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  :مرحله ممیزي بیرونی

زي عنوان مکتب طرح ری پس از اینکه اهداف اتخاذ شدند،دو مرحله بعد،همانطور که در الگوي

هنگام خلق در .باشندسازمان می درون و بیرون)هايوضعیت(شرایط شد،ارزیابی

  .یستماتیک،رسمی برنامه ریزي باید به این مراحل به عنوان ممیزي ها اشاره کنیمسویکردر

پیش بینی هاي صورت گرفته در ممیزي محیط بیرونی سازمان،مجموعه اي از  مده دریک عنصر ع

چنین پیش با نظریه پردازان برنامه ریزي درگیري طوالنی مدت .مورد وضعیت هاي آینده می باشد

باعث عدم توانایی آنها در پیش بینی می ،آنها را قادر به کنترل محیط کند غیر از اینکه یی،بینی ها

پیش "بنابراین .در درگیر شدن در برنامه ها می شودآنها  ان مقدار باعث عدم تواناییشود که به هم

  .تبدیل به شعار نهفته در این مکتب فکري شد) Ackoff,1983("بینی و آماده سازي

مطرح شدند و ده ها هزار  وامل بیرونی ممکنچک لیست هاي بسیاري براي پوشش دادن تمامی ع

در سال هاي اخیر،سناریوهایی  يبه ویژه افراد.یچیده توسعه یافتندتکنیک از طیف ساده تا بسیار پ

ایجاد کردند که در آنها دیدگاه هاي متناوب در در مورد حالت هاي ممکن محیط آینده یک سازمان 

  . مورد قیاس منطقی قرار گرفته اند

د تا در ممیزي بیرونی در مه ریزي،چک لیست هایی از عناصر ارائه می کننالگوهاي برنا بسیاري از 

شوند،که اغلب تحت عنوان عوامل اقتصادي ،اجتماعی،سیاسی و تکنولوژیکی دسته بندي نظر گرفته 

در مورد آنچه که عموما به عنوان تحلیل 1980در دهه ادبیات قابل توجهی عالوه بر این،.می شوند

چارچوب  6-2شکل .انتشار یافت)استرتژي رقابتی1980(پورترمی شود در کتاب  صنعت و رقبا نامیده

،یک با وجود این همه توجه و تالش،با این حال .اساسی پورتر را براي انجام تحلیل رقبا نشان می دهد

مطالعه از تجربه شرکت هاي بزرگ که بعنوان رهبر در این حوزه در نظر گرفته می شوند نشان داد که 

ر انجام تجزیه و تحلیل محیط،ادغام آن در فرآیند برنامه ریزي و ارزیابی سهم آن در برنامه ریزي آنها د

در یک مطالعه پیگیري که در واقع در سال قبل منتشر .با مشکل مواجه شدند

  .این محققان به کاهش توجه به تمرین رسمی پی بردند)engledowandlenz 1985(شد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1980پورتر-رقابتی اجزاي یک تحلیل(6-2شکل   

  

  

  

  

  چیزي که محرک رقیب است*

  اهداف آینده*

در همه سطوح مدیریت و *

  درابعاد متعدد

چیزي که رقیب در حال انجام آن *

  جام دهدناست و می تواند ا

  ونیاستراتژي کن*

  چگونگی رقابت کنونی تجارت*

  مشخصات واکنش رقبا*

آیا رقبا از موقعیت فعلی راضی *

  می باشند؟

رقبا چه تغییر مسیر یا تغییر *

استراتژي ممکن است انجام 

  دهند؟

چه قسمتی از رقبا آسیب پذیر *

  است؟

چه چیزي باعث تحریک *

بزرگترین و موثرترین اقدامات 

  تالفی جویانه رقیب می شود؟

  فرضیات*

 در مورد خود و صنعت

  قابلیت ها*

  هم نقاط قوت و و هم نقاط

 ضعف



  :مرحله ممیزي داخلی

قرار  نقاط قوت و ضعف مورد تجزیه رویکرد برنامه ریزي،یکبار دیگر مطالعه  )پیکره(در همراهی با روح

گرفت،هرچند که استفاده از این تکنیک به طور کلی راهی براي ایجاد جداول و چک لیست هاي ساده 

 by laundry listsبعنوان استراتژي شرکت  amarو  jelinekدر انواع مختلف ارائه داد،آنچه که 

 ذاتا بیشتر قضاوتی باشد و در نتیجه تمایل ،)مشخص(شاید بررسی صالحیت برتر).1983(نامیدند

  .دارد کمتري به تجزیه و تحلیل هاي اساسی

ي ماتریسی از زمینه هاي کاربردي و انواع قابلیت ها("مشخصات صالحیت"براي ansoffچارچوب 

بنظر می رسد براي کارهایی که او بررسی می کرد ...) سازمانی مانند افراد ، امکانات و تجهیزات و 

درمیان تعداد کمی .می باشد) 1965(برگرفته از کتاب او 7-2که ماتریس .استاندارد تعیین کرده است

همراه جنرال بیی توسط گروه مشاوره اي بوستون  و شرکت مک کینزي ،تالش هانو آوري  در آن زمان

الکتریک براي رسم موقعیت یک تجارت در ماتریسی از نقاط قوت رقابتی و ویژگی هاي بازار انجام 

  .لگوي مکتب فکري نداردچندانی با بیانیه عمومی در هسته ابه طور کلی ممیزي داخلی تفاوت .گرفت

  :مرحله ارزیابی استراتژي

برنامه ریزي براي هر آنچه در این مرحله کمبود ادبیات در این مرحله بعد،ارزیابی استراتژي ها،

تکنیک ها بسیار ساده می باشند چرا که فرآیند ارزیابی به طور طبیعی به سمت .ایجاد شده استدارد،

محدوده مفاهیم ساده اولیه مثل تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه تا تکنیک از ،جزئیات و مشخصات

تجزیه و تحلیل " )Williams,1984("ارزیابی استراتژي رقابتی"هاي مورد استفاده کنونی همانند 

) (Rappaport,1986"ارزش سهام"درمتدهاي مختلفیو)hertz and Thomas,1984("ریسک

  .معطوف می باشد

  

  

  



قابلیت هاي 

  مدیریت

قابلیت هاي 

  سازمان

    امکانات و تجهیزات  هاي کارکنانمهارت

ساختار   مدیریت سرمایه

  چندبخشی

مدیریت عمومی و عمق 

  مالی

  

مدیریت 

مومی ع

  و مالی

تامین مالی مصرف   کنترل متمرکز

  کننده

    ارتباطات صنعت

مدیریت سیتم هاي 

  بزرگ

تامین مالی 

  صنعتی

    حقوقی

برنامه ریزي و   کنترل نامتمرکز

  کنترل

آموزش و استخدام 

  پرسنل

  

کسب و کار فشرده 

r&d 

پردازش خودکار 

  داده هاي تجاري

    ریزي برنامه

کسب و کار فشرده 

  سرمایه –تجهیزات 

    حسابداري  

استفاده از وضعیت 

 فعلی هنر

  

تجهیزات   زمینه تخصص  توسعه سیستم ها

  آزمایشگاهی ویژه

تحقیق 

و 

  توسعه

بهینه سازي 

  هزینه-عملکرد

  تحقیق پیشرفته  توسعه محصول

  تحقیق کاربردي

تجهیزات 

  آزمایشگاهی عمومی

  توسعه محصول  

  مشخصات تطابق

  :طراحی محصول

  مصرف کننده صنعتی

  مشخصات نظامی

  

  

  
  شبکه براي شرح قابلیت ها.7-2شکل 

  

  

  

  

  

  

  



یه همانطور که در عناوین شیوه هاي نامبرده در جدول قبل دیده می شود،بسیاري از آنها به سمت تجز

چنانچه فقط پیامدهاي مالی استراتژي واقعا مهم باشد،این پیامدها .و تحلیل هاي مالی گرایش دارند

که معطوف به مسائلی از قبیل  "ایجاد ارزش"بنابراین .می توانند به صورت مستقیم اندازه گیري شوند

بازار شرکت و هزینه مربوط حقوق صاحبان سهام می باشد، تبدیل به یک اصطالح  -ارزش دفتر

به نظر می رسد فرض اساسی این )hax and majluf, 1984(.ریزي شدمحبوب در ادبیات برنامه 

پول را از طریق می باشد که شرکت ها فارغ از عوامل مداخله گر محصوالت و بازار ها و مشتریان،

بحث خواهیم کرد که این وسواس بیش از حد به کمیت هاي در ادامه .محاسبه پول ایجاد می کنند

ستراتژي پیش از اسب خالف داشته باشد که باعث قرار دادن کالسکه امالی دقیقا می تواند تاثیر م

  .استراتژي شود،یعنی در واقع باعث بدتر شدن عملکرد واقعی یک شرکت شود

طراحی فقط به دنبال معناي  رویکردبینیم در حالی که در هر صورت،در اینجا به طور خاص می

رویکرد برنامه ریزي ،،می باشدگسترده اي از اینکه آیا یک استراتژي پیشنهادي، ممکن است کار کند

  .می باشد استراتژي هاي پیشنهادي )بقاي(زیست پذیريطرفدار محاسبه دقیق درصد 

تراتژي ها وجود داشت در آن زمان در طی سال ها، توجه کمی به یکی دیگر از رویکردهاي ارزیابی اس

این قضیه .که شاید در تفکر اصلی معقول تر ونیز سختی بیشتري براي اجرا به صورت عملی داشت

منجر به استفاده از شبیه سازي هاي کامپیوتري جامع  براي آزمودن نتایج استراتژي هاي پیشنهادي 

  ).e.g.,gershefski,1969.(تاداتفاق اف 1960این امر اولین بار در اواخر دهه . در شرکت ها، گردید

Shim  وMcglade مدل هاي شبیه بران نهایی در یک مطالعه دریافتند که معموال کار

یک )1984.(سازي،گروههاي برنامه ریزي استراتژیک،بخش خزانه و بخش کنترل کننده می باشند

که این مقاله .دنوشته ش Menziesو  hallاستثناي قابل توجه در این مورد مقاله اي بود که توسط 

استفاده از یک مدل پویاي سیستم ها را در تمام قسمت هاي یک باشگاه ورزشی، به منظور آزمودن 

  .تاثیرات مختلفی که استراتژي ها می توانند بر روي افراد داشته باشند، را تشریح کرده است



ها به طور خاص در یک که استراتژي :آنچه را که مرحله ارزیابی فرض می کند باید در ذهن ایجاد شود

در این زمینه نظر .برهه از زمان به صورت کامال مشخص تکامل یافته یا توسعه یافته نیستند

Sawyers  بدین صورت می باشد:  

درست همانطور که در فتح فرانسه،ژنرال نیروهاي آلمانی یک مجموعه از استراتژي هاي جایگزین 

گی براي هر یک برنامه کامل جنقبل از اینکه بخواهد آن استراتژي را انتخاب کند مشخص کرد و 

اغلب این ضروري می باشد که نتایجی که ممکن است از جایگزین هاي تجاري .استراتژي آماده کرد

مورد ،قبل از اینکه یک استراتژي خاص انتخاب شود و به مرحله اجرا برسد،دنمختلف حاصل شو

  .دنبررسی قرار گیر

  :استراتژي )پیاده سازي(سازي مرحله عملیاتی

همچنانکه که به طور .می شوند)وارد جزئیات(ه جایی است که بیشتر مدل ها تفصیلیاین مرحل

پیاده سازي به طور  از ابتدا تا فرآیند برنامه ریزي براي سرعت بخشیدن به فضاي به ظاهر بازمثال،

بیشتر بر اجراي استراتژي تمرکز می کنند (ي عبور می کنداز مسیر تونل مانند تدوین استراتژناگهانی 

  :چیزي بر خالف این است،واقعیت استراتژي پردازي در حقیقت).تا تدوین استراتژي

باعث شکوفایی استراتژي  دکه در آن تخیل می توان(باید یک فرآیند بی انتها و واگرا باشد "تدوین"

که در آن (باید یک فرآیند همگرا وپایان پذیرباشد "پیاده سازي"در حالی که ) هاي جدید شود

اما به دلیل نیاز برنامه ریزي ).استراتژي هاي مطرح شده در توجه با محدودیت هاي عملیاتی می باشند

تبدیل شده است در صورتی که پیاده )شرط(به شدت به یک قید به تدوین،از قضا این تدوین است که 

سطوح پایینی سلسله مراتب فراهم می ت کردن و توجیه را در سازي، امکان تجزیه،استادانه درس

بنابراین بواسطه مشکالت ارزیابی محیط بیرونی،ابهامات موجود در تشخیص شایستگی هاي بارز .نماید

،مدل برنامه ریزي با رغبت زیادي به جزئیات و استبداد در تحمیل تکنیک هاي ارزیابی استراتژي ها

بطوریکه به طور طبیعی به سمت تدوین متمایل می ،تراتژي ها نایل گشتهمستدلی از اجرایی کردن اس

  . گردد



همه استراتژي ها "عنوان کرد  Steinerبطوریکه .شد طور شفاف تبدیل به یک رویه روتینبه تجزیه 

شکسته  تی سازي شوند باید به استراتژي هاي فرعیقیت آمیزي عملیابراي اینکه بطو موف

 bower.فاده ها از استراتژي اجرایی قابل تصور می باشدتاین گفته دیگر اسعلی رقم ).1979("شوند

 Normanدر صورتی که .به نتیجه کلی به عنوان یک آبشار قیاسی یا استقرایی اشاره می کند

&rhenmman  این را به عنوان مدلmeansends  می نامند.  

راتبی در سطوح مختلف و با چشم عملیاتی سازي استراتژي ها به صورت یک مجموعه کامل سلسله م

که چندین برنامه هاي بلند مدت ،جامع و یا استراتژیک .اندازهاي زمانی متفاوت به تصویر در می آید

در باال قرار می گیرند،برنامه هاي میان مدت که شاید دو یا )سال 5معموال (ول می انجامندسال به ط

سه سال به طول بیانجامند در زیر آن و برنامه هاي عملیاتی یا کوتاه مدت که براي سال آینده 

  .می باشند در پایین قرار می گیرند) یکساله (

برش بزنیم در ابتدا یک سلسله مراتب از  اگر بخواهیم این سلسله مراتب را به صورت عمودي

objective که در آنgoals  پایه که باید توسط تمامی سازمان انجام شود خود بهtarget  خاص

پیامد این سطوح به نوبه خود .شکسته می شود و به سلسله مراتبی از زیر اهداف تقسیم می شود

محدودیت هاي مالی مربوط به هر واحداز سلسله مراتب کاملی از بودجه ها را برگردان می کند که 

  .سازمان را در بر می گیرد

می سلسله مراتب کاملی از استراتژي هاي فرعی  ،استراتژي ها خود به صورت شفاف،در عین حال

در حال حاضر این سلسله مراتب به طور کلی در سه .در این مورد صحبت کرد steinerباشند که 

جود بین شرکت هاي .که سبد کلیه کسب و کارهاي م "استراتژي شرکت".سطح طبقه بندي می شود

استراتژي هاي کسب و کار ".)مجموعه اي از موقعیت ها در صنایع مختلف(مختلف را در نظر می گیرد

محصول در بازار هر یک از کسب و کارهاي مجزا به کار می رود، و در نهایت که براي توصیف موقعیت 

استراتژي هاي کارکردي براي تعریف رویکردهاي بازاریابی،تولید،تحقیق و دیگر موارد به کار می 

به نوبه خود به سلسله مراتب -به عنوان یک جایگاه نه چشم انداز-پیامد این استراتژي هاي فرعی.رود



براي معرفی محصوالت جدید به طور ویژه،راه اندازي یک :رنامه هاي عملی برگردان میشوددیگري از ب

  .که هر کدام یک جدول زمانی خاص دارند ...مبارزه تبلیغاتی خاص،ساخت کارخانه هاي جدید و 

در یک مجموعه کاملی از برنامه هاي -اهداف،بودجه ها،استراتژي ها،برنامه ها-نهایتا ،تمامی کارها

 "برنامه عملیاتی"یاتی گردآوري و با دقت یکپارچه می گردند،که گاهی  اوقات اشاره به عمل

این برنامه ":عملیاتی این می باشد کهضروري براي این چنین برنامه )مشخصه هاي(ویژگی ها.دارد

و اینکه داراي -بدین معنا که تمامی عوامل اصلی  یک کسب و کار را در بر گیرد"جامع می باشد

  )(ewman,summer,1972 با یک برنامه متعادل و هماهنگ براي تمام عملیات می باشد "رچگییکپا"

پیشنهاد شده است، می  8-2که تهیه این برنامه ها، همانطور که در شکل الزم به گفتن نمی باشد 

دراین شکل، تبلیغات گسترده موسسه تحقیقاتی استنفورد، تحت . توانند خیلی ماهرانه انجام شود

  .مطرح شده است "سیستم طرح ها"عنوان 

اما در واقع .بود "برنامه ریزي"براي تمامی این تالش ها در مبحث عملیاتی سازي،)بر چسب(عنوان 

و برنامه کنشی،هر کدام در یک نهاد مشخص  بودجه ،هدف فرعی،برنامه عملیاتی.بود  "کنترل"منظور 

تمام استراتژي ها "معتقد بود که  steiner.انجام می شود-بخش،شاخه و یا حتی افراد-از سازمان

، چرا که "براي اینکه به صورت موفقیت آمیزي اجرا شون باید به استراتژي هاي فرعی تقسیم شوند

گام نهایی در ."ر خود به طور دقیق توجه کندهر شخص باید براي انجام کا"فرض او این بود که 

ارتباط با عملیاتی سازي، کنترل و انگیزش کارکنان براي انجام فعالیت ها در انطباق با برنامه ها می 

،تمام وظیاف فردي در مجموع باید منجر به اگر تجزیه به طور صحیح انجام شده باشد).1979(باشد

  .داجراي مقاصد استراتژیک کلی سازمان شو

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استنفوردپیشنهادي از طرف موسسه تحقیقاتی  "سیستم  طرح ها".8-2شکل 

  

 برنامه استراتژیک

 طرح توسعه شرکت

 طرح کاهش سرمایه گذاري

 طرح تنوع سازي

 طرح ادغام و مالکیت
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  طرح تحقیق پایه

 طرح تحقیق و توسعه محصول

 تحقیق و توسعه بازارطرح 

 طرح مالی تحقیق و توسعه

 جرایی تحقیق و توسعهطرح ا
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 طرح بازار

 طرح مالی

 طرح اجرایی

 طرح عملیات

حوزه 

مدیریت 

 عملیاتی

 طرح پروژه



  :زمانبندي کل فرآیند

مدت زمان  بلکه همچنین دنه تنها تمامی مراحل فرآیند برنامه ریزي به ظاهر برنامه ریزي شده بودن

الزم براي انجام این مراحل درجدول زمانی فرضی که آنها در طی آن انجام می شوند آورده شده 

 PLAN TO"د یک مرحله اولیه به اسم به ابتداي مدل کلی خو) 1979(در کتاب خود  STEINER.بود

PLAN": جدول برنامه 9-2شکل .باید براي برنامه ریزان نیز مفید باشداگر برنامه ریزي مفید است

که شروع .اي را نشان می دهد که شرکت جنرال الکتریک از آن استفاده می کرد)ساالنه(ریزي یکساله

از برنامه ریزان ژنرال الکتریک پیرامون یک بازه زمانه یکی دیگر .آن در ژانویه و پایان آن در دسامبر بود

  :مشابه فرآیند را شرح داده است که به قرار زیر می باشد

در  از محیط ، مسائل ناشی از نگرانی هاي سطوح سازمانی 1بررسی در سطح سازمانیک :ژانویه -1

واحدهاي کسب و .سراسر سازمان از قبیل تأثیر تورم دو رقمی یا تاثیر بحران انرژي را شناسایی کرد

کار استراتژیک،دستورالعمل هاي سطح سازمان که ااهداف و اولویت هاي مهم سازمان را نان میدهد،در 

  .یافت می کنند

مه استراتژیک پنج ساله خود را هر کدام از واحدهاي کسب و کار استراتژیک برنا :ژوئن-فوریه -2

بعالوه،این .تمرکزي ویژه بر روي افزایش موقعیت رقابتی بلند مدت خود دارند.بهنگام سازي می نمایند

  .مسئولیت هریک از واحدها را در قبال دستورالعمل ها مشخص می نماید

سرکارگر ارشد می کمیته مدیریت سازمان که متشکل از رئیس،معاون رئیس و : سپتامبر-ژوالي -3

آنها در مورد کیفیت برنامه ها .باشد برنامه هاي واحد هاي کسب و کار استراتژیک را بررسی می نماید

قضاوت می کنند،ریسک ها را ارزیابی می کنند و تخصیص منابع به اولویت ها تصمیم می 

با استراتژ هاي  مدیریت سازمان بر روي اهداف و احتیاجات منابع،حداقل سازي درگیري خود.گیرند

  .در جهت دستیابی به اهداف تمرکز می نماید واحد کسب و کار استراتژیک
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هر یک از واحد هاي کسب و کار استراتژیک بودجه ها و برنامه هاي عملیاتی :دسامبر-اکتبر -4

  مشروح را براي سال پیش رو را ایجاد می نمایند

بودجه هاي واحد هاي کسب و کار استراتژیک به تصویب نهایی در سطح سازمانی می : دسامبر -5

  .این بودجه ها ،اساس اندازه گیري فعالیت ها در سال پیسش رو می باشند.رسند
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 توسعه استراتژي

  )Rothschild,1980(چرخه برنامه ریزي ساالنه در ژنرال الکتریک.9-2شکل 



  :یک مورد نادیده گرفته شده

که آن را مشاهده نمودیم با در نظر گرفتن جزییات مهمی برنامه برنامه ریزي  تمام این نمونه عملی

شرح تمامی مراحل،کاربرد چک لیست ها و تکنیک ها براي هر یک از مراحل،زمانبندي :ریزي شده بود

  :جزدر یک مورد جزئی.موارد،همه چیز بخوبی محاسبه شده بودبراي تمام این 

  ."شکل گیري خود بخودي استراتژي"

هیچ کسی در هیج .به نوعی یک مقصود مصور از نمونه عملی کلی در این مورد نادیده انگاشته شده بود

ع آوري چگونه اطالعات را جم)خلق کنیم(جایی عنوان نکرد که چگونه استراتژي را به وجود بیاوریم

کنیم،گفته شد،چگونه استراتژي را ارزیابی کنیم،گفته شد،و چگونه آن را اجراي نماییم نیز گفته شد 

  .اما اینکه چگونه در مرحله اول استراتژي را خلق کنیم چیزي عنوان نشد

باکس هایی  "برنامه ریزي بلند مدت"تحت عنوان  1972در یک مقاله در سال  malmlowی که زمان

به نمودار برنامه ریزي اضافه کرد،او  "2اضافه کردن بینش"و  "داده هاي دریافتی"ناوین را تحت ع

فرض کنید که این عمل اتفاق .ی ادبیات را ارائه کردصرفا بدترین نمونه از مشکالت موجود در تمام

پایه علمی .(بیفتد چرا که حقیقتا این مطلب از یک باکس در قسمتی از یک مقاله آورده شده است

  .با وجود این تجزیه ها،هرگز هیچ یکپارچگی بین اجزا وجود نداشت).دارد

در حقیقت، علی رقم این همه تالش هاي مختلف، دانش ما از اینکه استراتژي چگونه خلق می شود 

اگرچه پیشرفت "بعد از تمام آن نوشته ها،اینگونه بیان کرد که steiner.،یک ذره هم بهبود نیافت

شکل و ارزیابی استراتژي ها  زارهاي تجزیه و تحلیلی براي تدوینهاي نسبتا خوبی در زمینه توسعه اب

  "!گرفت،با این وجود این فرآیند بیشتر یک هنر است

کل می گیرد؟اگر رسمی اگر این فرآیند یک هنر باقی بماند،پس برنامه ریزي از کجا شاما 

سازي،ضرورت برنامه ریزي می باشد و اگر خلق استراتژي نمی تواند رسمی سازي شود،پس برنامه 

ریزي استراتژیک که در طی تمامی این سال ها انجام می گرفت چه بود؟اگر برنامه ریزي استراتژیک 
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 می باشد رسمی "پایین با باالپیاده سازي استراتژي ها از "و  "تنظیم اهداف از باال به پایین"شامل

  سازي در کجا امکان پذیر می باشد؟

  

  :دسته بندي چهار سلسله مراتب

  اهداف،بودجه ها،استراتژي ها،برنامه ها

با تمام نظم شسته و رفته اي شده در قسمت قبل که به آن اشاره شد، گرفته گذشته از جزییات نادیده

در .ردر گمی هایی در کل فرآیند ایجاد شده استکه در مدل برنامه ریزي وجود دارد،باز هم س

،سیستم یک مجموعه کامل از اجزا،و ارتباط بین آنها که هرگز در عمل به صورت شفاف بیان نشد واقع

آنچنان که در مدل پایه فرض شده است اهداف، بودجه ها ، استراتژي ها و برنامه ها .را ارائه می دهد

  :در مورد اجرا این چنین گفته است ansoff.باشندبه صورت شفاف قابل مرز بندي نمی 

گام بعدي تبدیل سطوح برنامه ریزي شده به برنامه هاي عملی هماهنگ براي بخش هاي مختلف 

کنترل و مایلستون ها را  طاین برنامه ها، جداولی از فعالیت ها ،اهداف و اولویتشان،نقا.شرکت می باشد

بودجه هاي منابعی از قبیل افراد ،مواد مرد نیاز،پول و  سپس برنامه هاي عملی به.مشخص می کنند

برنامه هاي عملی بنیان سود بخشی .فضاي مورد نیاز براي پشتیبانی از برنامه ها،برکردان می شود

  .بودجه ها و به انجام رساندت کاراي سطوح عملکردي مطرح شده می باشد

تبدیل سطوح برنامه ریزي به برنامه هاي (اما به نوعی هیچکس نتوانست درک درستی از این تبدیل ها

بنابراین اغلب،نمونه هاي عملی منجر به نتایج .و چگونگی انجام آنها در عمل، داشته باشد...)عملی و 

بودن اجراي موفقیت  ا و گالیه ها از نادرمتفاوتی می گردید و باعث به وجود آمدن انواع نارضایتی ه

کمتري داشتند،از  بود  که جامعیت وپیچیدگی محبوبیت مدل هاییپیامد بعدي ،.آمیز برنامه ها،گردید

  .بودجه بندي سرمایه اي که کاربرد بیشتري براي استفاده داشتقبیل 

سازمان ها با اهدافی که فرض شده ناشی از ارزش هاي بنیادي مدیران ارشد می مطابق با مدل جامع،

اتب طبق آبشار استقرایی یا قیاسی حرکت می باشند، آغز به کار می کنند و به سمت پایین سلسله مر



به اسم مدیریت بر مبناي هدف باشند،  3اگر چنانچه،اینها بخشی از سیستم هاي یکبار رایج شده.کنند

پس این فرض نیز وجود دارد که حرکتی به صورت تجمعی به سمت باالي سلسله مراتب نیز وجود 

در هر صورت،قرار است که اهداف .دارد که باعث به تصویر در آمدن ارزش هاي کلی سازمان می شود

این فرض را نیز در نظر  steinerچه  ایجاد استراتژي ها گردند،اگرث برانگیخته شدن فرآیند عبا

زمانیکه که استراتژي هاي معتبر تدوین و .داشت که اهداف می توانند از استراتژي ها منتج شوند

می توانند از طریق اجراي مناسب استراتژي ها  دي می گردند،مشخص کردن اهدافی کهفرموله بن

از استراتژي ها وجود دارد که باید ) شاريآب(پس در اینجا یک طبقه .حاصل گردند،کار آسانی می باشد

به هر حال در بودجه بندي سرمایه اي که فراتر از .موجب به وجود آمدن آبشاري از برنامه ها گردد

ز ابرنامه ریزي استراتژیک مرسوم، می باشد،فرض بر این است که برنامه ها از پایین سلسله مراتب آغ

سله مراتب حرکت می کنند،که در این مورد به صورت می گردند و براي تصویب به سمت باالي سل

آبشار سومی از بودجه ها براي جریان .شفاف مشخص نیست که منشأ ایجاد استراتژي ها کجا می باشد

در وراي اهداف در یک حالت روتین،که نسبتا مستقل از استراتژي ها می باشد،مورد بررسی قرار می 

بودجه ها،تغییرات به وجود آمده در استراتژي ها را بر مبناي در عین حال فرض بر این است که . گیرد

ارتباط بین بودجه هاي روزمره و استراتژي بنظر می رسد در حقیقت،.یک بنیان ویژه،انعکاس می دهد

  .باشددر هیچ حالت خاصی به صورت یک اصل مورد خطاب واقع نشده هاي ویژه 

افتاده است،چیست؟برنامه ریزانی با سیستم هاي برنامه بنایراین،آنچه که واقعا در این فرآیند اتفاق 

به .ریزي ویژه در موقعیت هاي ویژه زندگی کرده اند ممکن است در عمل چواب این سوال را بدانند

ولی آیا به .عبارت دیگر،ممکن است که این افراد مواردي را از از سازمان هایشان کسب کرده باشند

ا می داند؟آیاواقعا در این مورد ،دانش مفهومی شفاف و مشخصی طور کلی هر کسی جواب این سوال ر

  یا فقط ادبیات برنامه ریزي فرضیات گمراه کننده اي در عمل دارد؟وجود دارد؟
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به ما اجازه بدهید رویه دیگریکه شامل تالشی براي دسته بندي این موارد می باشد را دنبال 

اهداف ،بودجه ها، استراتژي هاو برنامه ها،پدیده هاي بسیار متفاوتی می باشند که آنچنان که در .کنیم

د،ارتباط به به احتمال زیا.ادبیات برنامه ریزي مطرح شده بود به راحتی قابل لینک شدن نمی باشند

اینکه نتیجه گیري کنیم . پیچیده تر از آن می باشد که نشان می دادصورت رسمی وجود ندارد و یا 

بعضی اوقات استراتژي هاي خاص،برنامه هاي خاصی را برگردان میکنند ویا اینکه اهداف به تدوین 

این قابل قبول نیست اما .بودجه ها کمک می کنند،به نظر می رسد به اندازه کافی قابل قبول باشد

اینکه .نتیجه گیري کنیم که هر یک از این سلسله مراتب ها به راحتی به درون یکدیگر قرار می گیرند

اساسا تک کاره، در بودجه هاي روتین گنجانیده می شوند،به مراتب کمتر شفاف برنامه ها، چگونه

دن ایجاد استراتژي ها می برانگیخته شو این نیز خیلی شفاف نیست که اهداف چگونه باعث .است

شد،جریان مقرر در مدل پایه به نظر می رسد که با  ل مطرحهمانطور که در قباز این گذشته،.شوند

این .در تناقض می باشدسیستم هایی از قبیل مدیریت بر مبناي هدف و یا بودجه بندي سرمایه اي 

  .تناقضات با یکدیگر وفق داده می شوند

اما باید این .نیاز به بعضی تجزیه ها نسبت به مدل خود داریمدر گمی،براي خارج شدن از این سر

بنابراین با این کار به طور کامل چهار سلسله مراتب .تجزیه را به صورت عمودي انجام دهیم

اهداف،بودجه ها،استراتژي ها و برنامه ها را براي اینکه از نو پی ببریم که چه ارتباطاتی ممکن است 

 "ممکن است"از کلمه در اینجا .تفکیک کردیمدر عمل وجو داشته باشد، ها اتببین این سلسله مر

این چهار سلسله  10-2شکل .استفاده کردیم چرا که استدالل ما بر مبناي حدس و گمان می باشد

بطور مشخص نشان می -سازمان،کسب و کار،عملکردیو عملیاتی-مراتب را در سطوح مختلف مدیریت

  .فعالیت هایی که توسط سازمان انجام گرفته اند آورده شده استدر پایین شکل نیز .دهد

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چهار سلسله مراتب برنامه ریزي.10-2شکل 

  

  

 برنامه ریزي اقدام کنترل عملکرد

 سلسله مراتب استراتژي

 ھا

 مدیریت شرکت

 سلسله مراتب برنامه ها سلسله مراتب بودجه ها سلسله مراتب اهداف

 بیانیه هاي درآمدي شرکت اهداف کلی استراتژي هاي شرکت

بیانیه هاي جریان مالی و درآمد  اهداف فرعی استراتژي هاي کسب و کار سرمایه ايبرنامه هاي 

 بخش

مدیریت 

 کسب و کار

برنامه هاي عملیاتی و 

 سرمایه اي

 خرده اهداف فرعی استراتژي هاي عملکردي
برنامه هاي عملیاتی و 

 بودجه هاي کارکردي
مدیریت 

 عملکردي 

برنامه هاي عملیاتی 

 و سرمایه اي
برنامه هاي عملیاتی و  زیر خرده اهداف فرعی

 بودجههاي بخش هاي فرعی

مدیریت 

 عملیاتی

 فعالیت هاي انجام گرفته به وسیله سازمان



نقطه آغازین،شرح اهداف کالن .به صورت تئوري نشان می دهدمدل کامل برنامه ریزي را  11-2شکل 

ودر طرف ) 1a1c(که از یکطرف  به سیتم کاملی ازاهداف فرعی منتهی می شود) #1.(شرکت می باشد

که به نوبه خود منجر به سلسله ) 2a2c(پایین استراتژي ها آورده شده استدیگر توسعه آبشار باال به 

که این نیز اقدامات سازمان را مشخص می )3a3c(مراتبی برنامه هاي سرمایه اي و عملیاتی می شود

 ,)4a4d(اهداف و خرده اداف در سطوح مختلف به فرآیند بودجه بندي وارد می شونددر ضمن،.کند

اجازه .باید در نظر گرفته شود ،اي برنامه هاي مختلف که بر بودجه ها تاثیر گذار می باشندبنابراین پیامده

پس ما ابتدا .ب چهارگانه داشته باشیماجزاي این سلسله مراتنگاهی به بدهید که قبل از بازگشت به موضوع،

  .را بررسی می کنیم هر یک از این سلسله مراتب چهارگانه را بررسی کرده و در نهایت ارتباطات بین آنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 برنامه ریزي اقدام کنترل عملکرد

 سلسله مراتب استراتژي

 ھا

 مدیریت شرکت

 سلسله مراتب برنامه ها سلسله مراتب بودجه ها سلسله مراتب اهداف

 بیانیه هاي درآمدي شرکت اهداف کالن استراتژي هاي شرکت

بیانیه هاي جریان مالی و درآمد  اهداف فرعی استراتژي هاي کسب و کار برنامه هاي سرمایه اي

 بخش

مدیریت 

 کارکسب و 

برنامه هاي عملیاتی و 

 سرمایه اي
 خرده اهداف فرعی استراتژي هاي عملکردي

برنامه هاي عملیاتی و 

 بودجه هاي کارکردي
مدیریت 

 عملکردي 

برنامه هاي عملیاتی 

 و سرمایه اي
و بودجه  برنامه هاي عملیاتی زیر خرده اهداف فرعی

 هاي بخش هاي فرعی

مدیریت 

 عملیاتی

 فعالیت هاي انجام گرفته به وسیله سازمان
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1b 

1a 

1c 

2c 

2a 

2b 3a 

3b 

3c 
4d 

4c 
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  :سلسله مراتب اهداف

بنظر می رسد فرض برنامه ریزي استراتژیک این می باشد که تصمیم گیري در مورد اهداف براي کل سازمان 

و یک برگردان می کندتوسط مدیریت ارشد انجام می گیرد که این به نوبه خود فرآیند تدوین استراتژي را 

که بعنوان ابزاري براي انگیزش و کنترل می باشد که این ساختار براي  رو به پایین سلسله مراتب ساختاري

هداف براي انگیزش به اما اگر واقعا ا.تامین مشوق ها و همچنین وسیله اي براي ارزیابی عملکرد می باشد

وجود می آید،پس باید طبق علوم رفتاري ،افراد در تدوین اهداف براي خود،در فرآیند توین اهداف شرکت 

هاي مختلف بنابراین به جاي اینکه فرآیند آبشاري به سمت پایین باشد،اهداف باید در قسمت .داشته باشند

ا اگر اینگونه باشد،این اهداف چگونه می توانند با ام.برسند سمت باال به اجتماعایجاد گردند و سپس به 

استراتژي ها مرتبط گردند؟با اجتماع آنها به سمت باال و سرازیر شدن مجدد آنها به سمت پایین،اینها در 

  کنار یکدیگر گردآوري می شوند؟

و خلق  می باشد،ارتباط بین تدوین اهداف عمومی بسیاري که در ادبیات عقیده هاي بنابراین با وجود

ارزش هاي وارد شده در یک مفهوم کلی این چیزي است که بعنوان .خص باقی می مانداستراتژي ها نامش

  .براي شرح استراتژي بکار می رود
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