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 یبرا یمختلف کار  یها نهیدر زم  دهیبا هدف طرح ا ک ی استراتژ تیر یمد
آن ها توسط   ی اب یارز تینها  در .شرکت کاربرد دارد شرفتیکمک به پ

 یها نهیدر زم تیبه موفق ی ابیدست  یحوزه برا نیکارشناسان ارشد در ا
 .شود ی انجام م یکار 

 در .به چند روش مختلف قابل انجام است کی استراتژ ا ی  یراهبرد تیر یمد
 یتمام مطالب مرتبط با آن گردآور  ده،یروش ها پس از طرح ا نی از ا ی کی
 ی م  ی بررس  یی ها را از لحاظ مراحل اجرا راهبرد نیا گریروش د در .شود ی م

آن ها از   نیمختلف، تدو یها با روش ها یاستراتژ  نیا ی بررس لیدل .کنند
 کی استراتژ تیریاست که به آن مد یز یلحاظ نحوه انجام و برنامه ر

 .شود ی گفته م  یز یتجو 

 ی راه حل کل  کیاز  یر یعمل به طرح ها تنها بهره گ ی معنا که برا نیا به
نسبت به  سپس .شود دهیسنج زیآن ن گریجوانب د دیبا ایکند  ی م  تی کفا

  تیر یمرحله مد نیکنند که به ا ی اقدام م  یشنهادی پ یطرح ها یاجرا
که   میمقاله قصد دار نیدر ا نیا بنابر .شود ی گفته م  یف یتوص کی استراتژ

 .میآشنا کن تی ری مد نیا میشرکت ها را با مفاه  رانیمهندسان و مد 

 

 کی استراتژ  تی ر ی شناخت مد 1#

  نهیدر زم تیری مد نیفرصت را دارند که از ا نیا ی و علم یمراکز تجار  تمام
انعطاف   یاز شرکت ها که به شرکت ها ی بعض .مختلف استفاده کنند یها
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راه ها   نی خود از آسان تر یکردهایرو یاجرا جهت معروف هستند، ریپذ
 .کنند ی استفاده م 

با  مداوم است که ری انعطاف ناپذ ی شرکت ها، شرکت ها نی مقابل ا نقطه
  تیکه مسئول ی شخص .هستند ریدرگ  یی ها و مسائل اجرا دادیدر رو  رییتغ
  یو طرح ها تیاز خالق دیبا رد،یگ ی را بر عهده م ک ی استراتژ تیر یمد

  ریممکن است که مد  زین ی زمان .راهبردها استفاده کند  ینوآورانه در اجرا
ابداع آن   ایانجام  در طرح نظارت داشته باشد و کی یمسئول تنها بر اجرا 

 .نکند فایا ی نقش

حضور داشته باشند که مهارت ها و   یافراد دیکسب و کار با یراه انداز  در
فرهنگ تجارت  براساس .داشته باشند نهیزم نیالزم را در ا یها ی ستگ یشا

راه ها   نیو کوتاه تر  نیبه اهداف از بهتر دنیالزم است که افراد در رس
 .استفاده کنند

در روند  ریی تغ جادیبه ا یعالقه ا ریانعطاف ناپذ یطور معمول شرکت ها به
را ورود به  یکار  نهیدر زم رات ییتغ  جادیا رایز .کسب و کار خود ندارند

 .همراه است  یادی ز یها ی دانند که با سخت ی م  ی و متفاوت دیجد یفضا
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 کی استراتژ  تی ر ی در مد دهی طرح ا  تیاهم 2#

 ممکن کند، یو اهداف م  جینتا یابیشروع به ارز تی ر یمد  نیکه ا ی زمان 
 یی آن ها به طرح اجرا لیراهبردها و تبد نیرا ب یاد یاست که فاصله ز

 .احساس کند

  یرسد و در اغلب موارد از اجرا ی مسئوالن دشوار به نظر م یمسئله برا نیا
مسائل در حوزه   نیاز مهم تر  ی ک ی نیا بنابر .کشند ی آن ها دست م 

اجرا داشته   تیو قابل ارزش است که یی ارائه طرح ها ک ی استراتژ تیر یمد
 .باشند

 

 یراهبرد تیر ینقش افراد در مد 1-2#

  یمربوط به کار در حوزه ها یها  دهیتمام شرکت ها و سازمان ها ا در
 نی ا .شوند ی م  جادیا  نییپا یبا رتبه ها رانیمختلف توسط کارمندان و مد

 رانی آن ها بر عهده مد یتا اجرا یپرداز  دهیطرح و برنامه ها از زمان ا
  یطرح ها یارشد مسئول نظارت و اجرا  رانیواقع مد در .است یراهبرد

 .ستیبر عهده آن ها ن یپرداز  دهیهستند و ا یشنهادیپ

و   دهیحضور دارند که فقط در حوزه طرح ا یاز سازمان ها افراد ی بعض در
 نیبر ا یلینکته دل نیا .کنند ی م تیمربوط به آن فعال یها ینوآور 

 .دارد یار یبس تیاهم  دهیا یو نوآور  ی موضوع است که طراح
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توسط   ی ب انتخا یها و راهبردها یمرحله، استراتژ  نیاز عبور از ا پس
ها نسبت به  نهیاز زم کیو در هر  نیمسئوالن و کارشناسان مربوطه تدو 

 .شود ی آن ها اقدام م یاجرا

 

 کی استراتژ  تی ر ی مد یکاربردها  3#

  رینظ ی خاص یتنها به بخش ها تی ریمد  نیکه ا دیاست بدان جالب
و   جادیدر ا بلکه .شود ی محدود نم  یو اداره جات دولت  یداخل یسازمان ها

  یکاربرد گسترده ا یراهبرد تی ریمد زیشرکت ها ن ی روابط خارج شرفتیپ
  ی به ارتقا سطح علم میدانشکده تصم سیکه رئ ی عنوان مثال زمان به .دارد
تمام جوانب نسبت به انجام  ی با بررس کیاستراتژ  تی ریمد  رد،یگ ی آن م

 .کند ی م یز ی عمل برنامه ر نیا

از  یر یباال و بهره گ زات ی به تجه ی سطح علم  شیافزا ی معنا که برا نیا به
  نیهدف ا  قتیحق در .میدار ازین سی تدر  نهیاستادان خبره و با تجربه در زم

  یبه هدف ها دنیرس یبرا یپرداز  دهیکمک به طرح برنامه و ا  تیر یمد
  یشنهادیپ یطرح ها  یاجرا قیاز طر رانیمدنظر مد  ی شرکت و آرمان ها

 .است
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 راهبردها  ت ی ر ی نکات مهم در مد 4#

به  دی با نییسطح پا رانیانجام شده توسط کارمندان و مد یز یر برنامه
 .ردیجوانب را در نظر بگ تمام باشد که یگونه ا

مربوط به   یارهایو مع ی و مال  ی منابع انسان رینظ یمعنا که موارد نیا به
کمک به  ایمحصول  کیکار که ممکن است فروش  جه یطرح و نت یاجرا

 .شود  ی م  دهیکاال در بازار باشد، سنج یدار یپا

راهبردها و اهداف شرکت درخواست  ندهیآ نییکارها در تع نیاز بهتر  ی کی
را  ی مشاور مال  کیکه قصد انتخاب  ی زمان .است یکمک از مشاور مال 

خود اقدام  یوزه کار آن ها در ح نینسبت به استخدام بهتر دیبا د،یدار
  د،یریگ ی به کار م  ی که به عنوان مشاور مال یفرد دیواقع با در .دیکن
مختلف تالش   یرفع آن ها از راه ها جهت شرکت را بشناسد و یازهاین

 .کند
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شرکت و  یاصالح راهبردها  یبرا دهیطرح ا نیبهتر است که ح نیهمچن
آن ها در  تیو درصد موفق بیرق ی شرکت ها ،یکار  نهیآن در زم شرفتیپ
 .دیدر نظر داشته باش زیرا ن نهیزم نیا

 

 کی استراتژ  تی ر ی مراحل مد 5#

 دیمرحله اول با در .شود ی م میبه چهار بخش تقس  ت یر یمد  نیا مراحل
 .میریدر نظر بگ دهیا ی نقاط ضعف و قوت شرکت را هنگام طراح ی تمام

  نیدر تام نهیزم  نی که ممکن است در ا میکن ی معنا که اگر تصور م نیا به
دست   یشنهادیپ یطرح ها یاز اجرا  میاهداف شرکت دچار تزلزل شو 

ها ارزش اجرا را دارند، به  دهیکه ا  دیکه متوجه شد ی در صورت اما .میبکش 
 .دیسراغ مرحله دوم برو

  و میریگ ی طرح ها را در نظر م  یاجرا نهیمرحله دوم اطالعات الزم در زم در
باره ملزم  نی در ا کی استراتژ رانیمد  .میسنج ی هر لحاظ آن ها را م از

اهداف شرکت   نی تام جهت که رندیبهره بگ ی هستند که از مسائل و منابع
را   گرید رانیدفاع در برابر مد تیطرح ها قابل دیبا نیهمچن .باشند دیمف

 .شوند ی ابیاز ارائه به طور کامل ارز شیپ داشته باشند و

و از روند آن  ی شده را بررس ی طراح  یها دهیمرحله سوم الزم است که ا در
  یاز افراد نیبر ا عالوه .دیحاصل کن نانیها جهت کسب منافع شرکت اطم
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که در  دیخواهند زد، مطمئن باش یشنهاد ی پ یطرح ها  یکه دست به اجرا
 .کنند  ی به شرکت شما عمل م ی راه سود رسان

قرار است اجرا شود  یکار  نهیدر زم دهیمرحله آخر آنچه در قالب طرح و ا در
  دهیا ایکه آ  دیمرحله از خود بپرس نیدر ا دیبا .دیکن ی و بررس ی ابیرا ارز

  رساند؟ ی هداف م ما را به ا ایآ شده است؟ ی شرکت طراح  شرفتیپ یبرا
را   یشنهادیطرح پ دی با د،ینداشت ی کاف  لیسوال ها دال نیدر پاسخ به ا اگر

 .دیکن یبازنگر 

 

 

 یانیسخن پا 6#

مختلف و برنامه    یها دهیبه زبان ساده، طرح ا کیاستراتژ  تیر یمد فیتعر 
 ازیبر اساس رفع ن دیبا یشنهادیپ یها  دهیا .آن ها است یاجرا یبرا یز یر
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به   یی طرح ها  یپرداز  دهیالزم است که در ا نیهمچن .شرکت باشد یها
 انیمقاله به ب نیدر ا نیا بنابر .اجرا داشته باشند تیکار گرفته شود که قابل

ها الزم  دهیا ی اجرا یکه برا ی و نکات تیر یمد نیدر رابطه با ا ی حاتی توض
به انتخاب   دیبا نیهمچن .است به آن ها توجه شود، پرداخته شد

داشته  نانیاطم کی استراتژ تیری در حوزه مد یی اجرا رانیکارمندان و مد 
 .منافع شرکت عمل خواهند کرد شرفتیرشد و پ یراستا در که دیباش

رار ق تی منظور افراد قابل اعتماد را هنگام استخدام در شرکت در اولو نیبد
 .دیده


