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 کیاستراتژ تیریمد

 یفیابتدا بحث با تعر پردازد؛ یم کیاستراتژ تیریبه بحث مد  مقاله نیا 

در پنج مرحله،  کیاستراتژ تیریمد ندیآغاز و فرا یو استراتژ تیریمد رامونیپ

و  نییتع ،یگذار هدف ،یسازمان یریگ جهت یگذار هیپا ،یطیمح لیو تحل هیتجز

 حیتوض ها یو کنترل استراتژ ها یاستراتژ یو اجرا یبسترساز ها، یاستراتژ نیتدو

 .داده شده است

 
 ینظارت و سازمانده ص،یشامل مهارت تعامل، تخص نیادیبن یها مهارت

به  قیو تعهد عم کیتفکر استراتژ یرا برا ییایانجام گرفته ، مزا یپژوهشها.شود یم

 :  کیاست، از جمله تفکر و تعهد استراتژ لیقا کیاستراتژ تیریمد ندیفرا

 . کند یم ییو راهنما تیاهداف ، هدا نییسازمان را در تع تیریسطوح مختلف مد -۱

در حال  داتیو تهد دیجد یفرصتها رات،ییبه موج تغ ییو پاسخگو ییشناسا -۲

 . کند یم لیظهور را تسه

 . سازد یم تیکار تقو یرویو ن هیبه سرما ازین یابیرا در ارز تیریمنطق مد -۳

 یرا در کل سازمان هماهنگ م یاستراتژ  نهیدر زم رانیمد یهایریگ میتصم هیکل-۴

 . دینما

 تیوضع خود را به(Reactive) یواکنش تیسازد که موقع یسازمان را قادر م -۵

آن را  ییفوق به سازمانها توانا یایمزا.کند لیتبد( Proactive)ساز  ندهیوآ یکنش

بوده و در مقابل  یرقابت یروهاین یآن که صرفاً پاسخگو یبخشد که به جا یم

از لحاظ .گذارند ریبر آنها تأث ودحاکم بر خود واکنش نشان دهند ، خ ریمتغ طیشرا
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مکاتب . دارد یهمگام تیریمد یها یبا تحول در تئور کیاستراتژ تیریمد یمفهوم

 دیاز سازمان و عملکرد آن تأک ییها بر جنبه تیریمد یو کم یرفتار کیکالس

 د،یتول یزیر برنامه لیاز قب یلیمسا. قابل کنترل بود تیریکه توسط مد کردند یم

 کار، یدر بازده یررسمیغ یکار، نقش گروهها طیبهبود مح ردستان،یرفتار ز

جامعه ، احساس  یاسیس یهرگز فضا کنیل. رهیو غ یریگ میتصم یکم یها مدل

 یاز ثبات طیچرا که مح. آنها نبود یخارج از سازمان، مسأله اصل یافراد و نهادها

با رشد مستمر  جیبه تدر. شد یهم احساس نم یازین نیبرخوردار بود و چن ینسب

و حوادث شتابنده  راتییرفت و تغ انیاز م یطیمح نانیاوضاع قابل اطم ،یاقتصاد

 ریجامعه و تأث  دهیچیو پ عیسر یها یو دگرگون راتییلذا تغ. در جهان اتفاق افتاد یا

 طیتوجه خود را به مح رانیها موجب شد که مد شرکت  آن بر رشد و توسعه

بلند مدت،  یزیر اقتصاد، برنامه ستم،یمانند س یمیسازمان معطوف گردانند و مفاه

قرار  تیرینظران مد مورد توجه صاحب کیاستراتژ تیریمد ندیو فرا یاستراتژ

 عیوس راتییو تغ یبه دگرگون تیریپاسخ علم مد اتیو نظر میمفاه نیا. ردیگ

  و ارائه یطیمح یرهایمتغ ریاز تاث یآگاه ط،یتوجه به مح.بود یواجتماع یاقتصاد

برخورد با  یبرا یها، لزوم آمادگ سازمان یبرا ندهیآ تیاز فعال یانداز شمچ

( Uncertainities) یطیمح یها تیوجود عدم قطع. کند یم هیمداوم را توج راتییتغ

 یو آمادگ یآت یرخدادها یاحتمال عتیبه لحاظ مبهم بودن و طب یسازمان لیدر مسا

 دیعوامل جد ، ماتینوع تصم ر،ییمتفاوت با تغ یبرخورد ر،ییها جهت تغ سازمان

توجه به استفاده از مدل  نده،یآ راتییدر مورد تغ تیو قطع یریگ میمؤثر بر تصم

 . کند یرا افزون تر م کیاستراتژ تیریمد

  تیریمد فیتعر

 هیو صاحبنظران و نظر ستیدر دست ن یاتفاق نظر خاص تیریمد فیتعر  باره در

ارائه  یمتفاوت فیگوناگون، تعار یها یریبا اهداف و سوگ تیریپردازان علم مد

 . اند کرده

 (. ۱۲۲۴فالت،) گرانید  لهیهنر انجام کار به وس: عبارتست از تیریمد -
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 یم یریگ میرا تصم لیو تبد رییفراگرد تغ نیاطالعات به عمل؛ ا لیفراگرد تبد -

 (. ۱۲۹۱فوستر،)مینام

و  یدانل) یگروه یدر جهت هدفها یوگروه یفرد تیفعال یساز فراگرد هماهنگ -

 (. ۱۲۱۱همکاران،

سازمان و  یو نظارت کار اعضا یرهبر ،یسازمانده ،یزیفراگرد برنامه ر -

مورد نظر سازمان  یتحقق هدفها یبرا یمنابع موجود سازمان  استفاده از همه

 (. ۱۲۲۵استونر و همکاران،)

 یمالکها تیرا با رعا تیری، مفهوم مد(Operational definition)یاتیعمل فیتعر

منظم و  تیشامل فعال ییمالکها یتیرو، اگر در موقع نیاز ا. سازد یمنوط م ینیع

 میو تصم گرانید  لهیمنابع، انجام کار به وس انیهدفها، روابط م افته،یسازمان 

شود  یاعمال م تیری،مد تیوقعگفت در آن م توان یبرقرار باشد، م یریگ

 (. ۱۲۱۲نگ،یکالندوک)

  یاستراتژ

از (Sterategy)یاستراتژ  واژه. اشاره شود یاستراتژ یلغو  شهیابتدا به ر ستین بد

 یبه معن stratosارتش، مرکب از   فرمانده یبه معنا strategema یونانی  شهیر

فن،  یابتدا به معنا یمفهوم استراتژ.رهبر گرفته شده است یبه معنا agoارتش و 

بکار  یبه اهداف جنگ در علوم نظام لین تجه روهاین یساز و هماهنگ قیت،تطبیهدا

 یاستراتژ»: شود یم فیشکل تعر نیبد یاستراژ گرید یدر جا. گرفته شد

(Strategy )به منظور  یکل یو برنامه ها استهایو س یاز اهداف اصل یمجموعه ا

موضوعات باشد که در چه  نیا نییکه قادر به تب یاهداف است به گونه ا نیبه ا لین

 میخواه یم ایو  میکن یم تیفعال یو چه نوع سازمان( Business) یکسب و کار

 کی یاستراتژ» : توان ارائه کرد یم یهم از استراتژ یگرید فیتعر«.میینما تیفعال

سازمان را با  ینقاط قوت اصل ایاست که محاسن  یقیبرنامه واحد ، همه جانبه و تلف

 یشود که با اجرا یم یحطرا یسازد و به نحو یمربوط م طیمح راتییعوامل و تغ

 هیسپس نظر.«حاصل شود نانیسازمان اطم یبه اهداف اصل یابیآن از دست حیصح
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 اب،جهتیمطلوب منابع کم صیتخص یرا چگونگ یاستراتژ ت،یریپردازن علم مد

 یها نهیزم  کننده نییتع یاستراتژ. کرده اند فیتعر یبه اهداف اقتصاد دنیرس

نظام  کیدر  یاست که به عنصر انسان یو ابزار ایوو پ دهیچیپ یطیدر مح تیفعال

به عنوان ( Ansoff )آنسوف.دارد یو افراد را به حرکت وا م دهیبخش اتیح یسازمان

داد، معتقد است  حیرا به شکل جامع و معنادار توض یکه استراتژ یدانشمند نیاول

داشته  دوجو یشتریب یسازمان سازگار یفعل یها تیاهداف و فعال نیکه هر قدر ب

( Chandler,۱۲۹۲)شاندلر.باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود

طرح  کیعبارت است از  یاستراتژ: کند یم فیصورت تعر نیرا به ا یاستراتژ

ها و  که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت یقیواحد، همه جانبه و تلف

 سریسازمان را م یاصلبه اهداف  یابیمربوط ساخته و دست یطیمح یدهایتهد

 یعبارت است از الگو یاستراتژ: دیگو یم(Andrews ،۱۲۱۱)اندروز.سازد یم

به  یابیجهت دست ییو طرحها یاصل یها یمنظورها، مقاصد، اهداف، خط مش

از .ارائه داده است یراجع به استراتژ یکوتاه فیتعر( Mintzberg)تزبرگیم.اهداف

در حال . ماتیانداختن تصم انیبه جر یوعبارت است از الگ یاستراتژ ینظر و

 .کنند یم یراهبرد معن یرا از نظر لغو یاستراتژ  واژه یدر زبان فارس زیحاضر ن

  کیاستراتژ تیریمد

از به  یناش دیسازمان به فوا یابیدست نیتضم ندیعبارت است از فرا تیریمد

مناسب مطابق با  یاستراتژ کی ان،یب نیطبق ا.مناسب یها یاستراتژ یریکارگ

 تیریمد ندیفرا.شود یم فیسازمان در زمان مشخص تعر کی یها یازمندین

 : و مستمر است یشامل شش گام متوال کیاستراتژ

  یطیمح لیو تحل هیتجز -۱

  یسازمان یریگ جهت یگذار هیپا -۲

  یگذار هدف -۳

  ها یاستراتژ نیو تدو نییتع -۴

  ها یاستراتژ یو اجرا یبسترساز -۵
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  ها یکنترل استراتژ -۹

 
و  یزیر هم به برنامه دیبا ستیاستراتژ ریمد کی د،یآ یکه از نمودار برم همانگونه

در کنترل  یسع ،یزیر بدون برنامه ریرمدیغ کیهم به کنترل بپردازد، چرا که تنها 

: شود یم فیتعر ریبه صورت ز کیاستراتژ تیریمد ندیلذا فرا. کند یم ها تیفعال
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 یابیاجرا و ارز ،یبند و علم فرمول رعبارت است از هن کیاستراتژ تیریمد»

امور  ،یابی، بازار تیریعوامل مد یساز کپارچهیبر  دیبا تاک-یچندبعد ماتیتصم

جهت  -رهیو غ یاطالعات یها ستمیو توسعه وس قیخدمات، تحق ای دیتول ،یمال

 « .یبه اهداف سازمان دنیرس

 : یطیمح لیو تحل هیتجز -

که بر  یطیعوامل مح ییشناسا یسازمان در راستا طیمح  عبارت است از مطالعه -

هر از چندگاه به منظور درک بهتر  رانیمد. دارند ییبه سزا ریعملکرد سازمان تاث

تناسب  شیسو و افزا کیاز  یو برون سازمان یدرون سازمان یدادهایرو

 لیو تحل هیاقدام به تجز گر،ید یاز سو یسازمان طیاتخاذشده با مح یها یاستراتژ

 دیبا یسازمان طیکارآمد ومؤثر مح لیو تحل هیتجز یبرا ریمد کی. ندینما یم یطیمح

معموالٌ در سه سطح  یسازمان طیمح. داشته باشد یسازمان آگاه طیاز ساختار مح

 . شود یم یبند دسته یو درون یاتی، عمل یعموم

 : یسازمان یها یریگ جهت یگذار هیپا -

 نییاقدام به تع یطیمح لیو تحل هیتجز جیاز نتا یریگ با بهره رانیمد اکنون

 تیمامور»راستا  نیدر هم یچهار عنصر اساس. ندینما یم یسازمان یها یریگ جهت

 «یچشم انداز سازمان»، ( organizational mission) «یسازمان

(Organizational Vision) ،«یسازمان یارزشها»  (Organizational Values )

 انگریبوده، ب یعناصر سازمان  اتصال دهنده  سه مفهوم به منزله نیا.باشند یم

  معادل فلسفه ت،یمأمور. هستند یسازمان یها یریگ جهت  و نحوه یچگونگ ت،یماه

و چشم انداز، حکم  یو اساس رپاید یاصول اعتقاد  ارزش ها، به منزله ،یوجود

چند نفر گرد  ایدو  یاما وقت. شده را دارد فیرتع یا ندهیسازمان در آ  زنده ریتصو

موارد  نیبه ا دنیرس یبرا یکنند، به تالش مضاعف یهمکار گریکدیتا با  ندیآ یهم م

 ها، تیبه ارجح ستیبا یعمل کند، م نهیگروه بتواند به کی نکهیا یبرا. است ازین

 کی گریدبه عبارت . آنها توجه شده باشد یهمگ اتیها، دغدغه ها و ذهن تیاولو

را فراهم آورد که افراد بتوانند  یطیشرا شانیا یبرا ستیبا یم ستیاستراتژ ریمد
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و چشم انداز خود و  تیخود را در مورد ارزشها، مأمور ماتیو تصم ها دهیعق

 . سازمان با هم مبادله کنند

 : یهدف گذار -

وجود دارد و  یاریبس ریتعاب یتیریدر متون مد( objective)«هدف«   کلمه یبرا

 دیشا یحت. شود یاستفاده م یمختلف یبه معنا زین یتیریالبته در خارج از کتب مد

بحث و نظر وجود  یزیاز هر مفهوم برنامه ر شیبتوان ادعا کرد که در مورد آن ب

 انی، ب« اهداف» :است ریشرح ز هاز هدف ب( scott)اسکات  فیتعر. داشته است

آنها در .در طرح ها و برنامه ها هستند یزیبرنامه ر( purpose)منظور   کننده

را به منظورها و  یمبهم و تجرب یها دهیشده، ا نیتدو یزیبرنامه ر ندیچارچوب فرا

است ، اگرچه  یزیر برنامه کی نفکیجزء ال یگذار هدف. کنند یم لیمشخص تبد جینتا

 یاهداف سازمان.شده باشند فیاهداف به صورت نا آگاهانه تعر ستممکن ا

ها،  یورود. کند یباز در جهت آنها حرکت م تیریمد ستمیهستند که س یمقاصد

 یبه اهداف عمل م دنیرس یدر راستا یسازمان همگ کی یها یو خروج ندهایفرا

عبارت  به. سازمان هستند کیمنظور   مناسب منعکس کننده یاهداف سازمان. کنند

 یمنظورها یسازمان ها برا. شوند یسازمان منتج م تیًاز مأمور مایمستق گرید

به اهداف به « آنسوف».هستند یاهداف خاص یدارا نیوجود دارند و بنا برا یمتفاوت

 یابیرا به سمت ارز تیریکند که مد ینگاه م یخاص یریگ میتصم یابزارها  منزله

هر « دراکر» طبق نظر . دهد یسوق م هابه منظور دنیعملکرد سازمان در رس

« هامبل» دگاهیراستا از د نیدر ا. داشته باشد یتواند اهداف متعدد یسازمان م

(Humble )بر اهداف سازمان،  تیریمگر با مد ست،ین سریسازمان م کیبر  تیریمد

در  ییها تیفعال یبه اهداف مورد نظر، اجرا دنیرس یبرا یزیشامل برنامه ر

به اهداف و  دنیعملکرد در رس  نحوه یدن به اهداف مورد نظر، بررسیرس یراستا

 نیا یتر به اهداف سازمان کارآمد و اثربخش یابیدست یبرا یاقدام اصالح تیدر نها

 Management by›ای« اهداف قیازطر تیریمد»امروزه به عنوان  هینظر

objective-MBO ›مطرح است . 
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 : ها یاستراتژ نیو تدو نییتع -

 فیو تعر یسازمان یریجهت گ نییتع ط،یمح لیو تحل هیپس از تجز رانیمد

 یها یاستراتژ نییتع  آماده یارزشها، چشم انداز و اهداف سازمان ت،یمأمور

عملکرد  یها نهیزم نییتع ندیعبارتست از فرآ یاستراتژ نییتع. باشند یم یسازمان

 یوجود  و فلسفه تیرمأمو یدر راستا یبه اهداف سازمان یابیمناسب جهت دست

را منعکس کرده  یطیمح یها لیتحل ستیبا یم ها یاستراتژ گریبه عبارت د. سازمان

 نیییتع یروشها و مدلها. شوند یو اهداف سازمان تیبه مأمور دنیو منتج به رس

 یرویو دستورالعمل خاص پ کیتکن کیاز ک،یاستراتژ تیریبه تبع مد یاستراتژ

برنامه  یها راستا مدل نیدر ا. هستند نشیب کیمفهوم و  کی یحاو کینکرده، هر

 تیباشند که انتخاب آنها با توجه به ماه یموجود م یاریبس کیاستراتژ یزیر

 نیبنابرا. ردیپذ یصورت م یطیمح طیصنعت مربوطه و شرا تیشرکت، وضع

 کیشده است،  ادهیپ کیاستراتژ تیریکه مد یادعا کرد که در هر شرکت توان یم

 کیمنحصر به فرد به کار رفته است که در آن عمالً از  کیراتژاست یزیر همدل برنام

 .استفاده شده است کیکالس کیاستراتژ یزیچند مدل برنامه ر ای

 : ها یاستراتژ یو اجرا یبسترساز -

 کیاستراتژ تیریمد ندیمرحله از فرا نیها پنجم یاستراتژ یو اجرا یبسترساز

 یاما بسترها. گذارد یاجرا م  شده را به مرحله نیتدو یها یاست که استراتژ

عمالً  شده یزیمنظم و برنامه ر یاجرا کیبنا نهاده اند، بدون  رانیکه مد یکارآمد

 ازین نیادیها به چهار مهارت بن یتژاسترا زیآم تیموفق یجهت اجرا. است دهیفا یب

 : است

اداره کردن افراد  ییتواناکه عبارتست از ( : Intracting skill)مهارت تعامل ( الف

در رابطه با  نیریسا یها یدیکه ترس ها و ناام یرانیمد. یاستراتژ یاجرا یط

اجرا  نیرا دارند که بهتر نیا یکنند، آمادگ یرا درک م دیجد یاستراتژ کی یاجرا

 نیبهتر افتنی یسازمان و گفتگو برا یبر اعضا دشانیتأک رانیمد نیا. کننده باشند

 . است یروش به اجرا درآوردن استراتژ
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و تدارک  هیته ییکه عبارتست از توانا( :Allocating skill)صیمهارت تخص( ب

ها  یموفق استراتژ انیمجر. یاستراتژ کی یاجرا یبرا یضرور یمنابع سازمان

 صیو تخص یو زمان یمال یامور، بودجه بند یزیدر برنامه ر یادیاستعداد ز یدارا

 . باشند یم یمنابع بحران ریسا

استفاده از  ییکه عبارتست ار توانا( ( :monitoring skillمهارت نظارت ( ج

به  یاستراتژ یبر سر اجرا یمانع ایامر که آ نیمشخص کردن ا یاطالعات برا

 . ریخ ایوجود آمده است 

 یبازخور اطالعات یها ستمیکه س شوند یموفق م یها در صورت یاستراتژ انیمجر

 . رندیها گزارش بگ یاستراتژ یاجرا تیاز وضع وستهیبوجود آورند و پ

 کی جادیا ییکه عبارتست از توانا(: Organising skill)سازمانده یمهارت ها( د

 یتوانند به هنگام بروز مشکل در اجرا یشبکه از افراد در سرتاسر سازمان که م

 یطراح یشبکه را طور نیموفق ا انیمجر. به حل آن مشکل کمک کنند ،یاستراتژ

از مشکالت  یانواع خاص  از عهده وانندبت رند،یگ یرا که در بر م یکنند تا افرادا یم

 . ندیبرآ ینیب شیقابل پ

 صیافراد کارآمد، تخص ازمندین یاستراتژ کی زیآم تیموفق یاجرا ،یطور کل به

 یاجرا م ینظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشکالت برخاسته ط از،یمنابع موردن

 یم یچه افراد نکهیبتوان گفت که تجربه ثابت کرده است که دانستن ا دیباشند و شا

بروز مشکالت به رفع آنها بپردازند،  محضتوانند مشکالت را حل کنند و قادرند به 

 . باشد یم اتیضرور نیاز مهمتر

 : ها یکنترل استراتژ -

 یابیشامل نظارت و ارز ک،یاستراتژ تیریگام مد نیبه عنوان آخر یاستراتژ کنترل

 نیعملکرد مناسب ا نیکل بوده، نقش تضم کیبه عنوان  کیاستراتژ تیریمد ندیفرا

جهت  یگذار هیپا ،یطیمح لیو تحل هیابعاد تجز یکنترل تمام. باشد یرا دارا م ندیفرا

  نحوه یها، حت یاستراتژ یها، اجرا یستراتژا نیو تدو نییتع ،یسازمان یها یریگ

ها  یاستراتژ یذکر است که جهت اجرا انیشا. ها را در بر دارد یکنترل استراتژ
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پرواضح . نمود میمربوطه تقس یعمل یو برنامه ها کیآنها را به تاکت ستیبا یم

 همربوط یعمل یبرنامه ها نکهیباشند، مگر ا یها قابل کنترل نم یاست که استراتژ

وجود دارد  رییو بدون تغ یاصل قو کی یاستراتژ کردیدر رو.اجرا و کنترل شوند

 یقو یکار چیدر ه م،یباش یکارها قو  در همه میاگر بخواه. و آن تمرکز است

 یاست و اصوالً استراتژ تیو محدود یرقابت طیاز مح یاصل ناش نیا. بود مینخواه

مختلف تحقق  یکردهایدر بستر رو یژروند تکامل استرات.دو عامل است نیا  دهییزا

مند  و قاعده یلیتحل ندیفرا کیرا حاصل  یاستراتژ کردیاست و رو افتهی

( نقاط ضعف، نقاط قوت)یعوامل درون میروشها تنظ نیا یاصل  هیدرون ما.دانند یم

از منابع نهفته در  یمند به منظور بهره( دهایفرصتها و تهد) یو عوامل درون

ذهن  ،یزیتجو کردیرو.است( دهاینهفته در تهد یها انیاز ز اباجتن ای)ها  فرصت

 یبرا یخود مانع بزرگ نیو ا برد یم شیگام به گام به پ ندیفرا کیانسان را در قالب 

در  یلیتحل  وهیش ،یفیتوص کردیطرفداران رو.باشد یم ها تیپرواز ذهن به اوج خالق

 شیگام به گام از پ یندهایفرا کهباورند  نیرا مردود دانسته و بر ا یژاسترات نیتدو

 کی. کنند تیهدا کیدرست استراتژ ماتیما را به تصم توانند یشده نم فیتعر

. شود یمند حاصل نم قاعده یخالق و اثربخش الزاماً از روشها ع،یبد یاستراتژ

اثربخش  یخلق استراتژ  نهیرا در فراهم کردن زم یاساس  هیتوص ۵« هامل  یگر»

 یدگاههاید د،یاحساسات جد د،یجد یگفتگوها د،یجد یشنهادهایپ: کند یم شنهادیپ

  یابی فرصت: شود یم  کیتفک  یاصل  دو بخش  به  یاستراتژ .دیو تجارب جد دیجد

  کی  از مالحظه  معموالً  کیاستراتژ  یابی فرصت. کیاستراتژ  یابیراه ک،یاستراتژ

  یراهکارها ،یابیراه. انجامد یم  کیاستراتژ  یفرصتها  درک  و به  آغاز شده  دهیپد

  یابیراه  یبرا. سازد یم  را مشخص  کیاستراتژ  منافع  به  یابیدست  یبرا  کیاستراتژ

  به  یرو قاعده. یشکن و قاعده  یرو قاعده: وجود دارد  یکل کردیدو رو  کیاستراتژ

  شکل  قواعد حاکم  یبرمبنا  که شود یم  اطالق  ییراهکارها  افتنی  یبرا  تالش

قواعد موجود  رییتغ ک،یاستراتژ  گلوگاه  حل  یبرا ،یشکن قاعده کردیدر رو. اند گرفته

  دهد مورد توجه  شیافزا  سازمان  یرا برا  از فرصت  استفاده  شانس  که  یا قاعده  به
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 ازمندین  یظهور، رشد و اثربخش  یبرا  یول  ستین  برنامه  یاستراتژ .ردیگ یقرار م

 ،یزیر برنامه. کرد  اداره  یبا استراتژ  صرفاً  توان یرا نم  یسازمان  چیه. ستا  برنامه

  مکمل  یتیریدو ابزار مد« برنامه»و  «یاستراتژ». ها است سازمان  ٔ  اداره  یربنایز

: شود یم  لیتشک  یاصل  بخش  از سه  یاستراتژ  یلیساختار تحل. هستند گریکدی

  نیساختار روند تکو  نیا. کیاستراتژ  یابیراه لوگاه،گ  لیتحل ک،یاستراتژ  یابی فرصت

  یبرا  یتمیالگور  چیاثربخش، ه  یاستراتژ کردیدر رو. کند یم  انیرا ب  یاستراتژ

  به  نسبت  رتیبص جادیا  نیا  درعوض. وجود ندارد  یاستراتژ  کی  به  یقطع  یابیدست

از تفکر   یبردار بهره  را در جهت  ستیاستراتژ  که  است  یاستراتژ  نیتکو  یچگونگ

است که  یریگ میتصم ندی، فرا کیاستراتژ تیریمد.کند یم  تیخود هدا  کیاستراتژ

. سازد یم نیرا مع ماتیآن تصم یاجرا نیدراز مدت سازمان و همچن یجهت ها

 تیدراز مدت فعال یبرا رانیآن مد لهیاست که به وس یندیفرا کیاستراتژ تیریمد

 یها یرا مشخص و استراتژ یا ژهیو یاتیکرده ، اهداف عمل نییتعسازمان را  یها

 یعمل یو برنامه ها یطراح یو خارج یداخل طیاهداف را با توجه به شرا نیبه ا لین

است،  ایپو یندیفرا کیاستراتژ تیریمد. کنند یرا انتخاب م ها یاستراتژ یاجرا یبرا

به  دیبا ایآ. خواهد داشت دنبالرا به  یاساس ی، پرسش ندیفرا نیهر بخش از ا رایز

ها  سازمان تیدر موقع رییوجود دارد؟ تغ رییبه تغ ازین ایادامه داد و  بیترت نیهم

 یشگیفشار هم یروهایآنها ، ن یعملکرد مال زیفت و خ’و ا( داخل و خارج طیمح)

با  کیاستراتژ تیریمد گرید انیبه ب. هستند ها یمجدد استراتژ میو تنظ رییتغ یبرا

به اجرا درآوردن آن در  یچگونگ یزیو برنامه ر یراجع به استراتژ یریگ میمتص

 .آن در نظر گرفت یتوان سه عنصر عمده برا یارتباط است و م

به دنبال ( ( Strategistستیآن استراتژ یکه ط کیاستراتژ لیو تحل هینخست ، تجز

است که با  کیدوم ، مرحله انتخاب استراتژ. سازمان است کیاستراتژ تیدرک موقع

آنها سر و کار دارد و در  نیو انتخاب ب یابیممکن ، ارز یعمل یها فرموله کردن راه

 یاستراتژ یاجرا یو چگونگ یزیر امهاست که به برن یاستراتژ یاجرا تینها

ندارند و در  یمراحل شکل خط نیهر چند در عمل ا. شود یمربوط م دهیبرگز
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 کیبه عنوان مثال ممکن است . رندیگ یو به موازات هم انجام م گریکدیارتباط با 

 . آن شروع شود یبا اجرا یاستراتژ یابیارز وهیش

 : عبارتند از کنند یکمک م کیاستراتژ تیریارشد در مد تیریکه به مد یاهداف

 . میدر مورد تجارت داشته باش کیاستراتژ یدگاهید -

 . مینیافریب یرقابت طیاز مح یدرک بهتر -

 . میرا درک کن تیریگوناگون مد یروشها -

 . میرا گسترش ده یتیریاخالق مد -

 . میرا درک کن یریگ میآن بر تصم ریتاث یفرهنگ و چگونگ یدیوجوه کل -

 نیهمچن. ردیگ یتوأمان صورت م کیاستراتژ ی، انتخاب و اجرا بیترت نیا به

با  جهیمداوم باشد که در نت تیفعال کی کیاستراتژ لیو تحل هیاحتمال دارد تجز

 یها ستمیدر س تیموفق یبرا رانیلکن مد. آن تداخل خواهد داشت یاجرا

و  کیاستراتژ یها برنامه نیب یزهایهمواره به تما ستیبا یم یزیر برنامه

 : باشند یم ریبه شرح ز زهایتما نیا. توجه داشته باشند یاتیعمل یها برنامه

از  یبهتر یمعموالً درک کل یانیم رانیارشد نسبت به مد رانیاز آنجا که مد -۱

  روزمره اتیعمل اتیارشد از جزئ رانینسبت به مد یانیم رانیسازمان دارند و مد

ارشد و  تیریمعموالً توسط مد کیاستراتژ یها مطلع هستند، برنامه شتریسازمان ب

 . شوند ین میتدو یانیم تیریتوسط مد یاتیعمل  برنامه

که  یمطرح است؛ در حال ندهیآ لیو تحل هیدر کنار تجز کیاستراتژ یزیبرنامه ر -۲

لذا  گردد؛ یسازمان برم  عملکرد روزمره لیو تحل هیبه تجز یاتیعمل یزیبرنامه ر

به مراتب مشکل تر از  کیاستراتژ یزیبرنامه ر یبرا هیپا یداده ها یگردآور

 . ستا یاتیعمل یزیبرنامه ر یداده برا یگردآور

و  ندهیآ ینیب شیبر پ یمبتن کیاستراتژ یاز آنجا که برنامه ها گرید یاز سو -۳

باشند، غالباً برنامه  یسازمان م کیموجود در  طیبر شرا یمبتن یاتیعمل یبرنامه ها

 . باشند یمشروح تر م کیاستراتژ ینسبت به برنامه ها یاتیعمل یها
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متمرکز بر کوتاه  یزیر متمرکز بر بلند مدت و برنامه کیاستراتژ یزیبرنامه ر -۴

نسبت  یبلندتر یزمان  در دوره کیاستراتژ یزیر برنامه گریبه عبارت د. مدت است

 . کند یم دایمصداق پ یاتیعمل یزیبه برنامه ر

. است یخوب استراتژ تیریمد یخوب لزوماً به معنا تیریمدامروز،  یایدن در

آن که  یریو فراگ تیریبا مقوله مد ییارویدر رو کیاستراتژ نشیاز ب یبرخوردار

 یاستراتژ یو بر اجرا میرا در تنظ کیاستراتژ لیو تحل هیتوان ابزار تجز یم  چگونه

خود  یها سازمان یرهبر یبرا یدیجد یرا با چشم اندازها رانیبه کار گرفت، مد

 حیکردن صح ادهیو پ دیجد کیمربوط به حرکات استراتژ لیمسا. سازد یمواجه م

به خود  رانیرا در دستور کار مد یمهم یها تیها، اولو آنها در داخل سازمان

از  یو مرور ساالنه استراتژ یرسم کیاستراتژ لیو تحل هیتجز. دهد یاختصاص م

آنها را  یحرفه ا رانیاست که مد ییاستاندارد در اغلب شرکت ها یها تیجمله فعال

 میرا مفاه تیریمد نینو اتیاز ادب یریدر حال حاضر بخش چشمگ. کنند یاداره م

مباحث  گریو د کیاستراتژ لیو تحل هیتجز یروشها ک،ی، تفکر استراتژ کیاستراتژ

 ک،یاستراتژ یها یازمندیموسسه با ن یداخل اتیمربوط به سازگار کردن عمل

 یآن برا یو اجزا کیاستراتژ تیریمد تیرو شناخت ماه نیاز ا. دهد یم لیتشک

گذارند ، ضرورت  تیریمد یقدم در واد یخواهند به گونه ا یکه م یهمه کسان

 . دارد
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 :  کیاستراتژ تیریمد یایمزا

 ندیبه فرا قیو تعهد عم کیتفکر استراتژ یرا برا ییایانجام گرفته ، مزا یپژوهشها

 :  کیاست، از جمله تفکر و تعهد استراتژ لیقا کیاستراتژ تیریمد

 . کند یم ییو راهنما تیاهداف، هدا نییسازمان را در تع تیریسطوح مختلف مد -۱

در حال  داتیو تهد دیجد یفرصتها رات،ییبه موج تغ ییو پاسخگو ییشناسا -۲

 . کند یم لیظهور را تسه

 . سازد یم تیکار تقو یرویو ن هیبه سرما ازین یابیرا در ارز تیریمنطق مد -۳

 یرا در کل سازمان هماهنگ م یاستراتژ  نهیدر زم رانیمد یها یریگ میتصم هیکل-۴

 . دینما

 تیخود را به وضع( Reactive) یواکنش تیسازد که موقع یسازمان را قادر م -۵

آن را  ییها توانا فوق به سازمان یایمزا.کند لیتبد( Proactive)ساز  ندهیوآ یکنش

بوده و در مقابل  یرقابت یروهاین یآن که صرفاً پاسخگو یبخشد که به جا یم

 . گذارند ریبر آنها تأث خودحاکم بر خود واکنش نشان دهند،  ریمتغ طیشرا
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 کیاستراتژ تیریفرهنگ و مد

به  رانیمد یفرد تیگرچه به لحاظ متاثربودن از شخص کیاستراتژ تیریعلم مد 

پرورش، شناخت و به  حال نیاما با ا رد،یگ یقرار م یمورد بررس زیفن ن کیعنوان 

 تیریاست که تحت عنوان مد تیریاز علم مد یکارآمد اربسی ٔ  شاخه ازمندیآن ن یریکارگ

  .گردد یدر سازمان شناخته م کیاستراتژ

 تیریمد نمودن کیاستراتژ یضرورت و چگونگ رامونیپ سندهینو یها دهیمقاله با ا نیا در

گرچه به لحاظ متاثربودن از  کیاستراتژ تیریعلم مد. دیشو یکشور آشنا م یفرهنگ

 حال نیاما با ا رد،یگ یقرار م یمورد بررس زیفن ن کیبه عنوان  رانیمد یفرد تیشخص

است  تیریاز علم مد یکارآمد اربسی ٔ  شاخه ازمندین نآ یریپرورش، شناخت و به کارگ

 . گردد یدر سازمان شناخته م کیاستراتژ تیریکه تحت عنوان مد

کشورها وجود دارد که کار  ریکشور ما با سا ینظام فرهنگ انیم یتفاوت اساس کی

از  یاریاست که در بس نیو آن ا دینما یسهل و ممتنع م یا فرهنگ را مقوله یسامانده

قرار  یو اقتصاد یاسیس یتهایموفقدر خدمت ( ینیو د یخیتار ،یعموم)کشورها فرهنگ 

در  هاسازمانها و امکانات و توانمندی ٔ  ما همه  یدر نظام اسالم کهیدر حال رد،یگ یم

 . اند شده فیتعر یو فرهنگ کیدئولوژیهدف ا کی یراستا

 یبزرگ فرهنگ ٔ  دهیبه آن ا دنیرس سازمانها و نهادها برای ٔ  قرار است که همه نیبنابرا

خواهد بود اما از  یفراوان یایتحقق آن گام بردارند که موجب و موجد مزا یو در راستا

مشابهت، تعارض، : چون یدر اثر عوامل یفرهنگ یزیر  امر باعث گسست برنامه نیا یطرف

کردن،  دست به دست ،یگ خارج از محدوده نبودن، کدستی ،یکارگ مهیتضاد، ن

هستند که  یاریبس یسازمانها و نهادها. است دهیگرد رهیو غ یتظاهرگرائ شدن، یفاتیتشر

در . دانند یم کاره چیه ایکاره  همه یخود را در امور فرهنگ ط،یو شرا تیبه موقع یبستگ

 دهیخود را کنار کش یپا شتباهاتو ا هایو در کوتاه شوند یم کیشر تهایو موفق هایروزیپ

نهادها  فیوظا یو هماهنگ قیو تطب یکه بررس رسد یبه نظر م. کنند یم تیو سلب مسئول

جانبه و  همه ٔ  توسعه یبرا اقدامات اساسی ٔ  در زمره یبعد چند ای یفرهنگ یو سازمانها

خود را در  یجا کیاستراتژ تیریو اما آنچه به عنوان مد. به اهداف کالن است یابدستی

بازنموده و راه  یو فراصنعت یصنعت یکشورها یو خصوص یدولت سازمانهای ٔ  همه
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در حال رشد و از  یآنها هموار نموده است در کشورها یرا برا یبزرگ ملّ یهایابیکام

مساله در  نیالبته ا. است آمدن شیکوتاه و نامطمئن در حال پ یما، با گامها رانیجمله ا

 الخصوص یو عل یو خدمات یتجار ،یصنعت یها نهیدر زم ژهیوبه  یدولت یمورد نهادها

 . دارد یمصداق کامالً بارز یفرهنگ یسازمانها

 تیریمد نمودن کیاستراتژ یضرورت و چگونگ رامونیپ سندهینو یها دهیمقاله با ا نیا در

گرچه به لحاظ متاثربودن از  کیاستراتژ تیریعلم مد. دیشو یکشور آشنا م یفرهنگ

 حال نیاما با ا رد،یگ یقرار م یمورد بررس زیفن ن کیبه عنوان  رانیمد یفرد تیشخص

است  تیریاز علم مد یکارآمد اربسی ٔ  شاخه ازمندین نآ یریپرورش، شناخت و به کارگ

 . گردد یدر سازمان شناخته م کیاستراتژ تیریکه تحت عنوان مد
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  کیاستراتژ تیریمد گاهیجا ●

خود و  تیموقع دنیسنج یبه معنا یاصطالح نظام کیدر اصل ( strategy) یاستراتژ

 نیا جیاما به تدر[ ۱.]وضع است نیروبروشدن با او در مناسبتر یو طرح نقشه برا فیحر

و سپس  یاسیس تیریو مد یدر رهبر یمهم گاهیجا ،یفن نظام یبه عبارت ایاصطالح 

به هدف  دنیرس یبرا یروش کل یعنی یاستراتژ ،ساده یمعنا کیدر . کرد دایپ یاقتصاد

 .یکل

مهم  یها از شاخه یکی( strategic management) کیاستراتژ تیریجهان معاصر، مد در

دانش و فن به  نیالبته ورود ا. شود یقلمداد م یو رهبر تیرمدی ٔ  و راهگشا در حوزه

 رانیمد ژهیو ـ به رانیاز مد یندارد اما استقبال رو به رشد برخ یادزی ٔ  کشور ما سابقه

ثمرات کامالً ملموس و  ٔ  دهنده فن، نشان ودانش  نیـ از ا یبخش خصوص

 کیاستراتژ تیریاز مد یمختلف فیتاکنون تعار. باشد یاز دانش مزبور م برداری بهره قابل

 یتیریو اقدامات مد ها متصمی ٔ  مجموعه ک،یاستراتژ تیریمد: اند گفته یارائه شده، برخ

نوع  نیکاربرد ا رسد ینظر م هاما ب کند؛ یم نییدستگاه را تع کیاست که عملکرد بلندمدت 

 افته،ی توسعه یدر کشورها ژهیو اکنون، به هم. فوق باشد فیفراتر از تعر تیریاز مد

 کیآن، کمک به  تیارزش و اولو نیاست که نخست افتهیتا آنجا تکامل  کیاستراتژ تیریمد

 از یاریامروزه بس. باشد یم ایو پو دهیچیپ طیمح کیموفق در  تیفعال یسازمان برا

 راتییتغ تیو هدا جادیا یتوانا برا یبه عنوان ابزار تیریمد نیدولتها از ا یسازمانها و حت

شدن  نظر از مدوّن صرف. کنند یاستفاده م زیآم ه مخاطر یمقابله با بحرانها اینظر و  مورد

در  کیاستراتژ اتیعمل[ کردن فرموله] بودن یررسمیغ ای یرسم گرید ینشدن و به عبارت ای

 کیاستراتژ تیریکه به مد ییداده است که عملکرد سازمانها  نشان قاتیتحق مان،ازس کی

 . اند بوده توجه یبوده است که بدان ب یمشابه یتر از سازمانها توجه دارند، به مراتب موفق

 یتازه برا یدادن راه نشان ٔ  نهیدر زم ت،یریمد ٔ  شهیگٍرو به اند[ اندرو] یآقا یها یاری»

که  یا لحظه. دارند یم را به هراس وا یاست که هر رهبر یا گونه کابوس یها سنجش لحظه

بر  روزید یها یروزیپ گذارند، بخشها اثر می ٔ  و بر همه دهند یگسترده رخ م یهایدگرگون

. گردد یبا شتاب نابود م زیچ همه  نشده، ینیب شیپ یدگرگون کی شیدایپ او ب روند یباد م

که خود  ییشامدهایپ)نام نهاده است  کچرخش استراتژی ٔ  ها را نقطه لحظه گونه نیگٍرو، ا
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در دست رهبران  یرخداد نیچن وصف، نیبا ا.( از آنها را از سر گذرانده است یاریبس

همچون  تواند، یفرصت، م نیدرست ا یریکارگ به. کارآمد است یمانند تک خال ار،یهوش

 « .درآورد شیاز پ رومندترنیبرندگان و  ٔ  مثبت، ما را در زمره ییروین

 طیمواجهه با مح یسازمان را برا کی ت،یرینوع از مد نیقابل مالحظه است که ا ن،یبنابرا

ـ امکان  یـ و رهبر یسازمان یو توانمند کند یآماده م ،یداخل یو حت  یخارج ٔ  دهیچیپ

 .آورد یوجود م را به شده ینیب شیپ یها و فرصت دهایبه تهد ییپاسخگو

 زیفن و مهارت ن کی رود، یدانش مهم به شمار م کی کیاستراتژ تیریآنکه مد رغم به

 ک،یاستراتژ نشیدارندگان ب یبه عبارت ایمستعد و خالّق و  رانیکه تنها مد شود یقلمداد م

 ساز یاستراتژ رانیکه ما از آنان به مد گردند یاز آن برخوردار م یریگ از امکان بهره

 . میکن یم ریتعب
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 چرا فرهنگ؟  ●

و  یاسیس ،ینظام یعمدتاً سازمانها ک،یاستراتژ تیریاشاره شد، از دانش مد چنانکه

در بخش  تیرینوع مد نیاستفاده از ا زانیو سابقه و م کنند یم یریگ بهره یاقتصاد

 ژهیو کشور ما، به. است زیاندک و ناچ اریبس افته،ین توسعه یدر کشورها ژهیبه و یفرهنگ

نظر از  بود، صرف یفرهنگ میانقالب عظ کی قتاًیکه حق ،یمپس از انقالب شکوهمند اسال

به ملت و مسئوالن  بخش یاری یاله فرهنگ و امدادهای ٔ  در حوزه ریگ چشم یتهایموفق

 دیچالشها را با نیا. روبرو بوده است یمتعدد یفرهنگ یهمواره با بحرانها ر،یمس نیدر ا

کارآمد و  تیرینظام مد کی انو فقد یفرهنگ غرب زیآم هاجماز ورود ت یعمدتاً ناش

مواجه ساخته  یجد داتیجامع و هدفمند دانست که همچنان ما را با تهد یزیر برنامه

 ٔ  استفاده ٔ  نهیکارآمد، زم یو رهبر تیریمد کیاذعان کرد فقدان  دیبا که یطور است؛ به

را به شدت کاهش داده و  یفرهنگ یها در حوزه ییطال یها از فرصت انقالب اسالمی

 ینخبگان فکر. منفعل ساخته است یاز معضالت فرهنگ یاریما را در قبال بس اکنون هم

به  یابی کشور را از دست ،ینگفره ٔ  به توسعه یتوجه یکه ب دانند یم یکشور به روشن

پرسش که  نیلذا در پاسخ به ا. خواهد ساخت بینص یب زین یمطلوب اقتصاد یتهایموقع

گفت،  دیاقتصاد و فرهنگ، مقدم است؟ با یعنیحوزه،  دو نیاز ا کیکدام ران،ای ٔ  در توسعه

مقدم  اقتصادی ٔ  بر توسعه فرهنگی ٔ  از مسائل کالن کشور، توسعه یبا اندک شناخت

 . خواهد بود

 ٔ  در حوزه کیاستراتژ تیریاز مد دیمقاله آن است که چرا با نیا یابتدا، پرسش اصل در

 یبرا ر،یاخ یپاسخ روشن است؛ چرا که در سالها رسد، گ استفاده شود؟ به نظر میفرهن

در  یرعلمیغ ریو اتخاذ تداب یسنت تیریاز کارشناسان روشن شد که مد یاریبس

مشکالت نخواهد بود و استمرار غفلت نسبت به  لقادر به ح گرید ،یفرهنگ یسازمانها

لذا . خواهد داشت یرا در پ یجبران رقابلیغ یامدهایپ ،یمشکالت و مسائل فرهنگ یبرخ

با توجه به  ژهیو به نده،آی ٔ  کارشناسان درباره یهایزن حاضر و گمانه یفرهنگ تیوضع

 ٔ  که مجموعه کند یم جابیا ،یو مل ینیدر قبال فرهنگ د شدن یجهان زیآم روند مخاطره

در . تفکر و اقدام کنند یدیواحد، به شکل جد یرهبر کینظام، تحت  یفرهنگ دستگاههای

اتخاذ  یبرا افتهی سازمان یبه مفهوم تالشها ک،یاستراتژ تیریمد د،یشکل جد نیا
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 یدیترد. رود یرو به شمار م شیپ یها نهیگز نیاز بهتر سته،یو اقدامات شا ماتیتصم

 جادیعالوه بر ا تواند یم ک،یاستراتژ تیریاز دانش و فن مد حیصح یریگ که بهره ستین

 یها بالقوه و بالفعل و چالش داتیما را در قبال تهد تیموقع ،یریشگیو پ تیامکان مصون

پرسش دوم . سازد لیاز انفعال خارج نموده و به حالت فعال و نوآور تبد نده،یحاضر و آ

فرهنگ، چه  ٔ  در حوزه کیاستراتژ اتیعمل کیآغاز  یاست که برا نیکوتاه نوشته، ا نیا

پاسخ به پرسش دوم متمرکز  یاست؟ در ادامه، مطالب را بر رو میقابل ترس یندفرای

 . کرد میخواه

  یتحول و نوآور جادیاعتقاد به ا. 1

طرز تفکر خالّق و نوآور ظهور نکند و  یسازمان فرهنگ کی تیریدر ستاد مد که یزمان تا

و  طیبه بهبود شرا دیام نند،یتحول نب کیبه  ازمندیارشد آن سازمان خود را ن رانیمد

که عنصر  یدولت یالبته معموالً در سازمانها. به وجود نخواهد آمد رییتغ جادیا

 رییتغ یبرا زهیانگ رد،یگ یمورد مطالبه قرار نم ها برنامهدر  قیبه صورت دق «یثمربخش»

وجود دارد؛ اما در  رانیدر مد یتیخودرضا یو همواره نوع شود یکمتر مشاهده م

 ٔ  به نقطه یابی و دست یکه بقا و دوام موسسه منوط به ثمربخش یموسسات خصوص

ارشد کامالً مشهود  رانیمد انیدر م یبه تحول و نوآور ازیو ن زهمطلوب است، انگی

 اریکشور در اخت یاز امور فرهنگ یساز سرنوشت یاکنون بخشها از آنجا که هم. باشد یم

و اعتقاد  زهیانگ جادیا دیکشور است، با عمومی ٔ  وابسته به بودجه ای یدولت یسازمانها

 اتیگام در عمل نیبه عنوان نخست یتحول و نوآور جادیارشد جهت ا رانیدر مد

 .ردیقرار گ وجهمورد ت کیاستراتژ

 ( یو خارج یداخل طیمح) یطیمح یبررس. 1

 ازمندیخود ن ،یخارج طیمح ایمقدم است  یداخل طیمساله که مح نیا یدانست بررس دیبا

را جهت  یداخل طینگاه به مح ،یخارج طیمح یسو بررس کیاز . باشد یم یاریتامل بس

جهت مواجهه با  حیشناخت صح ٔ  نهیزم ،یحوزه داخل یبررس گرید یو از سو دهد یم

در هر . سازد یم سریسازمان، م کیو بالفعل  هرا در حد استطاعت بالقو یرونیب طیمح

 . میکن یآغاز م یداخل طیمح یما ابتدا از بررس ،ینظر از تقدم و تاخّر منطق حال، صرف

  یداخل طیمح یبررس: الف ▪
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خواهد  یا کننده نییسازمان، نقش تع یوضع فعل قیشناخت دق ک،یاستراتژ اتیعمل کی در

 ،یو مال یساختار، منابع انسان ف،یاز رسالت، اهداف، وظا یمطالعه و آگاه. داشت

 کیبالقوه و بالفعل و در مجموع شناخت نقاط ضعف و قوت  لیو پتانس تیامکانات، ظرف

از موسسات  یاریاکنون در بس هم. ت فراوان استیحائز اهم یبررس نیسازمان در ا

 یداخل طینسبت به مح قیردقیو غ یسطح اریبس یاز شناخت رانیمد یو خصوص یدولت

موقع را از آنان  و به حیصح ماتیعدم شناخت، امکان اتخاذ تصم نیخود برخوردارند، و ا

 یاز مراتب دیبا زپرسنل نی ٔ  مجموعه ران،یسازمان، عالوه بر مد کیدر . سلب کرده است

محوله  فیاطالعات آنان را در انجام وظا نیا. برخوردار گردند یداخل طیاز شناخت مح

 . خواهد رساند یاری

  یخارج طیمح یبررس: ب ▪

آن  فیسازمان به اهداف و وظا کی یخارج طیمح یقلمرو میو ترس فیتعر اصوالً

 یمخاطبان و به عبارت قیروز و عم شناخت به یاغلب موسسات فرهنگ یبرا. وابسته است

( مخاطبان)و انتظارات آنان  ازهادرک مختصات و نی ٔ  که در بردارنده یا یشناس مخاطب

به  یده جهت ک،یاستراتژ اتیعمل کیکرد که در  شفرامو دینبا. است تیباشد، حائز اولو

 یشناس بر روان  عالوه. مخاطب خواهد بود قیمنوط به شناخت دق زیمخاطبان ن یازهاین

. رسد یبه نظر م یکارآمد ضرور یبررس کیدر  زیمخاطب ن یشناس مخاطب، جامعه

از  دینبا کند، یم یزندگ یا نهیشیو پ یچه مختصات ایمخاطب در چه جامعه و  که نیا

در  یاز مشکالت مزمن اغلب موسسات فرهنگ یکی قاًیتحق. خارج شود یدستور بررس

 . باشد یمقوله م نیبا ا نهانی ٔ  مواجهه ایروزآمد  یشناس  عدم توجه به مخاطب رانیا

. برخوردار است یخاص تیاز اولو ،یشناس بحث شناخت رقبا، پس از مخاطب نیا در

هم به  تواند یم بیاما رق ست،یلزوماً وجود رقبا متصور ن یگرچه در موسسات فرهنگ

مورد  دیتهد کیبه عنوان  یمنف یو هم به معنا یمحور رقابت کیمثبت به عنوان  یمعنا

 . ردیقرار گ یتوجه موسسات فرهنگ

آن گسترش  فیبه تناسب وظا ،یسازمان فرهنگ کی یخارج طیمح یبررس نیبر ا عالوه

و  یو خصوص یدولت سازمانهای ٔ  شناخت مقررات و ضوابط موضوعه نیهمچن. ابدی یم
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در داخل و خارج کشور ـ  یحوادث احتمال زیسازمان و ن یتهایمقررات بر فعال نیا ریتاث

 . باشد یسازمان م کی یخارج طیمح یها یبررسجزء . . .  و یاقتصاد ،یاسیاعم از س

 کی تیاطالعات متناسب با مامور قیتوجه داشت که اصوالً کسب و پردازش دق دیبا

 . است ریناپذ ضرورت اجتناب کی ،یو خارج یداخل طیسازمان از مح

 نقاط مطلوب  ایانداز کارآمد  چشم نییتع. 3

 جادیدر ا یگام بعد ،یفاتیو نه تشر یقینقاط مطلوب، به صورت حق ایانداز  چشم وجود

انداز،  چشم مترسی ٔ  الزمه. رود یبه شمار م کیاستراتژ اتیعمل کی یبرا نهیزم

 یاز معضالت اساس یکی. است فی، اهداف و وظا(رسالت) یاصل تیمامور یساز شفاف

از  یبخش قابل توجه. باشد یمقوله م نیا با یفاتیما، برخورد تشر یدر موسسات فرهنگ

بعضاً متناقض و  یمبهم و حت فیرسالت، اهداف و وظا یکشور دارا یموسسات فرهنگ

آن به  میاهداف و تقس یبازخوان ان،یم نیدر ا. هستند یو شعار یافتنین دست ایمتداخل و 

 ییزهایچ آن  ازعبارت  قاًیاهداف دق. است تیحائز اهم یاتیدو بخش اهداف کالن و عمل

 . باشد یبه آن م یابی است که سازمان خواستار دست

و معموالً درازمدت  ال دهیو مطلوب را به صورت ا یانداز، فراتر از اهداف، نقاط عال چشم

شود، از  میترس یفیو ک یانداز که بهتر است توأمان به صورت کم چشم. کند یمشخص م

سازمان را در  کیو موفق  ییسو دورنما و محصول نها گرمحرکه و از دی ٔ  قوه ییسو

بر رسالت، اهداف و  یکامالً مبتن دیانداز با چشم. کند یروشن م نیمع زمانی ٔ  دوره کی

 . شود میازمان ترسس کی فیوظا

 ( تیظرف جادیا)سازمان  یتوانمند ساز. 1

 ٔ  در مرحله یکی. ردیقرار گ تیمورد عنا زمانی ٔ  در دو مرحله دیسازمان با یتوانمندساز

برنامه و  نیپس از تدو یگریو د یبه صورت عموم ک،استراتژی ٔ  برنامه نیاز تدو شپی

 . یبه صورت تخصص ک،یتاکت نییتع

بالفعل و  تیاستطاعت و ظرف دیانداز با و چشم فیشدن رسالت، اهداف، وظا از روشن پس

مرحله، انطباق منابع، امکانات، ساختار  نیدر ا. ردیو سنجش قرار گ یابیبالقوه مورد ارز

به  یابی تحقق اهداف و دست یبرا یکاف تظرفی ٔ  و توسعه جادیو ا. . . و  یسازمان

 . خواهد بود کیاستراتژ تیریانداز، مورد توجه مد چشم
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 کی میترس رو،ین نشیجذب و گز ندیو اصالح فرا یمنابع انسان یمثال، در سامانده یبرا

 یها تیدر زمره جزو اولو. . .   به امکانات و یمتناسب، سامانده یساختار سازمان

 کیتاکت نییبرنامه و تع نیالبته چنانکه اشاره شد، پس از تدو. ردیگ یتوانمندساز قرار م

در حال حاضر منابع . مورد توجه قرار خواهد گرفت یوانمندسازاز ت یدجدی ٔ  مرحله زین

 ٔ  و نحوه نشیچ زیو ن تیفیک ب،یاز جهت ترغ یاز موسسات فرهنگ یاریبس یانسان

آنها  یرعلمیغ یساختار سازمان ایمحوله ناسازگار است و  یتهایبا مامور ،برداری بهره

 . دینما یم لبرا از آنها س کیاستراتژ اتیعمل کی یاصوالً امکان اجرا
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  یساز یاستراتژ. ۵

 نییکه همان تع میدیرس کیاستراتژ یفرهنگ اتیعمل کیمرحله در  نیتر به مهم اکنون

 . باشد یسازمان م یاتیبه اهداف کالن و عمل یابی راه دست نییتع یبه معنا یاستراتژ

 کیمحقق شده باشد، پس از آن  یبه دقت و به صورت علم گفته شیمراحل پ یتمام اگر

  یسازمانها یدر برخ. را خواهد داشت یساز یمستعد و خالق قدرت استراتژ ریمد

سازمان  کی کردیدر واقع رو استیس. شود یخلط م یو استراتژ استیس انیم ،یفرهنگ

. کند یبه اهداف را مشخص م یابی دست ریمس تحقق اهداف است، اما استراتژی ٔ  به نحوه

 یهایاستراتژ: اشاره کرد هایبه انواع استراتژ توان یسازمان م کیتوجه داشت که در  دیبا

 تیدر موقع یاستراتژ نییبازدارنده، موضوع محور، مساله محور، تع ،یتهاجم ،یدفاع

 . رهیو غ یعیثبات و طب تیدر موقع ایو  یو اورژانس یاضطرار

  کاستراتژی ٔ  برنامه نیتدو. 9

جهت  افتهی و سازمان شده یزمانبند ایمنظم  یتالش توان یرا م کیاستراتژ یزیر برنامه

است  ها تحقق استراتژی ٔ  نحوه ٔ  که دربردارنده کیاستراتژ اتیعمل یمبادرت به اجرا

 ٔ  مالحظه کیبا  دهد یبه ما امکان م حیصح یزیر برنامه کیدر واقع [ ۹.]کرد فیتعر

آنها  جیسازمان و بس کی یو معنو یامکانات ماد یامنگر نسبت به تم منسجم و جامع

به اهداف رهنمون خواهد ساخت گام  یابی که ما را به دست ییهایاستراتژ شبردیجهت پ

که به آنها  ینیشیمراحل پ یبدون اجرا تواند ینم کاستراتژی ٔ  برنامه کیاصوالً . میبردار

 یمراحل، هماهنگ یمنطق بیترتبرنامه،  نیا یذات یهایژگیز وا. گردد نیاشاره شد، تدو

منابع  قیدق عیو توز یبند زمان زیو ن کیو نقش هر گاهیجا فیو تعر یعناصر سازمان

 . است

در سازمان  یول. شود هیو درازمدت ته مدت انیمدت، م به صورت کوتاه تواند یم برنامه

. درازمدت کارساز خواهد بود یها برنامه نیکالن، تدو تیمامور یبه اقتضا یفرهنگ

 زیموقع موانع و رفع آن ن به ییکنترل و نظارت و شناسا زمیمکان یا معموالً در هر برنامه

 اتیبرنامه در عمل یاجرا یالزم برا یمنظورشدن ضمانتها کهچرا  شود؛ یم ینیب شیپ

 . مورد غفلت نخواهد بود چگاهیه کیاستراتژ

  کیتاکت نییتع. ۷
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گرچه . میباش یروزآمد م یها کیتاکت ازمندین کیاستراتژ اتیعمل کیبر برنامه، در  عالوه

 اتینوع از عمل نیبه کار رفته، اما درواقع در ا یاصطالح نظام کیعنوان  عمدتاً به کیتاکت

ها و  از مرحله کیگذار از هر را روش کیتاکت یبرخ. شود یبرنامه قلمداد م یمکمل ضرور

در  ایدارد و  یکیتاکت تیاهم ینمعی ٔ  اند؛ چنانکه در جنگ، گرفتن تپه کرده فیموانع تعر ای

خاص  یکاربستن شگردها به ایخاص در انتخابات و  فیط کیکردن نظر  به جلب است،یس

اجماالً به  دیرا با کیحال، تاکت نیدر ع[ ۱.]شود یگفته م کیتاکت بیمواجهه با رق یبرا

 طیزمان و مح اتیبا مقتض کاستراتژی ٔ  برنامه شبردیپ یخاص برا یشگردها و روشها

 یبرا. ردیگ یقرار م ستهایبرنامه مورد توجه استراتژ نیکرد که عمدتاً پس از تدو فیتعر

 یپرداز هیعلم و نظر دیتول کجامع و استراتژی ٔ  در برنامه تواند یکه م ییکهاینمونه، تاکت

 . باشد یقابل ذکر م رد،یمورد توجه ما قرار گ

 ( اتیآغاز عمل)برنامه  یاجرا. ۸

مرحله با  نیکه تا ا یگرچه معموالً سازمان. شود یآغاز م اتیبرنامه، عمل نیاز تدو پس

برنامه خود خواهد داشت، اما  زیآم تیموفق یاجرا یبرا یادیرفته، شانس ز شیپ تیموفق

برنامه و صرف زمان  نیپس از تدو یفرهنگ یاز سازمانها یاریفراموش کرد که بس دینبا

گذشته را که  یبه برنامه، همان روش سنت توجه یامر، ب نیا ردرخور توجه د ٔ  و بودجه

 حیصح یاجرا. زنند یبه برنامه سرباز م یبندیو از پا رندیگ یم شیاند، پ به آن عادت کرده

 نیکمتر. به آن پرداخته شد گفته شیوابسته است که در مراحل پ یبرنامه به عوامل متعدد

در . دیبرنامه را با اختالل مواجه نما یاجرا تواند یاز عوامل مزبور م کیغفلت از هر

که در  یاریبه جهت موانع بس ک،یاستراتژ اتیعمل یکشور ما، اجرا یفرهنگ یسازمانها

راسخ مسئوالن و مردم را  ٔ  که عزم و اراده ماند یانقالب م کیبه  شتریرو دارد، ب شیپ

 تیریبه عنوان مد یانقالب فرهنگ یمحترم عال یشورا یحاضر، بازسازدر حال . طلبد می

 کیاستراتژ اتیعمل کی یبرا یساز نهیکشور گام نخست در زم یکالن امور فرهنگ

 قیبه تعو یدر واقع، بهانه قراردادن فقدان بودجه و امکانات برا. بزرگ خواهد بود یفرهنگ

چرا که  گردد؛ یم یتلق ها تیار از واقعفر یکشور، نوع یامور فرهنگ یانداختن سامانده

 یسامانده ها تیبودجه و امکانات کشور براساس اولو که یمعتقد است در صورت هنگارند

 .تحوالت بزرگ همواره وجود خواهد داشت جادیشود، امکان ا
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 کیاستراتژ سکیر تیریمد

 ایو  یسازمان تجارت کی یاستراتژ یبطور جد تواند یم کیاستراتژ یسکهایر 

  .وجود خود سازمان را به مخاطره اندازد یحت

 یاستراتژ یبطور جد تواند یکه م کیاستراتژ یسکهایشده ر یمقاله سع نیدر ا 

وجود خود سازمان را به مخاطره اندازد مورد بحث و  یحت ایو  یسازمان تجارت کی

 کی یابه اجر میمثل تصم یتجارت یها سکیفقط شامل ر ها سکیر نیا. ردیمداقه قرار گ

بلکه  ست،ین دیمحصول جد دیتول یحت ایو  یابیمهم، بازار یگذار هیسرما یاستراتژ

 یو حت ستیز طیمح یمثل وقوع سانحه مهم در سازمان، آلودگ یواقع یها سکیر

گونه مواقع و  نیرا در ا رانیمد فهیضمناً وظ رد،یگ یدربرم زیرا ن یصنعت یجاسوس

 تیریمد یبرا کیچارچوب استراتژ کی تاًینهاو  ISO ۲۹۹۹الزم مثل  یاستانداردها

وقوع سوانح و خطرات  توان یم حیصح تیریمد قیاز طر. کند یمشخص م زیسک را نیر

کنترل کرد که هم احتمال وقوع و هم در مواقع  یوابسته به آن را طور سکیو ر یاحتمال

امروزه اکثر . از آن را کاهش داد یناش یو ضررها ها یخراب یلزوم اثرات واقع

وابسته به  یها سکیر یابیاقدام به ارز یبطور نسب ایبزرگ و متوسط دن یسازمانها

از برنامه رشد  یجزئ دیبا سکیر تیریمد رانیا یاسالم یدر جمهور. کنند یصنعت خود م

را در رده  سکیر میکن یم یمقاله سع نیما در ا جهت نیشرکتها باشد و بد ییو شکوفا

 . میمورد مطالعه قرار ده کیاستراتژ

 سازمان  کی یوابسته به آن برا یها سکیو ر سوانح

 یضرر برا جادیا تیهستند که قابل ییها تیبا فعال طیشرا ل،یو خطرات، وسا سوانح

 یها سازمان بصورت کی یخودر ا برا توانند یسوانح و خطرات م. سازمان را دارند

 کی ایاز اتفاقات کوچک و  یا مجموعه لهیسازمان ممکن است بوس کی. مختلف نشان دهند

ضررها ممکن است راجع به سالمت کارکنان،  نیا. ردیقرار گ بیاتفاق بزرگ مورد آس

 یها ییدارا ایمحصول و  ست،یز طیکارخانه، مح کی ساتیکل تأس ای لیوسا آالت، نیماش

 ژیمثل لطمه زدن به اعتبار و پرست هودرمشیغ یها ییشامل دارا تواند یم زیباشد و ن یمال

 نیاز ب ،یتجار تیفعال رضررها ممکن است باعث وقفه در ام نیاثرات ا.سازمان باشد کی

در  هیبازار و روح ان،یانبار، از دست دادن اعتبار نزد مردم و مشتر یرفتن موجود
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 یمال یباعث ضررها میرمستقیغ ایو  میبطور مستق نهایتمام ا تیو درنها کارکنان باشد،

 یممکن است به سازمان ضررها طیشرا نیدر بدتر یحت. سازمان خواهد شد یبرا

که  «پرآلفایپا» یسوز بعد از سانحه آتش «دنتالیاوکس»شرکت  انیمثل جر)بزند  یهنگفت

بعد از  ،«دیکاربا ونیونی»اتفاق افتاد و شرکت  سیشمال انگل یایدر در ۱۲۱۱در سال 

اصالً سازمان را به کل نابود  ایدر بوپال در هندوستان و  ییایمیش ینشت گازها انیجر

، اختالس در ۱۲۲۱در سال ” BCCT“ یالملل نیب رتمثل سقوط بانک اعتبارات و تجا)کند 

و سقوط خود شرکت در سال  «شنیکورپور شنیکیونیمکسول کام» یصندوق بازنشستگ

شعبه سنگاپور  «نگیبر»بانک  یلما یها سکیو ر ۱۲۲۳در سال  «پک یپول»، شرکت ۱۲۲۲

دو مورد  هدشا ۱۳۱۴در سال  زین رانیدر ا(. اتفاق افتاده است راًیکه اخ ۱۲۲۵در سال 

در  یتومان اردیلیم ۱۲۳اختالس  انیجر ،یکی. میا بوده یرانیا یسازمانها یریپذ سکیر

و « فاضل خداداد» یحکم اعدام برا یو اجرا تیکه منجر به محکوم ران،یبانک صادرات ا

مورد بخصوص، نه تنها در سطح  نیا. پرونده شد نیا گریدو متهم د یابد برا حبس

به بار  یهنگفت یضررها رانیا یاسالم یجمهور یبرا یاسیبعد س ازمطرح و  یالملل نیب

به خود  یرا به نحو رانیبانک صادرات ا رانیوقت مد زین ۱۳۱۱آورد، بلکه از سال 

کارکنان صندوق  هیدر روح فیباعث تضع ،یاختالس، از بعد معنو نیا. مشغول کرده بود

 رانیبانک صادرات ا یها ییدارااز  یباعث مفقود شدن بخش ،یبانک و از بعد ماد نیا

 یمایمورد دوم، مربوط به سقوط هواپ. باشد یبانک م نیا یکه هنور مورد ادعا دیگرد

دادگاه  یشاهد رأ راًیکه اخ باشد یکرکس م یها آسمان بر فراز کوه ییمایشرکت هواپ

 ییکه عالوه بر دردسرها میشرکت بود نیا ۲۱فوکر  یمایبه پرونده هواپ یدگیرس ژهیو

 ونیلیم ۱۵به مبلغ  یکرد، منجر به حکم پرداخت غرامت جادیسازمان ا نیا تیریمد یکه برا

سانحه  نیا انینفر از قربان ۹۹به ( تومان اردیلیم کیحدود )هزار فرانک فرانسه  ۳۹۹و 

را به وضوح  یرانیا یسازمانها یریپذ سکیر گر،یدو مورد و موارد مشابه د نیا. دیگرد

 . دهد ینشان م

  یتجار یسكهایو ر یواقع یها سکیر

بکار برده  گریکدی یبه جا سکیروزمره، معموالً کلمه سانحه و ر یعاد یها یسخنران در

 یشامل ابعاد احتمال سکیر. سانحه است کی یکیزیاز وجود ف شتریب سکیر یول شود، یم
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و  یاضیسانحه، تکرار و طول مدت سانحه است و احتماالت ر کیدر معرض قرار گرفتن 

 نیالزم است ب نیهمچن. ردیگ یناخواسته را در نظر م ایواقعه خواسته  کیاتفاق افتادن 

 سکیر. کرد زیمتما گریکدیتفاوت قائل شد و آنها را از  یتجار سکیو ر یواقع سکیر

و  ستیز طیمح ،یمنیمثالً در امر بهداشت، ا باشد یم یا معموالً مربوط به سانحه یواقع

 نیاز وقوع چن یریجلوگ ها سکیر نگونهیکنترل ا یراه برا نیکار که بهتر طیدر مح تیامن

 باشد یم یگذار هیسرما ایو  یمال ،یمربوط به بازرگان یتجار سکیر یول. است یحوادث

که در آن  یبه کل اقتصاد، بازار یاست و بستگ ینسب شهیدر کنترل آن هم تیکه موفق

 . شما دارد یتجار یو رقبا دیکن یم تیفعال
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 ناوابسته  یسكهایوابسته و ر یسكهایر

که  ییها سکیر یکی. کرد میتقس توان یم زین گریرا به دو گروه د یسازمان یسکهایر

 یکه اصالً به صنعت خاص ییها سکیر یگریو د باشند یم یمربوط به صنعت خاص

 یمثالً اگر نرخ سود بانک. است که کل بازار با آن مواجه است یسکیمربوط نبوده، بلکه ر

 ینوسانات یخارج یمملکت، نسبت به ارزها کی جیرادر پول  ایکشور باال رود و  کیدر 

. نخواهد بود یو فقط مختص به صنعت خاص ردیگ یرا دربرم عیصنا هیشود، کل جادیا

اوزون در جو،  یها هیال شیو افزا ستیز طیحفاظت از مح یاگر بطور مثال برا یول

 یبرا فقط تیمحدود نیگردد، ا جادیا C.F.C یدر مورد استفاده از گازها یتیمحدود

استفاده  C.F.Cمحصوالت خود از گاز  دیدردسر خواهد کرد که در تول جادیا یعیصنا

بشناسد و درصدد  یرا به خوب سکیهر دو گروه از ر دیبا سکیر تیریمد. کنند یم

 .دیبرطرف کردن آنها برآ

  کیاستراتژ یها سکیر

 یبطور جد افتد،یهستند، که اگر اتفاق ب ییسکهایر کیاستراتژ یسکهایر ،یکل بطور

 فیتعر نیا یبرمبنا. اندازد یآنرا به خطر م یوجود انیبن ایشرکت و  یتجار یاستراتژ

 یسکهایبلکه ر باشد، یم یو تجار یواقع یسکهاینه تنها شامل ر کیاستراتژ یسکهایر

در نظر داشت که  دیبا زیرا ن نیا گریاز طرف د. ردیگ یمدربر زیوابسته و ناوابسته را ن

بطور مثال . گذارند یهم اثر م یبر رو یواقع یسکهایو ر یتجار یسکهایاوقات ر یگاه

 یتجار تیکارخانه نه تنها مانع فعال کی ساتیانفجار در تأس ای یسوز وقوع سانحه آتش

وادار  زیاست سهامداران را ن مکنبلکه م برد، یم نیشرکت را از ب یاصل ییو دارا شود یم

نه تنها  ،یمیمحصوالت پتروش دیکارخانه جد کیبه ساخت  میتصم. به فروش سهام کند

 کیوقوع  ایو  یآلودگ سکیرا همراه دارد بلکه مطمئناً ر یگذار هیسرما دیعمر مف سکیر

رابطه  یبه خوب تواند یاز مباحث مهم که م یکی. در برخواهد داشت زیسانحه دلخراش را ن

 نیا. است «تیفیک تیریمد»بحث  نیرا نشان دهد هم یواقع سکیو ر یتجار سکیر نیب

چنان  دکنندگانیتول نیقابت بشده است و ر یجهان ،یدیمحصوالت تول یروزها بازار برا

 ،یمختلف، مثل طراح یبا استفاده از فاکتورها کنند یم یشدت گرفته است که هر کدام سع

نشان . رندیگ یشیخود پ بیاز رق یقیکاال، به طر یو فراوان متیق ،یتکنولوژ ت،یمرغوب
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و  یداخل یشده است تا کارخانه بتواند در بازارها یا لهیکاالها، وس یعال تیفیدادن ک

و  تهایبتواند نشان دهد که تمام فعال یاگر سازمان. ابندیخود غلبه  بیبر رق یخارج

فروش، منابع  ،یمنیا ،یابیبازار د،یتول ،یراحمثل ط کند یکاال کمک م تیفیکه به ک یندیفرآ

ادعا کند که  تواند یآنوقت م. کند یکه م یو اثربخش ییدر حداکثر کارآ یو مال یانسان

 تیفیکه به بهبود ک یاز عوامل مهم یکی. دارد یتجار تیموفق یبرا زین یشتریشانس ب

 یالملل نیب یاستانداردهااز  یبخش. باشد یموثر و کارا م تیریداشتن مد کند یکاال کمک م

ISO ۲۹۹۹ از  یلیاشاره دارد و خ «تیفیک تیریمد ستمیس» کیبه ضرورت داشتن  قاًیدق

تا موفق به  رندیسازمان قرار گ نیا یاند تا مورد حسابرس سازمانها درخواست کرده

 یانیفروش محصوالت کارخانه را به مشتر ،یمدرک نیداشتن چن. درک آن شوند افتیدر

 دیبا یول. کند یاست آسانتر م یالملل نیاستاندارد ب نیآنها داشتن ا دیخر یاصلکه شرط 

 تیدر مورد رعا دییفقط مدرک تأ یلحظه زمان نیدر ا ISO ۲۹۹۹در نظر داشت که 

ارائه . ندارد یکاال توجه تیفیو به مسأله ک دهد یم« مناسب یاجرائ یحداقل روشها»

و  داریخر لهیبوس دیکه عواقب آن با ستا یسکیهنوز ر نیپائ تیفیمحصوالت با ک

 . فروشنده در نظر گرفته شود

  سکیر تیریمد چارچوب

 : ردیگ یرا دربرم کیمختلف استراتژ یسه معن کیاستراتژ سکیر تیریمد

 ( که در باال به آن اشاره شد)است  کیاستراتژ یسکهایهمان شناخت ر: اول

 نیتدو یعنی)آن است  تیریو مد سکیبا مسأله ر کیروش برخورد استراتژ: دوم

 ( الزم یها یاستراتژ

  کیرده استراتژ یعنیرده سازمان  نیدر باالتر سکیر تیریمد: سوم

انجام کار، در  استیکه معموالً به خاطر س سک،یر تیریبا مد کیبرخورد استراتژ روش

مجموعه از  نیشامل انتخاب بهتر شتریب ردیگ یانجام م یرده سازمان نیباالتر

 : باشد یم ریز یها یاستراتژ

 ( ریپذ سکیر تیفعال کیاز انجام  یریبطور مثال جلوگ) سکیاجتناب از ر -۱
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 یسکهایکه معموالً شامل در نظر گرفتن ر)حاصل از آن  انیکنترل ز ای سکیکاهش ر -۲

که امکان داشته  ییکاهش آنها تا آنجا یمناسب برا یزیر خطرناک در سازمان و برنامه

 (. باشد

وجود دارد  دینخواه ای دیچه بخواه سکیر نیکه ا دیقبول کن) سکیابتقاء ر ای ینگهدار -۳

 . دیریرا بپذ سکیآن ر یضررها ایو  دیکن مهیمحدود، ب مهیب قیاز طر ایآنرا  دیو با

 سکیکارفرما، ر تیمسوول سکیمثل ر سک،یکردن ر مهیب قیاز طر) سکیانتقال ر -۴

 (. حاصل از فروش محصوالت شرکت سکیدر مقابل جامعه و ر تیمسوول

صدق  یگذار هیسرما تیریدر مورد مد شتریموضوع ب نیکه ا) سکیپخش کردن ر -۵

 ( کند یم

سازمان، حق  یکل یمعموالً با در نظر گرفتن چارچوب استراتژ رانیمد ،یاتیرده عمل در

و کنترل  سکیکاهش ر سک،یاجتناب از ر یکهایاز تکن ،یمحل اراتیدارند به اندازه اخت

 . استفاده کنند سکیحاصل از ر انیز

 زانیم یآنها بر مبنا لیو تحل هیخطرات و تجز ایبا شناخت سوانح  شهیهم سک،یر

 ،یشده و آگاه یآور اطالعات جمع یو سپس بر مبنا شود یبر سازمان شروع م یاثرگذار

 : میپرداز یم ریز یاصل ندیانجام فرآ قیاز طر سکیر یابیبه ارز

 ( سکیر یریگ اندازه) سکیر زانیبرآورد م ای نیتخم -۱

 ( بزرگتر است؟ گرید یسکهاینسبت به ر سکیر نیچقدر ا) سکیسنجش ر -۲

متداول روز  یارهایبا در نظر گرفتن مع سکیر نیا ایآ) سکیدر مورد ر یریگ میتصم -۳

 ( قابل قبول است؟

 نیب دازیالزم را با یها یاز استراتژ یا چه مجموعه) سکیاقدام الزم در مورد ر -۴

 ( ذکر شده در باال انتخاب کرد؟ یها یاستراتژ

به  ازین سکیکنترل ر یالزم برا لیوسا افتنیو  یابیارز ل،یو تحل هیتجز یبرا معموالً

 . باشد یم یتجربه، تخصص و اطالعات کاف

 جامع  یاستراتژ کی

 تیریاز مد ،یسازمان راتییو تغ یتیریمد یها سکیموضوع که ر نینظر گرفتن ا در

که دائماً در حال  ییایدر دن. مهم است یلیخ ست،ین یجداشدن راتییتغ تیریو مد سکیر
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کنترل  یجامع و کامل برا یاستراتژ کیرفته رفته داشتن . است شرفتیو پ رییتغ

 میاگر نگوئ. باشد یبه آن اشاره شد، الزم م مختلف که در باال یسکهایاز ر یا مجموعه

نوع از  کیآن، همان قدر که توسط  تیقبول کرد که حداقل موفق دیسازمان، با کیبقاء 

 زین یگرید سکیهر ر لهیبوس تواند یم ردیخاص ممکن است مورد خطر قرار گ سکیر

(. باشد هناوابست ایوابسته و  ،یتجار ،یواقع سکیخواه آن ر)مورد خطر واقع شود 

روش جامع و  سک،یاز سوانح و ر حیصح ییاز درک و پاسخگو نانیاطم یبرا نیبنابرا

 . بهتر از روش منقطع و منفصل با آن است سکیمتصل برخورد با ر

  یریگ جهینت

را  یو صنعت یرشد و توسعه اقتصاد میاست که برنامه عظ یمدت ران،یا یاسالم یجمهور

 ،یبرنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصاد یمشغول اجرا زیشروع کرده و در حال حاضر ن

صد درصد وابسته به درآمد  یکه زمان یاقتصاد رسد یبنظر م. است یو فرهنگ یاسیس

صادرات،  یمحصوالت برا دیمنظم و تول عیجاد صناینفت و گاز بوده و رفته رفته با ا

در حال انجام  زین یدولت عیصنا یساز یخصوص. رود یم شیمتناسب پ یبطرف اقتصاد

خود  ییبفکر دوام رشد و شکوفا دیاند از حاال با بوده یکه قبالً دولت ییشرکتها. است

عاقالنه در  ماتیمتص نیقابل اجتناب و همچن یاز ضررها یریمبرم به جلوگ ازین. دباشن

 کیاستراتژ یها سکیر تیریکه مد کند یم یفکر را تداع نیا ،یبازرگان یسکهایمورد ر

 .واقع گردد دیتحوالت مف نیا یریگ در شکل یبه عنوان عامل مهم تواند یم

 ست؟یچ کیاستراتژ تیریمد فیتعر

است که عملکرد بلند  یتیریها و اقدامات مد میمجموعه تصم کیاستراتژ تیریمد 

  .کند یم نییشرکت را تع کیمدت 

 طیو هم مح یخارج طیهم مح) یطیمح یعبارت است از بررس کیاستراتژ تیریمد

 کیاستراتژ تیریمد نیبنابرا. و کنترل یابیارز ،یاستراتژ یاجرا ،یاستراتژ نیتدو( یداخل

توجه به نقاط قوت و  هیدر سا یخارج یدهایبر فرصت ها و تهد یابیبر نظارت و ارز

 . دارد دیشرکت تأک کیضعف 

  ست؟یچ کیاستراتژ تیریمراحل مد ●

 : شود یسه مرحله م رندهیدر بر گ کیاستراتژ تیریمد ندیفرآ
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 ها  یاستراتژ نیتدو( ۱

 ها  یاستراتژ یاجرا( ۲

 ها  یاستراتژ یابیارز( ۳

 یعوامل ییشناسا. شود نییشرکت تع تیاست که مأمور نیا یاستراتژ نیاز تدو مقصود

. آورند یرا به وجود م ییفرصت ها ایکنند  یم دیسازمان را تهد ،یخارج طیکه در مح

بلند مدت، در نظر گرفتن  یهدف ها نییسازمان، تع ینقاط قوت و ضعف داخل ییشناسا

 . تیخاص جهت ادامه فعال یها یتراتژگوناگون و انتخاب اس یها یاستراتژ

 استیس رد،یساالنه در نظر بگ یکند که سازمان هدف ها یم جابیها ا یاستراتژ یاجرا

دهد که  صیتخص یکند و منابع را به گونه ا جادیا زهیکند، در کارکنان انگ نییها را تع

 . دیشده به اجرا در آ نیتدو یها یاستراتژ

 تیقرار داد که موفق یابیرا مورد ارز یهایاستراتژ دیبب باها بدان س یاستراتژ یابیارز

 دیموجب بروز مسائل جد شهیهم تیموفق. دینما نیفردا را تضم تیتواند موفق یامروز نم

دچار تکبر شود  ای دیخود بسنده نما یکه به وضع کنون یشود، سازمان یو گوناگون م

 . محکوم به فنا خواهد بود

  ست؟یچ کیاستراتژ تیریمد یایمزا ●

خالق و نوآور عمل  یا وهیدهد که به ش یامکان را م نیبه سازمان ا کیاستراتژ تیریمد

باعث  تیریمد وهیش نیا. عمل نکند یخود به صورت انفعال ندهیشکل دادن به آ یکند و برا

که اعمال  دیدرآ یبه گونه ا شیها تیابتکار عمل باشد و فعال یشود که سازمان دارا یم

 . را تحت کنترل درآورد ندهیسرنوشت خود را رقم بزند و آ ونهگ نیو بد دینفوذ نما

  ست؟یچ کیاستراتژ تیریمد یها یژگیو ●

اما متفاوت  رد،یگ یداراست در بر م یکل تیریرا که مد ییها یژگیو ک،یاستراتژ تیریمد

توان  یاست م کیاستراتژ تیریکه مختص مد اتیخصوص یسر کیها، از  یژگیو نیاز ا

 . بحث کرد

 تیریمد: است( هیبلند پا) یعال یتیریمد فهیوظ کی کیاستراتژ تیریمد زیقبل از هر چ( ۱

در مشخص  یسازمان بوده و سع ندهیچون بطور کامل مربوط به متوجه آ کیاستراتژ

 . است هیبلند پا رانیمد یاصل فهیآن دارد، بدان جهت وظ یکردن راستا و جهت برا
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 شدیاند یم نیبه ا: بلند مدت سازمان مربوط است یبوده و به هدفها ندهیمعطوف به آ( ۲

چه  جینتا نیگرفتن ا یمشخص شده سازمان چه خواهد شد و برا یکه در افق زمان

 . انجام داد دیرا با ییکارها

سازمانها با : نگرد یباز م ستمیس کیسازمان ره به صورت  کیاستراتژ تیریمد( ۳

 یرییهر تغ طیدر مح. باشند یو تعامل م یارند در داخل هم بستگکه در آن قرار د یطیمح

 کیاسترتژ تیریسبب مد نیبد. رفتیخواهد پذ ریاز آن تأث زیسازمان ن ردیگ یصورت م

 . کند یم بیتعق کیرا از نزد طیمح

 تیریمد گریبه عبارت د: کند یم ییرا راهنما نییرده پا رانیمد کیاستراتژ تیریمد( ۴

 نییکند در داخل سازمان تا پا یرا که مشخص م ییتهایو فعال میاهداف، تصم کیاستراتژ

 . کند یم نییهر کس نقطه شروع حرکت را تع یسطوح برا نیتر

 بر عملكرد کدامند؟  کیاستراتژ تیریمد ریتأث ●

پردازند  یم کیاستراتژ تیریکه به مد یینشان داده است که عملکرد سازمان ها قاتیتحق

 طیمح نیحلقه ارتباط مناسب ب کیبه  یابیدست . سازمان هاست گریو باالتر از د شتریب

بر عملکرد آن  یآن سازمان، آثار مثبت یندهایساختار و فرآ ،یسازمان و استراتژ کی

 یرسم یندیدر قالب فرآ تیریکه مد ستیالزم ن شهیاثربخش و مؤثر بودن، هم یبرا. دارد

و به طور  یرسم ریدر عمل، ممکن است به شکل غ کوچک، یشرکت ها. دیبه اجرا درآ

ارشد ممکن است به طور  رانیاز مد یعامل و گروه ریمد. کنند یزینامرتب برنامه ر

را  یبعد یبپردازند و قدم ها کیدور هم جمع شوند تا به حل مسائل استراتژ یاتفاق

 . کنند یزیبرنامه ر

 چگونه است؟  کیاستراتژ تیرینحوه تكامل مد ●

 : ابدی یچهار مرحله تكامل م یط کیاستراتژ تیریمد

 : یاساس یمال یزیبرنامه ر( ۱ مرحله

 . بودجه ها نیتأم یتالش برا قیبهتر از طر یاتیهدف اهمال کنترل عمل با

 :  ینیب شیبر پ یمبتن یزیبرنامه ر( ۲ مرحه

 شیپ یتالش برا قیمؤثرتر به منظور کمک به رشد سازمان از طر یزیهدف برنامه ر با

 . فراتر از سال بعد ندهیآ ینیب
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 (: کیاستراتژ یزیبرنامه ر)سازمان  یخارج طیبر مح دیبا تأک یزیبرنامه ر( ۳ مرحله

تالش  قیدر رقابت از طر تیبازارها و موفق قیو سال ازهایخواسته ها، ن نیهدف تأم با

 . کیجا انداختن و اعمال تفکر استراتژ یبرا

 : کیاستراتژ تیریمد( ۴ مرحله

 .تمام منابع تیریمد قیموفق از طر یا ندهیو آ یرقابت تیهدف کسب مز با

 و موانع آن کیاستراتژ تیریمد

بزرگ و موفق در  یاز شرکتها یکه چرا بعض دیا دهیتا به حال از خود پرس ایآ 

 یو حت یمعمول یتیاز بازار خود به موقع یبا از دست دادن سهم بزرگ یمدت زمان کوتاه

به  کبارهیکوچک و گمنام به  یاز شرکتها یاند و چرا برخ افتهیتاسف بار تنزل 

  اند ؟ دهیرس الملل نیدر صحنه رقابت ب یممتاز یگاههایجا

 ،یاقتصاد ،یاسیس یاز موسسات، نوسانها یکه چرا برخ دیمورد فکر کرده ا نیدر ا ایآ

از  یکنند و در مقابل برخ یتحمل نموده و بر آنها غلبه م یرا به راحت... و یاجتماع

از  یاریبس دهیمانند ؟ به عق یو از ادامه راه باز م دهیسازمانها طعم تلخ شکست را چش

به نام  یمیدر مفاه دیگونه سئواالت را با نیاز ا یاریبس سخپا تیریمتخصصان علم مد

 یشده است نگاه یمقاله سع نیدر ا. جستجو کرد «کیاستراتژ تیریمد»و  «یاستراتژ»

 . میآن در سازمانها داشته باش یریو ضرورت و موانع بکارگ کیاستراتژ تیریگذرا بر مد

  کیاستراتژ تیریو مد یاستراتژ فیتعر

ارائه شده  کیاستراتژ تیریو مد یاز استراتژ یناسازگار یمختلف و گاه فیتعار تاکنون

آنها را  یاست که وقت« هنر» عبارات مانند نیا تیریاز متخصصان مد یکی ریبه تعب. است

دادن  حیکردن و توض فیتعر یدر پ یدادن آنها آسان است اما وقت صیتشخ مینیب یم

که  یفیشده است تا تعار یسع نجایحال در ا نیبا ا سدر یمشکل به نظر م یلیخ میآن

 . میرا دارا باشد ارائه ده میمفاه هیجوهره کل

 صیو تخص یشده، بهره بردار یزیو برنامه ر یاز اهداف فعل یادیبن ییالگو: یاستراتژ

 فیتعر نیطبق ا.است یطیعوامل مح گریسازمان با بازارها، رقبا و د کیمنابع و تعامالت 

کدام  یرو( ۲)محقق گردد  دیبا یچه اهداف(۱: )را مشخص کند زیسه چ دیبا یاستراتژ کی

 یاز فرصتها  یبهره بردار یچگونه برا( ۳)تمرکز کرد  دیبا لهابازارها و محصو ع،یصنا
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 صیمنابع تخص یرقابت تیمز کیبه منظور کسب  یطیمح یدهایو مواجهه با تهد یطیمح

در  کپارچهی یتهایو فعال ماتیتصم:  کیاستراتژ تیریمد.ردیانجام گ ییتهایو چه فعال ابدی

 . آنهاست جیاموثر، اجرا و کنترل نت یهایجهت توسعه استراتژ

 یو انتخاب استراتژ یابیارزش ،یمربوط به بررس یتهایفعال کیاستراتژ تیریمد نیبنابرا

ها و در  یاستراتژ نیا یاجرا یبرا یسازمان رونیدرون و ب ریها، اتخاذ هرگونه تداب

 . ردیگ یانجام شده را در بر م یتهایکنترل فعال تینها

  کیاستراتژ تیریاستفاده از مد ضرورت

. برد یتوان به ضرورت استفاده از آن پ یم کیاستراتژ تیریبه مفهوم مد قیدق ینگاه با

 دهیچیبه خود گرفته است و پ یادیکه در حال حاضر شتاب ز یطیمح راتییبا توجه به تغ

مسائل  نگونهیمواجهه با ا یجامع برا یبرنامه ا یریلزوم بکارگ ،یسازمان ماتیشدن تصم

. ستین کیجز برنامه استراتژ یزیبرنامه چ نیا. شود یماز گذشته ملموس  شتریب

راه حل  یینگر، جامع نگر و اقتضا ندهیآ ا،یپو یتیبر ذهن هیبا تک کیاستراتژ تیریمد

بر اساس  کیاستراتژ تیریمد یها هیپا. است یامروز یاز مسائل سازمانها یاریبس

عرضه کنندگان مواد  متها،یبازارها، ق ب،یرق یاز شرکتها رانیاست که مد یدرک زانیم

 ایکه در سراسر دن یانیکنندگان، دولتها، بستانکاران، سهامداران و مشتر عیتوز ه،یاول

. امروز است یایدر دن یتجار تیکنندگان موفق نییعوامل تع نیوجود دارند قرار دارد و ا

ز توانند ا یم ندهیدر آ تیحصول موفق یکه سازمانها برا ییابزارها نیاز مهمتر یکیپس 

 . خواهد بود« کیاستراتژ تیریمد »رندیآن بهره بگ

  کیاستراتژ تیریمد ندیفرآ

 تیوضع لیتحل -الف:کرد  میتوان به چهار مرحله تقس یرا م کیاستراتژ تیریمد ندیفرآ

مراحل را به  نیکه ا یاستراتژ یابیارز -ت یاستراتژ یاجرا -پ یاستراتژ نیتدو -ب

 :  میده یم حیاختصار توض

  تیوضع لیتحل -الف

، چشم انداز (میچه هست نکهیو ا یعلت وجود)سازمان تیاهداف بلند مدت، مامور -۱

 ( میباش میخواهیچه م)سازمان

 سازمان  یتهایو قابل یداخل طیمح لیو تحل هیتجز -۲
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  یخارج طیمح لیو تحل هیتجز -۳

  یاستراتژ نیتدو -ب

کرده و سپس  ستیقابل استفاده را ل یهایابتدا مجموعه استراتژ دیبا یاستراتژ نیتدو در

آمده است و با توجه به  کیاستراتژ تیریمد یکه در بحثها یمختلف یبا استفاده از مدلها

برتر را  یکه در مرحله اول آمده است استراتژ تیوضع لیبدست آمده در تحل جینتا

 زیسازمان را ن نیرده پائ یو حت یانیم رانیمد دیبا مرحله نیدر ا. میکن یانتخاب م

 . کند زشیانگ جادیمشارکت داد تا در آنها ا

  یاستراتژ یاجرا -ج

 : بهره گرفت ریاز دو ابزار ز دیبا هایاستراتژ یاجرا یبرا

  هایمتناسب با استراتژ یساختار سازمان -۱

  ییسازمان در سطح اجرا یهایمهارتها، منابع و توانمند یهماهنگ ساز -۲

 سازمان  دیجد یمتناسب با استراتژ یفرهنگ سازمان جادیا -۳

 یا فهیوظ یهمه بخش ها و واحدها رانیمد یبه همکار یاستراتژ زیآم تیموفق یاجرا

 . دارد ازیسازمان ن

 یاستراتژ یابیارز -د

مورد کنترل و نظارت قرار  دیاجرا شده، با یبه هدفها، استراتژ یابیحدود دست نییتع یرا

 یاصل یمبان یبررس(۱)شود  یم یاصول تیشامل سه فعال یاستراتژ یابیارز.ردیگ

انجام ( ۳) یواقع یها جهیمورد انتظار با نت یها جهینت سهیمقا(۲)شرکت  یها یاستراتژ

 شیپ یکه عملکردها با برنامه ها نیاز ا افتنی نانیاطم وربه منظ یدادن اقدامات اصالح

به  دیبا دیآ یبه دست م یاستراتژ یابیارز ندیکه از فرا یاطالعات. شده مطابقت دارند ینیب

 یرا معرف ییواحدها ای یکسان دیو با دینما لیو اقدامات را تسه اتیباشد که عمل یگونه ا

 . به اصالح دارند ازیکه ن دینما

  کیاستراتژ یبرنامه ها یو مشكالت طراح موانع

در  کیاستراتژ تیریو توسعه روند مد جادیمشکالت عبارتند از موانع ا نیاول نهیزم نیا در

 لیدال.سازند یبست با مشکل مواجه م یو پا انیرا از بن ندیفرآ نیسازمانها که ا
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 یو توسعه روندها جادیبه ا یچندان لیاز سازمانها تما یوجود دارند که برخ یگوناگون

 : آنها عبارتند از  نینشان ندهند که مهمتر داز خو کیاستراتژ تیریمد

 سازمان  یواقع تیسطح باال نسبت به وضع تیریمد یعدم آگاه -۱

 سازمان  تیدرباره موقع یسطح باال به طور جمع رانیمد یبیخود فر -۲

 به حفظ وضع موجود  رانیتوجه مد -۳

 عملکرد روزانه  یهایسطح باال و دشوار تیریمشترک مد یهایدشوار یختگیدرهم آم -۴

 گذشته سازمان  یها یابیکام -۵

در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام  رییکردن هرگونه تغ یاشتباه تلق -۹

 گرفته است 

  یفور فیدر کاربرد وظا یینارسا

  کیاستراتژ یبرنامه ها یموانع اجرا یبررس

مرگبار  یهفت خطا»تحت عنوان یدر مقاله ا ک،یاستراتژ تیریاز پژوهشگران مد یکی

 : پردازد یم یاستراتژ یاجرا نهیدر زم جیخطاها و مشکالت را انیبه ب «کیاستراتژ

ارزش اجرا کردن را  یا یاستراتژ: ارزش اجرا ندارد یاستراتژ -۱مرگبار شماره  یخطا

چگونه  فشانیوظا ابندیداشته باشد وبه کارکنان کمک کند تا در یدارد که قدرت الهام ده

بکار رود و  ماتیتصم یبند تیاولو یبرا یشود، به عنوان راهنمائ یمرتبط م یبا استراتژ

 . دینما رتیبص جادیارتباطات ا لیتسه یدر کارکنان برا

چگونه اجرا خواهد شد روشن  یاستراتژ نکهیکارکنان در مورد ا-۲مرگبار شماره  یخطا

 نیدر ابتدا مشخص شوند، ا یستیموضوع مهّم هستند که با یمورد تعداد نیدر ا: ستندین

 : موضوعات عبارتند از

  ست؟یشما چ یتهایاولو: تهایاولو -۱

 . برود شیپ دیبا یبا چه سرعت یاستراتژ یاجرا:  یجدول زمان -۲

 . گذارد یشما م یتهایبر فعال یریچه تأث ،یاستراتژ: راتیتأث -۳

 . یمشارکت داشته باشند و در چه زمان یستیبا یچه کسان: مشارکت  -۴

و آنها را کاهش  ییهستند را شناسا یاستراتژ یکه مانع اجرا یمخاطرات:مخاطرات  -۵

 . دیده
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: اند افتهیرا به طور کامل در ن هایو کارکنان استراتژ انیمشتر -۳مرگبار شماره  یخطا

برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند به چه  کیشامل  دیبا یاستراتژ یبرنامه اجرا

 . داده شود حیتوض یمورد استراتژدر  دیو تا چه اندازه با یافراد

: نامشخص است راتییتغ یاجرا نهیاشخاص در زم تیمسئول- ۴مرگبار شماره  یخطا

به  ک،یخاص هر  یتهایشده و مسئول میکامال تفه یاستراتژ یبه منظور اجرا دیکارکنان با

 یاجرا مشارکت داده م ندیدر فرا میکه بطور مستق یهر چه تعداد افراد. آنان واگذار شود

 . باشد بهتر است شتریشوند ب

 یارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج م رانیعامل و مد ریمد -۵مرگبار  یخطا

 یو توافق بر آن کاهش م یاستراتژ نیارشد پس از تدو رانیغالبا ، سطح عالقه مد: شوند

 ستند،یمتعهد ن یارشد کامال نسبت به استراتژ تیریاگر کارکنان احساس کنند که مد. ابدی

 . ابدی یکاهش م زیعالقه آنان ن

سازمانها . شوند یاجرا نم قایدق چگاهیبرنامه ها ه: موانع صیعدم تشخ -۹مرگبار  یخطا

نشده ممکن است در  ینیب شیکنند لذا حوادث پ یم تیفعال ریو متغ ایپو طیمح کیدر 

بحرانها و  نیکه ا یداده شوند و زمان صیموانع، تشخ نیا دیبا. طول اجرا سر بر آورند

خالقانه در جهت  ییراه حلها جادیا یبرا دیکارکنان با وندند،یپ یبه وقوع م نانهایعدم اطم

 . شوند قیموانع تشو نیغلبه بر ا

که  نیاست از ا گرعبارتیمخاطره د کی((: کسب و کار))فراموش کردن  -۱مرگبار  یخطا

و آنان فراموش . دیارشد را به خود جلب نما رانیتمام توجه مد یاستراتژ یو اجرا نیتدو

 .به اداره آن بپردازند دیدارند که با یکنند که کسب و کار
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 کیاستراتژ تیریبرتر در مد كردیسه رو

 یکردهایتوان کرد آن است که رو یم یریگ جهیمقاله نت نیاز ا تیآنچه که در نها 

آنها  دگاهید یکنند ول یتمرکز م یرقابت تیبر منابع هر دو بر مز یو مبتن یسازمان صنعت

  .کند یاستوار است تفاوت م ییو بر چه مبنا ستیچ یرقابت تیکه مز نیدر ا

 دگاهید ،یسازمان صنعت دگاهید – کیاستراتژ تیریغالب در مد کردیمقاله سه رو نیا

 یحوزه داشته اند، معرف نیا اتیبر ادب یادیز ریکه تاث -بر منابع یمبتن دگاهیو د یندیفرآ

شود و  یداده م حیتوض یاستراتژ هیاول یها هیو نظر یدر ابتدا مفهوم استراتژ. کند یم

 . ردیگ یقرار م لیمورد تحل کردیسه رو نیدر ادامه ا

سازمان  یکردهایتوان کرد آن است که رو یم یریگ جهیمقاله نت نیاز ا تیکه در نها آنچه

 نیآنها در ا دگاهید یکنند ول یتمرکز م یرقابت تیبر منابع هر دو بر مز یو مبتن یصنعت

نظر  که به یدر حال. کند یاستوار است تفاوت م ییو بر چه مبنا ستیچ یرقابت تیکه مز

در « محتوا محور» یدگاهیبر منابع د یو مبتن یسازمان صنعت کردیرسد هر دو رو یم

محصول، بازارها، رقبا،  یهایژگیمانند و یاستراتژ یدارند و محتوا کیاستراتژ تیریمد

در  ندیبر فرآ یمبتن کردیرو. دهند یرا مورد توجه قرار م... سازمان، منابع و  یتهایفعال

 یشود تمرکز م یم تیریشده و مد جادیا حتواو م هایژگیو نیکه ا یندیبر فرآ یاستراتژ

 . کند

کند روملت و  یم فیتوص یرقابت طیمح کیرا در  عملکرد، شرکت یاستراتژ یتئور

انجام داده اند  کیاستراتژ تیریمد خچهیکه جهت خالصه کردن تار یهمکاران در تالش

. است« سازمانها یریگ و جهت ریمس»نشان دهنده  ،یکنند که استراتژ یاشاره م

است که مالحظات  ی، شامل موضوعاتیاستراتژ یکنند که تئور یاضافه م سندگانینو

سازمانها را  نیشکست ب ای تیموفق لیکه دال یگریهر مقام د ایارشد  رانیعمده مد

وجود  لیدل به. است یتئور نیا یو رقابت، موضوع اصل ردیگ یکند در برم یجستجو م

 یادکنند که تعد یریگ میتصم یادیز یها نهیرقبا، الزم است سازمانها در مورد انتخاب گز

 : انتخابها عبارتند نیا. هستند کیاستراتژ زیاز آنها ن

 سازمان  یانتخاب اهداف اصل ▪

 . عرضه کند دیکه سازمان با یانتخاب محصوالت و خدمات ▪
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دهد شرکت چگونه خود را آماده رقابت  یکه نشان م ییاستهایس یو شکل ده یطراح  ▪

 . کند یم

 سطح حوزه و تنوع محصوالت و خدمات  نییتع ▪

کارها  یو هماهنگ فیتعر یکه برا یادار یها  یمش و خط ها ستمیساختار سازمان، س ▪

 . شود یاستفاده م

 از حوزه انجام آنها خارج شود  خواهد یکه شرکت م ییتهاینوع فعال نییتع ▪

  الملل نیب یدر مورد ورود به بازارها یریگ میتصم ▪

مشارکت  کی ایادغام شود  گرید یشرکت برآن است که در شرکتها ایآ نکهیا نییتع ▪

 . دهد لیتشک

شرکت در  یابی موضع ،یکند که استراتژ یمشابه روملت اذعان م یدگاهیبا د زین «پرتر»

منحصر بفرد سازمان را مورد توجه قرار  یتهایاز فعال یبیترک یریبازار و نحوه بکارگ

 یو هماهنگ تیبه هدا یاست که بستگ یچالش سازمان کی ،یساز یدهد و استراتژ یم

 . دارددر سازمان  رانیسطوح مختلف مد

 . شود یم افتی کیاستراتژ تیریمد اتیطور متنوع در ادب به یمختلف استراتژ یدگاههاید

مقاله بر سه  نیما در ا. شده است یمعرف یاستراتژ کردیرو ها ستیبه تعداد استراتژ دیشا

 کردیرو ،یسازمان صنعت کردیرو: کرد میتمرکز خواه یعمده و غالب در استراتژ کردیرو

 یاز تالشها یدر ادامه ضمن ارائه خالصه ا. یندیفرا کردیبر منابع و رو یمبتن

 . شود یداده م حیتوض دگاههاید نیا ه،یاول یها ستیاستراتژ

  یاستراتژ هیاول یها هینظر  ●

 لیدل به ،یاستراتژ یها یمانند، چاندلر، آنسوف و اندروز، بر تئور هیاول یها ستیاستراتژ

 . قرار گرفته بود تمرکز کردند گرانیآنکه کمتر مورد توجه د

 ماتیکه تصم یرانیکند، مد یاشاره م یاز ساختار سازمان یبا جدا کردن استراتژ چاندلر

را در عملکرد  یقابل توجه جیقادرند نتا کنند یبلندمدت جدا م ماتیروزانه را از تصم

 «نکیسلز»سالها قبل توسط  کردیرو نیمشابه ا یدگاهید. دست آورند خود به یسازمان

که سازمانها  کند یادعا م« موسسات»از « سازمانها»کردن  کیبا تفک یو. شده بود یمعرف

 گرید اتیبر خصوص که موسسات عالوه یهستند در حال رانیدر دست مد یصرفا ابزار
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 یهایکه در تئور یگریمهم د دهیا. اند شده لیتشک «زیمتما» یهایستگیو شا هایژگیاز و

 نیبر ا دیبا تاک« اندروز». و سازمان بود طیمح نیب زیمطرح شد تما یاستراتژ هیاول

داخل سازمان و  راتییبا تغ دیآن با یو چالشها یصنعت طیکه مح کند یاشاره م یدوگانگ

به  یدر نظر او استراتژ. داشته باشد قیتطب یسازمان یهایستگیمنابع و شا یریکارگ به

عوامل  نیا قیو تطب ینقاط قوت و ضعف داخل ،یخارج یدهایفرصتها و تهد لیتحل یمعن

(. آن است یجدا از اجرا یاستراتژ کردن یفرمول. )است یکردن استراتژ یمنظور فرمول به

انجام داده  ییگرا تنوع یها یدرباره استراتژ یاریبس یمطالعات مفهوم زین« انسوف»

 . است

سازمان را همراه با  کیکالس یها یاز تئور ییردپا توان یم کیآکادم قاتیدر تحق اگرچه

در دهه  نکهیبا ا. نادر است اریبس یدو تئور نیا یریکارگ به افت،ی یاستراتژ یها یتئور

 ۱۲۱۹نبودند، در اواسط دهه  کیسازمان کامال قابل تفک یو تئور یاستراتژ یتئور ۱۲۹۹

 یها یتئور ،یطور کل به. گرفت شیرا در پ یتژمتفاوت از استرا یریسازمان مس یتئور

سازمان  یاز حوزه تئور یجدا یا طور مجزا در حوزه مکتب به کیعنوان  به یاستراتژ

... و کیها، موسسات آکادم ها، ژورنال طور خاص مورد توجه کنفرانس و به افتندیتوسعه 

 . قرار گرفتند

  یسازمان صنعت یتئور ●

کسب و  یرا در استراتژ یسازمان صنعت دگاهی، پرتر د۱۹دهه  لیو اوا ۱۹اواخر دهه در

ادعا  یو(. دهند ینسبت م سونیرا به م یتئور نیاز متون ا یالبته بعض.)کرد یکار معرف

 یو کاالها دهد یقرار م ریرا تحت تاث رانیمد یتهایفعال ،یصنعت یخارج یروهایکرد که ن

موجود و بالقوه انتخاب عمل را  یرقبا طور نیو هم کنندگان رضهو ع انیمشتر ن،یگزیجا

 تیموفق یدیکه عوامل کل کند یمطرح م دگاهید نیا. دهند یقرار م ریشرکت، تحت تاث یبرا

 طیخود را با شرا دیباشد و سازمان با یعملکرد شرکت م کننده نییکسب و کار، تع طیمح

 . دهد قیتطب طیمح

 یاستراتژ: کند یم یممکن معرف یها یعنوان استراتژ را به یعموم یسه استراتژ «پرتر»

باعث کاهش  ها یاستراتژ نیانتخاب نادرست ا. زیتمام شده، تمرکز و تما متیق یرهبر

مدل  یبا معرف ۱۲۱۵او در سال . شود یآن م یرقابت تیخطر افتادن موقع سود شرکت و به
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را  یقابتر تیمز یتوسعه داد و تالش کرد که عوامل اصل راخود  یارزش تالشها رهیزنج

 تیریدهنده سازمان در مد لیتشک یتوجه به اجزا تیبر اهم یمدل و. کند ییشناسا

انجام  یتئور نیدر ا زین یگرید کیهمراه با پرتر مطالعات آکادم. کند یم دیتاک کیاستراتژ

 یکارگرفته م به رانیمد وسطو هنوز ت افتندیچارچوب پرتر توسعه  یشد که بر مبنا

را مورد انتقاد قرار داده و با  یتئور نیبر منابع، ا یمبتن دگاهیدر حال حاضر د. شوند

باشند و  داریپا یرقابت تیتوانند منبع مز یعوامل خارج سازمان هرگز نم نکهیبر ا دیتاک

قرار گرفته  یتئور نیدر مقابل ا دیسازمان بدست آ یمنابع داخل قیاز طر دیبا تیمز نیا

 . اند

  یدر استراتژ یندیفرآ دگاهید ●

 دیتاک دهند یمرتبط با آن بر آنچه که شرکتها انجام م یها نهیو زم یاستراتژ اگرچه

انجام آنها  یبوجود آمد که بر چگونگ ۱۲۱۹در اواسط دهه  یدیجد یداشتند، جهت فکر

 یول شد یقرار داده م یزیر برنامه یبرمبنا یطوالن یمدت یبرا یاستراتژ. تمرکز داشت

، ۱۲۱۳سال ینفت میآنها دراثر تحر رانیگ میتصم وکه شرکتها  یمشکالت لیدل به

 یعمل ریبلندمدت تاث یزیر شدن باآنها روبرو شدند برنامه یالملل نیو ب عیصنا ییزدا قانون

 . خود را از دست داد

در جهت انتقاد بر  یمطالعات( آن یمضمون و اجزا یبه جا) یاستراتژ ندیبر فرآ دیتاک با

بر  دیمنجر به تاک ندهیدرباره آ ینانینااطم. افتی انیجر یگذشته استراتژ یکردهایرو

و  یاستراتژ کردن یفرمول نیب کرد،یرو نیدر ا یاصل زیتما. تر شد کوتاه مدت یزیر برنامه

 نه دهند یشرکتها آن است که فقط انجام م یمعتقد است، استراتژ دروزان: انجام آن است

 . انجام شود دیکنند با یفکر م ایآنچه که برنامه دارند انجام دهند 

و رابطه آن با عملکرد  یرقابت تیمانند موقع یاستراتژ یبر اجزا و محتوا دیکم تاک کم

 یرقابت تیشرکت چگونه موقع کی نکهیشرکت از مرکز توجه خارج شد و محققان بر ا

تمرکز  دیدست آ عملکرد خاص به کیشود  یباعث م یسازد و چه عوامل یم یمناسب

 قاتیتحق»: کنند یم فیتوص گونه نیرا ا یندیآفر دگاهید« دز»و  «یچاکراوات». کردند

طور مستمر بر  به تواند یم ریمد کیتمرکز بر آن دارد که چگونه  ،یاستراتژ یندیفرآ

 یادار یها ستمیس یریمناسب و بکارگ یها میتصم قیشرکت از طر کیاستراتژ تیموقع
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 زش،یکنترل، انگ ،یزیر برنامه ،یساختار سازمان ،یادار یها ستمیمنظور از س. گذارد ریتاث

 ،یاستراتژ یندیفرآ کردیرو. شرکت است یارزش ستمیو س یمنابع انسان تیریمد

 یاثربخش در سازمان و ارزش گذاشتن به آن و اجرا یاستراتژ کی افتنیشکل  یچگونگ

 « .دهد یموثر آن را مورد توجه قرار م

 قاتیکنند که اگر چه هم تحق یاستدالل م سندگانینو کرد،یرو نیبهتر ا فیمنظور تعر به

هر دو عملکرد  ،یبر محتو یمبتن یو هم مطالعات استراتژ ندیبر فرآ یمبتن یاستراتژ

شرکت به  دنیرس یچگونگ ،یندیدهند، مطالعات فرآ یسازمان را مورد توجه قرار م

 یمبتن قاتیمستقل تحق یرهایمتغ. دهد یبحث قرار م ردکه به دست آورده را مو یتیموقع

و دز  یچاکر اوارت یلهایطبق تحل. هستند یندیفرآ کردیوابسته در رو یرهایبر محتوا، متغ

سازد که عبارتند  یجدا م دگاههاید هیرا از بق کردیرو نیا یندیفرآ قاتیفرض تحق شیدو پ

 نیا نیو تعامالت ب یسازمان یحدهاچندگانه در وا دگاهیمحدود و د تیعقالن رشیاز پذ

 . واحدها

 میو تصم یتیریمد فیبر وظا شتریبا تمرکز ب ندیبر فرآ یمبتن دگاهیگذشت زمان د با

 . افتیرونق  رانیمد یشناخت یندهایکرد و با توسعه مطالعات فرآ دایتوسعه پ یریگ

 بر منابع  یمبتن كردیرو ●

و  یطیمح یکه فشارها کرد یم انیب یسازمان صنعت کردیشد رو انیطور که ب همان

سازمان  تیکننده موفق نییتع یآن عوامل اصل یو فرصتها دهایپاسخ دادن به تهد ییتوانا

بر منابع اشاره به آن دارد که مجموعه منابع خاص شرکت است  یمبتن دگاهیهستند، اما د

 . دارد یکند و عملکرد باالتر یرقابت م هترکند کدام شرکت ب یم نییکه تع

شرکت را در سطح صنعت با  یعملکرد نسب یسازمان صنعت کردیکه رو یدرحال

 دگاهی، د کند یم فیو تنوع محصوالت توص تیفیک نه،یو هز متیچون تفاوت ق ییارهایمع

کاهش  ایکه منجر به تنوع محصوالت  یمهم عوامل مستقل یهایژگیبر منابع بر و یمبتن

 . کند یم دیتاک( مانند منابع شرکت)شده اند متیق

 یشرکت منابع کیمنابع استراتژ. شرکت دارد کیبر منابع استراتژ دیتاک کردیرو نیا

 ها،یمانند توانمند - یو منابع سازمان یانسان یروین ،یکیزیشامل منابع ف)هستند 

بوده و  ابیکه ارزشمند وکم... ( و  -شهرت سازمان ،یدانش اطالعات ،یسازمان یندهایفرآ
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هستند  یرقابت تی، خود، منشا مز کیمنابع استراتژ. باشند  زا نهیآن هز دیو تقل ینیگزیجا

 . منابع است نیا تیریو مد ییدر شناسا رانیو چالش مد

تفاوت عملکرد  هیو توج فیبر منابع از توص یمبتن کردیکه رو ستین یبدان معن نیا

که  کند یم لیتحل کردیرو نیا. محصوالت آنها ناتوان است یشرکتها بر حسب بازارها

 یطور منطق به. از رقباست شتریدارند که ارزش مجموعه آنها ب یموفق منابع یشرکتها

ممکن است  زیدارند ن یتر نییکه عملکرد پا ییکتهااست که شر یمعن نیموضوع به ا نیا

مفهوم تفاوت  نیا. تر آنها موفق یکمتر از رقبا یبا ارزش یباشند ول یبترقا تیمز یدارا

عامل را دال بر  کیکه )  یسازمان صنعت دگاهیبا د سهیدر مقا یرقابت تیمز یارزش برا

رهبران  یدر جستجو تممکن اس( است یداند و آن حداکثر سودده یم یرقابت تیمز

در )بر منابع  یمبتن کردیشرکتها در رو سهیمقا اریاگرچه مع. باشد دیصنعت کمتر مف

از منابع سازمان است،  یعملکرد ، بهره بردار یبجا( یسازمان صنعت کردیبا رو سهیمقا

آنها توسط  دیبر بودن تقل نهیمنابع و هز یارزش نسب شیبر حسب افزا دیبا یرقابت تیمز

 .شود نییرقبا تع

  کیمنابع استراتژ یهایژگیو ●

. دهند ینسبت م کیرا به منابع استراتژ یمختلف یهایژگیو کیمنابع استراتژ اتیادب در

 یا و عده کنند یم یرا معرف هایژگیو نیاز ا یمجموعه متنوع و کامل سندگانیاز نو یبعض

 یمعرف یهایژگیمقاله و نیما در ا. کنند یمشخص و خاص آنها تمرکز م یهایژگیبر و زین

 : میکن یم یفمعر «یبارن»شده توسط 

کاال را  متیق ایها را کاهش دهد  نهیهز ایکه  یمعن نیارزش کند به ا جادیا دیمنبع با ▪

سازند که  یکه منابع ارزشمند، سازمان را قادر م کند یاشاره م «یبارن». دهد شیافزا

. بخشند یشرکت را بهبود م یو اثربخش ییرا اتخاذ و اجرا کنند که کارا ییها یاستراتژ

کرد، بر  یرا خنث دهایتهد ایتوان فرصتها را بکار گرفت  یآنها م یریگکه با بکار یمنابع

از  یحال بعض نیبا ا. گذارند یم ریدرآمد آن تاث شیافزا ایشرکت  یها نهیکاهش هز

 قیبهتر تطب یبخصوص یاز منابع خاص با سازمانها یکنند که برخ یم انیب سندگانینو

کدام سازمان بر آن منابع  نکهیبسته به ا دکن یم جادیامنابع  نیکه ا یو ارزش ابندی یم
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و  قیسازمان با منابع بهترتطب طیهر چه شرا. کند متفاوت است یم یگذار هیسرما شتریب

 . است شتریتناسب داشته باشد، ارزش منابع ب

اشاره  یو. کند یم یبودن آنها معرف ابیرا کم کیمنابع استراتژ یژگیو نیدوم یبارن ▪

توسط  یاستراتژ دیاز رقبا داشته باشند تقل یادیکند که اگر منابع با ارزش را تعداد ز یم

 ابیمعموال منابع کم. آنها متفاوت باشد نیارزش ب نیاگر ا یآسان است، حت اریرقبا بس

 یابیبه کم یآن بستگ عیو توز ابندیکنندگان به سرعت گسترش  عرضهتوانند توسط  ینم

 . آنها دارد یبودن ارزش ادراک نییبازار عوامل و پا

 دیاز تقل یریبه منظور جلوگ. باشند دیقابل تقل زین یبه سخت دیبا اب،یمنابع باارزش و کم ▪

منبع و بازده و  کی. وجود داشته باشد یموانع دیمنبع، با یرقابت تیرقبا و حفظ مز

دست  به ایرده ک جادیاست که رقبا بتوانند همان منبع را ا دیقابل تقل یآن وقت یخروج

کنند  دیتول گریمنابع د قیآن منبع را از طر ییبازده نها ای( ینسخه بردار)آورند

 یرقبا معرف یبردار نسخه نهیبودن منابع را هز دیقابل تقل نییتع اریمع یبارن(. ینیگزیجا)

 : دارد یبه سه عامل بستگ نهیهز نیا. کند یم

مطلوب که شرکت  یخیو تار یزمان طیآن دسته از شرا: منحصر بفرد یخیتار طیشرا( ۱

از عوامل  یکیدست آورده، خود  توسعه داده و به طیمنابع خود را تحت آن شرا

دست آوردن همان منبع با  به یبرا دیمعنا که رقبا با نیبد. رقبا است دیدشوارکننده تقل

را در بدست  بیرق تیامر احتمال موفق نیا. ندمتحمل شو یشتریب نهیهز تیهمان مز

 . دهد یکاهش م یرقابت تیآوردن مز

 میتصم کی یجا به ،یاستراتژ کی یمنظور اجرا حالت شرکت به نیدر ا: یابهام علّ( ۲

از رقبا  یکند و توجه کمتر یکوچک را اتخاذ م یمتعدد ول ماتیاز تصم یا مجموعه یادیبن

شناخت  یرا برا یکوچک، ابهام ماتیتصم نیو انسجام ا یتوال. کند یرا به خود جلب م

 . کند یم جادیرقبا ا یاز آن برا دیو تقل ماتیتصم نیا یرابطه علّ

که وابسته به  یو ضمن رملموسیغ یاز منابع دیتوان گفت تقل یم: بودن منابع دهیچیپ( ۳

 دیتقل رایز. است ریهستند، امکان ناپذ یوتریکامپ یستمهایمانند افراد و س یعوامل متعامل

موفق  ستمیس دیجد یبند بیبرده و دوباره با ترک نیخود را از ب یفعل ستمیس دیکننده با

 . کند یبازساز ودخ یرا برا بیرق
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مانند مقررات  یکند که عوامل یم انیب داریو ناپا داریپا دیبا جدا کردن موانع تقل «سیکل»

به منابع  یکیشرکت و نزد ییایجغراف تیحق اختراع، موقع ،یقانون یتهایمحدود ،یدولت

زمان  یکه کوتاه یبرخوردارند در حال یشتریب یداریاز پا دیبه عنوان موانع تقل هیاول

 یکمتر یداریاز پا یدات مربوط به شهرت سازمان و ابهام علّیعرضه محصول، تهد

 . عوامل برخوردارند رینسبت به سا

  یریگ جهینت ●

 یو تفاوتها ردیمورد بحث قرار گ یغالب استراتژ کردیمقاله تالش شد که سه رو نیا در

،  یسازمان صنعت دگاهید: عبارتند از کردیسه رو نیا. سه نوع نگرش جستجو شود نیا

 دگاهید نیهمان طور که اشاره شد تفاوت ب. بر منابع یمبتن دگاهیو د یندیفرآ دگاهید

 یسازمان م یرقابت تیمنشا مز فیمنابع در توصبر  ینمبت دگاهیو د یسازمان صنعت

آنها  یلیدر واحد و منطق تحل یندیفرآ کردیو رو یدو تئور نیکه تفاوت ا یدر حال. باشد

 . باشد یم

غالب  یها یتئور دگاهها،یگفت، با توجه به منطق د توان یم یینها یبند جمع عنوان به

در  ندیبر فرآ یمبتن یکردهایرو: کرد یبند در دو بعد طبقه توان یرا م کیاستراتژ تیریمد

برون  یکردهایدرون گرا در مقابل رو یکردهایبر محتوا و رو یمبتن یکردهایمقابل رو

 . نگر

و  طیمنظور شناخت مح به رانیمد یرا برا یچشم انداز متفاوت کردهایرو نیاز ا کی هر

از موضوع  یبه جنبه خاص کیهر  هایریگ میکند و در تصم یسازمان خود روشن م

 نیاز ا یریگ تواند با بهره یخاص سازمان خود م طیبا توجه به شرا ریمد. پردازند یم

 .سازد وشناز موضوع را ر یجنبه خاص کردهایرو
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 : و مآخذ منابع

، ۱۳۱۹بهار  ک،یاستراتژ تیریدردانه، شانه ساززاده، محمد حسن، مد ،یداور-

  ۳۱و ۴۱-۱۲صص

- http://www.Cranfield.org school of Management  

- http://www.Experian.com Strategy Management Decisioning 

Solution  
- http://www.QuickMBA.COM Strategy Planning Process  

- http://www.Women’s Business Center/Forcasting the Future/Strategic 

Management Thinking  
- http://www.SAP.com / Strategy Management  

- http://www.Tadbir.com/۱۲۵ اثربخش  یاستراتژ 

  ییوفا نیحس

  یآموزش تیریارشد مد یکارشناس

 معلم سبزوار تیالملل دانشگاه ترب نیو ب یروابط عموم کارشناس


