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 بودن یا نبودن مقدمه:

همل  در پرده ستوم  حتهن    نام شیآن را در نما  ریشتکپت   امیلیجهان است  ه    اتیدر ادب یادب  یبندها نیرگذارتریاز تأث  یکی

را   یکیهشت ن   ایماندن    انیهامالً مهد ن گشت     در نرر دارد م  نام شیبند از نما نیاست   شتاهداده همل  در انخپت  نااشت  

   اس شده  اتیهنر   ادب  خیدر تار  ی  ادب یهنر  یهارها شماریساخ  ب   یماهمل  دس   نام شیبند از نما نیا   ندیبرگد

بپتیاری از شتره  ها   ستازمان ها   نهادهای مخ لی نید در  وم  مر خود در معا دی د ار  نین  تتدی ی می شتوند  اینک  

ادام  دهند یا تمام هنند  مپتلل  مر    زندگی مپتلل  بودن یا نبودن محرم می شتود بپتیاری از آنها نمیدانند شتره  یا ستازمان  

 س  آنها  اون  در این مپیر قرار گرف   ا

 بق محالدات فرا ان   نرریات بدرگان  لم مدیری  در جهان  است راتیی ی  هنر بپتیار مهم   ایاتی در خلق   رشتد   تکام     

 زنده بودن سازمان ها   شره  ها می باشد 

 یافته ها: 

 بررسی تاریخچ  اس راتیی

  در فرماندهی   فرمانده  ی  نعش مفهوم  «   ب »است راتاو  حتورت دارد   اب دا ب  یونانی ریشت  است راتیی     اژهاز نرر مدناشتناستی

  فرمانده    ر انشناخ ی رف اری  مهارتهای ب   « تدبیر شتد ه نرامی  فرمانده»هنر ی  مدنای ب  از آن    پسرف هار می ب   ارتش ی 

(    قدرت  رهبری)اداره  مدیری ی مهارت  مدنای از میالد دره اب هنر جنگ اثر ستان تد  ب پیش   ستام500  در اد د  داشت  اشتاره

  ایجاد     مخالف   بر معا م  غلب  نیر ها برای هارگیری  ب  مهارت از میالد( ب   پیش 330استتکندر )در زمان  اژه   اینهار رف  ب 

  داش  اشاره  جهانی د ل  یک ار    نرام ی 

 تداریی اس راتیی

های مر    زندگی  راهی برای ترین هار ستازمان است   در موقدی راهبرد بدر   تدریی ستان تد  از است راتیی یا همان -

  توان بررسی آن را نادیده گرف ایات   نابودی اس    نمی

پردازد: »الاویی از اهداف بدر     ایناون  ب  تدریی از استت راتیی  مدیری  استت راتیی  می(  ۲005-۱۹۱۶هِن  آندر ز ) -

 هایی برای دس یابی ب  آن اهداف«  ها   برنام سیاس 

 داند  گیری« میاس راتیی را »قوا د تصمیم( ۲00۲-۱۹۱۸ایاور آنپوف ) -

ای از : »تدیین اهداف بلندمدت شتتره    مجمو  پردازدایناون  ب  تدریی استت راتیی می( ۲00۷-۱۹۱۸آلفرد ندلر ) -

 اقدامات   تخصیص منابع الزم برای دس یابی ب  آن اهداف«

فرد   م ماید است  هند: »است راتیی خلق موقدی ی منهصترب گون  تدریی است راتیی را بیان میاین( ۱۹۴۷مایک  پورتر) -

حتورت ستیپت می ستازگار با یکدیار  ها در این مورد باید ب  گیرد  فدالیها را در برمیای م فا ت از فدالی ه  مجمو  

 تناسب داش   باشند«   

 رضا مزروعیدکترنویسنده:            بودن یا نبودن استراتژی؟ مسئله این است.موضوع مقاله: 

 ه: بهار مزروعینویسند
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 نوان ی  برنام   الاو  موقدی     هند: استت راتیی ب تدریی استت راتیی را ب   هار حتتورت بیان می (۱۹3۹مین دبر  ) -

 د رنما   ایل  

 انواع اس راتیی

 تعپیم بندی می شود: بحور هلی اس راتیی ب  س  سحح براپب سحوم سازمان

 اس راتیی های سحح سازمان -

 اس راتیی های سحح هپب   هار  -

 اس راتیی های سحح  ظیف  ای  -

حااب نرران    لمای بدر  مدیری  در  وم ده های گذش   با بررسی   محالد  شرایط مهیحی  سازمان ها   شره  ها در  

اوزه های مخ لفی فدالی  دارند  ب  ن ایجی دس  یاف ند    مده اس راتیی های رایج را تد ین   نام گذاری هردند ه  در ادام  

 نام آنها را ذهر می هنیم   

 (: SOWTانواع اس راتیی بر اپب ماتریس سوات ) تعپیم بندی

 ( SO( ) Strength, Opportunityاس راتیی های تهاجمی: )  -

 ( WO( ) Weakness, Opportunityاس راتیی های مهافر  هاران  :)  -

 (  ST( ) Strength, Threatاس راتیی های رقاب ی :)  -

 ( WT( ) Weakness, Threatاس راتیی های تدافدی :)  -

 

 :تعپیم بندی انواع اس راتیی توسط دیوید

 اس راتیی های یک ار ای  -

 یک ار ای  مودی ب  باال  ✓

 یک ار ای  مودی ب  پایین  ✓

 یک ار ای افعی  ✓

 

 اس راتیی های م مرهد -

 رسوخ در بازار  ✓

 توسد  بازار  ✓

 توسد  مهصوم  ✓

 

 اس راتیی های تنوع   -

 تنوع هماون  ✓

 افعی تنوع ✓

 ناهماون تنوع ✓

 

 اس راتیی های تدافدی   -

 مشاره  ✓

 هاهش  ✓

  اگذاری ✓
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 انهالم ✓

 ترهیب ✓
 

 اس راتیی های  مومی مایک  پورتر  -

 رهبری هدین  ها ✓

 تماید مهصوالت   خدمات ✓

 تمرهد  ✓

 مدیری  اس راتیی  

 هر سازمان جه  دس  یابی ب   شم انداز   اهداف هالن خود  الزم اس  اس راتیی های خوب خود را تد ین نماید  

نرر دیوید  مدیری  است راتیی  مجمو   ای از تصتمیمات   ا مام مدیری ی است  ه   ملکرد درازمدت ی  ستازمان را مشتخص از 

ریدی بلند مدت یا است راتیی (  اجرای است راتیی    هند   شتام  بررستی مهیحی )داخلی   بیر نی(  ایجاد است راتیی )برنام می

 باشد ارزیابی   هن رم می

 یند مدیری  اس راتیی  شام   هار مرال  اس :از نرر  ی فرآ

   Environmental Scanningبررسی مهیحی      -

 Strategy Formulationایجاد اس راتیی      -

 Strategy Implementationاجرای اس راتیی     -

 Evaluation & Controlارزیابی   هن رم     -

 

 : جمع بندی 

 اس راتیی خوب   اس راتیی بد

نرران   دانشتمندان  لم مدیری  بر این با ر هپت ند ه  ستازمان ها شتره  ها  نهادهایی ه  برای ستام ها پایدار بوده  تمام حتااب 

 اند   در مپیر رشد   پیشرف  قراردارند از اس راتیی های خوب ب  همراه تفکر اس راتیی  بهره جپ   اند 

ان ارشتد هر ستازمانی ب  است راتیی با ر داشت   باشتند   تفکر است راتیی  مهم تر از است راتیی تفکر است راتیی  است  اگر رهبران   مدیر

را در ا لوی  تمام امور خود قرار دهند این ا مینان را خواهند داشت  ه  در تمام شترایط مهیحی ستازمان یا شتره  آنها می تواند  

 پایدار باشد   ب  ن ایج مورد نرر برسد   از دیار رقبا همیش  جلوتر باشد 

 اس راتیی به ر از نداش ن آن اس  اما موارد زیر بپیار اهمی  دارد:داش ن 

 اگر اس راتیی درس  تد ین نشود   سازمان ب  ن ایج   اهداف هالن خود دس  نمی یابد  -

 اگر اس راتیی درس  تد ین شود  لی درس  اجرا نشود  سازمان ب  ن ایج   اهداف هالن خود دس  نمی یابد  -

 ین   درست  اجرا شتود اما در زمان مناستب نباشتد  ستازمان ب  ن ایج   اهداف هالن خود دست  اگر است راتیی درست  تد -

 نمی یابد 

پس می توان ایناون  بیان هرد ه  برای موفعی  سازمان یا شره  در دس  یابی ب  ن ایج   اهداف هالن الزم اس  اس راتیی های  

 در زمان مناسب اجرا گردد خوب م ناسب با شرایط مهیحی تد ین   ب  حورت درس    
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 آیا اس راتیی برای هم  الزم اس ؟

هر شتره   ستازمان   نهاد یا فرد برای رف ن از  تتدی  موجود ب   تتدی  محلوب   هپتب ن ایج مورد ان رار الزم اس  منابع مورد 

بع در دست  یابی ب  اهداف   ن ایج مورد نیاز را شتناستایی   ا لوی  بندی نماید   تمام توان خود را برای است فاده بهین  از این منا

 ان رار خود  بکار گیرد  این یدنی داش ن اس راتیی   مدیری  اس راتیی  

 منابع:

 ه اب  اس راتیی خوب/ اس راتیی بد                   نویپنده : ریچارد ر مل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


