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ارتباط تفکر و استراتژی: عنوان

ناصر مهربان، هلیا خراسانی: پژوهشگرنام 

مانی شجاعی: نام استاد
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مدیریت استراژیک

تفکروتعقل•

پایانباهکاستطنابیوریسمانمعنایبهکهعقالاراصلدرراعقللفظشناسانلغتبیشتر•
منعوجرحمعنیبهراعقلصحاحصاحبونکندفراروایستدبازحرکتازتابندندمیراشتر

میبازهاتشایسناارتکابازراانسانکهاستنیروییانسانچونطرفیازواستکردهتفسیر
گویندعقلدرونینیرویاینبهتشابهبابازکندمینهیزشتهایکارازرااوودارد

داردبازهوسهویازکندکنترلراخویشنفسمیتواندکهاستکسیعاقل•
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اهمیت و مفهوم تفکر

.میکندفراهماوبرایراامکاناینواستخداوندمخلوقاتسایرازانسانممیزفصلتفکرقدرت•
عبادتسالهفتادازرااندیشهساعتیهاسالممبیندینکهاستزیادقدریبهمسلهایناهمیت•

.داندمیباالتر

معینفرهنگجملهازهانامهفرهنگبیشتردرکهکرداشارهبایدتفکرلغویمعنایخصوصدر
استاندیشیدتمعنایبهتفکر,



www.mshojaie.com

تابکدرراغبوکاردردقتوتاملیعنیتفکرالتاملالتفکرکهاستامدهالبحرینمجمعدر
کتحروتالشبهراتفکرونامدمیعلمرااگاهیوعلمرااگاهیعلمدریافتاستعدادمفردات

.کندمیمعناعقلنظرزیردراگاهیوعلمدریافتبرایاستعداداین

انازایثمرهیاوتعقلازایجلوهتفکرکهگرفتنتیجهمیتواناینهاهمهمجموعازحالهربه
تدسبهمعقولومطلوبنتیجهازانهاتاداردمیواامورعمیقبررسیوتاملبهراماکهاست
.استانسانسعادتوخواستهدرجهنهایتکهرستگاریفالحبهانجامسرواوریم
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بررسی تفکر در ایات

میستوردغیرهروزهونمازمانندبدنیعباداتبهگرچهکهتفکروعقلپایهبراستدینیاسالم
.دهد

راانسانهکاستانچهدربارهاندیشیدنهمانااستقرانواسالمتاکیدموردکهتفکرازدیگرینوع
یانمانچههروزمینواسمانهاازاعمخداوندمخلوقاتدوبارهاندیشهانومیکندترنزدیکخدابه

.ثمربیوبیهودهاموردربارهتفکرازمنظوروانهاست
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روش تفکر

بههاانسانزیرااستندادهاموزشانسانبهکالسیکبطورراصحیحتفکرروشکریمقران•
میداننداساسیعنصردودارایراانسانتفکرهستندتفکربهقادرخودفطرت

دستجدیدیمطالببهانهاتوسطمیخواهدواموختهقبلازانسانکههاییدانستهیعنی•
تفکرمواد1.یابد

تفکرشکل2

نتیجههبصحیحطوربهتادهدمیخودقبلییهادانستهانبهمتفکرکهنظمیوچینشیعنی
برسد
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بررسی تفکر در روایات و احادیث

وم دومین منبع مهم اسالم برای رجوع و بهره گیری از ان روایات و احادیث پیامبر و امامان معص•
ر و تدبر است یکی از مهم ترین اموری که در سیره  این بزرگواران بر ان تاکید ی خاص شده تفک

است

کر به طوری که در خبر امام حسن مجتبی هند بن ابی ها له امده است که رسول خدا همواره تف•
میکرد
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عملکرد مغز و ارتباط ان با تفکر

میواندهخفرنولوژیبودشناسیکفبهشبیهکههیجدهمسدهجالببسیارهایپدیدهازیکی
تاکندپیداارروشیکهبوداینپیدرزرنگفرداینژوزفاسمبهبودشخصیفرنولوژیبانی.شد

.کندبیانراشخصشعوریوفکریشخصیتبتواندانتوسط

کهشودنمیداپینفریدوهیچهستندفردبهمنحصرکهماانگشتاناثرمثلاستنظیربیمامغز
باشندداشتهیکسانیمغزیالگوی
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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•
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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•
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کرد هر نیمکره مغز را به صورتربه دالیل زیر نمی توان کا
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
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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•
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ه با حاال باید ببینیم شش عامل تحریک کننده مغز قدیم ک
ستندکنترلشان می توان کلید مغز قدیم را به دست اورد کدام ه

خود مرکز بینی1•

تضاد2•

داده ها ی ساده3•

شروع و پایان4•

محرک های تصویری5•

احساس6•
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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
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تفکر استراتژیک و علم عصب شناسی

مدیریذهندراینکهفهمبرایچندانیکارکنونتاکهاستتعجبجایکهاستمعتقدشیرزاد•
.استنگرفتهانجاممیگذردچهمیکنداتخاذاستراتژیکتصمیماتکه

بطور.باشدمیبازینظریهاتراتژیکتفکردانشواقعدرکهمیکنندتاکیدپژوهشگرانازبرخی•
رقیبدادنشکستهنرعنوانبههابلزینظریهپردازاننظریهتوسطاتراتژیکتفکرمعمول
ظریهندرمرکزیمضموندهدانجامشماباراکارهمانتامیکندتالشرقیبیشودمیتعریف

افاهدکهباهوشرقیبدواندرمیپردازدگیریتصمیمهایموقعیتبهکهاستهمینبازی
میکنندتالشدارندمتعارضی
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تعریف معنای برنامه ریزی 

ورلکنتبانزدیکخیلیبطورواستمدیریتبنیادیهایفرایندازیکیریزیبرنامه•
استمرتبطسازماندهی

میکندتبعیتسطحیسهفرایندیکازمعموالریزیبرنامه•

موقعیتتحلیلوتجزیه1•

ایندهمطلوبشرایطتعیین2•

برنامهاجراوسازیپیاده3•
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مرحله ای می دانند5باریل و کامرون برنامه ریزی را یک فرایند 

تعیین اهداف یا مقاصد سازمان1•

تجزیه و تحلیل وضغیت موجود2•

تعیین گزینه ها3•

ارزیابی گزینه ها و انتهاب گزینه برتر 4•

پیاده سازی5•
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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•
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خالصه برنامه ریزی

اقداماتتمامیحمایتمستلزمهرچنداستمدیریتیاقدامترینمهمواولینریزیبرنامه•
.شودواقعموثرتااستمدیریتی

بهیدگیرسبرایمفاهیمتوسعهموقعیتتحلیلوتجزیههدفتعیینفرایندیکریزیبرنامه•
انهاستبردنکاربهواهدافبهدستیابیوموقعیت
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معنا شناسی استراتژی

.میشودتعبیرراهبردعنوانبهانازفارسیزباندراکنونکهاستراتژیواژه•

استرهبریوفرماندهیمعنیبهاتراتژیایونانیواژهاستراتژیواژهریشه•

درچینیژنرالدوراناندرگرددمیبازمسیحمیالدیقبلسال340بهحداقلاستراتژیمفهوم•
سیاریبروشنیبهودهدمیتوضیحرانبرددرپیروزیاصولجنگهنرعنوانتحتخودکتاب

.کندمیبیانرتاستراتزیرویکردمفاهیماز
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مدیریت نظامی

یاتعملوحرکاتهدایتوریزیبرنامهدرجنگیوسایلگیریکاربهوترکیبعلمیاهنر•
نظامیبزرگ

اکسفوردانگیلیسیومختصرجدیدلغتنامههمچنین•

میامهاداماجمعیتیکفرماندهییاادارهمیکندتعریفاینگونهجنگیهایواژهدررااستراتزی
برمبنیزامیموفقیتاقدامبرایایبرنامهغیرهوکاروکسبنظریهبازینظریهدرمیافزایدودهد

استرقیبیامخالفشرکایکنندگانپیشنهادمتقابلوابستگیوعقلنیت
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یکمیگویدتچیساستراتژیبپرسیدکهکسیهرازتقریبامعتقدندهمکارانشومیتنبرگ•
.استبرنامه

همبهدتشبهریزیبرنامهواستراتژیکهدهدمینشانزیرااستقدرتمندبسیارنظریهاین•
طریقهپذیرشوسازمانیکایپایهومدتبلنداهدافومقاصدتعییناستراتژی.اندمتصل
هاستهدفانبهضروریمنابعتخصیصوعمل
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نین باتوجه به مواردو تعاریف ذکر شده مفاهیم استراتژی را چ
تبیین نمود که

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

مات استراتژی تعهدی است به انجام یک مجموعه اقدام های مشخص به جای فعالیت ها و اقدا2•
.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•
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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

هر واحد های برنامه ریزی به عنوان بخشی از تمایل گسترده برای ب1970و1960در سال های •
گیری از فنون علمی مدیریت در شرکت ها ایجاد شد
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ود با استراتژی همچنان یک فرایند عمدتا مشخص و هنجاری ب
مراحل کامال تعریف شده

تعیین اهداف 1•

ارزیابی شرایط درونی و بیرونی سازمان 2•

ارزیابی استراتژی 3•

برنامه تدوین برنامه های عملیاتی نظیر اهداف کوتاه مدت بودجه و دیگر برنامه ها در قالب یک4•
جامع
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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 

ر استراتزیک د

سطح کسب و 

کار 

تغییرات 

ی  گسترده محیط

افزایش 

ه پاسخگویی ب

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 
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توضیح مختصری از شش مرحله

کهاستمالیریزیطرحبهمربوط1950دههدراستراتژیپارادایمتکاملدرمرحلهاولین1•
12ازسختیبهکهزمانیافقیکطیمالیبودجهسازیامادهبرشرکتهایریزیطرحتمرکز

.استبودهرفتمیفراترماه

گستردهزمانیافقیکازهاسازمانکهشدشانبهمنجر1960دههدرمرحلهایندوممرحله2•
کننداستفادهتاایسصورتبهمنابعتخصیصوسالهچندهایبینیپیشمحیطیتحلیلبرایتر

واستراتژیجدیدجنبششاهدرقابتوبازاربهپاسخدر1970دههو1960اواخرسوممرحله3•
بودبیرونمحیطپایهبرریزیطرحعنوانباسوممرحلهبهورود
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سازمان مرحله چهارم  دومین نوع  برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک در سطح4•
به دالیل زیر مطرح شد1970است که در سال های دهه 

افزایش رقابت جهانی 1•

تغییر ارزش های اجتماعی2•

عدم اطمینان نظامی و سیاسی3•

خریداران نکته سنج و رکورد اقتصادی4•
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مدیریتعنوانبهانازکهشدندمواجهجدیدیمرحلهبا1980دههدرپنجممرحله5•
شودمییاداستراتژیک

درستراتژیکامدیریتبهریزیبرنامهازاستراتژیپارادایمتکاملسیردرتغییراتششمرحله6•
.دادنمینشانرااستراتژیاجرایدرتوجهیقابلهایبهبود1980دههاواسط
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ین وجود بیشتر در واقع اصطالح استراتژی غالبا به طریقی ضدو نقیض مورد استفاده قرار میگیرد با ا
:تعریف ها در موارد مشترکی هستند

جهت گیری بلند مدت 1•

اینکه سازمان در چه رشته هایی باید فعالیت کند2•

ن فرصت تطبیق فعالیت های سازمان با محیط در جهت به حداقل رساندن تهدید ها حداکثر کرد3•
ها

تطبیق فعالیت های سازمان با منابع در دسترس4•
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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•
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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•
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ارزیابی استراتژیک3•

برنامه ریزی و تخصیص منابع1•

ساختار سازمانی2•

مدیریت تغییر3•
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ویژگی های تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

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

اس از نتیجه گیری بر مبنای گذشته و یا اقتب4

دیگران 

تمایل به محاسبه و تحلیل ریاضی 4

نتیجه برنامه ریزی مفصل
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تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک                        تفکر استراتژیک      

بر مبنای پیش بینی                                                                                   

مبنایفرصت های اشکاربر 

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
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تدوین استراتژی به عنوان خلق و تخریب همسویی

اینده 

مطلوب
واقعیت

موجود

رای تفکر استراتژیک ب

بر هم زدن همسویی

برنامه استراتژیک 

برای ایجاد همسویی
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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
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رابطه بین تفکر استراتژیک و برنامه ریزی 

مدیریت 

استراتژیک

تفکر

ژاسترات

یک

کرنقش تف
نقش 

برنامه 

ریزی

برنامه 

ریزی 
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1استراتژیکریزیبرنامه•

هااستانداردباهماهنگسیستماتیکمنطقی•

استراتژیکریزیبرنامهنقش2

ایادغاموکاستراتژیتفکرفرایندازیافتهتوسعههایاستراتژیازکردنپشتیبانیودرک•
تجارتدرهاپشتوانه
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تفکر استراتژیک3•

حل های قابلیت ادغام عقاید قابلیت در نظر گرفتن جهت های گوناگون فکری جهت نیل به راه•
مناسب خالقیت انگیزش نواوری

نقش تفکر های اتراتژیک4•

وی تعیین به دنبال نو اوری و تصویر اینده ای نوین و بسیار متفاوت که بتواند شرکت را به س•
مجدد استراتژی های هسته ای و حتی صنعتی خود هدایت کند 
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پیشنهاد چند  مرحله برای تفکر استراتژیک توسط مدیران ارشد
کرده اند 

می دانند که میخواهند سازمانشان چگونه شود1•

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

ی می ریسک درامد ها و هزینه های جایگزین های استراتژی پیش رویشان را ارزیابی و بررس3•
کنند 

ر میکنندمنطقی و نظام مند در مورد گام های برنامه ریزی و مدلی که میخواهند استفاده کنند فک4•
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اقدام و رهبری استراتژیک توانایی ترکیب تفکر استراتژیک
تاثیرگذاری

تاثیر اقدام

تفکر

رهبری 

استراتژیک

دامنه وسیع

تاثیر در طول

زمان

تغییر عمده

ژیک تفکر استرات

انواع مهارتها
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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•


