمی
ها  برنامه ریزي توان فرض کرد که آن نمی میگیرند  قراردر وظایف انطباقی مورد استفاده  طرح هاکه   وقتی یحت

ور ط هروند برنامه ریزي ب ،همانطور که گفت شد.ا را ایجاد کرده اندطرح هداده است آن ت لکه روند را شک
  .تی که به هر دلیل برگزار میشوند میتوانند اینکار را انجام دهنداتبادل اطالعات را افزایش میدهند،جلس  طبیعی

اولین دلیل براي نگاه به آینده در یک مسیر .اند نیز در نظر گرفتهها باید تضمین کنند که آینده را  سازمان.2
همچنین پیاده .ل حاضر گرفته شده اندااست که در ح  هاي آتی تصمیماتی سیستماتیک در درك پیاده سازي

اصول و  یک سري   آنچه برنامه ریزي مخصوصا در این مورد انجام میدهد معرفی.سازي حاضر حوادث آینده
 :ي مورد نظر قرار بگیرده ایاروش پ 3آینده میتواند در .ي افکار بلند مدت در شرکتها استبرا قواعد 



  .است  ناپذیر و بدیهی آمادگی براي آنچه اجتناب .1

  .مطلوب است اناخوشایند و ن در آوردن آنچه  حصاربه ان.2

  .کنترل آنچه قابل کنترل است.3

یک دلیل قانع کننده و خوب براي در .رد امتناع نخواهد کرداهیچ مدیر متبحري از در نظر گرفتن این مو سلمام
و سیستماتیک صورت پذیرد،آیا این از طریق   اما الزم است که به شکل رسمی.نظر گرفتن آینده وجود دارد

اما آیا همیشه؟ آینده میتواند از طریق .رد بدون شک باید انجام گیرداگیرد؟در بسیاري از مو برنامه ریزي انجام می
توسط  ییک فرد روشنفکر و یا حت ٔه وسیله،ب  تور غیر رسمیطل به اشود،براي مثهاي دیگر نیز در نظر گرفته  راه

کند و در حقیقت به فکر آینده  آوري می عها را براي زمستان جم ه ناسنجاب د.پذیرد صورت   طبیعی یک هوش 
اجتناب   زمستان  ه در باال را انجام میدهد،زیرا مورد مطرح شد 3در حقیقت تمام .گیرد یاست و آنرا در نظر م

که  نیم نتیجه بگیریم امیتو.ها قابل کنترل هستند هناتوان از نظر انداخت و د رچیان را نمیاناپذیر است،شک
  .کمتر استیزي کنیم قرار دارند یا برنامه ر ها در سطح باالتري از آنچه ما تصور می سنجاب

 ٔآینده بسیاري است که موجب میشود  دراذهنشان درگیر مو یک پاسخ واضح به این سوال این است که مدیران 
آوري موضوعات در دستور  عت میتواند به عنوان ابزاري براي جمیابرنامه ریزي در نه.بیاندازد قلمبلند مدت را از
هاي  برنامه:دن کردنابیGresham`s law of planningدر  simonو  murchهمانطور که .کار قرار گیرد

برنامه ریزي شده اند   ،وظایفی که به خوبیدن کردناق میشوند،یا همانطور که آنها بینه از برنامه ریزي مشتاروز
برنامه ریزي ابزاري است براي   لویت داشته باشند،در نتیجه ا ند به مواردي که برنامه ریزي نشده اندهخوا می

زمان "،این  هاي یک برنامه ریز الکتریک عمومی بر طبق گفته.آنچه مورد برنامه ریزي قرار نگرفته برنامه ریزي
کند،چه  ی میایساشن را آینده آیا:کند اما آیا مشکالت را بر طرف می."اجرایی را در مورد برنامه ریزي قرار میدهد

  ت که آینده باید در نظر گرفته شود؟سازي چگونه با آن درگیر میشود،به این معناس  برسد به اینکه رسمی

اما چهارمین براي درگیري در برنامه ریزي یک   علت اولی.برنامه ریزي شوند  ي منطقیه اها باید به گون سازمان.3
 .باشد تصمیم گیریها بهتر از نرمال سازي آنها می  کردن و شکل دهی  رسمی:شکل برتر از مدیریت است

تفکرات معتقد است  Micheal porter. ب تفکر عمیقتر میشوداین موج ، schwendimanبه قول
براي این   کنار گذاشتن این حقیقت که هیچ مدرکیبا .استراتژیک به ندرت به شکل خود جوش اتفاق میفتد

تژیک ابرنامه ریزي استر ٔتژیک به وسیلهابیانیه وجود ندارد و ارائه نشده،اما آیا مدارکی وجود دارد که تفکرات استر



نند که تفکر استراتژیک را چه انمیدان از مدیر  گفت تعداد کمی porterارتقا مییبند؟بدون راهنما همانطور که  
فهمند که آن چه  آیا او واقعا معتقد است که با چنین راهنمایی آنها ناگهان می.سازد می و چیز شکل میدهد

تژیک بگوید؟مجددا امورد تفکرات استر ریزان به آنها ددارند که برنامه ربود؟آیا آسان بود؟آیا واقعا مدیران احتیاج 
wildavsky دارد که اذعان می:  

برنامه ریزي با .برنامه ریزي واقعا از آنچه هست دفاع نمیکند بلکه براي آنچه نماد است این را انجام میدهد "
ور میشود که افراد با هوش آن را در مسائل ا  به عنوان راهی ،دلیل مشخص میشود جتماعی به کار تص

 پیشنهاد شده  ی هستند کههای تالش برنامه ریزان بهتر از افراد دیگر است زیرا آنها در سیاست.برندیم
لغاتی از این قبیل برتریت برنامه ریزي را منتقل .ندسبه نتیجه میر  و مداوم   اي،منطقی سیستماتیک،حرفه

  ".است  و جهانی منطق ٔاز قواعد انتخاب شده مظهريمزیت برنامه ریزي این است که .کند می

چه چیزي به دست میاید،اگر چه مدارك   یک رفتار رسمی ٔسریع اشاره کرد که به وسیله  حوزه ادبیاتی خیلی
یک   یوعبه ن.اما اکثر اوقات هرگز مطرح نمیشوند که چه چیزي ممکن است از دست برود.حمایتی کم باشند

هاي برنامه ریزي در تمام  از بزرگترین تالش  براي توجیه کردن یکی charls hitch ٔکه به وسیله نظري بود
این  hitch ٔنکته.مطرح شد 1960در دولت در سال  ها  او در ارتش ایالت متحده و بعد ppbsزمان و تاسیسات 

ت ک تحلیالنند بدون کمابود که نه تنها فقط مشغول هستند بلکه غرق در اطالعات هستند،بنابرین آنها نمیتو
  .هیچ تصمیم موثري بگیرند  رسمی

از   داشته باشد که مرتبط به دفاع اصلی  ها دانش کافی ما هرگز نمیتوانیم فردي را بیابیم که در تمام زمینه "
هاي متعددي است،تحلیل  که انتخاب بین دو نفر نیست بلکه متغیر  ور خاص وقتیطدر کّل و به ... مشکل باشد

و هر جا که فاکتورهاي مربوط پیچیده و مختلف هستند،همانطور که معموال در ... استسیستماتیک ضروري 
  ".تصمیم صحیح هستندیک کردن آنها و  زنتوان از واد غیر مسلح نومسائل حمایتی هستند،شه

 اگر صحیح باشد و برنامه یحت؟کند  د کمک میواما آیا تحلیل سیستماتیک این توانائی را دارد؟تا چه حد به شه
ن کرده امعروف در این زمینه بی ٔهمانطور که دو نویسنده.کند ي از مشکالت تمرکز میوعه اریزي بر روي مجم

  .تمرکز کرده اند  نیم مطمئن شویم که آنها در مسیر درستیااند،مجددا بدون مدرك براي حمایت،آیا میتو

افکار تشویقی در رابطه با مسائل بلند واقعا آیا مدارکی وجود دارد که مسیر توجه را سرعت بخشد ،آیا واقعا 
تب سازي و برنامه ریزي مر ٔبه وسیله نامه ریزي نشده را این ها،آیا ما افکار بر ٔمیکنند؟و بعد از همه  مدرت کمکی



هاي  مل شکستابه آن اشاره خواهیم کردش پژوهشها در این  بهبود بخشیم؟مدرك و شواهدي که ما بعد،کردن 
 .یرودن سواالت مای  براي تمامی است که به سوي پاسخی مناسب  hitch مربوط به  ppbsتمرینات 

در حوزه ادبیاتی در این  ،ه ریزي براي کنترل یک موضوع مطرحاستفاده از برنام.ها باید کنترل شوند سازمان.4
عمومی را مجهز کند و رضایت  یق میوزمینه است،زیرا برنامه ریزي موجب انگیزه میشود و عامالن را تش

برنامه ریزي .هنوز هدف برنامه ریزي به منظور اثر گذاري براي کنترل از امور سطحی گذر نکرده است.کند می
کند که اربابی براي خود تبدیل شود و آینده را با منطق خود شکل  معه تالش میاکلماتی است که یک فرد در ج

  .دهد

برنامه ریزي  ٔام جهت گسترش داده،همانطور که بیش تر در زمینهخود را در تم برنامه ریزي  ه يکنترل به وسیل
م کسانیکه در ان.دیگرن در سازمان استکنترل   ریزي استراتژیک به معنیاطمینان برنامه  .داده شدهارائه   منطقی

 schwendimanبرنامه ریزي   ههاي اولی در نتیجه میان مسئولیت.ق شده استبطناین زمینه کار میکنند م
  :ت زیر را تهیه کرده لیس

پس   که مراحل یکی ول باشند و دقت کنند ئها باید براي برنامه ریزي سیستم مس عوامل برنامه ریزي شرکت.1
  .به ترتیب انجام شوند از دیگري 

  .عوامل باید از لحاظ کیفیتی ،صراحت،و تکامل در برنامه ریزي انجام شده توسط دیگران تضمین شده باشند.2

  .ول باشندئدر تالش در کّل برنامه ریزي و تلفیق عوامل مفرد با یکدیگر مس  باید براي هماهنگیعوامل .3

کند،   تژي را رسمیامراتب کنترل شده است،اگر برنامه ریزي ایجاد استر  در سلسلهها باید اشاره شود که فعالیت 
برنامه ریزي همچنین به .ه پایان نمیرسدب ااما کنترل در این ج.کند از کارهاي مدیران برتر را کنترل می  برخی

اگر بازار قابل اعتماد نیست همانطور .معناي کنترل آینده سازمان و در نتیجه محیط خارج از سازمان است
 برنامه عنوان به ها شرکت که آنچیزي بیشتر نتیجه در .ها نمیتوانند برنامه ریزي کنند نوشته شرکت kennethکه

 رابطه در dror گفته طبق بر حقیقتاً.است بازار تاثیرات از شدن رها یا و ها قلا حد شامل میگیرند نظر در ریزي
وسیله  به شان حسی تمایالت که آنهایی حتی کند می کنترل را ریزان برنامه حتی ریزي برنامه ،خود بر بیتاارب با
 به " نویسد، می گونه این ریزي برنامه مورد در zan که  وقتی و.گیرد می قرا ممانعت مورد  منطقی هاي روش ي

 ادراکی کنترل منظورش " مدیریت قابل هاي شکل براي  خارجی پیچیدگیهاي کاهش رايب يه اوسیل عنوان
 کنترل و استراتژیک ریزي برنامه در c-e-o قوانین  عنوان تحت يه الامق یک در lorange   نتیجتا.است
 پیاده عهده از تواند نمی معمول ورط به خود اجرایی مدیر حالیکه در ، است کرده اشاره موضوع این به " ها روند



کاري که . کند کنترل را روند بتواند اینکه تا شود درگیر  کافی ٔاندازه به باید بیاید بر شده مطرح مشکالت سازي
واقع  ٔگزینه یاین حت... به این نتیجه برسد که او ممکن است  یحت". طریق برنامه ریزي صورت گیرداز  باید

  ."نامید کنترل از راه دور می"باید آن را  lorangبراي مدیریت یک سازمان بزرگ و پیچیده است،شاید  گرایانه

  

    براي برنامه ریزي Jelinkeمورد 

هاي در رابطه با برنامه ریزي استراتژیک را  از بحث  یکی mariann jelinke  "نهادینه کردن ابتکار" کتابدر 
هاي او در  و اساس بحث هیاورد،پایببه وجود   دهی لکردن و شک  ردي را براي رسمیامو باید  اوکند،  مطرح می

 feredrick،همانطور که کلمه در قرن اخیر براي ور دقیق مدیریت علمیطعلوم مدیریتی یا به   توسعه تاریخی

tylor به وجود آمد.  

و عادي سازي کارهاي وابسته نه   در تجربه مفید او در مطالعات رسمی tylorاشاره کرد،همکاري  اوهمانطور که 
وارد  ن سازماندهی شده اکه کارها بد  بخشد بلکه تحول را در راهی ي روند را بهبود میاه اور گستردطتنها به 
هاي  ستبرنامه ریزي و سیا -اطالعات ممکن را انجام داد  ر بزرگترین هماهنگیابراي اولین ب tylor. کند می

میان عملکرد وظایف و  در مورد کار   این منجر به یک دیدگاه اساسی.خود وظایف  فکري در باال و فراي اطالعات 
نه اهاي روز ی باشد و از عملیاتاعکند تا انتز مدیریت را فعال سازي می و این به نوبه خود .میشود آن  هماهنگی

  .بر روي انتظارت داشته باشند نند تمرکز بیشتريابه این منظور که بتو حذف شده 

ها بست  به عملکرد اداره alevander hamilton ٔبه وسیله tylorهاي  شاره کرد که فعالیتا jelinke ا
هزینه تهیه ابزار براي چکیده سازي مدیریتی با ایجاد تعریف ممکن و کنترل  ،در این نقطه از حساب داري.یافت

شکل ساختار،ابتدا در   رسد از طریق معرفی ي ارشد از مدیریت میه ابه مرتب راسپس ک.پذیرد عملکرد صورت می
du pont ه استراتژي یک شرکت را این ابتکار جدایی میان اجراي کسب و کار توسع. هاي عمومی روتوو سپس م
مکن م صحیح را با یکدیگر براي چنین سازمان هایی  هاي  سیاست  ر هماهنگیااین براي اولین ب.شکل میدهد

سازد بنابرین همانطور که مدیریت غرق در جزئیات اجرایی وظایف است،برنامه ریزي سیاست گزاریها اتفاق  می
تکرار   و دقت مدیریتی   عملکرد بدون توجه  شود،  آنچه که عادي است سیستمی  تا وقتی نخواهد افتاد 

 general motorsو  du pontدر زمان  .مدیریتی بر مسائل عادي متمرکز است میشود،بیشتر توجهات 
  .مشخصات وظایف از فعالیتهاي عادي کارگران به تدوین فعالیتهاي عادي مدیران تغییر یافت



در راس  ،آغاز کرده در روند تکرار   در کارخانه tylorکه   تحولی:بر میگردد jelinke  مورد نظر اساسی ٔاین به نکته
باال   ي ه ادر مرتب   tylorهاي مطالعاتی  دلامع -ر این تحول نوین وتوو م.نمیکرد  مراتب بود و اساسا فرقی  سلسله
هاي اداري  سیستم: برنامه ریزي استراتژیک و کنترل بود  هاي رسمی ي از سیستموعه امجم –د و بصیرت واز شه

... د به وظایف را در بر دار سازد،زیرا سیستم دانش مرتبط  را ممکن می است که برنامه ریزي و سیاست گذاري 
روي د تا اینکه بخواهد نکن چنین سیستم هایی یک الگوي تقسیمی از افکار را با تمرکز بر روي الگوها ایجاد می.

تعمیم میدهند و در   یا کشفیات محیطی  آنها دانش را فراتر از کشفیات اصلی.تمرکز کند  مایه خاصی درون
در نتیجه مدیریت درست .تغییر و تصفیه آماده میسازند تدوین میکنند و همچنین آنها را برايرا ها  تعمیم بینش 

در  ل حاضر امکان پذیر است،زیرا مدیریت دیگر کامال ادرست سیاست در ح راهنماییاعتراض و  ٔبه وسیله
  .جزئیات خود وظایف غوطه ور شده

و در اوایل م دارد ان ost  ،(objetives,esterategies,tactics)است که  در مورد سیستمی jelinkeکتاب 
نیز هست که با مراتب  يدیگر ٔتگزاس توسعه یافت و ادامه دارد،به عقیده او مرحله االتدر شرکت ابزار  1960
  :باالتري درگیر است  منطقی

عادي  ،جدیدي که ممکن است خود براي تعمیم و ایجاد وظایفی ostوظایف عادي چند گانه،   بعد از هماهنگی"
دانش مورد نیاز ایجاد   ي را براي دست یابیه اسویک پر ostل یک سیستم، مث... کند  شوند تمرکز می

کند  مشخص می ost ،... از افکار با به کار بردن نو آوري به وجود میاورد ) سهمی(کند،یک الگوي تقسیمی  می
  .کنترل کنیم و ارزیابی کنیم،چگونه پیش برویم

مدیریت استراتژي میتواند از مدیریت عملکرد و :هستندم هکند که م را مطرح می  مسائلی jelinkeدر نتیجه 
با استفاده از (تژي خود میتواند مورد برنامه ریزي قرار گیرداعملیاتی جداگانه باشد و شکل گیري روند استر

انجام داد،در    در کارخانه tylorآنچه .،آن جدایی امکان پذیر است ،تنها از طریق چنین عملی) هاي رسمی سیستم
آن برنامه ریزي   قدرت شکل دهی. ي اجرایی انجام دهندوعه امجم ٔبه وسیله ها میتوانند ضر سیستمل حااح

کردن   رسمی به عبارت دیگر ،برنامه ریزي استراتژیک .تبدیل به ابزاري میشود براي ایجاد استراتژي عملیاتی
ي یکدیگر مورد استفاده قرار رد به جاامو  کلمه در برخی 2این .آخر بهترین عملکرد و دراستراتژیک است،

 .میگیرند

ن کرده امسائل کلیدي را بی.مطرح است ،ن کرده،در این حوزه بسیار مهمادر این رابطه بی jelinkeبخشی که 
  هاي اساسی باشند،تالش غلطکنند و اگر   است که اگر درست و صحیح باشند میتوانند برنامه ریزي را پشتیبانی

در موضوع مورد   اساسی ٔدر نتیجه ما بر میگردیم به بحث او به عنوان نکته.د کردنخراب خواه هبسیاري را از پای



نظرمان ،در این جا با پرسیدن آخرین سوال ما امیدواریم که بتوانیم این فرض را در نظر بگیریم که برنامه ریزي 
  .تژیک به یک معنا هستندااستر  استراتژیک و شکل دهی

  

 استرتژي چیست؟

دهید که  شک شما این پاسخ را می  ژي چیست؟بیراتتبرنامه ریز چه افراد دیگر که اس که بپرسیم،چه  هر کسیاز 
 ٔاي از عمل به وسیله هنما یا یک مرحلهایک مسیر ،یک ر -استراتژي یک برنامه ریزي است یا چیزي معادل آن 

ها در شرکت و  فردي در مورد استراتژي و بعد از... .هآینده، مسیري براي رفتن از اینجا به آن جا، و غیر
و خرسند تعریف خود را آن آن ارائه   حال  خوش  بینید که خیلی سال اخیر بپرسید می 5هایشان در  سازمان
  .میدهند

تعریف کردیم که هنوز   روشی کور اجتناب ناپذیري در یطاز آن لغاتی است که ما به   که استراتژي یکی  دمیبینی
ی است که در طول زمان در رفتار ویاستراتژي همچنین الگ.گیرد اغلب در روش دیگري مورد استفاده قرار می

وارد بازار  صنعتشبه دنبال  راترین محصوالت خود  ور دائمی گرانطوقتیکه یک کمپانی که به .تداوم دارد
پذیرد ممکن  ترین مشاغل را می به عنوان فردي که همیشه پر چالش د،فقطم داراتژي برتر ناکند،عموما استر می

ها براي  سازمان.حاال هر دو تعریف به نظر معتبر میرسند.است آن را به عنوان استراتژي با ریسک باال تعریف کند
تژي اها را استراز آن  ما میتونیم یکی.آورند برنامه هایی توسعه میدهند و همچنین الگوها را از گذشته در می،آینده 

درك  تژياآیا استر:در نتیجه سوال مهم این است که .بنامیمتژي درك شده او دیگري را استر،به کار گرفته شده 
ل خوشحا  خیلی هک از افردي:د؟یک راه ساده براي یافتن پاسخ وجود داردده باید همیشه مورد توجه قرا گیرش

سال  5سال گذشته توصیف کرده اند استراتژیهاي مورد توجه آنها در  5ي درك شده خود را در اه تژيااستر
به .است پیدا کرده  زودتر چه بود است؟تعدادي از افراد اذعان داشتند مقاصد آنها کامل درك شده است و تحقق

ا شک به رفتار آنه.تعدادي دیگر میگویند که ادراکات آنها با مقصدشان کاري انجام نداده.صداقت آنها شک کنید
ي نظیر  ها ادراك کامل بینش بی این ٔبعد از همه.خواهد بود 2ند داد که بین این هخوا یبیشترین آنها پاسخ.کنید

فکري   ي بییک سر ٔاشاره به عدم انعطاف پذیري،در حالیکه عدم ادراك نتیجه گیرد نه براي  را به کار می
  .در خالل زمان استتفکرات   ور اجتناب ناپذیري بعضیطبه   دنیاي واقعی.هست

توان استراتژیهاي تعمدي  ور کامل درك شده اند را میطنشان داده شده مقاصدي که به  1همانطور که در شکل 
مورد  2تی برنامه ریزي هر احوزه ادبی.نامند نامید و آنهایی که هرگز فهمید نشده اند استراتژیهاي درك نشده می

ی نشده مورد دوم است که ما آن را ایساآنچه شن .هی کردایساشن  واضحی براي مورد قبلی ء را با یک ارجا
پس از دیگري همگرا با   کارها یکی.اند هکه الگوهاي درك شده مورد مقصود بود  نامیم،جایی استراتژي مبرم می



راتژیهاي گوناگون ،یک شرکت ل به جاي دنبال کردن استابراي مث.از تداوم یا الگو انجام میشوند    یوعزمان در ن
ر بازار را مورد امتحان قرار اور تاثیر گذطبه .کند پس از دیگري اتخاذ می  تصمیمات گوناگونی را یکی سادگیبه 

سپس یک هتل  لت هتزور کابتدا یک هتل خارج از شهر خریداري میکنند سپس یک رستوران بعد ی.میدهند
ت یاها با رستوران در نه تنوع به هتلمتا استراتژیهاي ... . هین قبیل و غیررد دیگري از اادیگر با رستوران و بعد مو

 .ظهور پیدا کند

تور خاص مبرم طور خاص تعمدي باشند و تعدادي به طتژیها میتوانند به ا،استر همانطور که پیش تر گفت شد
تمام استراتژیهاي .پیشنهاد داد هیچ آموزشی الزم نیس و دیگري پیشنهاد داد هیچ کنترلی الزم نیست  یکی.باشد

ها را تلفیق کنند،به منظور تالش براي کنترل بدون توقف روند یاد  تا به طریقی این نیاز دارند   دنیاي واقعی
مطلب گسترده :هاي چتري نامید شود آنچه ممکن است استراتژياغلب دنبال کردن :لاها براي مث ري سازمانیگ

استراتژیهاي مبرم لزوماً بد نیستند و .عمدي هستند در حالیکه جزئیات اجازه دارند با آنها پدیدار شوند
ي که ه اکند به شیو ها را با هم تلفیق می این وثریک استراتژي م.استراتژیهاي تعمدي نیز حتما خوب نیستند

ت ابه موقع در مقابل اتفاق دنیاز دارد تا بتوان  کند ،همچنین قابلیت پیش بینی حاضر و مهیا را منعکس میشرایط 
  .مترقبه واکنش نشان داد غیر

ي موثري میشود اه تژيامیشود که آن خود شامل ایجاد استر  jelinkeادبیات برنامه ریزي هنوز شامل کتاب 
در مورد   مناسبتی صحبت هاي.گرددموجب ایجاد یک روند تعمدي کامل می هاي مبرم به منظور حذف عوامل که

 .برنامه ریزي انعطاف پذیر وجود دارد، کسانیکه به برنامه ریزي به عنوان یک مفهوم کامال تر و تمیز باور دارند

Walter keichelي ه در مجلfortune  ز ن کرده بود کمتر ااکه بی  ،کسی انتقاد گرفت، مشاوري را به
 هبه آن شخص به عنوان فردي پر آواز tom petersور موفق پیاده سازي میشوند، طها به  استراتژي 10%

خورد،آنهایی که در راس امور هستند، آن را بر گردن پیاده  یک استراتژي شکست می  ارجاع میدهد،اغلب وقتی
اگر شما با هوش : ممکن بود درست جواب بدهد... دادي اگر شما کارها را درست انجام می: اندازند ها می  سازي 

سازي در  هدر اید  دیگر هر شکستی  در این رابطه در نظر نگرفتید،به عبارتی،هستید چرا حقایقی را که باید 
کند  اشد،بنابرین یک طرف فکر میجدایی ب 2اگر باید بین این .باشد نیز می حقیقت شکستی در شکل گیري 
تفکر  وسهور واضح باید ظرفیت براي عملکرد و ایجاد حرکت در پرطپس به .قبل از اینکه طرف دیگر عمل کند

در نه   شمند عمل میکنند؟به عبارت دیگر ممکن است مشکل اصلیواما متفکران چگونه ه .در نظر گرفته شود
اگر شکل دهندگان .2نباشد،مانند یک جدایی مصنوعی بین این  پیاده سازي ضعیف و نه در شکل گیري ضعیف

ها داشته  یک تاثیر گذاري بیشتري بر روي شکل گیري ها شوند و یا پیاده سازي ن نزدیکترایشازیهابه پیاده س
فرمول لغات   در واقع در مورد استراتژیهاي مبرم  .تژیها به وجود بیایداباشند،شاید موفقیت بیشتري در ایجاد استر

تژیها میتوانند بدون فرمول بندي شکل او فرم گیري جایگزین شود زیرا اینجا استر  بندي باید با شکل دهی
کنیم نه به این دلیل که  استفاده پژوهشاستراتژي را در این   شکل گیري  ٔدر نتیجه ما باید کلمه.بگیرند



اي اجازه دادن به این حقیقت که آنها باید بتوانند، ور ساده برطور خالص مبرم باشند بلکه به طتژیها باید به ااستر
 .هستند هور اجتناب ناپذیري طرفدارانطاکثرا به  و ور واقع گرایانهطبه 

نده شده اها ر یک پیاده سازي مهم دیگر براي استراتژیک مبهم وجود دارد،همچنین در بسیاري از ادبیات
از   اي است که همگی ک عقیدهدر استراتژي تعمدي ی.شوندجاري رکزها نیاز ندارند تا از یک م استراتژیک.است

ها عمل  میکنند و بدن رها فک سرعروف م عاره ايم در یک استان  جاي مرکزي نشات میگیرند،که مدیریت عمومی
چون  اما در مورد استراتژیهاي مبرم .ن بتوانند بسازندازندگامیکنند و یا ارشیتکتها طراحی میکنند تا س

 هغیر منتظر  ي به زمانیه اراو در مکانی عجیب،اش.کوچک رشد پیدا کنندنظریه اي بزرگ میتوانند ازاستراتژیهاي 
تمام چیزي که آنها نیاز دارند یک نظر .نند ثابت کنند که یک استرتژیست هستندابسیاري در سازمان میتو.نشده

در سازمان نیاز  انحراف ابتکار استراتژیک  یدر واقع حت.آن است ٔز براي ادامهو ایده خوب،آزادي و منابع مورد نیا
براي .  هاي رسمیطرح   برخی  در   هاي رسمی روند  در برخی به کنترل مرکزي ندارد،چه برسد به برنامه ریزي 

از مشتریان جدید داشته  هدر مورد فروش یک جنس جالب به یک دست ظريل یک فروشنده ممکن است نامث
بند که آن فرد چه انجام میدهد،آنها نیز همان را انجام میدهند،و یک ادگان در میکه دیگر فروشن همان طور.باشد

ریزي  طرحالگوي جدیدي دقیقا .بند که شرکت وارد یک بازار جدیدي شده استاروز،چند ماه بعد مدیران در می
وعه در یک روند مجم اشاره کنیم ، پژوهشرد زیادي در این اها ما باید به مو تفاوت  نشده بود،بلکه براي معرفی

که   اوقات بله و گاهی خیر فقط مثل یک رفتار درست است   اما آیا این بد است؟بعضی.ي این آموزش داده شدها
 .برنامه ریزي شد است  به درستی

به ارث رسیده   در برنامه ریزي ادبیات یک صنعت طوالنی که از ارتش :یک پیاده سازي نهایی از استراتژیک مبرم
یک تفاوت مناسب براي یک ادبیات که عالقه دارد .ها وجود دارد ها از تاکتیک مایز میان استراتژيتفاوت و ت،
ها به جزئیات  ند،تاکتیکنک هاي مهم ارجاع می ها به چیز استراتژي.کند ها را مشخص می شود و اهمیت چیز جزیهت

  .محض ارجاع میکنند

تواند هرگز مطمئن شود که کدام یک را  است که هیچ کس نمیهاي متداول استراتژي مبرم این  نیعاز م  اما یکی
ها  این ٔبعد از همه.که استراتژي است کندبه عبارت دیگر جزئیات محض میتواند سر انجام اثبات .کند د مییتای

همه را براي یک   مخصوص کودکان ،جنگ میتواند به خوبی  اشاره شده در آن شعر قدیمی ور که قبالطهمان 
گفت،استراتژي یک فرد   Richard rumeltبر طبق آنچه .فش یک اسب از دست بدهدن در کخان
این ممکن .دارد که شما مینشینید  که چیزي که استراتژي است بستگی به جایی -هاي نفر بعدي است تاکتیک  

،زیرا چیزي که امروز تاکتیکی به نظر میاید،ممکن است داشته باشد نشیند که می  است همچنین بستگی به وقتی
گیرد،در حالیکه  مورد استفاده قرار نمی پژوهشتاکتیکی در این  ٔدر نتیجه کلمه.ثابت کند استراتژي یک فرد را 

 .بکار میرود عاقبینی نسبتا متعبه عنوان یک صفت به م استراتژیک 



لغات دیگر  2را به پایان نرساندیم ،ما میتونیم حد اکثر  طرحالگو و در کنارا ما هنوز ارائه تعریفی از استراتژي ه
 eggبه اسم  محصول جدیدي  mcdonaldسالها پیش ، .آغاز میشود اضافه کنیم pکه با 

mcmuffinاگر .هاي رستوران براي وعدي صبحانه این عمل تشویقی بود براي استفاده از قابلیت.کرد  معرفی
د ن،دو پاسخ خواههبود mcdonaldشما از گروهی از مدیران بپرسید که این غذا یک تغییر استراتژیک براي 

هاي  از دیگر شگرد  قیه یکیاي هم،نه،این هم مثل ب بله،این آنها را وارد بازاري براي صبحانه کرده،و عده:گفت
mcdonald این  هم اختالف ندارند،در نگاه ما این مدیران زیاد با .است اما در یک شکل و بسته بندي جدید

  .استراتژیک تعریف میکنند متفاوت است هور واضح در درون مایطتغییر استراتژیک بود،اما اینکه چگونه آنها را به 

مشخص سازي یک محصول خاص در :و طرفدارانش ،استراتژي موقعیت است  porterافراد،مانند   براي برخی
براي دیگران،استراتژي یک چشم انداز است،روش یک سازمان براي انجام امور ،و در نظر .یک بازار خاص

peter brucker به پائین   به عنوان یک موقعیت ،استراتژي یک نگاهی.،مفهوم آن در کسب و کار است
و به بیرون نگاه .گیرد که تولیدات با مشتریان مواجه میشوند ی را در نظر میقطه ایبازار نکه  xبراي کند می

،استراتژي به داخل نگاه   به عنوان یک چشم انداز ،در تضاد با قبلی . هاي خارجی به بازار  یعنی -میکنند
به چشم اندازي از  کند ال نگاه میاما همچنین به با ي از استراتژي هاوعه ادرون سازمان ،در واقع درون مجم کند می

 .گذاري بزرگ هیک سرمای

ور اجتناب طاستراتژي به .همانطور که دیدیم،تمایالت ادبیات برنامه ریزي به نفع موقعیت بر چشم انداز بود
عالمت در   ها میتوانند به سادگی xآن   تمامی.کند ها کاهش پیدا می ي از موقعیتوعه اناپذیري به مجم

  .تجزیه نمیشوند  ها به راحتی در حالیکه چشم انداز.شوند و بند بند شوند شوند،تعریف

  موفقیت معرفی ال ذایی جدید خود را بمحصوmcdonald. مجددا،هر چند ما به هر دو تعریف احتیاج داریم
آید که به   ، به نظر می mcdonaldمدیران .کرد زیرا موقعیت جدید همراه و استوار با چشم اندازي جذاب بود

ت راحت تغییر موقعیت همراه با چشم انداز ممکن اس.دننمیکن ردیافتند که یک واقعا چشم انداز را  رد  خوبی
  .ل هایی را نشان میدهدامث 2-1 ٔشکل شماره.با حفظ کردن موقعیت اینطور نیست یباشد،تغییر چشم انداز ،حت

استراتژیهاي خود در نظر  و هم چشم انداز را در شکل گیري   ها باید همه موقعیت  به روشنایی،سازمان
  رساند نسبت به دیگري است،به این پروسه زیان می  ادبیاتی که به نفع یکی.بگیرند

نتیجه .انجام داد ياما ادبیات برنامه ریزي آن را واقعا انجام میدهد،همانطور که آن را به نفع برنامه ریزي به دیگر
نی باشد که عن و هم ماتواند با شکل گیري استراتژیک ،یک س ،برنامه ریزي استراتژیک نمیگیري ما این است که

درگیري این،آن است که برنامه ریزي ممکن است کمتر با ایجاد استراتژي سر و کار .ها میشود این  شامل همگی
  .فهمند ا گاهی اوقات نمیدارد،اما همچنین آن برنامه ریزان یقینا مورد بیشتري براي انجام دادن دارد که آنه



  

  

  و برنامه ریزي برنامه هابرنامه ریزان،

ت مدیران تولید در شکل گیري نویسندگان بسیاري در مورد برنامه ریزي کسب و کار ،در رابطه با اهمی
ا ه اما بیشتر نوشته.ژیک بحث کردند،حقیقتی که مدیران ارشد در درجه نخست برنامه ریزان قرار دارندراتاست

حساب کردن  قابلو تصادفی و غیر   ن میکنند اگر بصیرت و درك واقعا اتفاقیادیدگاه متفاوتی را بی
ن ان شده است، نقش مدیران باید نوشته و محدود شود،اگر همانطور که بیادر این جا بی که است،همانطور
 همانندبرناله هستند و نمیتور مشغن شده،مدیران واقعا بسیار پاد، همانطور که بینمحدود شوباید شده،مدیران 

باید براي ایجاد   هاي رسمی سیستم ، ،کنند ازينندنقش کلیدي در برنامه ریزي باریزي کنند، آنها نمیتو
ها جدا شود،از طریق استفاده از سیستم هایی  باید از عملیات که استراتژي  دناستراتژي مورد استفاده قرار گیر

یک  ٔدر یک گزارش منتشر شده به وسیله .، سپس برنامه ریزي باید از مدیریت جدا شود ppbsو  ostمانند 
  Robert mainerن،تحت عنوان تاثیر برنامه ریزي استراتژیک بر رفتار مدیران ، ي در بسته اوراگروه مش

 ):همراه با کار مدیریت کسب و کار که براي سازمان سنتی است... کار برنامه ریزي ( میگوید در تضاد با آن

مدیریت اغلب متفاوت است و یا  ٔهاي رفتاري برنامه ریزي به عنوان وظیفه معماي این مساله این است که نیاز"
  یوعبرنامه ریزي ن  واقعی هتا انداز... و رایج است یعادر تضاد است،روند و درون مایع مدیریت معموال در سازمان ش

  ".جدید از فعالیت مدیریتی است

  هلعاو مط  رسیرنقش این افراد در روند ایجاد استراتژي به ندرت مورد ب.در نتیجه برنامه ریزان وارد میشوند
د است،و از یک بخش حقیقتی است که برنامه ریز یک فر شده به جاي آن آنچه نوشته.سیستماتیک قرار گرفته

چه براي -دستورات مبهم با احترام به برنامه ریزي   ،اما با برخیهنفس  ها فی خاص ،بدون مسئولیتی براي عملیات
که قدرت   البته ،از آن جایی.ساده آنچه توسط دیگران انجام شده  انجام آن،چه تشویق و چه براي هماهنگی

برنامه ریزان را در دومین مورد حمایت طبقه بندي   وال نقش رسمیتکیه بر مدیریت دارد،نویسندگان معم  رسمی
  :میکنن

 steinerدر نتیجه، . است با خود برنامه ریزان در این ادبیات در جاي دیگر   تئوري واقعی  از اصول اساسی  یکی
سازمان هایی که ،در نتیجه آن  .نیاز نیست  هیچ برنامه ریزي رسمی،کند که اگر یک نبوغ در راس است ن میابی

ها چندان خوشایند  میان شرکت یحت. مه ریزي قرار گیرندافراد عادي هدایت میشوند باید مورد برنا ٔبه وسیله
ل ،یک شرکت ممکن است خوش شانس ابراي مث.میاید   به دست   نیست،موفقیت بدون برنامه ریزي رسمی



ه و همچنین پیکر بندي غباکمبود یک فرد ن روشن است،هر چند براي آن شرکت هایی که steinerپیام .باشد
  .ها را دارند ستاره

ی که ه اینسخ می گویدل ،ابراي مث  leontiades: جسورانه تر شدند یور مناسب تر نویسندگان حتطبه 
که   کند،تنها براي کمک به مدیران است ،به شرایطی اشاره کرد که جایی عوامل برنامه ریزي را هماهنگ می

راس  1990تا سال  یحت.ایفا میکنند  اف براي هماهنگیاهد  در درجه دوم را در بر آوردن تمامیمدیران نقش 
هاي آمریکائی به برنامه ریزي استراتژیک به عنوان راهنمایی در مسیر شرکت یاد  از سازمان  برنامه ریزي در یکی

  زیرا اگر برنامه ریزي براي شکل دهی.باشندصادق ترممکن است  marqardtو  leontiadesاما  .کند می
و  طرح هاانجام شده،بنابرین مطمئنا   هاي رسمی برنامه استراتژیک طراحی شده،و اگر آن برنامه ریزي با سیستم

در نتیجه ..هاي الزم را داشته باشند باشد که زمان الزم و مهارت  ها باید به عهده کسانی پیش برد این سیستم
با در نظر .یات به سمت مسائل جزئی تر میرود،نقش براي برنامه ریزان و مدیران روشن تر میشوداین ادب  وقتی

درگیري عامالن در برنامه ریزي و درگیري :براي برنامه ریزین که شامل penningtonهاي گرفتن راهنمایی
رشد به عنوان عمل به ین است،درگیري مدیران اا ل آستاآنچه در این مث.کلیدي میشود قاطمدیران به عنوان ن

ی ی،پیش بینیها ceoدر اکتبر:نقطه در روند برنامه ریزي ،در یک روز در یک زمان مشخص است 4درمیزان،تنها 
میکرد شرکت   رسیردر کنفرانس برنامه ریزي که فاصله بین عملکرد و اهداف را ب ceoفوریه، ررا مرور کرد،د
دوباره  ceoرا مرور کرد و نظر مطلوبی داشت و در سپتامبرساله به روز شده  5 ٔ،برنامه ceoکرد،در جون 

در نیم ساعت صورت   گفت یک هنر واقعیCharlie brownبه  lucyر ایک ب.د کردیهاي ساالنه را تای طرح
آیا این همان روند   ،شرکت  ٔدر آینده ceoروز در هر سال از 4دقیقه زمان نیاز دارد، 45قل به اگیرد حد  نمی

 است؟ jelinkeنهادینه کردن  ٔپروسه  طبیعینرمال و 

همانطور که بیش .کردیم  ل ما در این مقدمه در مورد برنامه ریزي بحث کردیم، و برنامه ریزان را معرفیاتا به ح
ي بند بند در شکل یک ه امراحل براي تولید نتیج  به معناي شکل دهیرا  ریزي امه تر گفت شد،ما اسم برن

ها را به  همچنین براي طراحان و برنامه ریزان ،ما باید آن.متحد از تصمیمات به کار گرفتیمسیستم یکپارچه و 
 ٔکه در دست دارند، براي آینده  ،مسئولیت و سپس با زمانیطرح اما بدون.افرادي تحت همان عنوان بدهیم
طرح در بحث ما داردي اه دیگري که نقش برجست ٔکلمه.یا نه نگران هستند کند سازمان که آنها را استخدام می

ی واضح از مقاصد به کار ببریم،که معموال ادبیات برنامه ریزي شیک بینی   را به معنی طرح ٔما باید کلمه.است
به این .را به کار ببریم طرح ریزيما باید فعل .براي ویژه تر شدن ،مستند سازي و شفاف سازي شامل میشود

ادبیات برنامه   فرض و گمان ،اساسی.مورد نظر قرا گیرد  غیر رسمیچه   نی که آینده باید چه به شکل رسمیعم
این کلمات با یکدیگر   تمامی است ریزي استراتژیک براي خالصه کردن مباحث ما به این نقطه نظر است که،الزم

برنامه ریزان حمایت و  ٔشکل گیري استراتژیک یک روند برنامه ریزي است،که به وسیله:به کار گرفته شوند  



 1932در سال  j.omckinsyکه در پاسخ به   ،کسیsteinerدر نتیجه بر اساس گفته..طراحی میشود
 .برنامه ریزي است ٔاز مدیریت است و در نتیجه ییک مدرك محسوس و قابل لمس...طرح یک:گفت

 ی هستنده ایتنها وسیل  هاي رسمی سیستم:یک استثنا براي این موضوع در طرحش تهیه کرد  sawyerاما 
زمانیکه تمرکز آنها بیشتر بر روي شکل است تا  یایجاد برنامه ریزي نمیشوند،و حت براي انتها و آخر،آنها موجب

که این کلمات میتوانند مستقل  ندر تضاد با این ، ما باید بر این گما.بر روي مواد،میتوانند از آنها جلوگیري کنند
یک سازمان  اوبنا،متکند  طراحیون درگیري با برنامه ریزي،ند بدیک سازمان میتوا:،باشند،بپردازیماز یکدیگر 

ا انجام دهند و یا گاهی ر  تمام این یا برخی است میتواند در برنامه ریزي درگیر و سهیم باشد و طراحان ممکن
  .آنها هنوز سازمان را در نظر میگیرند از هیچ کدام

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

          

  

 


