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  بسمه تعالی

 مقدمه

شده است و هـر یـک از ایـن تعـاریف ابعـادي از مفـاهیم        براي استراتژي تعاریف متعددي ذکر

بریتانیکا استراتژي را از دیـد   براي مثال ، دایرةا لمعارف . است استراتژي را مورد توجه قرار داده

بـا   معرفی کرده و براي تمـایز سـاختن آن   " هنر برنامه ریزي و هدایت عملیات" نظامی با تعبیر

 را قیـد "نیروهـا  دوره زمانی بلندتر و جابجایی انبوه, گستره بیشتر عملیاتی " ویژگی سه تاکتیک

عنـی را  م چهـار ي متاخرین در این حوزه برا ي اسـتراتژ  هنري مینتزبرگ به عنوان یکی از .میکند

الگو و دیدگاه و مشاوران مک کینـزي آنـرا بـه     تهدید ، ،استراتژي به معنی طرح . پیشنهاد میکند

گـروه مشـاورین   . بیان میکنند "مبانی رقابت در آن درك ابعاد مختلف ساختار صنعت و " عبارت

 . امري مربوط به جایگاه سازمان درمیدانهاي رقابتی می دانند بوستن ، استراتژي را

اقتبـاس   "هنر ژنرالهـا "يه معناب "گی استرت "یا گوس استرت" واژه استراتژي از لغت یونانی

امـا اسـتراتژي    ،سال قبل از میالد مسیح باز میگردد 340 مفهوم استراتژي حداقل به . شده است

 .برنامه ریـزي اسـت   به مفهوم امروز آن دستاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل سیر و تحول

سالیانه و یا بودجـه ریـزي    جنگ جهانی دوم در سازمانها رواج داشت برنامه ریزي آنچه تا قبل از

ـ که طی آن هزینه ها و درآمدها مورد پیش بینی و برآورد قرار می گیر بوده است پـس از جنـگ    .دن

ارتباطـات و حمـل و نقـل هـوایی تحـرك       و دوم پیشرفت تکنولوژي و توسعه حمل و نقل جهانی

 .ا ضـروري سـاخت  تـري ر  مـدت در کسب و کار ایجاد کرد و برنامه ریزي در افق بلند  بیشتري را

مـی   ریـزي  هساله برنام پنج تاسه  بلند مدت که طی آن عملیا ت سازمان در یک افق برنامه ریزي

آمریکا تصمیم گرفت تا تجربیات  وزارت دفاع 1960 اوایل دهه در .دستاورد این دوران است ،شد

تدوین کند و  جهانی دوم حاصل شده بود را زیادي که از تصمیم گیریهاي استراتژیک بعد از جنگ

چنـدلر اسـتاد    در سـال بعـد آلفـرد    .پایه گذاري شد با این اقدام مبانی برنامه ریزي استراتژیک

 او کنت آنـدروز در سـال   دانشگاه هاروارد این مفاهیم را به دنیاي کسب و کار وارد کرد و به دنبال

 . مطرح ساخت لررا بر مبناي افکار و نظریات چند "کار استراتژي کسب و" طی مقاله اي 1965
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موفقیت اسوف  .کرد رویکرد را پسندید و آن را در محیط واقعی کسب و کار پیاده ایگو راسوف این

در  . استراتژي توجه همگان را به مفاهیم و متدلوژیهاي ارایه شده جلب نمود در بکارگیري رویکرد

ادبیـات اسـتراتژي   پرتفولیوي محصـول را بـه    گروه مشاورین بوستون متدلوژي 1970 اوایل دهه

پورتر در زمینه مزیت هاي رقابتی و حـوزه رقابـت سـپري     با نظرات مایکل 1980 دهه.اضافه کرد

عنصـر اصـلی اثـر     " خالقیت" در آن عصر جدید رویکردها ي استراتژي که 1990 شد و در دهه

مـل  زبـرگ و گـري ها  تشمار می آید با نظریات صاحب نظرانی مانند هنري مین بخش استراتژي به

  .شد آغاز

  

  :رویکردهاي نوین

استراتژي به تاریخ ادبیات مـدیریتی سـپرده شـده     استراتژي نبود، امروز» نوین«رویکردهاي اگر

محـیط کسـب و کـار     استراتژي بـا » کالسیک« امر عدم تطابق ماهیت رویکردهاي دلیل این .بود

آینـده  ) صـتها و تهدیـدات  فر( مبناي برنامه ریزي استراتژیک، پیش بینی محیط، زیرا.امروز است

تفاوت زیادي ) در زمان اجرا( و واقعیت) در زمان برنامه ریزي( که بین پیش بینی است و در جایی

باثبـات و   برنامه ریزي اسـتراتژیک بـه محیطـی    .اثربخشی آن از بین می رود وجود داشته باشد،

قابـل پـیش بینـی     ل فهم وپایدار، عوامل محیطی در تعادل با تغییرات پیوسته، کنش و واکنش قاب

شرایط محیط امروز کسـب و کـار    .ماند نیاز دارد و در فقدان چنین شرایطی از کارکرد موثر بازمی

 : زیرا استراتژیک مناسب نیست براي برنامه ریزي

استراتژیک، کار براساس داده هاي محیطی و داخلی شکل مـی گیـرد، بـدون     در برنامه ریزي -1

پیچیـده   در شـرایط  .ین داده ها تا چه اندازه معتبر و قابل تکیـه هسـتند  که ا اینکه سنجیده شود

بـراي  .است کسب و کار امروز فهم صحیح و کامل محیط، کاري دشوار و در بسیاري موارد ناممکن

 .بحران در منطقه خاورمیانه سبب افزایش بهاي نفت می شود مثال ،براساس تجارب گذشته بروز

 به کشور عراق بهاي نفت سقوط کرد؟دوران حمله آمریکا  چرا در
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ریزیهاي استراتژیک پیش بینی روند امور است، ولی تغییـرات ناپیوسـته    اســـــاس برنامه -2

 .تکنولوژیک، اجتماعی و یا سیاسی قابل پیش بینی نیستند مانند تحوالت

فاقـد   )گراتفکر هم( تفکر داده هاست و این شیوه »تحلیل« استراتژیک مبناي برنامه ریزیهاي -3

 به عنوان درونمــایه اصلی استراتژي هاي تحـول بخـش   )واگرا تفکر( خالقیت قدرت الزم براي

 مقاالت خود مکرراً به این واقعیـت اشـاره دارد کـه برنامـه ریزیهـاي      در 1گهنري مینتزبر .است

 آنچـه  ایجـــاد مـی کننـد و نـه اسـتراتژي و      »برنامـه « استراتژیک به دلیل ماهیت تحلیلی خود

 .استراتژي ها را اثربخش می سازد سنتز خالقانه است

استراتژیک نوعی مدل سازي از دنیاي واقعی اسـت کـه بـا پـردازش      برنـــــامه ریزي هاي -4

محیط پیچیده کسب  .مهم داخلی و خارجی، استراتژي را فرموله می کند اطالعات مربوط به عوامل

 ی به درستی مدل سازي شود و این امـر صـحت  کار امروز نمی تواند توسط الگوهاي ساده خط و

 .استراتژي حاصل را مورد سؤال قرار می دهد

  

  :ریزي استراتژیک و تفکر استراتژیک رویکرد برنامه

به دو انتهاي طیـف مکاتـب دهگانـه اسـتراتژي      )و تفکراستراتژیک برنامه ریزي( این دو رویکرد

است که در محیط قابل شـناخت و   »ریزي طرح« برنامه ریزي استراتژیک جزو مکتب .دارند تعلق

تعریف می شود که بـراي   »یادگیري« پیش بینی اثربخش است و تفکر استراتژیک با مکتب قابل

در محـیط  » تفکـر اسـتراتژیک  « بـدین ترتیـب   .درك و پیش بینی مناسب اسـت  محیط غیرقابل

 .ه مـی شـود  شـمرد  سـازمان » راهبـري « امروز رویکـرد مناسـب   پرتحول و غیرقابل پیش بینی

بخشد و سهم بیشتري از منافع بـازار را   رویکردي که می تواند سازمان را نسبت به رقیب برتري

 :مـی نــویسد   »ارزش مهاجرت« اسلوتسکی در کتــــاب خود با عنوان آدریان .نصیب آن سازد

نـافع  شرکت تازه وارد و کوچک با یک استراتژي نوآورانه و قوي، همـــه م بسیاري از اوقات، یک

 یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید »تفکر استراتژیک«. آن خود می سازد یک صنعت را از

                                                
1 -H.MINTZBERG 
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در محیط به شـدت رقـابتی امـروز     مهارتی که الزمه توانمندسازي سازمان براي بقا و رشد .است

   .است

 اسـتراتژیک  از این رو ما در این قسمت به بررسی تعـاریف برنامـه ریـزي اسـتراتژیک و تفکـر     

عصـر برنامـه ریـزي     پرداخته و در انتها به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیـا در دوران جدیـد ،  

 ؟ استراتژیک به سر رسیده و نقش آن به تفکر استراتژیک سپرده شده است

  

 :برنامه ریزي استراتژیک

برنامـه ریـزي اسـت کـه در آن هـدف ، تعریـف و تـدوین         برنامه ریزي استراتژیک گونـه اي از 

  .هاست تراتژياس

اساسا فرآیندي هماهنـگ کننـده بـین منـابع داخلـی سـازمان و        فرآیند برنامه ریزي استراتژیک

و  "پنجـره اسـتراتژیک   "هدف این فرآینـد نگریسـتن از درون   . فرصتهاي خارجی آن می باشد

فرآینـد  بنابراین  .است که سازمان از آنها سود می برد و یا به آنها پاسخ می دهد تعیین فرصتهایی

ریزي استراتژیک یک فرآیند مدیریتی است ، شامل همـاهنگی قابلیـت هـاي سـازمان بـا       برنامه

هر گـام آن دسـتور العملهـاي مشخصـی      این فرآیند گام به گام است و براي . موجود فرصتهاي

 محصول فرایندهاي این رویکرد به ندرت یـک اسـتراتژي خالقانـه و تحـول     .تجویز شده است

الگوهـاي   روش هاي مربوط بیشتر بر انتخاب مناسبترین الگوي استراتژي از میـان آفرین است و 

ذهن انسان را در قالب یک فرایند گام بـه گـام بـه     ،رویکرد تجویزي. متکی هستند ،شناخته شده

 .میباشد میبرد و این خود مانع بزرگی براي پرواز ذهن به اوج خالقیت پیش

  

  :مزایاي برنامه ریزي استراتژیک

  . مشکالت احتمالی از وقوع آنها خبر می دهد بل از پیش آمدنق .1

 .مدیران به سازمان کمک می کند به عالقمند شدن .2

 .و شرایط عکس العمل در برابر تغییرات را فراهم می کند تغییرات را مشخص کرده .3
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 .تعیین می کند ،تعریف مجدد سازمان ضروري است هر نیازي را که براي .4

مناسب براي دستیابی به اهداف از پیش تعیـین شـده را بهبـود     ساختن بسترهاي یعمل .5

 .بخشد می

 .که درك روشن تري از سازمان داشته باشند به مدیران کمک می کند .6

 .بازارهاي آینده را آسان تر می سازد شناخت فرصتهاي .7

 .مدیریت ارایه می دهد دیدي هدفمند از مسایل .8

  

  :استراتژیک تفکر 

 هنـوز هـیچ تعریـف    .اسـت  " تفکر استراتژیک" استراتژي دنیا يیکی از اصطالحات جدید در 

به جاي تعاریف،  ابتدا بهتر است از این رو ،مشخص و همه پذیري برا ي این اصطالح وجود ندارد

پرداخته و بدین ترتیب تالش شود تا نمـاي صـحیحی از    به ماهیت و ویژگیهاي تفکر استراتژیک

  .گردد این رویکرد تصویر

کمک می کنـد تـا    این بصیرت. است» بصیـــرت و فهم« اهوي تفکر استراتژیک یکاز دیدگاه م

  : در شرایط پیچیده کسب و کار

  د؛نقواعد آن به درستی شناخته شو واقعیتهاي بازار و -1

  د؛نزودتر از دیگران کشف گرد ویژگیهاي جدید بازار  -2

  د؛نکسب و کار درك شو )ناپیوستگیهاي( جهشهاي  -3

  .دنآفرینی خلق شو راي پاسخگویی به این شرایط راهکارهاي بدیع و ارزشو ب  -4

عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر مـوثر   تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه

ـ عوامل موثر براي مشتري ارزش می آفرین و چرا، و چگونه ندو کدامیک موثر نیست هستند د؟ ایـن  ن

بـدون ایـن    .ارزش، قدرت تشخیص ایجـاد مـی کنـد    بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق

 .حاصل خواهدبود سازمان براي دستیابی به موفقیت بی )مادي و غیرمادي( تشخیص، صرف منابع
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  :چنین اظهار می دارد کـه  »استراتژیست تفکر یک« رکتاب معتبر خود با عنواند 2یکن ایچی اوم

وضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هرقدر به خود و کارمنـدانتان فشـار روحـی و فیزیکـی     م اگر

» اسـتراتژیک  تفکـر «. کنید، سرانجام نتیجه اي جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهدشـد  وارد

دیـدن   تفکر استراتژیک تشخیص به موقع خصوصیات میـدان رقابـت و   .نیست آینده پیش بینی

 4بنیانگـذار شـرکت آمـازون    3جـف بـزوس   .به آن غافل هسـتند فرصتهایی است که رقبا نسبت 

روي شبکه اینترنت را کشف و آن را تبـدیل بـه    قابلیت فروش کتاب بر 1995 هنگامی که در سال

کتاب بر روي شبکه اینترنت نـه تنهـا هزینـه هـا را      یک کسب و کار کرد، تشخیص داد که توزیع

ري می آفریند که به هـیچ وجـه بـا نظـام توزیـع      براي مشت بلکه قابلیتهــــایی ،کاهش می دهد

عمـر کوتـاه خـود بـه      امروز این شرکت بـا  ).خلق ارزش براي مشتري( سنتی قابل تامین نیست

 یافته است که این رقم در مقایسه بـا فـروش   میلیارد دالر دست 3/1 فروش سالیانه اي بیش از

سال سابقه فعالیت در ایـن زمینـه،    200 با 5بزرگی همچون جان وایلی میلیارد دالري شرکت 0/7

  .عوامل ارزش آفرین بازار را نشان می دهد ارزشمنـــــدي بصیرت نسبت به

استراتژیک ازطریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهاي منحصر به فـردي بــــراي    تفکر

اسـخگویی  قواعد بـازار و پ  این کار ازطریق فهم .د، مزیت رقابتی می آفریندنایجاد می کن مشتري

در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکـرد بـی    و این امر .خالقانه به آن انجام می شود

  .است نظیر

این قواعد مدل ذهنـی خاصـی را    .شود ظاهر می» ساده و عمیق« تفکر استراتژیک درقالب قواعد

  .ودتصمیم گیریهاي روزانه تا جهت گیري کلی سازمان خواهدب ایجاد کرده و مبناي

این انگیـزه و تعهـد از    .کند استراتژیک براي سازمان و ذینفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد می تفکر

  .است ساده و درعین حال جذاب حقیقت در طریق قدرتی به وجود می آید که

                                                
2 - K.OHMAE 
3 - J.BEZOS 
4 - AMAZON 
5 - JOHN WILEY 
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گـري   .کسب و کار در ذهـن مـی دانـد    هنري مینتزبرگ تفکر استراتژیک را یک نماي یکپارچه از

 .کنـد  هنرمندانه استراتژي برمبناي خالقیت و فهم کسب و کار توصیف مـی  يآن را معمار 6هامل

نمـایی از ایـن    هریک از این تعابیر .را طرحریزي برمبناي یادگیري می شناسد آن 7رالف استیسی

  .رویکرد باشند رویکرد را ارائه می کنند، بدون آنکه هیچ یک مدعی بیان تمامی این

ک را شیوه خاصی برا ي اندیشیدن میدانند که میتوان آن را مهارت تفکر استراتژی هامل و پراهاالد

استراتژیک را مبنایی بـراي خلـق اسـتراتژي قاعـده      مینتز برگ تفکر .استراتژي دانست معماري

تفکر اسـتراتژیک   .میکند ذکر -قادر به انجام آن نیستند کاري که فرایندهاي برنامه ریزي - شکن

هاي نو دانست کـه قـادر اسـت قواعـد رقابـت را       تژيراي خلق استرامبنایی ب را میتوان به عنوان

 .رایه دهدااندازي کامال متفاوت از وضع موجود را  تغییر دهد و چشم

براي پیاده سازي استراتژي هـاي خلـق شـده از طریـق تفکـر       لیدکا برنامه ریزي استراتژیک را

ه ریزي تسهیل روند کاري و پیـاده  و برنام داند میاستراتژیک  استراتژیک و همچنین تسهیل تفکر

 :است ویژگی قایل پنج لیدکا برا ي تفکر استراتژیک .دارد سازي نتایج آن را بر عهده

یـک متفکـر    .گیـرد  تفکر استراتژیک بر مبناي نگرش سیستمیک شکل می : نگرش سیستمیک -1

باط بین اجزاي آن ذهن خود ایجاد کرده و ارت استراتژیک باید یک سیستم کامل از ارزش ها را در

و  پورتر در این خصوص معتقد است که استراتژي یک نگـرش تمـام نگـر    . را به خوبی درك کند

بدون نگرش سیستمی  .دارد هر چند فعالیت هاي مجزا و متنوع زیادي در آن وجود ،یکپارچه است

دسـت   زیرا بیشینه کردن یک بخش ، ممکـن اسـت بـه از    . ، بهینه سازي امکان پذیر نمی باشد

 .خصوصیات مهم و حیاتی بخش دیگري از سیستم منجر شود رفتن

کـانون   تفکر استراتژیک جهت گیري سازمان رامشخص می سازد و آن را در : تمرکز بر هدف -2

می دهد تا تمامی انرژي خـود را   این تمرکز به سازمان و افراد اجازه . توجه سازمان قرار می دهد

  . در این جهت صرف کنند

                                                
6 - G.HAMEL 
7 - R.STACEY 
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اصـل   در تفکر استراتژیک ، کشف فرصتها و بهره گیري از آنها یک : رصت جویی هوشمندانهف -3

تجارب و موضوعات جدید است و سـازمان را بـراي    این ویژگی به مفهوم استقبال از . مهم است

تفکـر اسـتراتژیک بـراي درك    .جدید آماده می سازد اتخاذ استراتژیهاي تازه در جهت فرصتهاي

به صداي ناموزون افراد عاصـی در سـازمان گـوش مـی سـپارد و تـوان درك       جدید  فرصت هاي

  .براي تغییر استراتژي را دارا می باشد شرایط مناسب

و آینـده را   تفکر استراتژیک ، تفکري در طول سازمان است که گذشته ، حال : تفکر در زمان -4

در  . است )وضع مطلوب (آیندهو ) وضع موجود( استراتژي نیز پلی بین حال . به هم پیوند می دهد

که دسـتاوردهاي گذشـته سـازمان    ( امروز تفکر استراتژیک باید آینده را بر مبناي توانمندي هاي

 .کرد خلق) است

استراتژیک  فرضیه سازي ، حلقه واصل بین خصوصیات خالقانه و تحلیلی تفکر : فرضیه سازي -5

ایـن تلفیـق از طریـق    .یلی بهره می جویدهم خالق است و هم ازابزار تحل تفکر استراتژیک.است

فرضیه سازي یک سوال بـدیع  .پذیرد صورت می )تحلیل( و آزمون فرضیه )خالقیت( فرضیه سازي

طریـق آزمـون فرضـیه بـه طریـق       و سپس پاسخ از "؟.…اگر چه می شود".می سازد را مطرح

 .تحلیلی تامین می شود

را آشکار می سازند و مـدیران را بـراي بقـا و     مفاهیم استراتژي این رویکردها ، هر یک ابعادي از

تـازه   خش نیز یک رویکـرد باستراتژي اثر  . رقابتی یاري می رسانند رشد سازمان خود در محیط

رویکردي که اصالت خـود را بـا   .است شده در دنیاي استراتژي است که به منظور مشابهی آفریده

 .می ستاندبر جوهره استراتژي  رهایی از شکل و قالب و با تکیه
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  استراتژیک برنامه ریزيیا  تفکر استراتژیک

رسیده و نقش آن به تفکر استــراتژیک  آیا در دوران جدید، عصر برنامه ریزي استراتژیک به سر

تفکـر و برنامـه    :براي این زمینه وجود دارد سپرده شده است؟ رویکرد سازنده تر و مفیدتري هم

رویکـــــــرد، تفکـر   در این .توانند در کنار هم نقش مکمل داشته باشند یک میریزي استراتژ

از ابزار برنامه ریزي استراتژیک  استراتژیک چشم انداز می آفریند و براي تبیین و پیاده سازي آن

وي  .استراتژیک جدا می دانـد  »ریزان برنامه« را از »متفکران« هنري مینتزبرگ .استفاده می شود

رنامـه ریـزان اسـتراتژیک نقشـهاي مـوثري همچـون گـردآوري داده، همراهـی متفکـر          ب بـراي 

در خلق استراتـــــژي و مشارکت در پیاده سازي چشم اندازهاي اسـتراتژیک ذکـر    استراتژیک

در تفکـر  . دانـد  ولی خلق چشم انداز و معماري استراتژي را حاصل تفکر استراتژیک مـی  می کند

 از محیط کسـب و کـار   )و درعین حال کلی و فاقد دقت( و یکپارچهاستراتژیک یک تصویر بزرگ 

آنها در راستاي پاسـخ   این شیوه نگرش الزمه کشف قواعد اثربخش و بکارگیري .شکل می گیرد

روي چشـم انـداز و جزئیـات     به مشتري است، درحالی که برنامه ریزي استراتژیک با تمرکـز بر

تفکـر   .استراتژي را فراهم مـی سـازد   راي پیاده سازياستراتژي خلق شده، داده هاي دقیق بـــ

سازمان را مشخص می سازد و برنامه ریزي استراتژیک سازمان  استراتژیک جهت گیري مناسب

 ،تفکر استراتژیک با سنتز عوامل موثر محیطی و درونی .می برد را درجهت مشخص شده به پیش

پاسـخهاي   اد کرده و زمینه را براي خلـق تصویر یکپارچه اي از فضاي کسب و کار را در ذهن ایج

روشـهاي   خالقانه و بدیع به نیازهاي بـازار فـراهم مـی سـازد و برنامـه ریـزي اسـتراتژیک بـا        

و کوتاه مدت تبـدیل کـرده و گامهـاي     اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه تحلیلی،

شاید با ایـن دیـدگاه بهتـر باشـد      .ندک را فرموله میشده الزم براي پیاده سازي استراتژي خلق 

حاصل ( براي پیاده سازي چشم انداز و ابزاري »برنامه ریزي استراتژي« استراتژیک، برنامه ریزي

   .تلقی شود )استراتژیک از تفکر
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 ابعاد تحلیلی و عقالیی استراتژي با ابعاد خالقانه و هنري آن پیوند می خورد و یـک  بدین ترتیب،

این تلفیق را یک فراینـد دیالتیـک ذهنـی     8تیم اوشاناسی .ی حاصل می گرددرویکرد قوي مدیریت

بایـد خالقیـت را در دنیـاي     درعین خالق بـودن « :وي می گوید .و همگرا می داند بین تفکر واگرا

از قدرت تحلیل نیز استفاده کرد و  واقعی پیاده کرد و درعین بهره گیري از قدرت سنتز می بایستی

راه دسـتیابی بـه اسـتراتژیهاي بـدیع و      تفکر و برنامـه ریـزي اسـتراتژیک    بکارگیري پی درپی

شیوه نگرش می تواند یک چارچوب اصولی براي پیونـد نظریـات    این. »خالقـــانه درعمل است

 .فراهم سازد و الگویی براي مفهوم یکپارچه استراتژي باشد کالسیک و نوین استراتژي را
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