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همه ما دركي كلي از كلمه استراتژي داريم كه شايد درست 
استراتژي اوالً . توان در مقابل تاكتيك دانست تراتژي را مياس. باشد

بلندمدت است، يعني هرگاه ما به آينده توجه كنيم مفهوم استراتژي 
در . اي خالي از معني است كند و بدون آن چنين كلمه معني پيدا مي

توان به سادگي دريافت كه استراتژي منافع  نگاه اول با اين توضيح مي
مدت قرباني منافع  د توجه دارد، پس گاه منافع كوتاهبلندمدت را مور

 ....شوند بلندمدت مي
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  مديريت استراتژيكرايند ف

1حاجي امينيصطفي م  

  استراتژي چيست؟ -1

استراتژي اوالً . توان در مقابل تاكتيك دانست استراتژي را مي. همه ما دركي كلي از كلمه استراتژي داريم كه شايد درست باشد
در نگاه . اي خالي از معني است كند و بدون آن چنين كلمه تژي معني پيدا ميبلندمدت است، يعني هرگاه ما به آينده توجه كنيم مفهوم استرا

مدت قرباني منافع  توان به سادگي دريافت كه استراتژي منافع بلندمدت را مورد توجه دارد، پس گاه منافع كوتاه اول با اين توضيح مي
  .شوند بلندمدت مي

بعضي . كند كلمه استراتژي همچنين رابطه تنگاتنگي با برنامه و طرح دارد، بدين صورت كه راهي را براي رسيدن به اهدافي مشخص مي
كنند اما در هر حال استراتژي بدون هدفي كه طبق  دانند و بعضي ديگر آن را جدا از اهداف توصيف مي اين اهداف را نيز جزء استراتژي مي

خيلي ساده، هميشه چنين نيست كه هر حركتي كه در زمان خود بهترين حركت است . لندمدت است، بدون معني خواهد بودهاي قبل ب گفته
شود كه در  مدت طوري انجام مي هاي كوتاه شود و سپس فعاليت در آينده نيز موجب منفعت شود، زيرا ابتدا هدفي بلندمدت مشخص مي

شود  كه بهينه بودن همه اجزا لزوماً موجب بهينه بودن رفتار كل سيستم متشكل از آن اجزا مياين اصل . بلندمدت به آن هدف دست يابيم
هاي زيرين يك سازمان هستند مثالً بهينه بودن رفتار  در يك نقطه ديگر از برنامه ريزي سازمان نيز درست است و آن نيز مجموعه

گيرد و به نوعي كالن است و  ند، لذا استراتژي كل سازمان را در بر ميك را در كل بيشينه نمي) يكي از اهداف اصلي(هاي مختلف  بخش
گيرد كه  اين رفتار نيز فقط زماني شكل مي. شود حركات اجزا در مجموع بهينه شود، حتي اگر بعضي خود را فداي ديگران كنند موجب مي

كند  به قولي ديگر استراتژي به اجزا كمك مي. ازمان باشندها در راستاي اهدافي باشد كه آن اهداف در راستاي هدف كل س رفتار زير سيستم
  . كه درك كنند چه اهدافي براي كل سازمان مفيدتر است

  

  فرآيند مديريت استراتژيك - 2

ريزي، اجرا و كنترل دانست اما اين طور  مانند هر فرآيند مديريتي ديگر خيلي ساده مي توان آن را شامل تعيين اهداف، برنامه
چنانكه گفته شد هر هدف در راستاي . شود قالب مديريت استراتژيك بصورت زير خواهند بود؛ ابتدا اهداف استراتژيك تعيين ميفعاليت در 

با . انداز صحبت خواهيم كرد در مورد رسالت و چشم. اجازه دهيد، كالنترين هدف سازمان را تحقق رسالت آن بدانيم. هدفي كالنتر قرار دارد
  .شود ريزي استراتژيك انجام مي اهداف كلي بلندمدت در قالب برنامه توجه به اين عناصر،

  مأموريت -2-1

در . اي آمده است دارد كه سازمان براي چه وظيفه كند و بيان مي مأموريت به زبان ساده وظيفه سازمان در جامعه را مشخص مي
نياً سودآور خواهد بود و ثالثاً بعد از مدتي در محيط نهادينه خواهد صورتي كه اين مأموريت تحقق پيدا كند اوالً سازمان بقاء خواهد يافت، ثا

توجه داشته باشيد براي بقاء سازمان الزم است كه مأموريت، كلي باشد اما نه آنقدر . شود ترسيم چنين شرايطي چشم انداز ناميده مي. شد
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ك هدف است تا يك مأموريت، چون بعد از مدتي ممكن است كنيم بيشتر ي مثالً ما بخاري توليد مي. كلي كه نتوان آن را تحقق بخشيد

كند  كند و جامعه در مقابل به سازمان ارزش منتقل مي توجه داشته باشيد، سازمان نيازي را از جامعه رفع مي. كسي ديگر نيازمند آن نباشد
شايد اين يكي . اما بيشتر شبيه شعار است» مكني هاي شما را گرم مي ما خانه«اين يكي كمي بهتر است . كه شكل مالي آن سود مالي است

ما وسايل گرمايش سرمايش «ممكن است اين مأموريت كه . اين يكي خيلي كلي است» كنيم ما براي شما آسودگي فراهم مي«. بهتر باشد
اي دارد؟ اول اينكه  ه فايدهاما مأموريت چ. هاي سازمان است بهترين گزينه باشد كه البته بهتر از همه، نظر استراتژيست» كنيم توليد مي

اين مشخص بودن هم از ديدگاه خارجي مفيد . بايد آن را بپذيرد) محيط(خواهد انجام دهد و چرا جامعه  شود، سازمان چه مي مشخص مي
ك شعار براي پذيرد كه اين سازمان بقاء پيدا كند و هم از ديدگاه داخلي به اين معني كه عناصر داخلي زير پوشش ي است، يعني جامعه مي

شود و  هاي بسيار زيادي در مورد اينكه مأموريت چيست و چه موقع تعيين مي توجه داشته باشد بحث. كنند رسالت سازمان تالش مي
كند و سپس همه در راستاي تحقق آن تالش  اي كلي هدف سازمان را مشخص مي چيزهاي ديگر مطرح است اما از ديدگاه كاربردي بيانيه

  .ولين گام تعيين مأموريت در سطوح باالي سازمان استپس ا. كنند مي

  برنامه ريزي استراتژيك -2-2

براي مشخص شدن اهداف بايد محيط . كردن اهداف و سپس ترسيم راه رسيدن به آنهاست ريزي اول مشخص هر فرآيند برنامه
اين مرحله در اصل تعيين استراتژي سازمان . استسازمان و خود سازمان تحليل شوند اين تحليل همچنين در انتخاب اين راه نيز مفيد 

  .اول؛ تجزيه و تحليل محيط بيروني دوم؛ تجزيه و تحليل سازمان سوم؛ تعيين استراتژي. شود سپس در سه گام اين مرحله انجام مي. است

  تجزيه و تحليل محيط بيروني -2-2-1

اما نه كل اين محيط از طرف سازمان قابل . دهد تشكيل ميكل محيطي كه سازمان در آن قرار دارد، محيط بيروني سازمان را 
اي اطراف سازمان  محيط واقعي. گونه تقسيم كنيم لذا اجازه دهيد محيط بيروني سازمان را اين. تواند روي آن تأثير بگذارد درك است و نه مي

اي از اين  زير مجموعه. ط واقعي يا محيط حقيقي استپذيرد اين محيط، محي وجود دارد كه سازمان به عنوان يك زير سيستم از آن تأثير مي
البته اين دامنه و محدوده اين محيط بسته به ميزان توانايي تحليل مديران و . محيط، محيطي است كه از طرف سازمان قابل درك است

تواند از محيط درك كند، مورد توجه  كه ميالبته ابزارهاي مديريتي، قابل تغيير است اما در هر حال استراتژيست بايد سعي كند تمام آنچه را 
نكته مهم آن است كه با توجه به اينكه . تواند بر آن تأثير گذارد نيز زير مجموعه ديگري از محيط است اما آنچه سازمان مي. قرار دهد

. اشد با عدم قطعيت همراه استبيني نيز ب بيني نيست و يا اگر قابل پيش محيط در حال تغيير است نتايج عملكردهاي محيط گاه قابل پيش
لذا در جمع بندي تصميمات با استفاده از اطالعاتي از محيط قابل درك . اي از محيط قابل درك نيست بنابراين اين محيط زير مجموعه

. ي استگير عدم قطعيت در تصميم اختالف بين اين دو عامل اصلي. دهد گيرد و تأثيرات خود را روي محيط عمليات نشان مي صورت مي
توان درك كرد و مستقيماً  آن چيزي كه در داخل دو محيط قرار دارد، مهمترين محيطي است كه بايد تحليل شود، يعني آن محيطي كه مي

درجه دوم اهميت تأثيرات غير مستقيم است، يعني تأثيرات غيرمستقيم و . تواند بر آن تأثير گذارد گذارد و سازمان نيز مي بر سازمان تأثير مي
  تأثيراتي كه رفتار سازمان بر محيط خواهد گذاشت و در نهايت تأثيراتي كه تأثيرات رفتار سازمان بر محيط بر سازمان خواهد گذاشت

اي از اطالعات در رابطه با محيط كه براي سازمان قابل توجه است، شامل  خروجي مرحله تجزيه و تحليل محيط عالوه بر مجموعه
اي  هاي سازمان بايد به گونه شود كه چكيده تمام اين مطالعات است و در آينده خواهيم ديد كه استراتژي ها مي ليستي از تهديدها و فرصت

  .ها به بهترين نحو استفاده كنند و در عين حال سازمان را در مقابل تهديدها مقاوم سازند باشند كه از فرصت
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  تجزيه و تحليل داخلي -2-2-2

گذاري كنيم يكي از اصولي است كه در هر كجاي زندگي  ي خود را به بشناسيم و روي آنها سرمايهها و استعدادها اينكه توانايي
فرض كنيد، . علت كاربرد اين اصل بسيار ساده است، منابع هميشه محدود هستند و بايد به بهترين نحو از آنها استفاده شود. كاربرد دارد

اما اگر . اي نخواهد كشيد هاي هنرمندانه ها نيز نقاشي احتمال زياد حتي بعد از سال فردي نابينا روزي چندين ساعت نقاشي تمرين كند به
تجزيه و تحليل داخلي نيز بسيار وابسته به . همين فرد به جاي نقاشي، موسيقي تمرين كند شايد با تالش خيلي كمتر نتايج بهتري بگيرد

اين مراحل در لغت بسيار ساده هستند . ها است كه بايد مشخص شود ضعف ها و در كل خروجي اين مرحله ليستي از قوت. نوع سازمان است
اي نسبت به ديگر رقبا  كند چه مزيت رقابتي هاي شما مشخص مي در هر حال توجه كنيد قوت. اما گاه در اجرا چندين ماه وقت نياز دارند

  .اط ضعف چيزهايي هستند كه شما نداريد اما بايد داشته باشيدداريد و اين شايد هر چيزي باشد كه شما داريد و ديگران ندارند و بالعكس نق

  تعيين استراتژي -2-2-3

خوب حال كه رسالت سازمان . اهداف را نيز فراموش نكنيد. اي است كه سازمان بايد اجرا كند اين گام در اصل تعيين برنامه
بنابراين نوبت به تعيين اهداف و مسيرهاي . علوم هستنداند و نقاط قوت و ضعف نيز م ها نيز مشخص شده مشخص است، تهديدها و ضعف

اول اجازه دهيد سريع بيان كنيم كه اهداف بايد خصوصيات يك هدف خوب را دارا باشند، مانند ساده بودن، قابل . دستيابي به آنها است
اي از اهداف و مسيرهاي  ستراتژي را مجموعهبه ياد داريد كه ا. گيري بودن، چالشي بودن و داراي زمان بودن دستيابي بودن، قابل اندازه

  .رسيدن به اين اهداف تعيين كرديم

دهد در بلند  اين نيم نگاه ما را ياري مي. ها چگونه بايد تعيين شوند؟ اوالً رسالت سازمان را در نظر داشته باشيم اما اين استراتژي
براي اين كار از . گيريم ها، نقاط قوت و نقاط ضعف را به كار ميها، تهديد ثالثاً چهار ليست فرصت. مدت يك مسير مشخص را طي كنيم

  .در مورد اين تحليل، سخن بسيار است كه در اين بخش به توصيف آن نمي پردازيم. كنيم استفاده مي SWOT2يك تحليل معروف به نام 

  

  اجراي برنامه استراتژيك - 3- 2

اهداف بصورت سلسله مراتبي از باال به پايين انتخاب . ها با تخصيص منابع در سطح كالن همراه است اجراي اين استراتژي
گاه اين اهداف و منابع نيازمند زيرساخت سازمان براي اجرا هستند، يعني گاه سازمان . شوند كه البته بايد همسو با اهداف باالدست باشند مي

اجازه دهيد، مجدداً دو بعد درون و برون سازماني را با . هاي تعيين شده را اجرا كند اي تغيير كند كه بتواند استراتژي بايد مجدداً بگونه
. براي بعد داخلي و نوع محصول داراي عدم قطعيت ضمني باال يا پايين براي بعد بيروني انتخاب كنيم 4يا پاسخگويي 3هاي كارايي مشخصه

است كه براي يك محصول با توجه به چرخه عمر آن ميزان عدم قطعيت در تقاضا بصورت زير تعيين عدم قطعيت ضمني فاكتوري 
مثالً . هر چه عدم قطعيت در ميزان تقاضا كه وابسته به ماهيت محصول است، باالتر باشد، عدم قطعيت ضمني نيز باالتر است. شود مي

شود و  اليي دارد، چون مشخص نيست كه چه ميزان از آن استقبال ميمحصول جديد كه چرخه عمر كوتاهي دارد عدم قطعيت ضمني با
  البته احتماالً اين فاصله زياد نخواهد بود. چند وقت ديگر، مشابه يا حتي بهتر از آن به بازار خواهد آمد
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دهد، چون براي اينكه سازماني  كنيد، استراتژي سازمان كامالً نوع ساختار سازمان را تحت تأثير قرار مي همانطور كه مشاهده مي

سازمان كارا با ابعاد باالي موجودي، حمل و نقل و توليد سروكار . كارا باشد، بايد ساختاري كامالً متفاوت از سازماني پاسخگو داشته باشد
كند تا بتواند هر وقت كه خواست  در مقابل سازمان پاسخگو مقدار اندكي موجودي نگهداري مي. ها را كاهش دهد اند هزينهدارد تا بتو

ها  كنيد عالوه بر توزيع منابع در راستاي استراتژي، ساختار سازمان نيز بايد در راستاي استراتژي پس مشاهده مي. توليدش را تغيير بدهد
  .باشد

  

  اتژيككنترل استر - 4- 2

اي  هاي كنترل هيچ ارزش افزوده شود كه فعاليت اصوالً چنين بيان مي. اگر همه چيز درست انجام شود، نيازي به كنترل نيست
كند كه؛ اوالً ميزان  كنند، اما چون با عدم قطعيت در محيط و تغيير محيط سروكار داريم، كنترل به ما كمك مي براي سازمان ايجاد نمي

از مزاياي ديگر . ها را نيز تغيير داد توان استراتژي ثانياً اگر كنترل به صورت دائمي باشد در صورت نياز حتي مي. ه كنيمپيشرفت را مشاهد
ريزان  شود عملكرد اجزاي مختلف از برنامه كنترل اين است كه به طور ناخود آگاه يك سيستم ارزيابي عملكرد را نيز در خود دارد و باعث مي

دهيم كار مفيدي است و اصوالً يكي از فوايد داشتن  به هر حال كنترل آنچه انجام مي. تا مجريان آن مشخص شود استراتژيك گرفته
فقط توجه داشته باشيد عملكرد هر زير سيستم . سازد اهداف كلي و رسالت در سازمان اين است كه عملكرد كل سازمان را قابل كنترل مي

نبايد فراموش كرد . ه آن رسيده ارزيابي شود نه ميزان بهينه بودن عملكرد آن بدون توجه به اين اهدافبايد با توجه به اهدافي كه از باال ب
  . كه فلسفه داشتن رسالت و اهداف كلي اين بود كه بعضي عناصر به نفع منافع كلي سيستم كنار بروند

  

  


