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ه شرکت های کوچک وقتی می خواهند با شرکت های بزرگ رقابت داشت

.باشند کارآفرینی را محدود و برنامه ریزی را توسعه می دهند

یه شرکت هایی که دارای عملیات متنوع هستند بر محصوالت بازار تک

دارند و تمایل استفاده از مدیریت استراتژیک را ندارند





 (هدف های بنیادی شرکت ) مأموریت یا رسالت

 (سیمای شرکت ) تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی یا مزیت استراتژیک

محیط خارجی

تجزیه و تحلیل استراتژیک و انتحاب

هدف های بلند مدت

استراتژی اصلی

هدف های ساالنه

 استراتژی های وظیفه ای

سیاست ها یا خط مشی ها

نهادینه کردن استراتژی

کنترل و ارزشیابی



ه عملیات  هدفی که یک موسسه یا کسب و کار را از سایرین در آن رشته از فعالیت متمایز کرده و حیط
.آن را بر حسب بازار و محصول تعریف می کند ماموریت یا هدف بنیادی می نامند

Mission( هدف های بنیادی شرکت ) مأموریت یا رسالت 

Company profile( سیمای شرکت ) تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی یا مزیت استراتژیک 

اس منابع تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی تعیین کننده توانایی های عملکردی موسسه بر اس

.موجود و در دسترس می باشد

External Envionmentمحیط خارجی 

ز کنترل شامل همه نیروها و شرایطی است که بر انتخاب  شرکت تأثیر می گذارند اما عموماً فراتر ا

.شرکت هستند

:ست الگوی مدیریت استراتژیک نشان می دهد که محیط خارجی شامل دو بخش مرتبط ا

اتی یعنی عوامل  نیروها و شرایطی فراتر از محیط عملی)و محیط دور(محیط عملیاتی )محیط نزدیک 

(اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تکنولوژی 



دامنه ای ارزیابی هم زمان و توأمان محیط خارج و سیمای شرکت امکان شناسایی
.از فرصت های ممکن جاذب را برای شرکت فراهم می سازد

ت قبل از  در هر صورت فهرست کامل فرصت ها باید بر مبنای هدف بنیادی شرک
.انتخاب فرصت های مطلوب غربال گردد

هدف های بلند مدت

.نتایجی را که یک سازمان در چند سال آینده جستجو می کند
ابل  هر هدف برای اینکه ارزشمند باشد باید مشخص ، قابل سنجش ، ق

.  دسترسی و سازگار با سایر هدف های شرکت باشد



طرحی عمومی و جامع از اقدامات مهمی که شرکت قصد دارد با استفاده از آن ها در
محیطی پویا به هدف های بلند مدت خود برسد

بلند مدت اگر چه هر استراتژی اصلی در حقیقت یک مجموعه نسبتا خاصی از استراتژی
:رویکرد اساسی را شناسایی کرد12است اما می توان 

تمرکزی
توسعه بازار
توسعه محصول
نوآوری
توسعه افقی
توسعه عمودی
سرمایه گذاری مشترک
تنوع مرتبط
تنوع نامرتبط
دفاعی بازنگری عملیات
حذف
تصفیه

استراتژی اصلی



استراتژی های وظیفه ای 

های کوتاه  نتایجی را که سازمان یا شرکت درطی سال آینده جستجو می نماید  و تفاوت آن با هدف

.این است که جزیی تر است

سیاست ها یا خط مشی ها

.در چهارچوب استراتژی اصلی هر بخش باید هدفی برای اقدامات خود تنظیم کند

.ندمدیران استراتژیک باید استراتژی های عملیاتی را برای رسیدن به هدف های ساالنه طراحی کن

:سیاست ها 

تصمیمات و اقدامات مدیران و زیر دستانشانبرای هدایت فکر ،

برای ایجاد و کنترل مستمر فرایندهای عملیاتی

به رویه های استاندارد تبدیل شده

                                                       اثر بخشی را افزایش می دهند





ل و برای تعیین وسعت و حدود دستیابی به هدف ها کنتر
. ارزشیابی صورت می گیرد

تفاوت بین آنچه هست  و باید باشد

:عناصر مهم و موثر در نهادینه کردن استراتژی عبارتند از 

ساختار

رهبری

فرهنگ



جریانی از اطالعات که مراحل مختلف تجزیه و تحلیل را جهت : فرایند 

.رسیدن به یک هدف هدایت می کند



1–ی تغییر در هر جزء یا عنصر بر بعضی از اجزا یا همه آن ها تأثیر م

.گذارد

2–رموله نگرش به مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرایند ، توالی ف

.کردن استراتژی و اجرای آن را به همراه دارد



1–موقعیت استراتژیک شرکت

2–یزی عناصرفرایند نیاز به توجه یکسان در طی فعالیت های برنامه ر

.در هر زمان ندارند

3–ند نتیجه حاصل از پذیرش مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرای

از مراحل نهادینه کردن و کنترل برای « بازخورد» تأکید بر ضرورت 

.مراحل اولیه فرایند است

4–د ، نیاز آخرین نتیجه پذیرش مدیریت استراتژیک به عنوان یک فراین

.به دیدن آن به صورت یک سیستم پویاست





ر سازمانها  مسئولیت توسعه فرایند مدیریت استراتژیک د
نیز  و شرکت ها بر عهده مدیران عالی رتبه است که آنها

ژی را دنبال  با بینشی کل گرا فرایند فرموله کردن استرات
.می نمایند

کل مدیران عالی ابتدا کسب و کارها را به عنوان یک
می در درون محیط رقابت مورد ارزیابی و مطالعه قرار

و از دیدگاه بخشی...... دهند و سپس به ارزیابی  
عملیاتی می پردازند



عف در رویکرد تاکتیکی مدیران استراتژیک بعد از شناخت نقاط قوت و ض

.ردازندشرکت از بعد عملیاتی به ارزیابی سازگاری شرکت با محیط خارج می پ

(رویکرد کل گرایی کاهش می یابد ) 

کند بدلیل رویکرد تاکتیکی ریسک بیشتری به مدیران استراتژیک تحمیل می:

.اشدبرنامه ریزی بر مبنای رویکرد تاکتیکی ممکن است انعطاف پذیر ب–1

.ا استایجاد انسجام و یکپارچگی در این رویکرد مشکل تر از رویکرد کل گر–2

.درویکرد تاکتیکی منجر به تمرکز بر وضعیت موجود تا آینده می گرد–3



مدل ها یا الگوهاعموماَ مراحل منطقی و تحلیلی را که شرکت ها در فعالیتهای
استراتژیک خود مورد استفاده قرار داده اند تشریح می کنند

اما

روش های الزم برای اجرای هر گام را توضیح نمی دهند، بنابراین امکان ارائه ی
کت مدل ایده آل در تحقیقات وجود ندارد البته تحقیقات نشان داده است که شر
ه برنامه هایی که دارای برنامه ریزی استراتژیک هستند نسبت به شرکت هایی ک

.ندارند موفق ترند



یت سومسن محدودیت مهم الگو ، غیر سیاسی بودن آن است زیرا مدیر

تراتژیک استراتژیک صرفاَ یک توالی منطقی نیست بلکه مدیریت اس

تار یک فعالیت رفتاریست و همانند سایر فرایندهای مربوط به رف

ردن و آسیب پذیر است ، بنابراین افراد درگیر در فرایند فرموله ک

اجرای استراتژی باید هدایت گردیده و مهارت هایشان سازماندهی 

.شود و برنامه ریزی و کنترل رفتار نیز ضرورت می یابد










