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 به نام خدا

 

 سه مثال از برنامه ریزی استراتژیك در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی و مقایسه آنها

 

 برایسون ام جان غیرانتفاعی، و عمومی دولتی، های سازمان در استراتژیك ریزی برنامه کتاب:  منبع

 

 در اين كتاب تجارب سه سازمان )دو سازمان دولتي و يك سازمان غيرانتفاعي( بررسي شده تا نكات كليدي برنامه ريزي استراتژيك و ظرفيت آن

ص ابراي تلفيق رويكرد منطقي و سياسي، آشكار گردد. هر كدام از اين سازمانها به منظور سازگار كردن رويكرد موجود در اين كتاب با شرايط خ

ن اد به صراحت يا به صورت ضمني تغييراتي در آن ايجاد كرده اند. نويسنده مشاور برنامه ريزي استراتژيك هر سه سازمان بوده است البته ميزخو

ه حضور وي در هر يك از پروژه ها متفاوت بوده است. هدف از بررسي اين پروژه ها، توسعه مفاهيم و ارايه شيوه هاي عملياتي و اجرايي برنام

 يزي استراتژيك است.   ر

 سه سازماني كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است، عبارتند از: حوزه مدارس حومه اي، يكي از سازمان هاي بزرگ نيروي دريايي آمريكا

ايه مي دهد )پروژه )گروه امنيت نيروي دريايي( و يك سازمان غيرانتفاعي كه خدماتي چون ايجاد سرپناه، آموزش و ساير خدمات حمايتي را ار

همچنين  .اي براي افتخار(. مشخصات دقيق حوزه مدارس حومه اي و هويت اعضاي آن با توجه به لزوم حفظ حريم خصوصي، افشا نشده است

 به تناسب موضوع بحث و براي روشن تر شدن مسئله، مثال هايي از ديگر سازمان ها آورده شده است. 

 حوزه مدارس حومه ای

ر حومه يكي از خوش آتيه ترين كالن شهرهاي غرب اياالت متحده واقع شده است. طبقه متوسط اين كالنشهر، تالش هاي زيادي اين سازمان د

آغاز شد، جمعيت  6991براي افزايش سرعت رشد و توسعه شهر خود به عمل آوردند. زماني كه فرايند برنامه ريزي استراتژيك اين منطقه در سال 

نفر برسد. همچنين انتظار  000/10نفر بود و پيش بيني مي شد كه در دهه اول قرن بيست و يكم جمعيت آن به  000/00آن به طور تقريبي 

 شمي رفت تعداد مدارس اين منطقه نيز همراه با رشد جمعيت، افزايش يابد. در ده ساله اول پس از فرايند برنامه ريزي استراتژيك تعداد دان

نفر  60000نفر رسيد؛ و پژوهش ها افزايش جهشي جمعيت و رسيدن تعداد دانش آموزان به  9500دو برابر يعني آموزان اين منطقه به بيش از 

از شهرت زيادي در مورد ارايه آموزش هايي با كيفيت باال، نرخ باالي تعداد « حوزه مدارس حومه اي» .را پيش از پايان هزاره دوم، نشان مي داد

برنامه  6991رسيه هاي استحقاقي ملي و شركت در مسابقات قهرماني تيم هاي ورزشي، برخوردار بود. در سال دانش آموختگان، تعداد زياد بو

، نيازمند اعمال تغييراتي بود. اولين مسئله، جمعيت رو به افزايش دانش آموزان بود؛ اين  1006استراتژيك موجود سازمان با چشم انداز سال 

در كالس ششم يا پايين تر مشغول به تحصيل هستند نويد انتقال اين حجم جمعيتي را به ساير مقاطع درصد كل دانش آموزان  10حقيقت كه 

ي تحصيلي مي داد. دوم اين كه تغييرات تكنولوژيكي و اختراع تسهيالت جديد آموزشي باعث تحول روش هاي كار و تعامل و معرفي محدوده

 جديدي از 

تدوين شده بود، توجه چنداني به فناوريهاي  1006برنامه چشم انداز موفقيت سال  6999ي كه در سال فرصت ها و چالش هاي سازماني بود. زمان

ت اآينده مانند كامپيوترهاي روميزي )لپ تاپ(، تسهيالت ارتباط الكترونيكي مانند پست الكترونيك، اينترنت، اينترانت و وب سايتها و تجهيز

بود. هيات مديره توجه ويژهاي به افزايش  6990له نيز استخدام يك مدير جديد در اواخر سال ورزشي و هنري جديد، نشده بود. سومين مسئ

 كيفيت داشت. در نتيجه الزم بود كه در مورد تعهد مدير جديد به كيفيت آموزش، ارتباطات آزاد دو طرفه، تصميمگيري كارآمد و ارايه خدمات
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د به اين مسايل متعهد بود. وي اعتقاد داشت كه برنامهريزي استراتژيك ابزاري مهم مناسب به مشتريان، اطمينان حاصل شود. سرپرست جدي

در يك فرآيند برنامهريزي استراتژيك در « چارلز چاك فين»سرپرست جديد پيش از اين نيز با نويسنده و همكارش  .براي دستيابي به آنها است

آمده است(. تجربه قبلي « حوزه آموزشي»همين كتاب، در بخشي به نام  6990 يك موسسه آموزشي ديگر كار كرده بود )اين مورد در چاپ سال

 بسيار موفقيتآميز بود و او درصدد بود كه در شغل جديد نيز بار ديگر موفقيت قبلي را تكرار كند. او توانست موافقت هيئت مديره را براي

ين توانست دستيار خود را )كه ابتدا مديريت روزانه فرايند را به عهده برنامهريزي استراتژيك به عنوان اولويت نخست سازمان جلب كند؛ همچن

با آغاز  .ترغيب كند كه اين ايده را پذيرا شده و به جلب حمايت ساير عوامل كليدي بپردازد (داشت و بعدها خود وي به سرپرستي ارتقا يافت

مأموريت بازبيني شدند. معناي تعهد به كيفيت، در چهارچوب استراتژي فرايند، تغييراتي در برنامههاي سازمان به وقوع پيوست. چشمانداز و 

 جديد مجدداً تفسير شد. موضوعات مرتبط با تسهيالت و حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت.

رخي از از سوي بدر اين ميان، مشكل بياعتمادي كاركنان به مديريت نيز بروز كرد. مدير قبلي كه البته در خارج از سازمان فرد سرشناسي بود 

مخالفان داخلي به سوء استفاده گري متهم بود. به همين دليل در ابتداي كار روش مشاركتي مدير جديد با شك و ترديد و شايد كمي بدبيني 

 از سوي كاركنان روبرو شد. الزم بود كه پيش از آغاز 

سطه تالش براي دريافت تسهيالت مالي مورد نياز، پيگيري فرآيند به وا 6995فرآيند به اين مشكل رسيدگي شود. عالوه بر اين در پاييز سال 

يك برنامه استراتژيك با حداكثر توافق و تعهد از سوي مديران و كاركنان ايجاد شد. پس از  6999سرانجام در سال  .براي مدتي به تعويق افتاد

 ميگيرد( به تصويب رسيد.  مورد بررسي قرار 61برنامه استراتژيك جديدي ) كه در فصل  1002آن در سال 

 گروه امنیت نیروی دریایی 

گروه امنيت نيروي دريايي يكي از سازمان هاي مهم نيروي دريايي در وزارت دفاع امريكاست. اين واحد براي كشتي ها و هواپيماهاي نيروي 

مان زدريايي و آژانس امنيت ملي آمريكا، به تامين تجهيزات و نيروي متخصص و ارايه خدمات، در زمينه رمزگشايي و رمزنگاري مي پردازد. اين سا

كارمند در سراسر دنيا بر روي كشتي ها، هواپيماها  و  60000نفر كارمند در دفتر مركزي خود در واشنگتن دي سي، و بيش از  100راي دا

 هايستگاه هاي دريايي است. اين سازمان در كنار ارتش، نيروي دريايي و هوايي امريكا مسئول حفاظت، كشف و تجزيه و تحليل ارتباطاتي است ك

 مادگي نظامي اياالت متحده امريكا را تحت تاثير قرار مي دهد. امنيت و آ

، دفتر مركزي اين سازمان هيچگاه به صورت رسمي از يك برنامه استراتژيك استفاده نكرده بود و فرهنگ سازماني آن تنها  6991تا اوايل سال 

مامي سيستمها و آموزش ها به مقابله با دشمني واحد نياز چنداني معطوف به واكنش در برابر بحران بود. در خالل جنگ سرد، با توجه به هدايت ت

ه دبراي برنامه ريزي استراتژيك احساس نمي شد. در نتيجه اين گروه در انجام ماموريت خود كامالً موفق عمل مي كرد و از حمايت دو ذينفع عم

ارشد هيچگاه وادار به اعمال تغيير عمده در رويكردهاي عملياتي خود  خود يعني نيروي دريايي و آژانس امنيت ملي برخوردار بود. از اين رو مدير

 هنشده بود. گاهي اين گروه، به صورت محدود سيستمهاي جديد رمزنگاري را مطرح كرده بود لكن اين تغييرات تنها منجر به افزايش كارايي و ن

 اتخاذ رويكرد و راهبردي جديد، مي شد. 

پيش نويس يك برنامه  6991در جوالي سال  (TQM)نيروي دريايي بر استفاده از مديريت كيفيت جامع اين سازمان در پاسخ به اصرار 

منجر به انجام يك مرحله از فرايند مديريت كيفيت جامع شد لكن نمي توان آن را يك برنامه استراتژيك تمام  استراتژيك را تهيه كرد. اين برنامه

داف بلند پروازانه و تعدادي شعار و راهبرد را براي سال جديد درخود جاي داده بود )فرنتزل، برايسون و عيار به شمار آورد. برنامه ي مذكور اه

(. عالوه بر اين، شش واحد موجود در دفتر مركزي )واحد امور اداري، آموزش، روابط عمومي، واحد عملياتي، پشتيباني،  200، ص  1000كرازبي ، 

ام ورودي هاي مربوط به خود را در برنامه اول گنجانده بودند كه منجر به توليد محصوالتي مجزا، بدون وجود برنامه ريزي و بودجه بندي( هر كد

 يكپارچگي و مقصود و هدفي مشترك، شده بود. 
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مركز و فرو پاشيد و همراه با آن دشمن اصلي، نقطه ت 6996وزش نسيم تغييرات از قبل آغاز شده بود. اتحاد جماهير شوروي در آگوست سال 

 ردليل سرمايه گذاري در سازمان نيز از ميان رفت. شهروندان آمريكايي و سياستمداران دموكرات )از جمله بيل كلينتون، رييس جمهور بعدي( ب

ين رتاكيد مي كردند. كاهش عمده در تعداد كاركنان گريز ناپذير بود. در واكنش به اين جريانات نيروي دريايي دكت« صلح جهاني » استقرار 

ز دريا اراهبردي خود را تغيير داد. استراتژي اوليه نيروي دريايي مبتني بر درگيري در يك محيط باز )اقيانوس( به جلوگيري از ورود قواي نظامي 

اكنش وو نواحي ساحلي تغيير كرد. بنابراين دو چالش پيش روي گروه عبارت بودند از حمايت از كاركنان و چگونگي تنظيم استراتژي جديد در 

ه ب به تغيير در استراتژي نيروي دريايي آمريكا. چالش مهم بعدي به ذينفع ديگر سازمان يعني آژانس امنيت ملي مربوط بود. آژانس نياز شديدي

سرمايه گذاري در فناوري هاي جديد احساس مي كرد؛ از اين رو احتمال مي رفت كه به سرمايه گذاري خود بر روي رمزگشايي و رمزنگاري 

بنابراين كاركنان سازمان در آينده بايد در ساير حوزه هاي امنيتي مرتبط و خارج از حيطه ميراث جنگ سرد، به كار مي  .ظامي ادامه ندهدن

 پرداختند. 

ودجه جه و بنيكولز كنگره، سازمان ها را ملزم به انجام فعاليت هاي مشاركتي كرد. اكنون كاهش فزاينده  بود-گولدواتر 6991سرانجام پيمان سال 

به  .بندي مجدد، شرايط نامساعد را تشديد مي كردند همچنين رقابت تنگاتنگ ميان بخش هاي مختلف موجب ايجاد وضعيتي ناهنجار شده بود

در اكتبر  زماني كه بازرس مالي گروه، كاپيتان ويليام فرنتزل .نظر مي رسيد تنها راه مواجهه با اين مسايل تهيه يك برنامه استراتژيك موثر باشد

از زيردستانش درخواست كرد كه بر روي مباحثي پيرامون منابع انساني تمركز كنند، يك فرايند برنامه ريزي استراتژيك تمام عيار  6991سال 

و آغاز شد. وي به خاطر تالش هايش، شايسته لقب قهرمان فرايند )شخصي كه موجب سازماندهي و آغاز فرايند مي شود( است. در نهايت، او 

همكاران عالي رتبه و زيردستانش موفق به بهبود وضعيت كل كارمندان دفتر مركزي شدند. حاصل كار تغيير كانون توجه، سرمايه گذاري هاي 

 جديد و در نهايت تعريف يك ماموريت جديد بود. اين مورد به عنوان يكي از مثال هاي قابل توجه در زمينه چگونگي هدايت برنامه استراتژيك

 گروهي از مديران متعهد است. توسط 

 پروژه ای برای افتخار )سازمان غیرانتفاعی خدماتی( 

اي براي افتخار نام يك سازمان غيرانتفاعي برجسته است كه دفتر مركزي آن در شهر مينهپوليس ايالت مينهسوتا واقع شده است. ژوزف پروژه

تاسيس كرد. كار سازمان در يك روز زمستاني يعني  6951زمان را در سال سلواجيو كشيش سابق با شخصيتي كاريزماتيك و متعهد، اين سا

ها به طول اي مشغول بودند، آغاز شد. اين پروژه ماهزمانيكه سلواجيو و ساير بنيانگذاران در يكي از مناطق فقيرنشين مينهپوليس به تعمير خانه

در سراسر شهرهاي مينه پوليس، استيپل و حومه اين شهرها ساخته يا واحد مسكوني را  6200انجاميد. سي سال بعد اين سازمان بيش از 

از فقرا، از جمله تهيه مسكن مناسب، كمك به تامين مالي خانواده ها «  حمايت فراگير » بازسازي كرده بود. سازمان از ايده سلواجيو مبتني بر 

گيرد. اين سازمان در حال تبديل شدن به يكي از معتبرترين سازمان  و ايجاد پيوند ميان همسايگان در محالت فقيرنشين، الهام گرفته، و مي

 « خوداتكايي » هاي ارايه كنندهخدمات اجتماعي در اين شهر است و رويكردهاي نوآورانه آن در مسئله 

ن سازمان مشتمل بر واحد ، زماني كه برنامه استراتژيك جديد به تصويب رسيد، سه واحد از اي 1001همواره تحسين مي شود. در سپتامبر سال 

هاي خود تحت تاثير قرار داده بودند. ناگفته نفر از مردم را با فعاليت 0000خانه سازي و توسعه، اشتغال زايي و آموزش و خدمات انساني زندگي 

 نفر بودند.  609ميليون دالر و كاركنان آن  66نماند بودجه ساالنه سازمان تنها مبلغ ناچيز 

كه به مقام  6999دار شد و تا اواسط سال سمت مدير عاملي سازمان را عهده 6995و سابق شوراي شهر مينهپوليس در سال استيو كارمر، عض

 رمديريت آژانس توسعه نهاد اجتماعي مينه پوليس رسيد در آنجا خدمت كرد. در دوره فعاليت وي سازمان رشد قابل توجهي را تجربه كرد و درگي

يك طرح ريزي مناسب و با حمايت هيات مديره، انتقال قدرت از سلواجيو به كارمر به آرامي پيش رفت و سلواجيو تا  هاي بزرگي شد. باپروژه

و پس از انجام تحقيقاتي  6999زمان حصول اطمينان از موفقيت سازمان در مقام خود باقي ماند. موفقيت كارمر توسط جيم شيبل در اواخر سال 

ردار و عضو سابق شوراي شهر استيپل بود. وي پس از حضور در دولت كلينتون در سمت كارمند ارشد در همكاري شيبل شه .طوالني ادامه يافت
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و زماني كه در مقام رياست شوراي شهر استي پل خدمت  6990با دفتر خدمات ملي، به شهرهاي دوقلو باز گشته بود. شيبل از اواسط سال 

 بود. و در آن زمان نيز او در آستانه پيوستن به سازماني با پيشينه برنامه ريزي استراتژيك بود.  ميكرد همواره حامي برنامه ريزي استراتژيك

كرد. زماني كه به شيبل به سازمان پيوست دوره زماني برنامه ريزي استراتژيك اين سازمان هر پنج سال يكبار اقدام به برنامه ريزي استراتژيك مي

نزديك مي شد و در سازمان و در ميان اعضاي هيات مديره توافق كاملي براي آغاز يك برنامه ديگر وجود ( به  پايان خود 1006-6999قبلي )

 وداشت. اين سازمان، فرايند را با بررسي موضوع برجسته و خاصي شروع نكرد ولي آشكار بود كه به برنامه اي جديد، براي پيمايش بهتر محيط 

مثال رقابت براي كسب منابع ملي دشوارتر از گذشته شده بود، فشارها براي پاسخگويي در مقابل افكار ظرفيتهاي سازماني نياز است. به عنوان 

 عمومي در حال افزايش 

هاي كليدي نياز به توجه داشت و سازمان بايد بودند، رويارويي با عدم اطمينان و تغييرات محيطي چالشي اساسي محسوب مي شد، شايستگي

 داد. ربخش تر كردن فعاليت خود در محيط عمومي انجام مياقدامات موثري براي اث

 1006 ربنابراين شيبل يك فرايند برنامه ريزي مشاركتي را بنيان نهاد كه تعداد زيادي از افراد را براي مدت تقريبي بيش از يك سال )از سپتامب

جود در اعماق ذهن افراد بررسي و در اغلب موارد باز تعريف (   درگير مي كرد. در طول اين فرايند، موضوعات و مسايل مو 1001تا سپتامبر 

ميشدند. مباحثه و مذاكره طوالني بر سر ماموريتهاي سازمان، شايستگي هاي كليدي و معناي خوداتكايي شكل گرفت. ذينفعان درك عميق تري 

اين مباحث تا قبل از تصويت نهايي برنامه در هيات  در مورد مسايل پيش روي، حاصل كرده و يكپارچگي بيشتر ميان عملكرد سازمان ايجاد شد.

همچنان ادامه يافت. همان طور كه انتظار مي رفت مناظره بر سر بسياري از مسايل هنوز ادامه دارد. شيبل در سال  1001مديره در سپتامبر 

 ه استراتژيك قبلي نشان داد. به كار خود خاتمه داد و كارمر يك بار ديگر مدير عامل شد. او تعهد خود را به برنام 1002

 مقایسه و تطبیق

ت دارند. واين سه سازمان نكاتي را براي مقايسه و تطبيق فراهم مي سازند. آنها از لحاظ اندازه، تعداد كارمندان، بودجه و وضعيت حقوقي با هم تفا

حوزه مدارس حومه اي يك واحد محلي و دولتي است. گروه امنيت نيروي دريايي يك بنگاه تك منظوره است كه در سلسله مراتب سازماني در 

 مرتبه پائيني قرار گرفته و پروژهاي براي افتخار يك سازمان غيرانتفاعي مستقل است. 

ها متناسب با نقطه تمركز، نوع عملكرد و مقتضيات محيط پيراموني آن ها متفاوت هاي برنامه ريزي استراتژيك در هر يك از اين سازمانتالش

ريزي سازماني و محيط اجتماعي تمركز كرده بودند و گروه امنيت نيروي ر هر دو بر برنامهاي و پروژهاي براي افتخاخواهد بود. حوزه مدارس حومه

 دريايي بر خود و ذينفعانش تاكيد داشت. 

 به عالوه داليل به كارگيري برنامه ريزي استراتژيك براي هريك از اين سه سازمان با ديگري تفاوت داشت. حوزه مدارس حومه اي به سرعت در

د و بحران هايي را پشت سر مي گذاشت. رشدي قابل مالحظه در تعداد دانشآموزان مدارس ابتدايي ايجاد شده بود و به دليل تغيير حال رشد بو

جهت ناگهاني در الگوي سرمايهگذاري آموزشي ايالت، حوزه مدارس حومه اي نسبت به ساير حوزههاي آموزشي بودجه كمتري دريافت مي كرد. 

والدين دانشآموزان ارايه خدماتي مشابه با ساير مدارس را انتظار داشتند. والدين به سختي با اين مسئله كنار ميآمدند و تغيير اين در حالي بود كه 

ا بقانون ايالتي مشكل ساز شده بود. هيات مديره سازمان و مدير عامل جديد آن درصدد بودند كه برنامه ريزي استراتژيك را به منظور انطباق 

ي و آتي اين حوزه و ارتقاء كيفيت آموزش بهكار گيرند. پروژه اي براي افتخار در گذشته نيز به صورت مستمر از برنامه هاي مشكالت جار

، ولي داستراتژيك استفاده كرده و زمان تدوين برنامه استراتژيك جديد در اين سازمان فرا رسيده بود. اين سازمان با بحران خاصي مواجه نشده بو

ن اقتضائات جديدي را بر سازمان تحميل مي كرد و تطبيق سازمان با شرايط جديد و بهرهگيري از ظرفيتهاي سازمان و شايستگي محيط پيرامو

ز بقاء اهاي ممتاز بايد در دستور كار قرار مي گرفت. مدير عامل جديد، هيات مديره و كليه كاركنان مصمم بودند از اين فرايند استفاده كرده تا 

فقيتهاي آن در محيط عملياتي اطمينان حاصل كنند و باالخره گروه امنيت نيروي دريايي به دليل كاهش شديد در بودجه خود و سازمان و مو
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ن بر دتغييرات شديد تكنولوژيكي در وضع بدي قرار گرفته بود. گروهي از مديران مياني، برنامه ريزي استراتژيك را به عنوان راهي براي فايق آم

 شنهاد كردند كه در نهايت به وسيله مدير ارشد سازمان پذيرفته شد. اين مشكالت پي

اين سه سازمان از جهاتي به هم شبيه هستند. اول اين كه هر سه به دليل حمايت بي حد و حصر مديران خود به موفقيت نايل شدند. برخي از 

الي سلسله مراتب سازماني نيز قرار نداشتند؛ لكن اصليترين كمك اين حاميان لزوماً به صورت فعال در فرآيند مشاركت نداشته و يا حتي در با

ن افراد اي آنها عزم راسخ بر بهبود وضع سازمان مطابق با برنامه استراتژيك بود. دوم اين كه تمامي اين سازمان ها داراي يك قهرمان فرايند بودند؛

ژيك تشويق و تهييج ميكردند. اين قهرمانان هيچ پيشزمينه ذهني در مورد كاركنان سازمان را براي متعهد شدن به فرآيند برنامه ريزي استرات

هاي احتمالي نداشتند. اين افراد صرفاً معتقد بودند كه فرايند نتايج خوبي را به بار خواهد آورد و تا زمان آشكار موضوعات مورد بررسي و پاسخ

 شدن پاسخها، فرايند را به پيش ميراندند. 

اين سازمان سرانجام توانستند به يك توافق نظر و اجماع در ميان تصميم گيران كليدي درمورد ماهيت برنامه ريزي استراتژيك سوم اين كه تمامي 

ها يك فرايند تفكر، عمل و يادگيري استراتژيك را براي خود ايجاد كرد. و اهداف آن دست يابند. چهارم آن كه از در اين بستر هر يك از سازمان

گيري و سرپرستي تعيين كردند. ششم آن كه در همه اين سازمان ها يك شخص را به عنوان مسئول تصميمهر كدام از اين سازمانپنجم اين كه 

آوري اطالعات الزم براي جلسات را بر عهده داشت. همچنين اين گروه ريزي استراتژيك و جمعها يك گروه مشخصاً وظيفه مديريت فرآيند برنامه

تگوهاي استراتژيك وارد شده و پيشنويس برنامه استراتژيك را تهيه كند. هفتم اين كه بر روي هر موضوع بحراني صرف نظر وظيفه داشت در گف

هايي را كه ناظر به ايجاد ارزش كردند تا استراتژياز ماهيت و شكل آن كار جدي صورت مي گرفت. هشتم اين كه همه آنها به سختي كار مي

سي قابل قبول و از نظر فني قابل دستيابي و از نظر اخالقي قابل دفاع باشند، توسعه دهند. نهم اين كه همه آنها از عمومي بوده و از نظر سيا

گيري ميكردند. دهم آن كه هر سه از يك اصل اساسي پيروي مي كردند.  آن اصل توجه جدي به تفكر، كمك متخصصان و مشاوران خارجي بهره

جايي وسيله با  هدف بود. و در نهايت هر سه سازمان موفق ريزي و عدم جابهنار استفاده از ابزارها و فرآيند برنامهعمل و يادگيري استراتژيك در ك

 شدند تا از برخي از مزاياي بالقوه برنامه ريزي استراتژيك بهره مند شوند. 

 

 

 

 


