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معرفی نویسنذه

غالٔطضب ویب٘یٔ ،سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ ٔسیطیت فطا ،اؾتبز ٔسػ ٛزا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،نٙؼتی قطیف  ٚاِعٞطا ،زثیط وٍٙط ٜؾبال٘ٝ
ٔسیطیت ؾالٔت ،ػض ٛقٛضای ؾیبؾتٌصاضی ٔبٙٞبٌٔ ٝعیسٔ ٜسیطیت ٛٔ ٚؾؽ  ٚػضٞ ٛیبت تحطیطیٔ ٝبٙٞبٔ ٝتسثیط
ٔیثبقسٚ .ی ِیؿب٘ؽ ذٛز ضا زض ضقتٟٙٔ ٝسؾی ثطق  ٚفٛقِیؿب٘ؽ ذٛز ضا زض ٔسیطیت ؾیؿتٓٞب اذص وطز ٚ ٜزوتطای ذٛز ضا
زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت اؾتطاتػیه اظ اٍّ٘ؿتبٖ زضیبفت ٕ٘ٛز ٜاؾت.
زوتط ویب٘ی ثٛضؾی ٝزِٚت وب٘بزا زض قهتٞٚفتٕیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت اؾتطاتػیه ٔسیطاٖ اضقس وب٘بزا ) (BSAMزض
زا٘كىسٔ ٜسیطیت ثٙف ثٛز ٜاؾت.
زوتط ویب٘ی ثیف اظ  03ؾبَ تدطثٔ ٝسیطیتی زاضزٚ .ی عی ایٗ ٔست ٔؿئِٛیتٞبی اخطایی ٔتؼسزی اظ خّٕٔ ٝسیطیت
ػبُٔ ؾبظٔبٖ ٔسیطیت نٙؼتی  ٚقطوت نٙؼتی ثٛتبٖ ضا ثطػٟس ٜزاقت ٝاؾت .زوتط ویب٘ی ثیف اظ  52ؾبَ ؾبثم ٝتسضیؽ،
تحمیك ٔ ٚكبٚض ٜزض حٛظٔ ٜسیطیت ٔ ٚجبحث ٔطتجظ ثب اؾتطاتػی زاضز .ایكبٖ ٔكبٚض ػبِی قطوتٞبی ٔتؼسزی اظ خّٕٝ
وكتیطا٘ی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ٘ ،فت پبؾبضٌبز٘ ،فت ثٟطاٖ٘ ،فت خیٌ ،ط ٜٚنٙؼتی ؾسیس ،قطوت نٙؼتی ثٛتبٖ ،ؾبظٔبٖ
ٌؿتطـ ٛ٘ ٚؾبظی نٙبیغ ایطاٖ ،قطوت ؾبیپب زیعَ  ٚظأیبز زض ظٔی ٝٙاؾتطاتػی ثٛز ٚ ٜیب زض حبَ حبضط ٘یع ٔیثبقس.
ٚی ٔمبالت ٔتؼسزی زض ٔدالت ػّٕی زاذُ  ٚذبضج اظ وكٛض ٔٙتكط وطز ٜاؾت .وتبة «اؾتطاتػی اثطثرف» ،وتبة
«2فطٔبٖ ثطای تفىط اؾتطاتػیه» ،وتبة «ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ زض ٔسیطیت»  ٚوتبة «ضٞجطی اثطثرف» ٘یع اظ خّٕ ٝتبِیفبت
ایكبٖ ثٝقٕبض ٔیآیس.

نگاهی کلی به کتاب
کتاب  01اصل اثربخشی استراتژی در  049صفحٍ ،بٍ قطع رقعی ي با قیمت  9911تًمان ،ابتذای سال  94يارد بازار

وشر شذٌ است .در بارٌ َذف از وًشته کتاب ،وًیسىذٌ چىیه میگًیذٛ٘ ” :قتٗ ایٗ وتبة ضا ث ٝیه ٔٙظٛض ؾبز ٜقطٚع
وطزْ :ایٗو ٝؾبظٔبٖٞبی ظیبزی زض وكٛضٔبٖ ذٛز ضا ٔكغ َٛثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه وطزٜا٘س زض حبِیو ٝثیفتط آٖٞب ٘تیدٝ
ٔغّٛثی اظ وبض ذٛز ٍ٘طفتٝا٘سٞ .یچ ٔسیطی ثطای قىؿت ثط٘بٔٝضیعی ٕ٘یوٙس ِٚی ثؿیبض ٘بزض٘س ٔسیطا٘ی و ٝثط٘بٔٝ
اؾتطاتػیه آٖٞب ٔٛتٛض ٔٛفمیت آٖٞب قٛز٘ .تیدٔ ٝغبِؼبت ٘كبٖ ٔیزٞس لطیتثٝاتفبق ثط٘بٔٞٝبی اؾتطاتػیه زض
ؾبظٔبٖٞبی وكٛضٔبٖ فبلس لسضت الظْ ثطای ایدبز تحٞ َٛؿتٙس  ٚزض ٚالغ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه ٘یؿتٙسٛ٘ .قتٗ وتبة زِیُ
زیٍطی  ٓٞزاضز  ٚآٖ ایٗو ٝؾبظٔبٖٞبی وكٛض ثب ثحطاٖ ضٞجطی ٔٛاخٟٙس  ٚث ٝخطات ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثعضيتطیٗ چبِف
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پیف ضٚی ٔسیطیت وكٛض فمساٖ ظطفیت ضٞجطی اؾتٔ .سیطاٖ زض غبِت ؾبظٔبٖٞبی وكٛض زض ٚالغ ٔسافؼبٖ  ٚؾطایزاضاٖ
ٚضغ ٔٛخٛز٘س .زضثبض ٜایٗ ٔغّت لجال زض وتبة «ضٞجطی اثطثرف» ٌفتٝاْ .ضٞجطی ثٔ ٝؼٙبی ثطلطاضی ٘ظٕی ٘ ٛزض ٚضای
لٛاػس ٔٛخٛز ٘یبظ ث ٝاثطثرفؾبظی اؾتطاتػی زاضز" .
وتبة ثب ٍ٘طـ ذٛا٘ٙس ٜؾط ٚوبض زاضز  ٚؾؼی زاضز زض ثطاثط زیسٌبٖ ٚی پٙدطٜای ثٍكبیس تب اظ آٖخب ٔف ْٟٛاؾتطاتػی ٚ
چٍٍ٘ٛی ذّك  ٚپیبزٜؾبظی آٖضا آٌٖ ٝ٘ٛو ٝثبیس ثٍٙطز .وتبة زضثبض ٜفطایٙس  ٚضٚـ عطاحی اؾتطاتػی ٘یؿت؛ و ٝزضایٗ ثبضٜ
٘ٛیؿٙس ٜث ٝا٘ساظ ٜوبفی زض وتبة «اؾتطاتػی اثطثرف» ٌفت ٝاؾت؛ ثّى ٝفطاتط اظ آٖ ثٝز٘جبَ ضاظ اثطثركی اؾتطاتػی اؾت.
ٔربعجیٗ وتبة ضا وّیٔ ٝسیطاٖ زض تٕبٔی ؾغٛح ؾبظٔب٘ی زض ثط ٔیٌیطز ،چطا و ٝزضن ٚالؼیتٞبی اؾبؾی اؾتطاتػی
ٔٙحهط ث ٝلكط ذبنی اظ ٔسیطیت یه ؾبظٔبٖ ٕ٘یقٛز ،الظْ اؾت وّیٔ ٝسیطاٖ ثب لٛاػس ثبظی ؾبظٔب٘ی آقٙب ق٘ٛس .اظ ایٗضٚ
ٔغبِؼ ٝایٗ وتبة ثطای ٔ ٕٝٞسیطاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔكبٚضاٖ ،وبضقٙبؾبٖ  ٚػاللٙٔٝساٖ ثٔ ٝسیطیت ٔفیس اؾت  ٚث ٝآٖٞب وٕه
ٔیوٙس تب ثب ٍ٘بٞی ٔتفبٚت ث ٝؾبظٔبٖ ذٛز ثٍٙط٘س  ٚزض ذّك  ٚپیبزٜؾبظی اؾتطاتػیٞبی ٔٛفك ،اثطثرفتط ثیب٘سیكٙس  ٚػُٕ
وٙٙس.

خالصه کتاب
چطا اؾتطاتػی ٔب اثطثرف ٘یؿت؟  ٚچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ث ٝفؼبِیتٞبی ثط٘بٔٝضیعی ؾبظٔبٖٞب خبٔ ٝاثطثركی پٛقب٘س؟ ایٗٞب
ؾٛاَٞبیی ٞؿتٙس و ٝوتبة زض ٔمبْ پبؾد ث ٝآٖٞب ثطآٔس ٜاؾتٔ .كبٞسات ٘كبٖ ٔیزٞس ذطٚخیٞبی ٔتؼسزی ثطای
ٔٙحطفقسٖ فطایٙس ذّك  ٚپیبزٜؾبظی اؾتطاتػی اظ ٔؿیط زضؾت آٖ ٚخٛز زاضز .ضا٘سٖ زض ٔؿیط زضؾت ثب تٛخ ٝث ٛ٘ ٝقسٖ
ٕٛٞاض ٜلٛاػس ثبظی وٚ ٝیػٌی ػهط حبضط اؾت ،وبضی ثؿیبض زقٛاض اؾت .خبز ٜاثطثركی اؾتطاتػی اؤ ٖٛٙؿیطی ٔٝآِٛز
اؾت  ٚثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍط ٘یبظٔٙس ان َٛضإٙٞبؾت.
٘ٛیؿٙس ٜحبنُ ٔغبِؼبت  ٚتدبضة ذٛز زض ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚپیبزٜؾبظی آٖ ضا زض لبِت  03انُ اؾبؾی زض
اثطثركی اؾتطاتػی ثیبٖ وطز ٜاؾت .ایٗ ان َٛؤ ٝحٛضٞبی انّی وتبة ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ػجبضتٙس اظ:
انُ یه :اؾتطاتػی ٙٞط اؾت  ٝ٘ ٚتىٙیه
انُ ز :ٚخٞٛط ٜایدبز اؾتطاتػی تفىط اؾتطاتػیه اؾت
انُ ؾ :ٝاؾتطاتػی ایدبز ٔعیت اؾت
انُ چٟبض :اؾتطاتػی ثط ز ٚپبی ٝاؾتٛاض اؾت ،فطنت  ٚلٛت
انُ پٙح :انُ پبضت ٛیب لب٘ ٖٛاٞطْ
انُ قف :اؾتطاتػی ذطیس٘ی ٘یؿت ،وبض ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ اؾت
انُ ٞفت :ؾبزٜؾبظی ٘ ٝؾبزٜاٍ٘بضی
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انُ ٞكت :خبضی زیسٖ اؾتطاتػی
انُ ٘ :ٝپیبزٜؾبظی اؾتطاتػی وبضی ضٞجطا٘ ٝاؾت ٔ ٝ٘ ٚسیطا٘ٝ
انُ ز :ٜػبُٔ تح ،َٛا٘ؿبٖ اؾت  ٝ٘ ٚثط٘بٔٝ
ز ٜانُ یبز قس ٜو ٝث ٝزضن زضؾت  ٚػٕیك ٔب اظ ٔبٞیت اؾتطاتػی  ٚتح َٛاؾتطاتػیه وٕه ٔیوٙس ٔیتٛا٘س ضإٙٞبی
ضا٘سٖ زض ٔؿیط ٔٝآِٛز اثطثركی اؾتطاتػی ثبقس؛ ث ٝقطط آٖو ٝآٖٞب ضا ذٛة ثكٙبؾیٓ  ٚثبٚض وٙیٓ.
ز ٜانُ اثطثركی اؾتطاتػی ٞط ز ٚثؼس ذّك  ٚپیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ضا زض ثط ٔیٌیطز .ز ٚانُ آذط اظ ایٗ ز ٜانُ تٟٙب
ث ٝفطآیٙس پیبزٜؾبظی ٔطثٛط ٔیق٘ٛس .ث ٝػجبضت زیٍط ذّك اؾتطاتػی ٔكٕٞ َٛكت انُ ا َٚاؾت  ٚپیبزٜؾبظی اؾتطاتػی
ٔؿتّعْ تٛخ ٝث ٝتٕبٔی ز ٜانُ ٔیثبقس .ثرف ا َٚوتبة ث ٝاضائ ٝتؼطیف ضٚقٙی اظ اؾتطاتػی ٔ ٚف ْٟٛاثطثركی زض آٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ تبضیرچ ٝای فكطزٔ ٚ ٜفیس اظ ض٘ٚس تىبُٔ اؾتطاتػی پطزاذت ٝاؾت .ز ٚثرف ثؼسی وتبة یىی ث 8 ٝانُ زض ذّك
اؾتطاتػی اثطثرف  ٚزیٍطی ث 5 ٝانُ ٚیػ ٜپیبز ٜؾبظی اؾتطاتػی اذتهبل یبفت ٝاؾت .اظ آ٘دب و ٝاؾبؼ وتبة ثط تكطیح
ایٗ  03انُ ثٙب قس ٜاؾت ،آقٙبیی ثب آٟ٘ب ٔی تٛا٘س ٔیٙیبتٛضی اظ وُ وتبة اضائ ٝزٞس؛ اٌط چ ٝوتبة ث٘ ٝىبت ظطیف ٚ
خصاثی اقبض ٜزاضز و ٝایٗ ذالن ٝذٛا٘ٙس ٜضا اظ ذٛا٘سٖ وتبة ثی ٘یبظ ٕ٘ی وٙس.

بخش یک – استراتژی و اثربخشی
اثربخشی استراتژی

اؾتطاتػی زض ع َٛظٔبٖ اظ ؾطقت انّی ذٛز وٕٞ ٝب٘ب ذّكٛ٘ ،آٚضی  ٚایدبز تٕبیع اؾت زٚض قس ٚ ٜذٛیف ضا زض تبضٞبی
ػٙىجٛتی تٙیس ٜاظ تىٙیهٞب  ٚلٛاػس ثیخبٖ ٔٙغك تحّیّی ٌطفتبض ؾبذت ٝاؾت .اؾتطاتػی ؤ ٝیثبیؿت اظ ٍ٘بٙٞ ٜطٔٙسا٘ٝی
اؾتطاتػیؿت ،ز٘یبی وؿتٚوبض ضا ثٍٙطز  ٚذبِك ٔٛلؼیت یىتب ثطای ؾبظٔبٖ ثبقس ،ذٛز ضا ث ٝزؾت وبضقٙبؾبٖ زِجبذت ٝتىٙیه
 ٚضٚـ ؾپطز ٜتب ٔحه َٛلبِجی ٕٞ ٚؿبٖ ذظ تِٛیس ا٘ج ٜٛقٛز.
او ٖٛٙؾٛاَ اؾبؾی زض ٔٛضز اؾتطاتػی ایٗ اؾت و ٝآیب اؾتطاتػیٞبی ٔٛخٛز  ٚضٚـٞبی ایدبز آٖ ثب قطایغی و ٝزض آٖ
ثٝؾط ٔیثطیٓ تٙبؾت زاض٘س؟ پبؾد ٔتبؾفب٘ٙٔ ٝفی اؾت ،ثٚٝیػ ٜزض ایطاٖ٘ .تیدٔ ٝغبِؼبت ٘كبٖ ٔیزٞس لطیت ثٝاتفبق
ثط٘بٔٞٝبی اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖٞبی وكٛض فبلس لسضت الظْ ثطای ایدبز تحٞ َٛؿتٙس  ٚزض ٚالغ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه ٘یؿتٙس.
ؾٛاَ اؾبؾی ایٗ اؾت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ث ٝیه ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه اثطثرف زؾت یبفت .ثٝػجبضتی زیٍط چ ٝثبیس وطز تب
ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه یه ؾبظٔبٖ ثتٛا٘س اثطثرف ٙٔ ٚكب تحٛٔ ٚ َٛفمیت قٛز.
فبضؽ اظ ایٗو ٝچ ٝضٚـ  ٚضٚیىطزی ضا ثطای ذّك اؾتطاتػی زض فطآیٙس ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖٞبیٕبٖ ثٝوبض
ٔیثٙسیٓ ،تب ظٔب٘ی و ٝث ٝیه ؾطی انٔ َٛكرم ثطآٔس ٜاظ شات  ٚعجیؼت اؾتطاتػی تٛخ٘ ٝساقت ٝثبقیٓ ،اؾتطاتػی ٔب
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اثطثرف ٘رٛاٞس ثٛز .زض حمیمت ایٗ ان َٛوٛ٘ ٝیؿٙس ٜآٖٞب ضا ان َٛاثطثركی اؾتطاتػی ٘بٔیس ٜاؾت ث ٝضٚـٞب  ٚفطآیٙس
ثط٘بٔٝضیعی ٔؼٙب  ٚخبٖ ٔیثركٙس  ٚآٖضا ثب عجیؼت اؾتطاتػی پی٘ٛس ٔیظ٘ٙس.
مفهوم استراتژی

زض یه ثبظاض ضلبثتی ،ؾبظٔب٘ی و ٝثتٛا٘س ٘یبظٞبی ٔكتطی ضا ثٟتط اظ ضلیت تبٔیٗ وٙسٔ ،ب٘سٌبض ذٛاٞس ثٛز .ایٗ ٔٙغك ٔ،ٟٓ
اؾبؼ ایدبز اؾتطاتػی ضلبثتی ٔ ٚؿتّعْ ا٘تربة زض ؾ ٝظٔی ٝٙظیط اؾت:


ؾبظٔبٖ چ ٝوؿب٘ی ضا ثٝػٛٙاٖ ٔكتطی ٞسف لطاض ٔیزٞس؟ (چ ٝوؿی)



ؾبظٔبٖ چٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبتی ضا ثطای ٔكتطیب٘ی وٞ ٝسف ٌطفت ٝاؾت ػطضٔ ٝیوٙس؟ (چ ٝچیع)



ؾبظٔبٖ چٍ ٝ٘ٛاضظـافعٚزٕٔ ٜتبظ ثطای ٔكتطیبٖ ذٛز ایدبز ٔیوٙس؟ (چٍ)ٝ٘ٛ

ث ٝتؼجیط پٛضتط ،خٞٛط ٜاؾتطاتػی «تعیین مرز» اؾت .یه قطوت ثبیس ٔطظ وبضی ؤ ٝیذٛاٞس زض ثبظاض ا٘دبْ زٞسٛ٘ ،ع
اضظقی ؤ ٝیذٛاٞس اضای ٝزٞس ٔ ٚكتطی ذٛز ضا تؼییٗ وٙس .پٛضتط ایٗٞب ضا «مرزهای شنریک» ٔی٘بٔسٔ .طظ ا،َٚ
ٔحسٚزؾبذتٗ تٛٙع وبال یب ث ٝتؼجیط ٚی ٔطظثٙسی «تٛٙع وبال» اؾتٔ .طظ زٔ ،ْٚحسٚزؾبذتٗ ٔكتطیبٖ ثطحؿت ٘یبظٞبی
ایكبٖ اؾت ٔ ٚطظ ؾٔ ْٛحسٚزؾبذتٗ ٔكتطیبٖ ثطحؿت چٍٍ٘ٛی «زؾتطؾی» آٖٞب ثٔ ٝحه َٛاؾت.
قطوت وبٔپیٛتطی زَ ٔ ،Dellثبَ ذٛثی ثطای ٔطظ ؾ ْٛاؾت .ثؿیبضی اظ قطوتٞبی وبٔپیٛتطی ثط ٔكتطیبٖ ثعضي  ٚثطذی
زیٍط ثط ٔكتطیبٖ وٛچه ٔتٕطوع ثٛز٘س ،أب زَ ثط عیف ٔیب٘ی تٕطوع وطز ؤ ٝكتطیبٖ ٔغّغ ضا زض ثط ٔیٌطفت  ٚزض ٔٛضز
ایٗ ٌط ٜٚاظ ٔكتطیبٖ ثب ٚیػٌیٞبی ذبنی و ٝزاقتٙس٘ ،یبظی ث ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٚخٛز ٘ساقت .اظ ٕٞیٗخب ثٛز ؤ ٝسَ
«فطٚـ ثیٚاؾغ »ٝقىُ ٌطفت.
اؾتطاتػی حبنُ تفىط اؾتطاتػیه اؾت  ٚثط٘بٔٝضیعی ،تفىط اؾتطاتػیه ضا تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝػّٕیبتی وطزٖ اؾتطاتػی
ٔیا٘سیكس.
چرخ استراتژی در جاده زمان

خبزٜای وٌ ٝصقت ٝاؾتطاتػی ضا ث ٝحبَ آٖ پی٘ٛس ٔیظ٘س اظ ٔحیظ ثؿیبض ؾبز ٜاثتسای ٘یٕ ٝلطٖ ثیؿتٓ قطٚع  ٚزض ٔحیظ
ثؿیبض پیچیس ٜأطٚظ ازأ ٝیبفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔست چطخ اؾتطاتػی خبز ٜظٔبٖ ضا زض٘ٛضزیس ٚ ٜثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞبی لطاض
ٌطفت ٝزض ٔحیظٞبی ؾبزٜتط  ٚثبثتتط ٌصقت ٝضا ث ٝؾالٔت ثٔ ٝحیظٞبی پیچیسٜتط ٔ ٚتغیطتط ض ٚث ٝحبَ آٚضز ٜاؾت.
زض ایٗ ؾفط ،اؾتطاتػی ذٛز ٘یع ثؿیبض ٔتح َٛقس ٜاؾت؛ اظ تدبضة ضا ٜآٔٛذت ٚ ٝاِجت ٝثط پیچیسٌی ٔحیظ ٘یع افعٚز ٜاؾت.
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ثیف اظ  23ؾبَ پیف ،اؾتطاتػی ثركی اظ زضٚؼ ػٕٔٛی ٔسیطیت زض ٔسضؾ ٝثبظضٌب٘ی ٞبضٚاضز  ٚؾپؽ زیٍط ٔساضؼ
ثبظضٌب٘ی ثٛز .چ ٝزض زا٘كٍب ٚ ٜچ ٝزض ٔحیظ وبض ،اؾتطاتػی ٟٔٓتطیٗ ٚظیفٔ ٝسیطػبُٔ ثٝقٕبض ٔیضفت .ایٗ اؾبتیس ٕٞچٙبٖ
ث ٝتٛؾؼ ٚ ٝتسضیؽ اؾتطاتػی ٔكغ َٛثٛز٘س  ٚاؾتطاتػی ث ٝتسضیح خبی ذٛز ضا زض ؾبظٔبٖٞب ثبظ ٔیوطز .زض ایٗ ثیٗ نٙؼت
٘ٛیٙی  ٓٞپیطأٛٔ ٖٛضٛع اؾتطاتػی پب ٌطفت .ؾبظٔبٖٞبی ٔكبٚضٔ ٜب٘ٙس ٌطٔ ٜٚكبٚض ٜثٛؾتٗ ،و ٝذبِك تىٙیه ٔبتطیؽ
 BCGثٛز  ٚقطوت ٔكبٚضٔ ٜىٙعی ؤ ٝبتطیؽ  9ذب٘ٝای  GEضا زض قطوت خٙطاَاِىتطیه ذّك وطز  ٚتىٙیه  7Sذٛز ضا
ث ٝخبٔؼ ٝوبضقٙبؾبٖ اؾتطاتػی ػطضٕٛ٘ ٝز پب ثٔ ٝیساٖ ٌصاقتٙس .اؾتطاتػی ضا ٜذٛز ضا ث ٝؾٕت حٛظٜٞبیی ٔب٘ٙس تٛٙعثركی
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ث ٝوؿتٚوبض ،اتحبز اؾتطاتػیه ،2تّٕیه ٚ 3زیٍط اقىبَ تٛؾؼٔ ٝیٌكٛز.
ظٔب٘ ٝض٘ٚك ثط٘بٔٝضیعی ثطای ثطتطی ضلبثتی ثٛز  ٚث ٝؾجت آٖ خؼجٝاثعاض اؾتطاتػی ثؿی ثعضيتط قسٔ .سَ پٙح ٘یطٚی
ضلبثتی پٛضتط ؤ ٝبٞیت تؼبُٔ ضلبثتی زض زض ٖٚیه نٙؼت ضا ثیبٖ ٔیوطز٘ ،ؿّی اظ پػٞٚفٞبی زا٘كٍبٞی ٚ
تدطثٝا٘سٚظیٞبی وؿتٚوبض ضا قىُ زازٌ .ؿتطـ اؾتفبز ٜاظ ضٚـ  ٚفطایٙس زض ذّك اؾتطاتػی  ٚؾیغط ٜثٝوبضٌیطی ٔسَٞب
 ٚتىٙیهٞبی وٕی  ٚضیبضی زض آٖ ،ثؿیبضی اظ ٔسیطاٖ ضا ثٚ ٝضع ٝغفّت اظ ضٚح  ٚػٙهط انّی ضٚـ یؼٙی ذّك تٕبیع
وكب٘س .ثسیٗؾبٖ اٌطچ ٝضٚـ زض اثتسا زض ٘مكی تؿٟیُوٙٙس ٜظبٞط قس ِٚی ثٝتسضیح ذٛز ٔٙكب ا٘حطاف ٌؿتطزٜای زض ٔفْٟٛ
اؾتطاتػی قس.
اؾتطاتػی زض ع َٛظٔبٖ ثٝتسضیح غضفب ٌطفتِ ،یه ٌؿتط ٜآٖ اظ چٙس خٙج ٝو ٝوتبة ث ٝتفهیُ زض ثبض ٜآٟ٘ب نحجت
ٔیوٙس ت ٚ ًٙتًٙتط قس.

بخش دو – اصول اثربخشی در خلق و پیادهسازی استراتژی

اٌط ٞسف اؾتطاتػی ضا تح َٛثسا٘یٓ ،زض ایٗنٛضت ٕ٘یتٛا٘یٓ ٘ؿجت ث ٝویفیت اخطای آٖ ثیتفبٚت ثبقیٓ .اظ عطفی
زؾتیبثی ث ٝتح َٛزض ؾبظٔبٖ ثس ٖٚتحمك تح َٛزض ػٛأُ ایدبز آٖ یؼٙی ا٘ؿبٖٞب أطی ٘بقس٘ی اؾت .ثط ایٗ
اؾبؼ ٔیتٛاٖ ٌفت اضظـ ٚالؼی ذّك اؾتطاتػی زض فطایٙس آٖ حبنُ ٔیقٛز  ٝ٘ ٚنطفب زض ٔحهٟ٘ َٛبیی آٖ یؼٙی
«اؾتطاتػی» .ایٗ ثرف قبُٔ ٞكت انُ اؾبؾی زض ذّك  ٚپیبز ٜؾبظی اؾتطاتػی ث ٝقطح ظیط ٔیثبقس:
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. Diversification
. Strategic aliance
3
. Aqusition
2
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اصل اول :استراتژی هنر است و نه تکنیک

٘ٛیؿٙسٔ ٜؼتفس اؾت " :اؾتطاتػی زض ع َٛظٔبٖ اظ ؾطقت انّی ذٛز وٕٞ ٝب٘ب ذّكٛ٘ ،آٚضی  ٚایدبز تٕبیع اؾت زٚض قسٚ ٜ
ذٛیف ضا زض تبضٞبی ػٙىجٛتی تٙیس ٜاظ تىٙیهٞب  ٚلٛاػس ثیخبٖ ٔٙغك تحّیّی ٌطفتبض ؾبذت ٝاؾت .اؾتطاتػی ؤ ٝیثبیؿت
اظ ٍ٘بٙٞ ٜطٔٙسا٘ٝی اؾتطاتػیؿت ،ز٘یبی وؿتٚوبض ضا ثٍٙطز  ٚذبِك ٔٛلؼیت یىتب ثطای ؾبظٔبٖ ثبقس ،ذٛز ضا ث ٝزؾت
وبضقٙبؾبٖ زِجبذت ٝتىٙیه  ٚضٚـ ؾپطز ٜتب ٔحه َٛلبِجی ٕٞ ٚؿبٖ ذظ تِٛیس ا٘ج ٜٛقٛز " .زض حبِیى ٝاؾتطاتػی ٙٞط اؾت
 ٝ٘ ٚتىٙیه :اؾتطاتػی ٙٞط ٔتفبٚت زیسٖ اؾتٙٞ .ط ف ٟٓقطایظ  ٚوكف فطنتٞب  ٚذّك ضاٞىبضٞبی اؾتفبز ٜاظ ایٗ
فطنتٞبؾت .زیسٖ ث ٝقیٜٛای ٘ٔ ٚ ٛتفبٚت اظ زیٍطاٖ خٞٛط ٜانّی ذّك اؾتطاتػی اثطثرف اؾت .ثؿیبض٘س ؾبظٔبٖٞبیی
و ٝثب اتىب ث ٝتىٙیهٞبی وّٕی  ٚضٚـٞبی تحّیّی  ٚضیبضی لهس اؾترطاج اؾتطاتػی اظ یه فطایٙس لسْثٝلسْ ضا زاض٘س .ایٗ
ؾبظٔبٖٞب اؾتطاتػی ضا یه پسیس ٜتحّیّی زیس ٜؤ ٝیثبیس ثب ٘یٓ وط ٜچپ ٔغع ثب آٖ ضٚثٝض ٚقس .ایٗ ضٚیىطز ؤ ٝتبؾفب٘ ٝزض
ؾغحی ثؿیبض ٌؿتطزٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی لطاض ٔیٌیطز فبلس لبثّیت الظْ ثطای ذّك اؾتطاتػی اثطثرف اؾت.
وتبة زض ازأ ٝایٗ ثرف ث ٝتكطیح خبیٍب ٜزضؾت تىٙیه زض ذّك  ٚپیبز ٜؾبظی اؾتطاتػی ٔی پطزاظز.
اصل دو :جوهره استراتژی ،تفکر استراتژیک است

ثس ٖٚقه اؾتطاتػی حبنُ تفىط ا٘ؿبٖ اؾت  ٚتفىط ٘یع ٚخٕٔ ٝتبظ ا٘ؿبٖ ثب ؾبیط ٔٛخٛزات اؾت .فىطوطزٖ ث ٝلَٛ
فیّؿٛف ٔؼطٚف اٍّ٘یؿی ،ثطتطا٘س ضاؾُ «وبضی اؾت ثؿیبض زقٛاض  ٚثؿیبض٘س ا٘ؿبٖٞبیی و ٝحبضط٘س ثٕیط٘س ِٚی فىط ٘ىٙٙس».
ثب ایٗ ٚخٛز ٞط فىطی ث ٝاؾتطاتػی ٔٙتٟی ٕ٘یقٛز .ایٗ تفىط اؾتطاتػیه اؾت و ٝظایٙس ٜاؾتطاتػی اؾت .ثط٘بٔٝضیعی
اؾتطاتػیه ثس ٖٚتفىط اؾتطاتػیه زض ذّك اؾتطاتػی اثطثرف ػمیٓ اؾت.
تفىط اؾتطاتػیه آٖ ٘ٛع اظ ا٘سیكیسٖ اؾت و ٝحبنُ آٖ ف ٟٓفطنتٞب  ٚذّك ضاٞىبضٞبی اؾتفبز ٜاظ ایٗ فطنتٞبؾت.
چٙیٗ لبثّیتی ٔدٟع ثٍ٘ ٝبٞی ٞسفزاض (پبؾدخ ٚ )ٛا٘تربةٌط اؾت .ثٝػجبضت زیٍط ،تٛاٖ تكریم ٔٛضٛػبت اؾبؾی اظ
غیطاؾبؾی ضا زاضاؾت .الظٔ ٝایٗ وبض ف ٟٓزضؾت لٛاػس ثبظی اؾت.
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ تفىط اؾتطاتػیه ضا زض ذٛز تمٛیت وطز؟ تفىط اؾتطاتػیه زض ٔبٞیت اظ خٙؽ ثهیطت  ٚف ٟٓاؾت.
ثٙبثطایٗ زض خٛاة ث ٝایٗ ؾٛاَ ثبیس پبؾری ٘یع ث ٝایٗ پطؾف یبفت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثهیطت  ٚف ٟٓذٛز ضا ٘ؿجت ثٝ
پسیسٜٞب افعایف زاز؟ ثطای تٛؾؼ ٝظطفیت تفىط اؾتطاتػیه زض ذٛز ثبیس ثیفتط اظ ظاٚی ٝف ٟٓثب ٔحیظ وؿتٚوبضٔبٖ ضاثغٝ
ثطلطاض وٙیٓ  ٚزض لبِت یه ثط٘بٔ ٝذٛزؾبظی ؾؼی زض تٛؾؼ ٚ ٝپطٚضـ لبثّیتٞبی ثیٙكی ذٛز زاقت ٝثبقیٓ .وتبة ثٝ
ٔثبِٟبیی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙی پطزاظز  ٚچٙیٗ ازأٔ ٝی زٞس و :ٝاٌطچ ٝحؿبؼ ثٛزٖ ث ٝاتفبلبت  ٚاعالػبت اعطافٔبٖ ٘مكی
ٔ ٚ ٟٓؾبظ٘س ٜزض تٛؾؼ ٝثهیطت  ٚفٔ ٟٓب زاضز ِٚی ثطای تٛؾؼ ٝظطفیت تفىط اؾتطاتػیه ثٝتٟٙبیی وبفی ٘یؿت  ٚزض ایٗ
اضتجبط ضاٞىبضٞبیی ضا اضائٔ ٝیسٞس.
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اصل سه :استراتژی ایجاد مسیت است

ؾبظٔبٖٞبیی و ٝزض ع َٛظٔبٖ ثب یىسیٍط ضلبثت ٔیوٙٙس ثبیس ثب ایدبز یه أتیبظ ٔٙحهطثٝفطز ،ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ
ٔتٕبیع ؾبظ٘س؛ ٔسیطیت ایٗ تٕبیع اؾبؼ اؾتطاتػی وؿتٚوبض ضا تكىیُ ٔیزٞسٞ .ط چٙس ٞیچ ٔٛلؼیتی ضا ٕ٘یتٛاٖ ثٝعٛض
وبُٔ ٔٙحهطثٝفطز زا٘ؿت ،أب ٔٙظٛض خلق موقعیتی هر چه متمایستر اؾت .آٖچ ٝؾجت ٔیقٛز تب ٔكتطی ثٔ ٝحهَٛ
قٕب الجبَ ٘كبٖ زٞسٕٞ ،بٖ ٚخ ٝتٕبیعی اؾت ؤ ٝحه َٛقٕب ضا زض چكٓ ٔكتطی اظ ضلیتتبٖ ٕٔتبظ ٔیؾبظز .ثٙبثطایٗ
تٕبیع ثبیس اظ زیس ٔكتطی تؼطیف قٛز.
وتبة زض ایٗ ثرف ثٔ ٝفٔ ٚ ْٟٛسَ وؿت  ٚوبض ٔی پطزاظز  ٚضٕٗ ضٚقٗ ؾبظی ایٗ ٔفبٞیٓ ثیبٖ ٔیساضز و :ٝیىی اظ
ٔٛثطتطیٗ اؾتطاتػیٟب ٚلتی اؾت و ٝقٕب ثٔ ٝف ْٟٛوبٔال خسیسی اظ وؿتٚوبض ٔیضؾیسٛ٘ .یؿٙس ٜایٗ اؾتطاتػی ضا
استراتصی زرافه ٔی ٘بٔس .چطا و ٝظضافٞٝب ث ٝزِیُ ٌطزٖ زضاظی و ٝزاض٘س ٔیتٛا٘ٙس ث ٝثطيٞبی یه زضذت البلیب زض
اضتفبع ٔ 6تطی زؾت یبثٙس  ٚاظ ایٗ ٔٙجغ غٙی ثسٔ ٖٚعاحٕت ٞیچ ضلیجی اضتعاق وٙٙس .زؾتطؾی ث ٝلّٕط ِٚثس ٖٚضلیتٚ .لتی
ٔسَ وؿتٚوبض قٕب ثط ٔجٙبی یه ٔف ْٟٛخسیس  ٚوبٔال ٔتفبٚت اظ وؿتٚوبض ایدبز قٛز ،ثٝخبی ضٚزضضٚیی ثب ضلجب آٖٞب ضا
زٚض ٔیظ٘یس .زض ایٗنٛضت قٕب ثٝخبی لبػسٜضٚی ،لبػسٜقىٙی وطزٜایس؛ ثٝخبی ٘جطز ثب ضلیت زض الیب٘ٛؼ لطٔع ث ٝالیب٘ٛؼ
آثی ضا ٜیبفتٝایس .زض الیب٘ٛؼ آثی ضلبثتی ٚخٛز ٘ساضز  ٚاٌط ٞؿت ،ضلبثت ثیٗ ٔسَٞبی وؿتٚوبض اؾت.
اصل چهار :استراتژی بر دو پایه استوار است؛ فرصت و قوت

ثؿیبض٘س ؾبظٔبٖٞبیی و ٝاؾتطاتػیٞبی ذٛز ضا ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝفطنتٞب تسٚیٗ ٔیوٙٙس .ایٗ قطوتٞب ثس ٖٚتٛخ ٝثٝ
لبثّیتٞبی ضلبثتی ،ث ٝلبثّیتٞبی تِٛیس ٔتٕطوع قسٜا٘س .زضحبِیو ٝزض ثبظاض ثطای تِٛیس ث ٝوؿی پطزاذت ٕ٘یوٙٙس ثّىٝ
ثٝذبعط اضظـ ثیفتطی ؤ ٝحه َٛقٕب ٘ؿجت ث ٝضلجب زاضز ٔٛضز تٛخ ٚ ٝثطتطی لطاض ٔیٌیطیس .ایٗ لبػسٜی ثس ٖٚاؾتثٙبی
ثبظی اؾت .اؾتطاتػی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝیه «ؾىٛی قیطخ( »ٝزای )ٛثط ضٚی اؾترط تكجی ٝوطز؛ ٔؿّٕب ایٗ ؾى ٛضا ثط فطاظ
غضفتطیٗ ٔٙغم ٝاؾترط ثٙب ٔیوٙٙس .اؾتطاتػی ٘یع ٔیثبیس فطنتٞبی پطٔٙفؼت ضا ٘كبٌ٘ ٝیطز .اظ عطفی زیٍط ؾىٛی قیطخٝ
ثط پبیٞٝبیی ٔحىٓ  ٚثیِطظـ ثٙب ٔیقٛز .اؾتطاتػی ٘یع ٔیثبیس ثط ٘مبط لٛت ؾبظٔبٖ ثٙب قس ٜتب  ٓٞاعٕیٙبٖ الظْ اظ تٛاٖ
اخطای آٖ تٛؾظ ؾبظٔبٖ حبنُ قٛز  ٓٞ ٚقطایغی ضا فطا ٓٞآٚضز و ٝتمّیس ضلجب ضا ٔكىُ ؾبظز .وتبة ثٔ ٝثبِٟبی ٔتؼسزی
اظ ؾبظٔبٟ٘بیی وكٛض ٔی پطزاظز و ٝاؾتطاتػیٟبی ذٛز ضا ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝایٗ انُ ذّك وطز ٜا٘س  ٚاظ ایٙطٚؾت و ٝاثطثرف
ٕ٘یجبقٙس.
اصل پنج :قاعذه بیست – هشتاد یا اصل پارتو

انُ پبضتٔ ٛیٌٛیس :زض ثؿیبضی اظ پسیسٜٞب حسٚز ٞكتبز زضنس اظ ٔؼَّٞٛب٘ ،تید ٝثیؿت زضنس اظ ػّتٞبؾت .ایٗ
ٚالؼیت زض زَ ذٛز پیبٔی وبضثطزی ثطای ٔسیطاٖ زاضز  ٚآٖ ایٗو ٕٝٞ ٝأٛض ،ؾٕٟی ٔؿبٚی زض ٘تید ٝوبض ٘ساض٘س  ٚثٙبثطایٗ
ضطٚضی اؾت و ٝزض ترهیم ٔٙبثغ ٔحسٚز ؾبظٔبٖ ث ٝایٗ ٚالؼیت اؾبؾی تٛخ ٝزاقت ٝثبقٙسٔ .سیطاٖ ٘ٝتٟٙب ثبیس ٛٞقٕٙسا٘ٝ
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ثطای ٔؿبیُ چبضٜخٛیی وٙٙس ثّىٟٓٔ ٝتط اظ آٖ ،ثبیس ٛٞقٕٙسا٘ٔ ٝؿبیُ ضا ا٘تربة وٙٙس .ثؿیبض٘س ؾبظٔبٖٞبیی وٚ ٝلت ٚ
تٛاٖ ظیبزی ضا نطف ٔؿبیّی ٔیوٙٙس و ٝث ٝفطو حُ قسٖ ،وٕه چٙسا٘ی ث ٝتحمك ٞسف ٟ٘بیی آٖٞب ٕ٘یوٙس .چٍٝ٘ٛ
ٔیتٛاٖ ٔٛضٛػبت اؾبؾی یب اؾتطاتػیه ضا تكریم زاز؟ ٘ٛیؿٙس ٜضٕٗ ثیبٖ ضٚقٟبی ٔرتّف زض ایٗ اضتجبط ٔؼتمس اؾت
وٛٔ :ٝضٛػبت اؾتطاتػیه ٍٕٞی زض ٟ٘بیت ثٌٝ٘ٛٝای ث ٝضفغ تٍٙٙبیی اؾبؾی ثط ؾط اؾتفبز ٜاظ یه فطنت  ٚیب تحمك
چكٓا٘ساظ قطوت ٔطثٛط ٔیق٘ٛس .ثٙبثطایٗ قٙبذت ایٗ ٔٛضٛػبت ث ٝقٙبذت فطنتٞب  ٚتٍٙٙبٞبی اؾبؾی ثط ؾط ضاٜ
اؾتفبز ٜاظ ایٗ فطنتٞب ٕٞ ٚچٙیٗ تكریم تٍٙٙبٞبی زؾتیبثی ث ٝچكٓا٘ساظ ؾبظٔبٖ ثطٔیٌطززٚ .ی ٔی ٌٛیسٛٔ :ضٛػبت
اؾتطاتػیه زض پبؾد ث ٝؾٛاَ «چٍٝ٘ٛ؟» خّٕ٘ ٜٛیوٙٙس .ؾٛاَٞبیی ٘ظیط :چٍ ٝ٘ٛوبضایی ؾبظٔبٖ ضا افعایف زٞیٓ؟ یب چٍٝ٘ٛ
ػُٕ وٙیٓ؟ ٔب ضا ثٛٔ ٝضٛػبت اؾتطاتػیه ضٕٛٙٞز ٕ٘یوٙس .ثّى ٝایٗ ٔٛضٛػبت ضا ثبیس زض پبؾد ث ٝؾٛاَ «چٝ؟» خؿتٚخٛ
وطز .ؾٛاَٞبیی ٔب٘ٙس :چ ٝفطنتٞبیی ضا ز٘جبَ وٙیٓ؟ یب چٕٞ ٝىبضیٞبیی ضا ثٚٝخٛز آٚضیٓ؟
اصل شش :استراتژی خریذنی نیست ،کار مذیران سازمان است

اؾتطاتػیؿت زض ز ٚثؿتط ػیٙی  ٚشٙٞی زض پی ذّك اؾتطاتػی اؾت .ثؿتط ػیٙی اؾتطاتػی قطایظ ٔحیغی  ٚؾبظٔبٖ ٚ
ثؿتط شٙٞی آٖ ،شٙٞیت اؾتطاتػیؿت اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ اؾتطاتػی ٕ٘یتٛا٘س ثب شٙٞیت ٔسیطاٖ وّیسی ؾبظٔبٖ یؼٙی آٖٞبیی
و٘ ٝمف اؾبؾی زض پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ثٝػٟس ٜزاض٘س زض تمبثُ ثبقس  ٚنطفب اظ ٔؿیط فطایٙسی و ٝاعالػبت ضا تدعیٚٝتحّیُ
ٔیوٙس ،اؾترطاج قٛز .اظ عطفی زیٍط اؾتطاتػی یه ثبٚض اؾت  ٝ٘ ٚیه وتبثچٝ؛ ثبٚضی ؤ ٝیثبیس زض ش ٗٞوّیٔ ٝسیطاٖ
ؾبظٔبٖ  ٚافطازی و ٝزض پیبزٜؾبظی  ٚاخطای آٖ ٘مف زاض٘س تؿطی یبثس .اظ ایٗض ٚاؾتطاتػی ضا ٕ٘یتٛاٖ اظ ثیط ٖٚذطیس  ٚیب ثٝ
یٍبٖ ثط٘بٔٝضیعی زض قطوت ؾفبضـ زازٔ .كبضوت افطاز وّیسی ؾبظٔبٖ زض فطایٙس ذّك اؾتطاتػی یه ضطٚضت اؾبؾی اؾت.
یىی اظ ٔٛا٘غ ثعضٌی و ٝزض غبِت ؾبظٔبٖٞبی وكٛض ثط ؾط ضأ ٜكبضوت ٔسیطاٖ زض فطایٙس ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه ٔكبٞسٜ
ٔیقٛزٚ ،خٛز «فبنّ ٝلسضت» 4زض ثیٗ افطاز ؾبظٔبٖ اؾت .وتبة ٕٞچٙیٗ ضٚقٟبیی ضا ثطای وبٞف فبنّ ٝلسضت اضائٝ
ٔیسٞس.
اصل هفت :ساده سازی ،نه ساده انگاری

٘ٛیؿٙسٔ ٜؼتفس اؾت وٍ٘ :ٝب« ٜػّت ٔ ٚؼِّٛی» ث ٝضذسازٞب ثٝز٘جبَ وكف  ٚتؼییٗ ػّتی ٔكرم ٔ ٚؼٕٛال یىتب ثطای
پسیسآٔسٖ ضٚیساز اؾتٔ .ب زض ٍ٘ب« ٜػّت ٔ ٚؼِّٛی» ذٛز ٔٛضٛع ضا ؾبزٜؾبظی ٔیوٙیٓ  ٚػٛأُ ػسیس ٜتكىیُ آٖ ضا ثٝ
یه یب ز ٚػّت وبٞف ٔیزٞیٓ .زضحبِیو ٝزض ٘ظبْٞبی اختٕبػی ضٚیسازٞب تهػّتی ٘یؿتٙس  ٚاظ تبثیط یه ٔدٕٛػ ٝػٛأُ
قىُ ٔیٌیط٘سٔ .ؼّ٘ َٛیع یىتب ٘یؿت  ٚثب چٍٍ٘ٛی آٔیرتٗ ایٗ ػٛأُ ٘تبیح ٔتفبٚت حبنُ ٔیقٛز.
اظ عطفی زیٍط یه ایس ٜؾبز ٜقب٘ؽ ثیفتطی ثطای ٔٛفمیت زاضز .ػّت ضٚقٗ اؾتٔ ،طزْ ٕ٘یتٛا٘ٙس ثب چیعٞبیی وٝ
ٕ٘یفٕٟٙس ضاثغ ٝثطلطاض وٙٙس .لسْ ا َٚثطای لجٛال٘سٖ یه ایس ٜفٕٟب٘سٖ آٖاؾت .ثبیس ایسٜٞب  ٚضاٜحُٞبیتبٖ ضا آٖلسض ؾبزٜ
4. Power Distance
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وٙیس تب ث ٝزایط ٜف ٟٓافطاز ضا ٜیبثٙس .ایٗ ٔٛضٛع ػّت زیٍطی  ٓٞزاضز  ٚآٖ ایٗو ٝیه اؾتطاتػی  ٚیب ضا ٜحُ پیچیس ٜزضٌیط
ػٛأُ ثیفتطی اؾت  ٚایٗ احتٕبَ ٔٛفمیت ضا وبٞف ٔیزٞس.
ثٙبثطایٗ زض ا٘تربة ضاٜحُٞب  ٚیب ذّك اؾتطاتػیٞب ؾبزٌٜعیٙی وٙیس ثٝلسضی و ٝقس٘ی ثبقس  ٚتب آٖخب ؤٕ ٝىٗ اؾت
ؾبزٜؾبظی وٙیس تب زض ا٘تمبَ  ٚتجسیُ آٖ ث ٝثبٚض افطاز ٔكىُ ٘ساقت ٝثبقیس .زض پیبزٜؾبظی ضاٜحُ ٘یع ث ٝثط٘بٔٞٝبی ؾبزٜ
ثیب٘سیكیسٔ .یتٛا٘یس حتب وبض ضا فبظثٙسی وٙیس.
اصل هشت :جاری دیذن استراتژی

زض ػهطی و ٝپسیسٜٞب ثٝؾطػت تغییط ٔیوٙٙس  ٚا٘ؿبٖ  ٚخٛأغ ا٘ؿب٘ی زض تطؾی آوٙس ٜاظ ػسْ تغبثك ثب ایٗ تغییطات
ظیؿت ٔیوٙٙس ،زیٍط ٕ٘یتٛاٖ اؾتطاتػی ضا فطایٙسی ٔمغؼی  ٚتالقی ؾبال٘ٞ ٚ ٝط اظ چٙس ٌب ٜپٙساقت .زض چٙیٗ قطایغی
اٌط اؾتطاتػی ٘تٛا٘س ذٛز ضا ثب ٔؿیط «تح »َٛپسیسٜٞب ٚفك زٞسٔ ،حى ْٛث ٝظٚاَ اؾت .اؾتطاتػی حبنُ ٔدٕٛػٝای اظ
وٙفٚٚاوٙفٞب ثب خٟبٖ اؾتٕٞ .چٙبٖو ٝتغییط زض خٟبٖ ٕٛٞاض ٜخبضی اؾت ،اؾتطاتػی ٘یع ثبیس ثٝنٛضت یه خطیبٖ
ٔؿتٕط ؾبظٔبٖ ضا ثب تغییطات ٔحیظ تغجیك زٞس .زض ظٔب٘ ٝحبضط ٞط قطوتی ٔیثبیس ثٛٔ ٝتٛض ٘ٛآٚضی  ٚذّك اؾتطاتػیٞبی
خسیس تجسیُ قٛز .قطوتٞبیی و ٝذٛز ضا لبزض ث ٝذّك ٕٛٞاض ٜاؾتطاتػی ٘ؿبذتٝا٘س ثیف اظ ع َٛػٕط اؾتطاتػیٞبی ٔٛخٛز
ذٛز زٚاْ ٕ٘یآٚض٘س .زض چٙیٗ قطایغی ٚظیفٔ ٝسیطیت اضقس ؾبظٔبٖ ذّك اؾتطاتػی ٘یؿت ،ثّى ٝذّك ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝزض
آٖ پیٛؾت ٝاؾتطاتػیٞبی خسیس ذّك ٔیقٛز .ؾبظٔب٘ی و ٝفطایٙس ذّك اؾتطاتػی زض آٖ همواره خبضی اؾت .ایٗ ثرف اظ
وتبة ٕٞچٙیٗ حبٚی پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ اؾبؾی اؾت و :ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ؾبظٔب٘ی ٕٞیكٛ٘ ٝآٚض ایدبز وطز؟

بخش سه – اصول اثربخشی ویژه پیادهسازی استراتژی

ثط ذالف تهٛض غبِت ٔسیطاٖ ،اقىبَ اؾبؾی زض پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٔطثٛط ث ٝضٚـ  ٚتىٙیهٞبی ٔٛضز اؾتفبز٘ ٜیؿت،
ٔكىُ ث ٝزضن ٘بلم یب ٘بزضؾت اظ ٔبٞیت تغییط  ٚضطٚضتٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ زض یه ٘ظبْ اختٕبػی (ؾبظٔبٖ) ٔطثٛط
ٔیقٛزٞ .ط ضٚقی ثطای پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ثٝوبض ٌطفت ٝقٛز الظْ اؾت ٕٞطا ٜثب زضوی غضف اظ ٔف ْٟٛتغییط زض ؾبظٔبٖ ٚ
تٛخ ٝوبفی ث ٝضطٚضتٞبی ٔطثٛط ث ٝآٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
نقش پیادهسازی استراتژی

اؾتطاتػیٞب تسٚیٗ ٔیق٘ٛس تب ثٔ ٝطحّ ٝاخطا زضآیٙس .اؾتطاتػی ذٛة یب ثس ،زض ػُٕ ذٛز ضا اثجبت ٔیوٙس٘ ٟٓٔ .یؿت
اؾتطاتػی چمسض لٛی  ٚاثطثرف ثبقس ،اٌط قب٘ؽ پیبز ٜقسٖ ٘یبثس .ثٙبثطایٗ اخطای اؾتطاتػی حتب ثیف اظ ذّك آٖ إٞیت
زاضز  ٚوبضی ثٔٝطاتت ظٔبٖثطتط ٔیثبقس.
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ٞط فطایٙسی ثطای ذٛز فّؿفٙٔ ٚ ٝغمی زاضز ،اٌط ثرٛاٞیس تغییطی زض فطایٙس ثسٞیس  ٚیب ٔثال آٖضا ثطٖٚؾپبضی وٙیس ثبیس
ث ٝفّؿف ٝآٖ تٛخ ٝوٙیس .زضغیطایٗنٛضت ثٝا٘ساظ ٜیه خُه ٔضحه ٔیقٛز؛ ٔب٘ٙس عٙع آٖ ضٚؾتبیی وٚ ٝنیت وطز فمظ زٜ
ؾبَ ٚض ٛثطایف ثٍیط٘س ،چ ٖٛذٛز ٕ٘بظـ ضا ذٛا٘س ٜاؾت.
زض فطآیٙسٞبی ترههی  ٚپیچیسٔ ٜب٘ٙس اخطای اؾتطاتػیٔ ،ؿّٕب ثس ٖٚزضن زضؾتی اظ ٔٛضٛع (یؼٙی تغییط  ٚتحٚ )َٛ
ظٔیٛٔ ٝٙضٛع (یؼٙی ؾبظٔبٖ)  ٚتؼبُٔ ثیٗ ایٗ زٕ٘ ٚیتٛاٖ اظ ضٚـٞبی ٔٛخٛز پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ثٝزضؾتی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
ایٗ زضن زض ػیٗ حبَ ٔیتٛا٘س ٔب ضا زض اضظیبثی وبضآٔسی ضٚـٞبی ٔرتّف ٘یع وٕه وٙس.
ایٗ ثرف اظ وتبة ثٔ ٝؼطفی ز ٚانُ اؾبؾی زض پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٔیپطزاظز .ایٗ ان َٛو ٝثٝعٛض ٚیػٔ ٜطثٛط ثٝ
فطآیٙس پیبزٜؾبظی ٔیقٛز  ٚزض ذّك اؾتطاتػی ٔٛضٛػیت ٕ٘ییبثس ،ثٕٞ ٝطاٞ ٜكت انُ لجّی و ٝزض ثرف زٔ ٚؼطفی قس٘س
ٔیتٛا٘ٙس ٔب ضا اظ ٌع٘س ا٘حطاف اظ ٔؿیطی زضؾت  ٚاثطثرف زض پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ثب ٞط ضٚقی و ٝثٝوبض ٔیٌیطیٓ ٔهٖٛ
ثساض٘سٔ .ؿّٕب ضٚـٞبیی و ٝثب عجیؼت ایٗ ان َٛؾبظٌبضتط٘س زض ػُٕ وبضایی ثیفتطی ٔییبثٙس.
اصل نه :پیاده سازی کاری رهبرانه است نه مذیرانه

پیبزٜؾبظی زض ٔبٞیت اظ خٙؽ ضٞجطی اؾت ٔ ٝ٘ ٚسیطیت .ثٙبثطایٗ ٔیثبیس اظ ایٗ ظاٚی ٚ ٝزض لبِت ایٗ ٘مف ثب آٖ ٔٛاخٝ
قس .ایٗ اقتجب ٜثعضٌی اؾت و ٝپیبزٜؾبظی ضا اظ خّٕ ٝأٛض خبضی ؾبظٔبٖ ثجیٙیٓ  ٚا٘تظبض زاقت ٝثبقیٓ ؾبظٔبٖ ثب ؾبذت ٚ
ثبفت  ٚأىب٘بت ٙٔ ٚبثغ ٔٛخٛزـ اؾتطاتػی خسیس ضا ٘یع زض ذٛز ثپصیطز .پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٘یبظٔٙس لبثّیتی اؾت وٝ
ٕٞؿبٖ ثب ٘مف ضٞجطی اؾت  ٚآٖ ػجبضت اؾت اظ تٛا٘بیی فطآٞؾبظی ظٔی ٝٙزض ؾبظٔبٖ ،ثطای تحمك تغییطات الظْ .ثط
ذالف تهٛض غبِت ٔسیطاٖ ،اقىبَ اؾبؾی زض پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٔطثٛط ث ٝضٚـ  ٚتىٙیهٞبی ٔٛضز اؾتفبز٘ ٜیؿت،
ٔكىُ ث ٝزضن ٘بلم یب ٘بزضؾت اظ ٔبٞیت تغییط  ٚضطٚضتٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ زض یه ٘ظبْ اختٕبػی (ؾبظٔبٖ) ٔطثٛط
ٔیقٛزٛ٘ .یؿٙس ٜچبِف اؾبؾی ٔسیطیت وكٛض ضا فمساٖ ایفبی ٘مف ضٞجطی زض ٔسیطاٖ ٔیسا٘س ٔ ٚؼتمس اؾت ؤ ٝسیطیت
ثس ٖٚضٞجطی چیعی خع ؾطایساضی ٚضغ ٔٛخٛز ٘یؿت.
٘ىت ٝثؿیبض ٔ ٟٓزض ایٙدب ایٗاؾت و ٝاؾتطاتػی خسیس ٕ٘یتٛا٘س زض ٘ظٓ ؾبظٔب٘ی ٔٛخٛز ٔؿتمط قٛز .ثیتٛخٟی ث ٝایٗ
٘ىت ٝاؾبؾی ثبػث قىؿت اؾتمطاض اؾتطاتػی ٔیقٛز .چطا وٞ ٝط اؾتطاتػیای ثبیس تٛؾظ اضوب٘ی و٘ ٝظٓ ؾبظٔب٘ی ضا قىُ
ٔیزٙٞس پكتیجب٘ی قٛز٘ .ظٓ ؾبظٔب٘ی ٔتكىُ اظ  4ضوٗ اؾبؾی اؾت و ٝزض ظیط ث ٝآٖٞب اقبض ٜقس ٚ ٜزضثبض ٜاضتجبط آٖٞب ثب
اؾتمطاض اؾتطاتػی ذٛاٞیٓ پطزاذت.
- 1

ساختار سازمانی :ؾبذتبضٞب ایدبز ٔیق٘ٛس تب اظ اخطای اؾتطاتػیٞب پكتیجب٘ی وٙٙس ِ ٚصا اؾتطاتػیٞبی

خسیس ٘یبظٔٙس ؾبذتبض ٔتٙبؾت ذٛز ٔیثبقٙسٔ .كىُ ٚلتی ایدبز ٔیقٛز و ٝؾبذتبض ٔتٙبؾبت ثبب اؾبتطاتػی ٘یؿبت یبب
ثٝا٘ساظ ٜوبفی آٖضا حٕبیت ٕ٘یوٙس  ٚیب حتب ذٛز ٔب٘ؼی اؾبؾی ثط ؾط ضا ٜاخطای اؾتطاتػی ٔیثبقس.
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- 2

فرآیندها و سیستم ها :فطآیٙسٞب  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔٛخٛز زض ٞط ؾببظٔبٖ ثبطای زؾبتیبثی ثبٔ ٝبٔٛضیبت

ؾبظٔبٖ عطاحی ٔی ق٘ٛس تب ثب ػّٕىطز ثٟتط ٘یبظٞبی اؾبؾی ٔكتطی ضا تبٔیٗ ٕ٘بیٙس .حبسٚز زٚاظز ٜؾببَ پبیف ٚلتبی
قطوت ؾبظٌٜؿتط ؾبیپب اؾتطاتػی «ٞؿت ٝوٛچه -قجى ٝثبعضي» ضا اذتیببض وبطز  ٚزض ایبٗ اضتجببط ثبطٖٚؾبپبضی زض
ثرفٞبی ٔرتّف ػّٕیبتی  ٚحتب پكتیجب٘ی ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زازٔ ،یزا٘ؿت و ٝثؿیبضی اظ فطایٙسٞبی انّی ٚ
پكتیجب٘ی قطوت ثبیس ٔتٙبؾت ثب اؾتطاتػی خسیس تغییط وٙبس .زیٍبط اؾبترساْ ٔبثال وبضقبٙبؼ وببٔپیٛتط ثبطای یٍببٖ
تىِٛٛٙغی اعالػبت ٔب٘ٙس ٌصقت ٝؾبز٘ ٜجٛز.
- 3

منابعٔ :ؿّٕب ٞط اؾتطاتػی ای ثطای پیبز ٜقسٖ  ٚاخطا ٘یبظ ثٙٔ ٝبثؼی زاضز ؤ ٝیثبیس ثطای تببٔیٗ آٖٞبب

ثط٘بٔٝضیعی قٛز٘ .یبظ ث ٝایٗ ٔٙبثغ زض اقىبَ ٔرتّف آٖ یؼٙی ا٘ؿب٘یٔ ،بِی ،تىِٛٛٙغی  ٚتدٟیعات  ٚتبؾیؿبت ٔیثبیس
تبٔیٗ قٛز.
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فرهنگ سازمانی :فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ثٔ ٝؼٙی ثبٚضٞب  ٚاضظـٞبی ٔكتطن ٔیببٖ افبطاز یبه ؾببظٔبٖ،

ثؿتطی اؾت و ٝاخطای اؾتطاتػی ضا تؿٟیُ ٔیوٙسٔ .كىُ اؾبؾی زض ٔٛضز فطٙٞبً ایٙدبؾبت وب ٝتغییبط ثبٚضٞببی
ثٙیبزیٗ یه ؾبظٔبٖ ،ث ٝل َٛازٌبض قبیٗ ثیٗ پٙح تب پب٘عز ٜؾبَ یب حتب ثیفتط ث ٝزضاظا ٔیوكس .ػٛأُ ثٙیبزیٗ فطًٙٞ
غبِجب ٕٞبٖ اضظـٞب  ٚثبٚضٞبی ٔتٙبؾت ثب قطایظ ػهط حبضط ٞؿتٙس وٛ٘ ٝیؿٙس ٜآٖضا «فط ًٙٞاؾتطاتػیه» ٔی٘بٔبس
 ٚث ٝتفهیُ ثٔ ٝؼطفی آٖ پطزاذت ٝاؾت.

اصل ده :عامل تحول ،انسان است و نه برنامه

چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ اظ ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه ا٘تظبض تح َٛزاقت ثس ٖٚآٖو ٝافطاز ؾبظٔبٖ ٔتح َٛق٘ٛس؟ اٌط وبضوٙبٖ ٔتحَٛ
ق٘ٛس ذٛز ػبُٔ تح َٛذٛاٙٞس ثٛز .اؾتطاتػی لجُ اظ ایٗو ٝزض ؾبظٔبٖ ٔؿتمط قٛز ٔیثبیس زض ش ٗٞافطاز وّیسی ؾبظٔبٖ،
آ٘بٖو ٝزض پیبزٜؾبظی آٖ ٘مف زاض٘س ثٙكیٙس .ثٙبثطایٗ ایدبز ثبٚض ث ٝاؾتطاتػی  ٚث ٝإٞیت پیبزٜؾبظی آٖ اظ خبیٍبٞی ٚیػٜ
ثطذٛضزاض ٔیثبقس .اؾتطاتػی ثبٚض ٘كسٔ ٜب٘ٙس ٘ٛظاز ثیؾطپطؾت ٔیٔب٘س ٕٛٞ ٚاض ٜزض ٔؼطو ذغط ذٛاٞس ثٛز.
زض فطایٙس پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ،وبضوٙبٖ ثبیس ث ٝاحؿبؼ «پصیطفتٝقسٖ» ثطؾٙس ،زض ایٗنٛضت اؾت ؤ ٝیعاٖ آٔبزٌی
ثطای تغییط ثبال ٔیضٚز .اظ ایٙطٚؾت وٛ٘ ٝیؿٙس ٜثطای پیبز ٜؾبظی اؾتطاتػی ث ٝز ٚثؿتط "ش" ٚ "ٗٞؾبظٔبٖ" اقبض ٚ ٜتبویس
ٔیوٙس.
زض ٔیبٖ ٔٛخٛزات ػبِٓ ذّمت ،تٟٙب ا٘ؿبٖ اؾت و ٝفمظ یه «ٔرّٛق» ٘یؿت ثّى« ٝذبِك» ٘یع ٞؿت .لسضت ذالل ٝا ٚزض
وٙبض لسضتٞب  ٚلبثّیتٞبی زیٍط چ ٖٛاذتیبض ،ا٘تربة ،ا٘تعاع ،ثطلطاضی اضتجبط  ٚآضٔبٖخٛییِ ٚی اظ ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزی ثی٘ظیط ٚ
ثؿیبض پیچیس ٜؾبذت ٝاؾت .ا ٚقبیس تٟٙب ٔٛخٛزی اؾت و ٝاظ پبیبٖ ظ٘سٌی ذٛز اعالع زاضز .أ ٚیزا٘س ؤ ٝیزا٘س .اػتطاف
ثكط ث ٝایٗو ٝوٓتط ذٛز ضا ٔیقٙبؾس زٚض اظ ٚالغ ٘یؿت .ا٘ؿبٖ تٟٙب ٔٛخٛزی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثطذالف عجیؼت ٞؿتی وٝ
ض ٚث ٝظٚاَ  ٚثی٘ظٕی زاضز (لب٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزیٙبٔیه) ؾبظ٘س٘ ٚ ٜظٓآفطیٗ ثبقس٘ .ظبْٞبی اختٕبػی ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖ و ٝاظ
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اخعایی نبحت اذتیبض  ٚذالق تكىیُ قسٜا٘س ث ٝل َٛثِٛسی ًٙا٘سیكٕٙس ٘ ٚظطیٝپطزاظ تئٛضی ػٕٔٛی ؾیؿتٓٞب ،پیچیسٜتطیٗ
ؾغح ؾیؿتٓٞب ثٝقٕبض ٔیآیٙس.
زض ثطذٛضز ثب چٙیٗ ٔٛخٛز تٛإ٘ٙس  ٚثباضظقی ٔكىُ ٔ ٚهیجت آٌٖب ٜآغبظ ٔیقٛز وٚ ٝی ضا زض ؾغح یه ٔبقیٗ ؾبزٜ
تٙعَ خبیٍبٔ ٜیزٞیٓ .لبثّیتٞب ٘ ٚیبظٞبیف ضا ٘بزیسٔ ٜیٌیطیٓ .ث ٝذٛاؾتف ٚلؼی ٕ٘یٌصاضیٓ  ٚػّٕىطزـ ضا غیطٔٙهفب٘ٝ
ظیط ؾٛاَ ٔیثطیٓ .ثیفتط پطٚغٜٞبی پیبزٜؾبظی یب ایدبز زٌطٌ٘ٛی زض ؾبظٔبٖ ٔكٕ َٛچٙیٗ ٍ٘طقی ث ٝوبضوٙبٖ ٔیقٛز.
ٞطٌ ٝ٘ٛاػٕبَ تغییط اٌط اظ زایط ٜا٘ؿبٖٔحٛضی ذبضج قٛز  ٚقىّی فطٔبیكی  ٚتحٕیّی ث ٝذٛز ثٍیطز ثب ٚاوٙكی ٔٙفی
ٔٛاخٔ ٝیقٛز .ایٗ ٚاوٙف یب ثٝقىُ ٔمبٔٚت زض ثطاثط تغییط  ٚیب زض ثٟتطیٗ قىّف ث ٝنٛضت ا٘فؼبَ  ٚثیتفبٚتی ثطٚظ
ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٕ٘یتٛا٘س یه فطایٙس فطٔبیكی ثبقس  ٚالظْ اؾت وبضوٙبٖ ذٛز ػبٔالٖ  ٚقطوت
وٙٙسٌبٖ انّی زض ایٗ فطایٙس ثبقٙس .فمظ زض یه فطایٙس ٔجتٙی ثط ٔكبضوت اؾت و ٝتح َٛنٛضت ٔیٌیطز.
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