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 انمترجم مقدمه

یک استراتژی برای آنکه بتواند به موفقیت کسب  ککباش ابما کمبک ک بد ک دش عبی   با  
باابد  پاسخگوی شقبای جدید ک تغییرات دش ص عت اما نیز بااد موضبوعی  یباتی مبی

ل مملببو ا  نکببات مهبب  ک ضببریشی اشا ببه اببده توسبب  مببدهران برجسببته دنیببا دش  کتبباح  اضببر
ت ظی  ک اجرای استراتژی برای دانشجویان ک مدهران کس  ک کاش می باابد  کجبود ملبا  هبا 
ک موشدکاکی های آمو ای اغل   اصل تجربه های نویس دگان است کبه ببا دانبل علمبی 

ه اسببت  هببد  مببا ا  هببا ترکیبب  اببده اسببت کببه اهبب  ااببر شا سرابباش ا  نکببات آمو نببده کببردآن
هبای کباشی توسب  اهب  ببه مهمتبره  شبا لهبای هوابم دانهترجمه اه  کتاح اشا ه پاسب 
 بااد  کاشا اسان برجسته دنیا می

موضوع دش  می ه ت ظی  ک اجرای موفق استراتژی اکل گرفتبه اسبت   42کتاح  اضر ا  
دش مجلبببه کببه کاشهبببا م ببری گردیبببده ک عات همگببی توسببب  مببدهران برجسبببته کسبب موضببو
ی مبدهریتی اسبت ککباش هبارکاشد نشبریهمجلبه کسب ککاش هارکاشد م تشر ابده اسبت  کس 

انتشباش مجلبه هبارکاشد  .ابودتو یبدل ت ظبی  ک م تشبر می دانشگاه هارکاشد که توس  انتشاشات
آغا  اده ک اک ون صد سا ه اده است  ببه ابا ر همبی  عمبر  2211بیزی س رهوهو ا  سا  

بتببوان آن شا مشببهوشتره   اوان ببدل ابباید ببوینی ک مخا بببانی کببه ا  سراسببر جهببان آن شا می
   .کاش جهان دانستک مجله کس 

هریت اسبتراتییک ه بو  هبای قبوی بسبیاشی دش  بو ه مبدبا کجود دش دسترس بودن کتباح
هبای موجبود دش ببا اش ببر  را بی ک فرمو به ه  تقاضا دش اهب   می به کجبود داشد  اغلب  کتباح

کردن استراتژی تمرکز داشند ک اه  دش  ا ی است کبه کتباح  اضبر تمرکبز ابود شا ببر اجبرای 



 

  

هبا هبا ک ب گباهاستراتژی به ع وان یکی ا  مهمتبره  مرا بل مبدهریت اسبتراتییک دش سبا مان
قببراش داده اسببت  ب ببابره  تبب ب کببردی  بببا بیببانی اببیوا بببه ترجمببه کتبباح ب ببردا ی  ک آن شا بببه 

 ع وان یک اقدام کوشک دش ااتیاش مخا بان اه   و ه قراش دهی  
امید آن است که اساتید ک دانشجویان ک مبدهران متتبرم ببا نقبد ک برشسبی سب جیده ابود 

تباح ده بد تبا ببا دریافبت با اوشهبا ک نقبدهای های ترجمه کتباح شا ببه مترجمبان با کاستی
 های  بعدی کتاح افزکده اود ار ام د اما عزهزان بر غ ای م ا   شاپ

دش نهایت ا  همه عزهزانی که ما دش مریش ک با اوانی کتاح یباشی کردنبد تشبکر ک قبدشدانی 
 ک ی  
 

 محمد علی شاه حسینی                                                                                              
 سحرزندی محب                                                                                           

 0011زمستان                                                                                           
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 مقدمه: 
 آوریداستراتژی مورد نیاز خود را هم اکنون به دست 

مزیببت شقببابتی اببما شیسببت؟ مشببتریان ک لی فعببان اصببلی اببما شببه کسببانی هسببت د؟ 
هببای ی م بببرای کاکبب ل اببما نسبببت بببه ااببت   دش بببا اش شگونببه اواهببد بببود؟ آیببا ا  قابلیت

دستیاب  به موفقیت براوداش هستیدل ک آیا افراد امال با ابما همسبو ک هماه بگ هسبت د؟ 
 ا دش مسیر دشست اود قراش داشند؟ های آی ده کاشی امآیا برنامه

اگر اه  سوایت موج  اض راح اما ابدهل بایبد بگبوهی  کبه ابما ت هبا نیسبتید  البق 
ککاش ابما کمبک ک بد ک دش عبی  یک استراتژی که بتواند به موفقیت سا مان یا کا بد کسب 

 ا  پاسخگوی شقبای جدید ک تغییبرات دش صب عت ابما نیبز باابدل موضبوعی مضب رح 
شسبد  ببا انتخباح یبک اسبتراتژی اابتباه ممکب  اسبت دش کباش ابود دشباش ه نظبر میک  ده ب

ککاش ابود شا ا  دسبت دهیبد  امبا ببا یبک اسبتراتژی  غزب اوید ک یا  تبی ببدتر ا  آنل کسب 
ککاش های آی بده ببه کسب توانیبد ا  دیبد مشبتریان ابود متمباهز ابوید ک دش سبا م اس  می

 اود ادامه دهید  
گیریبد کبه کجبا د آغا  کرد؟ به شه شیزی باید فکر کرد؟ شگونبه تمبمی  میاما ا  کجا بای

ک شگونببه شقابببت ک یببدل لی فعببان ک کاشک ببان اببود شا شگونببه دش سببهام اببریک مببی ک یببد ک 
؟ا می ان می  یابید که استراتژی اما به دشستی اجرا اده است یا ایر

مبوده ایببدل یبا ا  ابتبدا مان ببد آیبا ابما اسبتراتژی موجببود دش سبا مان ابود شا مجببددا  تبدیه  ن
ککاش ابا  ابود ترسبی  ای شا ببرای کا بد کسب ایبدل ک یبا برنامبهیک ارکت نوپا ایجباد کرده

ککاش اببود اسببتراتژی ک ببد تببا دش مببوشد کسبب هببا بببه اببما کمببک میایببدا اهبب  شاه ماه کرده
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یجبباد دشسببتی شا ایجبباد ک یببد کببه مخببتص ک م ببابق بببا نیببا  اببما بااببد  سببوایتی برایتببان ا
هاه  شا دنبا  ک یبد تبا بتوانیبد اسبتراتژی متفکرانبه شا تعریبف ک یبدل اودا ب ابراه  توصیهمی

 قبل ا  اجرا آن شا بس جید ک به  وش موار آن شا برای اجراه  ساات  به دیگران اب غ ک ید  

 مزایای استراتژی هوشمندانه
امبا ببا توجبه ببه اهبدا  اهب  هیچ گونه تعریبف کا بد ک کلبی ببرای اسبتراتژی کجبود نبداشدل 

ل مببدهر مرکببز مببدهریت اسببتراتییک 2تببوان بببه تعریببف اسببتراتژی ا  اسببتفان بببانگیکتبباحل می
اسببتراتژی درببباشه آن شیببزی اسببت کببه »ک ببدل اسببت اد کببرد   بیببان می 4لکببه دش فمببل 1ااببریج

 «اک ون قمد انجام آن شا داری  تا آی ده شا به نفع اود شق  بزنی  
دهبد  رهزی ببرای آی بده ابرکتتان میتژی ببه ابما نقبل فعبا ی دش برنامبهایجاد یبک اسبترا

بدکن کجود استراتژیل تمرکز بسیاشی ا  اقدامات اما به صبوشت کوتباه مبدت ببوده ک ببه هبر 
یاب بد کبه ممکب  اسبت تبأایر بل بد تهدید ا تما ی کاک ل نشبان داده ک اهبدافی تتقبق می

 انبه ک  ببل مشبک ت ری مببره ببیل ا   ببد مبدت نداابته باابب دل ک ببرعکس بببر عملیبات ری 
اببود  عبب که بببر اهبب ل بببدکن توجببه بببه اهبب  دیببدگاه ک اهبب  نکبباتل ممکبب  اسببت کببه تمرکببز می

تغییبببرات بزشگتبببر دش صببب عت ابببود شا ا  دسبببت دهیبببدل تغییراتبببی کبببه ببببرای پاسبببخگوه  ک 
 رهزی اک یه موشد نیا  هست د  پیشرفت ک موفقیت به برنامه

م   متفکرانبببه ک ابببب غ ابببده ببببه همسبببو ابببدن ک همببباه گی داابببت  یبببک اسبببتراتژی کبببا
ک دل ببه  بوشی کبه همگبی دش یبک جهبت  رکبت گیری دش سا مان اما کمک میتممی 

هبا ک ابتکباشات صبتیا شا توان بد ببه  بوش مشبابه پری هک  د  س س شهببران ک کاشک بان میمی
هبببببا    و هتبببببرهاک ویبببببت ب بببببدی کبببببردهل ببببببر معیاشهبببببای م اسببببب  تمرکبببببز کبببببرده ک دش مه 

توان ببد دش پاسبب  ک کاکبب ل بببه شقبببای جدیببد یببا گذاشی ک  ببدا ک همچ ببی  آنببان میسببرمایه
 ای ایجاد ک  د  م افع لی فعان تغییرات هوام دانه

                                                             
1- Stephen Bungay 
2- Stephen Bungay 



ید |   ک ون به دست آیر  22مقدمه  استراتژی موشد نیا  اود شا ه  ا

  

ککاش نیبز بایبد ها نیسبت د کبه ببه اسبتراتژی نیبا  داشنبدا کا بدهای کسب اه  فق  سبا مان
ش  با ی کبه ممکب  اسبت ابرکت ابما ش ی  اصو  ک مببانی شا ببرای ابود داابته بااب د  د

ا مللبی ابود شا ببه ع بوان تممی  به تأسیس یک دفتر جدیبد دش توکیبو بگیبرد تبا  ضبوش بی 
ل ش انچببببه متمببببویت ک  بخشببببی ا  اسببببتراتژی جهببببانی گسببببترب دهببببدل پببببس ا  آن نیببببز
پیش هادات ارکت دش میان شقبای جدید دش ببا اش  اپب  ببه تغییبر نیبا  داابته باابد ممکب  

ککاش اما نیا م د ار یاب  بااد  به هبر صبوشتل دشم مرا بل تعیبی  یبک د کس است کا 
استراتژیل اب غ آن به کاشک ان ک اجرای آن برای شهبران دش هر س تی موضبوع بسبیاش مهب  ک 

  یاتی اواهد بود  

 آنچه که در این کتاب انجام خواهد گرفت
ریعل بایبد گفبت کبه نتبوه تفکبر مبا ا  نیرکهبای پب ج گانبه مایکبل پوشترگرفتبه تبا رییکردهبای سب

درباشه استراتژی تغییر کرده ک به مریش  مان متتو  اده اسبت  امبا اهب  کتباح ببر هبیچ مکتب  
فکری ااصی تمرکز نخواهد کردا ک دش عوضل به دنبا  ابیوه تعیبی  اسبتراتژی ابما ببوده ک ببه 

شی ک یبد  ببه  بوشی کبه توانید با تی  شهبری اود برای تدیه  اهب  رییکبرد همکبااه  ترتی  می
 هال ارای  ک ص عت م تمر به فرد اما به بهتره  نتو عمل ک د  برای قابلیت

ککاش اببود یببک اهبب  شاه مببا بببه اببما کمببک اواهببد کببرد تببا بببرای سببا مان ک کا ببد کسبب 
اسببتراتژی تعیببی  ک یببد ک اهبب  کبباش بببه کسببیله توضببیا اصببو  اک یببه درببباشه اسببتراتژی صببوشت 

هببای اسببتراتژیل اصببو ی شا تعیببی  ک یببد ک ک ببد تببا بببرای بتثکمببک میگیببرد ک بببه اببما می
یببد تفکببر اببما شا بببه  ببوش همههمچ ببی   مببانی کببه بببه تببدیه  اسببتراتژی اببود می جانبببه پردا 

ک د تا پیل ا  اجرای اسبتراتژی آن شا بسب جیدل آن شا ببه کاشک بان ابود ابب غ ک یبد برشسی می
 دشس بگیرید ک دش نهایت آن شا اجرا ک ید ک ا  آن 

  ک د تا اصبو  اساسبی بخل اک  اه  کتاح به اما کمک می
استراتژی شا دشم ک ید اه  بخل ببا تعریبف ک ایجباد تمباهز ببی  مفباهی  اسبتراتژیل 

هبا سا ی ک اجرا آغا  اده ک به اه  موضوع ااباشه مبی ک بد کبه هبر کبدام ا  اه پیاده
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ابوند  سب س پب ج افسبانه شایبج کاش مبرتب  میکشگونه با استراتژی ابرکتی ک کسب 
درباشه استراتژی شا آاکاش سااته ک دشموشد تمباهز ببی  اسبتراتژیل اهبدا  ک اقبدمات 

رهزی اببودل ب ببابراه  اببما نتببوه عملکببرد اهبب  مببواشد شا دش جلسببات برنامببهبتببث می
 استراتژی اود دشم اواهید کرد  

   تان هبدایت ک یبدل ابما ک تبی  اسبتراتژیپیل ا  ای که بتث اسبتراتژی شا
بایببد دش جببای اببود دشکببی اساسببی ا  موضببوع پیببدا ک یببد  دک فمببل اک  اهبب  کتبباح 

بی بی ک قابلیبت انع با  ک بد کبه ببا قابلیبت پیلشهاش سبک اسبتراتژی شا م بری می
گیری اسبتراتژی ص عت اما م ابقت داابته باابد ک انبواع رییکردهبا شا ببرای تمبمی 

پبردا د ک نکبات میجلسبات فراکباشی های اسبتراتژی به یهژگی 6فمل  دهد اری می
دهبد  فمبل آابر دش اهب  هاه  شا برای ا می ان ا  یک گفتگوی مو د اشا ه میک توصیه

ک د تا با دقت درباشه لی فعبان ابود فکبر ک یبدل ک آنچبه کبه ا  بخل به اما کمک می
ک یبببدل ب بببابراه  شا دشم می اواه بببداواهیبببد ک آنچبببه کبببه آنبببان ا  ابببما میآنبببان می

 توانید اه  موضوع شا دش تدیه  استراتژی اود دش نظر بگیرید  می
   مبانی کببه اصبو  اساسببی شا تعیبی  کردیببدل آمبباده 

 3اببببوید تببببا دربتببببث هببببای اسببببتراتییک عمیببببق اببببوید  قسببببمت اک  ا  بخببببل می
تراتژیل ا   رهببببق تضببببادل ترکیبببب ل رییکردهبببباه  بببببرای تفکببببر ا قانببببه دش مببببوشد اسبببب

ببا ی ل نویسب ده کتباح 2متدکدیت ک شاششوح شا اشا ه می دهد  س سل شاجبر مباشتی 
هبا شا دش نظبر گرفبتل یع بی آنچبه کبه اک آن پ ج سوا  کلیدی شا اشا ه داده که باید آنبردل 

ل بببا تهدیببدهای شقببابتی شایببج آابب ا 10نامببد  دش فمببل می« 1آبشبباش انتخبباح اسببتراتژی»شا 
ک یبدل ممکب  اسبت اواهید اد کدش می یابید  مانی که مسیری رک به جلبو شا  بی می

بببا عببدم ق عیببت بببا قوه ریبببرک اببوید کببه دش اهبب  فمببل بببه آن اابباشه اواهببد اببدا ک دش 
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دت توضببیا پیکه دش مببوشد نتببوه تفکببر بل ببد مبببع ببوان یببک آی ببده 2ل امببی کح11فمببل 
ک ببه اسبتانداشد پبب ج سبا  پبیل رک نگباهی بل ببد مبدت داشد یبک اسببتراتژی  -دهبدمی

های پلتفرمبی کبه ببه سبرعت دش باید همیشه دش  ا  تغییر باادل به یهژه آنکه ابرکت
 ببا  شاببد ک پیشببرفت هسببت دل هببر ری  بیشببتر ک بیشببتر بببر بسببیاشی ا  صبب ایع تببأایر 

ها شگونببه  ببد تبا دشم ک یببد کببه اهبب  اببرکتکبببه اببما کمببک می 14گذاشنبد  فمببل می
ده د ک ای کبه آیبا )ک شگونبه( بایبد رییکبرد ابود شا تأایر قراش میککاش اما شا تتتکس 

توانیبد اهب  ت ظی  ک متعاد  سا ید  اه  فمل با نگاهی به هد ل ک ای کبه شگونبه می
 یابد  هد  شا دش استراتژی اود به کاش ببریدل پایان می

  تببوان بببه سببختی می
متموشاد که یک اسبتراتژی جدیبد بب  عیب  ک نقبص عمبل اواهبد کبرد  پبیل ا  

ببه ابما دش انجبام  2آنکه برنامه اود شا پیل ببریدل باید آن شا آ مایل ک یبد ک بخبل 
ما هاه  شا برای تسبت فشباش اسبتراتژی ببه ابل رکب12ک د  فمل اه  کاش کمک می

گاهی موقعیتیل دش نظبر گبرفت  دیبدگاهی کارکنبه ک اشا ه می دهد ک به اما دش ایجاد آ
ک ببد تببا موقعیببت هبباه  شا ک ببد  فمببل بعببدی بببه اببما کمببک مینبببرد کمببک می

گیری اسبتراتژیل قربببانی تعمبببات رکد دش تمببمی ا اسباه  ک یببد کبه ا تمببا  مبی
ه  کببه سببا مان یببا ابب ااتی اببود اببوید  سبب سل ا   رهببق ا اسبباه  فعا یببت هببا

ای متفاکت انجبام دهبدلار یاب  اواهیبد نمبود ببرای کا د تجاشی اما باید به گونه
یبببدل ک نتبببوه ایجببباد مهاشت هبببال دانبببل ک موفقیبببت ببببه شبببه قابلیبببت هببباه  نیبببا  دار

فرآی دهای موشد نیا  برای انجام اه  تغییراتل شگونه اواهبد ببود  دش نهایبتل ابما 
ک یبد تبا ا می بان تژی سبا مان یبا تبی  ابود نگباه میبه همسوه  ک هماه گی استرا

  اصل ک ید که افراد اما قادش به  مایت ا  اه  استراتژی هست د  

                                                             
1- Amy Webb 



 | ت ظی  ک اجرای استراتژی 21

  

  دهیدل اگر افراد اما آن رهزی که انجام میهر گونه برنامه
کبه شا دشم نک  دل ببه جباه  نخواهبد شسبید  ابب غ دشسبت اسبتراتژی موضبوعی اسبت 

 5اود  بخل برای موفقیت دش اجرای آن موضوعی  یاتی ک بسیاش مه  متسوح می
ابودل ببه یهبژه ببا توجبه ببه با ترسی  شگبونگی توضبیا اسبتراتژی ببرای افرادتبان آغبا  می

ابودل پبس بایبد دش اهب  مبوشد توضبیا ای که با رییکردی جدید اغلب  تغییبر ایجباد می
توانید به تی  اود دش دشم استراتژی ه شگونه میکافی اشا ه اود  س سل دش می یابید ک

دهبد  ای کبه های آن کمک ک ید  اه  کاش دک موضوع شا دش مقابل ه  قبراش میک اک ویت
بر رکی شه شیزی کاش انجام اواهد گرفتل ک بر رکی شه شیزی کاشی انجبام نخواهبد 

هببا ه گگرفببت  دش نهایببتل اببما درببباشه شگببونگی هببدایت اهبب  گفتگوهببا دش میببان فر
هبباه  اواهیببد آمواببتل بببه یهببژه اواهیببد آمواببت کببه اسببتعدادهای مختلببف دشس

 های مختلفی شا درباشه شقابت ک با اش دااته باا د توان د دیدگاهمی
   بخببل پایببانی اهبب  کتبباح بببه اببما

ک ببد تببا دش صببوشت  ببزکم اسببتراتژی اببود شا اجراهبب  کببرده ک آن شا ت بیببق کمببک می
دهیبببد  فمبببل اک  نتبببوه اشتببببا  اسبببتراتژی ک اجبببرای آن شا برشسبببی کبببرده ک دربببباشه 

هبا ک ت بیبق اسبتراتژی ببر های بی  اجرال دشس گرفت  ا  آنشگونگی برشسی اکا 
های شایبج اجبرا کبه بایبد ا  دهد  فمل بعدیل دامضیا میها تواساس اه  اکا 

ک بد  سب س ببا موضبوع ا برات ناابی ا  تمرکبز ها اجت اح کرد شا ا اسباه  میآن
یبد بیل ا   د بر رکی معیاشهال به یهژه اعداد سه ماهه آاب ا اواهیبد ابد ک می آمو 

گیری ل نتیجبهتوانید استراتژی اود شا اشتقاء بخشید  دش نهایبتل فمبکه شگونه می
اهببب  کتببباح ببببر اهببب  موضبببوع تاکیبببد داشد کبببه مببببد  ابببدن ببببه یبببک استراتییسبببت 

افتبد ک نیا م بد تمبره  ک مماشسبت اسبت  متخمص ک مباهر یبک اببه اتفبای نمی
دهببد  مببانی کببه اسببتراتژی ترف ببدها ک نکبباتی شا اشا ببه داده کببه نشببان می 2شاجببر مبباشتی 
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توانیبد رکنبد توسبعه ابود شا ل شگونبه میاود شا با نگری کرده ک آن شا تعدهل سبااتید
توانید به یک استراتییسبت ببا اعتمباد ببه بهبود بخشیدل ب ابراه  با گذات  مان می

 تر مبد  اوید  تر ک موفقنفس
ب ببدی گیرانه ترتی دش عببی   ببا  کببه مرا ببل اشا ببه اببده دش اهبب  کتبباح ایلببی سببخت

هببا شا م ا عببه افببل نشببده ک تمبامی آناندل امببا مهب  اسببت کببه ا  هبیچ کببدام ا  مرا بل غنشبده
هبای ابما ملمرامبر شسبد کبه بتثک ید  ببدکن دانسبت  مفباهی  ب یبادیل بعیبد ببه نظبر می

بی بی نشبده دشباش هاه  پیلکاقع اوند  بدکن انجام آ مایل ک س جلل ا تمای  ببه ابیوه
ل شبه کبل سبا مان شا شهببری ک یبد  ک شبه یبک  غزب می اویدا ک بدکن ابب غ ک اشتببا ی مبوار

شسبد کبه بتوانیبد اسبتراتژی ابود شا ببه ککاش شا اداشه ک یبدل بسبیاش بعیبد ببه نظبر میکا د کس 
 اوب  به اجرا دش آیرید  

مانببدا تببر ا  همببهل بایببد بببه اببا ر دااببته بااببید کببه یببک اسببتراتژی هرگببز اابببت نمیمه 
یبباب ل تعببدهل ک اصبب ی مکببرش اسببت  بببا توجببه ببببرنامببه ه گفتببه مبباشتی ل های اببما نیا م ببد ار 

مان ببدل مشببتریان بببرای تغییببر شقبببا بببرای  ملببه م تظببر شراببه سبباینه اسببتراتژی اببما نمی»
ترجیتات اود م تظر شرابه سباینه اسبتراتژی ابما نیسبت دل ک ف بایشی جدیبد هب  م تظبر 

مانببد تببا اببما بتوانیببد اسببتراتژی اببود شا  رکببت داده ک شراببه سبباینه اسببتراتژی اببما نمی
توانیببد اببرکت اببود شا بببه م ببد درببباشه اسببتراتژی اببودل میبببا تفکببری قاعده 2«پیشببرفت ک یببد 
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