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چکیده 
میکمککارهاوکسبمدیرانبهاستراتژیکریزیبرنامه.استشدهعجینمحیطیاطمینانعدمبااستراتژیمفهوم

درحتیآیندهمخاطراتازاستقبالبرایراخودهایاستراتژیوپرداختهسازیآیندهبهبلکهنگریپیشباتنهانهکند
دراستدهشانجامایکتابخانهروشباوتطبیقیمطالعهنوعازکهپژوهشاینازهدف.سازندآمادهاطمینانعدمشرایط
پرسشاینهبپاسخدوممرحلهدرواستکاروکسبصاحبانبرایاستراتژیکریزیبرنامهمفهومجامعتبییناولدرجه

یااندرداختهپکارهاوکسبدراطمینانعدمبارویاروییمهمموضوعبهاستراتژیکریزیبرنامهفرآیندیمدلهایآیاکه
سازمان(2استراتژی،تدوینجامعچارچوب(1)مدلهایشاملاستراتژیکریزیبرنامهمدلهشتتطبیقیبررسیباخیر؟

وطبیبی(8همکاران،وگوداشتاین(7روجر،وپیگلز(6همکاران،ودانکن(5وایتمن،(4برایسون،(3بهداشت،جهانی
باوییرویارموضوعبهمدلها،اینمهمبخشیکحداقلمدلهشتهردرکهآنستبیانگرآمدهبدستنتایج(همکاران

یمحیطتحلیلاست؛محیطیپایشمدلهاهمهدرمشترکبخشاین.استپرداختهاطمینانعدموآیندهمخاطرات
کاروکسبرهدرآیندهشرایطبارویاروییوپیشگوییابزارمنظوربهالگوهاایندرکهاستمهمیاقدامخارجیتغییرات

.داردوجود

یافته ها-3
عدم اطمینان یک یافته های این مطالعه تطبیقی بیانگر آنست که در تمام مدلها به دلیل اهمیت موضوع رویارویی با آینده و

:جدول زیر خالصه این یافته های مطالعه را نشان می دهد. بخش یا بیشتر را به خود اختصاص داده است

نتیجه گیری-4
.کردنترلکآنراتوانمیاستراتژیکریزیبرنامهکارگیریبهباکهاستموثراطمینانعدمافزایشبرمتعددیعوامل
.گردندرمندبهآنازکارهاوکسبدراطمینانعدمبارویاروییباتامدیراندستدراستابزاریاستراتژیکریزیبرنامه

.بپردازندیطیمحاطمینانعدمکاهشوبلکهنگریپیشباتنهانهکندمیکمکسازمانمدیرانبهریزیبرنامهنوعاین
.نمایندعبورسالمتبهاطمینانعدموبحرانشرایطدرتا
توسطشدهارائهزیریبرنامهمدلهشتتطبیقیبررسیباوشدپرداختهاستراتژیکریزیبرنامهتبیینبهپژوهشایندر

آیاکهژوهشپسوالبهپاسخدر.گردیداقداممدلهاایندراطمینانعدمبارویاروییچگونگیمنظرازمختلف،دانشمندان
یااندرداختهپکارهاوکسبدراطمینانعدموآیندهبارویاروییمهمموضوعبهاستراتژیکریزیبرنامهفرآیندیمدلهای

استراتژیکزیریبرنامهاصلیمبانیازکهمحیطیاطمینانعدموخارجیمحیطپایشونگریآیندهکهگفتبایدخیر؟
تدوینجامعچارچوب(1)مدلهایشاملمطالعهمورداستراتژیکریزیبرنامهفرآیندیمدلهایدرکاملطوربهاست

وگوداشتاین(7روجر،وپیگلز(6همکاران،ودانکن(5وایتمن،(4برایسون،(3بهداشت،جهانیسازمان(2استراتژی،
است؛طیمحیپایششدهگنجاندهمدلهاهمهدرکهمشترکبخشاین.استشدهگنجانده(همکارانوطبیبی(8همکاران،

وکسبهردرندهآیشرایطبارویاروییوپیشگوییابزارمنظوربهکهاستمهمیاقدامخارجیتغییراتمحیطیتحلیلکه
بهداخلیوخارجیمحیطمقایسهخصوصامحیطی،ارزیابیبخشدیگرعبارتیبه.استشدهمنظورالگوهاایندرکار

.داردوجودریزیبرنامهمدلهشتتمامدرنوعی
ارشدناسیکارشپایان نامهازبخشیحاصلکهپژوهشاینتدویندرکهافرادیتمامیازکهداندمیالزمخودبرپایاندر
باشدمیقمایآبفشرکتموردیمطالعهبااجراییشرکتهایدراستراتژیککنترلبرایمدلیتبیینوطراحیعنوانبا

اهیهمرمراکهاحمدیمحمددکترآقایجنابواصفهانیبخشنجاتعلیدکترآقایجنابازخصوصا.نمایمتشکر
.سپاسگزارمکردند

منابع-5
.دفتر پژوهشهای فرهنگی : ، دستنامه برنامه ریزی استراتژیک ، چاپ نهم ،تهران ( 1393) اعرابی ، سید محمد 

، 73-67، ص 14، مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک ، نشریه تدبیر ، شماره ( 1382) آقازاده ، هاشم 
.تهران 

.انتشارات ترمه : ، برنامه ریزی استراتژیک ، چاپ پنجم، تهران ( 1395)طبیبی ، سید جمال الدین ؛ ملکی ، محمد رضا 
.انتشارات سلسله: تجربه ای موفق از کاربرد کنترل استراتژیک، قم(1397)مطهری، عبدالهادی
ی شرکت طراحی و تبیین مدلی برای کنترل استراتژیک در شرکتهای اجرایی با مطالعه مورد(1391)مطهری،عبدالهادی

.اوهدانشگاه پیام نور مرکز س( استراتژیک) آبفای قم،پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
آب در آینه دانش، راهی برای دست یابی به ( 1400)مطهری، عبدالهادی؛ صادق پور، علی جان و جمعی از نویسندگان

.انتشارت سلسله: قم. تجربه های مدیریت دانش در صنعت آبفا
Duncan, W.Jack.Ginter, PeterM.Swayne, LinadaE. (1995) strategic management of 

health care organizations, UK: Oxford Blackwell Publishers

Goodstein, Leonard D. Nolan, Timothy M. Pfeiffer, J.Willam. (1993)Applied strategc

Planninig: A comprehensive Guide, NewYork: Mc Graw-Hill.
Whiteman, J.j.(1998) Identifying the right services to offer, Provider, 14(4),10-13

مقدمه-1
استراتژیکاتعملیاجرایبهمبادرتجهتسازمان یافتهوزمانبندی شدهیامنظمتالشیمی توانرااستراتژیکبرنامه ریزی

یکابمی دهدامکانمابهصحیحبرنامه ریزییکواقعدر.کردتعریفاستاستراتژی هاتحققنحوهدربردارندةکه
تراتژیهاییاسپیشبردجهتآنهابسیجوسازمانیکمعنویومادیامکاناتتمامیبهنسبتجامع نگرومنسجممالحظه

اجراینبدونمی توانداستراتژیکبرنامهیکاصوالً.برداریمگامساختخواهدرهنموناهدافبهدست یابیبهراماکه
عناصرهنگیهمامراحل،منطقیترتیببرنامه،اینذاتیویژگیهایاز.گرددتدوینشد،اشارهآنهابهکهپیشینیمراحل

کوتاه مدت،ورتصبهمی توانندهابرنامه.استمنابعدقیقتوزیعوزمان بندینیزوهریکنقشوجایگاهتعریفوسازمانی
.بودهدخواکارسازدرازمدتبرنامه هایتدوینکالن،ماموریتاقتضایبهسازماندرولیشوندتهیهدرازمدتومیان مدت

چرامی شود؛نیپیش بینیزآنرفعوموانعبه موقعشناساییونظارتوکنترلمکانیزماستراتژیکبرنامه هایهردرعموما
.(1397،مطهری).بودنخواهدغفلتموردهیچگاهاستراتژیکعملیاتدربرنامهاجرایبرایالزمضمانتهایمنظورشدنکه

پاسخومدمرحلهدرواستاستراتژیکریزیبرنامههایویژگیوتعاریفمفهوم،تبییناولوهلهدرپژوهشاینازهدف
عدمشرایطدرآیندهپیشگوییمهمموضوعبهاستراتژیکریزیبرنامهفرآیندیمرسوممدلهایآیاکهپرسشاینبه

محیطپایشوبحرانبامواجههنگری،آینده؟خیریااندپرداختهکارهاوکسبدرآنمخاطراتبارویاروییواطمینان
گنجاندهاستراتژیکریزیبرنامهفرآیندیمدلهایدرمیزانچهبهاستراهبردیریزیبرنامهاصلیمبانیازکهخارجی

است؟شده

روش کار-2
است،ارشداسیکارشننامهپایانازبخشیازمستخرجکهاستایکتابخانهروشباوتطبیقیمطالعهنوعازپژوهشاین
مطالعهسپسوگرفتخواهدقراربررسیمورداستراتژیکریزیبرنامهفرآیندوهاویژگی،تعاریفابتدادرمنظورهمینبه

قرارررسیبموردمحیطیاطمینانعدمشرایطبهمدلهااینمواجههمنظرازاستراتژیکریزیبرنامهمدلهشتتطبیقی
.گرفتخواهدقرارگیرینتیجهوبحثموردتحقیقاینپرسشهایبهپاسخبندیجمعیکدرسپس.استگرفته

استاصلیمرحلهچهاردارایمدلاین.استبررسیموردمدلاولیناستراتژیتدوینجامعچارچوبمدلنمونهعنوانبه
مخاطراتابرویاروییوبینیپیشابزارشودمیمشاهدهمدلایندرکههمانگونهاستشدهدادهنشانزیرنمودرادرکه

ماتریسدرهموخارجیوداخلیعواملهایماتریسمقایسهدرهمکاروکسبهردراطمینانعدمشرایطوآینده
SWOTاستشدهانجامبررسیاینمدلفراخوربهکدامهردیگرمدلهفتدر.استشدهدیده.
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