
 

 

 تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

پٙج تًشیف اص استشاتژی اسایٝ دادٜ است: قشح ، تٕٟیذ، اٍِٛ، ٔٛلًیت ٚ چطٓ ا٘ذاص. ثشای ثیطتتش ارتشاد، استتشاتژی    ( ۷۸۹۱یٙضثشي)ٔ

ٞتبی   استتشاتژی .  ٔكبًِٝ ضذٜ است، ٘یست ٞبی ٞذرٕٙذ آٌبٞب٘ٝ وٝ اص پیص ، ثش٘بٔٝ، یب ٔجٕٛيٝ الذاْ ای جض یه قشح ًٕٔٛالً ٔسئّٝ

 ْ ٞتبیی وتٝ تٛستف ايؿتبی      تذٚیٙی ٔی تٛا٘ٙذ يبْ یب خبظ ثبضٙذ. استشاتژی ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ دس لبِت یه اٍِٛ ٚ جشیب٘ی اص التذا

 سبصٔبٖ اتخبر ٔی ضٛ٘ذ، دس ٘هش ٌشرتٝ ضٛد.

ثٝ ٘طب٘ٝ اٍِٛ ثٝ ًٔٙبی غیتش ٔتذٖٚ    اٌش استشاتژی ثٝ ٔثبثٝ قشح یب ثش٘بٔٝ ثٝ ٚیژٌی ٞذرٕٙذ ٚ آٌبٞب٘ٝ ثٛدٖ آٖ اضبسٜ داسد، استشاتژی

 (.۷۸۹۱ثٛدٖ ٚ خٛد جٛش ثٛدٖ آٖ است ) ٔیٙضثشي ٚ ٚاتشص،

ٌیشی استشاتژیه، ثٝ يٙٛاٖ یه رشایٙذ ٔطخع ٚ ٌبْ ثٝ ٌبْ ٔی ٍ٘شد. ٔطىُ ایٗ است وٝ اٌتش   سٚیىشد يمالیی ٚ تذٚیٙی ثٝ تػٕیٓ

دٞذ، داسای ٔفشٚؾبت ثسیبسی استت   ٔٝ سیضی استشاتژیه اسایٝ ٔیچٝ ٔذَ يمالیی، سٚیىشدی سیستٕبتیه، لبثُ رٟٓ ٚ ٚاؾح ثٝ ثش٘ب

ٞتب   ثٝ يجبست دیٍش رشایٙذ ٔذیشیت استشاتژیه سا ٕٞیطٝ آٌبٞب٘ٝ ٚ استشاتژی(. ۷۱،ظ.۷۸۹۱وٝ دس ٚالًیت ٘بپبیذاس ٞستٙذ )جب٘سٖٛ،

ٖ ٕٔىٗ است ثب یه ثش٘بٔٝ يمالیتی  ٚالًیت ایٗ است: دس حبِی وٝ سبصٔب(. ۷۱،ظ.1987سا ٘یض ٞذرٕٙذ دس ٘هش ٔی ٌیشد )ٔیٙضثشي،

وبس ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه سا آغبصوٙذ، أب آ٘چٝ دس يُٕ نٟٛس ٔی یبثذ، ٕٔىٗ است ٔٛؾٛيی وبٔالً ٔتفبٚت اص ٞذف ٚالًی ٚ اِٚیتٝ  

ضتذٜ،   ٞبیی خٛدجٛش ٞستٙذ وٝ دس لبِت ٔتفبٚت ثب ثش٘بٔٝ پیطتتش قشاحتی   ٞبی ٔٛرك یب دسن ضذٜ اغّت استشاتژی ثبضذ. استشاتژی

 (.۷۱-۷۱،غع.1987نٟٛس پیذا ٔی وٙٙذ )ٔیٙضثشي،

ثیٙتی، ثتب    دیذٖ استشاتژی ثٝ يٙٛاٖ رشایٙذی پٛیب، خاللب٘ٝ، پبسخٍٛ ٚ غبِجبً ضٟٛدی ٚ دس چبسچٛثی اص ٔحیف ثستیبس غیتش لبثتُ پتیص    

تشاتژیه دس ثتش ٌیش٘تذٜ دٚ   ٔفْٟٛ تفىش استشاتژیه، سبصٌبسی ٚ تكبثك صیبدی داسد. ٔیٙضثشي ًٔتمذ است: ثش٘بٔتٝ سیتضی ٚ تفىتش است    

سیضی استشاتژیه ثب تجضیٝ ٚ تحّیُ، ایجبد ٚ سسٕی وشدٖ سیستٓ ٞب ٚ سٚیٝ ٞب دس استجتبـ استت ٚ    رشایٙذ رىشی ٔجضا ٞستٙذ: ثش٘بٔٝ

 ،۷۸۸۱تفىش استشاتژیه ٘یض ضبُٔ تشویت یب تّفیك، تمٛیت ضٟٛد ٚ تفىش خالق ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ دس تٕبْ سكٛح ستبصٔبٖ استت )ٔیٙضثتشي،   

ًٔتمذ٘ذ: دس حبِی وٝ ثٝ قٛس سٙتی، استشاتژی دس استجبـ ثب ایجبد ٔٛلًیتی  (۷۸۸۹ٕٞچٙیٗ آیضٟ٘بست ٚ ثشاٖٚ )(. ۷۸۸۹شاوّیٛس،ٞی

لبثُ دربو دس ثّٙذ ٔذت یب ایجبد ٔضیت سلبثتی پبیذاس ثٛدٜ است، أشٚصٜ استشاتژی ثبیذ ثش تكبثك ٚ ثٟجٛد ٔستٕش تٕشوض وٙذ ٚ ثٝ قتٛس  

ٚجٛد ٔحیف غیش  ثب(. ۱۹۱،ظ.۷۸۸۹غییش ٚ تىبُٔ یبثذ وٝ سلجب سا ٔتًجت ٚ سش دسٌٓ سبصد. )آیضٟ٘بست ٚ ثشاٖٚ،ٔستٕش ثٝ ضیٜٛ ای ت

لبثُ پیص ثیٙی ٚ ثٝ ضذت پیچیذٜ ٚ سلبثتی، نشریت تفىش استشاتژیه خاللب٘ٝ ٚ ٚاٌشا دس سكٛح چٙذٌب٘ٝ سبصٔب٘ی، ثٝ يٙٛاٖ ٞستتٝ  

 (.۱۱،ظ۷۸۸۹یذ )ِیذوب،ٔشوضی خّك ٚ حفم ٔضیت سلبثتی، ثٝ حسبة ٔی آ

، پٙج ٚیژٌی اغّی ٚ ثشجستتٝ تفىتش استتشاتژیه سا ضٙبستبیی     ۷۸۸۹ٞبی ِیذوب دس ٔٛسد تفىش استشاتژیه دس سبَ  ثش اسبس پژٚٞص

 وشد:

ٞبی ٔختّف ستبصٔبٖ ثتش یىتذیٍش ثتب      تفىش استشاتژیه ٕ٘بیبٍ٘ش یه سیستٓ یب دیذ وُ ٌشا است وٝ ٘طبٖ ٔی دٞذ چٍٛ٘ٝ ثخص -۷

 ٌزاس٘ذ. بی ٔتفبٚت، تبثیش ٔیٚجٛد ٔحیف ٞ

سیضی استشاتژیه سٙتی وتٝ ثتش ایجتبد ٚ خّتك تٙبستت ٚ       تفىش استشاتژیه ٔتؿٕٗ تٕشوض ثش ٔمػذ است. ثش خالف سٚیىشد ثش٘بٔٝ -۱

ٞبی دس حبَ نٟٛس، تبویذ ٔتی وٙتذ، تفىتش استتشاتژیه، ثتٝ يٕتذ ثتش ایجتبد يتذْ تٙبستت ٚ            ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٔٙبثى ٔٛجٛد ٚ رشغت

 سبسی ثیٗ آٟ٘ب تٕشوض ٔی وٙذ.٘بٕٞبٍٞٙی ا



 

 

 تفىش استشاتژیه ضبُٔ تفىش ثٍٟٙبْ است. ٔتفىشاٖ استشاتژیه ساثكٝ ثیٗ ٌزضتٝ، حبَ ٚ آیٙذٜ سا دسن ٔی وٙٙذ. -۱

ٞبی تفىش استشاتژیه ٞستٙذ. ثب پشسیذٖ ایتٗ پشستص    تفىش استشاتژیه رشؾیٝ ٔذاس است. خّك رشؾیٝ ٚ آصٖٔٛ آٖ ٔشوض رًبِیت -۱

ضٟٛد ٔتی ص٘تذ   -؟ تفىش استشاتژیه، پّی ثیٗ دٌٚبٍ٘ی تحّیُ…سپس…ی ضٛد اٌش؟ ٚ دس پی آٖ پشسیذٖ ایٙىٝ: اٌشخاللب٘ٝ: چٝ ٔ

 سیضی ٚ تحّیُ، ثٝ آٖ اضبسٜ ٔی وٙذ. وٝ ٔیٙضثشي دس تًشیف خٛد اص تفىش استشاتژیه ثٝ يٙٛاٖ تشویت ٚ قشح

ٞتبی دس حتبَ نٟتٛس جذیتذ سا      رشغت قّتت ثبضتذ ٚ رشغتت   ای ٞٛضٕٙذا٘ٝ  تفىش استشاتژیه ٔستّضْ نشریتی است وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ -۱

 تطخیع دٞذ.

ٝ     اص ایٗ سٚ تٛا٘بیی تفىش ثٝ غٛست استشاتژیه، ثًْذ دیٍشی سا ثٝ رشایٙتذ تتذٚیٗ استتشاتژی ٔتی     سیتضی   ارضایتذ. ثٙتبثشایٗ تفىتش ٚ ثش٘بٔت

وتٝ ثبیتذ یىتذیٍش سا ثتٝ ٔٙهتٛس      ( ۱۹۱،ظ.۷۸۸۹استشاتژیه رشایٙذٞبی رىشی ٔجضا، أب ثب ٞٓ ٔشتجف ٚ ٔىُٕ ٞستتٙذ)ٞیشاوّیٛس، 

ٞتبی خاللب٘تٝ ٚ    ثش ایٗ ثبٚس است وٝ: استتشاتژی ( ۱۹۱،ظ.۷۸۸۹ٔذیشیت اثشثخص استشاتژیه، حفم ٚ پطتیجب٘ی وٙٙذ. ٞیشاوّیٛس)

 . ٘ٛآٚسا٘ٝ وٝ اص تفىش استشاتژیه ٔی جٛضٙذ ٞٙٛص ٞٓ ثبیذ اص ساٜ تفىش تحّیّی ٚ ٍٕٞشا، يّٕیبتی ضٛ٘ذ) ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه(
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ثشختی اص   دس ادثیبت ٔذیشیت استشاتژیه ثش چیضی وٝ تفىش استشاتژیه خٛا٘تذٜ ٔتی ضتٛد تٛارتك ٚ ستبصش چٙتذا٘ی ٚجتٛد ٘تذاسد.        

ا٘تذ. ثتٝ    دیٍشی چٖٛ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ٚ ٔذیشیت استشاتژیه ثٝ وبس ثتشدٜ  ْ تفىش استشاتژیه سا ثشای ٔفبٞیٓ٘ٛیسٙذٌبٖ ٔفٟٛ

ٝ  …» داسد: ثیبٖ ٔی( ۷۸۸۱سٖٛ)يٙٛاٖ ٔثبَ ٚیّ سیتضی استتشاتژیه سا آ٘چٙتبٖ تغییتش دادٜ استت وتٝ        تالش ثشای ثٟجٛد، ٟ٘تبد ثش٘بٔت

 (۷۱،ظ.۷۸۸۱)ٚیّسٖٛ،« ضبیستٝ است تب ثٝ آٖ ٔذیشیت استشاتژیه یب تفىش استشاتژیه اقالق ضٛد

داس٘ذ وٝ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ختٛة، ثتٝ تفىتش     ٘ٛیسٙذٌبٖ دیٍش ثش رشایٙذ ٔذیشیت استشاتژیه تٕشوض وشدٜ ا٘ذ ٚ آضىبسا ثیبٖ ٔی

یب تّٛیحبً پزیشرتٝ ا٘ذ وٝ یه سبٔب٘ٝ ٔذیشیت استتشاتژیه ختٛة قشاحتی ضتذٜ، تفىتش      ( ۷۸۹۱استشاتژیه وٕه خٛاٞذ وشد )پٛستش، 

 (.۷۸۸۱ٚیّجٗ، ;۷۸۸۸سبصد. )تبٔپسٖٛ ٚ استشیىّٙذ، استشاتژیه سا دس سبصٔبٖ آسبٖ ٔی

سیتضی استتشاتژیه    ٌٛیذ: ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه است. اٚ ٔی آضىبس ثیٗ دٚ ٔفْٟٛ تفىش استشاتژیه ٚ ثش٘بٔٝٔیٙضثشي لبئُ ثٝ تٕبیضی 

ٚ دس ادأٝ ثیبٖ ٔی داسد وٝ ٞش وذاْ اص ایٗ اغكالحبت ثش ٔشحّٝ ای ٔتفبٚت دس ( ۷۰۱،ظ.۷۸۸۱تفىش استشاتژیه ٘یست. )ٔیٙضثشي،

دیذٌبٜ ٚی ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ثش تجضیٝ ٚ تحّیُ تٕشوض ٔی وٙذ ٚ ثتب تفستیش،    رشایٙذ تٛسًٝ ٚ قشاحی استشاتژی تٛجٝ داس٘ذ. اص

ٞبی رًّی سش ٚ وبس داسد. اص سٛی دیٍش تفىتش استتشاتژیه ثتش تشویتت، استتفبدٜ اص ضتٟٛد ٚ        ثسف جضییبت ٚ غٛست ثٙذی استشاتژی

. اٚ اديتب داسد وتٝ ثش٘بٔتٝ سیتضی     (۷۰۹،ظ.۷۸۸۱خاللیت ثشای خّك تجسٓ ٚ تػٛیشی ٔٙستجٓ اص ستبصٔبٖ تبویتذ داسد )ٔیٙضثتشي،    

استشاتژیه رشایٙذی است وٝ ثبیذ پس اص تفىش استشاتژیه ٚالى ضٛد. ٌشات ٘یتض دیتذٌبٞی ٔطتبثٝ داسد. اٚ ًٔتمتذ استت وتٝ: تفىتش        

   ٖ ستبص٘ذ  ٞتبی سٚصٔتشٜ ٔتذیشیتی جتذا      استشاتژیه رشایٙذی است وٝ اص ساٜ آٖ ٔذیشاٖ اسضذ ٔی تٛا٘ٙذ ختٛد سا اص رشایٙتذٞب ٚ ثحتشا

 ٚ ثذیٗ ٌٛ٘ٝ دیذٌبٞی ٔتفبٚت اص سبصٔبٖ ٚ ٔحیف ٔتغیش آٖ حبغُ وٙٙذ.( ۱،ظ.۷۸۸۱b)ٌشات،

ای، تفبٚت لبئُ ٔی ضتٛد. اص   سیضی استشاتژیه اص ساٜ ٔمبیسٝ یبدٌیشی ته حّمٝ ای ٚ دٚ حّمٝ ثیٗ تفىش ٚ ثش٘بٔٝ( ۷۸۸۹ٞیشاوّیٛس)

شاتژیه است ٚ یبدٌیشی دٚ حّمٝ ای ٘یض ضجیٝ ثٝ تفىش استشاتژیه است. اٚ سیضی است ای، ضجیٝ ثٝ ثش٘بٔٝ ٘هش ٚی، یبدٌیشی ته حّمٝ

ٞتبی ثتبِمٜٛ    ًٔتمذ است وٝ: یبدٌیشی ته حّمٝ ای یًٙی تفىش دس ٔیبٖ ٔفشٚؾبت ٔٛجٛد ٚ ثش اسبس ٔجٕٛيتٝ ای ثبثتت اص رًبِیتت   

ُ ای ٔفشٚؾبت ٔٛجٛد سا ثٝ چبِص ٔی وطتذ ٚ   دس ٔمبثُ یبدٌیشی دٚ حّمٝ الذاْ ٔی وٙذ. ٞتبی جذیتذ ٚ خاللب٘تٝ سا تٛستًٝ      ساٜ حت



 

 

ٝ  ضٛد. ٞیشاوّیٛس ادأٝ ٔی ٞبی ثسیبس ٔٙبست ٔٙجش ٔی ٞب ٚ الذاْ دٞذ ٚ ثٝ رًبِیت ٔی ای ٚ دٚ  دٞذ وٝ ثٝ ٔب٘ٙذ یبدٌیشی ته حّمت

یىستب٘ی ثتشای    حّمٝ ای، ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ٚ تفىش استشاتژیه دس یه رشایٙذ ٔٙكمی ثٝ یىذیٍش ٔشتجف ٞستٙذ ٚ ثٝ قٛس وبٔالً

 ٔذیشیت استشاتژیه اثش ثخص، ٟٔٓ ٚ ؾشٚسی ٞستٙذ.

دس ایٗ ٔمبِٝ اص ایٗ دیذٌبٜ وٝ تفىش استشاتژیه ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه دٚ ٔفْٟٛ ٔتفبٚت، أب ثٝ ٞٓ ٔشتجف ٞستٙذ ٚ ایٙىٝ ثش٘بٔٝ 

 ضٛد. سیضی استشاتژیه رشایٙذی است وٝ پس اص تفىش استشاتژیه اتفبق ٔی ارتذ، حٕبیت ٔی
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ضٕبسی وتٝ ا٘جتبْ ضتذٜ،     ٞبی ثی ٚجٛد ٔكبًِٝ وٙذ. ثب سا ٔی دا٘ذ ٚ دسن ٔی استشاتژی ٔفٟٛٔی است وٝ ٞش ٔذیشی ثبٚس داسد وٝ آٖ

ؽ ٞٙٛص یه تًشیف ٔطتشن، لبثُ لجَٛ ٚ جٟب٘ی ثشای استشاتژی ٚجٛد ٘ذاسد. دس ٚالى اغكالح استشاتژی غبِجبً ثٝ قشیمی ؾتذ ٚ ٘متی  

ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. تب ثٝ أشٚص تًبسیف ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه دس ثش ٌیش٘ذٜ اغكالحبتی ٔب٘ٙذ: ٘یتشٚی استتشاتژیه، وتبٖ٘ٛ    

 ٞتتب دس ٔتتٛاسد صیتتش داسای ٘متتبـ ٔطتتتشوی ٞستتتٙذ: ستتبصٔب٘ی یتتب ٔمػتتذ استتتشاتژیه ثتتٛدٜ استتت. ثتتٝ قتتٛس وّتتی، ثیطتتتش تًشیتتف 

سبصٔبٖ دس چٝ سضتٝ ٞبیی ثبیذ رًبِیت وٙذ، تكجیك رًبِیت ٞبی سبصٔبٖ ثب ٔحتیف دس جٟتت   ایٙىٝ  جٟت ٌیشی ثّٙذ ٔذت سبصٔبٖ،

ٕٞتبٖ   (.۷۸۸۱ٞبی سبصٔبٖ ثب ٔٙبثى دس دستشس)ٔه داّ٘تذ،  ٞب ٚ تكجیك رًبِیت ثٝ حذالُ سسب٘ذٖ تٟذیذ ٞب ٚ حذاوثش وشدٖ رشغت

استشاتژیه ٘یض ثٝ ٔٙهٛس حفتم تتٛاصٖ ٚ ٕٞتبٍٞٙی ثتب     ٌٛ٘ٝ وٝ ٔحیف ثٝ قٛس ٔستٕش تغییش ٔی وٙذ، ؾشٚسی است وٝ ثش٘بٔٝ سیضی 

 ای ٔذاْٚ، تغییش وٙذ. ٔحیف ثیشٚ٘ی، ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٔىتت یبدٌیشی: تذٚیٗ استشاتژی ثٝ يٙٛاٖ یه رشایٙذ غیشٔٙتهشٜ

ى ثتٝ  ٞب ٍٞٙبٔی نٟٛس ٔی یبثٙذ وٝ وبسوٙبٖ ٌبٞی اٚلبت ثٝ قٛس رتشدی ٚ دس ثستیبسی اص ٔٛالت    ثش اسبس ٘هشیٝ ایٗ ٔىتت، استشاتژی

قٛس جًٕی تػٕیٓ ٔی ٌیش٘ذ وٝ دسثبسٜ یه ٔٛلًیت ٚ تٛا٘تبیی ستبصٔبٖ ختٛد دس سٚیتبسٚیی ثتب آٖ ٔٛلًیتت، ٔكتبِجی سا ثیبٔٛص٘تذ.         

یبثٙذ. ٔذیشیت استشاتژیه دیٍش رمف ٔذیشیت تغییش ٘یست، ثّىٝ ٔتذیشیت ثتٝ ٚستیّٝ     سشا٘جبْ آٟ٘ب ثٝ اٍِٛٞبی يّٕی سرتبس دست ٔی

رشایٙذ ٔشتت، ٔٙهٓ ٚ وٙتشَ ضذٜ ٘یست، ثّىٝ یه رشایٙذ ٘ب ٔشتتت استت وتٝ دس آٖ سیبستتٍزاساٖ      سیبستٍزاسی، یه تغییش است.

 دا٘ٙذ ثشای آٟ٘ب ثسیبس پیچیذٜ است. وٛضٙذ ثش جٟب٘ی غّجٝ وٙٙذ وٝ ٔی ٔی

ضتذٜ ثتٝ ٌٛ٘تٝ    ٞبی تتذٚیٗ   تب تجٛیض. تٟٙب دٜ دسغذ اص استشاتژی وّیذ ٔىتت یبدٌیشی آٖ است وٝ ثٙیبد آٖ ثش تٛغیف استٛاس ثبضذ

. ثٝ يجتبست دیٍتش    دا٘ٙذ سٚ ضٛد تذٚیٗ وٙٙذٌبٖ آٖ ٔجشیبٖ سا ٔمػش ٔی اٌش یه استشاتژی ثب ضىست سٚثٝ .يّٕی ثٝ اجشا دس ٔی آیٙذ

ٚ   ٞش ضىست دس اجشای استشاتژیه ثٝ قٛس لكى ضىست دس تذٚیٗ آٖ است. أب ٔطىُ ٚالًی دس ٕٞیٗ جذا اجتشا  ٚ   ستبصی تتذٚیٗ 

ٓ   تٛاٖ ٘بضی اص ا٘تٛاو رًبِیتت   استشاتژی سا ٔی .استشاتژی( اص يُٕ )اجشای استشاتژی( ٟ٘فتٝ است جذاسبصی تفىش)تذٚیٗ  ٞتب ٚ تػتٕی

ٞبی جضیی ارشاد ٔختّف دا٘ست. اٌش ایٗ تغییشات جضیی ثٝ ٔشٚس صٔبٖ یه جب جٕى ضٛ٘ذ، اغّت ثٝ ایجبد تغییتشات يٕتذٜ دس ٔستیش    

 (.۷۸۸۹ٔٙجش خٛاٞٙذضذ )ٔیٙضثشي ٚ دیٍشاٖ ،

 ٔىتت یبدٌیشی ٞبی رشؾیٝ

 رشؾیٝ ٞبی ٔىتت یبدٌیشی، يجبستٙذ اص:



 

 

ٞبی اقاليبت ِٛاصْ ثشای استشاتژی ٕٞشاٜ استت،   ٔبٞیت پیچیذٜ ٚ غیش لبثُ پیص ثیٙی ٔحیف سبصٔبٖ وٝ اغّت ثب ٌستشش پبیٍبٜ -۷

صٔتبٖ ضتىُ یته رشایٙتذ      اص وٙتشَ سٙجیذٜ ٚ پیص ثیٙی ضذٜ جٌّٛیشی ٔی وٙذ. اص ایٗ ٌزضتٝ، استشاتژی ستبصی ثبیتذ ثتٝ ٔتشٚس    

 یبدٌیشی سا ثٝ خٛد ثٍیشد. رشایٙذی وٝ دس ٟ٘بیت تذٚیٗ ٚ اجشای استشاتژی دس آٖ غیش لبثُ تٕبیض ضٛد.

، أب يٕٛٔبً ایٗ سیستٓ جًٕی است وٝ یتبد ٔتی    دس حبِی وٝ سٞجش ٘یض ثبیذ یبد ثٍیشد ٚ ٌبٞی اٚلبت ثتٛا٘ذ یبد ٌیش٘ذٜ اغّی ثبضذ -۱

 داسای استشاتژیست ٞبی ثبِمٜٛ ٔتًذدی ٞستٙذ. ٞب ٌیشد. ثیطتش سبصٔبٖ

ٞتبیی ثتشای صٔتبٖ آیٙتذٜ نتبٞش       ت ٔی ٌیش٘ذ، پس اص آٖ، ضبیذ ثٝ ضىُ قتشح أٞب ثٝ ضىُ اٍِٛ اص دَ صٔبٖ ٌزضتٝ ٘ط استشاتژی -۱

 ضٛ٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت دٚسٕ٘بٞبیی ثشای ٞذایت وُ سرتبس ثبضٙذ.

ایٗ یبدٌیشی ثٝ سجه پیص ثیٙی ٘طذٜ ٚ اص ساٜ سرتبسی وٝ تفىش سا ثب دس ٘هش ٌشرتٗ ٌزضتٝ ثش ٔی اٍ٘یتضد، پتیص ٔتی سٚد. ایتٗ      -۱

، حس ایجبد ٔی وٙذ. وسب٘ی دس استشاتژی پیطمذْ ٔی ضٛ٘ذ وٝ لبثّیت ٚ ٔٙبثى یبدٌیشی سا دس اٍ٘یضش ثٝ ٌٛ٘ٝ ای است وٝ اص يُٕ

 ٞب ٔی تٛا٘ٙذ دس ٞش ٘ٛو ٔىبٖ يجیجی ٚ ثٝ ٞش ضیٜٛ غیش ًِٕٔٛی، نبٞش ضٛ٘ذ. ًٔٙبست وٝ استشاتژیاختیبس داضتٝ ثبضٙذ. ایٗ ثذاٖ 

ذٜ ٚ پیص ثیٙی ضذٜ ٘یست، ثّىٝ ٔذیشیت رتتشایٙذ یبدٌیشی استشاتژیه است وتٝ  ٞبی سٙجی ، پیص پٙذاسی استشاتژی٘مص سٞجش -۱

ّضْ ایجبد ساثكٝ دلیتك ثتیٗ   ، ٔذیشیت استشاتژیه ٔستآٖ دس ٟ٘بیت ٞبی جذیذ ٔی تٛا٘ٙذ نٟٛس یبثٙذ. پس اص ثٝ ٔٛجت آٖ استشاتژی

 (.۷۸۸۹)ٔیٙضثشي ٚ دیٍشاٖ ،  تفىش ٚ يُٕ، وٙتشَ ٚ یبدٌیشی، ثجبت ٚ تغییش است

 ٔىتت ثش٘بٔٝ سیضی: تذٚیٗ استشاتژی ثٝ يٙٛاٖ یه رشایٙذ سسٕی

استشاتژی ضشوتی وتٝ ایٍتٛس ا٘ستف     ،وتبة ایٗ ٔىتتدس ٚالى پیذایی ٔىتت ثش٘بٔٝ سیضی، ٕٞضٔبٖ ثب ٔىتت قشاحی است. ٟٕٔتشیٗ 

ا٘تطبس یبرت. أب پیتشٚاٖ ایتٗ وتتبة ختف ٔطتی ثتٝ        ۷۸۱۱آٖ سا تأِیف وشد، ٕٞب٘ٙذ وتبة ٔتًّك ثٝ ٌشٜٚ ٞبسٚاسد است وٝ دس سبَ 

یه اص ِحتبل وٕتی،   وشد٘ذ. ٔطىّی وٝ دس ایٗ ثیٗ ٚجٛد داضت ایٗ ثٛد وٝ ادثیبت ثش٘بٔٝ سیضی استتشاتژ  ٘سجت ٔتفبٚتی سا د٘جبَ ٔی

 . سضذ رشاٚا٘ی یبرت؛ أب اص ِحبل ویفی چٙذاٖ سضذ ٘ىشد

تٛا٘تذ،   ٍٕٞی ثش ایٗ ٘ىتٝ تبویذ داضتٙذ وٝ: استشاتژی ٘ٝ تٟٙتب ٔتی   ۷۸۱۰ٚ  ۷۸۱۰ٞبی ٔٙتطش ضذٜ دس دٞٝ ٞبی  ٘ٛیسٙذٌبٖ وتبة

 ٞتب اص استتمشاس ثختص    ٞبی آٖ وتبة ذیذآٚس٘ذٜٞبی ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ضىُ ٌیشد. پ ثّىٝ ثبیذ دس دسٖٚ ٘هبْ ٔٙذتشیٗ چبسچٛة

    ٝ وشد٘تذ.   ٞتبیی استتشاتژیه تجتٛیض ٔتی     ٞبیی ثٝ ٔٙهٛس ثش٘بٔٝ سیضی ٕٞبًٞٙ حٕبیت وشدٜ، رٖٙٛ ٚ اثضاسٞتبیی سا ثتشای تٟیتٝ ثش٘بٔت

ش٘بٔٝ سیضی سبصٔب٘ی یتب  سا وٝ ثٝ قٛس يٕذٜ اص ساٜ ٚاحذ ث -ٔٙذ ٌیشی اص سٚیىشدی ثسیبس ٘هبْ سیضی، ثٟشٜ قشرذاساٖ ارشاقی ٘هشیٝ ثش٘بٔٝ

ضشـ الصْ ٚ وبری ثشای آ٘ىٝ یه ثش٘بٔٝ جبٔى ٚ دٚسثشد استشاتژیه ثٝ ضٕبس آیذ،  -ٞبی سبختبسٔٙذ ثش٘بٔٝ سیضی لبثُ تحمك است سٚیٝ

ایٗ سٚش سٚیىشدی يمالیی ٚ پتی دس پتی ٘ستجت ثتٝ غتٛست ثٙتذی        سیضی، ثٝ ٘هش قشرذاساٖ سٚیىشد ثش٘بٔٝ ٘بپزیش دا٘ستٝ ا٘ذ. اجتٙبة

ستشاتژی است. تبویذ ایٗ دیذٌبٜ آٖ است وٝ يٙبغش ثش٘بٔٝ سیضی چبسچٛة ٔفیذی ثشای تفىش دس ٔٛسد يٙبغش استتشاتژی ثتٝ دستت    ا

 (.۱۱،ظ۷۱۹۱دٞٙذ )سحٕبٖ سشضت، ٔی

 ٞبی ٔىتت ثش٘بٔٝ سیضی پیص رشؼ

 سیضی، يجبستٙذ اص: ٞبی ٔىتت ثش٘بٔٝ ٟٕٔتشیٗ پیص رشؼ



 

 

ضتٛ٘ذ.   ٌیش٘ذ وٝ ثٝ ٔشاحتُ ٔجضایتی تفىیته ٔتی     ت ٔیأٔٝ سیضی سسٕی ٘طذٜ ٚ آٌبٞب٘ٝ ثش٘بٞب اص یه رشایٙذ وٙتشَ ض استشاتژی -۷

 وٙٙذ. ٞب آٖ سا حٕبیت ٔی ٞب ٞش ٔشحّٝ سا تشسیٓ ٚ سٚش چه ِیست

۱-    ٝ سیتضاٖ ستتبدی    ٔسئٛ ِیت رشایٙذ وّی ثش٘بٔٝ سیضی اغٛالً ثش يٟذٜ ٔذیش يبُٔ است ٚ ٔسئِٛیت اجشای آٖ يٕالً ثتش يٟتذٜ ثش٘بٔت

 .است

ای غشیح ستبختٝ ضتٛ٘ذ وتٝ ثتتٛاٖ اص ساٜ      ٞب ثٝ قٛس وبٔال آضىبسی اص دَ رشایٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ثیشٖٚ ٔی آیٙذ تب ثٝ ٌٛ٘ٝ استشاتژی -۱

 (.۷۸۸۹ٞب ، ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ا٘ٛاو ٔختّف قشح ٞبی يّٕیبتی آٟ٘ب سا اجشا وشد )ٔیٙضثشي ٚ دیٍشاٖ ، ٞب، ثٛدجٝ تٛجٝ ثٝ: ٞذف

 ٞبی یبدٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ی استشاتژیه ثب ٔىتتساثكٝ تفىش ٚ ثش٘بٔٝ سیض

(. ۷۸۸۹ٞبی دٍٞب٘تٝ استتشاتژی تًّتك داس٘تذ )تش٘تش،      سیضی استشاتژیه ثٝ دٚ ا٘تٟبی قیف ٔىتت دٚ سٚیىشد تفىش استشاتژیه ٚ ثش٘بٔٝ

٘بٔتٝ سیتضی   ضٛد وٝ ثشای ٔحتیف غیتش لبثتُ دسن ٚ پتیص ثیٙتی ٔٙبستت استت ٚ ثش        تفىش استشاتژیه ثب ٔىتت یبدٌیشی تًشیف ٔی

 (.۷۸۸۱استشاتژیه جضٚ ٔىتت ثش٘بٔٝ سیضی است وٝ دس ٔحیف لبثُ ضٙبخت ٚ لبثُ پیص ثیٙی اثش ثخص است )اسّیٛتسىی،

وبس داسد ٚ ٕٞٛاسٜ دس پی ٘تٛآٚسی   ٚ تفىش استشاتژیه ثب تشویت ٚ تّفیك، استفبدٜ اص ضٟٛد ٚ تفىش خاللب٘ٝ دس تٕبْ سكٛح سبصٔبٖ سش

آیٙذٜ است ٚ تفىش ٚاٌشا سا تطٛیك ٔی وٙذ. ٕٞچٙیٗ ثشای تذٚیٗ استشاتژی، خٛد سا ٔمیتذ ٚ ٔحتذٚد ثتٝ    ٚ خّك تػٛیشی ٔتفبٚت اص 

ٞیچ چبسچٛة ٔطخع ٚ ًٔیٙی ٕ٘ی وٙذ. دس تفىش استشاتژیه ثشای اسایٝ ٚ قشاحی استشاتژی ثبیذ رٞٗ سا تب آ٘جتب وتٝ أىتبٖ داسد،    

شا٘ی وٝ داسای تٛا٘بیی ضٟٛدی ثبال ٚ تفىتش خاللب٘تٝ ٚ آصاد ٞستتٙذ، ٔتی تٛا٘ٙتذ      پشٚاص داد ٚ آٖ سا اص ٞش ٌٛ٘ٝ لیذ ٚ ثٙذ سٞب وشد. ٔذی

ٞبیی ثٝ ٚجٛد آٚس٘ذ وٝ ٘ٝ تٟٙب ٔسیش ضشوت خٛد، ثّىٝ ٔسیش غًٙت سا تغییش دٞٙتذ. ٔىتتت یتبدٌیشی ٘یتض ًٔتمتذ استت        استشاتژی

ٞب ثبیذ  یبد ثٍیش٘ذ. ثش اسبس ایٗ ٔىتت چٖٛ استشاتژیٞب صٔب٘ی نٟٛس ٔی یبثٙذ وٝ ايؿبی سبصٔبٖ ٚ ثٝ ٚیژٜ ٔذیشاٖ ثتٛا٘ٙذ  استشاتژی

دس ٔحیكی وٝ ٚیژٌی آٖ پیچیذٌی ٚ تغییش ٔستٕش است ضىُ ثٍیشد ٚ اجشا ضٛ٘ذ، اص ایٗ سٚ تتذٚیٗ استتشاتژی ٘جبیتذ یته رشایٙتذ      

تذٚیٗ استتشاتژی ٘تٝ تٟٙتب    ٔٙهٓ، وٙتشَ ضذٜ ٚ ٘هبْ ٔٙذ ثبضذ؛ ثّىٝ رشایٙذی است ٘بٔٙهٓ وٝ ثش پبیٝ یبدٌیشی استٛاس است. دس أش 

ٞتبی   ٔذیشاٖ ثّىٝ ٕٞٝ ايؿبی سبصٔبٖ دخیُ ا٘ذ، چشا وٝ ٕٞٝ ثبیذ یبد ثٍیش٘ذ ثٙبثشایٗ یه سبصٔبٖ ٕٔىٗ است داسای استشاتژیستت 

ٔی ٌٛیذ: تفىش استشاتژیه ضجیٝ یبدٌیشی دٚ حّمٝ ای است وٝ ٔفشٚؾبت ٔٛجٛد ( ۷۸۸۹ٌٛ٘ٝ وٝ ٞیشاوّیٛس) ٔتًذدی ثبضذ. ٕٞبٖ

 دٞذ؛ پس تفىش استشاتژیه سیطٝ دس ٔىتت یبدٌیشی داسد. ٞبی جذیذ ٚ خاللب٘ٝ اسائٝ ٔی بِص ٔی وطذ ٚ ساٜ حُسا ثٝ چ

اص سٛی دیٍش ثش اسبس ٘هش ٔیٙضثشي، ثش٘بٔتٝ سیتضی استتشاتژیه ثتش تجضیتٝ ٚ تحّیتُ تٕشوتض داسد ٚ ثتب تفستیش، ثستف جضییتبت ٚ            

ٞبی  شاتژیه رشایٙذی است ٔٙكمی، ٘هبْ ٔٙذ، سٙتی ٚ سسٕی وٝ ٚجٛد ثش٘بٔٝٞب سشٚوبس داسد. ثش٘بٔٝ سیضی است ثٙذی استشاتژی غٛست

ٞتب ثبیتذ دس لبِتت     ٔحبرهٝ وبسا٘ٝ ٚ ٍٕٞشا سا تطٛیك ٔی وٙذ. دس ٔىتت ثش٘بٔٝ سیضی ٘یض ثش ایٗ أش تبویتذ ٔتی ضتٛد وتٝ استتشاتژی     

ٝ تت ثش٘بٔٝ سیضی ثش ایٗ سیضی، ضىُ ٌیش٘ذ. قشرذاساٖ ٔى ٞبی ٔٙسجٓ ثش٘بٔٝ چبسچٛة غتٛست ثٙتذی استتشاتژی ثبیتذ ثتٝ       ثبٚس٘ذ وت

دٞذ.  غٛست يمالیی ٚ پی دس پی ا٘جبْ ضٛد ٚ يٙبغش ثش٘بٔٝ سیضی چبسچٛة ٔفیذی ثشای تفىش دس ٔٛسد يٙبغش استشاتژی ثٝ دست ٔی

ٗ ثبٚس استت وتٝ   ضٛد ٚ ثش ای ٔٙذ، سسٕی،وٙتشَ ضذٜ ٚ آٌبٞب٘ٝ تذٚیٗ استشاتژی، تبویذ ٔی دس ایٗ ٔىتت ثش رشایٙذٞبی ثخشدا٘ٝ، ٘هبْ

ٝ   سیضی ثیشٖٚ ٔی ٞب اص دَ رشایٙذ ثخشدا٘ٝ ثش٘بٔٝ استشاتژی سیتضی استتشاتژیه، سیطتٝ دس     آیٙذ. ثٙبثشایٗ سٚش است وٝ ٔفشٚؾتبت ثش٘بٔت

ٞب ٚ يّٕی ثٛدٖ آٖ ٞتب سا تؿتٕیٗ ٕ٘تی وٙٙتذ ِٚتی       سیضی داسد؛ اغِٛی وٝ ٞش چٙذ ٘تیجٝ ثخص ثٛدٖ استشاتژی اغَٛ ٔىتت ثش٘بٔٝ

 ٌیش٘ذٌبٖ سبصٔب٘ی لشاس دٞٙذ.   سچٛثی ٔفیذ ثشای تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ تفىش، دسثبسٜ ٔسبیُ استشاتژیه، پیص سٚی تػٕیٓتٛا٘ٙذ چب ٔی



 

 

 ٘تیجٝ ٌیشی

دس ایٗ ٔمبِٝ اثتذا ٔفبٞیٓ تفىش استشاتژیه ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه تطشیح ضذ ٚ دس ادأٝ ٘یض دٚ ٔىتت یبدٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیتضی اص  

اتژی ٔٛسد ثحث لشاس ٌشرت. ٞذف اص ایٗ وبس ایٗ ثٛد وٝ ثب تطشیح اغَٛ ٚ ٔجب٘ی تفىش ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ٔىبتت دٜ ٌب٘ٝ استش

ٞبی یبدٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثتٛاٖ ثٝ ثخص پبیب٘ی ٔمبِٝ، یًٙی ساثكٝ ایٟٙب، ثب ٞٓ سٕٖٞٙٛ ضذ. دس ثختص پبیتب٘ی    ٚ ثٝ تجى آٖ ٔىتت

ىتت یبدٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ٘یض سیطتٝ دس ٔىتتت ثش٘بٔتٝ سیتضی داسد ٚ دالیتُ      ٌفتٝ ضذ وٝ تفىش استشاتژیه سیطٝ دس ٔ

 ٔشثٛـ ثٝ ایٗ اديب ٘یض اسایٝ ضذ. أب دس ایٙجب ٔی تٛاٖ یه ٘تیجٝ دیٍشی ٞٓ ٌشرت.

داس٘ذ، ٔشتجف ٚ ثتٝ  ٞبیی وٝ  ثٙب ثش ٔكبِت پیطیٗ، تفىش ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه دٚ ٔفْٟٛ ٔخبِف ٞٓ ٘یستٙذ، ثّىٝ دس يیٗ تفبٚت

ثٝ يجبست دیٍش: ایٗ دٚ، یىذیٍش سا تىٕیُ ٔی وٙٙذ یًٙی یىی ثذٖٚ دیٍشی ٘بلع ٔی ٔب٘ذ ٚ ٚجتٛد یىتی ثتب ٚجتٛد      ٞٓ ٚاثستٝ ا٘ذ.

دیٍشی وبُٔ ٔی ضٛد. تفىش ٚ ثش٘بٔٝ سیضی استشاتژیه ثبیذ یىذیٍش سا تمٛیت ٚ پطتیجب٘ی وٙٙتذ تتب ثتتٛاٖ ٔتذیشیت استتشاتژیه اثتش       

تتش   ٌٛ٘ٝ استٙجبـ وشد وٝ ثبیذ اص اغَٛ ٞش دٚ ٔفْٟٛ، ثتشای ٞتش چتٝ اثتشثخص     ا ثٝ ٚجٛد آٚسد. اص ایٗ ثحث ٔی تٛاٖ ایٗثخص تشی س

    ٝ سیتضی استتشاتژیه ٚ    وشدٖ ٔذیشیت استشاتژیه سبصٔبٖ، ثٟشٜ ٌشرت.ثٝ ایٗ تشتیت وٝ دس سبصٔبٖ ثبیذ ٞتش دٚ ٔفٟتْٛ تفىتش ٚ ثش٘بٔت

تبئیذ لشاس داد، ٘ٝ ایٙىٝ ثٝ ثٟب٘ٝ تمٛیت یىی اص تمٛیت دیٍشی غبرُ ٔب٘ذ. ثٝ ٘هش ٔتی سستذ   اغَٛ ٔشثٛـ ثٝ ٞش یه سا ٔٛسد تطٛیك ٚ 

ٓ  ٞبی ٔذیشیت استشاتژیه سا دس سبصٔبٖ ٞب وٝ دس غحٙٝ يُٕ ٚ ٚالًیت ثب آٟ٘ب سٚثٝ سٚ ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ وبستی وٝ ٔی وتٝ  -ضتٛی

 وٓ وبٞص داد. اص ثیٗ ثشد یب دست -ی ٔٛسد ثحث ثبضذاِجتٝ ٕٔىٗ است ٘بضی اص ثٝ وبسٌیشی جذاٌب٘ٝ رشایٙذٞبی رىش
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