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 (23درس اول )نکته 
 سازند. فراهم می های موفقیت خود را زمینه ،مدیریت استراتژیک و اعمال تدوین ،سازمانها با طراحی -1

بینی  اقدامهای دولت، رویدادهای پیش ناموفق بودن سازمانها عبارتند از: تغییر سالیق مصرف کنندگان، فعالیتهای رقبا، علل -2

 .مدیران شرکت نشده و یا اشتباهات استراتژیک

سازی )اجرا(  در پیاده (، عدم توفیق آنهاCEOشکست مدیران اجرایی )%70دهد حدود  یم بطور مثال تجارب نشان -

باره عبارتند از: عدم تخصیص درست منابع، عدم تعهد مدیریت، عدم  است که چهار مانع اساسی در این ها بوده استراتژی

 انتقال استراتژی. همسویی کارکنان، عدم

 از: عبارتندعملکرد شرکت  موثر بر عوامل -3

 است( در آن ایجاد و تاسیس شده بستر ملی) جایی که شرکت -

 کند.( در آن فعالیت می شرکت بستر صنعت) جایی که -

 (.های سازمان ها و استراتژی بستر شرکت ) منابع، توانایی -

 سازمانهای امروزی  ائلمس بسیاری از حل اقتضایی راه نگر و نگر، جامع آینده ذهنیتی پویا، بر یهکبا ت مدیریت استراتژیک -4

 )استراتژی محور( است.

مدیران از عوامل تعیین کننده موفقیت تجاری دارند یعنی درک  که های مدیریت استراتژیک براساس میزان درکی است پایه -5

 ها، تامین کنندگان، دولت و .... رقبا، مشتریان، بازارها، قیمت

ای چندگانه ) همکاری بین وظیفه  وظیفه تصمیمات تدوین، اجرا و ارزیابیعلم  هنر و از عبارت است مدیریت استراتژیک -6

 بلندمدت خود دست یابد. سازد به هدفهای که سازمان را قادر می .ای(

استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و  کنکاش و تحلیل محیطی، تدوین چهار جزء اصلی است: استراتژیک شامل مدیریت -

 .استراتژی کنترل

شود که برای  طراحی و اجرای استراتژیهایی می منجر به ها و اعمالی است که ای از تصمیم استراتژیک، مجموعه یریتمد -

 گیرند. می به اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار حصول

 استراتژیک عبارتند از: ویژگیهای مدیریت -7

 به اهداف و مقاصد کالن سازمان( هدایت سازمان ) در جهت نیل -

 گیری( ذینفعان مختلف ) در فرآیند تصمیم دخالت -

 بلندمدت( مدت و ها ) کوتاه تلفیق دیدگاه -

 ها )بین کارایی و اثر بخشی( بستان -کردن بده مشخص -

 وظیفه مدیریت عالی )نهادی(  -

 ( osmیک سیستم باز) سازمان به صورت به نگریستن -

 .راهنمایی مدیران رده پایین -

 طی مراحل چهارگانه مدیریت استراتژیک، تکامل یابد: تواند از طریق می سازمان یک -8

 دارد( ریزی مالی اساسی )افقی یکساله برنامه -1

 ساله( های پنج بینی )پیشنهاد برنامه پیش ریزی مبتنی بر ( برنامه2

 ریزی استراتژیک )با گرایش به محیط خارجی( ( برنامه3

 ناریوهای احتمالی و راهبردهای اقتضایی تاکید دارند(س ها بر مدیریت استراتژیک )برنامه (4

 سازمان در این فرآیند مشارکت دارند. سطوح تمام مدیریت استراتژیک، افراد در قالب -

 استراتژیک عبارتند از: مزایای مدیریت -9

 خالق و نوآور ای به شیوه کردن عمل-

 نگری( )گرایش فعال( کنترل آوردن آینده )آینده تحت -
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 تر تر و منطقی های راهبردی به روش منظم تخاب گزینهان -

 مدیران و کارکنان هر چه بیشتر تفاهم و تعهد -

 تفویض اختیار به کارکنان -

 احتمالی بینی مشکالت پیش -

 پیش طراحی شده اهداف از مناسب برای دستیابی به بستر ایجاد -

 مدیریتی ارائه دیدی هدفمند از مسائل -

 های بازارهای آینده شناخت فرصت تر و درک روشن -

 هماهنگی و ارتباطات داخلی بهتر -

 تصمیمات نادرست به حداقل رساندن -

 منابع و زمان استفاده موثرتر از -

 مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد -

 نگر )سیستمی( کالن نگان ایستایی و ایجاد یک از خروج -

 استراتژیک عبارتند از : های مدیریت چالش -10

 سریع تغییرات -

 جهانی شدن -

 تجارت الکترونیک -

 امروزه شوند. خارج شان سنتی های تغییر دهند و شرکتها از الیه را کند تا خودشان مجبور می شرکتها را اینترنت، بطور مثال:

 دادن است. تغییر جهت مشتری و روح انسانی در حال توان قدرت به سمت

عالوه بر کاربرد در سازمانهای اقتصادی و  صادق است همچنین فرد، بنگاه و جامعه حاستراتژیک در سط مباحث مدیریت -11

 بخش است. هم نتیجه غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی و بازرگانی در موسسات

 مدیریت استراتژیک  تر باشد فرآیند منفعت دقیق -مثالً تحلیل هزینه  سازمانی بهتر باشد تخصیص بهینه منابع هر چه

 تر خواهد بود. موفق (PDCA رت چرخه)به صو

 کند. می و نگرشی به صورت توأمان تاکید مدیریت استراتژیک بر دو جنبه ابزاری

ساز، بررسی مدل تحلیل صنعت  ارکان جهت تفکر )بصیرت( استراتژیکی بیانگر جنبه نگرشی است ) مثل ترسیم گیری از بهره -

 مایکل پورتر و...( 

ماتریس  ریزی استراتژیکی، برنامه عمومی اعمال فرآیند ابزارهای است ) مثل جنبه ابزاری یانگرها ب از تکنیک استفاده -

EFE,IFE فولیو چون  ماتریسهای پورتSPACe,GE,BCG )...و 

 (:paradigmپارادایم)  -12

 دهنده بینش ما از واقعیت است شکل -

 دهد. ضیح میتو به نحوی حقیقت را است که از مفروضات و تصورات ای مجموعه -

 نشان می دهد. را راه ای است که نقشه -

 مقررات و در معنای عام یعنی منشأ اصول -

 معنای خاص یعنی سرمشق در -
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 توصیفی) شهودی( و ترکیبی تدبیری( ، شوند: تجویزی ) پیش تقسیم می ها به سه دسته پارادایم

 

 

 

 خلق استراتژیهای نو، بازنویسی قواعد بازی     

 تفکر: پدیداری، هنری، ترکیبیفرآیند 

 خالق، کیفی، غیرخطی، واگرا، ذهنی، 

 تغییرات سریع و متکی بر آزمایش وتجربه
 اقتضایی دوراندیشانه -سیستمی پارادایم     

 

 

 

 

 عملیاتی کردن استراتژیهای خلق شده   
 بیری(پارادایم تجویزی ) پیش تد پارادایم توصیفی) تعیین کننده( ویژگی / نوع پارادایم

 پورتر -آنسوف -آندرو، چارلز هامل، مینتزبرگ، کوئین، لیندبلوم، استیسی پرچم داران

 ی)هدفداری(علم تجزیه و تحلیل و قاعده مند (پدیداری)هنر خالقیت و نوآوری و  استراتژی

 swotتحلیل  طراحی رسمی و تجربه -تحول مستمر و آزمایش بر متکی

 متمرکز -اگر کمیت جامع -گرا کیفیت نگرش

حلهای  راه و به طراحی از اجرا جدا است حلهای ابتکاری نیاز دارد. راه اجرا جدا نیست و به طراحی از دیدگاه
 منطقی نیاز دارد.

 بینی کند، خطی، قابل پیش بینی سریع، غیر خطی، غیر قابل پیش تغییرات

 جدی غیر جدی نقش ایفا کردن

 یابی موقعیت -ریزی برنامه -لب طراحیدر قا 5Pدر قالب  تعریف استراتژیها

تاریک( یعنی استراتژی طرحی قضاوتی و توام  است) نیمه فیل ی ساختار استراتژی به مثابه
 با یادگیری است.

درک کامل فیل است) نیمه روشن( یعنی 
از  ای دارد که استراتژی ماهیت واضح و ساده

 قبل طراحی شده است.

 تحقق اهداف بلندمدت رسمی برای ریشرایط جا تحت به موقع اقدامات

 سخت ) چپ مغز( کمی و مغز( کیفی و نرم) راست گران تحلیل

 مجموعه هر بخش از در پی موفقیت -همگرا درپی موفقیت کل مجموعه -واگرا فرآیند تفکر

 بینی پیش قابل بینی غیر قابل پیش محیط

 ستراتژی حاکمآن بر ا به تبع عوامل و شرایط بر تصمیم و عامل تغییرات
 است( ساختار استراتژی بیش از تغییرات ) تغییرات هستند

استراتژی عامل تغییر ساختار است. ) تغییرات 
 ساختار بیشتر از تغییرات استراتژی است.(

 گام به گام و آگاهانه و متعلق به حوزه علوم علت و معلولی فرآیندها

 سازگار و واضح متمایل به تکامل مکتب

 شوند  تعریف می 5Pاستراتژیها در قالب  کننده حیطه استراتژی است لذا، روشن انطباقی( -یم توصیفی ) تجربیپارادا -

 مشی، الگو، موقعیت، نگرش( ) برنامه، خط
5P= Plan- policy – pattern- position- perspective 

 کند. بررسی می بر سازمان را وثرهاروارد است که عوامل داخلی و خارجی م بررسی مدل خط مشی swot منظور از -

strengths weaknesses opportunities Threats
Swot

 
  

 عوامل درونی        عوامل بیرونی       

 قوتها -ها                   ضعفها فرصت -تهدیدات  

 فکر استراتژیکیت

فرآیند تفکر: هدفدار، علمی، 

تحلیلی، عقالنی، کمی، خطی، 

همگرا، عینی،تغییرات کند و 

 swotمتکی بر 

ریزی  برنامه

 استراتژیکی:
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های کالن و خرد  اقتضایی دوراندیشانه( است که بر تحلیل -پارادایم ترکیبی ) سیستمی فصل مشترک دو پارادایم قبلی، -

 است. تداوم به استراتژی راجع و معتقد است داللت دارد بصورت توامان

و یا حداقل تغییرات  حفظ ثباتبا این حال  و دگرگونی است از تاریخ درس گرفت و هر چیز فصل و زمانی دارد مهم ادغام دبای

یند و پیرامون آن( بصورت توامان اصل سازمان) فرآ در سازمان است. در چهارچوب این نگرش درک درون و بیرون استراتژیکی

 است.

 استراتژیک عبارتند از: تمدیری سطوح -13

 موسسه )شرکت( )مادر( )کل( سطح -

 ) واحد تجاری ( )فعالیتهای عمده( SBUسطح  -

 و ...( Rand Dای ) مالی، بازاریابی،  سطح وظیفه -

 

 

 ،رسالت و اهداف سازمان تعریف .است در سطح شرکت مدیرعامل در نقش مدیرکل، ما فوق سایر مدیران ارشد این سطح -

این سطح  بقیه سازمان نقشهای راهبردی و رهبری تدوین استراتژی و اجرای آن تخصیص منابع، های فعالیت، زمینهتعیین 

 است.

که  سازمانی است ها ) واحدها( و کارکنان ستادی قرار دارند هر واحد تجاری یک کلیت روسای بخش در سطح کسب و کار، -

 کند. می زمینه خاصی فعالیت در یک

های تولید،  حوزه ای در گسترش استراتژیهای وظیفه آنها در د مسئولیتنپرداز نمی کالن به مسائل ای مدیران فهدر سطح وظی -

 بازاریابی، پرسنلی و غیره است.

 دقت کنید. استراتژیک و مدیریت استراتژیک به جدول زیر ریزی بین برنامه برای درک تفاوت -14

 مدیریت استراتژیک ریزی استراتژیک برنامه
 تدوین استراتژی از طریق کنکاش محیطی محدود به

 (o,tمحیط خارجی ) تمرکز روی تحلیل

 و کیفی به پایین از باال فرآیندی

 اول یک نحوه تلقی و باور است بعد یک تکنیک

 همارزیابی  و عالوه بر کنکاش محیطی و تدوین استراتژی به اجرا

 پردازد می

 (swotی )تمرکز روی تحلیل محیطهای داخلی و خارج

 کمی و کیفی -مشارکتی یندفرآ

 علم و هنر ) ابتکار( است. ترکیبی از

 ریزی بلندمدت به جدول زیر دقت کنید. ریزی استراتژیک و برنامه برای درک تفاوت برنامه -

 بلندمدت ریزی برنامه ریزی استراتژیک برنامه

 تاکید بر مفروضات سیستم باز -

 تمرکز روی تحلیل محیط خارجی -

تغییرات برون سازمانی و اقدامات پیشگامانه با حفظ  -

 ارزشهای سازمانی اهمیت دارند.

 فرآیند باال به پایین -

 

 گذاری کیفی هدف -

 تر بینانه واقع -

 آینده سال درک موقعیت پنج -

 

 تاکید بر مفروضات سیستم بسته -

 تمرکز روی تحلیل محیط داخلی -

درون سازمانی  ریزی تغییرات درون سازمانی و برنامه -

 اهمیت دارند.

 فرآیند پایین به باال -

 گذاری کمی هدف -

 تر بینانه خوش -

 تمرکز از سه تا پنج سال آینده -

این حال  ندارد با کاملی وجود برای طراحی و استقرار مدیریت استراتژیک هر سازمان به الگوی خاص نیاز دارد هیچ نسخه -15

 یم:پرداز به چند الگو مشهور می

 SBuسطح 

 سطح موسسه

 سطح 

 ای وظیفه
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 :(1980الف( مدل استراتژی صنفی اندروز )

معین  با هدفهای جزئی و مقاصد سازمان، براساس آن هدفهای عمده سازی که تصمیم استراتژی صنفی عبارت است از الگوی

 نوع تشکیالت چنین کند هم به این اهداف فراهم می برای دستیابی شوند و به دنبال آن سیاستها و طرحهای اساسی را می

و تبیین  باشد تعریف داشته و جامعه کارکنان و مشتریان داران، برای سهام باشد اقتصادی و خدماتی که درنظر می -سانیان

 کند. می

                      

 تدوین استراتژی

 o,tشناسایی  -1

 (s,wتعیین منابع سازمانی ) -2

 ارزشها و آرمانهای مدیریت عالی -3

قتصادی پذیرش مسئولیت غیر ا -4

 نسبت به جامعه

 

 

 (؛1990ب( مدل دیوید )

 شود. استراتژی تشکیل می از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی تلفیقی است و یک مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (؛1989مدل هریسون و جان )  ج(

 یک مدل تجویزی است به شکل زیر 

 

 
 

 

 

 

 بلندمدت است  و اهداف انداز، ارزش( )ماموریت، چشم ساز ارکان جهت مسیر استراتژیک همان تدوین استقرار منظور از -

 توسعه تحقیق و بازاریابی ، مالی، تولید، اعمال شود یعنی مدیریت، باید درسطوح پنجگانه استراتژی تدوین -

 د( مدل دفت

رای استراتژیها ها، اج تدوین استراتژی اصالح ارکان، swotسپس بررسی  وضعیت فعلی، با ارزیابی که ترکیبی )جامع است( مدل

 کند. انجام تغییرات کار می و نهایتاً با

 اهداف است. انداز ماموریت و ارزیابی وضعیت فعلی بررسی چشم منظور از

 فریمن مدل استونر و هـ(

 اجرای استراتژی

 مانیساختار و روابط ساز -1

 رفتارها و فرآیندهای سازمانی -2

 رهبری باالی سازمان -3

 محاسبه

 و

 ارزیابی عملکرد

تخصیص 

 منابع

هدفها عینت

ی ساالنه و 

 ها سیاست

حلها،  ارائه راه

حلها،  ارزیابی راه

 انتخاب استراتژی

تعیین 

هدفهای 

 بلندمدت

 بررسی عوامل خارجی

 بررسی عوامل داخلی

تعیین 

 ماموریت

 اجرا وینتد
 ارزیابی

 کنترل

 استراتژی 

 اجرای

 استراتژی 

 تدوین

 استراتژی 

 انداز تدوین چشم

 تدوین ماموریت

 اهداف بلندمدت

 درک فضا
swot 

 o,tبررسی عوامل خارجی 

 

 s,wی عوامل داخلبررسی 
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 های مدیریتی و مهم یعنی ارزش دو مسئله گیری استراتژیکی آن به اهداف و تصمیم در تعیین که ای است مرحله مدلی نه

 شود. توجه می به جامعه( سازمان نسبت اجتماعی ) مجموعه وظایف و تعهداتمسئولیت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و( مدل برایسون و فریمن

 غیر انتفاعی کاربرد خوبی دارد. های عمومی و برای سازمان تکرارپذیر است پیوسته و یک مدل ترکیبی،

 است: از الگوی زیر استفاده شده برای درک مباحث اصلی کتاب -16

 

 

 

 دهد. که دیدی همه جانبه می مدل ارائه شده یک مدل ترکیبی است

 ارزیابی خارجی و داخلی دارد. کنکاش محیطی نیاز به -17

 

 محیط خارجی         

 کنکاش محیطی

 محیط داخلی                                

 
 ها، کنیم یعنی مأموریت، اهداف، استراتژی دقت می مسئلهبه چهار  تدوین استراتژی )چگونگی تنظیم و طراحی راهبرد(در  -18

 سیاستها
 رسالت و هویت سازمان است سنگ بنای آن عقاید و نیات موسسین است. فلسفه وجودی، علت، دهنده الف( ماموریت نشان

 شود. متمایز می مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه بدان وسیله که عبارتی است جمله یا
 پردازد: به نه عامل می پنهانی شرکت( )دست ه ماموریتبیانی -

توجه به  .های ممتاز کننده، تصور مردم ویژگی .رشد سودآوری، فلسفه بقا و فناوری، بازار، مشتریان، محصوالت و خدمات،
 کارکنان.

 تعریف کسب و کار، فلسفه سازمان. سه جز دارد: بینش و اهداف عمده، بیانیه ماموریت -
 بگیرند اگر این دو شرط در نظر را زمان سازی شده و معیار اند. اهداف باید کمی ریزی شده برنامه نتایج پایانی فعالیتاهداف  -ب

 شوند مثالً واژه سودآوری آزمان است نه هدف. می مطلوب( انداز( )توصیف آینده به آرمان )منظر( )چشم تبدیل نکنند را رعایت
چگونگی انداز است یعنی منطق  مکمل چشم کند می حداقل رقابتی را ر و عدم مزیترا حداکث مزیت رقابتی استراتژی ج(

 شود. ای بررسی می وظیفه دهد استراتژی در سطح بنگاه) مادر( عمده و می را نشان انداز دستیابی، به چشم

 ، قانونی، سیاسی و...محیط کالن: نیروهای عمومی همچون فناوری، اقتصاد

 

 ای: تحلیل صنعت چون بررسی مشتریان، بستانکاران، رقبا، سهامداران و... محیط وظیفه

 ساختار سازمانی؛ زنجیره فرماندهی، تقسیم کار و ...

 ها و... فرهنگ سازمانی؛ انتظارات، ارزش

 ها و... منابع سازمانی؛ ارتباطات، مهارتها، شایستگی

اجرای  ارزیابی

 استراتژیکی
گیری  تصمیم

 استراتژیکی
تحلیل 

 تغییرات

شناسایی 

ات تهدید

 استراتژیکی

شناسایی 

استراتژیهای 

 کنونی

تعیین 

 اهداف

 مسئولیت اجتماعی

 ارزشهای مدیریتی

 تحلیل منابع

 حیطیتحلیل م
 ارزشهای مدیریتی

 مسئولیت اجتماعی

 کنکاش محیطی تدوین استراتژی اجرای استراتژی ارزیابی و کنترل
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 سطح بنگاه)مادر(             

 :سطوح استراتژی

 و کار)عمده( طح کسبس              ) سلسله مراتب 

 راهبردی(

 ای سطح وظیفه                            

 

 

 

 

 

 

 کنند و دارای سه وجه است: گیری هستند راه دستیابی به اهداف را مشخص می کلی برای تصمیم د( سیاستها: رهنمودی 

پردازد، وجه سوم به  تنگناها( می ها، محدودیت در مسیر حرکت ) پردازد وجه دوم به عوامل منفی و موثر وجه اول به اهداف می

 پردازد. ها، امکانات( می ) فرصت موثر در مسیر حرکت عوامل مثبت و

 کنیم: می مسأله دقت به سه سازی راهبرد( در اجرای استراتژی )چگونگی ظاهرسازی و پیاده-19

 ها( ها )دستورالعمل تخصیص منابع، رویه ها و بودجه ها، برنامه 

 بخشد. استراتژی وجه عملیاتی می واحد است یعنی به اجرای کامل یک طرح یا قدمهای الزم برای ها ها،بیان فعالیت رنامهالف( ب

 سازمان اطمینان یابد که باید نرخ جهش معلوم شود تا های سازمان در قالب پولی. مثالً از اعالم برنامه عبارت است ب( بودجه

 برنامه سود بخش خواهد بود.

هم  در کنار فیزیکی و فنی مادی، انسانی، توجه به منابع کنیم توجه های ساالنه های هدف باید به اولویت ص منابعدرتخصی

 اهمیت دارد.

 قائل باشیم. های ساالنه تفاوت واقعی دربرنامه باید بین هدفهای رسمی و -

 اهداف واقعی اهداف رسمی

تأثیر معیارهای مطلوب جامعه  قویاً تحت -

 هدف است

 شوند مبهم و کلی بیان می -

مشخص  از قبل قویاً همان اهداف عملیاتی -

 هستند.

شوند  می بودجه بیان و و در قالب برنامه واضح -

های عملیاتی  رویه توان در را می یعنی آنها

 جستجو کرد.

 دهد شیوه عملیات را می ضیحیل تورا به تفص تقدم، تأخر و توالی یک اقدام خاص سیستمی از گامهای متوالی است ها: ج( رویه

 کند راهنمای واقعی عمل است. استاندارد می کار را .کند مشخص می زمانبندی شده در آینده یک برنامه در قالب

 فعالیت اصلی است: ارزیابی استراتژی شامل سه -20

 بررسی مبانی اصلی استراتژیهای سازمان الف(

 )جهت درک شکاف( یواقع مورد انتظار با نتایج ب( مقایسه نتایج

 شکاف( ج( انجام دادن اقدامات اصالحی )جهت پر کردن

 دهد گیری کلی را نشان می جهت

 شوند استراتژیها در این سطح به سه دسته کلی تقسیم می

 رشد)توسعه(

 فظ وضع(ثبات)ح

 کاهش

 تاکید بر بهبود موقعیت رقابتی محصوالت شرکت در یک  صنعت خاص

 مشارکتی شوند. استراتژیها در این سطح به  دو دسته کلی تقسیم می

 رقابتی

 وری وظایف پنج گانه است. سازی بهره به دنبال حداکثر
 های متمایز به دنبال مزیت رقابتی است. با ایجاد و توسعه شایستگی

 رهبر بازار)مسلط( شوند. کلی تقسیم می در این سطح به چهار دستهاستراتژیها 

 ر(قوی بازار ) چالشگ

 رو( پیرو ) مقلد( )دنباله

 پرکننده خال بازار ) متخصص(
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مداخله بیرونی،  شوند مثالً مدیر عامل جدید، می استراتژی را موجب رویدادهای بیدارکننده، چیزی است که تغییر در -21

 و تغییر در ارزشها و غیرهتکنولوژی جدید تهدید تغییر درمالکیت، شکاف عملکردی و نقطه گردش استراتژیکی به جهت معرفی

 معروفند. یدار شونده تدریجی همداستراتژیهای پ به همگی رویدادهای بیدارکننده هستند که

دوره هایی از  شود گرچه بایک جرقه آغاز می است که زبرگ معتقد است تدوین استراتژی فرآیندی نامنظم و ناپیوستهمینت - -

 وجود دارد. تغییرات جهانی و .... هم دفی،ه بی هایی از نوسان، دوره ثبات دارد اما

حل  اگر مدیریت باور کندراهتوانیم تغییر جهت تدریجی استراتژیکی بدهیم یعنی  می است اگر در جای فهمیدیم تدوین اشتباه

فقط با کمی تنظیم، تغییر جهت  شود می توانند دیده می اینرسی و در جا زدن در بخشی از سازمانکنونی مناسب است و 

 به راهبرد پدیدار شونده تدریجی هم معروف است. تدریجی استراتژیکی بدهند که

 شود که چهار شرط را داشته باشند: به اموری استراتژیک گفته می -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اهداف نهایی. برای رسیدن تصمیمات راهبردی وسایلی هستند -

 شخیص هستند:استراتژیکی معموالً در هشت ویژگی قابل ت مسائل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تدریجی منطقی  ریزی سبکهای کارآفرینی، انطباقی، برنامه رویکردهای تصمیم گیری استراتژیکی عبارتند از -23

برای  تر و راهی بهتر منطقی (:PDCAیند مدیریت استراتژیک )فرآ ای ن کلیه عناصر پایهشد شامل به دلیل ریزی برنامه سبک -

تر است و  تغییر مناسب در حال های پیچیده و محیط سیاسی است و در و کمتر تحلیلی رود بیشتر ر میتصمیمات به شما اتخاذ

 شود. استراتژیک محسوب می مبنایی برای ممیزی

 ی منظم زیر است: هشت مرحله ریزی ، شامل براساس سبک برنامه استراتژیکی گیری تصمیم فرآیند -

 ماموریت و اهداف( :ی سود آوریعملکرد جاری )بر مبنا ارزیابی نتایج -1

 بازبینی وضعیت اداره شرکت )بررسی عملکرد مدیران( -2

 بررسی و ارزیابی محیط خارجی )بررسی فرصتها و تهدیدات( -3

 بررسی و ارزیابی محیط داخلی )بررسی قوتها و ضعفها( -4

 هاروارد(  مشی )مدل خط swotتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیکی  -5

 

 امور استراتژیکی

 بلندمدت

 در جنبه حیاتی معیتجا

 در حیطه رقابتی

ویژگیهای قابل تشخیص 

 مسائل استراتژیکی

 نادر

در نظر گرفتن عوامل 

 خارجی

نیاز به تخصیص مقادیر 

 زیادی از منابع سازمان

 نیاز به تصمیمات مدیران عالی

اثرات عمده بر رونق 

 مدت بلند
 پیامدهای عمدۀ 

 نگری آینده چند وظیفه ای

 گر هدایت
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 گیری( ها )تصمیم رزیابی و انتخاب بهترین گزینهخلق، ا -6

 سازی و اجرا پیاده -7

 ارزیابی و نظارت -8

( :18درس دوم )نکته 
 است: ریزی به صورت زیر برنامه ( سیر تکاملی1

 .و حوش محصول نهایی رقابت حول -تولید انبوه -تأثیر عوامل بیرونی محدود بودن -محصول گرایی: تاکید بر دوره محصول -1

 سازمانی به برون سازمانی(. )از درون تحول دید -محصوالت متنوع اما مشابه -دوره بازارگرایی: تمرکز بر بازار مصرف -2

 ریزی مشارکتی. برنامه -آگاهی، دانش و اطالعات تمرکز بر -شدت رقابتی بازارها به -دوره فرا صنعتی: چالشهای جدید -3

 به صورت زیر است:ریزی  ( سیر تکاملی گرایشهای برنامه2

 گیرد. می سازمانی شکل های درون ها براساس محدودیت  نگر( و برنامه )گذشته گرایش ارتجاعی دوره محصول گرایی  -1

 گیرد. شکل می ده طبق روند گذشتهها برای ترسیم آین فعال )حال( و آینده ایستاو برنامه گرایش غیر دوره بازارگرایی  -2

ها بعنوان مبنایی برای یادگیری سازمان  گرایش تعاملی )توجه به مثبت و منفی همه زمانها( و برنامه دوره فراصنعتی  -3

 گیرد. شکل می

 برنامه ریزی براساس سه دوره عبارتند از: ( روشهای متداول3

 ریزی سالیانه. بندی، برنامه مدیریت فردی، بودجه  گرایی دوره محصول -1

استراتژیک در  ریزی وبرنامه هاSBuریزی برای  ریزی غلتان، برنامه برنامه ریزی در طول زمان، برنامه دوره بازارگرایی -2

 شرکت. سطح

ریزی تعاملی، مدیریت تغییر، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده،  برنامه ریزی مشارکتی، برنامه دوره فرا صنعتی  -3

 تفکر استراتژیک. سازی ارزشها، بومی

تجربه و جریانات تاریخی دارند. مدیران این  اعتقاد راسخی به شود. گذشت زمان بدتر می با جریان امور مرتجعان معتقدندکه -4

برخورد با مسائل  باال است. پایین و مکانیزم اجرا از پایین به باال به کار ماشین را دارند روش مدیریتی ا حکم روغنسازمانه

 های آشنا نگه میدارد. بصورت جداگانه ) نه سیستمی( است انسانها را در زمینه

موج سوارانی هستند  اینگونه سازمانها، مدیران غیر فعاالن به دنبال ثبات هستند و معتقدند وضع موجود بروفق مراد است -5

 اند! که سرنوشت خود را به جریان باد و تالطم امواج سپرده

کنند دوست دارند تغییر را شتاب دهندو از  ) فعاالن( در روش مدیریتی و مکانیزم اجرا از باال به پایین کارمیگرایان آینده -6

 نظر مساعد دارند شیفته روشهای علمی مقداریشوند به تکنولوژی  ار میآن بهره گیرند بر موج پیشاهنگ سو فرصتهای ناشی از

 دهند به خالقیت توجه دارند. نمی بندی هستند اهمیتی به تجربه ریزی و بودجه چون طرح

 کنند می ریزی خواهند برای آینده برنامه بقا می چیزی فراتر از تهدیدات محیطی را به حداقل برسانند، خواهند فعاالن می -7

بینی  ریزی در یک سازمان فعال یعنی: پیش ریزی نخواهندکرد در پی تغییر درون سیستم هستند برنامه را برنامه ولی آینده

 داشتن بیشترین سهم بازار. برای آن به هدف رشد، بزرگتر شدن و و آماده شدن آینده

ریزی در یک  تأثیر آفرینندگی است. برنامه حتهای خودآگاهانه دارند معتقدند آینده عمدتاً ت تعاملیون گرایش به کوشش -8

 آوردن آن. های پدید دلخواه و ابداع راه طراحی آینده نگاه تعاملی یعنی:

از آن بریادگیری، پویایی و  فقط استفاده نه هستند  را ساخت بدنبال ایجاد فرصت باید آینده معتقدند تعاملیون -9

 ج را تغییر دهند.جهت مو خواهند پذیری تاکید دارند می انعطاف
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 آینده حال گذشته زمان                   گرایش

 - - + ارتجاعی

 - + - غیر فعال) گرایش به حال(

 + - - فعال

تعاملی) گرایش به گذشته، 

 حال و آینده(
/+- /+- 

/+- 

 

 

 کند: ها را مقایسه می انواع برنامه رجدول زی -10

 گرایش آرمانها) اهداف بلندمدت( مدت هداف میانا مدت اهداف کوتاه وسایل نوع برنامه

 ارتجاعی داده شده داده شده داده شده انتخابی عملیاتی

 غیرفعال داده شده داده شده انتخابی انتخابی تاکتیکی

 فعال داده شده انتخابی انتخابی انتخابی استراتژیک

 تعاملی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی تعاملی

 کند. ریزی تعاملی همه چیز انتخابی است پس یک مدینه فاضله )آرمانی( را بحث می در برنامه -

 ریزی استراتژیک است. برنامهسبک فراگیر مدیریت امروز، گرایش فعال و  -

 های زمانی است. مدت و گرایش ریزی عملیاتی و تاکتیکی در اهداف کوتاه تفاوت برنامه -

شرایط روز و با آگاهی کامل از تغییرات  سازد تا بتوان متناسب با ی، شرایطی را فراهم میا ریزی غلتان به صورت پله برنامه -11

 ریزی یک دوره کامل و یک دوره برنامه در این هایی اصولی پرداخت اتخاذ استراتژی شکار فرصتها و سازی، پیرامونی به تصمیم

 شود. ها تعریف می بازنگری جهت چرخش و غلتش برنامه

سازمانی را افزایش دهد تحرک و  تواند سرعت عمل زمانهای بزرگ به واحدهای بالنسبه مستقل و کوچک میشکستن سا -12

تعریف  مختار و مستقلهایی کوچک بصورت نسبی، خود جموعهم هاSBUهماهنگی را افزایش دهد اساساً  و توان رقابت

 جود آمد.ها بو SBUریزی برای  شوند. اولین بار در دوره بازارگرایی برنامه می

 تعاملی عبارتند از: ریزی مشارکتی و برنامه اصول -13

دالیل آنرا  باید فاصله گرفتیم از انتظارات و مفروضات هر زمان که به طور مثال نگری. کل -هماهنگی -مداومت -مشارکت

و ادغام  اصول هماهنگی هنگامی که و یا باشیم که این داللت براصل مداومت دارد داشته جستجو کنیم و برایش تعدیل مناسب

 شود. نگری حاصل می شوند اصل کل های سیستم ترکیب سته بهم برای تمامی ردهبوا ریزی برنامه یعنی

 ریزی تعاملی عبارتند از: مراحل برنامه -14

 نظم بخشیدن به آشفتگی )بررسی( -1

 (t,o ریزی ) برای پیگیری اهداف برنامه -2

 ریزی وسایل برنامه -3

 چگونگی بدست آوردن منابع( نیاز و زی منابع )تعیین منابع الزم، زمان موردری برنامه -4

 درست( در مسیر )یعنی نگهداشتن برنامه کنترل ، اجرا و طرح -5

 صریحی است عبارت دیگر بیان الوقوع و جذاب برای سازمان و به محقق گرایانه، ای واقع آینده عبارت است از )تفکر( بصیرت-15

ذاران یک مکتوبی است از بصیرت بنیانگ کند. مثالً قانون اساسی به توصیف تحرک به آن سمت سازمان بایدکه  از سرنوشتی

 های تعریف شده است. ارزش کشور که دارای جهتی روشن و

 انداز سیستم. طلبی هوشمندانه، نیت تمرکز، تفکر بموقع، چشم اجرای فرضیه، فرصت عبارتند از: عناصر تفکر استراتژیکی -16

 ها برای اجرا الف( اجرای فرضیه یعنی ایجاد فرصت
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 انداز سیستم یعنی یک مدل ذهنی از کل داشتن چشم ب(

 خالقیت و ابتکار نوآوری و یعنی شکار فرصتها، طلبی هوشمندانه فرصت ج(

 زمان یعنی پیوند درست سه تفکر بموقع د(

 ن.ر واحد رقابتی برای آینده داشتنقطه نظ هـ( نیت تمرکز یعنی یک

 مدت. عمیق و بلند با تأثیری جمعی است یادگیری یک مسئولیت ،استراتژیست )یادگیرنده( سازمان براساس -17

تفکر  مشترک داشتن، آموزش گروهی، دیدگاه مهارت شخصی، توسعه این حرکت عبارتند از: گرایانه حرکت کرد قواعد باید واقع

 سیستمی و الگوهای ذهنی.

 ی دایم و اندیشیدن به تصاویری بهتر از این.الگوهای ذهنی یعنی بهساز

شود.  محدود( توجه زیادی می سپاری به کمک حذف )برون بیرونی یابی منبع به گیری استراتژی توجه در شکل امروزه -18

 یعنی شدت کاهش بیشتر شود کارایی راهبرد کاهش به کار گرفته می عدم استراتژی حذف محدود )تفکیک مناسب( در صورت

گردد اال امور ترکیبی که قابل  واگذار می شود امور به بیرون می سازمان حذف بخشی از محصول یا بخشی از و منجر به شده

 واگذاری نیست.
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 ( 15درس سوم )نکته 
منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به  درمحیطی با ساختار متشکل از چندین نفر که سازمان عبارت است از گروهی -1

نیازها و  استراتژیک مربوط به تأمین ریزی قسمت اعظم برنامه چنین شرکتی، کنند در یکدیگر همکاری می ی باگروه اهداف

استراتژی  تعیین کنترل شرکت و لذا عمل و باشند فعال در ادره شرکت، نفعان نمیتوانند ذی چون نفعان است. های ذی خواسته

 هستند. شرکتی جزء اصلی حکمرانی مدیره و مدیریت عامل سه شود. سهامداران، هیأت سازمان واگذار می به مدیران

و سیاستهای کلی سازمان که روی عملکرد مدیران و   برنامه ،حکمرانی یعنی فعالیتهای نظارتی هیات مدیره روی اهداف -2

 شود. نفعان می با ذی و باعث رابطه بهتر در راستای قوانین حرکت کرده و سازمان تأثیر گذاشته

ی و یا روش یک شرکت از نظر اداره، راهبرها، سیاستها، قوانین و نهادهایی که به  ی مجموعه رسمنی شرکتی یعنحکمرا -

 گذارد. کنترل تاثیر می

 گیرد. را در بر می نفعان( و اهداف شرکت )ذی حکمرانی شرکتی: روابط بین کنشگران متعدد -

 حکمرانی شرکتی: موضوعی چند بعدی است. -

 ارتقا حس رقابتی و بهبود رشد اقتصادی است. گذار، یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه ،تی حکمرانی شرک -

 پذیری. اصول اولیه حکمرانی شرکتی عبارتند از: مساوات، شفافیت، مسئولیت -

 دو دیدگاه در باب حکمرانی شرکتی وجود دارد: -3

ذینفعان  مدیره و هیات ای از روابط میان مدیریت شرکت، ه مجموعهبرگیرند گرا) خرد(: حکمرانی شرکتی در الف( دیدگاه جزء

 است پس باید عملیات و ساختار شرکت شفافیت داشته باشد و....

افزایش جلب اعتماد بازار،  ا اصلی حکمرانی بازای از روابط اج )کالن(: حکمرانی شرکتی دربرگیرنده مجموعه گرا ب( دیدگاه کل

 روت عمومی جامعه است و...کارآمدی سرمایه، افزایش ث

 کند. مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می در هر دو دیدگاه -

هم اختیار و هم مسئولیت دارند تا سیاستهای اصلی شرکت را تعیین کرده و تضمین  نمایندگان سهامداران، مدیران به عنوان -

مدیران ارشد شود آنها بر کار  می هیأت مدیره اداره تبعیت خواهد شد. شرکت اساساً توسط ها پیروی و کنند که از آن سیاست

 نظارت دارند.

تمامی  به آنها نسبت شود هستند گفته می مسئول در حاکمیت سازمان هیأت مدیره به گروهی از افراد که به طور قانونی -4

، عزل و نصب مدیران عامل و سازمان را متأثر سازد تعهد دارند. تعیین استراتژی عملکرد بلندمدت هایی که ممکن است تصمیم

اصلی  سهامداران، پنج مسئولیت حفظ حقوق به و توجه منابع استفاده از بررسی و تصویب نحوه مدیران ارشد، نظارت ،ارشد 

 است. هیأت مدیره

 هدایت است نه مدیریت امور شرکت. ملزم به هیأت مدیره ،از جنبه قانونی -

 سه وظیفه اصلی زیر است: بر انجام مشتمل مدیره در مدیریت استراتژیک نقش هیات -5

 ) حداقل کار( الف( نظارت

 تر هیات مدیره( ارزیابی و نفوذ ) کار فعال ب(

 های راهبردی برای مدیران( ج( اجرا و تعیین ) ترسیم ماموریت و تعیین گزینه

 شوند: قسیم میت ستهدر فرآیند مدیریت استراتژیک به شش د بودن آنها فعال ها بر حسب میزان هیأت مدیره -

 منفعل           فعال

 مبهم /  نقش تشریفاتی /            و نظارت بررسی حداقل مشارکت ظاهری / کننده فعال/ مشارکت کننده / تسریع     

 ) حداقل مشارکت(      

 استراتژی بسیار فعالی دارند. های تدوین کمیته مدیره با نقش تسریع کننده، هیات -

بسیار جزئی در بازنگری تصمیمات کلیدی دارند و تنها به صورت اسمی  درگیری محدود و با حداقل مشارکت، یرههیات مد -

 نمایند. ها مشارکت می استراتژی درتدوین
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 کنند. هیأت مدیره با نقش حداقل بررسی و نظارت، فقط در مسائلی که کارمندان توجه زیادی به آن دارند خود را درگیر می -

 از خارج ای که هیات مدیره و اعضا شوند شوند اعضا مدیریتی نامیده می از داخل سازمان انتخاب می ای که هیأت مدیرهاعضا  -6

به مرور هیأت مدیره  ترتیب در اروپا و سپس در آمریکای شمالی شوند به می غیر مدیریتی نامیده شوند اعضا انتخاب می سازمان

باال  وجود اعضا غیر مدیریتی کارایی و اثر بخشی را مدرکی دال بر اینکه هیچ است )غیر مدیریتی( در حال گسترش غیر بومی

 افراد طبق هستند معتقدند وجود این درهیات مدیره طرفدار حضور اعضا خارجی )غیر بومی( وجود ندارد افرادی که برد می

 هیات مدیره در حضور اعضا داخلی )بومی( کاهد اما طرفداران ارشد می های خودخواهانه مدیران نظریه نمایندگی از فعالیت

 تر باشند. توانند اثر بخش دسترسی و شایستگی الزم می قابلیت دلیل عالقه، افراد به معتقدند این

 های زیر باشند: در قالب یکی از دسته هیات مدیره ممکن است اعضای -

مخارج  هستند به لحاظ وابسته ان فعلی شرکتمدیر کارها به ( اعضای پیوسته هیأت مدیره؛ در رابطه با بخش مهمی از1

 کنند. کمتر واقعی و درست رفتار می و در برخورد با مسائل منافع مواجه شده سازمانی با تضاد

آنها در  یا نماینده آنها اند اگر کارنامه خوبی داشته باشند وجود شرکت بوده در خدمت بازنشسته هیات مدیره؛ قبالً ( اعضای2

 آورد. ی اثر بخشی بوجود میهیات مدیره فعل

ای از سهام شرکت  قسمت عمده ( اعضای خانوادگی هیأت مدیره؛ بازماندگان و اعضای خانواده بنیانگذاران هستند مالک3

 هستند.

هیات  به عضویت عامل شرکتها، مدیران ارشد اجرایی شرکتهای دیگر را که مدیران آید مرتبط وقتی بوجود می هیأت مدیره -7

 درآورند. رکتش مدیره

اجرایی  مدیر ارشد یک عضو هیات مدیره مشترک دارند یا دو شرکت شود که الف( هیأت مدیره مرتبط مستقیم؛ زمانی ایجاد می

 دوم باشد. شرکت عضو هیات مدیره شرکت یک

 ت سومی؛در شرک دارند که ای هیات مدیره دو شرکت اعضا آید که مرتبط غیرمستقیم: زمانی بوجود می ب( هیات مدیره

 هیات مدیره دارند. عضویت

 های مرتبط در محیط پویا )نامطمئن( کاربرد خوبی دارند. هیات مدیره -

 های مرتبط بیشتر است. هیات مدیره به میلهای خانوادگی  با شرکت در شرکتهای سهامی درمقایسه -

 مدیره اعضا هیات ال بطور متناوب بعضی ازنتیجه هر س برگزار کند در ههیات مدیر اگر شرکت سعی کند هر ساله انتخابات -

 مخالفان شود. اما گویند لذا تغییر ناگهانی درترکیب ایجاد نمی مدیره تناوبی می هیأت شوند که به آن تایید و بعضی جابجا می

 کند. مدیره تناوبی روش مهار قدرت مدیرعامل را برای سهامداران مشکل می گویند وجود هیات می این شیوه

 های نامناسب از سوی مدیران )ارشد و عامل( عبارتند از: ترین فعالیت مهم -8

 دفتر کار مجلل و...( قیمت، گران اسراف در شغل) سفرهای خارجی و تفریحی زیاد، استفاده از اتومبیلالف( 

 گی کارکنان( انگیزه در نتیجه بی مدیران ارشد و )به ب( افزایش پاداش سازمانی

 تمایالت شخصی مدیران و گرفتن موقعیت باالتر( ها ) برای ارضا سازی فعالیت تنوعم طریق از شرکت ج( رشد

 گیرند تا از این فعالیتهای نامناسب بکاهند: در مقابل ذی نفعان و هیات مدیره از مکانیزمهای زیر بهره می -

 نفعان )از طریق مجمع عمومی سالیانه و...( الف( جلسات ذی

 قدرت در سازمان جهت حفظ منافع سهامداران( )باالترین ها ب( هیات مدیره

 ج( طرحهای جبران خدمت از طریق ارائه سهام

 د( تصاحب یا خرید شرکت

 حکمرانی خوب، منجر به عملکرد در تری در مدیریت استراتژیک شرکت ایفا خواهد کرد در آینده، هیات مدیره نقش فعال -9

 .شود در مدیریت استراتژیک تبدیل می بحث عمده کاهد و به یک می را مشکالت شود، خطر رویارویی شرکت با طول زمان می

اجتماعی توجه  به مسئولیت مرور و به شوند های ترکیبی از هم جدا می پستو شوند  شرکتها روز به روز بیشتر جهانی می 

 شود. بیشتری می

 آن میداند.در درجه اول، مدیریت ارشد سازمان را مسئول مدیریت استراتژیک  هیات مدیره -
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 و آسایش کل سازمان گرایش دارد. چند بعدی است و به سوی تامین رفاه شغل مدیریت ارشد -

 دارد. بازار و سودآوری سهم ای با بهبود و افزایش و قابل مالحظه مدیریت ارشد رابطه مستقیم ای تنوع وظیفه -

 از: ش عبارتندمسئولیتهای مدیریت عامل) و ارشد( برای مدیریت استراتژیک اثر بخ -

 انداز استراتژیکی ( رهبری اجرایی و ایجاد چشم1

 ریزی استراتژیک یت فرآیند برنامه( مدیر2

 و تکمیل اهداف شرکت تامین ها به سمت هدایت فعالیت رهبری اجرایی عبارت است از -

 وال چه(تواند بشود ) پاسخ به س شرکت می چیز که از توصیف آن انداز استراتژیکی عبارت است چشم -

 کنند بعد با عالقه و اشتیاق تمام آنرا مالک بیان می را سپس آن کنند می را خلق نما( انداز )قطب رهبران مقتدر ابتدا چشم -

 کنند. و متهورانه )بی رحمانه و سرسخت( آنرا تکمیل می شکنانه صف شوند و در نهایت می

انرژی و بسیارنافذ هستند از طریق کسب و کار غیر معمول ایجاد موس، پرل، متحولند بخش و محرک اهداف متهورانه: الهام -

براساس سیستم  یک ائتالف هدایت شده سازمان از طریق کردن یخ دنبال آب دارند به ثبات و تغییر تعادل بین شوند نیاز به می

 ازد.برای همه بدیهی س استراتژیک است. این اولین کار رهبر سازمان است که ضرورت تحول رامدیریت 

 دارای سه ویژگی زیر هستند: بخش بر فرآیندهای تدوین و اجرا تأثیر دارند و رهبران پویا و الهام -

 کند. بیان می انداز استراتژیک شرکت را ( مدیر عامل، چشم1

 دهد. ( مدیرعامل، درانجام کارها به دیگران نقش می2

 دهد. می اطمینان نشان د و به توانایی کارکنان، اعتماد وکن ( مدیرعامل، استانداردهای عملکردی باالیی را تعیین می3

بخش و مالحظات  فرهیختگی، انگیزش الهام هم هستند: نفوذ کاریزماتیکی، تحریکرهبران تحول آفرین دارای چهارعنصر م -

 فردی

محیطهای نسبتاً ثابتی ریزی استراتژیک پایین به باال برای شرکتهای چند بخشی که در  برنامه دهند که تحقیقات نشان می -

در  برای شرکتهایی مناسب است که باال به پایین استراتژیک ریزی برنامه رسد ولی ترین روش به نظر می کنند مناسب فعالیت می

 محیطهای پویا )متالطم( فعالیت دارند.

ریزی  مدیر برنامه ارشد یا ناننفر به سرپرستی یکی از معاو 10ستادی است معموالً کمتر از  :ریزی استراتژیک ستاد برنامه -

 کند: ایفا می اصلی را  دو وظیفه شرکت که

 تژیک شرکتا( آشنایی و تحلیل مباحث و مسائل استر1

 ریزی راهبردی. این واحدها در فرآیند برنامه کننده و هدایت کننده تسهیل نقش ( همکاری با واحدهای تجاری در2

زیستگاه خود دارند. مسئولیت اجتماعی مجموعه  شود که سازمانها بر جامعه یا یم در مسئولیت اجتماعی به اثراتی توجه -10

ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد.  سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت وکمک به جامعه است که تعهداتی وظایف و

نپرداختن به فعالیتهای  دراستخدام؛گسترۀ این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن 

 زندگی افراد جامعه. کننده از کیفیت محصوالت و مشارکت مثبت در کردن مصرف غیر اخالقی و آگاه

 پنج الگوی مشهور مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان عبارتند از:

 اهی.قیمومیت و خیرخو :است دو اصل این الگو بر پایه :الف( الگوی کارنگی )انجیل ثروت(

فقیر  سازمان ثروتمند باید خود را سرپرست و قیم افراد و گوید افراد می هر دو اصل جنبه پدرساالری دارند اصل قیمومیت

محقق شود. اصل  های مشروع جامعه خواسته اهداف و گذاری کنند تامنافع، بزرگ سرمایه بدانند پس ثروتمندان در سازمانهای

خیرخواهی یک مسئولیت فردی است اما قیمومیت  ه گروههای فقیر کمک کنند در واقعگوید گروههای مرفه ب خیرخواهی می

 یک مسئولیت سازمانی است.

 های است که منجر به راه و آن صرف منابع و انرژی خود در مسئولیت دارند معتقد است سازمانها تنها یکب( الگوی فریدمن؛ 

دیدگاه تند  بوطه خارج شود یعنی رقابت آزاد بدون کالهبرداری. اینقانون مرمحدوده  افزایش سود شرکت شود اما نباید از

 کند ومسئول مابقی نیست. کار اقتصادی می ،شرکت تجاری معتقد است است و
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ای بهره ببرد که  منافع برآمدن(: یعنی اگر کسی در بلندمدت از قدرت خود به گونه تأمین )آشکارا در صدد ج( الگوی دیویس

 دهد. دست می شود و اگر جامعه آنرا مسئولیت وی نداند به ناچار قدرتش را از ت وی بداند قدرتمندتر میمسئولی جامعه آنرا

 پردازند. می های خیریه کسر مالیات خود را به بنگاه درصد از سود قبل از 5 شرکتها هستند که گروهی از ،%5 باشگاه مثالً در

باید از مسائل اجتماعی آگاه باشند و در برابر آنها واکنش نشان بدهند اجتماعی شرکتها؛ یعنی سازمانها  د( الگوی حساسیت

 بگیرند کارکنان را آموزش به موقع بدهند و... بهترین اطالعات را

ترکیب الگوهای باال است براساس این الگو، شرکتها بر پایه یکی از  اجتماعی شرکت(؛ حاصل الگوی ترکیبی )الگوی عملکردهـ( 

 کنند: می اتخاذ زیر تصمیمات و سیاستهای خود را ه(چهار موضع )جایگا

 اهداف سازمان را تهدید کند. که شود داده می واکنش نشان اجتماعی یک مساله زمانی در برابر ( موضع انفعالی: تنها1

 شرکت باید مانع از رویدادهای شود که آنرا به چالش بکشد.موضع دفاعی ) تدافعی(:  (2

 های مردم را رعایت کرد. کاری(: باید مقررات و دیدگاه ظهموضع سازشکاری )محاف (3

 بینی و مدیریت کرد. تقاضایی بوجود آید باید آنرا پیش اینکه ( موضع خالقیت )کارآفرینی(: پیش از4

 دارند: بر عهده کارول معتقد است که سازمانها )مدیران(، چهار مسئولیت -11

 .منشأ درونی داردداند اجبار،  به انجام آن می الف( مسئولیت اقتصادی: سازمان خود را ملزم

 ب( مسئولیت قانونی: سازمان مجبور به انجام آن است. اجبار، منشأ بیرونی دارد.

 مند شده و از غمگینی خارج شوند . ج( مسئولیت اخالقی: شایسته است که سازمان آنرا انجام دهد تا کارکنان انگیزه

 ن است آنرا انجام دهد تعهد آگاهانه و داوطلبانه است.د( مسئولیت فداکارانه: سازمان ممک

 مسئولیت فداکارانه مسئولیت اخالقی

 شایسته است سازمان آنرا انجام دهد.

 انتظار تحقق آنرا دارند. افراد بسیاری

 اجرای آن به نظر سازمان بستگی دارد.

 افراد معدودی انتظار تحقق آنرا دارد.

 

 مسئولیتهای اخالقی و فداکارانه است.مسئولیت اجتماعی حاصل جمع  -

 چیزی غلط است. چیزی درست و چه کند چه اخالق یک سیستم ارزشی شخصی است که تعیین می -12

 یابد. است که از طریق اعضای یک سازمان در سطح وسیعی گسترش می سیستم ارزشی اخالق سازمانی، 

 داشته باشند. های اخالقی کار و محیط خارجی تعامل با پیچیدگی ااست ت ای مسئوالنرابزاری ب سازمانی، ارائه هدف اخالق -

 ایجاد کند پس باید سه گام اساسی بردارد: جو سازمانی مناسب جهت حمایت از اخالق سازمانی مدیریت باید -

 ارزشهای درون سازمانی درآورد. بعد اخالقی رابه عنوان قسمتی از( 1

 و اخالقی توجه شود.به ارزشهای معنوی  ( در بیانیه رسالت2

 در آمده و در حد حرف و شعار باقی نمانند. های اخالقی باید به مرحله عمل( ارزش3

 تنگناهای اخالقی متضمن تضاد بین نیازهای یک بخش و کل، فرد در برابر سازمان، یا سازمان دربرابر جامعه است. بیشتر -

 برند. بهره می هنجارها و ارزشها( رویکرد تجویزی )مبتنی بر غلب از یکهای اخالقی دشوار مواجهند ا مدیرانی که با تصمیم -13

 شود که عبارتند از: اخالقی از چهار رویکرد استفاده می گیری در نظام اخالقی تجویزی برای شرح ارزشهای تصمیم

ریت افراد را بهینه سازد مثالً در نظر بگیرد و رضایت اکث بگیریم که تمام گروهها را تصمیم الف( رویکرد سودگرایانه: بایدطوری

 ای از آن است. وری بیشتر نمونه ران وقت کارکنان در اینترنت برای حفظ جو اخالقی و بهرهاارت بر چگونگی گذنظ

کنند رهبری خود فرد بسیار  از منافع بلندمدت فرد حمایت بهترین وجه اند که به ب( رویکرد فردگرایی؛ اعمال وقتی اخالقی

در منفعت  گیرند همدیگر را شود و افراد یاد می صداقت و یکپارچگی می خود رهبری در افراد منجر بهاست وجود  مهم

 گرایی نیست. مدار، عالقه چندانی به فرد در سازمانهای امروزی و گروه گرچه مدت خود به حساب آورند. بلند
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حق را مورد احتمام قرار داد: حق  6بین برد باید  گیری نباید حقوق افراد را از رویکرد حقوق اخالقی: یعنی هنگام تصمیم ج(

حق زندگی و  ،حق جریان دادرسی صحیح بیان، از زندگی خصوصی، حق آزادی وجدان، حق آزادی حق برخورداری توافق آزاد،

 امنیت.

ع عدالت برای طرفی و انصاف باشند سه نو معیارهای برابری، بی مبتنی بر های اخالقی باید یعنی تصمیم د( رویکرد عدالت:

 سازمان )مدیران( مهم است:

افراد بطور  با پردازد مدیران نباید از پیامدها می انصاف ادراک شده نظریه برابری است و به نشات گرفته از ( عدالت توزیعی:1

 است که:آن  این اصل بیان کننده .پذیرد نمی پرداخت براساس جنسیت را ،باشند این اصل داشته ای برخورد چندگانه سلیقه

 رفتار شود. بطور یکسان با آنان مشابهند باید با هم داهایی که افر الف( در جنبه -1

 برخورد متفاوت شود. هایشان با آنان نسبت تفاوت متفاوتند باید به هایی که افراد با هم ب( در جنبه -1

فانه باشند شواهد طر ، روشن، پیوسته و بیبه طور منصفانه اجرا شوندای )روشی(: مستلزم آن است که قوانین  ( عدالت رویه2

کمتری نسبت به  گیری در یک امری ناعادالنه است تعهد که روش تصمیم که مردم اعتقاد پیداکنند نشان میدهد زمانی

 کنند. دی میدهند و بیشتر دز ایان خود نشان میکارفرم

 گردد مثالً افراد را شود باز می له هر فردی احساس میمیان اشخاص که به وسی به کیفیت رفتار ای( ( عدالت جبرانی ) مراوده3

 ها باشد( گو هزینه پاسخ ،مسئول کارهایی کرد یا دانست که در آن کنترل ندارند. ) هر کس باید به قدر مسئولیتش نباید

دیران، مرحله ویژگی شخصی مهم برای مای سازمانی نیز هست. یک  سالهم فردی است ای قدر که مساله نظام اخالقی همان -14

 آید: پرورش اخالق است که درسه سطح زیر به نمایش در می

 : اجتهاد ) جدید(3سطح                           

         

 
 

 : متداول ) عرف(2سطح           

 

 

 

 : سنتی)بندگی(1سطح              

 

 

 

 

 

 

 

 روی نظام اخالقی دارد. تاثیر زیادی ،سازمانی به دلیل ایجاد یک درک مشترک در سطح سازمان، فرهنگ -

معنویات،  است که از پذیرش جمعی برخوردار باشد. تجارت یا حرفه زمینه یک شغل، اخالقیات، استانداردهای رفتاری در -15

 های فلسفی و مذهبی. زمینه مبتنی بر ادراکاتی از رفتار شخصی است

 میکنند. را تعریف رفتارهای مجاز و غیر مجاز اصول رسمی هستند که ،قانون

 عبارتند از: پاسخ دهیم که اخالقی را تصمیم( باید سه سوال در باب مسائل با یک اقدام ) یا در رابطه -

 الف( درجه مطلوبیت

 ب( حقوق

مدیر اصول عدالت و درستی که خود  -

 کند. برگزیده دنبال می

داند ارزشهای موردنظر افراد  مدیر می -

حلهای خالق جستجو  متفاوت است پس راه

 کند. می

های  های افراد و دغدغه بین دغدغه -

 کند. منفعت عمومی تعادل ایجاد می

رفتار کارکنان بصورت خودمختاری، و  -

 است. مشارکت کامل  در امور

 آفرین است. سبک رهبری خادم و  تحول -

مدیر طبق انتظارات دیگران عمل  -

 کند. می

مدیر وظایف و تعهدات نظام   -

دهد از قانون  اجتماعی را انجام می

 کند. حمایت می

رفتار کارکنان،  همکاری گروه کار  -

 است.

سبک رهبری، راهنمایی، ترغیب و  -

 تیم محوری است.

کند تا نین تبعیت میمدیر از قوا -

 تنبیه نشود.

کند  مدیر برای منفعت خودکار می -

 کند. و  اطاعت می

 رفتار کارکنان اجرای وظایف است. -

سبک رهبری استبدادی/ اجباری  -

 است.
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 ج( عدالت

ارید ای رفتار کنید که دوست د طالیی باشد یعنی با دیگران به گونهقانون اقدام یک فرد فقط زمانی اخالقی است که تابع  -

 دیگران با شما رفتار کنند.

 به صورت یک هدف رفتار کند. باید همیشه ابزار رفتار کند بلکه یک عنوان با یک فرد دیگر به فرد هرگز نباید یک -

درس چهارم 
 شود: ارائه می 5Pمینتزبرگ معتقد است استراتژی بصورت  -1

 بله با وضعیت خاص در آینده) استراتژی بعنوان طرح(: کاری آگاهانه برای مقا planالف( 

 مانوری زیرکانه در مقابل رقبا بر طرح، ) استراتژی بعنوان نیرنگ(: عالوه ployب( 

 سازی اجرا و محقق آن، ترین گاممدار که مه یک چهارچوب قابل لمس و معنا ) استراتژی بعنوان الگو(: patternج( 

یعنی آنقدر این رنگ تکرار شده است که سازگاری در رفتار ایجاد شده  دانیم سفید می هاست مثالً ما رنگ پیکان را استراتژی

 است.

 است یا مدیر در سازمان. در بازار ) استراتژی بعنوان موقعیت(: توجه به محیط خارجی، مثل پولpositionد( 

و ارزشها  میزیت ،خدمات نگاهی عمیق به کیفیت، به محیط درونی، استراتژی بعنوان نگرش(: توجه ) perspectiveهـ( 

 درکار.

 گیری استراتژی: شکل انواع استراتژیها بر مبنای میزان آزادی عمل مدیران سازمانی در -2

از  همگان، عدم تأثیر نیروهای خارجی : اهداف مشخص، اهداف عمالً مورد قبول(DeLiberate.s)های مدبرانه الف( استراتژی

 یت قصد آن را دارد محقق شود.مدیر شروط اساسی آن هستند. درکل یعنی: هر آنچه

نیات مدیران سازمانی، تأثیر نیروهای خارجی زیاد، در کل  (: ترتیب و نظمی عاری ازEmergent.sب( استراتژیهای اضطراری )

 دیگران قصد دارند محقق شود. دارد محقق نشود و هرآنچه مدیریت قصد آن را یعنی: هر آنچه

 ود ندارند هر چه هست بین ایندو است.در دنیای واقعی این دو استراتژی وج -

 

 

 

 
 تژی اضطراریااستر                               استراتژی مدبرانه

 

 

 ترین استراتژی: از پیش طراحی شده مدبرانه -

 استراتژی: تحمیلی ترین اضطراری -

 ترین استراتژی: چتری )پوششی( تلفیقی -

 pre planned.s های استراتژی از پیش طراحی شده: ویژگی -4

طراحی فردی،  زبان تفکیک کامل بین طراحی و اجرا، ،تمرکز زیاد، محیط غیرمعارض )با ثبات( اهداف روشن، کنترل رسمی،

 زبان عمل جمعی،حداقل انحرافات، دقت و ارائه جزئیات، کارهای سنجیده.

 Ideological.s ویژگی استراتژی ایدئولوژیکی : -5

 از تغییر ناپذیر، القاشده، درتقابل با محیط، صادره شکل مقدس و نسبتاً یات مشترک، آرمان جمعی،تشریک مساعی و ن ریشه در

 داشتن سازمان از ست، هدف مصون نگهمحیط ا تفسیر دیدگاه است، هدف تغییر ن، هدفنکننده، ریشه درتاریخ وس مرکز، دلگرم

 محیط است. تاثیرات
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 Entrepreneurial.sویژگی استراتژی کارآفرین:  -6

کارآفرین  مناسب سازمانهای تازه تأسیس، اگر جهت پیچیدگی سازمانی کم، پیچیدگی محیطی ساده، -تمرکز کارآفرین باال 

عوض  خود را دید روشن کارآفرین جهت اگر بخاطر نبود اهداف روشن یا گویند، تغییرنکند آن را کارآفرین جهت مشخص می

استراتژی از به شبیه  ،ایدئولوژیکی نسبت به بیشتر پذیری و انعطاف گویند، تعدیل یم تغییر جهت داده کند آن را کارآفرین

 شود کمی دلسرد کننده است. می چون از مرکز صادر پیش طراحی شده

 Umberlla. Sویژگی استراتژی پوششی )چتری(:  -7

 رانتوسط رهب وثغور سیاستهای کلی کاری و حدود ترسیم .رهبران روی کارکنان کنترل جزئی

  .ی اینترنتیدر تحمل و فشاردارد. مناسب فضا ریشه .کار هستند در پی یافتن الگوهای جریان مدیران

 سه راه حل دارد: تمرکزمهای طراحی شده فراتر بگذارند مدیریت  اگر کارکنان بطور عمدیا غیرعمد پا را از چارچوب

 الف( جلوی آنها را بگیرد

 برای بلندمدت( ه نهب( کار آنها را نادیده بگیرد )البت

 شود( استراتژیکی می آنها تنظیم کند )باعث بیشترین وموثرترین حالت یادگیری خود راباج( دیدگاههای 

 های افراد. یعنی پاسخ رهبریت به ابتکار، خودجوشی و نگاه

 اشد.ب زا می پس استراتژی چتری نیازمند یک ارتباط کم، جهت حفظ تعادل مهم بین اعمال موافق و واکنش -

)Proaction and Reaction) 

 Process.s( : ای ) فرآیندی یژگی استراتژی پروسهو -8

 بینی و غیر قابل کنترل. رهبران اعمال نفوذ غیر مستقیم دارند. تهیه محتوای کار با پیروان محیط تا حدودی غیر قابل پیش

 ها و شعب مختلف(. است. مناسب سازمانهای تفکیک شده ) دارای بخش

 ها ای ) بوروکراسی بخشی( است، مناسب پیمانکاری شود. شبیه ساختار شعبه ار سازمان توسط مرکز ایجاد میساخت

 Unconnected.sویژگی استراتژی منفصل )گسیخته(:  -9

پیچیدگی محیطی  سازمانهای خبره، مناسب ،اصلی ای جدا از بدنه یا دو قسمت حرفه استراتژی، دارای یک ترین نوع ساده

 دانشگاهها ها و سازمان باال است(. شبیه استراتژی حاکم بر بیمارستان گر در امور )زیاد( )تعداد عناصر خارجی دخالت پیچیده

 consensus.sویژگی استراتژی اجماعی:  -10

 عمل جمعی نه شعور جمعی. توجه به تفکر گروهی، نشانه شور جمعی، شبیه رفراندوم در حکومتهای پارلمانی،

 ریشه در اجماع. ،استراتژی ایدئولوژیکی بر خالف ،ریزی بلندمدت مهبرنا منطبق با

 Imposed.sویژگی استراتژی تحمیلی: -11

انتخاب سازمانی  ،شب بازی بیرونیها ترین استراتژی، مدیران عروسک خیمه تحمیل استراتژی از بیرون سازمان، اضطراری

 نویس انشاهای بیرون. محدود، مدیران دیکته
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 √اصل

 ×فرع

 اجماعی                  

 تحمیلی

 

 

 ای پروسه

 

 

 منفصل

 ایدئولوژیکی

 

 

 

 

 چتری

 کارآفرین جهت مشخص کارآفرین تغییر جهت داده

 

 

 

 

 دهند. بینش از واقعیت را شکل می یک هایی است که ای از تفکرات، تصورات و ارزش ( پارادایم مجموعه1

 دهند. تصورات هستند که به نحوی حقیقت را توضیح میای از مفروضات و  پارادایم مجموعه

 راهنمایی برای حل مسائل انسان است به معنای تغییر باور است. پارادایم،

 دهند. را نشان می ای است که راه نقشه پارادایم،

 دهند. ای را نشان می ای از قواعد هست که محدوده مجموعه پارادایم،

ر را دوره انتقال یا اشود این دوره گذ ایم قبلی منسوخ شده و یا به شرایط خاصی محدود می( با ظهور پارادایم جدید، پاراد2

رانهای انتقال پارادایم هستند. هر پارادایمی تحت  پیش .شیفت پارادایم و به فرآیند آن تغییر پارادایم گویند. عوامل محیطی

 پارادایم یا مشرف است ابر یگر راپارادایم بزرگتری که چند پارادایم د است به پارادایم بزرگتری

 Meta- paradigm گویند. می 

منفعت ساز متکی  ها هستند و استراتژیها نیز برای موفقیت باید برفرصتهای معتبر و ها، دور نمای اصلی استراتژی ( فرصت3

 باشند.

 شود. ثر بخش محقق میاتخاذ استراتژی ا در شرایط خاص که با نهفتهمنفعت بالقوه  فرصت یعنی، بالفعل نمودن -

 شهودی بسیار باالست. ذهن خالق و درک فرصت وجود الزمه درک -

 است.  ذهن سازی حساس دوم،و نسبت به موضوع  سازی ذهن غنی اول مهمترین امر در درک فرصتها، -

 فرصتها زاییده قواعد کسب و کار هستند. -

 گویند. ژیکی میاهداف استرات ،های استراتژیکی در فرصت به منافع نهفته -

 شوند. استراتژیکی می اهداف دستیابی سازمان به ها( یعنی عواملی که مانع موانع ) گلوگاه -

 آفریند. استراتژی را می های متفاوتی از های متفاوتی از فرصت، چهره ( پارادایم با ارائه گونه4

I 
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E 
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 جاری شکل می گیرند. ایمبر مبنای پارادالف( استراتژیهای آگاهانه 

 کند. جستجو می حلهای بدیع را در فضای پارادایم موجود ) جاری( راه ب( استراتژیهای خالقانه 

 بر شناخت پارادایم آینده استوار است. نگر  ج( استراتژیهای آینده

 خلق پارادایم جدید استوار است. شکنی و قاعده بر مبنای د( استراتژیهای آینده ساز 

 نگر و آینده ساز آینده استراتژی تفاوت بین (5

 ساز استراتژیهای آینده نگر استراتژیهای آینده

 آینده خلق پارادایم شناخت پارادایم آینده

 ایم ) بینش(پاراد به دنبال انحصاری بودن به دنبال برتری پارادایم

 بر برای پیروزی از طریق یادگیری پیدا یک راه میان کند. قابلیت رقبا را به شدت خنثی می

 .کند می

 براساس گرایش تعاملی براساس گرایش فعال

متکی بر خالقیت افراد خاص و یادگیرنده )الگوی  سبک فراگیر دنیای امروز

 گرایانه است( خاصی ندارد آرمان

 تراتژی:گیری اس شکل -6

 الف( براساس دیدگاه شهودی ) توصیفی( استراتژی یک هنر است ) اوهما، مینتزبرگ، استاس(

 ب( براساس دیدگاه تجویزی )عقالنی( استراتژی یک علم است ) آنسوف، آندریو، پورتر(

 رایموند(اقتضایی دوراندیشانه( استراتژیکی هنر و علم است ) لیوتاک،  –ج( براساس دیدگاه تلفیقی) سیستمی 

 مکاتب درک -8 

آمیز. پس مکتب اساساً یک  تا اغراق فکرانه است. از کوته در واقع یک جنبۀ فکری. schoolاصطالح التین یعنی  در مکتب

بخشهای مشترک با مکتب تسنن دارد حتماً خیلی زیاد.  چقدر است شیعه گوئیم مکتب ما ی ذهنی است. مثالً وقتی می پدیده

خداپرستی واقع هستند.  بینی و به نام جهان سایر ادیان دارد باز هم زیاد، چون همه تحت یک پارادایم کاتباز طرفی چقدر با م

پارادایم ) مکتب( اسالم است و خود مکتب  پس مکتب میتواند زیر مجموعه پارادایم باشد مثالً مکتب شیعه و تسنن که تحت

 و االآخر. ید استمکتب مسیحی و.... تحت پارادایم ) مکتب( توح اسالم و

 انواع مکاتب -9

 مکاتب:

 تجویزی  -1

 باشد. همتا مکتب طراحی: استراتژی باید بی -

 ریزی: تولید برنامه مهم است نه الزاماً استراتژی مکتب برنامه -

 آید. یابی: استراتژی براساس نتایج تحلیل بدست می مکتب موقعیت -

 توصیفی: -2

 انداز رهبری است. چشم استراتژی همان مکتب کارآفرینی: -

 نگرش است. بعنوان استراتژی مکتب ادراکی: -

 مکتب فرهنگی: استراتژی معادل آرمان مشترک و مقاصد جمعی است. -

 یند نقد وبررسی است.مکتب قدرت گرایی: استراتژی یک فرآ -

 مکتب یادگیری: استراتژی مبتنی بر نوظهوری و یادگیری است. -

 راتژی تحمیلی است.است مکتب محیطی: ساخت -

 )پیکربندی(: استراتژی راجع به تداوم است. مکتب تلفیقیتلفیقی  -3
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 مقایسه مکاتب از نظر مفاهیم مهم آنها: -10

 تنوع. مدیران اجرایی مهم. کم مکتب طراحی: مبتنی بر فرآیند. تمرکز بر اعتقادات. استراتژیها محدود و -

 هستند. سازمانهای ماشینی. برنامه ریزان مهم اقدامات. مناسب توالی منطقی مبتنی بر ریزی: نامهمکتب بر -

 گران مهم هستند. اما بنیادین. تحلیل یابی: تاکید بر اهمیت استراتژی. خلق استراتژیهای ساده مکتب موقعیت -

 

 های پیش رو نه حل مسائل جاری.رشد اقتصادی. تمرکز بر فرصت مکتب کارآفرینی: محیط پویا. گرایش به -

 اقتضایی است. تنظیم استراتژی براساس یک فرآیند مکتب ادراکی )شناختی(:

 تکوین دهی استراتژی یک فرآیند در حال مدیریت تغییر! شکل مکتب یادگیری: مدیریت بوسیله تغییر مهم است نه -

 گرایی: برروی نفع گروههای ذینفع تمرکز دارد. مکتب قدرت -

 سازی مهم. گرایی. مبتنی برشناخت جمعی. فرآیند اجتماعی انعکاسی از قدرت تب فرهنگی:مک -

 خواهد. کند که محیط می مکتب محیطی: رهبری یک عنصرگذرا است و کاری می -

 حداقل تغییرات استراتژیکی است. ساختار با ثبات بهتر است. مکتب پیکربندی: مهم حفظ ثبات یا -

 ی مربوطه: ظر پیغام موردنظر و موعظهمقایسه مکاتب از ن -11

 کن بعد بپر( مکتب طراحی: تناسب مصلحت )نگاه -

 ریزی : اول رسمی کردن بعد اجرا )عالج واقعه قبل از وقوع( مکتب برنامه -

 چیزی واقعیت ندارد مگر کلمه واقعیت( یابی: آنالیز )هیچ مکتب موقعیت -

 شدن و امیدوار بودن )رهبر کیست و کجاست؟(بینی کردن، متمرکز  مکتب کارآفرینی: پیش -

 کنیم. میکردن ) وقتی آنرا ببینیم باورش  مکتب ادراکی: خلق -

 سعی کردن )اگر موفق نشدی دوباره سعی کن!( مکتب یادگیری: یادگیری، اجرا کردن و -

 عدد یک باش( گرایی: ارتقا، ترفیع، احتکارکردن)مواظب مکتب قدرت -

 افتد( ش نمیرچگی )یک سیب هرگز دورتر از درختم و یکپامکتب فرهنگی: ادغا -

 العمل و تسلیم در برابر محیط )بستگی دارد( مکتب محیطی: عکس -

 مکتب پیکربندی: ادغام و دگرگونی ) هر چیزی فصل و زمانی دارد( -

 مقایسه مکاتب از نظر نظم پایه: -12

 مکتب طراحی: معلمان و عالقمندان به رهبری -   

 و پرسنل ماهر مالی MBA  ای ریزی: مدیران حرفه مکتب برنامه -   

 یابی: سازمانهای صنعتی و نظامی مکتب موقعیت -   

 

 مکتب کارآفرینی: مطبوعات تجاری مشهور، سازمانهای تازه تاسیس -   

 شناسی مکتب شناختی )ادراکی(: روان -   

 یتمکتب یادگیری: افراد عالقمند به تجربه و خالق -   

 گرایی: علوم سیاسی مکتب قدرت -   

 شناسی انسانی چون مردم فرهنگی: علوممکتب  -   

 شناسی مکتب محیطی: بیولوژی و زیست -   

 مکتب پیکربندی: تاریخ -   
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 مقایسه مکاتب از نظر محیط خارجی و فرآیندهای داخلی: -13

 فرآیندهای داخلی: منطقی -2محیط خارجی: قابل کنترل ،  -1تجویزی: همگی =          

 مکاتب

 توصیفی: همگی        

 

 یه دید:ومقایسه مکاتب از نظر زا -14

 کند. ریزان نگاه می جلوتر از برنامهمکتب طراحی:  

 کند اما پشت سر طراحی جلو نگاه می ریزی: مستقیم به مکتب برنامه

 کند.( ه آنالیز میدر جعبه سیا نگرد ) هر چیزی را یابی: به پشت می مکتب موقعیت

 به بینشی منحصر بفرد از آینده نظر دارد. مکتب کارآفرینی: فراتر و

 در ابری از باورها محصور است. باال نظر دارد و مکتب فرهنگی: به

 رایی: به پایین تمرکز دارند و در جزئیات اسیرند.گ مکتب یادگیری و قدرت

 مکتب ادراکی: در ذهن و مرکز قرار دارد.

 نگرد. یطی: از بیرون به درون میمکتب مح

 نگرد. مکتب پیکربندی: به فرآیند و پیرامون آن ) توامان( ) پاکیزه( می

 

 

 
 مکتب فرهنگی              

 

 یابی موقعیت مکتب           

 

 گرایی مکتب یادگیری و قدرت                

 محیط خارجی: غیر قابل کنترل) به استثنای مکتب کارآفرینی با محیط قابل کنترل(

 بافرآیندهای منطقی( فرآیندهای داخلی: طبیعی ) به استثنای مکتب محیطی

 مکتب ادراکی

 مکتب

ریزی برنامه  
 مکتب

 طراحی

 مکتب

 کارآفرینی

 مکتب پیکربندی

 مکتب محیطی


