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 چکیده:

 
برنامه ریزی استراتژیك فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی استراتژیك سازمان را طراحی می 

ن نهفته است. زیرا در قالب چنین فرآیند و کارگروهی است که اعتقاد و کنند. مهمترین ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آ

باور به استراتژی سازمان شكل می گیرد و افراد درگیر در این فرآیند، احساس تعلق و مالكیت نسبت به آن پیدا می کنند. بعالوه 

ر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از با رشد مستمچنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار استراتژی سازمان می گردد. 

جامعه و تأثیر  افتد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده می ای در جهان اتفاقو تغییرات و حوادث شتابنده می رودمیان 

انند سیستم، مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی م می شود ها موجبشرکت آن بر رشد و توسعه

توجه به محیط، . نظران مدیریت قرار گیردریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیك مورد توجه صاحباقتصاد، برنامه

ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه

توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و را 

قطعیت در مورد  گیری و، عوامل جدید مؤثر بر تصمیمها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیماتآمادگی سازمان

سازمانها باید برای کسب موفقیت بلندمدت  کند.تر میمدیریت استراتژیك را افزونتغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل 

این مهم نیازمند این است که  داشته باشند. ایده ای از منابع موردنیاز جهت گیری، و که به روشنی بیان شده باشد، مقصدی

داشته و  ،تهیه برنامه های استراتژیك و  تژیكطبیعت استراتژی، استفاده از فرآیندهای مدیریت استرا مدیران درک کاملی از:

در این مقاله سعی شده  بطور مداوم توسعه یافته و خود را با شرایط درحال تغییر تطبیق می دهد. تشخیص دهند که استراتژی

 است مراحل تدوین برنامه ریزی استراتژیك در سطح یك بنگاه بیان و تبیین گردد.

 استراتژیک، بنگاه تدوین، برنامه ریزیکلید واژه: 
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 مقدمه    -1

های مدیریت همگامی دارد. مكاتب کالسیك رفتاری و کمی مدیریت بر از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیك با تحول در تئوری

د، رفتار ریزی تولیکردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامههایی از سازمان و عملكرد آن تأکید میجنبه

گیری و غیره. لیكن هرگز فضای های کمی تصمیمزیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدل

سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و 

د. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و چنین نیازی هم احساس نمی ش

ها شرکت جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیدهحوادث شتابنده

ریزی بلند مدت، دانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامهموجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گر

نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیك مورد توجه صاحب

 تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی بود.دگرگونی و

ها، لزوم آمادگی برای برخورد با چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان حیطی و ارائهتوجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای م

تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی  در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی 

 گیری و، عوامل جدید مؤثر بر تصمیمیر، نوع تصمیماتها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغیرخدادهای آتی و آمادگی سازمان

  کند.تر میقطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیك را افزون

داشته  ایده ای از منابع موردنیاز جهت گیری، و سازمانها باید مقصدی که به روشنی بیان شده باشد،برای کسب موفقیت بلندمدت 

تهیه  و  طبیعت استراتژی، استفاده از فرآیندهای مدیریت استراتژیك این مهم نیازمند این است که مدیران درک کاملی از: اشند.ب

بطور مداوم توسعه یافته و خود را با شرایط درحال تغییر تطبیق می  داشته و تشخیص دهند که استراتژی ،برنامه های استراتژیك

ای هدایت انتخابها با در نظر گرفتن طبیعت و جهت سازمان را به دست می دهد. انتخابهای سازمان چهارچوبی بردهد. استراتژی 

 : مربوطند به

  محصوالت و خدمات 

 بازارها 

 توانائیهای کلیدی 

 رشد 

  برگشت سرمایه 

 تخصیص منابع  



 



 

یه ای برای مدیریت استراتژیك و استراتژی ها پا استراتژی تعریف می کند که یك سازمان در آینده می خواهد چه چیزی باشد.

فرموله کردن برنامه های استراتژیك می باشند. مدیریت استراتژیك مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملكرد بلند 

مدت یك شرکت یا سازمان را تعیین می کند. مدیریت استراتژیك عبارتست از بررسی محیطی)هم محیط داخلی و هم محیط 

وین استراتژی)برنامه ریزی بلندمدت یا استراتژیك(، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیك بر خارجی(، تد

نظارت و ارزیابی بر فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یك شرکت تاکید دارد. در ابتدا به جای واژه 

کسب و کار استفاده می کردند که در بر گیرنده فعالیت هائی، همچون برنامه ریزی بلندمدت  مدیریت استراتژیك از عبارت سیاست

و استراتژی بود. اما واقعیت این است که سیاست کسب و کار جهت گیری کالن مدیریتی دارد و عمدتا به محیط داخلی سازمان و 

جه دارد. مدیریت استراتژیك، به عنوان یك جوزه مطالعاتی، یكپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب تو

در بر گیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست کسب و کار، به همراه تاکید بیشتر بر محیط و استراتژی می باشد. بنابر این 

 ترجیح دادند عبارت مدیریت استراتژیك را جایگزین سیاست کسب و کار کنند.

نیك های مورد استفاده در برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت استراتژیك توسط شرکتها و مؤسسات تجاری بسیاری از مفاهیم و تك

مانند جنرال الكتریك و گروه مشاوران بوستون طراحی شده و با موفقیت مورد استفاده قرار  گرفته اند. با وجود این همه سازمانها 

ش می کنند به قواعد مدیریت استراتژیك عمل کنند. بسیاری می توانند موقتا و نه از این ابزارها استفاده می کنند و نه حتی تال

بدون تهیه و تدوین اهداف عملیاتی و استراتژیهای خالق موفق شوند. اما با وجود پیچیدگی زیاد محیط های رقابتی تكرار این 

ای سازگار و هماهنگ کردن مجموعه تحت موفقیت در دراز مدت غیر ممكن به نظر می رسد. همزمان با تالش مدیران ارشد بر

 مدیریت خود با اوضاع و شرایط در حال تغییر دنیا، مدیریت استراتژیك طی چهار مرحله زیر تكامل می یابد:

 مرحله اول: برنامه ریزی مالی اساسی: با هدف اعمال کنترل عملیاتی بهتر از طریق تالش برای تامین بودجه ها.

مبتنی بر پیش بینی: با هدف برنامه ریزی مؤثرتر به منظور کمك به رشد سازمان از طریق تالش برای مرحله دوم: برنامه ریزی 

 پیش بینی آینده فراتر از سال بعد.

مرحله سوم: برنامه ریزی با تاکید بر محیط خارجی سازمان)برنامه ریزی استراتژیك(: با هدف تامین خواسته ها، نیازها و سالیق 

 در رقابت از طریق تالش برای جا انداختن و اعمال تفكر استراتژیك.بازارها و موفقیت 

مرحله چهارم: مدیریت استراتژیك: با هدف کسب مزیت رقابتی و آینده ای موفق از طریق مدیریت تمام منابع. مرحله چهارم در 

ین که باید به امر برنامه ریزی فرآیند تكامل مدیریت استراتژیك خود شامل مراحل اجرا، ارزیابی و کنترل است. به عالوه ا

 استراتژیك در مرحله سوم توجه و تاکید بیشتری کرد.  

هرم مدیریت استراتژیك را نمایش می دهد. بیانیه ماموریت بیش از اینكه نمود داخلی داشته باشد پیامی برای  ( سطوح1شكل )

 داخل سازمان مفهوم پیدا می کند.   گروههای ذینفع و خارجی است. سایر سطوح هرم پیام داخلی داشته و برای

 



 



 
 هرم مدیریت استراتژیك ( سطوح1شكل )

 

سازمانها می بایست با مد نظر قرار دادن ماموریت و چشم انداز، استراتژیهای خود را تدوین کنند. استراتژی در باالی هرم سازمانی 

رتژیهای تعیین شده برنامه ریزی تاکتیكی را انجام داده و تدوین و تهیه می شود. مدیریت میانی سازمان با مد نظر قرار دادن است

حاصل برنامه ریزی تاکتیكی، برنامه های عملیاتی است که برای دپارتمانهای سازمان با افقهای زمانی کوتاه تعیین می گردد. 

 در هریك را نمایش می دهد. (، افق زمانی2شكل)

 

 



 



 یزی استراتژیك(، افق زمانی در هریك از عناصر برنامه ر2)شكل

 

و حتی بیشتر را مدنظر قرار می دهیم. استراتژیها افق  21، 11همانطور که در شكل قابل مشاهده است در چشم انداز افق زمانی 

سال را در بر دارند. برنامه های عملیاتی افق زمانی حداکثر یكساله  3سال را در بر می گیرد و تاکتیكها افق زمانی زیر  5تا  3زمانی 

مدیریت استراتژیك و ابزارهای مرتبط را به نحو مناسب به  ( با نگاهی گسترده جایگاه مفاهیم هر مرحله از3شكل ) مد نظر دارند.را 

 نمایش می گذارد.

 
 (:  نگاهی گسترده به مفاهیم هر مرحله از مدیریت استراتژیك و ابزارهای مرتبط3شكل )

برنامه ریزی سازمانی قرار است به پرسشی پاسخ دهند. ماموریت سازمان چرائی  (، برای رفع ابهام در3هریك از سطوح هرم شكل)

کلیدی اعتقادات سازمانی را نمایش داده و چشم انداز، مقصدی که سازمان در آینده می  وجود سازمان را بیان می کند. ارزشهای

ی امتیازی متوازن یكی از ابزارهای مفید برای کارتها خواهد باشد را روشن می کند. استراتژی نقشه رسیدن به چشم انداز است.

نقشه راه استراتژی است و برنامه های استراتژیك تاکتیكها را که نشان دهد الزم است چه کارهائی انجام گیرد را مشخص می کنند. 

وی کار آماده و با اهداف فردی، آخرین مرحله در فاز برنامه ریزی است و مجموعه این فعالیتها برآمدهای استراتژیك شامل نیر

 انگیزه، فرآیندهای اثربخش، مشتریان و سهامداران راضی را در پی خواهند داشت.
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های متنوع و مدیریت فعالیت  سازد.را ضروری می استراتژیكگیری در محیط کسب و کار، مدیریت پیچیدگی و ظرافت تصمیم     

را  آفرینزا و فرصتمشكلای دیگر از عوامل خشی از فعالیت مدیران است، محیط بیرونی مؤسسه، مجموعهب فقطچند بعدی درونی، 

 آورد. این محیط، در برگیرنده موارد زیر است:رو می فرا

 ؛ پذیر باشدرقبا، هر وقت که سودآوری امكان 

 ؛شوندتر میکنندگان منابعی که روز به روز کمیابتأمین 

 پردازند؛نظارت میبه مقرراتی فزاینده همواره با ی که های دولتسازمان 

 بینی شودباید پیششان همواره رو به فزونی هایمشتریانی که خواسته 

فرآیندی  ،سازمانی که بر توانایی سازمان در رشد سودآور آن تأثیر دارند، مدیرانبه منظور برخورد اثربخش با همه عوامل درون     

. چنین کندکنند که به نظرشان، وضعیت بهینه مؤسسه را در محیط رقابتی تسهیل ای طراحی میبه گونه را استراتژیكمدیریت 

و برای واکنش  می آوردتری از تغییرات محیطی فراهم برآورد دقیق ،راهبردی یپذیر است که فرآینداستقراری به این لحاظ امكان

در هر مجموعه، حاصل تفكر و  استراتژیكهای تدوین برنامه .کندجاد میایآمادگی بیشتری  نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی

 ها و قوت سازمان است.تالش مدیران مجموعه با توجه به شناخت ایشان از ضعف

های چشمگیر شك در فواصل زمانی مختلف منجر به پیشرفتهایی است که بیتعیین پروژه این فرآیند،بنابراین خروجی      

ی برای بهبود تعریف کند، بهتر است که یهاکرد که هر سازمانی که در نظر دارد پروژه بیانتوان چنین ر حقیقت مید شد. دنخواه

 .کندبا تعیین منابع مختلف اولویت اجرای هر یك را مشخص  و انجام داده استراتژیكریزی این کار را در خالل فرآیند برنامه
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توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می با

ای جامع برای مواجهه با اینگونه شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بكارگیری برنامه حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده

شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست. مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا، یمسائل بیشتر از گذشته ملموس م

های مدیریت بر اساس میزان درکی است که حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایهنگر و اقتضایی راهنگر، جامعآینده

های موفق تجاری در دنیای امروز دارند. پس یكی از مهمترین و شرکتها های رقیب، بازارها، قیمتشرکت مدیران از خدمات

 است.« مدیریت استراتژیك»توانند از آن بهره گیرند ها برای حصول موفقیت در آینده میابزارهایی که سازمان
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تر و تر، معقولطریق استفاده کردن از روشی منظمکند تا از که به سازمان کمك میاستمنفعت اصلی مدیریت استراتژیك این  

کلی دو دسته منافع مالی و غیر طورهای بهتری را تدوین کند. بههای راهبردی را انتخاب کرده و استراتژیها یا گزینهتر، راهمنطقی

 مالی در این زمینه قابل ذکر هستند:
کنند سودآورترند. نتیجه تحقیق هایی که از مدیریت راهبردی استفاده میمنافع مالی: نتیجه تحقیقات نشان می دهد سازمان

ها به سبب تغییراتی بوده که از نظر راهبردی در شرکت ایجاد شده بود. افزایش سودآوری شرکت %01دهد که دیگری نشان می

کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی ریزی میند به صورت منظم برنامههایی که عملكردی عالی داراصوال شرکت

 دهد.های داخلی و خارجی شرکت رخ میباشند که در محیط

های رقیب، افزایش های شرکتاند مانند افزایش آگاهی از تهدیدات خارجی، درک بهتر از استراتژیمنافع غیر مالی: منافع محسوسی

وری کارکنان، کاهش مقاومت در برابر تغییرات، درک بهتر کارکنان از رابطه بین عملكرد و نظام جبران خدمات، کمك به بهره

 های اصلی. های بلندمدت در تصمیمنگری و حمایت بیشتر از هدفسازمان برای هماهنگی بیشتر در رفتار کارکنان، تقویت آینده

ای خالق و نوآور عمل کند و برای شكل دادن به آینده خود به دهد که به شیوهن را میمدیریت استراتژیك به سازمان این امكا

ای درآید که هایش به گونهشود که سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعالیتصورت انفعالی عمل نكند. این شیوه مدیریت باعث می

دهد( و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل  واکنش نشان ها،اعمال نفوذ نماید )نه اینكه تنها در برابر کنش

 در آورد.
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که استها. مقصود از تدوین راهبردی اینفرآیند مدیریت استراتژیك دربرگیرندة سه مرحله است: تدوین، اجرا و ارزیابی راهبرد 

آورند، شناسایی هایی را به وجود میکنند یا فرصتکه در محیط خارجی، سازمان را تهدید میمأموریت شرکت تعیین شود، عواملی

های گوناگون در نظر گرفته شوند های بلند مدت تعیین گردند؛ راهبردیشوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناخته شوند؛ هدف

 شوند عبارتند از:ها مطرح میی که در زمینه تدوین استراتژیهای خاصی برای ادامة فعالیت انتخاب شوند. مسائلو استراتژی

 خواهد به آن بپردازد؛تعیین نوع فعالیتی که شرکت می 

 ها خارج شود؛    خواهد از آنهایی را که میفعالیت 

 شیوة تخصیص منابع؛ 

 ها؛بارة گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتگیری درتصمیم 

 ه بازارها ؛گیری در مورد ورود بتصمیم 

 های مصون نگاه داشتن و حفظ شرکت در مقابل رقبا. تعیین شیوه 

 تدوین استراتژی -1-5

 
ریزی و هم به کنترل بپردازد، چرا که تنها یك یك مدیر استراتژیست باید هم به برنامه ( مشخص است،4در شكل ) همانگونه که

  کند.ها میریزی، سعی در کنترل فعالیتمدیر بدون برنامه غیر



 



تیرومام نییعت 

یجراخ لماوع  یسررب 

یلخاد لماوع  یسررب 

اه یژتارتسا  باختنا  یبایزرا و  اهنیودت ،  تسایس  هنالاس و  یاه  فده  عبانمنییعت  دركلمعصیصخت  یبایزرا و  هبساحم  تدمدنلب فادها  نییعت 

یژتارتسا یژتارتسانیودت  یبایزرایارجا 

 (: تدوین استراتژی4شكل )
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محیط سازمان در راستای شناسایی عوامل محیطی که بر عملكرد سازمان تاثیر به سزایی دارند. مدیران هر  عبارت است از مطالعه

های اتخاذشده با ه منظور درک بهتر رویدادهای درون سازمانی و برون سازمانی از یك سو و افزایش تناسب استراتژیاز چندگاه ب

مؤثر محیط  نمایند. یك مدیر برای تجزیه و تحلیل کارآمد ومحیط سازمانی از سوی دیگر، اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی می

، عملیاتی و  )کالن(سطح عمومیدو داشته باشد. محیط سازمانی معموالٌ در  سازمانی باید از ساختار محیط سازمان آگاهی

 شود.بندی میدسته تخصصی)فرد(

 

 های سازمانیگیریگذاری جهتپایه -3-5

. چهار عنصر اساسی در همین راستا گرددهای سازمانی میگیریگیری از نتایج تجزیه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهتبهرهبا 

ارزشهای »(، Organizational Vision« )چشم انداز سازمانی»(،  Mission  Organizational« )موریت سازمانیما»

ماهیت،  عناصر سازمانی بوده، بیانگر اتصال دهنده باشند.این سه مفهوم به منزله( میOrganizational Values« ) سازمانی

 های سازمانی هستند.گیریچگونگی و نحوه جهت

سازمان در  اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و چشم انداز، حكم تصویر زنده ها، به منزلهوجودی، ارزش ریت، معادل فلسفهمأمو

آیند تا با یكدیگر همكاری کنند، به تالش مضاعفی برای رسیدن ای تعریف شده را دارد. اما وقتی دو یا چند نفر گرد هم میآینده

ها، اولویت ها، دغدغه ها و ذهنیات بایست به ارجحیتاینكه یك گروه بتواند بهینه عمل کند، میبه این موارد نیاز است. برای 



 



همگی آنها توجه شده باشد. به عبارت دیگر یك مدیر استراتژیست می بایست برای ایشان شرایطی را فراهم آورد که افراد بتوانند 

 چشم انداز خود و سازمان با هم مبادله کنند.ها و تصمیمات خود را در مورد ارزشها، مأموریت و عقیده

 

 هدف گذاری  -4-5 

( برنامه ریزی در طرح ها و برنامه ها هستند.آنها در چارچوب فرایند برنامه ریزی تدوین Purposeمنظور ) ، بیان کننده «اهداف»

 ریزی است ،ری جزء الینفك یك برنامهگذاکنند. هدفشده، ایده های مبهم و تجربی را به منظورها و نتایج مشخص تبدیل می

اهداف سازمانی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت در جهت اگرچه ممكن است اهداف به صورت ناآگاهانه تعریف شده باشند. 

های یك سازمان همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می کنند. اهداف کند. ورودی ها، فرایندها و خروجیآنها حرکت می

 منظور یك سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیما ً از مأموریت سازمان منتج می شوند.  مناسب منعكس کننده سازمانی
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 پس از تجزیه و تحلیل محیط، تعیین جهت گیری سازمانی و تعریف مأموریت، ارزشها، چشم انداز و اهداف سازمانی آماده مشاور

های عملكرد مناسب جهت دستیابی به اتژی های سازمانی می باشد. تعیین استراتژی عبارتست از فرآیند تعیین زمینهتعیین استر

های محیطی را منعكس بایست تحلیلها میوجودی سازمان. به عبارت دیگر استراتژی اهداف سازمانی در راستای مأموریت و فلسفه

ف سازمانی شوند. روشها و مدلهای تعییین استراتژی به تبع مدیریت استراتژیك، ازیك کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهدا

ریزی های برنامهتكنیك و دستورالعمل خاص پیروی نكرده، هریك حاوی یك مفهوم و یك بینش هستند. در این راستا مدل

ت صنعت مربوطه و شرایط محیطی صورت استراتژیك بسیاری موجود می باشند که انتخاب آنها با توجه به ماهیت شرکت، وضعی

ریزی استراتژیك توان ادعا کرد که در هر شرکتی که مدیریت استراتژیك پیاده شده است، یك مدل برنامهمی پذیرد. بنابراین می

 ریزی استراتژیك کالسیك استفاده شده است. کار رفته است که در آن عمالً از یك یا چند مدل برنامهمنحصر به فرد به

 

 سترسازی و اجرای استراتژی هاب -6-5 

 

اجرا  های تدوین شده را به مرحلهبسترسازی و اجرای استراتژی ها پنجمین مرحله از فرایند مدیریت استراتژیك است که استراتژی

 ایده است. جهتفشده عمالً بیمی گذارد. اما بسترهای کارآمدی که مدیران بنا نهاده اند، بدون یك اجرای منظم و برنامه ریزی

 ها به چهار مهارت بنیادین نیاز است:آمیز استراتژیاجرای موفقیت

ها و ( : که عبارتست از توانایی اداره کردن افراد طی اجرای استراتژی. مدیرانی که ترسInteracting Skillالف( مهارت تعامل ) 

می کنند، آمادگی این را دارند که بهترین اجرا کننده باشند. های سایرین در رابطه با اجرای یك استراتژی جدید را درک ناامیدی

 این مدیران تأکیدشان بر اعضای سازمان و گفتگو برای یافتن بهترین روش به اجرا درآوردن استراتژی است.



 



که عبارتست از توانایی تهیه و تدارک منابع سازمانی ضروری برای اجرای یك : (Allocating Skillب( مهارت تخصیص)

 استراتژی. مجریان موفق استراتژی ها دارای استعداد زیادی در برنامه ریزی امور، بودجه بندی مالی و زمانی و تخصیص سایر منابع

 باشند.بحرانی می

مانعی  توانایی استفاده از اطالعات برای مشخص کردن این امر که آیا  ز:که عبارتست ا  (Monitoring Skill )ج( مهارت نظارت

اطالعاتی  های بازخورشوند که سیستممجریان استراتژی ها در صورتی موفق میجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر. بر سر ا

 ها گزارش بگیرند.بوجود آورند و پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی

در سرتاسر سازمان که می توانند  (: که عبارتست از توانایی ایجاد یك شبكه از افرادOrganizing Skillد( مهارت های سازمانده)

کنند تا به هنگام بروز مشكل در اجرای استراتژی، به حل آن مشكل کمك کنند. مجریان موفق این شبكه را طوری طراحی می

  بینی برآیند.مشكالت قابل پیش انواع خاصی از گیرند، بتوانند از عهدهافرادای را که در بر می

میز یك استراتژی نیازمند افراد کارآمد، تخصیص منابع موردنیاز، نظارت بر روند اجرا و حل به موقع به طور کلی، اجرای موفقیت آ

مشكالت برخاسته طی اجرا می باشند و شاید بتوان گفت که تجربه ثابت کرده است که دانستن اینكه چه افرادی می توانند 

 ا بپردازند، از مهمترین ضروریات می باشد.مشكالت را حل کنند و قادرند به محض بروز مشكالت به رفع آنه
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کنترل استراتژی به عنوان آخرین گام مدیریت استراتژیك، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیك به عنوان یك کل  

گذاری جهت و تحلیل محیطی، پایهبوده، نقش تضمین عملكرد مناسب این فرایند را دارا می باشد. کنترل تمامی ابعاد تجزیه 

کنترل استراتژی ها را در بر دارد. شایان ذکر  های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، حتی نحوهگیری

است که جهت اجرای استراتژی ها می بایست آنها را به تاکتیك و برنامه های عملی مربوطه تقسیم نمود. پرواضح است که 

 های عملی مربوطه اجرا و کنترل شوند.باشند، مگر اینكه برنامهقابل کنترل نمی تراتژی ها اس

 
 

 نتیجه گیری -6

 
که استها. مقصود از تدوین راهبردی اینفرآیند مدیریت استراتژیك دربرگیرندة سه مرحله است: تدوین، اجرا و ارزیابی راهبرد

آورند، شناسایی هایی را به وجود میکنند یا فرصتط خارجی، سازمان را تهدید میکه در محیمأموریت شرکت تعیین شود، عواملی

های گوناگون در نظر گرفته شوند های بلند مدت تعیین گردند؛ راهبردیشوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناخته شوند؛ هدف

 شوند عبارتند از:ها مطرح میمینه تدوین استراتژیهای خاصی برای ادامة فعالیت انتخاب شوند. مسائلی که در زو استراتژی

 

 خواهد به آن بپردازد؛تعیین نوع فعالیتی که شرکت می 

 ها خارج شود؛    خواهد از آنهایی را که میفعالیت 

 شیوة تخصیص منابع؛ 



 



 ها؛بارة گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتگیری درتصمیم 

 ا؛گیری در مورد ورود به بازارهتصمیم 

 داشتن و حفظ شرکت در مقابل رقبا.های مصون نگاه تعیین شیوه 

 

 مراحل اجرای استراتژی در سطح یك بنگاه به شرح زیر می باشد: در انتها نیز می توان نتیجه گرفت
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