اســتراتژی و تاکتیک
نهــای انتخاباتــی بســیار کاربــرد
اســتراتژی و تا کتیــک دو مفهــوم بنیادیــن در مدیریــت هســتند کــه امــروزه بــه خصــوص در حوز ههــای مختلــف از جملــه کمپی 
دارنــد .یــک کمپیــن بــدون درک و فهــم درســتی از اســتراتژی و اتخــاذ تا کتیکهــای متناســب بــرای حصــول بــه آن ،موفــق نخواهــد بــود .اســتراتژی ســطحی باالتــر از
تا کتیــک را شــامل میشــود .بــه عنــوان مثــال یــک کمپیــن میتوانــد اســتراتژی خــودش را در "کســب بیشــترین کرسـیهای نمایندگــی در انتخابــات شــوراها" تعریــف
کنــد .در واقــع میتوانیــم بگوییــم "پیــروزی حدا کثــری" یــک هــدف اســتراتژیک بــرای کمپیــن در انتخابــات شوراهاســت .در ســطح بعــدی ایــن کمپیــن بایــد در مــورد
کهــای رســیدن بــه اســتراتژی هســتند .بــه عنــوان مثــال تا کتیــک کمپیــن بــرای
شهــای رســیدن بــه ایــن هــدف مطالعــه کنــد .ایــن راه و روشهــا ،تا کتی 
راه و رو 
پیــروزی حدا کثــری ،مــی توانــد "ائتــاف بــا گروههــای همفکــر شــامل  "...باشــد .راهنمــای زیــر مهمتریــن وجــوه مرتبــط بــا اســتراتژی و تا کتیــک را بیــان میکنــد:

بیانیــه ماموریت *

یکــی از اولیــن مراحــل تدویــن اســتراتژی و تا کتیــک ،تهیــه بیانیــه ماموریــت
اســت .یعنــی مــا بــرای چــه هدفــی تشــکیل شــدهایم .یــک کمپیــن میتوانــد
بــا هــدف "تاثیرگــذاری در انتخابــات"" ،پیــروزی نامــزد انتخاباتــی"" ،آ گاه ســازی
جامعــه" و  ...تعریــف شــده باشــد .بیانیــه ماموریــت در واقــع مشــخص میکنــد
کــه اهــداف اســتراتژیک و تا کتیکهــا چگونــه بایــد تهیــه شــوند.

استراتژی

"اســتراتژی صرفــا بهتــر کار
کــردن نیســت .اســتراتژی
انجــام کارهایــی اســت کــه بــه
صــورت متفــاوت از گذشــته
انجــام میشــود ".ایــن جملــه
از مایــکل پورتــر اســت کــه یکــی
از معروفتریــن افــرادی اســت
کــه در مــورد اســتراتژی تحقیــق
میکنــد .جــان کالم آقــای پورتــر
ایــن اســت کــه چــون محیــط
تغییــر میکنــد ،شــما نمیتوانیــد
یــک کار را بــرای همیشــه و بــه
یــک صــورت انجــام دهیــد.

جدول سوات
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جـــدول  SWOTبیانگـــر نقـــاط قـــدرت ( ،)Strengthsنق ــاط ضع ــف
( ،)Weaknessesفرصتهـــا ( )Opportunitiesو تهدیده ــا ()Threats
اســـت .هـــر کمپیـــن بایـــد قبـــل از آغـــاز کار و بـــا توج ــه ب ــه موض ــوع
کمپیـــن ،یـــک جـــدول ســـوات طراحـــی نمایـــد .ه ــدف ه ــر برنام ــه
اســـتراتژیک آن اســـت کـــه بـــر نقـــاط قـــدرت متمرک ــز ش ــود ت ــا از
فرصتهــا اســتفاده نمایــد و تهدیدهــا را خنثــی کنــد و در عیــن حــال
ب ــه نق ــاط ضع ــف خ ــود آ گاه ــی داش ــته باش ــد.

جنبه فراگیری اســتراتژی

اس ــتراتژی تم ــام س ــطوح یـــک
کمپیــن را در بــر مــی گیــرد .یعنــی
اس ــتراتژی ی ــک موض ــوع در کن ــار
س ــایر جنب ــه ه ــای دیگ ــر کمپی ــن
مانن ــد پی ــام ،داوطلب ــان و ...
نیس ــت .اس ــتراتژی مح ــوری
اس ــت ک ــه اس ــاس هم ــه مـــوارد
دیگ ــر اس ــت .بع ــد از تدویـــن
اس ــتراتژی ،هم ــه اج ــزا در
خدم ــت موفقی ــت اس ــتراتژی
ق ــرار میگیرن ــد.

تاکتیک

در س ــطوح مختل ــف ی ــک کمپی ــن و ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتراتژی تعیی ــن ش ــده ،م ــی
ت ــوان از تا کتیکه ــای مش ــخص اس ــتفاده ک ــرد .مانن ــد تا کتیکهای ــی ک ــه از
طری ــق ش ــبکههای اجتماع ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــه مخاط ــب بیش ــتر انتخ ــاب
میشـــود و یـــا تا کتیکهایـــی کـــه در اســـتفاده بهینـــه از نیروه ــای داوطل ــب
اتخـــاذ میگـــردد.

چکیــده مهمترین نکته هــا در مورد اســتراتژی و تاکتیک:
• استراتژی و تا کتیک البته گاهی اوقات می توانند با یکدیگر همپوشانی هایی هم داشته باشند .به عنوان مثال ا گرچه ائتالف می تواند یک تا کتیک برای استراتژی "پیروزی حدا کثری در
انتخابات شوراها" باشد؛ اما خود ائتالف می تواند اسراتژی هم به شمار آید .در این صورت تا کتیک می تواند سطحی پایین تر را شامل شود ،از جمله اینکه با یک گروه خاص ائتالف کنیم.
• اســتراتژی هــا و تا کتیــک هــا مــی تواننــد و بایــد بــه روز شــوند .بــه خصــوص ا گــر عوامــل محیطــی داخلــی یــا خارجــی تغییــر محسوســی کننــد ،برنامــه اســتراتژیک کمپیــن بایــد از
ابتــدا بررســی و "بــه روز" شــود تــا بــرای افزایــش اســتفاده از فرصــت هــا و کاهــش تهدیدهــا کامــا آمــاده باشــد.
• اســتراتژی هــا بــه نوعــی آینــده را بــر اســاس یــک فراینــد تحلیلــی مبتنــی بــر گذشــته و بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای محیطــی برنامــه ریــزی مــی کننــد .ایــن امــر از بابــت اینکــه
فرایندهــای از پیــش تعییــن شــده ،جلــوی خالقیــت را مــی گیرنــد مــورد انتقــاد قــرار دارنــد .بــه همیــن دلیــل عــده ای مــی گوینــد کــه در تدویــن اســتراتژی بایــد آینــده را خلــق کــرد.
بــه عنــوان مثــال وقتــی شــرکت اپــل ،تلفــن "آی فــن" را بــا صفحــه "تمــام لمســی" تولیــد کــرد از ایــده خلــق محصــول جدیــد اســتفاده کــرد.
* در برخــی مــوارد بیانیــه ماموریــت ( )Mission Statementو بیانیــه دیــدگاه ( )Vision Statementدر یــک ســازمان از هــم جــدا مــی شــوند .اولــی بیــان مــی کنــد کــه "مــا چــه (یــا
کــه) هســتیم" و دومــی مشــخص مــی ســازد کــه "بــه کجــا مــی خواهیــم برســیم" .در ایــن متــن ،ایــن دو از یکدیگــر تفکیــک نشــده انــد.
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