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ــب  ــی دارد؟ در ایــن مطل ــه اســتراتژی چیســت و چــه مزایای ــد ک ــًا می دانی ــا دقیق آی
بــا مفهــوم اســتراتژی و فوایــد آن و همچنیــن روش تنظیــم یــک اســتراتژی مؤثــر و 

کارآمــد آشــنا خواهیــد شــد.

تصــور کنیــد کــه بــرای یــک ســفر رؤیایــی برنامه ریــزی می کنیــد: تصمیــم می گیریــد 
کــه در ایــام نــوروز بــه یــک مســافرت یــک هفتــه ای برویــد و مثــاً 5 میلیــون ناموت 
هزینــه کنیــد. دو شــب ویــا اجــاره خواهیــد کــرد و بــرای بقیــه ایــام هتــل می گیریــد؛ 
بــا قطــار ســفر می کنیــد و بــرای گشــت و گــذار در مقصــد یــک خــودرو کرایــه خواهیــد 
کــرد. البتــه فقــط یــک مشــکل در اینجــا وجــود دارد: مقصدتــان را مشــخص نکرده ایــد 
ــرار  ــعاع ق ــت الش ــان را تح ــای دیگرت ــه برنامه ریزی ه ــود هم ــه خ ــه نوب ــن ب ــه ای ک

ــد. ــی فایــده و بااســتفاده می کن می دهــد و آن هــا را ب
شــاید تصــور چنیــن ســناریویی بــرای شــما خنــده دار بــه نظــر برســد، امــا هیــچ بعیــد 

نیســت کــه چیــزی شــبیه بــه ایــن را در رابطــه بــا بازاریابی تــان انجــام بدهیــد. 
ــه  ــی، از جمل ــا بازاریاب ــط ب ــای مرتب ــی مؤلفه ه ــه همگ ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــی  ــابه، همگ ــوارد مش ــگ و م ــل مارکتین ــئو، ایمی ــورد، س ــات، بیلب ــایت، تبلیغ وب س
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــتند ک ــی هس ــی و ابزارهای ــای بازاریاب ــا تاکتیک ه ــات ی جزئی
ــًا  ــا مقصــد شــما نیســتند. طبیعت ــد برســید؛ ام ــه می خواهی ــی ک ــا به جای ــد ت می کنن
ــیر  ــن مس ــردن بهتری ــال ک ــاب و دنب ــرای انتخ ــزی ب ــد و برنامه ری ــک مقص ــدون ی ب
بــه منظــور رســیدن بــه آن مقصــد همــه آن تاکتیک هــا فقــط وقــت، انــرژی و پــول 
شــما را هــدر خواهنــد داد، بــدون اینکــه نتیجــه ای را دربرداشــته باشــند. چیــزی کــه 
ــان باشــد، »اســتراتژی« اســت.  ــرد و چــراغ راهت ــد دســتتان را بگی در اینجــا می توان
تاکتیک هــا  روی  فقــط  اســتراتژی  تعییــن  بــدون  کســب وکارها  از  بســیاری 
ســرمایه گذاری می کننــد. در واقــع، اگــر ادعــا کنیــم کــه اغلــب آن هــا اساســًا بــا مفهــوم 
ــا  ــم ت ــب تــاش می کنی ــم. در ایــن مطل ــد ســخن گزافــی نگفته ای اســتراتژی بیگانه ان
شــما را بــا مفهــوم اســتراتژی و جزئیــات مرتبــط بــا آن و همچنیــن مزایــای داشــتن 
ــود  ــد و مقص ــدف و بی مقص ــای بی ه ــا در دام برنامه ریزی ه ــم ت ــنا کنی ــتراتژی آش اس
ــرای تنظیــم اســتراتژی اشــاره  ــر ب ــه یــک روش ســاده و مؤث ــز ب نیفتیــد. در انتهــا نی

خواهیــم کــرد.
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استراتژی چیست؟

ــه  ــن اســت ک ــه ســؤال اســتراتژی چیســت داد ای ــوان ب ــه می ت ــن پاســخی ک بهتری
»اســتراتژی یــک برنامــه عملیاتــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه یــک هدف مشــخص 
طراحــی شــده اســت.« بــه کمــک اســتراتژی تــاش می کنیــم تــا موقعیــت بهتــری را 

نســبت بــه رقبــا بــه دســت بیاوریــم.
ــن  ــد تدوی ــک را از فرآین ــد و ریس ــم تردی ــچ گاه نمی توانی ــه هی ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــه  ــن، همیش ــت؛ بنابرای ــان اس ــده در می ــای آین ــه پ ــرا ک ــم، چ ــدا کنی ــتراتژی ج اس
گزینه هــای مختلفــی وجــود خواهــد داشــت کــه بایــد از میــان آن هــا مجموعــه ای از 
اقدامــات را انتخــاب کنیــم. در واقــع، اســتراتژی بیــش از آنکــه یــک برنامــه قطعــی و 

ــت. ــتراتژیک« اس ــای اس ــا انتخاب ه ــا ی ــه ای از »گزینه ه ــد، مجموع ــت باش ثاب

مقاله مرتبط: 10 استراتژی بازاریابی آناین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
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کاربردهای مختلف کلمه استراتژی
واژه اســتراتژی در معانــی مختلفــی بــه کار بــرده شــده اســت کــه در اینجــا بــه پنــج 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه ــورد از متداول تری م
• برنامــه: رایج تریــن کلمــه ای کــه بــا شــنیدن واژه اســتراتژی در ذهــن مــردم تداعــی 
می شــود، برنامــه اســت. برنامــه بــه معنــی تعییــن اســتراتژی قبــل از انجــام اعمــال 
و اقداماتــی اســت کــه تحــت تأثیــر آن اســتراتژی قــرار خواهنــد گرفــت. برنامه ریــزی 

یــک فرآینــد آگاهانــه و هدفمنــد اســت.
• ترفنــد: اســتراتژی می توانــد ترفنــد هــم باشــد؛ بــه معنــی یــک تمهیــد خــاص کــه 
بــرای فریــب یــا بــر هــم زدن تمرکــز طــرف مــورد نظــر )مثــاً یــک رقیــب تجــاری( 

طراحــی شــده اســت.
• الگــو: اگــر اســتراتژی را به عنــوان نیاتــی در نظــر بگیریــم کــه در برنامه هایــی بــرای 
ــوس  ــات ملم ــتراتژی ها تصمیم ــورت اس ــده اند، در اینص ــم ش ــی مجس ــدام عملیات اق
مــا بــه حســاب می آینــد. نتیجــه ایــن تصمیمــات می توانــد قالبــی بــه خــود بگیــرد 
کــه شــاید بــه نیــات اولیــه نزدیــک باشــد و شــاید هــم فرســنگ ها از آن هــا فاصلــه 
بگیــرد. در هــر صــورت، الگویــی بــه وجــود می آیــد کــه ناشــی از انســجام اســتراتژی 

اســت.
• موقعیــت: اســتراتژی را می تــوان به عنــوان موقعیــت یــک ســازمان در نظــر گرفــت. 
ایــن موقعیــت می توانــد نســبت بــه خــودش )موقعیــت جغرافیایــی و توســعه داخلی( 
یــا در حــوزه فعالیتــش )موقعیــت نســبت بــه رقبــا( باشــد. اســتراتژی بــا ایــن تعریــف 
ــط بیــن ســازمان و  ــه یــک مکانیســم انطباقــی تبدیــل می شــود کــه میانجــی رواب ب

بافتــی اســت کــه ســازمان در آن فعالیــت می کنــد.
ــه در  ــداری ک ــبتًا پای ــدگاه نس ــه دی ــه ب ــا توج ــوان ب ــتراتژی را می ت ــم انداز: اس • چش
رابطــه بــا فعالیت هــای ســازمان وجــود دارد به عنــوان یــک چشــم انداز تعریــف کــرد. 
ــن  ــد. ای ــا چشــم انداز مشــترکی دارن ــدگاه ی ــن اعضــای هــر ســازمان دی تأثیرگذارتری
دیــدگاه مشــترک ماننــد یــک شــخصیت ســازمانی اســت کــه خــودش را در نیــات و 
اعمــال اعضــا و کارکنــان نشــان می دهــد و بــه ســازمان نظــم و انســجام می بخشــد.
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- استراتژی غالبًا برنامه و موقعیت است
ــف  ــای مختل ــد در موقعیت ه ــتراتژی می توانن ــرای اس ــاال ب ــرد ب ــج کارب ــی پن تمام
موجــه باشــند؛ امــا معمــوالً »برنامــه« و »موقعیــت« بیشــتر بــا معنــای اســتراتژی در 

ــد. ــت دارن ــای مدیریــت کســب وکار قراب دنی
ــه  ــک برنام ــتراتژی ی ــه اس ــم ک ــتراتژی گفتی ــف اس ــمت در تعری ــن قس ــدای ای در ابت
عملیاتــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف خــاص طراحــی شــده اســت و 
اساســًا از طریــق آن بــه دنبــال کســب امتیــاز در مقابــل رقبــا هســتیم. لــذا برنامه ریــزی 
ــتراتژی در  ــف اس ــم از تعری ــن مه ــا دو رک ــه رقب ــبت ب ــاز نس ــت ممت ــب موقعی و کس
ــاش در  ــوان ت ــد، اســتراتژی را به عن ــد. در قســمت بع کســب وکار را تشــکیل می دهن

ــم. ــاز بررســی می کنی جهــت کســب یــک موقعیــت ممت

 

- استراتژی به عنوان تالش در جهت کسب یک موقعیت ممتاز تلقی می شود
ــب  ــرای کس ــول ب ــای معم ــر فعالیت ه ــریع تر و ارزان ت ــر، س ــر، کارآمدت ــام بهت انج
ســود و بــازده بیشــتر ضــروری اســت، امــا کافــی نیســت. ایــن به اصطــاح »کارآیــی 
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ــه ای  ــه هزین ــود، بلک ــوب نمی ش ــتراتژی محس ــک اس ــود ی ــودی خ ــه خ ــی« ب عملیات
اســت کــه بــرای حضــور در دنیای کســب وکار بایــد بپردازیــد. از طــرف دیگر، اســتراتژی 

بــا متمایــز کــردن ســازمان از رقبــا ســروکار دارد. 
بنابرایــن بــا تدویــن اســتراتژی در انتخــاب اقدامــات الزم بــرای ارائــه یــک محصــول 
ــاش  ــن ت ــه، ای ــوان نمون ــم. به عن ــل می کنی ــی عم ــکل متفاوت ــه ش ــرویس ب ــا س ی
بــرای متفــاوت بــودن و کســب یــک موقعیــت ممتــاز یــا »اســتراتژیک« نســبت بــه 

ــود: ــام ش ــر انج ــای زی ــق روش ه ــد از طری ــا می توان رقب
• جایگاه یابــی )پیــدا کــردن موقعیــت( گونــه محــور: شــرکت در زیرمجموعــه ای 
از تولیــدات یــک حــوزه خــاص به طــور تخصصــی عمــل می کنــد. مثــاً فقــط 

صندلی هــای اداری می فروشــد و نــه ســایر تجهیــزات عمومــی اداری.
• جایگاه یابــی نیــاز محــور: شــرکت می توانــد در راســتای بــرآوردن نیازهــای بیشــتری 
ــی اداری، بلکــه  ــه فقــط صندل ــاً ن ــد. مث ــا تــاش کن ــه رقب ــروه هــدف نســبت ب از گ

ســایر اســباب و لــوازم و حتــی تجهیــزات مرتبــط را نیــز تأمیــن کنــد.
ــه  ــا توج ــود را ب ــتریان خ ــد مش ــرکت می توان ــور: ش ــی مح ــی دسترس • جایگاه یاب
ــد. مثــاً فقــط  ــه گروه هــای مختلــف دســته بنــدی کن ــه دسترســی آن هــا ب ــه دامن ب
ــی  ــد صندل ــت می کنن ــزرگ فعالی ــهرهای ب ــاری ش ــق تج ــه در مناط ــتریانی ک ــه مش ب

ــد. بفروش

بیشتر بخوانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
 

گاهــی در تدویــن اســتراتژی بــه منظــور کســب موقعیــت ممتــاز بــه مصالحــه نیــاز 
ــد  ــاً می خواهی ــد )مث ــاد دارن ــم تض ــا ه ــه ب ــه دو برنام ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
صندلی هــای ارزان قیمــت بفروشــید و در عیــن حــال، طرح هــای پیشــرفته بــا امــکان 
سفارشــی ســازی بــاال ارائــه کنیــد( و بایــد بیــن آن هــا تعــادل برقــرار کنیــد. در ایــن 
حالــت طبیعتــًا بایــد از برخــی از مــوارد چشــم پوشــی کنیــد. اساســًا همان قــدر کــه 
ــه  ــت، ب ــم اس ــتراتژی مه ــم اس ــد در تنظی ــام بدهی ــد انج ــه بای ــی ک ــاب کارهای انتخ

همــان انــدازه انتخــاب آنچــه کــه نبایــد انجــام بدهیــد نیــز اهمیــت دارد. 
نکتــه مهــم دیگــر در مبحــث اســتراتژی، نحــوه ترکیــب اقدامــات مختلــف اســت. بــا 
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ترکیــب مناســب اقدامــات مختلــف، تقلیــد از فعالیت هــای ارزش آفریــن شــما بــرای 
ــت  ــاد مزی ــرای ایج ــط ب ــه فق ــتراتژیک ن ــب اس ــن ترکی ــود. ای ــوارتر می ش ــا دش رقب

ــاز نیــز ضــروری اســت. ــرای حفــظ آن امتی رقابتــی، بلکــه ب
ــت.  ــد اس ــه رش ــل ب ــود دارد، تمای ــتراتژی وج ــر اس ــه در براب ــدی ک ــن تهدی بزرگ تری
مصالحه هــای الزمــه اســتراتژی معمــوالً در رشــد محدودیــت ایجــاد می کننــد. 
ــفتگی و  ــث آش ــدد باع ــطوح متع ــت در س ــرفت و رقاب ــرای پیش ــاش ب ــاوه، ت به ع
ســردرگمی می شــود و انگیزه هــا و تمرکــز ســازمانی را تضعیــف می کنــد. راه حــل، رشــد 
بــا تعمیــق موقعیــت اســتراتژیک اســت؛ به ایــن معنی کــه بایــد فعالیت هــا و اقدامات 
را خاص تــر، منســجم تر و متناســب تر کــرد و اســتراتژی های حساب شــده تری را 

تدویــن کــرد و بــه مرحلــه عمــل درآورد.
 

 
مزایای داشتن استراتژی

ــند  ــه باش ــدازه ای ک ــر ان ــف در ه ــب وکارهای مختل ــرای کس ــتراتژی ب ــتن اس داش
می توانــد مزایــای عمــده ای را بــه همــراه داشــته باشــد کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
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- استراتژی به کسب وکار، تمرکز و جهت می دهد
ــه  ــد ک ــوح می دانی ــید به وض ــته باش ــتراتژی داش ــود اس ــب وکار خ ــرای کس ــر ب اگ
هم اکنــون در کجــا قــرار داریــد، بــه کجــا می رویــد و بــرای رســیدن بــه مقصــد بایــد 
چــه اقداماتــی را انجــام بدهیــد. ایــن اســتراتژی بــا الزامــی کــه بــرای تحقــق دارد بــه 
ــه  ــای آنک ــت به ج ــن حال ــد. در ای ــت می ده ــز و جه ــوح، تمرک ــما وض ــب وکار ش کس
ــا  ــد ت ــاش می کنی ــد، ت ــچ مقصــد و مقصــودی حرکــت کن ــدون هی کســب وکارتان ب

ــد. ــل درآوری ــه عم ــه مرحل ــده را ب ــن ش ــتراتژی های تدوی اس
 

- استراتژی، نیرو و انگیزه ایجاد می کند
ــا  ــا ب ــد ت ــزه می ده ــان انگی ــم کاری ت ــما و تی ــه ش ــتراتژی ب ــرای اس ــن و اج تدوی
تکیــه بــر یــک برنامــه دقیــق و هدفمنــد بهتــر کار کنیــد و کســب وکار را به جایــی کــه 
ــس  ــج ح ــه تدری ــجم، ب ــتراتژی منس ــک اس ــود ی ــدون وج ــانید. ب ــد برس می خواهی

ــود. ــم می ش ــب وکار حاک ــای کس ــر فض ــتی ب ــوت و سس رخ
 

- استراتژی، درک بهتری از شرایط فعلی ایجاد می کند
بــرای تدویــن اســتراتژی ابتــدا بایــد درک دقیقــی از موقعیــت فعلــی داشــته باشــید. 
ــد  ــی و مهمــی مانن ــه عوامــل اصل در ایــن راســتا بایــد کلیــت کســب وکارتان، از جمل
ــا  ــط ب ــور مرتب ــرو، ام ــع نی ــت جــذب و دف ــت مشــتری، وضعی ــی، رضای ــرد مال عملک
بازاریابــی و فــروش، نــرخ تبدیــل و مــوارد مشــابه را زیــر نظــر داشــته باشــید. به عاوه، 
ــر  ــه در براب ــی ک ــن فرصت هــا و تهدیدهای ــوت و ضعــف و همچنی ــاط ق ــه نق ــد ب بای
کســب وکارتان وجــود دارد توجــه داشــته باشــید و فضــای حاکــم بــر حــوزه فعالیتتــان 
و رقبــا و بــازاری کــه در آن فعالیــت می کنیــد را درک کنیــد. از ایــن طریــق در وضعیــت 

ــد. ــد گام هــای اســتوارتری برداری ــد و می توانی ــرار می گیری ــری ق بســیار بهت
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- استراتژی، درک بهتر و واقع بینانه تری از آینده فراهم می کند

ــت  ــه آن دس ــد ب ــه می خواهی ــه ک ــورد آنچ ــتراتژی در م ــن اس ــد تدوی ــی فرآین در ط
پیــدا کنیــد عملیاتی تــر و آینده نگرانه تــر فکــر می کنیــد. به عنــوان مثــال شــاید 
بخواهیــد ســودآوری را بــه 20 درصــد برســانید، از فــروش آتــی منافــع بیشــتری بــه 
دســت بیاوریــد یــا اینکــه انــدازه کســب وکار را در شــرایط فعلــی حفــظ کنیــد. بــا کار 
کــردن بــر روی اســتراتژی و چکــش کاری مســائل و موضوعاتــی کــه در آن وجــود دارد 
به وضــوح بــرای شــما روشــن خواهــد شــد کــه بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید و بــه 

ــید. ــد برس ــا می خواهی کج
 

- استراتژی، گفتگو، بحث و همکاری را رواج می دهد
ــث و  ــد بح ــتند بای ــق هس ــا مواف ــا آن ه ــه ب ــه هم ــتراتژی هایی ک ــن اس ــرای تدوی ب
ــد  ــه می خواهی ــی ک ــی، وضعیت ــت فعل ــا وضعی ــه ب ــددی در رابط ــی های متع بررس
ایجــاد شــود و نحــوه ایجــاد وضعیــت مطلــوب انجــام بگیــرد. از ایــن طریــق عــاوه 
بــر اینکــه همــه افــکار و اقدامــات در یــک راســتا قــرار می گیرنــد و شــانس موفقیــت 
ــد. ــه وجــود می آی ــری در محیــط کســب وکار ب ــد، فضــای پویات ــدا می کن افزایــش پی
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- استراتژی، فرصت های جدیدی را به وجود می آورد
بررســی و کار کــردن بــر روی اســتراتژی مســتلزم تفکــر و خاقیــت فــراوان اســت کــه 
ــر  ــب وکار منج ــرای کس ــدی ب ــای جدی ــا و فرصت ه ــق ایده ه ــه خل ــود ب ــه خ ــه نوب ب

می شــود. 
 

- استراتژی فرصتی برای اندیشیدن و تعمق ایجاد می کند
ــای  ــه از فعالیت ه ــت ک ــتلزم آن اس ــتراتژی مس ــن اس ــرای تدوی ــتن ب ــت گذاش وق
روزمــره مرتبــط بــا اداره کســب وکار فاصلــه بگیریــد، در مــورد کســب وکار خــود بیشــتر 
ــن  ــد. از ای ــق کنی ــف آن تعم ــمت های مختل ــی و قس ــه نواح ــید و روی هم بیندیش
طریــق کســب وکار شــما جــان تــازه ای می گیــرد و شــرایط کنونــی بــه چالــش کشــیده 

می شــود.

بیشتر بخوانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید
 

- اســتراتژی بــا روشــن کــردن مســیر پیــش رو احتمــال رســیدن بــه مقصــد را 
افزایــش می دهــد

اگــر اســتراتژی نداشــته باشــید مســیر و مقصــدی کــه در پیــش رو داریــد دقیقــًا بــرای 
شــما مشــخص نخواهــد بــود و بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد کــه بتوانیــد به جایــی 
کــه می خواهیــد برســید. داشــتن اســتراتژی شــانس رســیدن بــه مقصــد را افزایــش 

می دهــد.
 

- به کمک استراتژی نتایج بهتری به دست می آورید
از آنجایــی کــه بــا تدویــن و بــه کار بســتن اســتراتژی بــر روی مقصــد و موقعیت هدف 
ــود. در ایــن حالــت  تمرکــز می کنیــد در نهایــت عملکــرد بهتــری را شــاهد خواهیــد ب
احتمــال اینکــه از مســیر اصلــی منحــرف شــوید و وقــت خــود را بــر روی مــواردی هــدر 
ــب  ــد به مرات ــان نمی کنن ــه اهــداف بلندمدتت ــه رســیدن شــما ب ــه کمکــی ب ــد ک بدهی

ــد. ــدا می کن کاهــش پی
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حــال کــه بــا اســتراتژی و مزایــای آن آشــنایی پیــدا کردیــد بــه ســراغ روش تدویــن 
ــم. ــتراتژی می روی اس

 

چگونه یک استراتژی تدوین کنیم؟
اســتراتژی را بــه روش هــای مختلفــی می تــوان تنظیــم و تدویــن کــرد. مــا در اینجــا 
بــه یــک فرآینــد ســاده شــش مرحلــه ای بــرای تهیــه اســتراتژی اشــاره می کنیــم کــه بــه 

کمــک آن می توانیــد یــک اســتراتژی اســتاندارد و مؤثــر را تدویــن کنیــد.
 

1. اطالعات جمع آوری کنید
بــرای اینکــه بدانیــد کــه بــه کجــا بایــد برویــد، ابتــدا بایــد از موقعیتــی کــه در آن قــرار 
داریــد آگاه باشــید؛ بنابرایــن قبــل از اینکــه بــه آینــده نــگاه کنید الزم اســت کــه عملکرد 
گذشــته یــا موقعیــت کنونــی را بــه زیــر ذره بیــن ببریــد. بــه تــک تــک بخش هــا نــگاه 
ــر  ــی داشــته اید، کجــا می توانســتید بهت ــرد مطلوب ــه در کجــا عملک ــد ک ــد و ببینی کنی

باشــید و چــه فرصت هایــی وجــود دارد.
بــرای تشــخیص نقــاط قــوت و ضعــف بایــد بــه داخــل و بــرای شناســایی فرصت هــا و 
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تهدیدهــا بایــد بــه خــارج از کســب وکار نــگاه کنیــد. مهم تریــن بخــش از ایــن فرآینــد 
ــب ترین  ــن و متناس ــد بهتری ــا بتوانی ــت ت ــب اس ــراد مناس ــا و اف ــتفاده از ابزاره اس

اطاعــات را گــردآوری کنیــد.
 

2. یک »بیانیه چشم انداز« تدوین کنید
در  آن  مقاصــد  و  کســب وکار  جهــت   )Vision Statement( بیانیــه چشــم انداز 
میان مــدت و بلندمــدت را تعییــن می کنــد و بــه عبارتــی اهــداف و ارزش هــای ســازمان 
ــه  ــا مرحل ــد ی ــام بدهی ــد انج ــه را بای ــن مرحل ــدا ای ــه در ابت ــد. اینک ــرح می ده را ش
ســوم، مــورد مناقشــه اســت؛ امــا در عمــل می توانیــد هــر دو را به طــور هم زمــان بــه 

انجــام برســانید.
 

3. یک »بیانیه مأموریت« تنظیم کنید
ــه منظــور و مقصــود  ــر توجــه ب ــه مأموریــت )Mission Statement( عــاوه ب بیانی
ــی  ــر روی اقدامات ــه ب ــن بیانی ــد. ای ــز ترســیم می کن ســازمان، اهــداف عمــده آن را نی
ــا چشــم انداز بلندمــدت ســازمان  تمرکــز دارد کــه در کوتاه مــدت بایــد انجــام شــود ت
محقــق گــردد؛ بنابرایــن بــرای بیانیــه چشــم انداز بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ بدهیــد: 
»در 5 ســال آینــده می خواهیــم بــه کجــا برســیم؟« و بــرای بیانیــه مأموریــت بــه ایــن 

ــد: ــخ می دهی ــؤاالت پاس س
• چه کار می کنیم؟

• چطور آن کار را انجام می دهیم؟
• آن کار را برای چه کسی انجام می دهیم؟

• چه ارزشی ایجاد می کنیم؟
 

4. اهداف استراتژیک را شناسایی کنید
ــی  ــه نواح ــرای هم ــد ب ــداف بلن ــه ای از اه ــن مجموع ــه، تعیی ــن مرحل ــدف از ای ه
کســب وکار اســت کــه بــا عنــوان »اهــداف اســتراتژیک« از آن هــا یــاد می کنیــم. ایــن 
اهــداف بایــد اولویت هــا را نشــان بدهنــد و چــراغ راهنمــای برنامه هایــی باشــند کــه 

ــد.  ــن می کن ــرکت را تضمی ــت ش ــم انداز و مأموری ــق چش تحق
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بــا نگاهــی بــه مــروری کــه در مرحلــه اول داشــته اید می توانیــد نقــاط قــوت و ضعــف 
ــق،  ــد دقی ــه اهــداف شــما بای ــد. دقــت داشــته باشــید ک ــان لحــاظ کنی را در اهدافت
ــدی شــده باشــند. به عــاوه،  ــه و زمــان بن ــع بینان ــر، واق ــل ســنجش، تحقــق پذی قاب
ــع و  ــص مناب ــرد )KPI(، تخصی ــدی عملک ــاخص های کلی ــد ش ــواردی مانن ــد م بای

ــد. ــرار بدهی ــر ق ــد نظ ــز م ــدی را نی بودجه بن
 

 
5. برنامه های تاکتیکی را تنظیم کنید

ــی  ــای کوتاه مدت ــه برنامه ه ــتراتژیک ب ــداف اس ــل اه ــا تبدی ــد ب ــه بای ــن مرحل در ای
کــه جزئیــات دقیق تــری دارنــد )موســوم بــه »برنامه هــای تاکتیکــی«( بــه اســتراتژی 
ــرای  ــی ب ــات مقتض ــال و اقدام ــاوی اعم ــا ح ــن برنامه ه ــد. ای ــال بدهی ــود پروب خ
ــی  ــد حت ــا می توانی ــود. در اینج ــد ب ــازمان خواهن ــف س ــان مختل ــا و کارکن بخش ه

ــد. ــخص کنی ــز مش ــدگان را نی ــف تأمین کنن تکلی
ــرای  ــد و ب ــز می کنی ــنجش تمرک ــل س ــج قاب ــر روی نتای ــی ب ــای تاکتیک در برنامه ه
ــع و  ــه موق ــد در چ ــه کاری را بای ــه چ ــد ک ــخص می کنی ــل مش ــراد دخی ــی اف تمام
ــوان ایــن برنامه هــای به اصطــاح تاکتیکــی  ــد. در واقــع می ت موقعیتــی انجــام بدهن

ــت. ــر گرف ــر در نظ ــورد نظ ــتراتژی م ــرای اس ــرای اج ــی ب ــوان مراحل را به عن
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6. بر عملکرد خود نظارت داشته باشید
در حیــن و پــس از هــر برنامه ریــزی و تاشــی کــه انجــام می شــود، مــرور و بررســی 
مســتمر ضــروری اســت تــا مطمئــن شــوید کــه در مســیر درســتی قــرار داریــد کــه بــه 
تحقــق هــدف مــورد نظــر منتهــی می شــود. مدیریــت و زیــر نظــر داشــتن اســتراتژی 
کار ســاده ای نیســت و بــه تــاش پیوســته و دقــت نظــر نیــاز دارد. خلــق، مدیریــت و 
مــرور هــر اســتراتژی مســتلزم آن اســت کــه اطاعــات مرتبــط را ضبــط کنیــد، آن هــا 
ــد و  ــدی کنی ــد، اولویت بن ــزی کنی ــد، برنامه ری ــری تقســیم کنی ــه قطعــات کوچک ت را ب

پیوســته چشــم انداز واضحــی داشــته باشــید.

بیشتر بدانید: چگونه استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بهبود دهیم؟
 

حرف آخر
داشــتن اســتراتژی در هــر زمینــه ای و از جملــه در محیــط ســازمانی کســب وکار ضروری 
اســت. بــه کمــک آنچــه کــه در ایــن مطلــب ذکــر شــد بــا مفهــوم اســتراتژی و مزایــای 
آن آشــنایی پیــدا کردیــد و یــاد گرفتیــد کــه چگونــه می تــوان یــک اســتراتژی مؤثــر را 
در شــش گام تدویــن و تنظیــم کــرد. حــاال وقــت آن اســت کــه دســت بــه کار شــوید 
و اســتراتژی های درســت و واقع بینانــه ای را بــرای کســب وکار خــود تنظیــم کنیــد تــا 

بتوانیــد بــه اهدافــی کــه در ســر داریــد دســت پیــدا کنیــد.

13

https://modireweb.com
https://modireweb.com/Improving-Your-Social-Media-Strategy

