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  تعریف مدیریت استراتژیک
اي  یابی تصمیمات وظیفههنر و علم تدوین، اجرا و ارز: توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد می

همان گونه که از این تعریف . هاي بلند مدت خود دست یابد سازد به هدف چندگانه که سازمان را قادر می
هماهنگ : شود شود در مدیریت استراتژیک براي کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می استنباط می

هاي اطالعات  ، تحقیق و توسعه و سیستم)عملیات(ولید ، ت)حسابداري(کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی
  .اي رایانه

  
  مراحل مدیریت استراتژیک

  :شود فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می
مقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی  : ها تدوین استراتژي  - 1

ورند، شناسایی نقاط قوت و آ هایی را به وجود می کنند یا فرصت که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می
هاي گوناگون و انتخاب  هاي بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژي ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف

: ها مطرح می شوند، عبارتند از هایی که در زمینه تدوین استراتژي لهأسم. هاي خاص جهت ادامه فعالیت تراتژياس
خواهد از آنها خارج شود، شیوه  هایی را که می خواهد به آن بپردازد، فعالیت تعیین نوع فعالیتی که شرکت می

گیري در مورد ورود به  ها، تصمیم فعالیت گیري درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن تخصیص منابع، تصمیم
سازد که براي  شود سازمان را متعهد می ها گرفته می تصمیماتی که در زمینه تدوین استراتژي. الملل بازارهاي بین

یک دوره نسبتاً بلندمدت محصوالتی خاص تولید کند، در بازارهاي مشخصی به فعالیت بپردازد، و سرانجام از 
هاي بلندمدت  ها مزایاي رقابتی سازمان را در دوره استراتژي. اي استفاده کند شده هاي شناخته آوري منابع و فن

  .نمایند تعیین می
-هاي ساالنه در نظر بگیرد، سیاست کند که سازمان هدف ها ایجاب می اجراي استراتژي: ها  اجراي استراتژي  - 2

ها تدوین شده اي تخصیص دهد که استراتژيبع را به گونهها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منا
ها را تقویت نماید، یک ساختار  اجراي استراتژي مستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژي .به اجرا درآید

هاي  بندي کند، سیستم هاي بازاریابی را هدایت نماید، بودجه ریزي کند، تالش اثربخش سازمانی را شالوده
ه وجود آورد و از آنها استفاده نماید و سرانجام با توجه به عملکرد سازمان خدمات کارکنان را اطالعاتی را ب
هاي تدوین  ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و استراتژي مقصود از اجراي استراتژي. جبران نماید

  .شده را به مرحله عمل در آورند
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باشد و ایجاب  ترین مرحله می تراتژیک مرحله اجرایی مشکلاغلب، چنین تصور می شود که در مدیریت اس 
. کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند، از خود گذشتگی کنند و نوعی خودکنترلی اعمال نمایند می

  .ها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند موفقیت مرحله اجرایی استراتژي
مدیران . آیدها آخرین مرحله به حساب میدر مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژي: ها ارزیابی استراتژي  - 3

اصوالً . شودهاي خاص و موردنظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمینیاز شدید دارند که بدانند استراتژي
ها همه استراتژي. را گردآوري کرد ها بدین معنی است که باید در این مورد اطالعاتیارزیابی استراتژي

  .گیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستنددستخوش تغییرات آینده قرار می
  

 نامندها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک میاغلب، اجراي استراتژي: نکته.  
  :شوندمیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام براي ارزیابی استراتژي

 .اندهاي کنونی قرار گرفتهتراتژيبررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس اس - 1

 .محاسبه و سنجش عملکردها - 2

  .اقدامات اصالحی - 3
از  شود در سه سطحها انجام میهایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژيدر یک سازمان بزرگ فعالیت

کل شرکت، سطح بخش یا واحد تجاري استراتژیک و سطح  سطح: است از گیرد که عبارت مدیریت انجام می
  .ايوظیفه

  
  هاي علمیترکیب قضاوت شهودي و تجزیه و تحلیل

روشی منطقی، عینی و سیستماتیک براي اتخاذ : توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه توصیف کردمی
اي تنظیم طالعات کمی و کیفی به گونهشود ادر این مدیریت سعی می. تصمیمات بزرگ در یک سازمان

براي اتخاذ «هاي گذشته،  با توجه به تجربه .گردند که بتوان تحت شرایط نامطمئن تصمیماتی اثربخش اتخاذ کرد
گیري در  به ویژه براي تصمیم. استفاده کرد» هاي شهودي قضاوت«الزم است از » تصمیمات خوب استراتژیک

استفاده » هاي شهودي قضاوت«اي در گذشته نداشته باشند باید از  ي که هیچ نمونهشرایط بسیار نامطمئن یا موارد
آید  همچنین هنگامی که متغیرهاي بسیار به هم وابسته وجود دارند یا هنگامی که فشارهاي زیادي وارد می. کرد

نتخاب کرد، این حل شناخته شده، یکی را ا که تصمیمات درست باشند و یا هنگامی که باید از بین چندین راه
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 .باشند چنین شرایطی بیانگر ماهیت و عصاره مدیریت استراتژیک می. گیري مفید واقع خواهد شد شیوه تصمیم
اي از مدیریت که به هنگام  توانند از مدیریت استراتژیک سودجویند یعنی شیوه ها می بسیاري از سازمان

مساله این نیست که . کند هاي علمی استفاده می حلیلهاي شهودي و تجزیه و ت اي از قضاوت گیري، آمیزه تصمیم
هاي شهودي یکی را انتخاب کرد و بر آن اساس  هاي تحلیلی یا استفاده از توان فطري و قضاوت بین روش

هاي مدیریت استراتژیک به هنگام  مدیران در تمام سطوح سازمان باید در تجزیه و تحلیل. گیري نمود تصمیم
  .تفکر تحلیلی و تفکر شهودي مکمل یکدیگرند. هاي شهودي هم استفاده نمایند گیري از قضاوت تصمیم

  
  سازگاري با تغییرات

ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهاي داخلی فرایند مدیریت استراتژیک بر اساس این باور قرار دارد که سازمان
نرخ  .ورت خود را با تغیرات وفق دهدو خارجی و روندها نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضر

  .گذارند بسیار زیاد است ها اثر می و ژرفاي تغییراتی که بر سازمان
-ها این امکان را به وجود آورد که بتوانند در دورههدف فرایند مدیریت استراتژیک این است که براي سازمان

آوري اطالعات و جهانی  فن .ییر وفق دهندآمیز خود را با شرایط در حال تغاي موفقیتهاي بلندمدت به شیوه
در یک نقشه سیاسی، . سازند هاي کنونی را متحول می شدن تجارت تغییرات خارجی هستند که جامعه و سازمان

هاي دائمی مالی و  ها مشخص است، ولی در یک نقشه رقابتی شاهد جریان واقعی فعالیت مرزهاي بین شرکت
آور اطالعات موجب از بین رفتن  سرعت سرسام. اند د زیادي محو شدهباشیم و این مرزها تا ح صنعتی می

 .گر شیوه زندگی دیگران باشند توانند نظاره اي که در سراسر دنیا مردم می مرزهاي ملی شده است، به گونه
هایی مانند شهروندان جهانی، رقباي جهانی، مشتریان جهانی، عرضه کنندگان جهانی و توزیع کنندگان  پدیده

  .اند که ما در دنیاي بدون مرز زندگی کنیم جهانی باعث شده
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  اصطالحات کلیدي در مدیریت استراتژیک
  هااستراتژیست

هاي ها داراي عنواناستراتژیست. باشندسازمان میها افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست استراتژیست
مختلف شغلی هستند، مانند مدیرعامل، رئیس، مالک، رئیس هیات مدیره، مدیر اجرایی، رئیس دانشگاه، رئیس 

هاي جوناس، فراي و سري واستوا بر این باورند که در هر سازمان سه پژوهشگر به نام. دانشکده یا کارآفرین
  :دار سه مسئولیت اصلی هستنددهها عهاستراتژیست

 ایجاد یک بستر براي تغییر  - 1

 ایجاد تعهد و احساس مالکیت - 2

  .ایجاد توازن بین ثبات و نوآوري - 3
ها با این دیدگاه موافق هستند که نخستین مسئولیت اجتماعی هر شرکت این است که سودي  بیشتر استراتژیست

نماید، زیرا اگر به چنین سودي دست نیابد از عهده هیچ مسئولیت هاي آینده را تامین  را به دست آورد تا هزینه
  .اجتماعی دیگري بر نخواهد آمد

اي که مسائل اجتماعی براي سازمان دارند به موضوع نگاه ها و منافع بالقوهها باید از دیدگاه هزینهاستراتژیست
نمایند، توجه ترین شکل ممکن تامین میهاي اجتماعی که منافع سازمان را به بهکنند و به آن دسته از مساله

  .نمایند
  

  هاي ماموریتبیانیه
ماموریت سازمان نشان . نمایدهاي مشابه متمایز میبیانیه ماموریت سندي است که یک سازمان را از سایر سازمان

-اتژیستدر بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روي همه استر. شوددهنده طیف فعالیت، از نظر محصول و بازار می

ها و یک رسالت بیانگر ارزش» ما به چه کاري مشغول هستیم؟«: ، یعنی)11(شود ها وجود دارد، مطرح می
ها درباره ماهیت و دامنه شود که استراتژیستماموریت یا رسالت باعث می. هاي یک سازمان استاولویت
. هاي آن را مورد ارزیابی قرار دهندوفعالیتهاي بالقوه بازارها هاي کنونی شرکت بیندیشند و نیز جذابیتفعالیت

  .نمایدرسالت یا ماموریت سازمان نموداري است که مسیر آینده سازمان را مشخص می
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  ها و تهدیدات خارجیفرصت
ها و تهدیدات خارجی رویدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، مقصود از فرصت

توانند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت آوري و رقابتی است که میتی، فنمحیطی، سیاسی، قانونی، دول
ها و تهدیدها به میزان زیادي خارج از کنترل یک سازمان است، از این رو از واژه فرصت. یا زیان برسانند

جمعیت، تغییر در  جایی جابه) بیوتکنولوژي(آوري زیستی ها، فن انقالب در رایانه .کنندخارجی استفاده می
هاي خارجی  هاي کار، کشف فضا، بازیافت ضایعات و افزایش رقابت به وسیله شرکت ها و ارزش نگرش

این گونه تغییرات موجب به . ها وجود دارند هایی از فرصت هاي و تهدیدهایی هستند که باري شرکت نمونه
ه انواع متفاوتی از محصول، خدمت و شوند و در نتیجه ب هاي خاصی از مصرف کننده می وجود آمدن گونه

  .ها نیاز است استراتژي
هاي خارجی و پرهیز از ها باید براي بهره جستن از فرصتاصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان

بدین دلیل  . هایی برآینداثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها در صدد تدوین استراتژي
گاهی . توانند موفقیت سازمان را تضمین نمایند ها و تهدیدات خارجی می رت و ارزیابی فرصتشناسایی، نظا

فرایند انجام دادن تحقیق و گردآوري و همگون ساختن اطالعات خارجی را بررسی عوامل خارجی یا تجزیه و 
  .نامندتحلیل صنعت می
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 نقاط قوت و ضعف داخلی

اي گیرند که سازمان آنها را به شیوههاي قابل کنترل سازمان قرار مینقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت
، )حسابداري(هاي مدیریتی، بازاریابی، امور مالیآنها در سایه فعالیت. دهدبسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می

یکی از فعالیتهاي اصلی و  .آینداي به وجود میهاي اطالعات رایانه، تحقیق و توسعه و سیستم)عملیات(تولید 
ضروري مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهاي سازمان را شناسایی و آنها را 

  . ارزیابی کند
هاي داخلی شود و ضعف هایی را به اجرا در آورند که نقاط قوت داخلی تقویتوشند استراتژيک ها میسازمان

یکی از . کنند هاي رقیب تعیین می شرکت را در مقایسه با وضع شرکتنقاط قوت و ضعف . برطرف گردد
توان  نقاط قوت و  همچنین می. اطالعات مهم این است که سازمان از نقاط قوت و ضعف نسبی خود آگاه شود

توان  هاي بسیار زیادي می از راه. ضعف شرکت را بر اساس موجودیت و بر اساس عملکرد سازمان تعیین کرد
ها، تعیین میزان عملکرد و مقایسه این عوامل با  اخلی سازمان را محاسبه کرد، مانند محاسبه نسبتعوامل د

  .هاي گذشته میانگین صنعت یا دوره
  

  هاي بلندمدتهدف

موریت خود به أمین مکوشد در تأهاي خاصی که سازمان میهاي بلندمدت را به صورت نتیجهتوان هدفمی
از آن نظر این . اي است که بیش از یک سال باشدمقصود از دوره بلندمدت، دوره. دست آورد، تعریف کرد

آنها به شرکت . باشندها براي موفقیت سازمان الزم و ضروري هستند که تعیین کننده مسیر شرکت میهدف
گ کند و براي ها را تعیین نماید، امور را هماهنها را انجام دهد، هم افزایی کند، اولویتکنند ارزیابیکمک می

. اي اثربخش عمل نمایدهاي شرکت به شیوهریزي، سازماندهی، ایجاد انگیزه در کارکنان و کنترل فعالیتبرنامه
  .توانند چالشگر، قابل سنجش، باثبات، معقول و روشن باشندهاي بلندمدت میهدف

  
  هااستراتژي

هاي استراتژي. هاي بلندمدت خود دست یابدهدف توانند بدان وسیله بهها ابزاري هستند که شرکت میاستراتژي
ها، خرید توانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع بخشیدن به فعالیتشرکت می

  هاي دیگر، تولید و عرضه محصول، رسوخ شرکت
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هاي تشکیل مشارکت ها، تفویض بسیار از اختیارات وها، فروش اقالمی از داراییدر بازار، کاهش دادن هزینه
  .خصوصی باشند

  
  هاي ساالنههدف
هاي بلندمدت باید به آنها هاي کوتاه مدت هستند که شرکت براي رسیدن به هدفهاي ساالنه هدفهدف

هاي بلندمدت، باید قابل سنجش، به صورت کمی، چالشگر، واقعی، هاي ساالنه، مانند هدفهدف. دست یابد
ها باید بر حسب کل  در یک شرکت بزرگ این هدف .بندي شده باشدلویتها و اوسازگار با سایر هدف

هاي ساالنه باید بر حسب مدیریت،  هدف. اي تعیین شوند و واحدهاي وظیفه) واحدهاي مستقل(ها شرکت، بخش
با توجه به هر . ، تحقیق و توسعه و سیستم اطالعات باشند)عملیات(، تولید )حسابداري(بازاریابی، امور مالی

  .هاي ساالنه وجود داشته باشند اي از هدف دف بلندمدت باید مجموعهه
  

 هاي ساالنه از اهمیت خاصی برخودارند، در حالی که در تدوین ها هدفدر صحنه اجراي استراتژي :نکته
هاي ساالنه مبنایی براي تخصیص هدف. باشندهاي بلندمدت از اهمیتی ویژه برخودار میها هدفاستراتژي

  .آینده حساب میمنابع ب
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هاسیاست  

مقصود از سیاست، رهنمودها، . هاي ساالنه دست یافتتوان به هدفسیاست ابزاري است که بدان وسیله می
-هنگام تصمیم. کندهاي اعالن شده رعایت میهایی است که شرکت براي دستیابی به هدفمقررات و رویه

ها تعیین کننده شرایط روزمره و تکراري شود و همچنین سیاستها به عنوان رهنمود استفاده میگیري از سیاست
  .باشندشرکت می

، )حسابداري(هایی که در زمینه مدیریت، بازاریابی، امور مالی ها را بر حسب فعالیت اغلب، سیاست
ا را براي ه توان سیاست می. نمایند شود، بیان می ، تحقیق وتوسعه و سیستم اطالعات رایانه انجام می)عملیات(تولید

کل شرکت تعیین کرد و در تمام سازمان اعمال نمود، در سطح واحد مستقل تعیین و آن را در مورد یک بخش 
و منحصر به فرد اعمال کرد و یا اینکه سیاست را در مورد یک واحد از سازمان تعیین نمود و در مورد آن واحد 

ها اهمیتی ویژه دارند، زیرا  نظر اجراي استراتژي ها هم از هاي ساالنه، سیاست همانند هدف. خاص اعمال کرد
کوشد ها میسازمان با اجراي سیاست .نمایند انتظاراتی را که سازمان از کارکنان و مدیران دارد، مشخص می

  .هماهنگی و ثبات رویه را در درون سازمان و بین واحدها ایجاد نماید
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  استراتژیکالگوي مدیریت 
توان با استفاده از یک الگو، فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل ممکن مورد مطالعه قرار داد و آن می

  .را به کار برد
 

 

 

 

 

ارزیابی آنها روشی ها، اجرا و کند، ولی براي تدوین استراتژيگاه موفقیت شرکت را تضمین نمیاین الگو هیچ
در این الگو رابطه بین اجزاي اصلی فرایند مدیریت استراتژیک نشان داده شده  .نمایندروشن و عملی ارائه می

  .است

  
  

هاي از نظر منظقی نقطه آغاز بحث درباره مدیریت استراتژیک این است که کار را با تعیین ماموریت، هدف
ر تواند بیانگاز کنیم، زیرا وضع یا شرایط کنونی یک شرکت میهاي کنونی سازمان آغبلندمدت و استراتژي

  .هاي مشخص و معین باشد و حتی امکان دارد یک مسیر مشخص را نشان دهداستراتژي
تغییر در هر یک از ارکان الگو موجب تغییر در برخی دیگر یا . فرایند مدیریت استراتژیک پویا و مستمر است

جایی در سیستم اقتصادي  براي مثال، یک تغییر یا جابه .مزبور خواهد شدالگوي  همه اجزاي تشکیل دهنده
هاي بلندمدت  ها و هدف هاي بزرگی شود و نیاز به این دارد که در استراتژي تواند موجب پیدایش فرصت می

، هاي ساالنه خود دست یابد باید در سیاست خود تجدیدنظر نماید تجدیدنظر شود، اگر سازمان نتواند به هدف
هایی که  بنابراین، فعالیت. هاي شرکت رقیب تغییر کند شرکت در ماموریت خود تجدیدنظر نماید اگر استراتژي

آید جنبه دائمی دارد و تنها در پایان سال یا هر شش  ها، اجرا و ارزیابی آنها به عمل می در زمینه تدوین استراتژي
فرایند مدیریت  .د مدیریت استراتژیک هیچ پایانی نداردواقعیت این است که فراین. شود ماه یک بار انجام نمی

محاسبه و 
 ارزیابی عملکرد

  تخصیص 

 منابع

هاي  هدف تعیین
ساالنه و 

 ها سیاست

تدوین، ارزیابی 
و انتخاب 

 ها استراتژي

عوامل بررسی 
 داخلی

بررسی عوامل 
 خارجی

هاي  تعیین هدف تعیین ماموریت
 بلندمدت

 ها ارزیابی استراتژي ها استراتژي ياجرا تدوین استراتژي
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استراتژیک در عمل دقیقاً و به وضوح مراحلی که در الگوي مدیریت استراتژیک ارائه شده است تفکیک نمی 
ها هر شش ماه یک  بسیاري از سازمان. نمایند ها این فرایند را در یک فضاي بسته تدوین نمی استراتژیست. شود

ها، نقاط قوت و ضعف،  آیند تا درباره ماموریت سازمان، تهدیدها و فرصت رسمی گرد هم می بار به صورت
ها این است  دلیل این نوع گردهمایی. ها و عملکردها تجدیدنظر نمایند هاي بلندمدت، سیاست ها، هدف استراتژي

وي و بازخور نمودن نتیجه ایجاد ارتباطات ق. که افراد را تشویق به خالقیت و مشارکت فعال در امور نمایند
  .ها از جمله کارهاي ضروري است که باید در فرایند استراتژیک انجام شود فعالیت

  
  مزایاي مدیریت استراتژیک

اي خالق و نوآور عمل کند و براي شکل دادن دهد که به شیوهمدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می
شود که سازمان داراي ابتکار عمل باشد این شیوه مدیریت باعث می. نکندبه آینده خود به صورت انفعالی عمل 

نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت  اي در آید که اعمال نفوذهایش به گونهو فعالیت
دن در این مدیران و کارکنان از طریق درگیر ش. ارتباطات کلید اصلی موفقیت استراتژیک است. کنترل در آورد

نمایند گفت و گو و مشارکت در امور از ارکان اصلی به حساب هد به حمایت از سازمان میفرایند خود را متع
  .آیند می

هاي اصلی فرایند مزبور یکی از هدف. میت بسیار زیادي برخوردار استهشیوه اجراي مدیریت استراتژیک از ا
ترین منافع شاید مساله تفاهم از مهم. ران و کارکنان شوداین است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدی
  .گیردمدیریت استراتژِیک باشد که تعهد پس از آن قرار می

شود فرصتی به دست آید تا به کارکنان یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب می
نوآوري و خیال پردازي را تمرین نمایند گیري مشارکت کنند، خالقیت، شوند در فرایندهاي تصمیمتفویض می

  .و بدین گونه که اثربخشی آنها افزایش خواهد یافت
تر انجام شود ریزي باید با مشارکت کارکنان و مدیران سطوح پایینها با پی بردن به این واقعیت که برنامهسازمان

ریزي غیرمتمرکز به ها، برنامهدر سازمان. کوشند فرایند مدیریت استراتژیک را هر چه بیشتر غیرمتمرکز نمایندمی
  .ریزي متمرکز به وسیله مدیران ستادي شده استوسیله مدیران صفی جایگزین برنامه
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هاي اصلی مالک یا مدیرعامل شرکت است، ولی مدیران اگرچه اتخاذ تصمیمات استراتژیک خوب از مسئولیت
ها، مراحل اجرایی و ارزیابی آنها مشارکت فعال ستراتژيهاي مربوط به تدوین او کارکنان هم بایستی در فعالیت

  .مشارکت موجب افزایش تعهد و در نتیجه منجر به ایجاد تغییرات ضروري خواهد شد. داشته باشند
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 منافع مالی

کنند تا همواره آماده رویارویی با  ریزي می هایی که عملکردي عالی دارند به صورت منظم برنامه شرکت
هاي  هایی که سیستم شرکت. دهد هاي داخلی و خارجی شرکت رخ می ییراتی باشند که در محیطنوسانات و تغ

هاي بلند  اي است که با تئوري مدیریت استراتژیک شباهت زیادي دارد معموالً در دوره ریزي آنها به گونه برنامه
  .مدت، از نظر مالی، داراي عملکرد بسیار بهتري خواهند بود

مدت  باشند با توجه به انتظاراتی که از نتایج کوتاه هایی که داراي عملکرد عالی می رسد شرکت میچنین به نظر 
پردازند که کوتاه بینانه است و به هیچ وجه شرایط  هایی می تر اتخاذ فعالیت و بلندمدت دارند تصمیماتی آگاهانه

  .نده نیستها بازتابی از شرایط آی کنند و این فعالیت بینی نمی آینده را پیش
  

  منافع غیرمالی
کند دچار مشکالت مالی نشوند، منافع محسوس یا  ها کمک می مدیریت استراتژیک، عالوه بر این که به شرکت

رساند، مانند افزایش آگاهی آنها از تهدیدات خارجی، درکی بهتر از  قابل لمس دیگري هم به آنها می
ارکنان، کاهش مقاومت در برابر تغییرات و درکی بهتر از وري ک هاي رقیب، افزایش بهره هاي شرکت استراتژي

هاي شرکت براي  مدیریت استراتژیک بر میزان توانایی .شود رابطه بین عملکرد و پاداشی که به کارکنان داده می
ها و دوایر  شود که روابط متقابل بیشتري بین مدیران بخش افزاید، زیرا آن باعث می جلوگیري از بروز مسائل می

سازد که مدیران و کارکنان خود را تقویت  ها را قادر می رابطه متقابل یا تعامل شرکت. وناگون انجام شودگ
شوند، به آنها تفویض اختیار می شود تا خدمات و  هاي سازمانی سهیم می نمایند، زیرا آنها در تعیین هدف

  .نهند یند ارج مینما محصوالتی بهتري را ارائه نمایند و به نقشی که در امور ایفا می
مدیریت استراتژیک . تواند نقطه آغازي براي یک سیستم مدیریت کارآ و اثربخش باشد مدیریت استراتژیک می

رسد که آنها  هاي کنونی شرکت شود یا کار بدانجا می ممکن است موجب افزایش اعتماد کارکنان به استراتژي
فرایند مدیریت استراتژیک براي مدیران و کارکنان . کنند باید اقدامات اصالحی به عمل آورند احساس می

آورد که نیاز به ایجاد تغییر را درك کنند، در این باره استدالل نمایند و تغییر  شرکت این امکان را به وجود می
  .را به عنوان نوعی فرصت طالیی و نه یک تهدید به حساب آورند
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  هاي تجاري و نظامی ها در سازمان مقایسه استراتژي
هاي یک سازمان نظامی است و  هاي یک سازمان تجاري همانند استراتژي ها، استراتژي در بسیاري از جنبه

توانند مانند  اند که می هاي نظامی، ظرف چند سده، این مطلب را آموخته ها در سازمان استراتژیست
کوشند با استفاده از  ري میهاي نظامی و تجا سازمان. هاي تجاري سود زیادي ببرند ها در سازمان استراتژیست

بدون (اگر استراتژي کلی یک سازمان نادرست. نقاط قوت خود، از نقاط ضعف سازمان رقیب استفاده کنند
  .هاي موجود در این دنیا هم نخواهد توانست آن را موفق نماید باشد، در آن صورت همه کارایی) اثربخشی

هاي چشمگیري دست  به موفقیت) تجاري و نظامی(سازمان هاي هر دو شود که استراتژي مزیت رقابتی باعث می
هایی را  هاي رقیب داده ها و منابع شرکت شود که بتوان درباره استراتژي هاي اطالعاتی باعث می یابند، سیستم

  .گردآوري کرد و اینها از اهمیت حیاتی برخوردارند
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