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کوتاهی با از دست دادن و موفق در مدت زمان  
هاي کوچک و  اند و چرا برخی از شرکت معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته
اید که چرا  فکر کرده اند؟ آیا در این مورد الملل رسیده

کنند و در  راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می
علم  مانند؟ به عقیده بسیاري از متخصصان شکست را چشیده و از ادامه راه باز می

جستجو » مدیریت استراتژیک«و » استراتژي«را باید در مفاهیمی به نام 
ها  سازمان مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیري آن در

. هاست تدوین استراتژي است که در آن هدف، تعریف و
مدت یا  ریزي بلند تواند برنامه ریزي استراتژیک می

وقتی در پی تعریف کردن و  آسان است اما بینیم تشخیص دادن آن
دارد اما طبق تعریف کلی و عرفی، یکی از مشخصات استراتژي به 

و تعامالت یک سازمان با بازارها، رقبا  برداري و تخصیص منابع

 

کسب یک  هاي محیطی و مواجهه با تهدیدهاي محیطی به منظور
  .دگیرهایی انجام 

  مقدمه 

 هاي بزرگ اید که چرا بعضی از شرکت آیا تا به حال از خود پرسیده

معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی
الملل رسیده هاي ممتازي در صحنه رقابت بین یکباره به جایگاه گمنام به

راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می سیاسی، اقتصادي، اجتماعی را به هاي برخی از مؤسسات، نوسان
شکست را چشیده و از ادامه راه باز می ها طعم تلخ مقابل برخی از سازمان

را باید در مفاهیمی به نام  پاسخ بسیاري از این گونه سئواالت مدیریت
مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیري آن در در این
است که در آن هدف، تعریف و ریزي برنامه اي از ریزي استراتژیک گونه برنامه .داشته باشیم

ریزي استراتژیک می برنامه تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد ي میاز آنجایی که استراتژ
   .رویکردي متفاوت دارد مدت باشد اما

 چیست؟ استراتژي 

بینیم تشخیص دادن آن است که وقتی آن را می» هنر« دمانن استراتژیک
دارد اما طبق تعریف کلی و عرفی، یکی از مشخصات استراتژي به نتعریف مشخصی براي آن وجود توضیح دادن آنیم 

  :شرح زیر است

برداري و تخصیص منابع شده، بهره ریزي برنامه الگویی بنیادي از اهداف فعلی و
  :سه چیز را مشخص کند که باید. محیطی است ملو دیگر عوا

  چه اهدافی باید محقق گردد .1
  ها باید تمرکز کرد روي کدام صنایع، بازارها و محصول .2

هاي محیطی و مواجهه با تهدیدهاي محیطی به منظور برداري از فرصت چگونه براي بهره .3
هایی انجام  یابد و چه فعالیتمزیت رقابتی منابع تخصیص 

مقدمه 

آیا تا به حال از خود پرسیده
سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی

گمنام به
برخی از مؤسسات، نوسان

مقابل برخی از سازمان
مدیریت

در این. کرد
داشته باشیم

از آنجایی که استراتژ
مدت باشد اما کوتاه

استراتژي 
استراتژیک

توضیح دادن آنیم 
شرح زیر است

الگویی بنیادي از اهداف فعلی و
و دیگر عوا

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  :به منظور ارائه تعریف مشخصی از مدیریت استراتژیک بهتر است به قواعد زیر توجه داشت

دهد تا ضریب موفقیت خود را در انجام  مدیریت استراتژیک تنها یک ابزار است که به مدیران امکان می

توان منتقل نمود، اما مهارت و  است، دانش را می

  .توان بدست آورد

  اما دانش مربوط به مدیریت استراتژیک را از افراد برون سازمانی دریافت نماید

 .هاي مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست استراتژي

  :استفاده از مدیریت استراتژیک در سازمانها به شرح ذیل است

گردد که مدیران  ها و تجربیاتی اطالق می ها، مهارت

نیز  هریک با توجه به طبقه شغلی و ( ارشد، مدیران میانی و به طور کلی تمامی پرسنل یک سازمان

 . تا سازمان را در نهایت به موفقیت برسانند

که سازمان بر مبناي آنها شکل گرفته و یا براي 

دهد  نماید، در واقع مدیریت استراتژیک یک ابزار است که به مدیران امکان می

  .هایشان باال برند

توان عنوان  نماید به شرح ذیل می سازمان را مجبور به استفاده از مدیریت استراتژي می

 .اضر شتاب زیادي به خود گرفته است

  چیست؟ استراتژیک مدیریت

به منظور ارائه تعریف مشخصی از مدیریت استراتژیک بهتر است به قواعد زیر توجه داشت

مدیریت استراتژیک تنها یک ابزار است که به مدیران امکان می 

 .هایشان باال برند مسئولیت

است، دانش را می هجنس دانش، مهارت و تجربمدیریت استراتژیک از   

توان بدست آورد تجربه را تنها با گذر زمان  و اجراي عملی می

دانش مربوط به مدیریت استراتژیک را از افراد برون سازمانی دریافت نماید میتواند، یک سازمان تنها 

  .به مرور زمان بیاموزدخود  - باید-  تجربیات و مهارتها 

استراتژي هاي یکپارچه در جهت توسعه تصمیمات و فعالیت 

  ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
استفاده از مدیریت استراتژیک در سازمانها به شرح ذیل است اصلی علل

ها، مهارت ها، دانش مدیریت استراتژیک به مجموعه از برنامه 

ارشد، مدیران میانی و به طور کلی تمامی پرسنل یک سازمان

تا سازمان را در نهایت به موفقیت برسانند )آموزند هاي خویش آن را می مسئولیت

که سازمان بر مبناي آنها شکل گرفته و یا براي  و ماموریتهایی است همان اهدافموفقیت سازمانی  

نماید، در واقع مدیریت استراتژیک یک ابزار است که به مدیران امکان می رسیدن به آنها تالش می

هایشان باال برند تا ضریب موفقیت خود را در انجام مسئولیت

سازمان را مجبور به استفاده از مدیریت استراتژي می عوامل فرعی دیگري که

  

اضر شتاب زیادي به خود گرفته استحال ح تغییرات محیطی که در 

 پیچیده شدن تصمیمات سازمانی 

 اي جامع ه برنامه لزوم بکارگیري  

مدیریت

به منظور ارائه تعریف مشخصی از مدیریت استراتژیک بهتر است به قواعد زیر توجه داشت

  
ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

علل

عوامل فرعی دیگري که

  :نمود



 
 

 
 

نگر و اقتضایی راه حل بسیاري از مسائل  جامعنگر، 

 هاي رقیب، بازارها، هاي مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت

و مشتریانی که در  ها، بستانکاران، سهامداران کنندگان، دولت

عمل کند و براي  اي خالق و نوآور شیوهدهد که به 
  .انفعالی عمل نکند

اي درآید  هایش به گونه فعالیت عمل باشد وشود که سازمان داراي ابتکار 
و بدین گونه سرنوشت ) واکنش نشان دهد ها،

 تر منطقیتر و  تر، معقول منظم هايروشاز با استفاده 
 . نماید هاي بهتري را تدوین و بدین گونه استراتژي

 . شود تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می

که به  اختیار عملی است تفویض. تا به کارکنان تفویض اختیار شود
 ،خالقیت نموده و گیري مشارکت  تصمیم شوند در فرایندهاي

 .یابداثر بخشی آنها افزایش 

نگر،  آینده مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، 

 .سازمانهاي امروزي است

هاي مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت پایه 

کنندگان، دولت کنندگان مواد اولیه، توزیع ها، عرضه قیمت

 .سراسر دنیا وجود دارند 

  مزایاي مدیریت استراتژیک

دهد که به  می مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را 
انفعالی عمل نکند به صورتشکل دادن به آینده خود 

شود که سازمان داراي ابتکار  باعث میمدیریت استراتژیک  
ها، نه اینکه تنها در برابر کنش(که اعمال نفوذ نماید 

 .خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد

با استفاده کند  می مدیریت استراتژیک به سازمان کمک 
و بدین گونه استراتژي نمودههاي استراتژیک را انتخاب  گزینه ها یا راه

تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می مدیریت استراتژیک موجب 

تا به کارکنان تفویض اختیار شود استاستراتژیک فرصتی  مدیریت 
شوند در فرایندهاي وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می

اثر بخشی آنها افزایش  و کردهنوآوري و خیال پردازي را تمرین 

مزایاي مدیریت استراتژیک

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

اجـــــــــــــــراي اســـــــــــــتراتژي

 :نشان داد زیر صورتبه  )ارزیابی(و یک حلقه کنترلی

 تدوین .باشد می اجراي برنامه استراتژیکترین فاز، 
با کمی دقت به مفهوم استراتژي . اي براي سازمان ایجاد نخواهد نمود
    اجرا: وجود دارد  هاي مدیریت استراتژیک

هاي خود  ، شروع به اجراي استراتژي سازمان
  .فازهاي فوق آمده است

خواهیم  چه می( ، چشم انداز سازمان)و اینکه چه هستیم

 هاي سازمان

تحلیل وضیتتدوین استراتژي

 اجـــــــــــــــراي اســـــــــــــتراتژي

  مدیریت استراتژیک اجراي فرآیند

و یک حلقه کنترلی توان به چهار مرحله استراتژیک را می فرآیند مدیریت

 

  

ترین فاز،  ترین و طوالنی ارزشمندترین، سخت ،فازهاي فوق در میان
اي براي سازمان ایجاد نخواهد نمود اي که اجرایی نباشد هیچ ارزش افزوده

هاي مدیریت استراتژیک نجام پروژهشویم که در عمل تنها یک فاز در ا متوجه می

سازمان استراتژیک در مفاهیم در خصوصتفکر در حقیقت با 
فازهاي فوق آمده استدر ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک از  .اید

  تحلیل وضعیت

و اینکه چه هستیم علت وجود(ندمدت، مأموریت سازمان اهداف بل 
 )باشیم

هاي سازمان داخلی و قابلیت خارجی، تجزیه و تحلیل محیط 

  انداز کارآمد یا نقاط مطلوب تعیین چشم 

 

تدوین استراتژيپیاده سازي استراتژيارزیابی استراتژي

فرآیند
فرآیند مدیریت

  

در میان 
اي که اجرایی نباشد هیچ ارزش افزوده برنامه

متوجه می

در حقیقت با 
اید نموده

  

تحلیل وضعیت



 
 

 
 

هاي  از مدل هاي قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده

در  هاي مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که

میانی و حتی رده پائین سازمان  در این مرحله باید مدیران

  :تزیر بهره گرف

  هاي سازمان در سطح اجرایی

 سازمانی متناسب با استراتژي جدید سازمان اجراي موفقیت آمیز استراتژي به همکاري

  .اي سازمان نیاز دارد

  تدوین استراتژي

هاي قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده استراتژي در تدوین استراتژي باید ابتدا مجموعه

هاي مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که بحث مختلفی که در

در این مرحله باید مدیران. کنیم مرحله اول آمده است استراتژي برتر را انتخاب می

  .کند را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش

  استراتژي سازي 

زیر بهره گرف هاي و تکنیک هاها باید از ابزار استراتژيسازي  یاده

 )ایجاد ظرفیت(سازي سازمان توانمند 

 تعیین تاکتیک 

  ها ساختار سازمانی متناسب با استراتژي 

هاي سازمان در سطح اجرایی ها، منابع و توانمندي سازي مهارت هماهنگ 

سازمانی متناسب با استراتژي جدید سازمان اجراي موفقیت آمیز استراتژي به همکاري فرهنگ ایجاد 
اي سازمان نیاز دارد ها و واحدهاي وظیفه مدیران همه بخش

 )مدت، میان مدت و بلند مدت از نوع کوتاه (زمان  

 بهبود مستمر 

 قدرت تطبیق با تغییرات 

 تعهد به موفقیت 

تدوین استراتژي
در تدوین استراتژي باید ابتدا مجموعه

مختلفی که در

مرحله اول آمده است استراتژي برتر را انتخاب می

را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش

سازي  پیاده
یادهپبراي 



 
 

 
 

رزیابی استراتژي ا. باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد

بینی شده  هاي پیش برنامه انجام دادن اقدامات اصالحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با
که عملیات اي باشد  آید باید به گونه دست می اطالعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژي به

  .یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصالح دارند

  هاي استراتژیک

که بسیاري از آنها ناشی  وجود دارد یمشکالت موانع و 

در  این عللبرخی از  - به منظور روشن شدن موضوع

 انگارند و نه به عنوان مهارت و تجربه

 .کنند

  روشن نیستند

  اند نیافته

  مسئولیت اشخاص در زمینه اجراي تغییرات نامشخص است

  وندش می مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج

  ارزیابی استراتژي

باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد - استراتژي اجرا شده -  ها حدود دستیابی به هدف براي تعیین

 :شود شامل سه فعالیت اصلی می

  هاي شرکت اصلی استراتژيبررسی مبانی  

  هاي واقعی هاي مورد انتظار با نتیجه مقایسه نتیجه 

انجام دادن اقدامات اصالحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با 
اطالعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژي به. مطابقت دارند

یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصالح دارند و اقدامات را تسهیل نماید و باید کسانی

هاي استراتژیک برنامه و اجراي سازي پیادهموانع و مشکالت 
موانع و  همواره جراي برنامه استراتژیک در سازمانها همواره،زمینه ا

به منظور روشن شدن موضوع - درك درست برنامه ریزي و اجراي استراتژیهاست، لذا  از عدم 

 :آمده است

انگارند و نه به عنوان مهارت و تجربه مدیریت استراتژیک را تنها به عنوان یک دانش می 

کنند تاه مدت طلب میمنافع مدیریت استراتژیک را آنی و کو 

روشن نیستند کارکنان در مورد اینکه استراتژي چگونه اجرا خواهد شد 

نیافته ها را به طور کامل در مشتریان و کارکنان، استراتژي 

مسئولیت اشخاص در زمینه اجراي تغییرات نامشخص است 

مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج 

  

  

ارزیابی استراتژي

براي تعیین

شامل سه فعالیت اصلی می

موانع و مشکالت 
زمینه ا در 

از عدم 

آمده است ادامه



 
 

 
 

 . عدم آگاهی مدیریت سطح باال نسبت به وضعیت واقعی سازمان

 .خودفریبی مدیران سطح باال به طور جمعی درباره موقعیت سازمان

 . هاي عملکرد روزانه هاي مشترك مدیریت سطح باال و دشواري

 یک، در حالیکه مدیریت استراتژیک ابزار است

 .انگارند مدیریت استراتژیک را یک ابزار و دانش قابل انتقال از سازمانها و دیگر افراد می

نمایند، در حالیکه این مدیریت از لحظه  اجراي مدیریت استراتژیک را محدود به یک بازه زمانی خاص می
  .تا هنگام مرگ سازمان نیز ادامه دارد

 

  عدم تشخیص موانع 

عدم آگاهی مدیریت سطح باال نسبت به وضعیت واقعی سازمان 

خودفریبی مدیران سطح باال به طور جمعی درباره موقعیت سازمان 

 موجود تغییراتتوجه مدیران به عدم  

هاي مشترك مدیریت سطح باال و دشواري درهم آمیختگی دشواري 

یک، در حالیکه مدیریت استراتژیک ابزار استمدیریت استراتژهدف انگاشتن  

مدیریت استراتژیک را یک ابزار و دانش قابل انتقال از سازمانها و دیگر افراد می 

اجراي مدیریت استراتژیک را محدود به یک بازه زمانی خاص می 
تا هنگام مرگ سازمان نیز ادامه داردتولد سازمان شروع شده و 

 


