
علوم انسانی اسالمی، شماره 51، جلد 5،  آذر 5945  ، ص 444-560
 

8412-1144ISSN:  

http://www.joih.ir  

 

 

144 

 

براساس مدل کارت استقرار برنامه ريزي استراتژيک  يابيو ارز يواکاو
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ن علل يک در شرکت برق و انتقال مهمترياستراتژ يزياستقرار برنامه رپژوهش حاضر  هدف:  چکيده

ع يشرکت توزن پروژه در يا باشد. يم يريادگي يپروژه و نشر فرصتها ياده سازيت تجربه در روند پيموفق

باشد اجرا  يتابعه م شهرستان 62در مشهد و  يک ستاد مرکزيکه شامل  يخراسان رضو برق استان 

و  يفيروش ک يمتوازن و بر مبنا يازيپروژه براساس مدل کارت امت نيا يروش و مدل اجرا ده است .يگرد

ندها و يه فرايدر کل طيمح يشيمايخبره و مطالعه پ يل گروههايو تشک  Team workingبه سبک

ک ياستراتژ يزياستقرار کامل برنامه ر ج حاصل ازينتا بوده است.سازمان اعم از ستاد و شهرستان  يواحدها

 باشد : يمل يذپروژه به شرح  يهايخروج يمتوازن بر مبنا يازيکارت امت يبر مبنا

 1011تا سال  چشم انداز جديد شرکتف يتعر -1

 نقشه استراتژيک شرکته يته -6

 شاخص هاي استراتژيک شرکتن يتدو -3

 ذينفعان کليدي شرکت و سياستهاي استراتژيک شرکت براي تعامل با اين ذينفعانجمع بندي انتظارات  -0

 صنعت برق ارتباط بين استراتژي هاي شرکت و اسناد باالدستي -5

  برنامه ريزي استراتژيک، کارت امتيازي متوازن ،يريادگيفرصت  :واژه هاي کليدي
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  مقدمه
ناپايداري هايي بيشمار بوده است. اين  شاهد تحوالت و اي فزاينده طور به غيرانتفاعي و دولتي هاي سازمان فعاليت محيط اخير هاي سال در

اثر پيش بيني نشده خود را اغلب به گونه اي نامنظم و خطرناک برکل محيط و  ،محيط آنچنان است که اگر تغييري در بخشي از آن رخ دهد

غيرانتفاعي در پاسخگويي به اين محيط ناپايدار و يکپارچه بايستي در چهار بعد ذيل به  سازمان خواهد گذاشت. از اين رو سازمان هاي دولتي و

بايد بينش و ديدگاه خود را ، ب( برخالف گذشته تفکر، عمليات و يادگيري اين سازمان ها بايد استراتژيک باشدالف(  صورتي کارا عمل نمايند:

بايد عقالنيت الزم را در سازمان به منظور ، ج( بوع خود را با وضعيت جديد وفق دهندتبديل به يک استراتژي اثربخش نمايند تا سازمان مت

بايد از طريق ايجاد ائتالف بين ذينفعان، زمينه پذيرش و حمايت از استراتژي هاي د( وجود آورند. ه ايجاد زمينه پذيرش و اجراي استراتژي ها ب

 نگاه فرايندگرايي و حذف تفکر بخشي و وظيفه اي به فعاليتهاي سازمان،. (6110 ،صوميفراهم آورند) پويان و مع مورد نظر در حين اجرا را

. فرايندها به منزله چرخ دنده هاي يک سازمان وظيفه ايجاد بخشد يضرورت محساسيت طراحي و جايگاه شناسايي دقيق فرآيندهاي سازمان را 

 يزيبرق نيز برنامه ر در شرکتهاي توزيع. نتايج مورد انتظار مشتري بر عهده دارندارتباط منطقي و کارآمد بين اجزاي يک سازمان را تا حصول 

و از طرفي افزايش آگاهي و انتظارات مردم، بروز آوري و روان سازي نحوه  با توجه به تغيير ساختار سازماني و تغيير نقشهاي نظارتي، کياستراتژ

 به عنوان زير 1332تا قبل از سال که ، (KEDC)نيروي برق استان خراسان رضوي شرکت توزيعتجربه . ارائه خدمات بسيار مهم مي باشد

بروز رساني و تغيير همچون:  يلين شرکت به دالين خصوص حائز توجه است. در ايز در اين مجموعه برق منطقه اي خراسان فعاليت مي کرد

اصالح فرايندها و حرکت به سمت الکترونيکي کردن فرايندها و برون اساسي در مستندات فرايندها، حرکت از وظيفه گرايي به فرايندگرايي، 

گونه اي که به روزرساني سيستمهاي مديريت و بهبود  شده بهک ين برنامه استراتژياقدام به اجراي تدو ،سپاري فعاليتها به بخش هاي خصوصي

 -1: هستند مواجه ريز موارد از جمله فراوان يمشکالن با برق عيهاي توز شرکتران يدر ا فرايندها در کنار يکديگر و هماهنگ با هم اجرا شود.

 يمت نسبيق ديشد شيافزا و مزمن تورم -3و  شبکه هاي رساختيتوسعه ز ضرورت به نسبت يتوجه کم -6 برق صنعت ينگينقد دکمبو

و  ونياتوماس لزوم ع،يتوز هاي واگذاري شرکت مانند يکيتکنولوژ و يرهاي قانونييتغ همراه بهد، موارن يا .انرژي با سهيمقا در کاالها

 نينو ت وابزارهاييرياز مد استفاده و فعاالنه کردييرو داشتن يمتالطم فضاي نيچن در که آن است از يحاک ، ... و شبکه هوشمندسازي

بوده و  KEDCک در يتجربه موفق استقرار برنامه استراتژ ين مهم هدف پژوهش حاضر به اشتراک گذاري. با توجه به ااست ضروري يتيريمد

 ر است:يز يبه سوال ها ييبه دنبال پاسخگو

 بوده است؟  چگونه KEDCدر ک ياستراتژ يزيبرنامه ر يند اجرايفرا -1

 ؟ستيچ KEDCدر  يحاصل از اجرا و استقرار برنامه راهبردتجارب  -6

 کدامند؟ KEDCدر  فرصتهاي يادگيري و عوامل کليدي موفقيت تجربه -3
 

  ينظر يمبان
ن يدن سازمان به اهداف مربوط است بنابر ايرس ياست که برا ييها يتوسعه استراتژ يانجام شده برا يند هايک، مجموعه فرايبرنامه استراتژ

ن ييسازمان به اهداف تعدن يباشند که موجب رس يتوسعه استراتژ يبرا ييداد هايد به دنبال رويکند که شرکت با يمورد به وضوح عنوان م

نده آن ير سازمان و آيمس يد که راهنماين نمايرا تدو ييها يد استراتژين کار سازمان بايشود. با انجام ا يت سازمان ميشده بر اساس مامور

ن مقصد برساند. يا را به اداشته باشد که آن ه ييها يد استراتژين رو بايخواهند به آن برسند و از ا يدارند که م يياياست. تمام سازمان ها رو

سطح شرکت توسط  يها يشود. استراتژ يکردن، فرمول بند ياتي( و سطح عملي)شغليتواند در سه سطح شرکت، تجارت يها م ياستراتژ

و  يمنابع انساند ، ي، تول يابيران بازاريمانند مد يانيران ميتوسط مد يسطح تجار يها يشود. استراتژ ين مييره تعيئت مديا هي يران عاليمد

بنابر  1(6110) يفرد ماگوب .رديران خط مقدم صورت گيا مديکردن توسط ناظران  ياتيدر سطح عمل يجاد استراتژيرد. ايگ يتدارکات، صورت م

ت ياهداف و مامورنده است و از يامروز و فردا و آ يسازمان در برابر چالش ها ينان از آمادگياطم يبرا يک، عامل اصلياستراتژ يزين برنامه ريا
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خواهند در صنعت خود، رهبر  ياست که م ييتمام سازمان ها ييم نهاين تصميکند. ا يم يروين شده پييدن به اهداف تعيرس يها و مقاصد برا

 بازار باشند. 

هاي دولتي و غيرانتفاعي کمک کند تا تفکر، عمليات و يادگيري خود را  نبرنامه ريزي استراتژيک مي تواند به راهبران و مديران سازما

برنامه ريزي استراتژيک عبارتست از تالشي نظام مند، به منظور تحقق تصميمات و   2(6113) السن و ادياستراتژيک نمايند. مطابق با تعاريف 

 د: ندهي به سئواالت زير سازمان را راهنمايي مي کن ر پاسخاقدامات بنيادي. اين تصميمات و اقدامات آن دسته اموراتي هستند که د

 علت وجودي سازمان چيست؟ 

 اين سازمان ايجاد شده است تا چه کاري انجام دهد؟ 

که ؛ چرا سازمان اين کار را انجام مي دهد؟ در حالت ايده آل با انجام برنامه ريزي استراتژيک اطالعات وسيع و اثربخشي گردآوري مي شود

، شفاف مي سازد. همچنين برنامه ريزي استراتژيک مي تواند ارتباطات را  موضوعاتي را که در طول راه بايد بررسي شوند و ريت سازمانمامو

تسهيل کرده و مشارکت کارکنان را جلب نمايد؛ ارزش ها و نظرات ناموافق ايشان را همسو کند؛ تصميم سازي تحليلي و خردمندانه را پرورش 

استراتژيک پندار و يا الزامي است که بنا به گفته توماس مور  يگرايي و مسئوليت پذيري را ترويج دهد. به طور خالصه، برنامه ريزداده و عمل 

 (6111براي حل معماي زندگي شخصي ضروري است. ) وزيري و همکاران 

شرکتهاي توزيع برق به منزله پيشاني صنعت برق در خط انتقال و توزيع مي باشد  در مجموعه صنعت برق که شامل سه چرخه مهم توليد ،

مي باشند و در روند بازتابهاي اجتماعي موثر خواهند بود از  مقدم ارتباط با مردم مي باشند و از حيث اينکه آينه بيروني عملکرد صنعت برق

بايست برخي از مکانيزمها و گردش کارها تغييرات  ، مي يمادر تخصص يع از شرکتهايتوز ياستقالل شرکتهابا توجه  اهميت خاصي برخوردارند.

 "، مجددا موجود در دنيا يها Best Practiceضروري بود با استفاده از رويکردها و مدلهاي جديد علمي و ن منظور يبداساسي مي کرد. 

که است پروژه، نشان دهنده اين ن يااز شرکت و رويکردهاي در نظر گرفته شده، بازنگري اساسي شوند. نتايج حاصل  يها يفرايندها و استراتژ

ان با يت مشتريشرکت مي بايست به سمت تسهيل و روان سازي در انجام کليه عمليات شرکت و کاهش زمان و هزينه انجام فرايندها و رضا

ط درون و برون يدات محيبا توجه به تهد يح و اصوليصح ياست گذاريلذا س .ک بيش از پيش حرکت کنديو استراتژ ياتيک برنامه عملين يتدو

 به نحوي که امکان پاسخگويي مناسب به خواسته هاي مردم را فراهم نمايد موضوع  مهمي است. يسازمان

تفکر استراتژيک، سه مرحله با  ستمييها به نگرش س ، ابتدا به منظور تصحيح و همگون سازي شيوه تفکر مديران و تجهيز آنن تالشيدر اول

مضامين آموزش تئوري هاي پايه، تعيين آرمان مشترک و مدل هاي ذهني مشترک مديران با همراهي مديران ارشد شرکت به انجام رسيده و 

کارت با رويکرد ضمن بهره گيري از زمينه فکري ايجاد شده در مراحل پيشين، فرآيند برنامه ريزي استراتژيک  -طي مرحله چهارم -در ادامه

 .اجرا و سياست ها و برنامه عملياتي پيشنهادي تدوين گرديد متوازن يازيامت

در تالش دوم، با هدف بررسي مجدد پيش فرض ها و تکرار چرخه مديريت استراتژيک، استراتژي ها، برنامه ها و ديگر اجزاي اين چرخه مورد 

با  کنند يم تالش ستياستراتژ رانيمد و است تمرکز استراتژي جوهرهم شده است. بازبيني قرار گرفته و نقشه استراتژي شرکت نيز ترسي

 موضوع ييشناسا منظور به گردند. معطوف يموضوعات راهبرداز  يتوجه قابل بخش بر سازمان، ياتيح و دييکل ليمسا و ها موضوع ييشناسا

 چهار در توانيرا م ها ليتحل نيا .است گرفته انجام متعددي هاي ليتحل رضوي، استان خراسان برق رويين عيتوز شرکت کياستراتژ هاي

 .کرد خالصه ريز خاستگاه

 ياصل انتظارهاي و دييکل نفعان ذي ييشناسا بر عالوه لين تحليا : در آنها با ارتباط تيريمد و دييکل نفعان ذي انتظارهاي ليتحل -

 گرفته قرار يبررس مورد ... و برق صنعت با مرتبط نيقوان ر،يو توان روين وزارت هايياستراتژ پنجم، توسعه برنامه جمله از ياسناد باالدست آنها،

 است .
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 برق  صنعت بر رآنهايتاث و کشور  يکالن اقتصاد يرهايل متغيتحل -

 تيرضا ون،ياتوماس ،يمال هاي نسبت تلفات، نشده، عيتوز انرژي جمله از شرکت عملکرد دييکل هاي شاخص ليتحل و يبررس -

 تقاضا سمت تيريکارکنان، مد

 چشم تحقق شرکت براي روي شِيپ موضوعهاي نيمهمتر ييشناسا منظور به موجود تيوضع با آن فاصله ليتحل و انداز چشم نييتع -

 (1122انداز)کاپالن و نورتون 

 

 

  روش
کارگيري رويکردي تعاملي به ه براساس مفهوم تفکر استراتژيک و با ب يع برق استان خراسان رضويفرايند برنامه ريزي استراتژيک شرکت توز

انجام رسيده است. در اين رويکرد پس از طرح نظرات موافق و مخالف، هر يک از حاضران به طرح داليل و ديدگاه هاي خود مي پردازند و تا 

 و يا وزندهي به نظرات مختلف استفاده ين رويکرد، از رأي گيردست يابي به اجماع بر موضوع مورد بررسي، تبادل نظر ادامه مي يابد. در اي

نظرات  ،مبناي علمي مدل به کار گرفته شده مي شود چرا که ممکن است ارايه نظرات و داليل تنها فرد مخالف، به تغيير نظر جمع بيانجامد.ن 

دست آمده ارايه ه از مراحل انجام اين فرايند تشريح و نتايج ببوده است. در ادامه هر يک  3(6113کاپالن و نورتن ) ،ارايه شده توسط برايسون

 شده است. 

 00و  يند اصليفرا 11و با انتخاب  ديانتخاب گرد BSCمتوازن  يازيکارت امت لگوي تلفيقي برايسيون واد ايز يها يب پس از بررسين ترتيبه ا

ن يتدو ييران و کارشناسان خبره ستاد و شهرستانها موضوعات اجراياز مد ياز مجموعه ا يتخصص يکار يم هايل تيند شرکت؛ با تشکيرفرايز

موضوعات مرتبط با پروژه؛  ييبعد از شناسا گرفت. يمورد بحث و بررسعملکرد  يديکل ين شاخصهاينفعان و تدويل انتظارات ذياز تحل يتژاسترا

 د. يگرد ين مطرح مياز معاون يت ارشد سازمان و مجموعه ايريبا حضور مد يته راهبريمصوب نمودن در کمته ها جهت يکم يينها يهايخروج

ابالغ تا نسبت به اجرا و  يو ادار يفن ياتيعمل يشهرستان تابعه و واحدها 62ج به جهت اجرا به مجموعه همکاران شرکت در يان پروژه نتايدر پا

 ند.ياقدام نما ياتيعمل يشرفت شاخص هايارائه گزارشات سه ماهه از پ

 م :يپرداز يمتوازن م يازيکارت امت يبر چارچوب مفهوم يل نگاهيدر ذ
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علوم انسانی اسالمی، شماره 51، جلد 5،  آذر 5945  ، ص 444-560
 

8412-1144ISSN:  

http://www.joih.ir  

 

 

144 

 

 افته ها ي
 KEDC در ک ياستراتژ يزيبرنامه ر يند اجرايفرا

 طرح ريزي پروژه  -
مختلف آن پيش از شروع به کار الزم است توافقات اوليه اي حاصل شود. اين توافقات بر چگونگي پيشبرد پروژه و کيفيت خروجي مراحل 

 مان پروژه زله، بررسي سوابق برنامه ريزي مرتبط و تعيين ترکيب ارکان ساحتاثيرگذار خواهد بود. مهمترين موارد قابل انجام در اين مر

 مفيد خواهد بود:  -در اجراي اثربخش فرايند برنامه ريزي استراتژيک -مرتبط از دو جنبه يزيرمي باشند. بررسي سوابق برنامه

 دست آمده در طرح ريزي و اجراي ه کارگيري تجارب به ازخورد از پروژه هاي برنامه ريزي استراتژيک گذشته و بدريافت ب 

استفاده از نتايج پروژه هاي مرتبط در ؛  OHSAS13111يمنيو اISO 0111 ت يفيت کيريستم مدي؛ استقرار دو ساستراتژي ها

؛  5S يسازمان ياستقرار نظام آراستگ، ندها يفرا، پايش شهرستانها فرايندها، ارزيابي عملکرد مجدد حوزه هايي چون مهندسي 

به عنوان ورودي برخي از مراحل فرايند برنامه  ...ت و يريهمچون داشبورد مد يتيريمد ياستقرار نرم افزارها طالعات واتکنولوژي 

 قرار گرفتند.ريزي استراتژيک 

، -مدل ذهني مديران -، پس از طي کردن سه مرحله پيش نياز1333و  1331در فاصله زماني سال هاي  KEDCچنانچه در مقدمه نيز بيان شد، 

اقدام به تدوين استراتژي ها و برنامه اجرايي خود نموده است. همچنين برخي از پروژه هاي  SWOTدر مرحله چهارم و با استفاده از تکنيک 

 مرتبط انجام شده در شرکت به شرح زير شناسايي گرديد که از خروجي هاي آنها در مراحل مرتبط بهره گرفته شده است. 

  پروژه ها توسعهIT در واحدهاي مختلف 

 پروژه ارزيابي عملکرد مديران شرکت  

 کارکنان )انجام شده توسط معاونت منابع انساني(  تپروژه ارزيابي رضاي 

  )پروژه سيستم مديريت کيفيت )با تاکيد بر نقشه هاي فرايندي و فهرست فراگردها 

زم به کميته  مبناي پيشبرد مراحل پروژه جلسات متعدد با ارکان سازمان پروژه مي باشد. بدين منظور الزم است تا در هر مرحله آموزش هاي ال

ن کارگروه درگير ارايه شود. اين آموزش ها حين انجام پروژه و به صورت مقطعي ارايه شد تا فضاي ذهني الزم در هر مرحله ايجاد شود. سازما

معاونان  پروژه در قالب کميته راهبري، تيم هاي کارشناسي و سه کارگروه تخصصي تشکيل گرديد. کميته راهبري متشکل از مديرعامل و تمامي

اقدام نموده است. تيم هاي  -انجام مراحل مختلف مدل -شرکت بوده و با تشکيل جلسات هفتگي نسبت به تدوين سياست هاي کالن شرکت

کارشناسي نيز در معاونت هاي مختلف تشکيل شده و ضمن تدوين برنامه عملياتي، شاخص هاي ارزيابي اجزاي نقشه استراتژي شرکت را هدف 

 "سرمايه سازماني"و  "فرايندها و سرمايه اطالعاتي"، "سرمايه انساني"وه هاي رموده اند. کارگروه هاي تخصصي مشتمل بر کارگگذاري کمي ن

 در مقطع زماني مناسب تشکيل يافته و تحليل هاي الزم را به انجام رسانيده اند. 

 

 تحليل ذي نفعان  -

 دي را شکل عب مي باشد که چارچوب تحليل هاي "تعامل شايسته با ذي نفعان اصلي "ک يدر مدل به کار گرفته شده مبناي تمرکز استراتژ

با شرکت در تعامل مي باشد. ذي نفعان در  -به منظور تامين منافع متقابل -مي دهد. ذي نفع عبارتست از هرگونه نهاد، سازمان يا موجوديت که

ين طبقه بندي، ذي نفعان از نظر نوع نفعي که از سازمان مي برند و همچنين طبقه بندي هاي مختلفي قابل شناسايي و بررسي مي باشند. در ا

 از نظر نوع تاثيري که بر سازمان مي گذارند، به دسته هاي مختلفي تفکيک مي شوند. 

ند. در ادامه، در نظر گرفته شد ييگروههادر اين مرحله پس از شناسايي ذي نفعان شرکت، با توجه به ماهيت تعامل با شرکت، ذي نفعان در 

نفعان،  يسته با ذيشا تعامالتن يشد چرا که حرکت به منظور تام يينفعان شناسا يک از ذيهر  مهم ترين انتظارات و اهرم هاي تاثيرگذاري

هاي ها ممکن نمي نمايد. در همين راستا با اولويت دهي به اين انتظارات و اهرم  آن ير  گذارياز خواسته ها و منابع تاث يبدون آگاه

 تاثيرگذاري، به دو سوال ذيل نيز پاسخ داده شد: 
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   کدامند؟  -ذي نفعان اصلي –مهم ترين ذي نفعان سازمان 

   مهم ترين انتظارات ذي نفعان اصلي چه مواردي هستند؟ 

الزم توجه و تمرکز بر آنچه سازمان در شرايط حاضر با آن سروکار دارد؛ به تنهايي تضميني بر عملکرد شايسته در تعامالت آتي سازمان نبوده و 

 فعان نيز مدنظر قرار گيرند. بدين منظور پس از بررسي مهم ترينناست با پيش بيني تحوالت آتي، تغييرات و تاثيرات محتمل در تعامل با ذي 

سناريو  نيتر ر، مهم ترين متغيرهاي محيطي با توجه به سناريوهاي مختلف بررسي شدند و محتملکشودر محيط کالن  جريان هاي فراگير

مبناي کار قرار گرفت. جريان هاي فراگير تغييرات فراگيري هستند که در محيط کالن رخ داده و بسياري از متغيرهاي محيطي را تحت تاثير 

هند. پس از شناسايي جريان هاي فراگير، متغيرهاي محيطي تاثيرگذار مانند قيمت نفت، تورم، نيروي کار و ... با توجه به خود قرار مي د

هاي انجام شده براساس پيش بيني هاي ارايه شده در منابع مختلف اطالعاتي عمومي و  لسناريوي محتمل بررسي و تحليل شده اند. تحلي

 ين منابع اطالعاتي استفاده شده به شرح زير مي باشد: تخصصي تهيه شده است. مهم تر

  گزارش موسسهBusiness Monitor  در مورد تحوالت ايران 

   مرکز پژوهش هاي مجلس  –گزارش ارزيابي عملکرد وزارت نيرو 

   توانير  -پروژه تحقيقاتي بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش برق 

   .گزارش ميزان تحقق برنامه چهارم توسعه در صنعت برق 

   گزارش سازمانCIA  در مورد تحوالت ايران 

   پايگاه هاي اينترنتي تخصصي 

   روزنامه ها و نشريات مختلف 

 براي بررسي تاثير تحوالت متغيرهاي محيطي بر تعامل با ذي نفعان، ابتدا با در نظر داشتن تحوالت متغيرهاي محيط کالن، تحوالت محتمل در

-محيط صنعت بررسي شد. به عنوان نمونه با فرض افزايش قيمت نفت، تاثير آن بردرآمد توانير بررسي و پيش بيني شد. با بررسي اين تحوالت

قابليت بررسي تغييرات در تعامل با ذي نفعان ايجاد شد و تعامل با ذي نفعان در ابعاد زير مورد بررسي مجدد قرار  -محيط صنعت تحوالت

 گرفت. 

  در اثر تحوالت متغير محيطي موردنظر، انتظار  انتظاراتي از ذي نفعان تشديد  تضعيف مي شود؟ 

   در اثر اين تحوالت انتظار جديد مطرح و يا انتظاري از انتظارات فعلي کمرنگ يا حذف مي شود؟ 

 

 شناسايي انتظارهاي ذينفعان -

 شود.هاي ايشان براي پيشبرد اين انتظارها، از ابزارهاي زير استفاده ميبراي دستيابي به اطالعات مرتبط با انتظارهاي ذينفعان و اهرم

 مرتبط با ذينفعان بررسي مستندات  -

 آوري اطالعات توزيع پرسشنامه و جمع -

 ها انديشي و نهايي کردن انتظارها و اهرمبرگزاري جلسه هم -

  KEDC ذينفعان نيازهاي شناسايي براي ما استفاده مورد رويکرد

 .  است بوده( پرسشنامه از استفاده جز به) باال در اشاره مورد ابزارهاي از تلفيقي

 

 تحليل مسايل استراتژيک  -

در اين مرحله  -دست آمده در تحليل هاي دو مرحله اخيره نتايج ب -پس از شناسايي انتظارات استراتژيک ذي نفعان در افق زماني حاضر و آتي

مه ريزي استراتژيک ام شد. شناسايي مسايل استراتژيک در حکم قلب فرايند برنادنسبت به شناسايي و اولويت بندي مسايل استراتژيک شرکت اق

 تلقي مي شود زيرا مسايل استراتژيک ارتباط تنگاتنگي با انتخاب خط مشي و سياست هاي بنيادي سازمان دارند 
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ک ذي نفعان، ابزار شناسايي مسايل استراتژيک بوده يدر مدل به کار گرفته شده چالش هاي فراروي سازمان در برآورده سازي انتظارات استراتژ

 استراتژيک با دو ويژگي زير بيان شده اند: است و مسايل 

  .مسئله موردنظر، طرحي سوال گونه داشته باشد 

 خ گويي به اين سوال بيش از يک گزينه وجود داشته باشد سبراي پا 

راي تفکيک شناسايي شدند. ب -که خود قابل تفکيک به مسايل عملياتي و استراتژيک بودند -با انجام اين روال، فهرستي از مسايل سازمان

با پاسخگويي به ده سوال، هر  ليتحلاستفاده شد. در اين براساس آن نظرات  يخبره و نمره ده ينظرات گروهها مسايل عملياتي و استراتژيک از

است که در عمده ابعاد  مسئله در محدوده اي بين دو قطب عملياتي استراتژيک قرار مي گيرد و بر آن اساس، مسئله اي به راستي استراتژيک

، مسايل استراتژيک اولويت بندي -کيقطب استراتژ -ل به نمرات بااليمسا يکيزان نزدين با توجه به ميافت کند. همچنين آزمون نمره باال دريا

 نيز گرديدند. 

 به شرح زير استخراج شدند:  KEDCبا استفاده از اين رويکرد، مهم ترين مسايل استراتژيک 

  نشده عيتوز انرژي نرخ و زمان کاهش 

 استاندارد يطراح و نت ستميس استقرار بر ديتاک با شبکه نه سازييبه و اصالح 

 مصرف و بار تيريمد 

 شبکه ونياتوماس و هوشمندسازي 

 خدمات سطح بهبود 

 ينگينقد تيريمد و يمال نيتام 

 

 تدوين استراتژي ها و سياست ها -
 استراتژي ها به عنوان الگوي اهداف، خط مشي ها، برنامه ها، اقدامات يا تخصيص منابع تلقي مي شوند که براي برخورد با مسايل استراتژيک

 در ادامه با هدف پاسخگويي به مسايل استراتژيک، ابتدا راه کارهاي کلي در رفع مسايل استراتژيک شناسايي شدند.  .تنظيم مي شوند 

 ا، فرايندهاي تاثيرگذار بر ايده هاي پيشنهادي شناسايي شده و عوامل کليدي تحقق اين فراينده6طبق الگوي کارت امتيازي متوازن در گام بعد

تحليل شدند. شايستگي ها آن دسته از توانمندي هاي سازمان مي باشند که براي اجراي فرايندهاي  0، و گلوگاه ها3در قالب شايستگي ها

ها تالش نمود. گلوگاه ها نيز آن دسته از ضعف ها يا موانع تحقق فرايندهاي کليدي  بايستي به منظور حفظ و ارتقاي آن کليدي الزم بوده و

ها گام برداشت. به عبارتي ديگر گلوگاه ها موانع اصلي سازمان در دست يابي به اهداف  سازمان بوده که بايستي به منظور رفع موانع تحقق آن

  .به شمار مي آيند  -فته در اهداف استراتژيکهنمنافع  -استراتژيک

 

 ترسيم چشم انداز  -

هدف از انجام اين مرحله، تدوين شرحي مختصر بر اين نکته است که در صورت اجراي موفقيت آميز استراتژي ها و دست يابي به ظرفيت کامل، 

ها  در تنظيم استراتژي ها اهميت داشته باشد، براي اجراي آنسازمان چه وضعي خواهد داشت. برايسون معتقد است چشم انداز بيشتر از آنکه 

 برق رويين عيتوز شرکت نيبهتر ميخواهيم در قالب فلسفه وجودي يا ماموريت يع برق استان خراسان رضويچشم انداز شرکت توز. مهم است

 تعيين شدند."درصد 0 از کمتر و تلفات1301 سال به نسبت يخاموش درصدي 01 کاهش "هدف در قالب: و  ميباش کشور

  عملکرد مداوم بهبود و ياله لطف عنوان به خدمت از يچون : تلق ييو ارزشها 

 مشارکت نظام رييکارگ به و رشد هاي زميمکان قيطر از يانسان منابع توانمندسازي

  ديجد ه هاي ديا از رييه گ بهر و خلق براي مناسب ييفضا جاديا

 آموزش در سخاوت و رييادگي در تواضع اصل بر ديتاک و يتعال جهت در مستمر تالش

  انيمشتر خواستهاي از گرفتن يشيپ و تمندييرضا شيافزا و اعتماد جلب



علوم انسانی اسالمی، شماره 51، جلد 5،  آذر 5945  ، ص 444-560
 

8412-1144ISSN:  

http://www.joih.ir  

 

 

458 

 

 اداري سالمت و انضباط داشتن و اسراف از زيپره

 

 تدوين نقشه استراتژي و برنامه ريزي عملياتي  -

نيز بدان  -پويايي زماني استراتژي -نقشه استراتژي از مدل ساده چهاروجي کارت امتيازي متوازن پديد آمده است و اليه ديگري از جزييات

به منظور حفظ . اضافه شده است و همچنين چگونگي ارتباط دارايي هاي نامشهود سازمان به فرايند خلق ارزش نيز در آن به نمايش در مي آيد 

رويکرد، نقشه استراتژي ن ياگي مدل، اهداف کمي، اقدامات و پروژه ها با توجه به چشم انداز شرکت توسعه داده شده اند. با استفاده از يکپارچ

براي حفظ و ارتقاي شايستگي ها و رفع موانع  -تدوين گرديد. به منظور تدوين برنامه عملياتي شرکت، اقدامات و پروژه هاي الزم KEDCشرکت 

، تعيين گرديدند. همچنين با تفکيک اقدامات و پروژه ها به فعاليت هاي مجزا در قالب سال هاي آتي و برآورد هزينه و زمان -تحقق گلوگاه ها

نسخه اوليه اين برنامه تهيه و پس از تصويب در کميته راهبري، نهايي گرديد. به منظور تحقق برنامه عملياتي، نسخه نهايي آن به مورد نياز، 

 واحدهاي مختلف سازمان ابالغ شده است و ميزان تحقق آن در پايان سال ارزيابي خواهد شد. 

ه استراتژي، شاخص هاي مختلفي تعريف و براي سال هاي افق زماني اجرا، هدف اجزاي نقش زدر ادامه با هدف امکان پايش عملکرد در هر يک ا

 2( 2002سون ي)براگذاري کمي گرديدند. 

تژي را با ايجاد اين ساختار، مديران ارشد مي توانند اثربخشي واحدهاي کاري را در خلق ارزش و تحقق استراتژي مورد ارزيابي قرار دهند و استرا

 .ها انتقال دهند همسويي آن به کارکنان و در جهت

 

 برق  يرويع نيدر شرکت توز يحاصل از اجرا و استقرار برنامه راهبردتجارب 

بروز مسايل و چالش هايي متعدد دور از انتظار  –براي فرايند برنامه ريزي استراتژيک  –با وجود به کارگيري برترين متدولوژي توسعه يافته 

نيست که در اين راستا چگونگي پاسخگويي به اين موارد، نقشي کليدي در کيفيت خروجي فرايند ايفا خواهد نمود. اقدامات انجام شده در 
KEDC  در اذهان افراد  -در مورد چگونگي پياده سازي مراحل –نيز در اين مطلب مستثني نبوده و در مراحل مختلف پرسش هاي متعددي

به عنوان مهم ترين  –ها يافته و راهکارهاي اتخاذ شده براي آن زدرگير در پروژه ايجاد شده است. در ادامه، برخي از مهم ترين موارد برو

 شده است.   تشريح – تجارب به دست آمده در اين پروژه

 

 مياني ضروت هم سويي مديران ارشد و  -
ند مربوطه ينکه فرايا يشود اما برا يم يک تلقياستراتژ يزيند برنامه ريدر فرا يضرور يل متعدد جزئيت ارشد به داليريمشارکت و تعهد مد

ک يمتوازن با استفاده از تکن يازيکارت امت ي. در الگوافراد سازمان به اشتراک گذارده شود يند با تمامين فرايا يستيت بايموثر واقع شود، در نها

کارساز نبوده و  ييران ارشد به تنهايو دانش مد يابد. البته آگاهي يم يدر سازمان تسر ي، استراتژياختصاص يارهايف معيو تعر يساز يجار

جاد عالقه در يها و ا ياستراتژ يران ارشد در تسريشود. چرا که مد يند انجام گرفته به شدت احساس ميبا فرا يانيران ميمد يياز به هم سوين

ن هدف را ادامه يل نموده و ايرا تکم ياستراتژ يره تسري، زنجيارتباط يتوانند به عنوان پل يم يانيران ميمانند و مد يکارکنان بازم يتمام

 يتوان آن ها را در واحدها يکه م –ک ياستراتژ يزيند برنامه رياز فرا يز در مواردين يانيران مين است که مديک راهکار ممکن ايدهند. 

 ر شوند. يدرگ –مختلف انجام داد 

 

 در قالب اهداف  يشدن استراتژ ياتيضرورت عمل -
سم مورد استفاده در هدف يباشد، مکان يدر قالب اهداف م يشدن استراتژ ياتيانگر ضرورت عمليمتوازن خود ب يازينکه منطق کارت امتيبا ا

تواند در بهبود  يم يزان و با چه روندينکه سازمان به چه ميد. اينما يقابل توجه م يز خود مسئله اين يراتژتنقشه اس يشاخص ها يکم يگذار

                                                                        

4112Brayson -5 
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ر ير در شاخص ها در سه دسته زيين منظور در پروژه انجام شده تغياست. بد ين کننده اييرگذار باشد، عامل تعين شده تاثييتع يشاخص ها

 شد:  يبررس

 باشد.  ينبوده و همواره ممکن م دهيچيشاخص پ يبهبود مقدار کم 

 شود.  يه، روند بهبود کند ميپس از بهبود اول يشاخص نسبتاً ساده بوده ول يبهبود مقدار کم 

 باشد.  يم يا زمان طوالنياد و ينه زيو صرف هز يرساختيز يازمند انجام اقداميشاخص ن يبهبود مقدار کم 

 يگذشته، نسبت به هدف گذار يرات هر شاخص در سال هاييمقدار تغ ين بررسيهمچنن دسته ها و ياز ا يکيک هر شاخص در يسپس با تفک

 د. يآنها اقدام گرد يکم

 

 اقدامات و پروژه ها يت بنديضرورت اولو -
مختلف، موارد  يارهايمع يريفهرست توسعه داده شده، و در نظرگ ينيتوان با بازب ين شده ميتدو ياقدامات و پروژه ها يت بنديبه منظور اولو

را در دستور  يافته ايل يفهرست تقل –گام اول  يبرا -نموده و سپس با توجه به منابع موجود و محتمل،  يت بندين فهرست را اولويموجود در ا

 باشند:  ير مياقدامات پروژه ها به شرح ز يت بندياولو يممکن برا يارهايکار قرار داد. از جمله مع

 ک مربوطه( يت مسئله استرتژياهم يريک سازمان )با در نظر گيل استراتژياقدام  پروژه در رفع مسا ييتوانا 

 اثربخش اقدام  پروژه  يسازمان  مشاوران در اجرا ييتوانا 

 اقدام  پروژه  ياجرا ينه الزم برايبرآورد هز 

 ص داده شود. يانجام اقدام  پروژه تخص يراد بيران که بايزان وقت مدين مياقدام  پروژه و همچن يبرآورد زمان کل اجرا 

 

 ک ياستراتژ يزيج پروژه برنامه ريآن ها به نتا يو محدودساز يستاد يواحدها يتوسعه ا يضرورت کاهش حجم پروژه ها -
 يزيند برنامه ريفراج به دست آمده در يهم راستا با نتا – يا منابع انسانيچون طرح و برنامه  ييدر واحدها -يتوسعه ا يچنانچه پروژه ها

 يسازمان به عنوان متصد ينخواهند کرد. واحد منابع انسان ياريها  يبه اهداف و استراتژ يابيف نشوند، سازمان را در دست يک تعرياستراتژ

ز يواحد طرح و برنامه ند. ياقدام نما يو سازمان يه انسانينه سرمايانجام شده در زم يل هاياز تحل يريبا بهره گ يستياستخدام، ارتقا و... با

ش را متناسب با آن ها يخو يها و چشم انداز شرکت را در نظر داشته باشد و پروژه ها يش استراتژيخو يتوسعه ا يپروژه ها فيدر تعر يستيبا

 د. يف  اجرا نمايتعر

 

  يکار يسازمان و حذف مواز يتحول يپروژه ها ييضرورت هم سو -

شود که معموالً به  يم ک و... انجامياستراتژ يزيت، برنامه ريفيت کيري، نظم مديسازمان يچون تعال يمتعد ياز سازمان ها تحول ياريدر بس

 يمتفاوت يک در راستاي، ممکن است هر -است يعين پروژه ها طبيک از ايبودن هر  يکه با توجه به تخصص –علت استفاده از مشاوران مختلف 

 کنند.  يرا دنبال م ين پروژه ها هدف مشابهياز ا يبخش عمده ان است که يت ايند. اما واقعيحرکت نما

 

 ل گران درون سازمان يت تسهيضرورت ترب -
 يند در دوره هاين فرايمجدد ا ياز به اجرايو ن يريستا. با توجه به تکرارپذيا يان است نه اقداميند مستمر و در جريک فراياستراتژ يزيبرنامه ر

بدون استفاده ازمشاور  يموفق تر عمل نموده و حت يبعد يبه شرکت کمک خواهد نمود تا در اجرا يسازمان ل گران درونيت تسهي، تربيآت

ت حرکت يرير و تحوالت دانش مدييهمگام با تغ يستيل گران باين تسهيد فراموش نمود که اين صورت نبايد. البته در ايند را تکرار نمايفرا

 ن نظرات و مباحث روزمحروم نماند. ينموده تا شرکت از مهم تر

 ند. ينما يهمراه -در انجام اقدامات محول شده -زيرا ن يکارشناس يم هايتوانند کارگروه ها و ت يم يل گران داخلين تسهيا
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 ها در سطح واحدها  ياستراتژ يساز يها و جار يت با استراتژيرينظام کنترل مد يکپارچگيضرورت  -
ن منظور ينمود. بد يانيکمک شا ياستراتژ ياجرا يريگيران در پيتوان به مد يها م يت و اهداف و استراتژيرينظام کنترل مد يکپارچه سازيبا 

 -ک در سمت هاياستراتژ ياز آگاهيبا توجه به ن –ک از کارکنان يهر  يابيل ارزيف پروفاين شده در تعرييها و اهداف تع يالزم است استراتژ

همسو با آن  يت به صورتيرين نکته را فراموش نکرد که نظام کنترل مديد ايز باين 1يساز يک جارين در استفاده از تکنياستفاده نمود. همچن

 ف و به کار گرفته شود. يتعر

 

 فرصتهاي يادگيري و عوامل کليدي موفقيت تجربه 

 يزيبا برخي از شرکت هاي توزيع و شرکت در کنفرانسها و سمينارهاي مختلف که در آنها تجربه برنامه ر (Benchmarkالگوبرداري )

حداقل در زمينه هاي زير، نسبت به برخي شرکتها داراي  KEDCک در شرکت هاي مختلف ارائه شده است نشان مي دهد که پروژه ياستراتژ

 نوآوري ها و تفاوت هايي بوده است. 

 کارشناسان درون شرکت جهت اجراي پروژه و استفاده از مشاور تنها به عنوان يک بازوي کمکيتکيه بر  -1

 و کميته راهبري( -تيم سازي و ايجاد ساختار سلسله مراتبي در تيم هاي کاري)شامل تيم تخصصي)کارگروه( -2

 الگو مدار بودن پروژه.  "متوازن و کامال يازياستفاده از يک مدل علمي کارت امت -3

 در جهت ترسيم فرايندها يسازمان ينديمتوازن و مدل فرا يازيترکيب مدل هاي ترسيمي کارت امت -4

و بازنگري فرايندها در  ISO  ،OHSAS يمنيت و ايفيت کيريمد يستم هايانسجام در کار به گونه اي که کليه مباحث مرتبط با س -5

 ره کاري جلوگيري شود.قالب يک کار منسجم و يکپارچه ديده شده است تا از هرگونه دوبا

ن شده و يتحقق آنها تدو ياز برايمورد ن يها و برنامه ها ي، استراتژيقيتلف يکردهاياز رو يريبا بهره گ KEDCک ياستراتژ يزيند برنامه ريدر فرا

 يهيشده است. البته بد جاديها ا يش عملکرد در تحقق استراتژيو پا ياده سازينه پيو چشم انداز شرکت، زم ين با طرح نقشه استراتژيهمچن

ران به مثابه يچکس به جز خود مديسازمان ندارند و ه يبرا يچ دستاورديکه به اجرا گذارده نشوند، ه يز تا زمانيها ن ين استراتژياست بهتر

 ستند. ين تالش ها نيا ين عمارت ضامن اجرايا ييبرپا يستون ها

 

 يريجه گيبحث و نت 

 ريسا همچون ،  KEDCاست که يهيبد  .کند يم نييتب را KEDC کياهداف استراتژ و آرزوها ،شده هيارا متوازن ازييامت کارت و استراتژي نقشه

 ياتيعمل تهاييريمد و واحدها و در يمنيا تلفات، نشده، عيتوز انرژي مانند را خود کياستراتژ اهداف از يتوجه قابل ع، بخشيتوز هاي شرکت

 .کنديم رييگيپ رمجموعهيز

 اهداف نييتب و رمجموعهيز تهاييريمد از کي هر به کياهداف استراتژ تسري مرحله، نيا تا شده انجام هاي تالش ادامه در مهم، نيا به توجه با

 تالشهاي ليتکم براي دهايبا از يفهرست به در ادامه .است رياجتناب ناپذ و ضروري امري شرکت، کياستراتژ اهداف در راستاي شانيا عملکردي

 شود. ياشاره م  استراتژي اثربخش تيريراستاي مد در شرکت

 

 شهرستانها برق تهاييريمد به شرکت استراتژي تسري ضرورت -

 قابل بخش که آنجا از .ندينما يم  نييتب  را KEDC ستاد هايياستراتژ ش،يهاي پ صفحه در شده هيارا کياستراتژ عهايموضو و استراتژي نقشه

 انهيسال و عملکردي اهداف شرکت، استراتژي نيتدو در ادامه شوند، يم محقق ستاد در نه و نها شهرستا برق هاي تيريمد اهداف در از يتوجه

 .شد خواهند نييتع شرکت، کالن کياستراتژ اهداف در راستاي آنها
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 کياستراتژ هاي شاخص افزاري نرم محاسبه -

 ممکن يدست صورت به آنها محاسبه ها، شاخص تعداد به توجه با برق شرکت، هاي تيريمد و ياتيعمل واحدهاي به استراتژي تسري از پس

 محاسبه، ونيزاسيبر مکان شرکت اداري تحول و تيريمد توسعه و اطالعات دفاتر فناوري تالش رو، نيا از .دارد يپ در را يمشکالت و ستين

 .است شده متمرکز کيهاي استراتژ شاخص کنترل و يده گزارش

 کياستراتژ اهداف به پاداش پرداخت و عملکرد تيريمد ستميس اتصال -

 ونديپ با ن مهم،يا انجام .باشد استراتژي تحقق گرو در شانيا منافع که ضروري است رو، نيا از . کنند يم اجرا سازمان کارکنان را استراتژي

 کنترل محاسبه و کيت استراتژيريمد ستميس چند هر. شود يم ممکن کياستراتژ هاي به شاخص سازمان واحدهاي و افراد عملکرد يابيارز

 کياستراتژ جياکنون نتا هم از اما ست،ين برخوردار الزم بلوغ گر ازيد برق عيهاي توز شرکت شتريب همچون KEDC شرکت در آن هاي شاخص

 .است شده دهيشياند الزم داتيتمه کارکنان خدمت اتصال جبران به نسبت يجيتدر  ستميس به شرکت
 

 کياستراتژ اهداف کنترل روند شبرديپ در يستادگيا و استمرار -

 . است کياستراتژ تيريمد ستميکائنات س تمام بلوغ و رشد رمز گانهي يجيتدر نيتکو و تکرار استمرار،

 فصل و وحل حوصله و صبر د بايبا  آن مبناي بر پاداش پرداخت و اهداف تا کنترل گرفته ها شاخص نييتع از ياحتمال مشکلهاي و ابهامها حل

 .شود يم

خود  هاي تيموفق يينما بزرگ براي نه و ها کم کاري هيتوج براي نه ک راياستراتژ اهداف کنترل و شيپا جلسه هاي که ميهست روزي ديام به

 .ميينما شرکت استفاده کياستراتژ زيير زم برنامهيمکان يجيتدر بهبود براي جلسه ها نيا تيظرف از عکس بر و دانسته

 کارکنان کياستراتژ يآگاه قيتعم ضرورت -

 که شود يمشاهده م اريبس اما . است ضروري استراتژي قيتوف براي دي شرکت،يکل هاي شاخص ريمقاد و کياستراتژ برنامه از کارکنان اطالع

 کارکنان يآگاه به و نداشته يچندان ياثربخش که ييروشها شود؛ يم استفاده هاي نامناسب روش از شرکت تهاييفعال جينتا و اهداف انيب براي

 شرکت کياستراتژ هاي درباره شاخص استراتژي، جيترو مناسب هاي وهيش رييکارگ به با مشکل، ما نيا حل براي. شود ينم منجر استراتژي از

 .کرد ميخواه ياطالع رسان
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( ، تهران، 1333،) ياريز بختي، ترجمه پرو "محور  يسازمان استراتژ"( ، 6111د ، )يويکاپالن ، رابرت و نورتون ، د -2

 يت صنعتيريسازمان مد



علوم انسانی اسالمی، شماره 51، جلد 5،  آذر 5945  ، ص 444-560
 

8412-1144ISSN:  

http://www.joih.ir  

 

 

454 

 

 اثر بخش، تهران، فرا ي(، استراتژ1331غالمرضا،) يانيان وفا و کيغفار -0

(، 1335،)ياسد يترجمه مجتب" ياستراتژ ياجرا يکنترل و سنجش عملکرد برا ينظام ها"( ،6111مونز ، رابرت ،)يسا -3

 انا .يآر يصنعت يتهران، گروه پژوهش

جلد ، 5( ،  1305تا1305رضوي ،) خراسان استان برق رويين عيتوز رو و شرکتيمجموعه مصوبات و مستندات وزارت ن -0

 نشر برق

نوآوريهاي  -26. ها و سبکهاي مديريت در بروز نوآوري، تهران: مجلههاي نظريهبررسي داللت ،( 1335)  حيدر توراني، -11

 35ص،  15آموزشي، سال پنجم، شماره 

 تهران شمال، پايان (، بررسي تأثير سبکهاي مديريتي بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 1335قايقور، فرشيد )  -11

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.نامه کارشناسي ارشد، 
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