
توسعه مدیریت

اصل اثربخشی استراتژی10

 وفا غفارياندکتر
 مديريت فرامديرعامل سازمان
عضو هيئت علمی دانشگاه مالك اشتر
رشته مهندسی صنايعفوق ليسانس
ای مديريت استراتژيك از انگلستاندکتر



دو دليل نويسنده برای تاليف اين کتاب

 برای قدرت الزمقريب به اتفاق برنامه های استراتژيك در کشور ما فاقد
.بوده و نتيجه ای از کار خود نگرفته اند ايجاد تحول 

 استفقدان رهبری پيش روی سازمان ها در کشور ما بزرگترين چالش.

 سازمانند در حاليکه وضع موجود بيشتر مديران کشور ما سردمدار
رهبری به معنای برقرار نمودن نظمی نو در ورای قواعد موجود نياز به

.  دارداثربخش سازی استراتژی



سواالتی که اين کتاب در پی پاسخ به آنهاست 

 چرا استراتژی ما اثربخش نيست ؟

 چگونه می توان به فعاليت های برنامه ريزی سازمان جامه اثر
پوشاند ؟ 

ه در برنامه ريزی استراتژيك و پيادمطالعات و تجارب خود نويسنده حاصل 
.سازی آن را در قالب ده اصل اساسی در اين کتاب بيان می کند

هشت اصل اول مربوط به خلق استراتژی و دو اصل آخر مربوط به پياده 
.  سازی آن است



سه ويژگی استراتژی که در فرايند خلق آن ناديده گرفته شده اند 

خلق موقعيت يکتا برای سازمان

 نوآوری

 ايجاد تمايز



شتریمنيازهایبتواندکهاستموفقسازمانی،رقابتیبازاردرماندگاریبرای
گيردرارقرقابتیاستراتژیخلقاساسبايداصلاين.کندتامينرقباازبهتررا
:سازدمتمايزرارقباباخود"مرز"بايدزمينهسهدربايدسازمانو

دهد؟میقرارهدفمشتریبعنوانراکسانیچهسازمان
استگرفتههدفکهمشتريانیبرایراخدماتیومحصوالتچهسازمان

کند؟میعرضه
؟ميکندايجادمشتريانبرایمتمايزافزودهارزشچگونهسازمان

:دلشرکتاستراتژی
کهیميانمشتريانانتخابوکوچكمشتريانوبزرگمشتريانگذاشتنکنار
پسخدماتبهنيازعدممشتريانگروهاينويژگیباشندمی"مطلعمشتريان"

(واسطهبیفروشمدل)بودفروشاز

مفهوم استراتژی 



استراتژی هنر است و نه تکنيك: اصل اول

يکتاموقعيتو خالقدنيای کسب و کار استراتژی بايد هنر متفات ديدن 
.برای سازمان باشد

لی و تکنيك های کمی و روش های تحليبسياری از سازمان ها با اتکا به 
د  اين قصد استخراج استراتژی را از يك فرايند قدم به قدم دارنرياضی 

.استخلق استراتژی اثر بخش رويکرد فاقد قابليت الزم برای 



جوهره استراتژی، تفکر استراتژيك است: اصل دوم

رصتففهمآنحاصلکهاستانديشيدنازنوعآناستراتژيكتفکر
.هاستفرصتاينازاستفادهراهکارخلقوها

کرد؟تقويتخوددررااستراتژيكتفکرتوانمیچگونه

بافهمهزاويازبيشتربايداستراتژيكتفکرظرفيتتوسعهبرای
وقاتاتفابهبودنحساس.کنيمبرقراررابطهکارمانوکسبمحيط

یکافتنهايیبهاماداردرابطهايندرمهمینقشاطرافماناطالعات
نيست



استراتژی ايجاد مزيت است: اصل سوم

ازديدگاه مشتری خود را در ايجاد يك مزيت برای رقابت الزم است با 
ار اساس استراتژی کسب و کمديريت اين تمايز رقبا متمايز سازيم 

.است

ديدی مفهوم کامال جيکی از موثر ترين استراتژی های وقتی است که به 
دون قلمرو ببا رقبا به به جای رودر رويی برسيم يعنی از کسب وکار

(  استراتژی زرافه.)دسترسی پيدا کنيمرقيب



استراتژی بر دو پايه استوار است؛ فرصت و قوت: اصل چهارم

بهسبتنکهبيشتریارزشبواسطهکهباشيممحصولیتوليددنبالبه
.گيردقرارتوجهموردکندمیايجادرقبا

ميناناطهمتاشدهبناسازمانقوتنقاطبربايداستراتژیديگرطرفاز
راشرايطیهموشودحاصلسازمانتوسطآناجرایتوانازالزم

.سازدمشکلرارقباتقليدکهآوردفراهم



هشتاد يا اصل پارتو–قاعده بيست :  اصل پنجم

ندکنمیمسائلیصرفرازيادیانرژیووقتهاسازمانازبسياری
.ندکنمیآنهانهايیاهدافتحققبهچندانیکمكشدنحلفرضبهکه

؟دادتشخيصرااستراتژيكموضوعاتتوانمیچگونه

سررباساسیتنگنايیرفعبهایبگونههمهاستراتژيكموضوعات
میمربوطسازماناندازچشمتحققياوفرصتيكازاستفاده

.گردندمعلومتنگناهااينبايدابتداو.شوند



استراتژی خريدنی نيست، کار مديران سازمان است: اصل ششم

ساسی سازمان يعنی آنهايی که نقش امديران کليدی ذهنيتاستراتژی با 
يری از مسصرفاباشد و تقابلاستراتژی دارند نبايد در پياده سازی در 

.که اطالعات را تجزيه و تحليل می کند استخراج شود

يك ضرورتفرايند خلق استراتژی سازمان در افراد کليدی مشارکت
ن اساسی است اين استراتژی را نمی توان از بيرون خريد و يا به يگا

.برنامه ريزی در شرکت سفارش داد



ساده سازی و نه ساده انگاری : اصل هفتم 

اولقدمکنندبرقراررابطهفهمندنمیکهچيزهايیباتوانندنمیکارکنان
.استآنفهماندنايدهيكقبوالندنبرای

بهکنيدگزينیسادهاستراتژیخلقياهاحلراهانتخابدراينبنابر
درتاکنيدسازیسادهاستممکنکهآنجاتاوباشدشدنیکهقدری
.باشيدنداشتهمشکلافرادباوربهآنتبديلوانتقال

.بينديشيدسادههایبرنامهبهنيزحلراهسازیپيادهدر



جاری ديدن استراتژی : اصل هشت 

چندزاهروساالنهتالشیومقطعیفرايندیرااستراتژیتواننمی
.پنداشتگاه

استجهانباهاواکنشوکنشازایمجموعهحاصلاستراتژی
بايدنيزاستراتژیاستجاریهموارهجهاندرتغييرکههمچنان
.دهدقتطبيمحيطتغييراتباراسازمانمستمرجريانيكبصورت



استراتژی پياده سازی اصول اثربخشی 

ژیاستراتسازیپيادهدراساسیاشکالمديرانغالبتصورخالفبر
درکبهمشکلنيستاستفادهموردهایتکنيكوروشبهمربوط
كيدرآنباوابستههایضرورتوتغييرماهيتازنادرستياناقص
.شودمیمربوطاجتماعینظام

دونبمسلمااستراتژیاجرایمانندپيچيدهوتخصصیهایفراينددر
یيعن)موضوعزمينهو(تحولوتغييريعنی)موضوعازدرستیدرک

پيادهموجودهایروشازتواننمیدواينبينتعاملو(سازمان
.نموداستفادهدرستیبهاستراتژیسازی



پياده سازی کاری رهبرانه است نه مديرانه : اصل نهم 

جاریامورجملهازراسازیپيادهکهاستبزرگیاشتباهاين
وبافتوساختباسازمانباشيمداشتهانتظارنبايدوببينيمسازمان
.بپذيردخوددرنيزراجديداستراتژیموجودشمنابعوامکانات

رهبری نقشاست که همسان با قابليتیپياده سازی استراتژی نيازمند 
در سازمان فراهم سازی زمينهتوانايیاست و آن عبارت است از 

.  الزمتحقق تغييرات برای 



پياده سازی کاری رهبرانه است نه مديرانه : اصل نهم 

نددهمیشکلراسازماننظمکهارکانیتوسطبايداستراتژیهر
:استاساسیرکن4ازمتشکلسازمانینظمشودپشتيبانی

اجرایازتاشوندمیايجادهاساختار:سازمانیساختار-1
ندنيازمجديدهایاستراتژیلذاوکنندپشتيبانیهااستراتژی

هکشودمیايجادوقتیمشکلباشندمیخودبامتناسبساختار
مايتحراآنکافیاندازهبهيانيستاستراتژیبامتناسبساختار

یاستراتژاجرایراهسربراساسیمانعیخودحتیياوکنندنمی
.باشدمی



هردرموجودهایسيستموهافرايند:هاسيستموهافرايند-2
اتشوندمجددطراحیسازمانماموريتبهدستيابیبرایسازمان

.نمايندتامينرامشتریاساسیهاینيازبهتر،عملکردبا
کهشب-کوچكهسته"استراتژیسايپاگسترسازهشرکتوقتی

هایبخشدرسپاریبرونارتباطايندروکرداختياررا"بزرگ
دادارقرخودکاردستوردرراپشتيبانیحتیياوعملياتیمختلف

بايدکتشرپشتيبانیواصلیهایفرايندازبسياریکهدانستمی
ارشناسکيكاستخدامديگروکندتغييرجديداستراتژیبامتناسب

.نبودسادهاطالعاتتکنولوژیواحدبرایکامپيوتر

پياده سازی کاری رهبرانه است نه مديرانه : اصل نهم 



هکداردمنابعیبهنيازاجراوشدنپيادهبرایاستراتژیهر:منابع-3
کالاشدرمنابعاينبهنيازشودريزیبرنامههاآنتامينبرایبايدمی

میساتتاسيوتجهيزاتتکنولوژی،مالی،انسانی،منابعيعنیآنمختلف
.شودتامينبايد

هایارزشوهاباورمعنیبهسازمانیفرهنگ:سازمانیفرهنگ-4
يلتسهرااستراتژیاجرایکهاستبستریسازمانافرادميانمشترک

باورهایتغييرکهاينجاستفرهنگمورددراساسیمشکلکندمی
کشدمیطولسال15تا5بينشاينادگارقولبهسازمانيكبنيادين
طشرايبامتناسبهایباوروهاارزشهمانغالبافرهنگبنيادينعوامل
.نامدمیاستراتژيكفرهنگراآننويسندهکههستندحاضرعصر

پياده سازی کاری رهبرانه است نه مديرانه : اصل نهم 



انسان است و نه برنامه عامل تحول : اصل دهم 

حولتانتظاراستراتژيكبرنامهازتواننمیشوندمتحولافرداينکهبدون
هويژجايگاهیازآنسازیپيادهاهميتبهواستراتژیبهباورايجاد.داشت

میباالتغييربرایآمادگیميزانکهاستصورتايندراستبرخوردار
.رود

واکنشاببگيردخودبهتحميلیوفرمايشیشکلوقتیتغييراعمالهرگونه
دنبالهبراتفاوتیبیحالتبهتريندرياوتغييربرابردرمقاومتومنفی

.داشتخواهد

تاسالزموباشدفرمايشیفراينديكتواندنمیاستراتژیسازیپياده
درقطفوباشندفرايندايندراصلیکنندگانشرکتوعامالنخود،کارکنان

.گيردمیصورتتحولکهاستمشارکتبرمبتنیفراينديك



با تشکر 


