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 مقدمه

توان به نتایج ارزشمندي  شناخت موضوعات و فناوریهاي مختلف با استفاده از نگاه تاریخی می مورددر 
تحول  و سیر وري یا موضوع مربوطه مراجعه نمودباید به آخرین نسخه از فنا، به همین منظور. دست یافت

 .  فناوري را مورد بررسی جامع قرار دادآن تاریخی 

هایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در یک تاریخ و  فناوریها و مباحث جدید در بستر نیازمندي اغلب
 ه ازهمه جانب یدیدگاه ،ها تکاملی نظریه روندبررسی لذا . کنند جغرافیاي خاص سیر تکاملی خود را آغاز می

ي نظریه، مشکالت و نقایص نسخه اولیه و نیز  بررسی اهداف اولیه. نمودخواهد  ارائه به خواننده را موضوع
  .از اهمیت باالیی برخوردار است گردیده استمشکالت   آن راهکارهایی که باعث رفع

توان با رویکرد فوق، آن را مورد بررسی قرار  است که می ریزي و مدیریت استراتژیک نیز موضوعی برنامه
جرج  ( مربوط به آقاي ریزي  هاي  مدیریت و برنامه ها  به منظور شناخت ریشهداد یکی از بهترین کتاب

است که از ابتداي پیدایش تمدن بشر و تاریخ یونان شروع شده و نظریه ) در زمینه فلسفه سیاسیکالسکو 
  .چگونگی دستیابی به آن را مطرح کرده استو سوفسطائیان را به عنوان اولین نظریه سیاسی 

به چاپ رسانده که درك عمیق  با نگاه تاریخی در این زمینه، کتابی) استاد دانشگاه هاروارد( آقاي سندل
  .نماید ریزي استراتژیک را به خواننده ارائه می تري از مفاهیم برنامه

  ارزیابی دیدگاه متوازن از دید تاریخی 
هایی که  بر سازمان )پنج نقد را( هاي مالی شکل گرفته که عموماٌ با نقدي بر سنجهدر ابتدا ارزیابی متوازن 
   1.وارد مینماید را شوند هاي مالی ارزیابی می تنها از طریق سنجه

که نتیجه تحقیق بر روي  اي را تدوین نمودند مقاله )کاپالن.نورتون و رابرت.دیوید(آقایان  1992در سال 
مقدماتی راجع به  هاي مقاله برداشتدر این  .بوداي استراتژیک ه برنامه موفق در زمینه اجرايشرکتی  12

کتابی با عنوان ارزیابی متوازن در سازمانها از سوي ایشان ارائه در  1996و سال  شدهارزیابی متوازن تدوین 
مالی، (سازمانها باید از چهار منظر  - به منظور دستیابی به نتایج مالی مورد نظر - در روش مذکور. گردید

هاي   مسائل را مورد بررسی قرار داده و اهداف استراتژیک را به سنجه) گیريمشتري، فرآیندها، رشد و یاد
  .کنندتبدیل ) کمی( استراتژیک 

                                                        
 balanced ( هاي استراتژي محور و مستنداتی که در آن است که با اتکا به کتاب که با رجوع به کتاب آقاي پرویز بختیاري با نام سازمان. ١

scorecard ( نوشته اقاي)چگونگی شکل گرفتن نظریه را توضیح داده شده است) نورتون-دیوید-رابرت کاپالن    
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ها  و ابتکارات  هاي استراتژیک، اهدافی مشخص نموده و در قالب برنامه سپس براي هر یک از سنجه
 .شود میپرداخته هاي شرکت به صورت جداگانه  بخش هریک ازاجرایی به عملکرد 

هاي آمریکایی که روش ارزیابی  برخی از شرکت 2000تا  1996شایان ذکر است در فاصله بین سالهاي 
   .متوازن را بکار گرفته بودند به نتایج فراتر از انتظار دست یافتند

براي مدیریت ) اجرایی(روش ارزیابی متوازن به روشی ، هاي مذکور آمیز شرکت پس از اعالم نتایج موفقیت
در شرکتهاي مذکور توسط و تحقیقات نتیجه تجربیات . ها معرفی و تثبیت گردید ک در سازماناستراتژی

تهیه و تدوین و سپس  - هاي استراتژي محور  سازمانکتابی با عنوان  –در قالب  )نورتن.دیوید -کاپالن.رابرت(
  .در تکمیل نظریه ارزیابی متوازن به مجامع عملی جهان ارائه گردید

  : آنها اشاره نمود عبارتند از  توان به هاي فوق که میدهاي اصلی مطرح شده در شرکتاز جمله رویکر

 .اند استفاده نمودهي، از روش ارزیابی متوازن براي اجراي استراتژ

 .به منظور ایجاد هم افزایی در سطوح مختلف سازمانی همسو سازي صورت پذیرفته است 

هر گروه در سازمان تبدیل نموده و با استفاده از ارزیابی متوازن  وهر فرد  ،ي استراتژي را به کار هر روزه
 . آن را مورد ارزیابی و پاالیش قرار دادند

 ریزي برنامه شرکتها، درصد 70در  اي ارائه داد و نشان داد که مقاله) فورچون(نشریه  1999در سال  
  : ر عوامل چندگانه زیر خالصه نمودو علت اصلی عدم موفقیت را، د شود  استراتزیک با موفقیت اجرا نمی

 . همه افراد منتقل نشده است صورت صحیح و درست به استراتژي به

 .کارکنان تبدیل نشده است تمامیاستراتژي به هدف 

 .نداشته استمدیریت ارشد تعهدي نسبت به برنامه استراتژیک شرکت 

 سازمان هایی از به عبارت دیگر بخش .نشده استریزي استراتژیک دنبال  تخصیص منابع در قالب برنامه
دیگر وظایف را به شکل دلخواه انجام داده و براي آن تعیین بودجه  هاییریزي بوده و بخش به دنبال برنامه

 . کنند می

ها را به  درصد وزن کل شاخصه 35هاي مالی  ، توازن کامل بکار گرفته نشده و کماکان سنجهدر ارزیابی
  .اند خود اختصاص داده

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت توازنی وجود نداشته  و به دنبال آن بین بخشها و اهداف استراتژیک  بین
  .نیز توازن وجود ندارد
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  ابزار کارت امتیازي متوازن
ي  ر حوزهها ابزاري است که د بسیار ارزشمند بوده اما تنها یکی از ده کارت امتیازي متوازن روشی

  ...)، کایزن و  EFQM )5Sمانند . مانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته استهاي ز مدیریت طراحی و در دوره

الزم به ذکر است که تمامی ابزارهاي مدیریت در قالب یک مفهوم کلی طراحی و مورد استفاده قرار 
سیر تاریخی ) نوشته آقاي هاکس(ریزي  در کتابی با عنوان تکامل مدیریت از منظر برنامه. اند گرفته
خالصه مطالب مندرج در این کتاب، توسط آقاي . ریزي استراتژیک در جهان شرح داده شده است برنامه

  .تالیف و گردآوري و ترجمه شده استدر کتاب دیگري به نام مدیریت استراتژیک ) مهندس حسین احمدي(

  هاي صنعتی تاریخچه بنگاه
نیز اشاره شده است که اولین ) آقاي هانت(نوشته  هاي اقتصادي يژنهادها و ایدئولو تکاملدر کتاب تاریخ 

هاي صنعتی  نیز در کتاب  بنگاههاي صنعتی در روستاهاي ایرلند شکل گرفته و چگونگی شکل گرفتن بنگاه
  . اخیر آمده است

ر دهکدهاي ایرلند و د 1670یا  1620درسال به شکل گرفتن اولین بنگاه صنعتی   یدو روایت تاریخدر 
 ،سال پیش 370گیري حدود  زمان شکلاز  - بعد از گذشت حدود یکصد سال انگلستان اشاره دارد، البته

  ی بناممفهوم ایجادبا . هاي صنعتی به شرکت تبدیل شدند اولین بنگاه  -توسط تاجرین و مالکین انگلیسی
 : رخ داده است  نیز موارد زیر ، شرکت

بدان معنی که لزوماٌ مالک و اداره کننده بنگاه اقتصادي یک شخص   :مالکیتجدایی مدیریت از 
کنند که تخصصهاي خاصی در اداره  ها، اقدام به استخدام افرادي می  نباشد و در بسیاري موارد مالکان بنگاه

 .هاي اقتصادي دارند بنگاه

ها تامین تمامی منابع مورد نیاز از  رفته رفته با بزرگ شدن بنگاه :داري شراکت و مفهوم شرکت
به عبارت دیگر چند . داري بوجود آمده است عهده تنها یک نفر خارج بوده و لذا مفهوم شراکت و شرکت

: از آن پس مفاهیم دیگري مانند .فهومی به نام شرکت ایجاد نمودندمالک، منابع خود را روي هم گذاشته و م
 .هاي سهامی، هیئت مدیره و مدیرعامل به وجود آمده است هاي محدود، شرکت هایی با مسئولیت شرکت

عمده به شرح ذیل  دو دورهبه  نعتی ص يها بنگاه تاریخ ،)هاکس(بنا بر مطالب ارائه شده توسط آقاي 
 :تقسیم است قابل
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  همیالدي را شامل شد 1960تا  1670سالهاي  کهطوالنی  نسبتاٌ اي دوره :دوره اول، محصول گرایی 
کنندگان با توجه به تولید بسیار کم به  و مصرف -تولیدکنندگان حاکم مطلق بر بازار بوده  -که در آن 

به علت عدم رقابت  به عبارت دیگر، .تمامی شرایط تولیدکنندگان گردن نهاده و شرایط موجود را پذیرا بودند
یکی از بهترین مصادیق این وضعیت جمله مشهوري . ده است بین تولیدکنندگان، شرایط کار بسیار ساده بو

مشتریان ما حق دارند هر رنگی که دوست دارند را سفارش دهند ": که می گوید ) هنري فورد (است از آقاي 
خط تولید رنگ . کننده تعیین کرد ؛ به عبارتی دیگر  محدودیت را تولید به شرطی که آن رنگ سیاه باشد

هاي فورد در  اي  نبود که بتوان آن را به سرعت تغییر داد و تمام اتومبیل ي ساده مسالهجدید در آن زمان 
  .هاي اول به رنگ سیاه بودند سال

  : کند دوره محصول گرایی را به سه دوره فرعی تقسیم می) هاکس(آقاي 

تشکیل هایی را  دوره نسبتا طوالنی بوده که طی آن مالکین محلی بنگاه  :دوره کارآفرینی فردي
)  هاکس(آقاي . دادند و در ادامه براي کسب سود بیشتر به دنبال بزرگتر کردن بنگاه اقتصادي خود بودند می
تقریبا  1930در سال : را به وضوح بیان نکرده و گفته است ارآفرینی با دوره برنامه و بودجهبین دوره ک مرز

. کردند دجه فائق آمده بودند و از آن استفاده میهاي معتبر جهان به خوبی بر تکنیک برنامه و بو تمام شرکت
ریزي استراتژیک بسیار ضروري  برنامه ي ایجاد و تاریخچه ه بهتر فلسفهتوجه به نکات فوق جهت درك هر چ

که شامل دو بخش است بندي کارها بوده  این دوره مربوط به تقسیم یکی از بارزترین مشخصات. باشد می
داده و  که تمام کارهاي عمده از طریق خرید و فروش را انجام می اه اقتصاديبخش اول مالک بنگ: باشد می

 .   دادند هاي اصلی کارگاه را انجام می بخش دوم کارگران خط تولید بودند که فعالیت

هاي مذکور   در کارگاه. هستند) میل لنگ تراشهاي خیابان قزوین(مثال بارز براي این نوع کسب و کار  
 کارگاه است که مالک در دیگر سو و دادهوجود دارد که کارهاي عملیاتی را انجام  راشکارتعدادي کارگر ت

. که این ویژگی دوره کارآفرینی فردي است  .رساند فعالیتهاي مربوط به مواد اولیه و سفارش را به انجام می
  . ت گسترده نداردهاي کوچک ضرورت چندانی به استخدام نیروي کار و تشکیال بنگاه الزم به ذکر است که

 

هاي صنعتی براي  گرا بودن انسانها باعث شد که اولین تاجران بنگاه کمال :دوره برنامه و بودجه
انتخاب   زیر رادو روش  به این منظورو  هبدست آوردن سود بیشتر به فکر توسعه کسب و کار خود افتاد

  :  نمودند
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بین دوره تفاوت  الزم به ذکر است که. گروهی از این تاجران، تعداد ماشینها را زیاد کردند:  روش اول
تاجران انگلیسی . است هاي اقتصادي بنگاه دربه طور گسترده  هابکارگیري ماشین درکشاورزي  صنعتی و دوره

شاورزان، میزان تولید ها و آموزش چگونگی نحوه کار با آنها به ک ماشین در کارگاه با نصب کردن تعدادي
  . خود را افزایش دادندسود  خودر را باال برده و در نتیجه

 استفاده نموده  و مخترعین و مبتکرین از برخوردار بودند تريکه از هوش باالکار آفرینانی  : روش دوم
که در میزان تولید گردید موجب تحول عظیمی   ند، همین موضوعها شد خواستار  باال بردن سرعت ماشین

  . کرددر قالب توسعه تکنولوژي سود بیشتري را نصیب این گروه 

ها  وقتی تعداد ماشین . است ها بنگاه تولیدنتیجه هر دو راه حل یکی بود و آن افزایش حجم  انتها،در  اما
 ها پیچیدگیی موارد شود در برخ ها کاهش یافت، در حالیکه وقتی تعداد کارگرها بیشتر می بیشتر شد هزینه

حقوق و محاسبات ) اقتصادي، حسابداري(هاي  نظر به افزایش عملیات تولید و فروش در بنگاه. شود بیشتر می
 در تار و رفته رفته ،ها لذا صاحبان بنگاه. گرفت فروش بیشتري انجام می /تر شده و باید خرید دستمزد سخت

  . و جز تقسیم وظایف راهی نیافتنداده به دام افتپود پیچیدگیها و حجم فراوان کارها 

ها  این منظور ابتدا سرپرست و سر گروه براي کارگران در نظر گرفته و آرام آرام در سایر حوزههمین به 
براي  فرد دیگريخرید، عملیات  یک نفر براي  ها در بنگاه به عنوان مثال .کردنداقدام  وظایفنیز به تقسیم 

و ساختارهاي سازمانی پیچیده  هابخش .اي حسابداري استخدام کردندبررا  يرمحصوالت و دیگ فروش
  .  است شکل گرفته مذکور بزرگ وجود دارد در طی روند بسیاري از  شرکتهاي در هکه امروز امروزي

 اما پس از مدتی را حل کرد برخی از مشکالت مالک و کارآفرین ،در ابتدا وظایف سازمانیتقسیم 
بوده و هم اکنون نیز  دشواربرخی از آنها بسیار حل کردن  که  بروز نمود از همین راستا هاي جدیدي چالش

 یکی از این مشکالت . و در برخی نقاط دنیا همچنان قابل مشاهده است ایرانبنگاههاي صنعتی بسیاري از در 
 منجر به بوجود آمدن در فرآیند عملیات خرید، تولید و ارائه به مشتري است که ناهماهنگی مقداري و زمانی

نه  و  منظور تکنیک بودجه استالبته الزم به ذکر است که در این مرحله   گردیدتکنیک برنامه و بودجه 
  . برنامه و بودجه

هاي  ن راجع به سنجهاند و در آ تهیه نموده) نورتن.ن و دیویدکاپال.رابرت(در مراجع و مقاالتی که آقایان 
د و در حالیکه در مسیر اجراي برنامه نبرنامه و بودجه تاکید دار مقولهبه تماما  رفته استمالی سخن 

  .اند نمودهاند و از واژه برنامه غفلت  استراتژیک بسیاري از شرکتها فقط به بخش بودجه توجه نموده
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 :گیري تکنیک برنامه و بودجه علت شکل

. هاي اقتصادي شکل گرفته است در بنگاه هماهنگی مقداري و زمانی ایجاد تکنیک برنامه و بودجه براي
رغم پیچیدگی نه  علی و -نبوده به تنهایی قادر به بکارگیري این تکنیک نعتی هاي ص البته مالکان بنگاه

ایجاد هاي بنگاه اقتصادي به شکل صحیح و نیز  فعالیتبندي رسیدند که براي انجام  به این جمع  - چندان آن
 .نمایند استفاده هاي مدیریت باید از متخصصین حوزه زمانیمقداري و  ی،هماهنگی کیف

 زمینه  -که غالباٌ مالک بنگاه نیز نیستند –هاي اقتصادي  استفاده از متخصصین علم مدیریت در بنگاه
هاي اقتصادي  نمود که مدتهاي طوالنی در بنگاههاي اقتصادي فراهم  در بنگاه جدایی مالکیت از مدیریت

 .ریزي و پس از آن مفهوم مدیریت بوجود آمده است  به ذکر است که در ابتدا مفهوم برنامهالزم . وجود داشت

هاي  بنگاهتمامی وجه مشترك  -  شده استبرنامه و بودجه به آن توجه  تکنیک که در مقوله نخستین
ت طبیعی است که عملیا. است هاي معینمعین به بازار )يکاال(که همان ارائه خدمات   - است اقتصادي

  .دهد هاي داخلی سازمان را تحت تاثیر قرار می تمامی فرآیند اقتصادي،بنگاه و کسب درآمد در هر فروش 

دیگر  فاهدآن،  ا توجه بهو  سپس به  گردیده تعیین به عنوان هدف اصلی واحد فروشفعالیت  میزانلذا 
  .میشودمشخص  به صورت جداگانه واحدهاي سازمانی

و سپس با توجه به  شده ها تعریف تولید یک هدف مقداري براي بنگاه صحیح خطبه منظور مدیریت 
  .شود ، برنامه کلی تهیه و اجرا می موجودي انبار در ابتدا و انتهاي دوره

نیز انبار، کنترل کیفیت و تامین منابع انسانی ، مقدار خرید بنگاههماهنگی براي  توان می همین فرآیند را
هایی  مقدار و مبلغ فروش است و میتوان مقادیر همه حوزه) کمی(ه هدف اصلی به این کبا توجه . بکار  برد

هم اتفاق ) زمانی(تجربه نشان داده است که ناهماهنگی . که در تقسیم کار شکل گرفته اند را مشخص نمود
چه : و زمانی به عبارت زیر دقت فرمایید) کمی( هنگی مقداريمفهوم هما به منظور روشن شدن .می افتد

بوده و در نسبت به آن زمان هماهنگ  تا سایر واحدهاي سازمانی نیز انجام شودتولید در چه زمانی  از زانمی
  . زمان مناسب کاالها به بازار عرضه گردد

  

، کردند میبسنده مقدار تولید تنها به تعیین ها به جاي تعیین مقدار فروش،  در دوره محصول گرایی بنگاه
شد به  می انجام تولید مقدار کههر  یشرایط چنینتقاضا از عرضه بزرگتر بود و  در در آن دوران همواره  زیرا

   . آمد ولذا هیچ مشکلی به وجود نمی هفروش رفت
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) تقاضاي بسیار فراتر از عرضه( تقاضا   <<عرضه ریشه در نامعادله محصول گراییعلت طوالنی بودن دوره 
هاي این نامعادله را با جزئیات شرح داده  آقاي هانت در کتاب تاریخ عقاید و نهادهاي اقتصادي ریشه .دارد
  . است

 :دوره دوم  بازارگرایی

الزم به ذکر است بعد از دوره برنامه و بودجه،  . شود به بعد دوره بازارگرایی شروع می 1960از سالهاي 
و دوره مام رسیده است تبه اگرایی  محصولبا ایجاد دوره اخیر ، ریزي بلندمدت بوجود آمده است دوره برنامه

برنامه . باشد میریزي استراتژیک  اولین دوره فرعی در بازارگرایی دوره برنامه.  شود بازارگرایی شروع می
به  دیکی که در انتهاي آن برنامه و بودجه تدوین نشوبرنامه استراتژ( .یج این دوره استیک از اولین نتااستراتژ

  .)اهداف اصلی خود نرسیده است

اند به بخش برنامه توجه  بررسی کرده) کاپالن و نورتن( هاي موفقی که آقایان است شرکتذکر  شایان
 . اند ویژه داشته

دهد که در   نشان می) مختلف شرکت 500 حدود هاي مالی مشاهده و مطالعه صورت (جانب تجربیات  این
اي ایجاد هماهنگی برابزاري به عنوان  را برنامهو  اي توجه نشده است برنامه ها به بخش بسیاري از این شرکت
البته بعد از خواندن کتاب ارزیابی متوازن به این نتیجه رسیدم . اند قرار ندادهتوجه الزم  زمانی و مقداري مورد

 . اشندب میکه حتی در آمریکا نیز این مسئله عمومیت داشته و بسیاري از شرکتها با آن مواجه 

ارائه نموده است یک ابهام عمده ) دیوید .آر.فرد( ریزي استراتژیک که آقاي براي برنامه مدل ارائه شده در
یک برنامه استراتژیک تدوین شده است در   SWOT، با تهیه یک جدول  وجود دارد که عبارت است از اینکه

   .حالیکه چنین نیست
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  برنامه بودجه در شرکت هاي ایرانی
مجمع  ارائه در برايبلکه تنها  نه به منظور برنامه عملیاتی بودجه رابرنامه و  ي ایرانیبسیاري از شرکتها

یک برنامه بودجه کامل باید داراي . به دنبال هماهنگی مقداري و زمانی نیستند و اصوالٌ نمودهسالیانه تهیه 
تناسب مقداري و زمانی بسیار مهم . شدبا - استده مآ که توصیف آنها در برنامه استراتژیک -اهداف کمی

هاي ایرانی به آن توجه  موضوعی که بسیاري از بنگاه. بوده و باید تعادل بین تولید و فروش برقرار گردد
  .کردند نمی

 ، مقدار و زمانیتها در سه حوزه ي کیفی چالش ناهماهنگی 

  :  این چالش به سناریوي زیر توجه فرمایید به منظور توضیح  

کند که بخش تولید، تعهدات خود را به موقع انجام  واحد فروش اعالم می : )چالش زمانی( اول مرحله
 . به مشتري وجود ندارد موعد مقررنداده و لذا امکان تحویل کاال در 

تدارکات و خرید، مواد اولیه و واحد :  که دارد میتولید اعالم  بخش ):چالش مقداري(مرحله دوم 
 .  زمان مناسب فراهم نکرده است ابزارهاي الزم را در

بخش مالی، منابع و پول الزم براي :  کند که واحد تدارکات اعالم می : )چالش مقداري(مرحله سوم
 . مهیا نکرده استخرید در 

کیفیت پایین  داند که واحد مالی نیز بخش فروش را مقصر می ):چالش کیفی( مرحله چهارم
  .انجام نشده استفروش کافی  )کاال و خدمات( محصوالت و  عدم رضایت مشتریان از تحویل به موقع

 ه و کردمشکل  دچار معیوبدر یک چرخه  عملکرد سازمان را این معظلشود،  همانطور که مشاهده می
به منظور حل این چالش .  دنمای ایجاد میهاي صنعتی، کالفگی و سردرگمی  براي بسیاري از مدیران بنگاه

برنامه و  دوره(دوره بعدي  منجر به ظهور و ههاي صنعتی صورت گرفت اي در بنگاه گسترده هاي فعالیت
  .گردیده است) بودجه

  ظهور استانداردها
هاي کوچکتر تقسیم میشود کارآفرین با  بنگاه اقتصادي به حوزه یک هاي در حقیقت وقتی فعالیت

در  -ها  لذا براي مقابله با این چالش. شود روبرو می) اهماهنگی کیفی، مقداري و زمانین( هاي سه گانه چالش
ابتدا در سطح است که  بخش اول استانداردها بوجود آمده -بتدایی شروع دوره برنامه و بودجهسالهاي ا
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 مابین ی فشامل کدگذاري مشخصات مواد و کاالست که در روابط  این استانداردها .ندکارخانه شکل گرفت
استانداردها تولد اولین نسخه از به  گرفت، این امر منجر قرار میاستفاده واحدهاي داخل کارخانه  مورد 

  .گردید

که بسیاري از آنها در خارج از بنگاه (استانداردهاي در سطح کارخانه  با توجه به ارتباط با دیگر ذینفعان  
پس از مدتی از حالت محلی خارج شده و به شکل  استانداردهاي ملی  طراحی و عرضه ) اقتصادي هستند

استاندارد و دستورالعملها به صورت  .که صادرات و واردات از کشورهاي دیگر مطرح شد فاز بعدي در. شدند
  . بین الملی و جهانی درآمد

الش تقسیم کار بین واحدهاي که ناشی از چ -یک مقوله ساده  دهد که چگونه توضیحات فوق نشان می
مانند یک دستاورد عظیم  -هاي مختلف شده است در حوزهو باعث ایجاد ناهماهنگی  هسازمانی بود

  .استانداردهاي کارخانه اي، ملی و جهانی  را بوجود آورد

  ریزي بلند مدت دوره برنامه

  تعریف برنامه
هنگامی   - را) زمانی و کیفی ،مقداري( هنگیکه ناهما ه استریزي استراتژي براي این بوجود آمد برنامه

    .مدیریت نماید -تقاضا خیلی بزرگتر از عرضه نیست که

  : عبارتست ازبرنامه از نظر علمی تعریف 
 تعریف وضعیت موجود 

 تصویر کردن وضعیت مطلوب  

 ).زمان بندي تبدیل وضع موجود به وضعیت مطلوب(تهیه برنامه گذار اجرایی  

ها بین فروش و  رابطه زمانی فعالیتکرده و اجرایی را به صورت ماهانه، هفتگی و روزانه تقسیم  گذار برنامه
   .تولید باید تعریف شود

بررسی و محاسبه نمود اید ، ببرسد Aبه عدد  فروشکمی مقدار  شهریور در ماه شود گفته میمثال وقتی 
  . چه زمانی باید تولید شود در) سرویس( از کاال مقدارچه  که

با شناخت رابطه بین فعالیت تولید  شده ومقدار تولید متناظر با مقدار فروش مشخص محاسبات فوق،  اب
  .آید و فعالیت فروش هماهنگی زمانی بوجود می
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 احل طراحی یک برنامه و بودجه خوبمر

 : بودجه موثر پنج گام داردو  یک برنامه
 منابع انسانی 

 تجهیزاتمنابع فیزیکی مانند ماشین آالت و  

 ...ها و  منابع اطالعاتی مانند گزارشات و دستورالعمل 

 منابع مالی براي فعالیت هاي الزم  

 ) ( cash flow  ها ها و دریافت کنترل نهایی برنامه و بودجه از طریق پرداخت 

ل سوال اصلی اینجاست، که آیا منابع مورد نظر براي انجام فعالیتها کافی است یا خیر؟ در پاسخ به سوا
  : مذکور سه حالت وجود دارد

 . منابع منطبق با فعالیتها است 

 .  منابع کمتر از فعالیتها است 

 . منابع فراتر از فعالیتها است 

وجود ندارد لذا در اغلب موارد ) تناسب بین منابع با فعالیتها(در شرایط متغیر امروزي حالت اول  غالباٌ
  .حالتهاي دوم یا سوم  به وجود میآید

ورتر کردن منابع موجود،  است که  با بهره  اساسی که باید در برنامه و بودجه مد نظر قرار گیرد ایننکته 
هایی را انجام  ها باید فعالیت لذا  هر یک از بخش. بدون ایجاد ظرفیت جدید بتوان میزان فروش را افزایش داد

ورتر شدن منابع  د که منجر به بهرهناما شرایطی را فراهم میکن. نیستدهند که به هدف اصلی آنها مرتبط 
قیمت تمام شده محصوالت و خدمات  یا ظرفیت تولید باالتر رفته و یا، بطوري که شودفیزیکی و انسانی 

  .کمتر می شود

  هاي اقتصادي هدف اصلی تمامی بنگاه
ست، سودآوري ا و پشت پرده این هدف نیز باشد یهاي اقتصادي فروش کاال و خدمات م در تمامی بنگاه

هاي سازمان عالوه بر  لذا همه بخش.  شود به منظور دستیابی به سودآوري بیشتر باید قیمت تمام شده کمتر
  :هماهنگی مقداري که از اهداف اصلی است، باید موارد زیر را  نیز مد نظر قرار دهند

 .ها  ورتر کردن منابع و افزایش ظرفیت تعریف نمودن اهدف فرعی، در جهت بهره 

  .ها در جهت کاهش قیمت تمام شده عالیتبهبود ف 
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ایجاد  يجدید هاي حوزه که باید باشد می - واحد تحقیق و توسعه -از این واحدهاي سازمانی نمونهیک 
. تولید کنند را محصوالت سودآورترباید بخش توسعه محصول  همکاري بخش طراحی محصول باو  نموده

  .به انجام رسانندرا در آن حوزه  خود باید وظایف ها در تحقق هدف اصلی سهم دارند و اغلب بخش

اصلی  فعالیتها را در ارتباط با آن هدفتمامی  لذا در ابتدا باید هدف اصلی را تعریف نموده و اهداف کمی
کنترل منابع که شامل  -هماهنگی زمانیو  نمودهریزي  ها برنامه بخش تمامیبراي  کرد، سپس مشخصرا 

   .را ایجاد نمایند -مازاد  ، مشخص کردنکمبود ریزي براي تامین برنامه

 شده،مشخص  ي مرتبط با آنهافعالیتها ،باید همانند اهداف اصلی و بوده گام بعدي تعیین اهداف فرعی
  .گیرد و تامین آن را در دستور کار قرار تهیه شده، منابع مورد نیاز را شدهبندي  زمان

  .آمد بر اساس میزان تولید بدست میدر دوره محصول گرایی برنامه فروش  : نکته

 اقدامات بودجه

و هماهنگی  ، هماهنگی زمانی با برنامه ها ها همه بخشبراي اصلی و هدف هماهنگ شده  اهدافتعیین  .1
  .است ها منابع با  فعالیت

براي رفع ، )انسانی، فیزیکی، اطالعاتی و مالی گانه چهارمنابع (مورد نیاز  مشخص نمودن منابع. 2
 .خواهد گرفتریزي انجام  اد برنامهبراي منابع ماز اگر مازاد داریمکرده و ریزي  بودها برنامهکم

، بر اساس مفروضات متعددي که در باال به آنها اشاره  ذکر این موضوع ضروري است که برنامه و بودجه
وي بودجه ر بیشتر بر، به کلمه برنامه کمتر توجه شده و  شد بوجود آمده است اما متاسفانه در گذر زمان

  . باشد می است که با  اهداف اولیه این تکنیک در تناقض گردیدهتاکید

توان با منابع مالی  را می )منابع اطالعاتی، فیزیکی و انسانی(فرض این است که کمبود سه منبع دیگر 
تهیه ( cash flowبرنامه و بودجه کنترل نهایی تناسب از طریق  نهایی ازدر این قالب، گام . جبران نمود

  .شود انجام می) ها ها و دریافت صورت پرداخت

 حسابداري مالی و صورتهاي مالی

حسابداري  ، چونگیرد عالوه بر برنامه و بودجه که براي فرآیندهاي داخل سازمان مورد استفاده قرار می
 شود، دلیل ین میتعهدي بوده و روابط همه ذینفعان بر اساس حسابداري مالی تعی صورتها به  همه شرکت
هاي مالی این است که همه ذینفعان اعم از سهامدار، دولت، وام دهنده و سرمایه گذار،  تهیه صورت عمده در
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دلیل دیگر براي . دهند هاي مالی با شرکت شکل می مین کننده و مشتري، روابط خود را بر مبناي صورتإت
زیرا در بسیاري  .باشد میاز وضعیت کلی شرکت  تهیه صورتهاي مالی ارائه تصویري روشن و بدون پیچیدگی

از موارد تمامی ذینفعان توان تحلیل و بررسی دقیق  همه فرایندهاي درونی شرکت را نداشته و به دنبال راه 
 نیز حلی سریع و ساده جهت بررسی وضعیت شرکت هستند، در بسیاري موارد حتی بانکها و سرمایه گذاران

   .نمایند را براي پرداخت وام و یا سرمایه گذاري درخواست می تنها صورتهاي مالی شرکتها

ها   ریزي داخلی شرکت براي برنامه ه و برنامه و بودجه که دلیل اصلی اینکه صورتهاي مالی اهمیت پیدا کرد
بر مدیران ارشد  ذینفعان بیرونی مضاعف فشاراهمیت خود را از دست داده است، گرفته  مورد استفاده قرار می

که صورتهاي مالی محصول و خروجی برنامه هستند نه جایگزین  در حالیکه .بوده است هاي اقتصادي بنگاه
جریان  (Cash flow). نیمک استفاده می cash flowبراي کنترل تناسب نهایی همه انواع منابع از  آنها،

هاي مالی عمدتا تحت نام  که در صورت.ندک را مشخص می بوده  نقدینگی همان صورت دریافتها یا پرداخت
  .شود گردش وجوه نقدي آورده می

حسابداري مالی به دلیل استانداردهاي کاملی که دارد باعث شده است تا تمامی ذینفعان در همه 
  . هاي جهان برداشت واحدي از آن داشته باشند شرکت

 زمان تحقق فروش

که در حسابداري  است مهمی مباحثیکی از شدن آن محقق  زمانتعریف فروش و مشخص نمودن 
  : پذیرد انجام می به صورت ترتیبی در فرآیند فروش دو فعالیت. استشده  مطرح

 ) خدمات(تحویل کاال 

 دریافت پول 

  ؟ گردد میمحقق  فروش عملیات کدامیک از این دو فعالیت با انجام

در طیف باشد، و  میمبناي فروش دریافت پول  -گردیدهحال حاضر منسوخ  در -در حسابداري نقدي 
 . رسند اي هستند بر مبناي روش نقدي به فروش می بیشتر از جنس سرمایه ، کاالهایی که کاالها

در بسیاري موارد ممکن است یک . ردیگ قرار میمبناي فروش  زمان تحویل کاالحسابداري تعهدي  اما در 
 . دریافت نشود )و یا تمام پول( اما بخشی از پول تحویل داده شود به مشتري  )خدمات( کاال

مهم بوده که  مباحثاز نیز ها  مشخص کردن زمان فروش در دوره تحویل موقت و تحویل دائم در پروژه
در این روش حسابداري زمان تحویل کاال را به عنوان تحقق فروش در . در حسابداري دقیقاٌ تعریف شده است

  . گردد میهاي مالی عنوان  دریافت پول در بخش حسابهاي دریافتنی از صورتي  نظر گرفته و مقوله
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 در چه قالبیکه  .نمایدشفاف بیان  صورت باید به کاملبه همین دلیل است که یک برنامه فروش 
است به شکلی اگر قراردادها باشند؟  ها کدام قراردادها می دریافت ماخذها را دریافت کند و  خواهد حساب می
تحویل ما در صورتی که و  داشته باشند باید پیش دریافت آمده است نامه فروش شرکت ر قالب آیینکه د

  . ریزي هستیم  قالب است نیازمند برنامههمان هاي بعدي هم در  و دریافتبوده تدریجی 

ه سه برنامکار باشد و در این شرایط شود نباید تنها مالك  تصور اینکه فروش با تحویل کاال محقق می
   :خواهیم کرد شامل دیگر هم تهیه

 برنامه پیش دریافتها 

 برنامه دریافتهاي توام با تحویل کاال  

  .برنامه حسابهاي دریافتنی 

  : هاي تولید، خرید و پرداخت که شامل برنامههاي فروش نهایی گردد باید  وقتی برنامه

هاي حقوق،  پرداخت: که شامل) حوزه منابع انسانی(بر عهده دارند مانند  بخشهایی که تامین منابع را
 مالیات بخش مالی بیمه،

هاي پرداختنی و  ، حساب ها بخش خرید که برنامه خرید را تهیه کرده است و باید برنامه پیش پرداخت
  ).هاي توام با خرید را ارائه نماید پرداخت

هاي یک دوره را  توان پرداخت ها می ي پرداخت دن برنامهبا آماده ش :ي حقوق و دستمزد ها حوزه
بیشتر باشد نشان دهنده این  مبالغ دریافتی از پرداختی در همه مقاطع اگر جمعدر نتیجه  .مشخص نمود

. باشد ها قابل اجرا نمی ودر غیر این صورت آن برنامه. است که منابع الزم براي تولید در دسترس خواهد بود
  :زیرا

   .پذیردو آن خرید باید در زمان تعیین شده انجام  شده است در نظر گرفته براي خریدمبلغی 

  .قرار داد عمل نمایدبه مندرجات  باید و دهدانجام فعالیت خود را تولید باید در زمان تعیین شده واحد 

ها  این حالت برنامهپذیر نخواهد بود و در  خرید و تولید امکان .اگر پرداختها به موقع انجام نشوددر ادامه 
  .  عملی نخواهد شد

هاي دریافتی و پرداختی محاسبه  هاي مالی و پیش بینی بودجه باید صورت پس از مقایسه صورت بنابراین
در غیر . ها بیشتر باشد از پرداخت -در همه مقاطع زمانی  - دریافتها باید میزان که است  ، به این منظورشود

  :شود هاد میراهکارهاي ذیل پیشن این صورت
  تسریع در دریافتها  
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  تعویق در پرداختها 
 ). هاي مالی نیز در نظر گرفته شود در صورت  دریافت تسهیالت باید هزینه(دریافت تسهیالت مالی  

  افزایش سرمایه 

بوجود آمده است و هدف اصلی آن ارائه به  ها بنابراین ابزار برنامه و بودجه براي اداره متناسب شرکت
  . باشد مجمع نمی

  شروع رقابت
، )کاالها( منابع فیزیکی: شوند هاي قبل اشاره شد که منابع سازمانی به چهار دسته تقسیم می در قسمت

ریزي  زمانیکه که برنامه استراتژیک جایگزین برنامه .منابع انسانی، منابع اطالعاتی و تکنولوژیکی، منابع مالی
، که البته وجود داشت -ها به بازارارائه شده از سوي بنگاه -محصوالت  رقابت، تنها در حوزه گردیدبلندمدت 

  .رقابت شروع شدنیز ي دیگر  در سه حوزه سپس .نیز نبوده است چندان شدید

هاي زیادي داشته و  دنبال جذب افرادي هستند که توانمنديها به  در این رقابت شرکت :منابع انسانی
  .شندرا هم داشته با هاي رقیب امکان کار در شرکت

ها و با توجه به محدود بودن بانک .ه نیز رقابت شدیدي در جریان استدر این زمین :منابع مالیمین أت
از جمله بانکها معموال داراي پیشنهادهاي متعددي براي ) اي منابع سرمایه تامین کنندگان(سرمایه گذاران 

 .کنند می معموالٌ بهترین را انتخابمین سرمایه أجهت تو در این زمینه . اي هستند  تامین منابع سرمایه

 :فناوري

  

  

  

  :نتیجه 

 تنها بر بازار و محصول تاکید نمود و عالوه بر آن باید در بیانیه توان نمی در بیانیه رسالت و ماموریت
و باید در سه حوزه منابع انسانی، فناوري و نیز منابع مالی نیز شود   نیز اشارهرسالت و ماموریت به موارد زیر 

  . توجه رقابتی نمود
 دیدگاه نسبت به تامین نیروي انسانی چگونه است؟ 
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 دیدگاه نسبت به تامین فناوري چگونه است؟ 

 دیدگاه نسبت به تامین منابع مالی چیست؟ 

 چیست؟ ) دولت، مشتري و سهامدار(دیدگاه نسبت به ذینفعان متعددي مثل  

در بیانیه  رسالت و ماموریت باید رابطه بین بنگاه اقتصادي و ذینفعان آن مشخص شود،  براي مثال بازار 
باشد باید مورد مطالعه و تحلیل و  می)  مین اجتماعی، فرهنگ کارأقانون کار، قانون ت ( نیروي که شامل
 .بررسی قرار گیرد

  موریت حداقلیأبیانیه م
آقاي پیرسو رابینسون در کتابی به نام مدیریت استراتژیک که در آن به نحوه تهیه یک بیانیه ماموریت 

  :خصوص موارد زیر اظهار نظر نماید که بیانیه باید دردارد  عنوان میحداقلی اشاره شده است 

  ازمان تایید شده است؟سودي براي س چه میزان فروش و چه میزان .1

  ت و خدماتی با چه کیفیتی باید تولید و ارائه شوند؟چه محصوال. 2

 باید عرضه گردد؟) هایی(در چه بازار. 3

 باید استفاده شود؟) هاي(از چه فناوري. 4

  موریت حداکثريأبیانیه م 
ویژگی داشته باشد  دیوید میگوید یک بیانیه ماموریت حداکثري وجود داشته که باید نه. آر.آقاي فرد 

تا ویژگی داشته باشد کافی است که 19گوید یک بیانیه حداکثر  آقاي پیرسورابینسون به حق می. کافی است
یک بیانیه خیلی کامل که هم بازارها رقابتی باشد هم شدت رقابت باال باشد که این بیانیه به همه متغیرهاي 

اند که آقاي دیوید گفته حوزه  دسته کرده 4حیط هم تا بازار حساسیت داشته باشد تحلیل م 4اصلی این 
هاي درون را تحلیل  اند همه بخش سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و حوزه مالی و در تحلیل محیط هم گفته

اند که ما باید در تحلیل درون دنبال این باشیم باید دنبال شناخت  کنید ولی به خوبی روي این تکیه نکرده
همین جا . سه با رقبامان به این سه نیاز مشتري باشد در مقای نی نحوه پاسخ گوییوضعیت رقابتی خودمان یع

  .شود هم روشن می

از  محیط خارجی را نیز تحلیل کرده و. شود  همگام با بیانیه ماموریت که در ابتداي کار نوشته می
اگر زیرا . نماییم ریف میهاي رقابتی خود را نیز تع سپس در این شرایط مزیت،  شویم هاي رقبا آگاه می مزیت
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قویتر هستند،  ،که رقبا شودمشخص  پس از آن و نمودهمشخصات خود را تعریف  ، ابتدابدون شناخت رقبا
روند فوق  ریزي استراتژیک این علت که در ادبیات برنامهبه  ( .را از آن خود کرد بازارمناسبی از  توان سهم نمی

  ). مناسب دیده شده است

، قوتها و  محیط درونی شده و در تحلیلها و تهدیدها شناخته  کار، تحلیل محیط خارجی، فرصت ادامهدر  
  .گردد می مشخصاز بازار شرکت و از تحلیل محیط داخلی و خارجی سهم  را شناخته) SWOT(ضعفها 

 همچنینو  نشده باشدیکی که در آن توجه کافی به بازار ژگردد که برنامه استرات با تاکید مجدد بیان می
بعد از تدوین  .نیستکامل  برنامه استراتژیکیک  ، مین منابع توجه کافی نداشته باشدأبه راهبرد تکنیکی و ت

ریزي بلندمدت، بودجه سالیانه نوشته شده و همه کارهایی که در برنامه و  ریزي استراتژي همانند برنامه برنامه
  . رسد بودجه الزم است به انجام می

دست  -است طی یک دوره زمان مشخص که تعیین مقدار فروش را - اصلی برنامه ریزيزیرا به هدف 
 . ایم  یافته

 )مبتنی بر کمیت( و کمی) مبتنی بر کیفیت ( مروري بر مدلهاي کیفی

آقاي . توان داشت اگر نتوان متغیرهاي کمی را در یک برنامه استراتژي مشخص نمود برنامه موفقی نمی
الزم به ذکر . دارند یهاي کیفی دقت پایین ، اما مدل رین مدلهاي کیفی را ارائه داده استبهت ) دیوید.آر.فرد(

د، لذا نباش است که دقت مدلهاي کمی نیز بیشینه نبوده و تنها در مقام مقایسه از مدلهاي کیفی بیشتر می
یز انجام پذیرد زیرا گردد، در انتهاي تدوین هر برنامه استراتژیک، یک فرآیند آنالیز ریسک ن پیشنهاد می

  . ها امکان خطا وجود خواهد داشت بینی همیشه در پیش

زیرا چهار بازار گفته شده در  بوده هاي کمی با تقریب باالیی قابل استفاده به اعتقاد نگارنده، در ایران مدل
  . در ایران هنوز به طور کامل رقابتی نشده است

رقابت در کشور ما مربوط به بخش کاال بوده و درصد کمی به  در بین بازارهاي رقابتی چهارگانه، بیشترین 
به اعتقاد نگارنده، در بازار فناوري و نیز منابع انسانی رقابت قابل توجهی در . تعلق داردبازار تامین منابع مالی 

در حوزه منابع انسانی رقابتی وجود داشت نباید که حدود  براي مثال اگر. شود داخل کشور مشاهده نمی
و نباید میزان حقوق و دستمزد سالیانه همواره به  مشغول بکار بودهقراردادي  کار به صورتدرصد نیروي 70

  .تعیین شده باشدصورت حداقلی  
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 ریزي استراتژیک نکاتی در خصوص برنامه

 . بتوان برنامه استراتژیک داشت SWOTموضوع اینقدر ساده نیست که با یک 

ماتریس : دیوید در مرحله نخست، باید سه ماتریس تهیه نمود که عبارتند از. آر. بنا بر توصیه آقاي فرد 
در مرحله مقایسه گفته  شده پنج تا ماتریس تهیه . عوامل داخلی؛ ماتریس عوامل خارجی و ماتریس رقابت

در هر . گیري استراتژیک ، موقعیت و اقدام استراتژیک، مدل خارجی داخلی و تصمیمSWOT ،BCG: کنید
 بوده باید جداگانه بدست آید که راهبرد اصلی که بازار کدام از موارد فوق راهبردهاي متعددي بدست می

مین منابع هم در کنار أالبته  بهتر است تکنولوژي و ت .بررسی نمایدآمده و راهبردهاي فرعی را جداگانه  می
  .قرار گیردراهبرد اصلی مورد توجه 

هاي  یکی بنام ماتریس کمی تعیین استراتژي را معرفی کرده که بین دهها راهبردي که در حوزهبعد تکن
یعنی با یک مدل کمی . کنیم آید در این قالب، بهترین را انتخاب می مختلف براي راهبرد اصلی بدست می

س آخري شما تر است و به این ترتیب در قالب این ماتری ببینید کدام یک به واقعیت درون شما نزدیک
  .شود راهبردهایی که حاال باید بکار بگیرید مشخص می

کنید و اهداف فرعی و مثل  راهبرد که مشخص شد یک نقطه داخلش را به عنوان هدف اصلی انتخاب می
  . کنید هایش را دنبال می تکنیک برنامه و بودجه برنامه

برد را تعیین نموده و در نهایت براي بسیاري از شرکتها، اهدافی را مشخص نموده و تعداد محدودي راه
 :به عنوان مثال. کنند آن یک برنامه و بودجه مشخص و تدوین می

  .مشخص شده است است برنامه فروش که شامل دریافتها و پرداختها - 1

  .با تعدادي اقدام استراتژیکفروش  راهبرد افزایش - 2

  .با تعدادي اقدام استراتژیک تولید افزایش - 3

   .توقفات خط تولید با استفاده از تعدادي اقدام استراتژیککاهش - 4

و برنامه و بودجه یک راهبرد فرعی براي . موارد فوق راهبردهاي عملیاتی اصلی بنگاه اقتصادي هستند
  .شود رسیدن به اهداف اصلی بنگاه اقتصادي محسوب می

هاي استراتژي محور نامیده  ، شرکت راهایی که داراي برنامه و بودجه هستند  شرکت) کاپالن .رابرت (قاي آ
با اهداف کمی در قالب  هاي مالی سنجه. هاي مالی فقط معطوف به گذشته نیستند سنجهکند  و بیان می

. شود بینی می پیش) جریان نقدینگی( CASH FLOW و توسطشوند،  برنامه و بودجه براي آینده تعیین می
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عمال در مفهوم برنامه و بودجه همه  این اهداف وجود . اشت هاي مالی به تنهایی کاربرد نخواهند د سنجه
 .ها به آن بی توجه هستند خواهد داشت اما شرکت

  

  سطوح فناوري 
که با بررسی دقیق آن جایگاه تکنولوژي در صنعت مشخص  است ترین مزیت رقابتی مزیت فناوري اصلی

را براي  مختلف) سطح(  ده الیه  -تکنولوژيبنام سطوح  مقاله ايدر  - 1983در سال  R&Dنشریه  .شود می
در ادامه به ذکر این سطوح . مصداق دارد هاملت و ها،شرکت بیان میدارد که در مورد افراد،)  تکنولوژي( فناوري

  :شود پرداخته می
 عدم آگاهی از کاربرد 

 آگاهی از کاربرد 

 مدیریت بهره برداري 

 مدیریت تعمیر و نگهداري 

 مدیریت مونتاژ 

 زيکپی سا 

 اقتباس 

 طراحی 

 تحقیقات کاربردي 

 تحقیقات علوم پایه 

 و با کمی اغماض در  چهار - آخر  سطحدر کتاب فوق تاکید شده است که شرکتها و ملتهایی که در سه 
ملتها و کشورها در زمره استفاده کنندگان  بقیه. اي تولید و تکنولوژي هستندکنند دار فعالیت می -آخر سطح

تکنولوژي قرار  مصرف کننده در سطحدر حوزه صنعت  نیز کشور ما ، اند که متاسفانه گرفتهاز تکنولوژي قرار 
  . دارد

به نیازهاي معتقد هستیم که باید اگر . باید به فکر ایجاد مزیت رقابتی تکنولوژیکی بود پس در ابتدا
فقط با ارتقاء به مرحله طراحی است  داده شودپاسخ درست  )در سه حوزه کیفیت، قیمت و زمان( مشتري

توان با  میکه  د، آکاهی داردتجربه طراحی داشته باش )يکشور( یاگر ملت. که میتوان از رقبا پیشی گرفت
  . کاهش دادنهایی محصوالت را ساده قیمت  اقداماتی

  .داشته استها ولوزیک نقش بسیار مثبتی در رقابت بین کشورایجاد مزیت تکن
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  مکاتب استراتژیک
زبرگ گفته است فرایند رسمی تدوین نبراي مثال میت .یک استنکته دوم راجع به مکاتب استراتژ

هاي پیشین عنوان شد به انجام برسد نتیجه  در بخش اي که  پنج مرحلهطبق اگر  ریزي استراتژیک برنامه
منظوراز عنصر استراتژیک عنصري است که .  بلکه باید عنصر استراتژیست تعریف کرد. بخش نخواهد بود
ها استفاده کند، از تهدیدها فرار کرده و در  ها را به خوبی شناخته و در زمان مناسب از آن تهدیدها و فرصت

  . قوي عمل کند ( swot)ترکیب ضعف و قدرت و فرصت و تهدید

نتیجه  و معتقدند ،شتهریزي تاکید دا برنامهبر  )پیرسورابینسون(دیوید و آقاي .آر.فرد(آقاي  در نظري دیگر
که خود مدیرعامل شرکت بزرگی بوده است تا حدودي ) آنسوف(شخص دیگري بنام . تر خواهد بود بخش

درست ) میتزبرگ(آقاي  تقاد نگارنده در برخی زمانها حرفبه اع .را تایید کرده است )میتزبرگ(حرف آقاي 
   بوده است،

اگر به صورت عملی به موضوع توجه شود میتوان نتیجه گرفت که با توجه به شرایط مختلف هر دو روش 
  .باشد براي تدوین برنامه استراتژیک صحیح می

  

   NATURALITY discussion & rationality discussionنظریه اي در کتاب 
  )گیري تحلیلی و تصمیم گیري طبیعی تصمیم(

  

هاي تصمیمگیري صحبت شده است که هر فرد و هر سازمانی شرایط مطلوب  در این کتاب راجع به نظام
گیري  ي تصمیمدر کتاب مذکور هشت مرحله برا. گیري عقالنی و تحلیل را داشته باشد گیري تصمیم تصمیم

   :عبارتند ازکه . عقالنی مطرح شده است

  .نگاه به محیط و دورن - 1

  .شناخت مسئله یا فرصت - 2

  . ها، تعیین اهداف شناخت علت - 3

  .ها تعیین راه حل - 4
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  .ها تعیین معیار ارزیابی راه حل - 5

  .ها، تصمیم و اجرا انتخاب راه حل - 6

وقتی در میدان جنگ با حمله  به عنوان مثالز مواقع فرصت و اطالعات کافی وجود ندارد، ا بسیاري اما در
گیري  الزم است که تصمیمنداشته و  شویم فرصت و اطالعات کافی براي مقابله وجود دشمن مواجه می

کافی  و لذا در زمانی که اطالعات بوده گیري بایستی بر طبق فرصت و اطالعات شهودي انجام پذیرد تصمیم
به عبارت دیگر الزم است که  .لیلی استفاده کرداست و فرصت کم است یا برعکس، باید از روش نیمه تح

  . مرحله حذف گردد 8چند مرحله از این 

انجام مراحل  شرایطی که فرصت و اطالعات کافی باشد ، )دیوید.آر.فرد(صحبت آقاي  گرفتننظر  با در
شما در رقابت بازنده شوید و موجودیت ممکن است  حرانی در صورتی کهاما در شرایط ب. الزم االجراست فوق

توان از روش  می نمود و اگر چیزي بینابین بوداستفاده ) زبرگنمیت(از روش آقاي  باید ، شما به خطر افتد
  .استفاده کرد) آنسوف(آقاي 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


