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وآیندهراهاغچرگذشتهکهدنیایی.استمتفاوتدیروزدنیایباکامالًکهاستگرفتهقراردنیاییدریکموبیستقرنشروعدرانسان

تامحیطیهایچالشوگردیدمیمحسوباستثناگسسته،وناآشناتغییراتکهدنیایی.بودحاکممحیطیرویدادهایبرنسبیثبات

ی،،سیاساجتماعیگوناگونهایحوزهدرواخیرهایدههدرتحوالتوتغییرفزایندهآهنگاستمرارامابود؛شدهشناختهزیادیحدود

اطمینان،معدکهشرایطی.استساختهروروبهنوینیهایچالشباراهاانساننموده،دگرگونکلیبهراشرایط...واقتصادیتکنولوژی،

:داردهمراهبهزندگیافراددربرایرازیرپیامدهایواستآناصلیویژگی

.نمودریزیهبرنامآنهابرایمناسبیپاسختواننمیرویدادهادادنرخازقبلکهایگونهبهتغییرات؛بینیپیشدرفزایندهدشواری-

.زندگیمشکالتبهپاسخاجرایبرایبیشترسرعتبهنیاز-

.نیستبینیپیشقابلکههاییگیریغافلباموقعبهمواجههوپذیریانعطافبهنیاز-

درنآنابرایراالعملعکسامکانکهمفاهیمیوابزارهانیازمندند؛جدیدیمفاهیموابزارهابهوضعیتایندرافرادکهاستروشن

خودرشدوبقاءبرموثرعواملبینیپیشوشناساییدرانسانبهکهابزارهاییسازد؛میفراهمناگهانیوناآشنارویدادهایبابرخورد

.نمایدمیفراهماوبرایراهاحلراهازتریوسیعدامنهبررسیامکانکرده،کمک
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تضمینویاپمحیطیکباتطبیقبرایرافرد،تواناییزندگیدراستراتژیکریزیبرنامهیکداشتن
.نمایدمی

:فرمایدمیبارهایندرالسالمعلیهعلیامام

«بیندمیراکارشپایانخردمند،انساندلچشم»

.«ماندیمسرگردانکند،پشتکههروشودمیبینارود،استقبالبهپیشازکههر»:فرمایدمیبازو

گر همی خواهی سالمت از ضرر

چشم ز اوّل بند و پایان را نگر

حیاتیوضروری،امریمقصدسمتبهحرکتدراستراتژیداشتنامروز،جهاندرموفقیتبرای
.است
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استراتژیتعریف

درنظرردمووآگاهانهاقدامنوعییعنیاست؛نقشهیکاستراتژی:گفتخواهدکنید،سؤالاستراتژیدربارهکهکسیهراز

هرودارداستراتژینرده،یکازعبوربرایکودک.وضعیتیکبابرخوردبرای(آنهاازایمجموعهیا)رهنمودیکمسیر؛یک

آنیکیارند؛داساسیویژگیدوهااستراتژیتعریف،اینمبنایبر.بردمیبهرهاستراتژیازبازار،برتسلطبراینیزشرکت

لبقادروروشنطوربهاغلبوآیندمیوجودبهدارهدفوآگاهانهکهآندوموشوندمیایجادبردنشانکاربهازپیشکه

.ارنددوجودافرادذهندرروشنیهمانبهولیشوند؛نمیبیانرسمانیزگاهیوشوندمیبیانهاطرحنامبهورسمیمدارک

«اقدامازپیشتصویری»یعنیاست؛«دارهدفاقدام»استراتژی،”دراکر»نظراز
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زندگیدراستراتژیکمدیریتتعریف

کهانهچندگایوظیفهتصمیمات؛ارزیابیواجرا،تدوینعلموهنر:کردتعریفگونهبدینتوانمیرااستراتژیکمدیریت

کسی،زندگیدرمدیراستراتژیکدیگرعبارتبه.یابددستزندگیدرخودمدتبلندهایهدفبهتاسازدمیقادرراانسان

.بپوشاندعملجامهخودهایخواستهبهمطلوباستراتژییکباباشدقادروباشداستراتژیکنگرشدارایکهاست

بهیابیستدبرایفردکههاییفعالیتوتصمیماتمجموعه:ازعبارتستزندگیدراستراتژیکمدیریتفوق،نکاتبهتوجهبا

.دهدمیانجامخودزندگیدرمدتبلنداهداف
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زندگیدراستراتژیکمدیریتمزایای

.نکندعملانفعالیصورتبهخود،آیندهبهدادنشکلبرایوکندعملنوآوروخالقایشیوهبهکهدهدمیراامکاناینانسانبهزندگیدراستراتژیکمدیریت

واکنشها،نشکبرابردرتنهاکهایننه)نمایدنفوذاعمالکهدرآیدایگونهبههایشفعالیتوباشدعملابتکاردارایفرد،کهشودمیباعثمدیریتشیوهاین

خویشسرنوشتمسئولکهبایدوتوانیممیماتغییر،روزگاردر.آورددرکنترلتحتراآیندهوبزندرقمراخودسرنوشتگونهبدینو(دهدنشان

:نموداشارهزیرعواملبهتوانمیزندگی،دراستراتژیکمدیریتمزایایدیگرازهمچنین.باشیم

.کندمیبیشترراهدفبهرسیدناحتمال-

.کندمیایجاداهدافرویبرتمرکز-

.استزندگیمحیطدرروحیوفشارهایاضطرابکاهنده-

.بخشدمیومفهوم،معنافعالیتوکاربه-

.دهدمیافزایشزندگیمدیریتدررانفسبهاعتماد-
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زندگیدراستراتژیکریزیبرنامهفرایند

اندازچشمورسالتبیانیهیامأموریتتدوین:اولمرحله

میراکاریچهمایعنیدارد؛وجودافرادهمهرویپیشکهاستپرسشیواقعدررسالت.نمایدمیمشخصراآیندهزندگیمسیرکهاستنموداریمأموریت،یارسالت

آن.دهآینهایفعالیتمفهوموماهیتازاستعبارتمأموریتساده،زبانبهواستزندگیدرفردیکهایاولویتوهاارزشگربیانرسالت،یک.دهیمانجامخواهیم

مقدارتواندمیزندگی،دراصلیمأموریتیارسالتتعیین.کندمیتالشچیزیچهتحققبرایبداندوسازدمشخصبایددهد،انجامآیندهدرداردقصدانسانکهراچه

از.زندگیدرمهمواصلیمسائلشناختبامگرنیست؛ممکنامراینوکندکمکهافعالیتوریبهرهبهوببردازبینرافرددرضروریغیرتضادهایازتوجهیقابل

کارگیریبهابمسائلبارویاروییدرطبیعیطوربهافراد.باشدمیوضعیتهردرمهمواساسیمسائلدقیقشناساییاستراتژیک،تفکرهایقدماولینازیکیرواین

انجامیبرامختلفهایحلراهکهبیندیشندگونهایناستممکنبرخی.کنندمیآندرموجوداساسیموضوعاتیافتنصرفراهایشانکوششخود،خاصهایروش

ارتباطشانسهبموضوعاینکهرسدمینظربهامادارد؛بستگیفرداقبالوشانسبهبیشترنظرموردموضوعاتشناساییدرکامیابینداشته،تفاوتیخواسته،این

حلراهافتنیکهنحویبهمسئلهکردنمندروشباراکارکهاستبهتر.مشکالتحلدرشدهانتخابهایروشوهادیدگاهبامرتبطاستایمقولهبلکهندارد؛چندانی

.کنیمآغازشود،تسهیلآن

برایهاییروش،اندبهرهبینبوغیچنینازکهدیگریافرادبرایخوشبختانه.نادرندبسیارهستند،مندبهرهاساسیمطالبدریافتنذاتینبوغنعمتازکهاشخاصی

.داردوجودمشکلحل
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)ضعفوقوتنقاط)خودارزیابی:دوممرحله

ضعفووتقنقاط.دادقرارتوجهمورددارند،تاثیرموفقیتورشدمسیردرفردتواناییبرکهراعواملیهمهبایدزندگی،بخشاثرادارهمنظوربه

فعالیتیهسادرآنها.دهدمیانجامضعیفبسیاریاعالیبسیارایشیوهبهراآنهاانسانکههستندکنترلیقابلهایفعالیتزمرهدر9داخلی

آنهاواییشناسراخودضعفوقوتنقاطکهاستایناستراتژیک،مدیریتضروریواصلیهایفعالیتازیکی.آیندمیوجودبهمدیریتیهای

.کنیدارزیابیرا

قوتوضعفنقاطزندگی،درخودکردعملبررسیودوستانبامشورتبا.نیستمیسراستراتژیکحرکتقوت،وضعفنقاطشناختبدون

.نماییدمشخصدقیقاراخود
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فردبهمنحصرویژگییامتمایزویژگیشناخت:سوممرحله

.استندگیزدرموفقیتدرکلیدیعواملازیکیقوت،نقاطبرتمرکزوقوتنقاطوضعفنقاطشناخت.استقوتینقاطوضعفنقاطدارایدیگرانبهنسبتفردهر

هستید؟برخوردارباالتریهوشسطحازآیاـ

هستید؟فردبهمنحصرمالیمنابعدارایآیاـ

دارید؟دیگرانبهنسبتبیشتریتحملقدرتهاسختیدرآیاـ

دارید؟دیگرانبهنسبتنظر،موردمنابعبهترسریعوبهتررسیدستقدرتآیاـ

هستید؟برخورداردیگرانحمایتازآیاـ

هستید؟کوشسختآیاـ
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)تهدیدهاوهافرصت)خارجیمحیطارزیابی:چهارممرحله

.کندتعیینوشناساییخوبیبهراتهدیدهاوهافرصتبتواندبایدانسان

نبود؛مهمچندانمحیطیتأثیراتموضوعبود،ثابتمحیطاگر.کنیمتالشآندرخواهیممیکهیابیمآگاهیفضاییازماکهپذیردمیانجامدلیلاینبهآنارزیابیوخارجیمحیطمطالعه

.استمهمبسیارخارجیتاثیرگذارعواملشناختدلیلهمینبهوشودمیتلقیانکارناپذیرواقعیتیکعنوانبهتغییرامروزهاما

.نهادامنتهدیدراآنبایدکند،ایجادمانعاگروشودمینامیدهفرصتکند،کمکماپیشرفتوحرکتبهکهموقعیتیهر.تهدیدهاستوهافرصتشناختمرحله،ایندراصلیهدف

میزانبهتوانندمیکهاسترقابتیوآوریفندولتی،قانونی،سیاسی،محیطی،شناسی،بومفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،روندهایورویدادها،خارجیتهدیدهایوهافرصتازمقصود

.کنندمیاستفادهخارجیواژهازرواینازاست؛فردیککنترلازخارجزیادیمیزانبهتهدیدهاوهافرصت.برسانندزیانیامنفعتفردبهآیندهدرزیادی

دوینتدرصددآنها،دادنکاهشیاخارجیتهدیدهایازناشیاثراتازپرهیزوخارجیهایفرصتازجستنبهرهبرایبایدانسانکهاستاینزندگیاستراتژیکمدیریتاساسیاصل

.نمایندتضمینراانسانموفقیتتوانندمیخارجیتهدیدهایوهافرصتارزیابیونظارتشناسایی،دلیل،اینبهوبرآیدهاییاستراتژی

.نمایدکمکشمابهقسمتایندرتواندمینظراهلوخبرگانبامشورت
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بلندمدتهایهدفتدوین:پنجممرحله

.استموافقبوزد،کهبادیهربابرود،خواهدمیکجابهداندنمیکهایکشتی

.استباالترهدفیکبهرسیدنبرایایوسیلهخودهدف،هر.استمشکلبسیارآنتعیینوشناختتقریباکههستیمآنانتظاردرماکهاستمطلوبینتایجهدف،

ازبیشکهاستایدورهبلندمدت،دورهازمقصود.کردتعریفآنهاست،بهرسیدنتالشدرانسانکهخاصیهاینتیجهصورتبهتوانمیرامدتبلندهایهدف

ارزیابیتانندکمیکمکانسانبهآنها.باشندمیانسانحرکتمسیرکنندهتعیینکههستندضروریوالزمانسانموفقیتبرایهاهدفجهتایناز.باشدسالیک

.نمایدلعمبخشاثرایشیوهبهخوددرانگیزهایجادوسازماندهیریزی،برنامهبرایوکندراهماهنگامورنماید،تعیینراهااولویتکند،افزاییهمدهد،انجامراها

.باشندروشنومعقولثبات،باسنجش،قابلگر،چالشتوانندمیبلندمدتهایهدف
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ساالنههایهدفتعیین:ششممرحله

ندبلهایهدفمانندساالنه،هایهدف.یابددستآنهابهبایدمدتبلندهایهدفبهرسیدنبرایفردکههستندمدتکوتاههایهدفساالنههایهدف

ایمجموعهبایدمدت،بلندهدفهربهتوجهبا.باشندشدهبندیاولویتوهاهدفسایرباسازگارواقعی،گر،چالشکمی،صورتبهسنجش،قابلبایدمدت،

.باشندداشتهوجودساالنههایهدفاز

اهدافهایویژگی

)نباشدعاموکلی)باشدابهامبدونوروشندقیق،بایدهدف-

)تنینیافدستنهوباشدالوصولسهلنهیعنی)باشدچالشیبایدهدف-

.شودتعیینفردهایتواناییبامتناسببایدهدف-
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مطلوباستراتژیتعیین:هفتممرحله

گسترشصورتبهتوانندمیفردهایاستراتژی.یابددستخودمدتبلندهایهدفبهوسیلهبدانتواندمیانسانکههستندابزاریهااستراتژی

.باشندفعالیتیکیادگیریوهافعالیتبهبخشیدنتنوع،فعالیتدادن
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حرکتسیاستتعیین:هشتممرحله

کهتاسهاییرویهومقرراترهنمودها،سیاست،ازمقصود.یافتدستساالنههایهدفبهتوانمیآنوسیلهبهکهاستابزاریسیاست

انجامدردیگرانبا،ارتباطتفریحبرکار،اولویتکاردرنظمایجادمانندکند؛میرعایتشدهاعالنهایهدفبهیابیدستبرایانسان

...وکار،تحصیلهمزمانکار،انجام .
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:ازعبارتندکند،میمواجهشکسترابازندگیدراستراتژیکمدیریتکهعواملی

برنامه؛بینیپیشدردقتعدمـ

.اطالعات ناقص و غلط، منجر به شکست برنامه خواهد شد. در برنامه ریزی استراتژیک برای زندگی ،جمع آوری اطالعات درست و دقیق بسیار مهم است

یکدیگر؛بههابرنامهحدازبیشوابستگیـ

.این امر باعث می شود که اگر یک برنامه، یا یک مرحله از برنامه شکست بخورد، بقیه برنامه ها نیز با شکست مواجه می شود

مصوّب؛برنامهاجرایدرمرددبودنـ

.برنامه ریزی دو قسمت دارد؛ قسمت فکری و قسمت اجرا و در اجرا نباید مردّد بود

ریزی؛برنامهدرانعطافعدمـ

.یمباید انعطاف داشته باش(شیوه کار)در برنامه ریزی یک اصل وجود دارد که آن ثبات در عین انعطاف است؛ یعنی در خود هدف ثبات داریم؛ اما در راه رسیدن به آن 

برنامه؛درتضادـ

.قسمت های مختلف یک برنامه نباید با هم در تناقض باشند
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هدف سال برنامه هااهداف کالن
اول

هدف سال 
دوم

هدف سال 
سوم

وضعیت  
اقدام اصالحیکنونی

چشم انداز  
ساله3

رفاهی

درآمدی
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دانشی
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