
  ي آموزشيهامجموعه كارگاه

 كي استراتژيزيربرنامه

   كياستراتژ يزيربرنامه ضرورت

هاي بزرگ و موفق، در مدت زمان كوتاهي با از ايد كه چرا بعضي از شركتآيا تا به حال از خود پرسيده

اند و چرا برخي از بار تنزل يافتهدست دادن سهم بزرگي از بازار خود، به موقعيتي معمولي و حتي تأسف

اند؟ چرا برخي از المللي رسيدههاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه ممتازي در صحنه رقابت بينشركت

كنند و در هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه ميمؤسسات، نوسان

  مانند؟ شكست را چشيده و از ادامه راه باز ميها طعم تلخمقابل، برخي از سازمان

اندازي از فعاليت آينده، لزوم آمادگي  چشمتوجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه

 يهايابي موجود و دل بستن به كاميچرا كه ادامه روندها. كندبراي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي

ص به موقع ضرورت و جهت چرخش در يتشخ. شودي و شكست سازمان ميماندگقب، عيگذشته، باعث نابود

 تحول يو درك درست مفهوم استراتژران يمد يت فكريازمند توسعه ظرفيار دشوار است و نيها بسياستراتژ

  . باشدي آن ميجاد و اجراي ايو چگونگ

ت يرقابت و محدود. منابع استت ي و محدودي رقابتيده فضاي زائيد توجه داشت كه مفهوم استراتژيبا

مه مصرف منابع محدود در يجر. نديآي به شمار مي فلسفه استراتژيربناي زي و فكري، زمانيمنابع اعم از مال

 متمركز ي موضوعات اصلي است كه منابع محدود خود را بر رويبيدان به رقي مي، واگذارياصلريموضوعات غ

  :ندين فرايكند چرا كه ايمديريت استراتژيك را دو چندان مگيري از اين امر ضرورت بهره. كرده است

 كند ميييبيني تحوالت آتي اقدامات مناسب را شناسانگر بوده و از طريق پيشآينده �

تواند به سرعت از تغييرات  گرايش به محيط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از اين لحاظ مي �

 يع نشان دهدمحيط باخبر شده و واكنش مناسب و سر

  رشد و توسعه سازمان توجه داردي و هماهنگيبه هارمون �

 است يباشد، تالشيك ميستراتژت ايري مديا مرحله5ند ين گام از فرايك كه اولي استراتژيزيربرنامه

 يريگ كه سرشت و سمتي اساسيها و انجام اقداميادي بنيهامي اتخاذ تصميافته و منظم برايسازمان 

ك سازمان را در انطباق ي يهاتيفعال

رون از سازمان رقم يبا آنچه در ب

در . دهديخورد شكل ميم

ك، اهداف، ي استراتژيزيربرنامه

 سازمان با يها و استراتژاستيس

ز يت و نيتوجه به آرمان، مامور

  وو    تتييمأمورمأمور  آرمان،آرمان،    

      هاهاارزشارزش

  

    هاهااستراتژياستراتژي  ننييتدوتدو

  وو  تهديدهاتهديدها  ييييشناساشناسا

  محيطيمحيطي  هايهايفرصتفرصت

  وو  هاهاقوتقوت  ييييشناساشناسا

  سازمانسازمان  داخليداخلي  هايهايضعفضعف



 

 يطي محيهادها و فرصتي سازمان و تهدي نقاط قوت و ضعف داخلييق شناساي حاكم، از طريهاارزش

  .ط خارج و داخل سازمان استيزمان به محد بر نگاه هميشود و همواره تاكين مييتع

  

  كياستراتژ يزيربرنامه در موجود مشكالت

توان در موارد مختلف يافت كه به شكست يا دهد كه اشتباهات نسبتاً يكساني را مييها نشان مبررسي

  :ن موارد عبارتند ازي از مهمتريبرخ. ريزي استراتژيك منجر شده استكاهش اثربخشي پروژه برنامه

توان آن را به عنوان آرمان يست و نميران ارشد ني مديفهمالوگ و هميند ديچشم انداز، حاصل فرا .١

ران وجود ندارد ي مدين كاركنان و حتيتعريف واحدي از چشم انداز، ماموريت ب لذا . نموديشترك تلقم

 .اندها را دامن زدهو اين واژگان بيشتر از آنكه هادي راه گردند، ابهام

ن با يق اطالعات نبوده و بنابرايل دقي و تحلي كميابيك ارزين شده منطبق بر ي تدوياندازهاچشم .٢

 .اند نشدهي طراحينيواقع ب

ن نقاط ضعف و يها و همچندها و فرصتي مربوط به تهديهاآوري دادهنوعي تفكر واگرا در جمع .٣

 .گردديهاي خام فاقد يك زنجيره و پيوستار منطقي مقوت، موجب گردهم آمدن انبوهي از داده

ك، يامه استراتژك و قابل فهم نمودن برني در اهداف استراتژييجاد همسوي جهت اينقشه استراتژ .�

 .ن نشده استيتدو

�. ... 
  

  ما روش

، در قالب Case Studyك ي يك روي استراتژيزيرند كامل برنامهي فراين شركت، اجرايشنهاد ايپ

توان با يل كارفرما، مي در صورت تمايحت. باشديران ارشد سازمان ميژه مدي وي آموزشيهامجموعه كارگاه

 فرض نموده ي مورد نظر را خود سازمان متقاضCase Study، يآموزش يهانگ به دورهيافزودن جلسات كوچ

ند برنامه يدانش الزم نسبت به فرا ن روشيادر .  آن انجام داديك را روياستراتژن برنامه يند كامل تدويو فرا

ز يند را بدون حضور مشاور نين فرايران ارشد، قادر خواهند بود ايجاد شده و مديك در سازمان اياستراتژ

 . رديگي پروژه صورت مينه اجراي در زمان و هزيادي زييجونكه صرفهيضمن ا. ندي و اجرا نمايبازنگر

  

  دوره يها سرفصل

  آن با يهماهنگ ضرورت و تحول −

  كياستراتژ تفر −

  يستميس تفكر −

  الوگيد نيقوان و اصول −



 

  كياستراتژ تيريمد −

  )ياساس يهاارزش و اندازچشم رسالت، (سازمان يكل يريگجهت نييتع −

  (SWOT) يسازمان برون و درون اطالعات ليتحل و هيتجز −

  ياستراتژ انتخاب −

 ياستراتژ نقشه يطراح و BSC روش به ياستراتژ گسترش و بسط −

 

  :مالحظات

 .شود ي مبرگزاربا كارفرما  يتوافق يزمانبند يط و ي ساعت آموزش48ن دوره در يا •

  . نفر است15 كنندگان، شركت تعداد حداكثر،يكارگاه دوره بصورت يل برگزاريبه دل •

 و نوشت افزار ارائه ، فلدردهاينت اسالي، پرCD شامل؛ ي بسته آموزش،كنندگانشركته يكلبه  •

  .شود يم

 همراه ي آموزشيها ي بازي مدرس و اجرا2 آموزش، جلسات با حضور يش اثربخشيبه منظور افزا •

  .است

به عهده كارفرما ...) ت برد، ويوژكتور، واتا پريد(از يمورد ن يزات آموزشيو تجهمناسب ن محل يمت •

  .است

  


