
 

 

 مدیریت استراتژیک چیست؟

هذیشیت استشاتژیک ػثاست است  هجوَػِ تػوین ّا ٍ الذاهات هذیشیتی است کِ ػولکشد تلٌذ هذت یک ضشکت سا تؼییي هی کٌذ.

اص تشسسی هحیغی )ّن هحیظ خاسجی ٍ ّن هحیظ داخلی( تذٍیي استشاتژی، اجشای استشاتژی، اسصیاتی ٍ کٌتشل. تٌاتشایي هذیشیت 

 تش ًظاست ٍ اسصیاتی تش فشغت ّا ٍ تْذیذّای خاسجی دس سایِ تَجِ تِ ًماط لَت ٍ ضؼف یک ضشکت تأکیذ داسد.استشاتژیک 

 هشاحل هذیشیت استشاتژیک چیست؟

 :یک دس تش گیشًذُ سِ هشحلِ هی ضَدفشآیٌذ هذیشیت استشاتژ

 تذٍیي استشاتژی ّا -۱

 اجشای استشاتژی ّا -۲

 اسصیاتی استشاتژی ّا -۳

  ی، سهاصهاى سا تْذیهذ  ذٍیي استشاتژی ایي است کِ هأهَسیت ضشکت تؼییي ضَد. ضٌاسایی ػَاهلی کهِ دس هحهیظ خهاسج   همػَد اص ت

هی کٌٌذ یا فشغت ّایی سا تِ ٍجَد هی آٍسًذ. ضٌاسایی ًماط لَت ٍ ضؼف داخلی ساصهاى، تؼییي ّذف ّهای تلٌهذ ههذت، دس ًظهش     

اجشای استشاتژی ّا ایجاب هی کٌذ کهِ سهاصهاى    .ی خاظ جْت اداهِ فؼالیتگشفتي استشاتژی ّای گًَاگَى ٍ اًتخاب استشاتژی ّا

ّذف ّای ساالًِ دس ًظش تگیشد، سیاست ّا سا تؼییي کٌذ، دس کاسکٌاى اًگیضُ ایجاد کٌذ ٍ هٌاتغ سا تِ گًَهِ ای تخػهیع دّهذ کهِ     

صیاتی لهشاس داد کهِ هَفمیهت اههشٍص ًوهی تَاًهذ       ّای سا هَسد اس تذاى سثة تایذ استشاتژی .استشاتژی ّای تذٍیي ضذُ تِ اجشا دس آیذ

تسهٌذُ   ضَد، ساصهاًی کِ تِ ٍضهغ کٌهًَی   هَفمیت فشدا سا تضویي ًوایذ. هَفمیت ّویطِ هَجة تشٍص هسائل جذیذ ٍ گًَاگَى هی

 .ًوایذ یا دچاس تکثش ضَد هحکَم تِ فٌا خَاّذتَد

 هضایای هذیشیت استشاتژیک چیست؟

ي اهکاى سا هی دّذ کِ تِ ضیَُ ای خالق ٍ ًَآٍس ػول کٌذ ٍ تشای ضکل دادى تِ آیٌهذُ خهَد تهِ    هذیشیت استشاتژیک تِ ساصهاى ای

غَست اًفؼالی ػول ًکٌذ. ایي ضیَُ هذیشیت تاػث هی ضَد کِ ساصهاى داسای اتتکاس ػول تاضذ ٍ فؼالیت ّایص تِ گًَهِ ای دسآیهذ   

 .آیٌذُ سا تحت کٌتشل دسآٍسدکِ اػوال ًفَر ًوایذ ٍ تذیي گًَِ سشًَضت خَد سا سلن تضًذ ٍ 

 ٍیژگی ّای هذیشیت استشاتژیک چیست؟

هذیشیت استشاتژیک، ٍیژگی ّایی سا کِ هذیشیت کلی داساست دس تش هی گیشد، اها هتفاٍت اص ایي ٍیژگی ّا، اص یک سشی خػَغیات 

  .کِ هختع هذیشیت استشاتژیک است هی تَاى تحث کشد

ک ٍظیفِ هذیشیتی ػالی )تلٌذ پایِ( است: هذیشیت استشاتژیک چَى تغَس کاهل هشتهَط تهِ   لثل اص ّش چیض هذیشیت استشاتژیک ی -۱

 .هتَجِ آیٌذُ ساصهاى تَدُ ٍ سؼی دس هطخع کشدى ساستا ٍ جْت تشای آى داسد، تذاى جْت ٍظیفِ اغلی هذیشاى تلٌذ پایِ است

یي هی اًذیطذ کِ دس افك صهاًی هطخع ضذُ ساصهاى تِ ا ،ّای تلٌذ هذت ساصهاى هشتَط است هؼغَف تِ آیٌذُ تَدُ ٍ تِ ّذف -۲

 .چِ خَاّذ ضذ ٍ تشای گشفتي ایي ًتایج چِ کاسّایی سا تایذ اًجام داد



 

 

ّوثسهتگی ٍ  یغی کِ دس آى لهشاس داسًهذ دس   ّا تا هح ساصهاى .تِ غَست یک سیستن تاص هی ًگشد اهذیشیت استشاتژیک ساصهاى س -۳

غَست هی گیشد ساصهاى ًیض اص آى تأثیش خَاّذ پزیشفت. تهذیي سهثة ههذیشیت اسهتشتژیک     تؼاهل هی تاضٌذ. دس هحیظ ّش تغییشی 

 .هحیظ سا اص ًضدیک تؼمیة هی کٌذ

ّهایی   تِ ػثاست دیگش هذیشیت استشاتژیک اّذاف، تػوین ٍ فؼالیهت  .هذیشیت استشاتژیک هذیشاى سدُ پاییي سا ساٌّوایی هی کٌذ -۴

 .پاییي تشیي سغَح تشای ّش کس ًمغِ ضشٍع حشکت سا تؼییي هی کٌذ سا کِ هطخع هی کٌذ دس داخل ساصهاى تا

 تأثیش هذیشیت استشاتژیک تش ػولکشد کذاهٌذ؟

تحمیمات ًطاى دادُ است کِ ػولکشد ساصهاى ّایی کِ تِ هذیشیت استشاتژیک هی پشداصًذ تیطتش ٍ تهاالتش اص دیگهش سهاصهاى ّاسهت.     

یک ساصهاى ٍ استشاتژی، ساختاس ٍ فشآیٌذّای آى ساصهاى، آثاس هثثتی تش ػولکشد  دست یاتی تِ یک حلمِ استثاط هٌاسة تیي هحیظ

آى داسد. تشای اثشتخص ٍ هؤثش تَدى، ّویطِ الصم ًیست کِ هذیشیت دس لالة فشآیٌذی سسوی تِ اجشا دسآیذ. ضشکت ّهای کَچهک،   

ػاهل ٍ گشٍّی اص هذیشاى اسضذ هوکي است تهِ   دس ػول، هوکي است تِ ضکل غیش سسوی ٍ تِ عَس ًاهشتة تشًاهِ سیضی کٌٌذ. هذیش

 .عَس اتفالی دٍس ّن جوغ ضًَذ تا تِ حل هسائل استشاتژیک تپشداصًذ ٍ لذم ّای تؼذی سا تشًاهِ سیضی کٌٌذ

 ًحَُ تکاهل هذیشیت استشاتژیک چگًَِ است؟

 هذیشیت استشاتژیک عی چْاس هشحلِ تکاهل هی یاتذ:

 .وال کٌتشل ػولیاتی تْتش اص عشیك تالش تشای تأهیي تَدجِ ّاػتا ّذف اشًاهِ سیضی هالی اساسی: ت: ۱هشحلِ 

تشًاهِ سیضی هثتٌی تش پیص تیٌی: تا ّذف تشًاهِ سیضی هؤثشتش تِ هٌظَس کوک تِ سضذ ساصهاى اص عشیك تالش تهشای پهیص   : ۲هشحِ 

 .تیٌی آیٌذُ فشاتش اص سال تؼذ

هاى )تشًاهِ سیضی استشاتژیک(: تا ّهذف تهأهیي خَاسهتِ ّها، ًیاصّها ٍ سهالیك       تشًاهِ سیضی تا تأکیذ تش هحیظ خاسجی ساص: ۳هشحلِ 

 .تاصاسّا ٍ هَفمیت دس سلاتت اص عشیك تالش تشای جا اًذاختي ٍ اػوال تفکش استشاتژیک

 .هذیشیت استشاتژیک: تا ّذف کسة هضیت سلاتتی ٍ آیٌذُ ای هَفك اص عشیك هذیشیت توام هٌاتغ: ۴هشحلِ 
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