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 مقدمه:

ات  ارائه بهتر خددم ،هاهای مختلف از فناوری برای  بهبود کسب و کار، کاهش هزینهامروزه سازمان

 ها دارد و حتدیکنند. فناوری اطالعات تاثیر مثبتدی روی سدازمانو افزایش بهره وری استفاده می

ها میمار تغییر نموده است. مدیریت استراتژیک، مجموعه تصدها نیز دچهای مدیریت سازمانشیوه

های موفد  کندد. سدازمانهای مدیریتی است که عملکرد آتی یک شدرکت را تعیدین میو فعالیت

نده کنندد. افدزایش خادرات ناشدی از اشدتباهات پرهزیهای مناسبی را اتخاذ میتژیاهمیشه استر

قدت و ددارد تا بده مددیریت اسدتراتژیک بدا ا وا میای روحتی بحران های اقتصادی، مدیران حرفه

و  های بده سدرعت در حدال تغییدرهای خود را در محیطجدیت بیشتری بپردازد تا بتوانند شرکت

ردن کدبسیار رقابتی سرپا نگه دارند. همزمان با تدالش مددیران ارشدد بدرای سدازگار و هماهندگ 

ید توجده غییر دنیا، مدیریت استراتژیک بامجموعه تحت مدیریت خود با اوضاع و شرایط در حال ت

 خاصی نیز به فناوری اطالعات داشته باشد. 

ت را تژیک در فنداوری اطالعداابا توجه به اهمیت این موضوع تصمیم گرفتم کتاب مددیریت اسدتر

های درس تالیف نمایم. در این کتاب اصول مدیریت استراتژیک بررسی شده است. ضمنا سرفصدل

 ست. اک در تجارت الکترونیک در رشته فناوری اطالعات نیز پوشش داده شده تزیامدیریت استر

از خوانندددددددگان گرامددددددی تراضددددددا دارم نقددددددرات خددددددود را از طریدددددد  ایمیددددددل 

m.a.torkamani@gmail.com های بددا اینجانددب در میددان بگتارنددد تددا اشددکا ت وکاسددتی

 های بعدی برطرف گردد.ب در چاپاحتمالی کتا

 بتوانندد در پایان هر فصل سئوا ت تستی تالیفی قرار داده شده است تا خواننددگان گرامدی بهتدر

ریت خود را برای آزمونهای پیش رو آمداه نمایندد. در پایدان از جنداب آقدای حسدین قنبدری مددی

تشدکر و  مساعدت در کار چداپ انتشارات ارساو و سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران به خاطر

 قدردانی مینمایم.

 

 

 

 

 

 

 محمد علی ترکمانی

 1397 پاییز

mailto:m.a.torkamani@gmail.com
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 تعریف استراتژی -1-1

استراتژی دراصل به معنای ایجاد تحول یک سازمان یا یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است . 

علم اداره کردن عملیات . حرکت ارتش درجندگ آورده شدده در فرهنگ عمید استراتژی به معنی 

 mcgillاسدتاد دانشدگاه    Quinn. آقدای است . استراتژی از نقز لروی به معنی راهبدرد اسدت

university .استراتژی را اینگونه تعریف کرده است 

ازمان سیاست ها و زنجیرهای عملیاتی یدک سد ،فاهدااستراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که 

 را درقالب یک کل به هم پیوسته به یکدیگر , ترکیب میکند 

 فه ای.ک شرکت تجاری معمو ًسه نوع استراتژی را بررسی می کند؛ بنگاه، کسب و کار، و وظیی

ت .استراتژی بنگاه )شرکت( به توصیف جهت گیری کالن شرکت در راستای نگرش کلی آن شرک1

 و خاوط تولید می پردازد.  به رشد و مدیریت انواع کسب و کارها

ر بهبدود .استراتژی کسب و کار معمو ً در ساح محصو ت یا واحد کسب و کار اجرا می شود و ب2

 رد. موفریت رقابتی کا ها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخش بازار خاص تأکید دا

ه ای مثل بازار یابی .استراتژی وظیفه ای ) کارکردی( نگرشی است که توسط یک حوزه ی وظیف3

یا تحری  و توسعه برای تحر  اهداف و استراتژی های بنگاه و کسب و کدار از طرید  بده حدداکثر 

رساندن بهره وری منابع، اعمال می گردد. در این اسدتراتژی، بدر توسدعه و توجده بده یدک امتیداز 

 مشخص تأکید می شود تا موجب برتری رقابتی شرکت با واحد کسب و کار گردد. 



 فناوری اطالعات مدیریت استراتژیک                                                         18        

 

 تعاریف استراتژی از نگاه مینتز برگ -2-1
 

مفهوم استراتژی ناشی از نقریات و نگرش های مختلفی است کده درخصدوص اسدتراتژی مادرح  

ز ایدن اشده است . و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است . این درحالی است کده برخدی 

 مه بیات نقامی یا تجاری سرچشتعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از نقر اد

رح سداخت گرفته است, متفاوتند.براساس نقریه مینتزبرگ استراتژی را از پنج دیدگاه میتوان ماد

 :که عبارتند از 

  (Plan) رنامه یا ب استراتژی به عنوان طرح -1

  (Ploy) شگردیا استراتژی به عنوان نیرنگ -2

 (Pattern) استراتژی به عنوان الگو -3

 (Position)راتژی به عنوان موقعیت است-4

  (Perspective) اندازچشمیا استراتژی به عنوان نگرش -5

وکار قابل قبولی با استفاده از نراط قوت و توانید استراتژی کسبها، میP با درک صحیح هر یک از

 های سازمان استخراج کنید. توانایی

 

 
 5PS: 1-1شکل 

 استراتژی به عنوان طرح -1-2-1
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 عیت و یداعبارت است از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعه های از رهنمودها کده بدرای مرابلده باوضد

اساسدی  استراتژی ها با این تعاریف دارای دو ویژگی رخدادی خاص درآینده پیش بینی می شود .

فمندد اند :استراتژی ها پیشاپیش نسبت به اتفاقات سداخته مدی شدوند و نیدز توسدعه آن هدا و هد

دیددگاه  . تعداد زیادی از تعاریف داده شده برای استراتژی درزمینده هدای مختلدف , بدا ایدناست 

  همخوانی دارد.

و  درارتش : استراتژی مرتبط با ایجاد طرحی مردماتی برای جنگ , شدکل دهدی عملیدات منفدرد

 تصمیم گیری برای نبرد های منفرد است . 

ر ح کامل  طرحی که مشخص میکند یدک بدازیگدرتئوری بازی : استراتژی عبارت است از یک طر

 درهر وضعیت ممکن است چه انتخاب هایی خواهد کرد.

اهدداف  درمدیریت استراتژی : یک پارچه , جامع و منسجم است که برای اطمینان از دستیابی بده

 اصلی سرمایه گتاری طراحی شده است . 

 ه مفداهیمند که استراتژی ضمن اینکداستراتژی به عنوان نیرنگ : عالقمندان به این تعریف معترد

وری مارح درتعریف قبل را دارا می باشد, دارای ویژگی خاصی است کده منجدر بده نیرندگ و مدان

 زیرکانه درمرابل رقبا می شوند . 

 استراتژی به عنوان الگو-2-2-1

ورت براساس این تعریف به دنبال توسعه استراتژی که میتواند هم به صدورت طدرح و هدم بده صد 

ی ژی الگدوییرنگ باشد , مهم ترین گام , محر  سازی استراتژی ها است . لتادراین تعریف استراتن

ی بدرای درجریان تصمیم ها است . این تعریف برای عملیاتی نمودن مفهوم اسدتراتژی و بده عبدارت

فراهم کردن یک چهار چوب قابل لمس و معنی داربرای هدایت و مددیریت ماالعدات درخصدوص 

لیده استراتژی ابداع شده است . لدتا بدراین اسداس اسدتراتژی بایدد دربرگیرندده ی کشکل گیری 

  حرکات و عملکرد های سازمان برای دستیابی و محر  سازی طرح ها و نیرنگ ها نیز باشد

 ه کار مدیبنابراین تعریف هنگامی که پیکاسو مدتی که با رنگ آبی نراشی می کرد یک استراتژی ب

به عبارت  خود را فرط در رنگ مشکی به بازار عرضه کرد.Tکمپانی فورد مدل برد . همان گونه که 

 دیگر دراین تعریف ,استراتژی سازگاری دررفتار است , چه مورد نقر باشد ,چه نباشد .
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می رسدد  این تعریف ممکن است برای واژه ای که کامال با اختیار همبستگی دارد , عجیب به نقر

مدا اینکه کمتر کسی استراتژی را به ایدن صدورت تعریدف مدی کندد, ولی حریرت این است که با ا

 بسیاری از مردم , استراتژی را به همین صورت به کار می برند .

 استراتژی به عنوان موقعیت  -3-2-1

 چهارمین تعریف این است که استراتژی یک موقعیت اسدت خصوصدا وسدیله ای بدرای قدرار دادن

اه برخدی سازمانی مایلند آن را محیط بنامندد . براسداس دیددگ سازمان درجایی که نقریه پردازان

ان و صاحب نقران, استراتژی با این تعریف به یک نیروی میانجی یا هماهندگ کنندده بدین سدازم

استراتژی یا به عبارتی بین موقعیت درونی وبیرونی تبدیل می شود . از لحاظ اکولوژی, –محیاش 

سدتراتژی از لحاظ مددیریتی ا ی است که پول تولید می کند؛مکان، یک پناه است ؛ازلحاظ اقتصادی

 قلمرو محصول  بازار است  و مکانی است درمحیط که درآن امکانات متمرکز شده است . 

 استراتژی به عنوان نگرش-4-2-1

آن را تعریف چهارم استراتژی )موقعیت سعی دارد محلی برای سازمان درمحیط خدارج آن بیابدد و

ک یدلی که تعریف پنجم نگرش به درون سازمان می نگرد.دراینجدا اسدتراتژی مستحکم کند؛درحا

رای بدنگرش است که محتوای آن نه فرط از یک موقعیت منتخب بلکه از روشی عمی  و ریشه دار 

 درک جهان تشکیل داده شده است . 

یجداد مدی اسازمان هایی وجود دارند که به بازار یابی عالقمندندو یک ایددئولوژی کامدل بدرای آن 

اده دکنند. مثال شرکت هیولت پاکارد ,رویکرد شرکت را مبنی بر )فرهنگ مهندسدی(خود توسدعه 

 ست .است ؛ درحالی که مک دونالد برای )کیفیت خدمات ,تمیزی ,وارزش کارش ( شهرت یافته ا

 نکات استراتژی -5-2-1

 باتوجه به تعریف فوق استراتژی حاوی نکات زیر است 

 مع از محیط برون و تعیین جایگاه سازمان درآن.داشتن تصویری جا 

 ( داشتن هدف های بلند مدتvisionو فدا کردن فرصت های آنی برای رون  آینده و احتد ) راز

 از اصل غافلگیری 

  تعیین رسالت و شخصیت سازمان 
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  نگرش بلند مدت درتخصیص منابع و تصمیم گیری 

  درقبال برنامه و مسیر حرکت ضرورت انجام درون سازمانی و تعهد مشترک عمومی 

  اتخاذ سیاست درست و تاکتیک هایی به عنوان وسدیله ای بدرای تحرد  هددف هدای سدازمانی

 جایگاه هدف های سازمانی 

مفهوم تفکر استراتژِک و کاربرد آن در برنامه ریـزی -3-1

 استراتژیک

ن طرید  ارشد از آ ( تفکراستراتژیک را به عنوان فرایندی تعریف می کند که مدیران1995گرت ) 

مان و ت از سدازمی توانند فراتر از بحرانها و فرایندهای مدیریتی روزانه بیندیشند تا نگرشی متفداو

 محیط متغیر آن به دست آورند.

سدتراتژیک ( با مرایسه یادگیری تک حلره ای و دو حلره ای، بین برنامه ریزی ا 1998هراکلوس ) 

مه ابه برنات. از دیدگاه وی اولی)یادگیری تک حلره ای( مشو تفکر استراتژیک تفاوت قائل شده اس

ی کندد ریزی استراتژیک و دومی )یادگیری دوحلره ای( مشابه تفکر استراتژیک است. وی ادعدا مد

ابتی از که یادگیری تک حلره ای شامل تفکر در قالب مفروضات موجود و اقدام براساس مجموعه ث

ی الش وا مل، یادگیری دو حلره ای مفروضات موجود را به چاقدامات بالروه جایگزین است. درمراب

جدر سدبتری مندارد و راه حل های جدید و نوآورانه ای را توسعه می دهد که به اقدامات بالروه منا

 می شوند.

 تعریف و اجزاء تفکر استراتژیک-1-3-1

 : عبارتند از اجزاء تفکر استراتژیک

 تفکر سیستمی 

 خالقیت 

 داشتن چشم انداز 

 تفکر سیستمی:-1

وان ان بده عندکافمن: تغییر دیدگاه از تجزیه سازمان به عوامل خرد و کارمندان به مواجهه با سدازم

 یک سیستم جامع که هر بخش آن با کل سیستم در تعامل است.
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و دیدن اینکه چگونه مشکالت دست به دست  day to day operational problemsعبور از 

 را می آفرینند.هم می دهند و مشکل بزرگی 

ی کده بده سنجه: ما باید نگاه فرا شخصیتی و فرا رویدادی داشدته باشدیم. مدا بایدد بده سداختارهای

م. رفتارهای فردی شکل می دهند و شرایای که رویدادهای مالوب را رقم مدی زنندد توجده کندی

 چنین دیدگاهی نیازمند فهم کامل دینامیک های ضمنی داخلی و خارجی سازمان است.

 القیت:خ-2

 ز ایدن روااستراتژی عبارت است از ایده ها و توسعه راه حل های نوین برای ساخت مزیت رقابتی، 

 استراتژیست ها باید خالق باشند.

Woodmanخالقیت عبارت است از ساخت محصو ت، خدمات، ایده ها و فرایندهای کداربردی : 

 ی پیچیده کار می کنند.و ارزشمند توسط افرادی که با یکدیگر در یک سیستم اجتماع

 عنصر مشترک همه تعاریف: نو بودن و مرتبط بودن به فعالیت های سازمان

 شناسدایی مهارت تفکر خالقانه: توانایی تولید راه حل های فراوان برای حل یک مشکل و توسعه و

 الگوها و روش های نا معمول.

 ه فرد.توسعه استراتژی های منحصر به فرد و برنامه های عمل منحصر ب

De Bonoبدون خالقیت نمی توانیم به طدور کامدل از اطالعدات و تجربده هدا کده در دسدترس : 

 انیم.مماست استفاده کنیم و در ساختارهای قدیمی، الگوهای قدیمی و مفاهیم قدیمی باقی می 

 چشم انداز: -3

ندداز نشان می دهد که شرکت هایی با شم قوی نسبت به چشم ا Collins & Porrasتحریرات 

 بدر سداخت و هدف در بازار سهام بسیار موف  تر بوده اند. رهبران در این شرکت ها تاکیدد زیدادی

 ارندد.سازمان هایی داشته اند که درک عمیری از د یل وجودی شان و ارزش هدای بنیادینشدان د

 مفهوم چشم انداز را بعدا) در همین فصل ( بررسی خواهیم کرد.

 تراتژیکضرورت توسعه تفکر اس-2-3-1

 ست.ااصلی ترین ضرورت داشتن تفکر استراتژیک تغییرات سریع محیط بیرونی و درونی سازمان 

 عناصر تشکیل دهنده استراتژی -4-1
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 :به طور کلی استراتژی از سه عنصر تشکیل شده است
 هدف 

 سیاست 

 ابزار  

 هدف -1

ا یسیر ص کننده  موجود هدف از طرف مبین فاصله موجود تا شرایط مالوب و ازطرف دیگر مشخ

ه واقع ستفادامسیرهایی است که جهت دستیابی به هدف , یک یا ترکیبی از آنها را بایستی مورد 

 (چشم انداز (visionشوند . هدف دراستراتژی بلند مدت می باشد .

 سیاست -2

 .ی شودسیاست مبین چگونگی دستیابی بر اهداف غایی است که این هدف در استراتژی مارح م

 ار ابز-3

ار ب ابزوسایل اجرایی سیاست ها و تحر  اهداف یا هدف استراتژی می باشد. آنچه در انتخا

 رایط بایستی مورد توجه قرار داد تفکر اقتضایی است بدین معنا که استراتژی بایستی ش

ار ررسی قرورد بماجتماعی , اقتصادی ,فرهنگی ,سیاسی,تکنولوژی و...سازمان را ابتدا به طوردقی  

 و ابزار کاربردی و متناسب با شرایط درچارچوب استراتژی استفاده کند. دهد

 جایگاه هدف و سیاست دراستراتژی-5-1

بک شرکت درحیات خویش هدف یدا اهددافی را دارد کده درجسدتجوی دسدتیابی برآنهدا فعالیدت 

خویش را درجهت به حرکت درمی آورد . دریک شرکت ممکن است ماهدف های مختلفی داشدته 

ی م ولی دربین اهداف یک هدف مهم تر می باشد . اصو  هددف اصدلی شدرکت هدای بازرگدانباشی

ی شدود مدستیابی به حداکثر سود است. حال درکوتاه مدت یا بلند مدت و ولی آنچه موجب تمایز 

حداکثر  این است که راه های رسیدن به آن با هم متفاوت است .به عبارت دیگر جهت دستیابی به

بندا  مختلف وجود دارند .لتا همیشه فرط یک طری  مختلف وجود داشته باشد کده به اهداف طرق

بر امکانات و محدودیت ها و شرایط حاکم بروضعیت شرکت مشخص می شدود وایدن رسدیدن بده 

 هدف راسیاست می نامند 

 وجوه سیاست  -6-1
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 هر سیاست دارای سه وجه است: 

 یند.ی باشند و از آن تبعیت می نمادرواقع زیرمجموعه هدف استراتژیک  م: اهداف -1

ستند که مبین حدود مسیر و حرکت و مشخص کننده نوع عواملی ه: محدودیت ها و فشارها -2

 درچگونگی مسیر حرکت موثرند.

  .بیانگر توان حرکت و چگونگی دستیابی بر اهداف است: امکانات و منابع -3

 سیاستو  تفاوت بین استراتژی -7-1

ود حامدل که این استراتژی می تواند خدمسیر دستیابی به هدف را تعیین میکند استراتژی درواقع 

ی را مشخص میکند ولی اسدتراتژ سیاست های متعددی باشد لتا سیاست طری  دستیابی به هدف

مددت  بیش تر مسیر تحر  هدف را تعیین می کند. انتخاب استراتژی می تواند شدرکت را دربلندد

 ن منوط به :هدایت میکندو انتخاب درست آ

Productivity-1   2-effectiveness      3-  efficiency       

 ) بهره وری (             ) اثر بخشی (                     )کارایی(  

  (Competitive advantage) مزیت رقابتی-8-1

ن دادن هایی است که همدواره شدرکت را بده نشدامزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی

ای دهد که یک شرکت در شاخصهمزیت رقابتی وقتی رخ می .سازدعملکردی بهتر از رقبا قادر می

رسد که نسبت به رقبا برتری پیددا ها و قابلیتهایی میها به پیشرفتها و توسعهیا ترکیبی از شاخصه

بسیار متخصص، تکنولوژیهای صنعتی یا  نیروی انسانی، یا منابع طبیعیکند. مانند دسترسی به می

اطالعاتی و ... مزیت رقابتی، میزان فزونی جتابیت پیشنهادهای شرکت از نقر مشتریان در مرایسه 

باشد که آن را قادر به ارائه خددمات بهتدر ها یا ابعاد میبا رقبا است. مزیت رقابتی، تمایز در ویژگی

کند، در کل مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضده قبا به مشتریان میاز ر

 .شدودکند، به نحوی کده در آن زمدان ایدن ارزش توسدط رقبدای بدالروه و بالفعدل عرضده نمیمی

  :ویژگی زیر باشد 4یک شرکت یا بنگاه برای این که دارای مزیت رقابتی باشد باید دارای 

 با ارزش باشد 

 کمیاب باشد 

 غیرقابل ترلید باشد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 غیرقابل جانشین باشد 

ه رقیب است کهمفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشی از توانایی های معین یا ترکیب توانایی 

  .برتر منحصراً یا به مردار زیادی نسبت به رقبا داراست

 SMARTروش -9-1

ش نمی اهداف در فرمول این روروشی بسیار شناخته شده برای اهداف است . اگر چه تمامی 

ارهای ز معیگنجد ، ولی این روش نراه شروع خوبی برای  تعیین ویژگی های اصلی اهداف است. ا

 این روش برای تعیین اهداف سازمان استفاده می شود 

 :SMARTویژگیهای اصلی اهداف در روش -1-9-1

 ((specificمشخص بودن  -1

 تایج مورد انتقار را بیان کند هدف باید روشن و قابل فهم باشد و ن 

  برای هر هدف یک نراه شروع و یک نراه پایان مشخص تعیین می شود 

  معمو  تعداد اهداف بین چهار تا هفت هدف محدود می شود 

 (Measurableقابل اندازه گیری بودن)-2

  حر تیزان ماهداف باید یا به صورت کمی ویا کیفی قابل اندازه گیری باشند تا بتوان 

 آنها را تعیین نمود

 تلف اهداف به وظایف قابل مدیریت شکسته می شوند .رسیدن به آنها طی مراحل مخ

در  انجام می شود که این کار به تشخیص مشکالت ،قبل از بروز کمک می نماید و

 انتهای هر مرحله، مرور اهداف و اصاالحات  زم انجام می شود 

 (Relevantمرتبط بودن ) -3

 باشند ته باشند و در راستای آنهاباید دقیرا از اهداف راهبردی سازمان نشات گرفاهداف -الف

 هداف سازمان قبل از تهیه هر برنامه ای برای اجرا، اولویت بندی می شوند:ا-ب

 ولویتابتدا مهم ترین اهداف برنامه ریزی می شوند و سپس بریه اهداف بر اساس ا 

 برنامه ریزی می شوند 
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 صاص ینان حاصل می شود که منابع کافی به مهم ترین اهداف اختاز این طری  اطم

 یافته است

 (Timelyزمان دار ) -4

ز ا ود تااهداف باید زمان مشخصی داشته باشند و کارها مااب  یک جدول زمان بندی انجام ش

ات عری اطالی فناوالبته باید توجه داشته باشید که اکثر پروژه هاتاخیر فعالیت ها جلوگیری شود. 

 .که برای یک سال زمانبندی می شوند ،بیش از این مدت طول می کشند

 اشندباید اطمینان حاصل شود که مدیران متعهد به پشتیبانی از اهداف تعیین شده می ب

 تعریف مدیریت استراتژیک -10-1

ابی ارزی می توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین , اجرا و

ت ود دسیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت ختصم

فریت سب موکیابد . همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای 

الی مسازمانی برچندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت , بازاریابی , امور 

 .  د )عملیات( , تحری  و توسعه و سیستم های اطالعات رایانه ای)حسابداری( , تولی

 فرایند طراحی )مراحل (مدیریت استراتژیک -11-1

 :رحله ی )گام ( است که عبارتند ازبه طور کلی مدیریت استراتژیک دارای سه م

 تدوین استراتژی:-1

ت مؤثر فرصت ها و تدوین استراتژی، عبارت است از طراحی طرح های آینده نگر برای مدیری

تهدیدهای محیای و بررسی نراط قوت و نراط ضعف شرکت. تدوین استراتژی شامل تعریف 

مأموریت شرکت، تعیین اهداف مشخص، طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به 

سازمان درتدوین استراتژی بایستی ابتدا هدف, ماموریت ها و رسالت های . )خط مشی(سیاست

زمان را با توجه به نراط قوت و ضعف درونی مورد بررسی قرار دهد و با یک شناخت جاری سا

دقی  وضعیت موجود سازمان را تبیین می کند. بررسی محیط و عوامل موثر محیای شامل 

فرصت ها و تهدید ها دراین مرحله بسیار مهم است زیرا سازمان درتفکر استراتژی دائم با محیط 
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دقی  محیط , عوامل محیط,عوامل موثری دررسیدن به اهداف سازمان  درارتباط است و شناخت

 خواهد شد .

ب آنها ر قالدر زیر به زمینه هایی که شرکت ها می توانند اهداف آرمانی و عملیاتی خود را د

                    تعیین نمایند، اشاره   می کنیم:                                           

 سودهای خالص( سودآوری( 

 )کارآیی )هزینه های پایین و غیره 

 )رشد )افزایش کل دارایی ها، فروش ها و غیره 

 )ثروت سهام داران )سودهای سهام به عالوه ترقی قیمت سهام 

 )به کارگیری درست )مالوبیّت( منابع )بازگشت سرمایه 

 )شهرت و اعتبار )شرکت بزرگ و ممتاز شناخته شدن 

 نیت کارکنان، افزایش دستمزدهای آنها(توجه به کارکنان )ام 

  با  ا هاکتوجه به جامعه )پرداخت مالیات ها، مشارکت در امور خیریه، تهیه و عرضه

 خدمات مورد نیاز جامعه(

 )رهبری بازار )سهم بازار بیشتر 

 )رهبری تکنولوژیک )نوآوری ها، خالقیت 

 )برا )پرهیز از ورشکستگی 

 ای غل برشاده از شرکت برای اهداف فردی مثل تهیه نیازهای فردی مدیریت ارشد )استف

 خویشاوندان

 اجرای استراتژی : -2

طبیعی  ودهد  درمرحله ی اجرا استراتژیست , منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز زا تخصیص می 

وجود  ای آناست که زمانی که زمانی که استراتژی قابل اجرا است . که منابع  زم برای  اجر

 ی کند.یدا مد بنابراین استراتژی بر اساس منابع و توانمندی موجود جنبه اجرایی پداشته باش

 ارزیابی استراتژی:-3

درمدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله ی به حساب می آید . مدیران نیاز 

ی شود شدید دارند که بدانند استراتژی ها خاص و مورد نقر آنان درچه زمانی کارساز واقع نم

اصو  ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید دراین مورداطالعاتی را گرد آوری کرد. همه 
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استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند, زیرا عوامل داخلی و  خارجی به صورت دائم 

 می شوند: درحال تغییر هستند برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام 

 ه اند.بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفت-1

 محاسبه و سنجش عملکردها -2

 اقدامات اصالحی -3

 استراتژیست ها -12-1

ارای دراد این افاستراتژیست ها افرادی هستند که مسئول موفریت یا شکست سازمان می باشند. 

 ر اجراییمدی ،هیات مدیره، عضو رئیس ، مدیر،مدیر عامل :مانند. تندهسمختلفی عنوان شغلی 

 در هر سازمان استراتژیست ها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:  . .و ...

 ایجاد یک بستر برای تغییر 

  ایجاد تعهد و احساس ماالکیت 

  .ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری 

 مأموریت چیست؟        -13-1

ارد که دن می ان،مرصد آن سازمان است، یا در واقع فلسفه وجودی آن. مأموریت بیامأموریت سازم

ده ای ه فایمثالً یک خدمت، مثل خانه تکانی، یا محصو ت شرکت، مثل اتومبیل، چه چیزی یا چ

می  به جامعه می دهد؟ یک مأموریت خوب طراحی شده، هدف بنیادی و بی نقیری را تعریف

روی ن یک شرکت از دیگر     شرکت های مشابه اش می شود و قلمکند که باعث متمایز شد

دف، هفعالیت های شرکت را، در مورد محصو ت )کا ها و خدمات( عرضه شده و بازارهای 

     چه کهمشخص می کند. مأموریت تنها به وضعیت کنونی سازمان مربوط نمی شود، بلکه به آن

نده رۀ آینی چشم انداز استراتژیک مدیریت دربامی خواهد بشود نیز می پردازد: مأموریت یع

رکت از ش شرکت. مأموریت شرکت در واقع نراۀ اشتراک انتقارات کارکنان است و تصویری واحد

 به گروه های ذی نفع مهم در محیط   وظیفه ای شرکت ارائه می دهد. 

 

 ماموریت )بیانیه (                                      missingاستراتژی                                        visionچشم انداز 
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 ه در ورزش فوتبال: نمونه ای از ماموریت، اهداف و ارزش1-2شکل 

 

 Visionانداز استراتژیک چشم-14-1

 . نرشه راه آینده سازمان ، دورنمای همه جانبه و گسترده سازمان است 

 د ؟ صول ، مشتریان و امور مهم چه خواهد بوتمرکز ما در مورد آینده تکنولوژی ، مح 

  شرکت در کجا قرار خواهد گرفت ؟ 

  تصویری است از آینده سازمان 

راتژی نادیده که نمی توان هیچگاه آن را در فرآیند تدوین است در تدوین استراتژی رکن اساسی

قر قرار مد نسوال اساسی باید  5گرفت ، تدوین چشم انداز می باشد . در تدوین چشم انداز 

 : گیرد

(5W ( 1.What- 2.Who- 3.Where-4.Why-5.When 

ی م آن  در ترسیم چشم انداز از یک سو چشم انداز مالوب و آیدندده ای که در پی سداخدتن

مه و برنا راتژیباشیم ، ترسیم می شود و از سوی دیگر با توجه به اف  مورد نقر برای تدوین است

د فوق موار صورت خواهد گرفت . زیر بنای کلیدی تحر  هر یک از ها ، ترسیمی از آینده محتمل

در  ست کهاستخراج ارزش و بیان اصول حاکم بر تصمیم گیری ها و رفتار و عملکرد سازمانی ا

 واقع باورها و جهان بینی حاکم بر استراتژی سازمان را تشکیل   می دهند .

 و  چگونگی   ماهیت ،  بیانگر  مانی است وانداز ، نیروی جهت دهنده و یکپارچه کننده سازچشم

ازمان عمل می باشد . که به منزله ستاره قاب شمال یک س    راستای  جهت گیری های سازمانی

 می نماید .
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 ترسیم چشم انداز بر اساس ارزشها، ماموریتها و آرمانهای سازمان: 1-3شکل 

 انداز سه جزء ضروری تشکیل چشم-15-1

   دقی  : در چه کسب و کاری هستیم ؟ معرفی و تعریف 

  ی یک تصویر از آینده : اگر مااب  وضعیت فعلی حرکت کنیم در آینده چه چیز

 خواهیم بود ؟ 

  خواهید که زمان کار کردن های شفاف و روشن : چه چیزی را از افراد خود میارزش

 باور داشته باشند و مااب  مفاهیم و آینده متصور شما عمل نمایند ؟

 نکات کلیدی تداوم بخش حیات چشم انداز-16-1

  انداز تمرکز همیشگی بر روی چشم 

  انداز نمایش با شهامت سر سپردگی به چشم 

 انداز گام های اساسی و اولیه تدوین چشم-17-1

کنند و چگونه تغییرات را در نقر ط اقتصادی ، صنعت و سازمان که چه میارزیابی محی -1

  ؟ت چه اثراتی را بر روی سازمان دارد گیرند و این تغییرامی

 خواندن را خاوط بین –ای و بیرونی وجه به اطالعات حاشیهت -2

های افراد و خواهید مسائل را درک کنید بدوید به خاوط جلویی و به صحبتاگر واقعاٌ می

یی های چیزمشتریان گوش بدهید  قاعاٌ راجع به کسب و کار ، مشتریان و چگونگی عملکرد واقع

 دستگیرتان خواهد شد .


