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مدیریت استراژیک

تعقل و تفکر •

ر را می بندند بیشتر لغت شناسان لفظ عقل را در اصل ار عقال که به معنای ریسمان و طنابی است که با ان پای شت•

طرفی تا از حرکت باز ایستد و فرار نکند و صاحب صحاح عقل را به معنی حجر و منع تفسیر کرده است و از

ند چون انسان نیرویی است که انسان را از ارتکاب نا شایست ها باز می دارد و او را از کار های زشت نهی می ک

از باب تشابه به این نیروی درونی عقل گویند

عاقل کسی است که میتواند نفس خویش را کنترل کند از هوی هوس باز دارد •



اهمیت و مفهوم تفکر

راهم قدرت تفکر فصل ممیز انسان از سایر مخلوقات خداوند است و این امکان را برای او ف•

.میکند

ل عبادت اهمیت این مسله به قدری زیاد است که دین مبین اسالم یه ساعت اندیشه را از هفتاد سا•

.باالتر می داند

گ در خصوص معنای لغوی تفکر باید اشاره کرد که در بیشتر فرهنگ نامه ها از جمله فرهن

تفکر به معنای اندیشیدت است ,معین 



کتابدرراغبوکاردردقتوتاملیعنیتفکرالتاملالتفکرکهاستامدهالبحرینمجمعدر

رکتحوتالشبهراتفکرونامدمیعلمرااگاهیوعلمرااگاهیعلمدریافتاستعدادمفردات

.کندمیمعناعقلنظرزیردراگاهیوعلمدریافتبرایاستعداداین

انازایثمرهیاوتعقلازایجلوهتفکرکهگرفتنتیجهمیتواناینهاهمهمجموعازحالهربه

تدسبهمعقولومطلوبنتیجهازانهاتاداردمیواامورعمیقبررسیوتاملبهراماکهاست

.استانسانسعادتوخواستهدرجهنهایتکهرستگاریفالحبهانجامسرواوریم



بررسی تفکر در ایات

دستور می اسالم دینی است بر پایه عقل و تفکر که گرچه به عبادات بدنی مانند نماز و روزه غیره

.دهد

ه انسان نوع دیگری از تفکر که مورد تاکید اسالم و قران است همانا اندیشیدن درباره انچه است ک

چه را به خدا نزدیک تر میکند و ان اندیشه دوباره مخلوقات خداوند اعم از اسمانها و زمین و هر ان

.میان انهاست و منظور از تفکر درباره امور بیهوده و بی ثمر



روش تفکر

ان ها به قران کریم روش تفکر صحیح را بطور کالسیک به انسان اموزش نداده است زیرا انس•

فطرت خود قادر به تفکر هستند تفکر انسان را دارای دو عنصر اساسی میدانند

یعنی دانسته هایی که انسان از قبل اموخته و میخواهد توسط انها به مطالب جدیدی دست•

مواد تفکر1.یابد

شکل تفکر2

ه نتیجه یعنی چینش و نظمی که متفکر به ان دانسته ها ی قبلی خود می دهد تا به طور صحیح ب

برسد



بررسی تفکر در روایات و احادیث

دومین منبع مهم اسالم برای رجوع و بهره گیری از ان روایات و احادیث پیامبر و امامان •

شده معصوم است یکی از مهم ترین اموری که در سیره  این بزرگواران بر ان تاکید ی خاص

تفکر و تدبر است

ر به طوری که در خبر امام حسن مجتبی هند بن ابی ها له امده است که رسول خدا همواره تفک•

میکرد



عملکرد مغز و ارتباط ان با تفکر

انده می یکی از پدیده های بسیار جالب سده هیجدهم که شبیه به کف شناسی بود فرنولوژی خو

ا پیدا بانی فرنولوژی شخصی بود به اسم ژوزف این فرد زرنگ در پی این بود که روشی ر.شد

.کند تا توسط ان بتواند شخصیت فکری و شعوری شخص را بیان کند

ا نمی شود مغز ما بی نظیر است  مثل اثر انگشتان ما که منحصر به فرد هستند هیچ دو نفری پید

که الگوی مغزی یکسانی داشته باشند 



ویژگی های نیمکره راست مغز

سمت چپ بدن را هدایت می کند1.•

مرکز درک تصاویر و مقررات 2•

.درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است3•

.ویژگی های زنانه دارد4•

.ادراک ان کل نگر است5•

.استعداد موسیقی در این قسمت است6•



ویژگی های نیمکره چپ مغز

قسمت راست بدن کنترل میکند1.•

.ویژگی مردانه دارد2•

.با جزیات سرکار دارد3•

.عجول است و حوصله ندارد4•

.استعداد موسیقی و نقاشی ندارد5•

.قدرت خالقیت و کشف ندارد6•



کرد هر نیمکره مغز را به ربه دالیل زیر نمی توان کا
صورت جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر در نظر گرفت

.عدم تقارن نیمکره ها مطلق نیست بلکه یک امر درجه ای است1

.نواحی مختلفی در مغز هست که باید فعالیتشان در هم ادغام شود2

.هیچ دلیل دیگری در دست نیست که چرا مغز این گونه باید تکامل یافته باشد3

ت فراموش نکنیم که انسان دارای یک مغز باشکوه دو قسمتی است که هریک از انها فعالی4

.تخصصی خود را دارند



چه موقع نیاز دارید از حل خالق مسله استفاده کنید 

وقتی یک مسله ای عادی تکراری و خوش ساخت داریم 1•

وقتی مسله بی ساختاری داریم بسیار گمرا ه کنندس2•

وقتی مسله راهبردی و بلند مدت داریم3•

مسایل سازمانی و تاکتیکی باشند4•

وقتی با یک مورد اضطراری مواجه هستیم5•



ا حاال باید ببینیم شش عامل تحریک کننده مغز قدیم که ب

کنترلشان می توان کلید مغز قدیم را به دست اورد کدام 
هستند

خود مرکز بینی1•

تضاد2•

داده ها ی ساده3•

شروع و پایان4•

محرک های تصویری5•

احساس6•



روان شناسی اجتماعی و عصب شناسی

سطح تبیین   فرایند های بین گروهی                                                                        

فرهنگ جامعه    فرایند های گروه                                                                             

فرد        تعامل ها و مواجهه های اجتماعی                                                        

شخص ب

مدار های 

عصبی

سلول های 

عصبی

فرایند 

های 

شیمیایی

شخص 

الف

مدارهای 

عصبی

سلول های 

عصبی

فرایند های 

شیمیایی



تفکر استراتژیک و علم عصب شناسی

ن مدیری شیرزاد معتقد است که جای تعجب است که تا کنون کار چندانی برای فهم اینکه در ذه•

.که تصمیمات استراتژیک اتخاذ میکند چه میگذرد انجام نگرفته است

می برخی از پژوهشگران تاکید میکنند که در واقع دانش تفکر اتراتژیک نظریه بازی•

ر شکست بطور معمول تفکر اتراتژیک توسط نظریه پردازان نظریه بلزی ها به عنوان هن.باشد

دادن رقیب تعریف می شود رقیبی تالش میکند تا همان کار را با شما انجام دهد  مضمون

قیب مرکزی در نظریه بازی همین است که به موقعیت های تصمیم گیری میپردازد در ان دو ر

باهوش که اهداف متعارضی دارند تالش میکنند



تعریف معنای برنامه ریزی 

ترل و برنامه ریزی    یکی از فرایند های بنیادی مدیریت است و بطور خیلی نزدیک با کن•

سازماندهی مرتبط است 

برنامه ریزی  معموال از یک فرایند سه سطحی تبعیت میکند•

تجزیه و تحلیل موقعیت 1•

تعیین شرایط مطلوب اینده 2•

پیاده سازی و اجرا برنامه3•



مرحله ای 5باریل و کامرون برنامه ریزی را یک فرایند 
می دانند

تعیین اهداف یا مقاصد سازمان1•

تجزیه و تحلیل وضغیت موجود2•

تعیین گزینه ها3•

ارزیابی گزینه ها و انتهاب گزینه برتر 4•

پیاده سازی5•



مقاله گینتر و همکارانش

چشم انداز و ماموریت 1•

تعیین اهداف2•

بررسی عوامل خارجی 3•

بررسی عوامی داخلی4•

تعیین گزینه های اتراتژیک5•

انتخاب اتراتژی6•

پیاده سازی7•

کنترل8•



خالصه برنامه ریزی

برنامه ریزی اولین و مهم ترین اقدام مدیریتی است هرچند مستلزم حمایت تمامی اقدامات•

.مدیریتی است تا موثر واقع شود

سیدگی به برنامه ریزی یک فرایند تعیین هدف تجزیه و تحلیل موقعیت توسعه مفاهیم برای ر•

موقعیت و دستیابی به اهداف و به کار بردن انهاست



معنا شناسی استراتژی

.واژه استراتژی که اکنون در زبان فارسی از ان به عنوان راهبرد تعبیر میشود•

ریشه واژه استراتژی واژه یونانی اتراتژیا به  معنی فرماندهی و رهبری است•

سال قبل میالدی مسیح باز می گردد در ان دوران ژنرال چینی 340مفهوم استراتژی حداقل به•

نی در کتاب خود تحت عنوان هنر جنگ اصول پیروزی در نبرد را توضیح می دهد و به روش

.بسیاری از مفاهیم رویکرد استراتزی رت بیان می کند



مدیریت نظامی

ملیات هنر یا علم ترکیب و به کار گیری  وسایل جنگی در برنامه ریزی و هدایت حرکات و ع•

بزرگ نظامی 

همچنین لغتنامه جدید ومختصر انگیلیسی اکسفورد                                                        •

ا ادامه را در واژه های جنگی اینگونه تعریف میکند اداره یا فرماندهی  یک جمعیت  اماستراتزی 

ت امیز می دهد و میافزاید  در نظریه بازی نظریه کسب و کار و غیره برنامه ای برای اقدام موفقی

مبنی بر عقلنیت و وابستگی متقابل پیشنهاد کنندگان شرکای مخالف یا رقیب است



میگوید یک میتنبرگ و همکارانش معتقدند     تقریبا از هر کسی که بپرسید استراتژی چیست•

.برنامه است

دت به هم این نظریه بسیار  قدرتمند است زیرا نشان می دهد که استراتژی و برنامه ریزی به ش•

طریقه استراتژی تعیین مقاصد و اهداف بلند مدت و پایه ای یک سازمان و پذیرش. متصل اند 

عمل و تخصیص منابع ضروری به ان هدف هاست



تعاریف ذکر شده مفاهیم استراتژی را موارد و باتوجه به 
چنین تبیین نمود که

.استراتژی به کلیه اقداماتی که جهت اجرای ماموریت صورت میگیرد اطالق میشود1•

ات استراتژی تعهدی است به انجام یک مجموعه اقدام های مشخص به جای فعالیت ها و اقدام2•

.دیگر

میگیرد تاکید اصلی استراتژی چگونگی تعادل محیط داخلی سازمان با محیط خارجی را دربر3•

.در رویکرد های استراتژی اصل تمرکز یک اصل بدون تغییراست4•



اولین روش برنامه ریزی استراتژیک

برای واحد های کسب و کار توسعه داد 1920در سال های •

عه هدف اصلی این مدل کمک به شرکت برای سازگاری بین خود و محیط مربوط برای توس•

بهترین استراتژی برای شرکت بود

واحد های برنامه ریزی به عنوان بخشی از تمایل گسترده برای1970و1960در سال های •

بهر گیری از فنون علمی مدیریت در شرکت ها ایجاد شد



استراتژی همچنان یک فرایند عمدتا مشخص و هنجاری 
بود با مراحل کامال تعریف شده

تعیین اهداف 1•

ارزیابی شرایط درونی و بیرونی سازمان 2•

ارزیابی استراتژی 3•

ک تدوین برنامه های عملیاتی نظیر اهداف کوتاه مدت بودجه و دیگر برنامه ها در قالب ی4•

برنامه جامع



تکامل برنامه ریزی استراتژیک

• مرحله 1مرحله 2مرحله3مرحله4مرحله 5مرحله6مرحله

برنامه ریزی 

مالی 

بودجه

کنترل مالی 

برنامه ریزی 

بلند مدت

بودجه چند 

ساله تغییرات 

نسبتا شدید 

محیطی

برنامه ریزی 

استراتزیک در 

سطح کسب و 

کار 

تغییرات 

گسترده 

محیطی  

افزایش 

پاسخگویی به 

بازار و رقابت

برنامه ریزی 

استراتژیک 

در سطح 

سازمان 

نیاز به توجه 

به کل سازمان 

در عوض 

نگاه بخشی

مدیریت 

استراتژیک 

در نظر 

گرفتن همه 

منابع برای 

خلق مزیت 

رقابتی

تفکر 

استراتژیک 

رویکرد 

شهودی 

مکمل برنامه 

ریزی 

استراتژیک  

نگاه غیر 

مکانیکی 



توضیح مختصری از شش مرحله

استمالیریزیطرحبهمربوط1950دههدراستراتژیپارادایمتکاملدرمرحلهاولین1•

بهکهزمانیافقیکطیمالیبودجهسازیامادهبرشرکتهایریزیطرحتمرکزکه

.استبودهرفتمیفراترماه12ازسختی

زمانیافقیکازهاسازمانکهشدشانبهمنجر1960دههدرمرحلهایندوممرحله2•

ایستاورتصبهمنابعتخصیصوسالهچندهایبینیپیشمحیطیتحلیلبرایترگسترده

کننداستفاده

جدیدجنبششاهدرقابتوبازاربهپاسخدر1970دههو1960اواخرسوممرحله3•

بودبیرونمحیطپایهبرریزیطرحعنوانباسوممرحلهبهورودواستراتژی



ح مرحله چهارم  دومین نوع  برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک در سط4•

به دالیل زیر مطرح شد1970سازمان است که در سال های دهه 

افزایش رقابت جهانی 1•

تغییر ارزش های اجتماعی2•

عدم اطمینان نظامی و سیاسی3•

خریداران نکته سنج و رکورد اقتصادی4•



مدیریتعنوانبهانازکهشدندمواجهجدیدیمرحلهبا1980دههدرپنجممرحله5•

شودمییاداستراتژیک

مدیریتبهریزیبرنامهازاستراتژیپارادایمتکاملسیردرتغییراتششمرحله6•

نمینشانرااستراتژیاجرایدرتوجهیقابلهایبهبود1980دههاواسطدراستراتژیک

.داد



در واقع اصطالح استراتژی غالبا به طریقی ضدو نقیض 

مورد استفاده قرار میگیرد با این وجود بیشتر تعریف ها
در موارد مشترکی هستند

مدتبلندگیریجهت1•

کندفعالیتبایدهاییرشتهچهدرسازماناینکه2•

کردنحداکثرهاتهدیدرساندنحداقلبهجهتدرمحیطباسازمانهایفعالیتتطبیق3•

هافرصت

دسترسدرمنابعباسازمانهایفعالیتتطبیق4•



ویژگی های دیگری می توان برای برنامه ریزی 
استراتژیک بر شمرد به شرح زیر است

منعکس کننده ی ارزش های حاکم بر سازمان 1•

توجه به سوال اصلی و اساسی سازمان2•

تعیین چارچوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریت3•

دید دراز مدت و توجه به افق های دورتر از سازمان4•



عناصر استراتژیک

تجزیه و تحلیل استراتژیک1•

محیط1•

فرهنگ و خواست سهامداران 2•

منابع و توانایی استراتژیک3•

انتخاب استراتژیک2•

تشخیص راه حل های استراتژیک1•

سنجش راه های استراتژیک2•

انتخاب استراتژیک3•



ارزیابی استراتژیک3•

برنامه ریزی و تخصیص منابع1•

ساختار سازمانی2•

مدیریت تغییر3•



کویژگی های تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

ویژگی های تفکر استراتژیک    ویژگی های برنامه ریزی استراتزیک   

شهودی1

پرداختن به فرضیه خام و سنتز ها2

شناسایی پارادام  های جدید 3

تفکر باز و خارج از محدودیت هائ موجود 4

مبتنی بر یک روش مدیریتی حمایتی 5

نتیجه حرکت در مسیر تحقق چشم انداز

منطقی و تحلیلی1

رسمی و مبتنی بر گام های تعریف شدهد 2

سازماندهی مطالب موجود 3

نتیجه گیری بر مبنای گذشته و یا اقتباس از4

دیگران 

تمایل به محاسبه و تحلیل ریاضی 4

نتیجه برنامه ریزی مفصل



تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک                        تفکر استراتژیک      

فرایند 

تکمیل                                                         

بر مبنای پیش بینی                                                                                   

بر مبنای فرصت های اشکار

فرایند تکمیل 

برمبنای پیش بینی   

بر مبنای فرصت ها ی اشکار

سنتز خالقانه 

بر مبنای یادگیری

برمبنای فرصت های پنهان

ماهیت کار

جهت گیری 

هدف گذاری



تدوین استراتژی به عنوان خلق و تخریب همسویی

اینده 

مطلوب
واقعیت 

موجود

ای تفکر استراتژیک بر

بر هم زدن همسویی

برنامه استراتژیک 

برای ایجاد همسویی



فرضیه های مکتب یاد گیری 

ماهیت پیچیده و غیر قابل پیش بینی 1

در حالی که رهبر نیز باید یاد بگیرد و گاهی اوقات بتواند یاد گیرنده اصلی باشد2

استراتژی به شکل الگو از دل گذشته نشات می گیرند 3



رابطه بین تفکر استراتژیک و برنامه ریزی 

•

مدیریت 

استراتژیک

تفکر 

استراتژ

یک

رنقش تفک
نقش 

برنامه 

ریزی

برنامه 

ریزی 



1برنامه ریزی استراتژیک •

منطقی سیستماتیک هماهنگ با استاندارد ها•

نقش برنامه ریزی استراتژیک2

یک و ادغام ای درک و پشتیبانی کردن از استراتژی های توسعه یافته از فرایند تفکر استراتژ•

پشتوانه ها در تجارت



تفکر استراتژیک3•

ه حل های قابلیت ادغام عقاید قابلیت در نظر گرفتن جهت های گوناگون فکری جهت نیل به را•

مناسب خالقیت انگیزش نواوری

نقش تفکر های اتراتژیک4•

سوی تعیین به دنبال نو اوری و تصویر اینده ای نوین و بسیار متفاوت که بتواند شرکت را به•

مجدد استراتژی های هسته ای و حتی صنعتی خود هدایت کند 



چند  مرحله برای تفکر استراتژیک توسط مدیران ارشد 
پیشنهاد کرده اند 

می دانند که میخواهند سازمانشان چگونه شود1•

قادرند منابع شان را تغییر دهند تا بتوانند در بازار های اینده رقابت کنند 2•

سی ریسک درامد ها و هزینه های جایگزین های استراتژی پیش رویشان را ارزیابی و برر3•

می کنند 

ر منطقی و نظام مند در مورد گام های برنامه ریزی و مدلی که میخواهند استفاده کنند فک4•

میکنند



اقدام رهبری استراتژیک توانایی ترکیب تفکر استراتژیک
و تاثیرگذاری

تاثیر اقدام

تفکر

رهبری 

استراتژیک

دامنه وسیع

تاثیر در طول 

زمان

تغییر عمده

تفکر استراتژیک 

انواع مهارتها



مهارت های الزم برای تفکر استراتژیک 

تمرکز بر عوامل کیلیدی 1•

تاکید بر برتری های نسبی2•

پیگیری ابتکار عمل های تهاجمی3•

کسب و کار و بازار را بشناسد4•

کشف درجات ازادی استراتژیک5•

تهدیدهارا شناخته و بر انها فایق اید6•


