عنوان مقاهل  :دمرییت استراژتیک

روزگار تغییرات جدی پیدا کرده است!
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در فرهنگ لغت فارسي استراتژي به معناي سوق دادن  ،فرستادن و بردن مطرح
است .برخي معتقدند استراتژي يك كلمه اصيل فارسي است كه ريشه آن در زبان
فارسي از استربان گرفته شده است.
استربانها كساني بودند كه در جلوي قشون حركت ميكردند و اطالعات الزم از
تواناييهاي دشمن را شناسايي و آن را در اختيار فرماندهان خود قرار
ميدادند تا بر اساس اين اطالعات جمعآوري شده  ،برنامهريزي عمليات صورت
گيرد.
برخي نيز آن را برگرفته از هنر ژنرالها در طراحي جنگ توصيف ميكنند كه
از واژه يوناني استراتوگوس كه نام يك ژنرال ارتش و كارش طراحي
برنامههاي بلند مدت و جامع در آرايش لشكر بود و به مفهوم كسي كه قادر
به اداره يك هنگ و يا يك مجموعه ميباشد  ،اخذ گرديد .كه به معني راه ،
مسير و بستر رودخانه است.بعدها با گسترش ابعاد اقتصادي در زندگي
روزمره مفهوم استراتژي از حالت نظامي معنايي اقتصادي يافته و به تدريج
در عرصه اقتصاد مطرح گرديد و از دهه  1691در مديريت متداول شد.
اين سبک از مديريت در سالهای جنگ جهانی دوم مطرح شده است و بيشتر هم در
دهه 01ميالدی رشد کرده است و دليل مطرح شده آن ,اين بوده که مديريت و
برنامه ريزی در قالب قديمی خودش به کار می رفت و بعد از جنگ جهانی دوم
يک نگرش جامع در برنامه ريزی ضرورت پيدا کرد .شايد بتوان عنوان کرد,
اولين سازمانی که درآن مديريت برنامه ريزی مورد بحث و گفتگو قرارگرفت
ارتش بود و دليل آن هم بخاطر اهميت آن سازمان می باشد.
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ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت
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فلسفه استراتژی
مفهوم استراتژي زاييده فضاي رقابتي و محدوديت منابع است .انسان در
جهاني پر از محدوديت زندگي می کند.صرف منابع محدود بر موضوعات غير اصلي
جريمه اش واگذاري ميدان رقابتي به رقيبي است که منابع محدود خود را بر
موضوعات اصلي متمرکزکرده است .موضوعاتي که نتيجه اش مزيت هاي بيشتري
(نسبت به رقيب) می باشد .ماهيت استراتژي ،تشخيص فرصت هاي اصلي و
تمرکزمنابع در جهت تحقق منافع نهفته در آنهاست .فلسفة استراتژي نشان مي
دهد که درون ماية اصلي استراتژي ،فرصت ها هستند .بدون دستيابي به فرصت
هاي استراتژيك ،منافع استراتژيك به دست نمي آيد.
تعريف مديريت

هنر انجام دادن کار به وسيله ديگران
تعريف استراتژی
مجموعه
به اين
چه کسب
فعاليت

ای از اهداف اصلی و سياست ها و برنامه های کلی به منظور دستيابی
اهداف است به گونه ای که قادر به تبيين اين موضوعات باشد که در
و کار و در چه نوع سازمانی فعاليت می کنيم و يا می خواهيم
نمائيم.

ماهيت وخصوصيات يک استراتژی
هر استراتژی بايد پنج خصوصيت زير را داشته باشد:
-1قابل حصول بودن مهم ترين هدف است؛
-2اولويت بندی اهداف مذکور
-3سياست های بسيار ضروری برای هدايت منابع و
-9توالی برنامه ها و عمليات اساسی و
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تنظيمات عمليات

-1راهکارهای دستيابی به اهداف

ششpاستراتژی
ابعاد
طرح ونقشه
)(plan
صف آرايی
))ploy
الگو
))pattern
وضعيت
)(position
ديدگاه
))perspective
ترويج و
پيشرفت
)(promotion

شاخص ها و معيارها
رهنمود يا رهنمودهايی برای يک وضعيت ،اقدام آگاهانه در مسير
مورد نظر ،تصور وطراحی برای اقدام ،اقدام هدف دار و با
نتيجه
شناسايی عوامل موثر برگسترش سازمان ،لحاظ کردن عوامل تهديد
کننده ،پيش بينی چگونه غلبه برحريف وتخصيص منابع مالی
،انسانی وفنی
نمونه هايی از اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت ،شيوه های کسب
موفقيت و ارائه سياست ها و برنامه های بدون نقشه اوليه اما
با فکر قبلی
توجه بالقوه به بعدخارجی سازمان ،تعيين مکانی برای تمرکز
منابع سازمان ،قلمرو و وسعت بازار در خصوص محصول ،شناسايی
نيروی واسطه بين سازمان و محيط
توجه بالقوه به بعد خارجی سازمان  ،درک جمعی از نوع حرکت
سازمان،چگونگی اجرا يا اقدام جمعی  ،ديدگاه مشترک ميان
اعضای سازمان ،در نظر گرفتن نوع تصور ذهنی پايدار نسبت به
محيط و جهان
ترسيم چگونگی ابعاد رشد سازمان و فراورده های آن ،فرايندهای
حداکثر سود ،توسعه فراگير ،متوازن ،پيوسته وهمبسته ،اجرای
برنامه های بلند مدت وکليدی

انواع استراتژی
استراتژی های يکپارچگی :
-1يکپارچگی عمودی به باال  :به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر
عرضه کنندگان مواد اوليه ؛
-2يکپارچگی عمودی به پايين :به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر
سيستم توزيع يا خرده فروشی ها  ،واگذاری حق امتياز؛
-3يکپارچگی افقی  :به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر شرکت های
رقيب؛

استراتژی های تمرکز :
-9رسوخ در بازار :باال بردن سهم بازار برای محصوالت يا خدمات کنونی از
مجرای افزايش تالش هايی در زمينه بازار يابی انجام می شود؛
-1توسعه بازار:عرضه خدمات و محصوالت کنونی به مناطق جغرافيايی جديد؛
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-9توسعه محصول :باال بردن فروش از طريق بهبود بخشيدن به محصوالت و
خدمات کنونی يا عرضه نوع جديد آن محصوالت و خدمات که هزينه ی زيادی الزم
دارد.
استراتژی های تنوع :
-0تنوع همگون :افزودن محصوالت و خدمات جديد ولی مرتبط؛
-9تنوع ناهمگون :افزودن محصوالت و خدمات جديد و غير مرتبط؛
-6تنوع افقی :افزودن محصوالت و خدمات جديد و بی مرتبط برای مشتريان
کنونی؛
استراتژی های تدافعی:
- 11مشارکت :در اجرای اين استراتژی دو يا چند شرکت ,يک شرکت تضامنی
موقت تشکيل ميدهند و از فرصت پيش آمده بهره برداری می نمايند .می توان
اين استراتژی را"تدافعی تعاونی« ناميد زيرا به تنهايی اجرای طرحی را به
عهده نمی گيرد و به صورت مشارکتی مسئوليت را به عهده می گيرد که به
می کند و سرمايه آنها
صورت يک شرکت تازه تاسيس اقدام به فعاليت
به صورت مشترک تامين می گردد؛
-11کاهش :زمانی يک موسسه ازاستراتژی کاهش استفاده می نمايد که می خواهد
با گروه بندی جديد دارايی ها و هزينه سير نزولی فروش و سودرامعکوس
نمايد.گاهی اين پديده را "تغيير جهت يا متحول نمودن استراتژی سازمان«
می نامند .هدف از کاهش اين است که سازمان در زمينه تخصصی ,منبع خود را
مستحکم نمايد؛
-12واگذاری :فروش يک واحد مستقل يا بخشی از سازمان را"فروش بخشی از
برای
سازمان "می نامند.اغلب ,شرکت بخشی از واحدهای خود رامی فروشد تا
سرمايه گذاری خاص شرکت های ديگر ,تامين سرمايه نمايد که به عنوان بخشی
از استراتژی مبتنی بر تجديد ساختاربه حساب می آيد زيرا شرکت می کوشد
بدان وسيله واحدهايی که سودآور نيستند يا به سرمايه زيادی نياز دارند
بفروشد.
-13انحالل :فروش تمام دارايی ها به ارزش واقعی را انحالل می گويند .انحالل
به عنوان نوعی شکست به حساب آمده ولی شايد اقدام مزبور بهتر از اين
باشد که شرکت کار خود را ادامه دهد و شاهد زيان های سنگين باشد.

عوامل تاثير گذار بر مديريت استراتژيک

آشفتگی ها و وابستگی
های محيط
شرکت هايی که در محيط
آشفته هستند به
مديرانی نياز دارند
که آگاهی های الزم را
درباره مديريت

طرز تفکر در باره ريسک
های اجرايی
طرز تفکر مديران بر ميزان
جسارت برنامه های
استراتژيک اثر می گذارد.
منظور از ريسک های اجرايی
احتمال شکست استراتژی ها
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مناسبات قدرت
کسانی که در سازمان
قدرت دارند بايد
فعاالنه درگير روند
مديريت استراتژيک
شوند .برنامه ريزی

استراتژيک داشته
باشند اما در عمل
,روند مديريت بايد
انعطاف پذير باشد؛
اندازه شرکت

تنها يک تجزيه و
و برنامه های جديد است
تحليل منطقی نيست
چانه زدن و مصالحه
نيز الزم است .
هرچه اندازه شرکت بزرگتر می شود ,روند مديريت
استراتژيک پيچيده تر و رسمی تر می گردد

ساختارسازمان

ساختار سازمان تا حدی مناسبات قدرت های درون آن
را تعيين می کند .روند مديريت استراتژيک بايد با
ساختار سازمان تناسب داشته باشد

فرآينده مديريت استراتژيک
مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين اجرا و ارزيابی تصميمات وظيفه ای
چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست يابد .مديريت
استراتژيک شامل سه بخش اصلی تدوين اجرا و ارزيابی استراتژی می باشد.
اين سه بخش که در نمودار زير نشان داده شده اند ارتباطی تنگاتنگ و
متقابل دارند .بايد توجه داشت که هر بخش دارای اجزا و مراحل خاص خود
است.

ارزیابی
استراتژی

تدوین
استراتژی

اجرای
استراتژی

الگوی مديريت استراتژيک
بخش تدوین استراتژی

بخش ارزیابی
عملکرد

بخش اجرای استراتژی

بررسی عوامل
خارجی
بیانیه
ماموریت

تدوین ارزیابی و
انتخاب
استراتژی ها

تعیین
اهداف

تعیین
 1سیاست
ها

تخصیص
منابع

محاسبه
و
ارزیابی
عملکرد

بررسی
عوامل داخلی

فرآيند مديريت استراتژيک
فرآيند مديريت استراتژيك را میتوان به چهار مرحله تقسيم کرد:
-1تحليل وضعيت
استراتژی

-3اجرای استراتژی

-2تدوين استراتژی

-9ارزيابی

تحليل وضعيت
هدف از تحليل محيط  ٬بررسی و شناخت عواملی است که به نوعی بر فعاليت و
عملکرد سازمان تاثير می گذارد .محيط سازمان درسه سطح دسته بندی ميشوند:
-1محيط عمومی :شامل عوامل اجتماعی(ميزان رفاه جامعه)٬عوامل سياسی (ثبات
دولت) ٬عوامل قانونی (قانون تجارت) و عوامل تکنولوژيک (روش های توليد)
-2محيط عملياتی:سطحی از محيط بيرونی سازمان است که تاثيرات آنی و شديدی
بر سودآوری موسسه دارد .شامل مشتريان ٬رقبا و
-3محيط درونی:عوامل و مولفه های داخل سازمان را دربرمی گيرد .شامل
موقعيت مالی
تدوين استراتژی
مقصود از تدوين استراتژی اين است
عواملی که در محيط خارجی ،سازمان
وجود می آورند .شناسايی نقاط قوت
بلند مدت ،در نظر گرفتن استراتژی
خاص جهت ادامه فعاليت.

که مأموريت شرکت تعييبن شود .شناسايی
را تهديد می کنند يا فرصت هايی را به
و ضعف داخلی سازمان ،تعيين هدف های
های گوناگون و انتخاب استراتژی های

اجرای استراتژی
اجرای استراتژی ها ايجاب می کند که سازمان هدف های ساالنه در نظر بگيرد،
سياست ها را تعيين کند ،در کارکنان انگيزه ايجاد کند و منابع را به
گونه ای تخصيص دهد که استراتژی های تدوين شده به اجرا در آيد.اجراي
موفقيت آميز استراتژی به همكاری مديران همه بخشها و واحدهای وظيفهای
سازمان نياز دارد.
ارزيابی استراتژی
بدان سبب بايد استراتژيها را مورد ارزيابی قرار داد که موفقيت امروز
نمی تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد .موفقيت ,هميشه موجب بروز مسائل
جديد و گوناگون می شود ،سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نمايد يا
دچار تکبر شود ,محکوم به فنا خواهد بود.
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مهمترين داليل عدم توفيق در اجرای استراتژی
داليل عدم توفيق
سازمانها استراتژي خودرامديريت نمي كنند
عدم انتقال استراتژي
انساني عادي سازمان ،استراتژي را نمي فهمند
عدم همسويی نيروی انسانی
خدمت خود رابه اجراي استراتژي مرتبط نمي كنند

اكثريت نيروي
سازمانها نظام جبران

عدم تعهد مديريت ارشد
ارشدعزم كافي براي اجراي استراتژي ندارند

اكثرمديران

عدم تخصيص منابع
وبودجه رابه يكديگر مرتبط نمي كنند

سازمانها استراتژي

ماتريس تهديدات,فرصت ها,نقاط قوت ونقاط ضعف() SWOT
اين ماتريس براين است که استراتژی اثربخش نقاط قوت و فرصت ها را حداکثر
کرده و درعين حال نقاط ضعف و تهديدات را به حداقل می رساند .مديران
بدين وسيله اطالعات را مقايسه می کنند که با استفاده از آن چهار نوع
استراتژی ارائه می نمايند که عبارتند از:
بيرونی

فرصت ها

تهديدها

So
wo

ST
WT

داخلی
نقاط قوت
نقاط ضعف

(SWOT): Strenght Weakness Opportunity Threat
ماتريس ) (GSMاستراتژي اصلي

تهاجمی توسعهSO

محدودیتهامحافظه کارانهWO

-1توسعه بازار
 -1توسعه بازار
-2رسوخ در بازار

 -2رسوخ در بازار

-3توسعه محصول

-3توسعه محصول

-9يكپارچگي عمودي به باال

-9يکپارچگی افقی

-1يكپارچگي عمودي به پايين

موقعیت

-1واگذاری

-9تنوع همگون يكپارچگي افقي
-9انحالل

موقعیت

0

رقابت قوی

رقابت
ضعیف

-1تنوع همگون
-1کاهش
 -2تنوع همگون
-2تنوع افقی
 -3تنوع افقی
-3تنوع ناهمگون
 -9تنوع ناهمگون
-9تنوع مشارکت
-1واگذاری
-9انحالل

رقابتی ST

ماتریس تهدیدات,فرصت ها,نقاط قوت ونقاط ضعف
 .1استراتژی ( soتهاجمی)
بهرهگيری از فرصتها با استفاده از نقاط قوت
.2استراتژی ( woمحافظه کارانه )
حذف نقاط ضعف با استفاده از فرصتها
 .3استراتژی ( stرقابتی)
احتراز از تهديدات با استفاده از نقاط قوت
. 9استراتژی ( wtتدافعی)
کاهش نقاط ضعف و پرهيز از تهديدها

وجه تمایز

تدوین استراتژی و اجرای استراتژی

در تدوين استراتژی نيروها قبل از عمل قرار می گيرند.
اجرای استراتژی يعنی مديريت بر نيروها ،به هنگام عمل.
در تدوين استراتژی بر اثربخشی تاکيد می شود.
در اجرای استراتژی بر کارآيی تاکيد می شود.
اصوالا تدوين استراتژی يک فرايند ذهنی است.
اصوالا اجرای استراتژی يک فرايند عملياتی است.
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WTمسائل ومشکالت دفاعی

تدوين استراتژی مستلزم داشتن قضاوت شهودی خوب و مهارت های تحليلی است.
اجرای استراتژی مستلزم داشتن انگيزه ويژه و مهارت های رهبری است.
تدوين استراتژی مستلزم ايجاد هماهنگی بين عده ای انگشت شمار است .
اجرای استراتژی مستلزم ايجاد هماهنگی بين عده زيادی از افراد است.

مدیریت استراتژیک

مزايای مديريت استراتژيک
مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خالق و
نوآورعمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند.
اين شيوه مديريت باعث ميشود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و
فعاليتهايش به گونهاي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در
برابر كنشها ،واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و
آينده را تحت كنترل درآورد.
موانع و مشكالت طراحی برنامههای استراتژيك
در اين زمينه اولين مشكالت عبارتست از موانع ايجاد و توسعه روند مديريت
استراتژيك در سازمانها كه اين فرآيند را از بنيان و پاي بست با مشكل
مواجه ميسازند .داليل گوناگونی وجود دارند كه برخی از سازمانها تمايل
چندانی به ايجاد و توسعه روندهای مديريت استراتژيك از خود نشان ندهند
كه مهمترين آنها عبارتند از:
.1عدم آگاهی مديريت سطح باال نسبت به وضعيت واقعی سازمان؛
.2خودفريبی مديران سطح باال به طور جمعی درباره موقعيت سازمان؛
.3توجه مديران به حفظ وضع موجود؛
تمایزهای بین برنامه استراتژیک وبرنامه های عملیاتی
ازآنجاکه مديران ارشدنسبت به مديران ميانی معموالدرک بهتری ازسازمان
دارند ومديران ميانی نسبت به مديران ارشدازجزئيات عمليات روزمره سازمان
بيشتر مطلع هستند,برنامه های استراتژيک معموالتوسط مديريت ارشد و برنامه
عملياتی توسط مديريت ميانی تدوين می شوند
برنامه ريزی استراتژيک در کنارتجزيه و تحليل آينده مطرح است؛درحاليکه
برنامه ريزی عملياتی به تجزيه و تحليل عملکرد روزمره سازمان برمی گردد؛
از آنجاکه برنامه های استراتژيک مبتنی بر پيش بينی آينده و برنامه های
عملياتی مبتنی بر شرايط موجود دريک سازمان می باشند ,غالبا برنامه های
عملياتی نسبت به برنا مه های استراتژيک مشروح تراست.
ديد برنامه ريزی استراتژيک « بلند مدت » و ديد برنامه ريزی عملياتی «
کوتاه مدت » است.
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مدیریت استراتژیک
موانع و مشكالت طراحی برنامههای استراتژيك
 -1درهم آميختگی
روزانه؛

دشواریهای مشترك

مديريت سطح باال و دشواریهای عملكرد

-2كاميابی های گذشته سازمان؛
-3عدم تعريف وظايف و فعاليت های اجرايی کليدی با جزئيات کافی وپديد
آمدن مشکالتی در طول اجرا که از قبل پيش بينی نشده بودند.

تعریف برنامه ریزی:
برنامه ريزی عبارت است از فرآيندی که دارای مراحل مشخص وبه هم پيوسته
برای توليد يک خروجی منسجم درقالب سيستمی هماهنگ از تصميمات است.
برنامه ريزی فکر کردن راجع به به آينده يا کنترل آن نيست بلکه فرآيندی
است که می توانددرانجام اين امورمورداستفاده قرارگيرد.برنامه ريزی می
تواندبرای زمان حال ياآينده انجام شود.
برنامه ريزی صرفايک فرآيندتصميم گيری نيست بلکه فرآيندروشن ساختن,تعريف
حقايق وتشخيص تفاوت بين آنهاست.
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ريزی استراتژيک فرآيندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام
دنيا از آن برای هدايت و پيشبرد برنامه ها و فعاليتهای خود با افق ديد
بلندمدت و درجهت دستيابی به اهداف و تحقق ماموريت سازمانی بهره می
گيرند .اين نوع برنامه ريزی که تاکنون اغلب مورداستفاده سازمانهای بزرگ
واقع شده است ،اگر به درستی تدوين شود ،به انتخاب استراتژی هايی منجر
می شود که درصورت اجرای صحيح و به موقع ،تعالی و پيشتازی سازمان را به
ارمغان می آورد.
برنامه ريزی استراتژيک با بررسی محيط خارجی و داخل سازمان ،فرصتها و
تهديدهای محيطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسايی می کند و با درنظر
داشتن ماموريت سازمان  ،اهداف بلندمدت برای سازمان تنظيم می کند و برای
دستيابی به اين اهداف ،از بين گزينه های استراتژيک ,اقدام به انتخاب
استراتژی هايی می کند که با تکيه بر قوتها و با بهره گيری از
فرصتها،ضعفها را ازبين برده و از تهديدها پرهيز کند تا درصورت اجرای
صحيح ,باعث موفقيت سازمان در ميدان رقابت شود.
به طور خالصه ،برنامه ريزی استراتژيک درصدد آن است که به سه سؤال اصلی
سازمان پاسخ گويد:
سازمان کجاست؟
آرزو دارد به کجا برود؟
چگونه خواهد رفت؟
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در پاسخ به اين سواالت ،برنامه ريزی استراتژيک ,چارچوبی برای فعاليت های
سازمان و کارکنان آن ارائه مي دهد .درنهايت ،برنامه ريزی استراتژيک،
سازمان را در دستيابی به توسعه همه جانبه ،سازماندهی مطلوب و داشتن
ا آگاهی از
درکی بهتر از محيط پيرامون و مشتريان فعلی و آتی و طبعا
ِی مي نمايد.
توانمندی ها و محدوديت هايش يار
مزایای برنامه ریزی استراتژیک
-1قبل ازپيش آمدن مشکالت احتمالی ازوقوع آنهاخبرمی دهد؛
-2به عالقمندشدن مديران به سازمان کمک می کند؛
-3تغييرات رامشخص کرده وشرايط عکس العمل دربرابرتغييرات رافراهم می
کند؛
-9برای دستيابی به اهداف ازپيش تعيين شده بسترمناسب ايجادمی کند؛
-1به مديران کمک می کند که درک روشن تری از سازمان داشته باشند وقالبی
برای ارتباط داخلی بين کارکنان به وجودمی آورد

نقش و ضرورت استراتژی
-1سازمان بدون هدف و ارزش های روشن شده
درون يک سازمان راههای خودشان را طی می کنند)

(تيم ها يا گروه هايی که

 -2سازمان با هدف و ارزش های روشن شده ( تيم ها يا گروه ها بدليل
وجود هدف نهايی وآرمان مشترک در يک راستا قرار گرفته اند)

(تيم ها يا گروه های متحد شده در

 -3سازمان دارای استراتژی مشخص
يک سيستم عمومی برای پيشرفت )
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نتیجه گیری :
همه مباحث فوق بايد ما را به اين نتيجه برساند که بحث استراتژيک يا
مديريت استراتژيک چيست .با توجه به مسائل بيان شده نتيجه می گيريم که
استراتژی نوعی برنامه ريزی مديريتی است که می گويد سازمان چگونه حرکت
کند تا به هدف تعيين شده دست يابد .استراتژی مجموعه ای سازگار از
اقدامات است که با هم ترکيب خاصی از بايدها ونبايدها را برای کسب و کار
ايجاد می کند .و در اينجا در نهايت تصميم گرفته می شود که چه ترکيبی از
بايدها ونبايدها انتخاب شود وبر اساس آن چه اقداماتی انجام شود که
کنترل اين مجموعه اقدامات مديريت استراتژيک نام دارد.در اين ديدگاه
تعيين هدف چيزی جز استراتژی است پس مديريت استراتژيک همان فرآيند تدوين
استراتژی نيست بلکه تعيين هدف را نيز در خود جای می دهد که خود جزئی
از مديريت استراتژيک است .گفته شد که استراتژيک به معنای بلند مدت
،کلی ،تصوير بزرگ و ذهنی تعبير کرده اند ،که به هر حال بايد مديريت را
به عملکرد موفق برساند .پايگاه ويکيپديا می گويد موضوعی استراتژيک است
که بگويد :االن کجائيم؟ به کجا می خواهيم برويم؟ چگونه به آنجا برسيم؟
تعيين جايگاه در محيط به عالوه آنچه برای رسيدن به آن الزم است ،را
مديريت استراتژيک می گوئيم .برخی هم مديريت استراتژيک را فرآيند تعيين
اهداف و راه رسيدن به هدف می دانند .در نهايت از نظر ما مديريت
استراتژيک از اهداف مهم هر سازمان در دنيای امروزی جهت رسيدن به اهداف
بزرگ و ايجاد توان رقابت در ميان سازمان های رقيب می باشد).
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