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 ! استراتژِی خود مراجعه کنیداگر سازمان شما َتب دارد، به  

 

دانند. با بروِز  دهند و آن را علِت بیماری نمی عنواِن نشانۀ بیماری مورد توجه قرار می در علم پزشکی، تب را به 
های اصلی را  ها و علت شود تا پزشکان بتوانند ریشه عنواِن یکی از عالئم بیماری، فرآیند درمان آغاز می به   تب 

 پیدا کنند. 

توانند هشداری  هایی که می های متعددی تشبیه کرد. انواع نشانه به نشانه توان ها نیز »تب« را می در سازمان 
از سوی صاحباِن کسب  از قبیل:  وکار. نشانه باشند برای »اقدام به درمان«  وری، فاصلۀ  بودِن بهره پائین هایی 

اعتبار شدِن برند  کم،  اِن قبلی مشتری مشترِی جدید، نرخ پاییِن خرید مجدد  جذب   پائینِ رقابتی زیاد با رقبا، نرخ 
ها به معنای »عدم وجود استراتژِی اثربخش« در سازمان است. البته  بروِز این نشانه   و بسیاری از عالئم دیگر.

های خلق و  سازمان در چرخه دهد که این لزومًا به این معنا نیست که سازمان، استراتژی ندارد؛ بلکه نشان می 
پس اگر سازمان ما »تب« داشته باشد، از دو حالت خارج نیست: یا اساسًا    اتخاِذ استراِتژی، دچاِر اختالل است.

 استراتژی نداریم، یا اگر استراتژی داریم، استراتژِی ما اثر بخش نیست. 

 استراتژی ندارد:   مان سازمانکه دهد  نشان می به مانشانه   3این 

 منابع کلیدی سازمان، بر روی تصمیمات راهبردی متمرکز نیستند. -یک 

گوید:»استراتژی، شیِب منابع است«. اگر سازمان ما  نقل قول رایجی در مدیریت استراتژیک وجود دارد که می 
تصمیمات راهبردی  دارای استراتژی باشد، فارغ از خوب و بد بودِن استراتژی، منابع کلیدِی سازمان به سمت  

شوند. پس اگر در سازمان ما، منابِع کلیدی )اعم از منابِع انسانی، مالی، اعتباری و تجهیزات و...(  هدایت می 
ش این است بندی مناسبی ندارند و متصل به تصمیمات استراتژیک نیستند، معنای اولویت کنند، کار می همه 
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شان، پخش  و فارغ از میزاِن اثربخشی   Flatکه سازماِن ما استراتژی ندارد. در این حالت، در واقع منابع به صورِت  
 شوند. می 

 ایم. ها نگرفته تصمیمات دردناک برای کنارگذاشتن برخی از گزینه- دو

مجموعه »استراتژی انتخاب ،  از  پویا  جستجوی  ای  در  محدود،  منابِع  بازتخصیِص  با  که  است  دردناک  های 
،  )در کتاب رقص استراتژی(  مدِل موعودِ تاثیرگذارِی اساسی بر نتایِج کلیدی عملکرد است«. دکتر لشکربلوکی در  

ی  سازرسد باید نقش پررنِگ »تصمیماِت دردناک« را برای پیاده و به نظر می  کندژی را اینگونه تعریف می استرات 
 ها در نظر داشته باشیم. استراتژی 

گزینه  اگر در سازماِن ما به  اگر پاسِخ ما به همۀ  های مختلف، به یک چشم نگاه می ها و فرصت پس  شود و 
های  های اجرایی و محدودیت آید. چرا که محدودیت ها »بله« است، این برای ما زنگ خطر به حساب می فرصت 

عبارتی، استراتژی  شوند و بهمنابِع کلیدی ما در جهِت وزِش باد، خرج می شود و درواقع  منابع درست درک نمی 
 نداریم. 

 . م یروی م گری د یسمت  به کی استراتژ  یزیربرنامه  در و ،سمت کی  به اجرا  در  -سه

گیری« و »اجرا«ست. اگر بدنۀ سازمان،  های سازماِن فاقد استراتژی، فاصلۀ بیِن »تصمیم ترین نشانه یکی از مهم 

های اجرایِی سازمان، در مسیری گام بردارند که با استراتژِی اتخاذشده متفاوت باشد،  افراِد مؤثر در فعالیت یا  

توان گفت که ما استراتژی نداریم. حتی اگر در اسناد باالدستی، آن را تدوین کرده باشیم یا تابلوی آن را به  می 

 دیوارهای سازمان نصب کرده باشیم. 

. 
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 : احتماالً اثربخش نیست  سازمانمان استراتژی   که  دهدیم  نشان ما به  نشانه 3 نیا

 

 کنیم. می  طراحی محورتقویم  را سازمان استراتژِی یک:  

از هر زمان دیگری در معرض مسائل غیرقابل کسب  و در ایران    بینی هستندپیش   وکارهای دنیای امروز، بیش 
 .وضعیت را نسبت به همیشه دشوارتر کرده است نیز، عدم ثبات بازارها و تعدد اینگونه مسائل، 

نمی  که  است  این  این وضعیت،  طبیعِی  روشنتیجۀ  از  برنامه توان  برای  کالسیک  استراتژیک  ریزی های  های 
گام مراحلی را  بهصورِت گام انی و به های کالسیک، عمدتًا سازمان در یک مقطع زماستفاده کرد. چرا که در روش 

ست که اگر سازمان ما، ساز و کاِر  ایکند تا به تدوین سند استراتژی برسد؛ اما وضعیت امروز به گونه طی می 
باشد، عالوه نداشته  را  روز  با شرایط  متناسب  استراتژی  و خلق  برای جوشش  است  مناسبی  اینکه ممکن  بر 

 آور نیز باشند. های کالسیک اثربخش نباشند، حتی ممکن است زیان اتخاذشده به روشهای  استراتژی 

از داستان   وکاردنیای کسب  هایی در برابر تغییرات سریع  دهد سازمان هایی که نشان می امروز، سرشار است 
نتوانسته  استراتژی محیط  و  بگیرند  بهنگامی  تصمیمات  گونه اند  به  حتی هایشان  که  است  بوده  اساس    ای 

 وکار آنها نیز در معرض تهدید و حتی نابودی قرار گرفته است. کسب 

کند  ای داشته باشیم که »محیط بر اساس تقویم سازمانی ما رفتار نمی در واقع باید به این واقعیت توجه ویژه 
 رود«. و راه خودش را می 

 

 هستیم. کنیم و فاقد خالقیت مند طراحی می استراتژی را صرفًا روش دو:  

سازمان  از  بسیاری  دستورالعمل در  اساس  بر  استراتژیک  برنامۀ  تدوین  گام ها،  روش به های  و  انجام گام  مند 
از تحلیلشود. این به خودِی خود ایرادی ندارد؛ ولی اکثر اسنادی که تهیه می می  دار  های چارچوب شوند، یا 

شوند و در نهایت این اسناد تقریبا  می ریزی  شده طرح شوند یا براساس ابزارهای استاندارد برداری می دیگری کپی 
گمراه اند. تحلیل به یک نوع تیپ تبدیل شده از  کننده، کمیت هایی صرفًا عددمحور، نمودارهای  گرایی بیش 

 و مواردی از این دست. های متنوع ها و ماتریس حد، بروکراسی و درگیرشدن با تکمیل فرم 

اند،  ها، که موفق به ایجاد تحول و تاثیرگذاری در تمام ارکان محیط شده ازمان ست که  بسیاری از ساین در حالی 
اند. به زبان  اند و خالقیت و نوآوری را محور اصلی کار خود قرار داده ها استفاده نکرده کدام از این روش از هیچ 

ها و افراد برتری داشته  ها بر ایده متدولوژی تر باید همیشه به خودمان یادآوری کنیم که در سازمان، نباید  ساده 
 باشند.

 

 کنیم. سه: استراتژی را صرفًا از باال به پائین طراحی می 

شود و  گیراِن نهایی شرکت طراحی می معموالً اینگونه است که استراتژی، صرفًا توسط مدیران ارشد و تصمیم 
های جوشاِن استراتژی گرفته شده است و  چشمه در این حالت، عمالً جلوی    شود.بدنۀ سازمان درگیر آن نمی 
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های کلیدی سازمان  زنندۀ موفقیت شود که بدنۀ سازمان که رقم نادیده گرفتِن »نگاِه پایین به باال« باعث می 
 هستند، از چرخۀ تعیین استراتژی سازمان خارج شوند. 

دانش داشته باشند، نباید چشم خود را  گیراِن نهایی و مدیران ارشد، هرچقدر هم که انباشت تجربه و  تصمیم 
ایده  از مسائل، نیازهای درک نشده و پاسخ روی  های جدید به  های جدید ببندند. چرا که تشخیص بسیاری 

های سازمان  خرد جمعی نیاز دارد و افرادی که به صورت مستقیم با اجرا و پیشبرد فعالیت نیازها تا حد زیادی به  
ارتباط هستند، یقینًا می  ایدهدر  ارزشمند و پیشنهادهای کارسازی مطرح کنند که باید در تدوین  توانند  های 

 استراتژی در نظر گرفته شود. 

 

توانیم سازمان خود را  های اشتباه، می با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد، و تالش برای رفع ایرادات و بینش 
اثربخش« هدایت کنیم   اجرای یک »استراتژِی  اجرای آن را نیز تا حد  به سوی طراحی و  و مقدمات الزم برای 

 بینانه فراهم کنیم.امکان واقع 

 

 

 م مدیرعامل مقاقائم   –نویسنده: مهدی حدادی  
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