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 پیشگفتار

های جدیدی را  حال فرصت کنند اما درعین ها ایجاد می های پرتالطم تهدیدی برای بقای سازمان دوره

ها محیطی خلق  خورند؟ چگونه شرکت همه شرکت در سازگاری شکست می کنند. چرا آن هم ارائه می

ی کنند که در آن مدیریت بتواند هشدارها برای تطبیق اجرای استراتژی پیش از ورود سونام می

قدر کافی زود دریافت کند؟ کدام زیرساخت ارتباطی باید برای پشتیبانی از تغییرات الزم  وکار را به کسب

اند ایجاد شود؟ چه نوع زیرساخت  ریزی و اجرا در همه سطوحی که تحت تاثیر قرار گرفته در برنامه
کند تا  های فراوانی را ارائه می برای عملی کردن اینها الزم است؟ این کتاب مثال (IT)فناوری اطالعات 

نشان دهد چگونه رویکرد بهبودیافته مدیریت استراتژیک، و مفاهیم جاافتاده مدیریت همراه با 

 توانند منجر به نتایج بهبودیافته شوند. های نوآورانه فناوری، می حل راه

تواند اثربخش باشد که توسط  م، اجرای استراتژی تنها در صورتی میهای غیر متالط حتی در دوره
که  بازیگران آن فهمیده شده باشد، در غیر این صورت چگونه قادر به حمایت از آن خواهند بود. درحالی

ندرت با جزئیات مشخص  لطف نیست، اما اینها به انداز و ماموریت خالی از  های چشم خواندن بیانیه

چه چیزی قرار است تا کی محقق شود و چه کسی پاسخگوی روی دادن آن خواهد بود. سازند که  می

مدت و بلندمدت مالی، در تضاد با هم هستند؛ برای مثال،  اغلب اهداف استراتژیک، مثال اهداف کوتاه
گذاری در تحقیق و توسعه ممکن است منجر به محصوالت و درآمدهای جدید عالی در آینده  سرمایه

شده،  روشنی تعریف یافته برای دوره مالی فعلی شود. بدون اهداف کمی به به سود کاهش اما منجر
وپا  قرار گرفت و باید برای گرفتن تصمیمات استراتژیک صحیح دست 9ها مدیریت در مقابل دوراهی

شته وکار دا تواند بر کسب ام و تاثیرات منفی که این می های مدیریت اجرایی بوده بزند. خود من در سمت

طلبانه نیز ممکن است در تداخل با منافع سازمان باشند. این تاثیر  ام. منافع فرصت باشد را تجربه کرده
افزوده مورد انتظار و تاثیرات جانبی بالقوه هنگام ارزیابی پیامدهای تصمیمات  ممکن با انعکاس ارزش

د، نوعی کارت امتیازی که را معرفی خواهم کر 2کارت امتیازی ارزشاستراتژیک تعدیل شود. مفهوم 

تنها متوازن بلکه، فارغ از آنکه هدف نهایی سازمان چه باشد، متمرکز بر نیل به حداکثر ارزش است.  نه
های انتفاعی،  گیری شود. در مورد شرکت ارزش ممکن است بسته به نوع سازمان به گونه متفاوتی اندازه

ر سهم، یا بازده فروش ممکن است مورداستفاده قرار های مالی مانند رشد درآمد، درآمد به ازای ه سنجه

عنوان کیفیت زندگی شهروندان خود بسنجند. سازمانی  های دولتی ممکن است ارزش را به گیرد. سازمان
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 ،Aidmatrix,2010))کند، مانند اِیدمِتریکس غیرانتفاعی که اعانات را گردآوری و بین افراد نیازمند توزیع می

عنوان سنجه ارزش خود در  شده را به یا خدمات درمانی فراهم  غذاهای توزیعهای  ممکن است وعده

های نهایی، معموال بستگی به بهبودهایی  گیری کنند. بهبود این هدف افراد اندازه  حفظ حداکثر تعداد جان
یکس برای هایی مانند ایدمتر گیری کرد. سازمان توان اندازه در فرایندهای پشتیبان دارد، که آنها را هم می

کنند تا حداقل هزینه سربار را داشته باشند و قادر به  مثال بر بهبود کارایی خود در عملیات تمرکز می

های انسان دوستانه باشند. فهمیدن همبستگی میان این  درصد دالرهای اهداشده در برنامه 15صرف 

کمک چشمگیری به تواند  نشانگرهای کلیدی عملکرد، چگونگی تاثیرگذاری یکی بر دیگری، می
بینی بهتر اثرگذاری تصمیم بر هدف کالن کند. سازمانی انتفاعی برای مثال از درک اینکه تا چه حد  پیش

شود.  پیش ببرد منتفع می یافته را به بهبودی در رضایت مشتری یا ارزش برند قرار است فروش افزایش

ی ازجمله تعریف اهداف و ابتکارات کارت امتیازی ارزش چارچوبی برای تعریف عناصر مرتبط استراتژ
مدت  توان مستقیما و در کوتاه سازد که می سنجش و تمایز میان نشانگرهایی فراهم می عملی قابل

)نشانگرهای پیشرو( یا غیرمستقیم با تاخیر )نشانگرهای تاخیری( بر آنها تاثیر گذاشت. یک مثال 

است که منجر به افزایشی در هزینه تولید و تعداد گذاری در برنامه جدید بهبود کیفیت در تولید  سرمایه

که محصول  شود. ازآنجایی مدت می شده در تولید )نشانگرهای پیشرو( در کوتاه خطاهای شناسایی
های کمتر مشتری  شود، این کار منجر به شکایت معیوب پیش از تحویل محصول به مشتری شناسایی می

شود. چند  با گذشت زمان )نشانگرهای تاخیری( میو برگشت محصول و بهبودی در رضایت مشتری 
ها این نوع فهم را برای بهبود  در کتاب به شما کمک خواهند کرد تا ببینید چگونه سازمان  موردکاوی

 اند. سازی کرده اثربخشی اجرای استراتژی خود اهرم

در بربگیرند. این به  ندرت ایستا هستند زیرا باید سازگاری یابند تا شرایط متغیر را ها به استراتژی

اند، که بر تصمیمات مربوط به  معنای آن است که تدوین و اجرای استراتژی وظایفی مستمر و دائمی

ریزی، و اجرای عملیات  بندی، تعیین اهداف از طریق فرایند برنامه تخصیص منابع از طریق فرایند بودجه

گذارند. همسو کردن همه اعضای  اثیر میوکار برای دستیابی به اهداف استراتژیک ت و ابتکارات کسب

سوی اهداف کمی استراتژیک چالشی مدیریتی است.  سازمان برای قرار گرفتن در جهتی یکسان، به

ترین وظایف برای تحقق این  گام بر حیاتی به کند گام به مدیران کمک می 9فرایند همسوسازی استراتژی

ست مبنی بر اینکه وقت مدیریت کمیاب است. باید تا وظیفه تمرکز کنند. زیربنای این فرایند دانشی ا

 حد امکان از تفویض اختیار و توانمندسازی بهترین استفاده به عمل آید.
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مدیریت در این معنا محدود به سطح اجرا نیست. امروزه تصمیمات مدیریتی در همه سطوح 

تر بودن  تر و منعطف شیتر اغلب برای واکن های کوچک شوند. تیم مراتب سازمانی گرفته می سلسله

وکار، و واحدهای  های کسب گیرند و کار ممکن است توسط مراکز سود، بخش مورداستفاده قرار می

که واژه مدیریت را  و خودگردانی اجرایی شود. بنابراین، هنگامی 9کننده با استقالل رای وکار عمل کسب

 گیرنده است. گیرم فهم من دربرگیرنده هرکسی است که در داخل سازمان تصمیم در این کتاب به کار می

مدیریت پیتر  3، اصطالحی که اهمیت خاصی دارد، توسط آموزگار(MBO)مدیریت بر مبنای هدف 

به بعد به شهرت رسید.  9164( از 3665a)دراکر،  The Practice of Managementدراکر در کتابش 

اند؟  اما تا چه حد آن را عملی کردهاند.  های متمادی از دانشجویان مدیریت در مورد این مفهوم شنیده نسل
ید توان آن را در مقیاسی جدید عملی کرد. من این را تجد ، اکنون میITهای  های سیستم به لطف بهبود قابلیت

2کنم، و آن را حیات مدیریت بر مبنای هدف در قرن بیست و یکم تلقی می
MBO 2.0TM در تبعیت ازنامم.  می 

دهنده در دسترس بودن کاربردهای نوآورانه جدید است که  گذاری نشان ، این نامWEB 2.0 ترمینولوژی

 کنند. می نفعان بیرونی را تسهیل وگوی تعاملی و همکارانه درون سازمان و با ذی گفت

شالوده مفهومی برای همسوسازی دو جهان و دیدگاه، یعنی  وکار جهان هوش استراتژیک کسب

دستورکارهای خود را  ITبرند. بسیاری از دوایر  ، است که اغلب در انزوا از هم بسر میITوکار و  کسب

وکار هستند داشته  کنند بدون آنکه فهم کافی از الزامات همکاران خود که مسئول اجرای کسب دنبال می
است. موجودیت آن با  4ای پشتیبانی وظیفه ITکند. بله،  از آنها پشتیبانی می ITباشند، همکارانی که 

شود. افراد اجراکننده استراتژی باید قادر به تعیین  افزودن ارزشی بیش از هزینه به سازمان توجیه می

شند. هشدارها باید صادر شوند تا های عملکرد برای واحدهای خود و سنجش و پایش آن با هدف

مدیریت را از تحوالت کلیدی که نیاز به توجه مدیریت دارند آگاه سازند، و درنتیجه استفاده اثربخش از 

گیران را تسهیل کنند. برای سودمند بودن، این اطالعات باید ثبت و با کمترین  وقت کمیاب همه تصمیم
 5از قبیل پخش یا اعالم عمومی، هشدارها، یا داشبوردهای ITرفته پیش 6های افزار تاخیر با استفاده از نرم

مدیریتی که استفاده از آنها آسان است توزیع شوند و تصویرسازی اطالعات پیچیده، مثال با استفاده از 

 های جغرافیایی کمک کنند. ها برای نمایش عملکرد مکان کدبندی رنگی، نشانگرهای روند، و نقشه
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2- Guru – روحانی در مذهب هندو، مرشد 

2 -MBO 2.0TMتوسطBern Heesen/Prescient.ثبت نشان تجاری شده است 
بندی وظایف و واحدهای سازمانی به عملیاتی و پشتیبانی. م تقسیم - 4

5- Solution 
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از این کار پشتیبانی کرد؟ در عین اینکه قصد ندارم همه جزئیات مرتبط  ITمنظر  توان از چگونه می

وکار را در میان  را توصیف نمایم، معماری پایه موردنیاز برای پشتیبانی از این نیازهای حیاتی کسب

خواهم گذاشت. کلیات مستدلی به مدیران مسئول اجرای استراتژی کمک خواهد کرد تا فهم بهتری 
وکار را به دست آورند. در پایان،  و کسب ITانجام داد و میزان تالش الزم از سوی  توان ازآنچه می

خوبی  شده و به ها مفیدند که از سوی کاربران پذیرفته  تنها هنگامی برای سازمان ITهای جدید  افزار نرم

ا را توضیح استفاده شوند. اقدام برای مدیریت تغییر باید استقرار سیستم جدید را همراهی کند و مزای

توان با  هایی را که می توانند داشته باشند و محدودیت دهد تا کاربران نهایی درک کنند چه انتظاراتی می
اقدامات آتی حل کرد درک کنند. تعیین انتظارات مناسب و پشتیبانی از همه افراد تحت تاثیر فرایند 

هبود چشمگیری در مقبولیت آن ایجاد های جدید باشد، ب تغییر، که ممکن است شامل استفاده از سیستم

های  سیستمیا  وکار کسب 1پردازش اطالعاتهای  افزار کند. سرانجام، برخی از جدیدترین نرم می

دهند تجسم کنید چگونه  را به اشتراک خواهم گذاشت که به شما این امکان را می پشتیبانی از تصمیم

 خود به کار بگیرید. طور بالقوه برای منافع سازمان توانید آن را به می
خواهم صرفا شما را با چارچوب  حال، اگر این مفاهیم به کار گرفته نشوند چه ارزشی خواهند داشت؟ نمی

دهم که  جدیدی برای اجرای اثربخش استراتژی ترک کنم بلکه ابزارهای مدیریتی جدیدی در اختیارتان قرار می

ه، مدیریت باید کنترل را در اختیار و همه نشانگرهای عملکرد در بتوانید بالفاصله استفاده کنید. در دنیایی پیچید

های سازمان را با تاخیر صفر در معرض دید داشته باشد. آیا استفاده از کنترل از راه دور برای  همه موجودیت
گیرید، کافی است روی  که تصمیمی درباره آنچه مایلید ببینید می هنگامی بخش نیست؟ تلویزیون لذت

خواهید ببینید. من این مفهوم را به مدیریت منتقل کردم، که به دالیل  فشار دهید و آنچه را می ای دکمه

تر است. اما ایده باید یکسان باشد. اگر مدیر اجرایی یا مدیر میانی نیاز به  آشکاری اندکی پیچیده

بینانه است؟ چقدر  قعاطالعات دارد، باید به اندازه یک کلیک با آن فاصله داشته باشد. حال آیا این وا

بینانه بود؟ فرد  جمهور کندی مبنی بر آنکه آمریکاییان باید پای خود را روی ماه بگذارند واقع ایده رئیس

با این فکر، ابزار جدیدی که ابداع سوی آن داشته باشد تا به آنجا برسد.  اندازی برای حرکت به باید چشم

کند. این  سازی و اجرای استراتژی پشتیبانی می است که از آماده 3کنترل از راه دور همسویی استراتژیککردم 

دهد به همه اطالعات مرتبط در همه سطوح سازمان در سراسر جهان دسترسی یابیم و به تیم  ابزار به ما اجازه می

 دهد. ها را می ترین مسائل و همچنین فرصت مدیریت امکان تمرکز توجه خود بر مرتبط
                                                            

9 - business intelligence وکار یا هوش تجاری ترجمه  ، اغلب به هوش کسب«بهره هوشی»تر  به تاسی از ترکیب قدیمی
 وکار نیز استفاده خواهد شد. تر پردازش اطالعات کسب اثر ضمن کاربرد اصطالح رایج از ترکیب صحیحشود، اما در این  می

3 -Strategic Alignement Remote ControlTMتوسطBern Heesen/Prescient.ثبت نشان تجاری شده است 



 

کارگیری مفاهیم جدید  هایی از چگونگی به یع مختلف در سراسر جهان مثالاز صنا موردکاویهفت 

، تتراپک، 9هایی مانند دایملر، وورث سازند. اینها شامل شرکت برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم می

های  هستند. مثال 2در فرانسه، و گیزک و دورینت 3بَن-له-سازمان کاریابی فدرال آلمان، شهر اِکس

کنند نشان  کمک می 4واگن، آویس، فدکس، و هاراز هایی مانند دیزنی، ماریوت، فولکس سازمانبیشتر از 

 افزاید. فردی می کارگیری این مفاهیم ارزش منحصربه دهیم چگونه به

های عملی برای هرکسی که مسئول اجرای استراتژی است فراهم  های جدید و توصیه این کتاب ایده

کارگیری آنها در بستر دنیای واقعی است.  رتبط از جنبه عملی و چگونگی بهسازد؛ و درباره مفاهیم م می

خواهند خود را  ها و همچنین کسانی هستند که می ای گیری کتاب اجرای اثربخش استراتژی حرفه هدف

ها در اجرای  شان آماده سازند، نه صرفا برای مدیران اجرایی. افراد با خواند کتاب برای مسیر شغلی

کارگیری مفاهیم جدید عالی در محیط خودشان اثربخش  شوند؛ آنها از طریق به اثربخش نمی استراتژی

شدن به اعضای اثربخش سازمان  سازد که افراد برای تبدیل ای را فراهم می شوند. این کتاب شالوده می

 عنوان مجریان یا مشاوران در حوزه تدوین یا اجرای استراتژی به آن نیاز دارند. خود به

ام. بهبود اثربخشی   ای خود کمک کرده ها در خالل شغل مشاوره های فراوانی در همه قاره شرکت به

ها ابتدا  های آنها هدف محوری در همه این موارد بوده است. این کار مستلزم آن بود که سازمان سازمان
پذیر  امکان ندرت اثربخشی نا بهینه خود را تشخیص دهند. بدون قابلیت خود اندیشی، بهبودها به

 ها و اثربخشی اجرای استراتژی داده پیمایش کالنخواهم شما را ترغیب کنم در  رو، می شوند. ازاین می

شرکت کنید. این پیمایش به شما کمک خواهد کرد اثربخشی سازمان خود را با توجه به اجرای 
شده به  های داده ه پاسخای از هم استراتژی ارزیابی کنید. بالفاصله پس از تکمیل پیمایش، به خالصه

ها را  پیمایش دسترسی خواهید داشت، که به شما امکان مقایسه عملکرد خود با عملکرد دیگر سازمان
 در دسترس است. http://www.survey.prescient.proسایت  دهد. این پیمایش در وب می

سازی ]بهترین  بهبود آشکار شدند، تنها کاری که باید انجام شود اهرمهای  که فرصت هنگامی

استفاده ممکن از[ فرصت است. امیدوارم که این کتاب شما را ترغیب کند تا خالقیت و تعهد خود را 

 برای بهبود اثربخشی سازمان خود به کار بگیرید.

 نورنبرگ، آلمان برند هیزن

                                                            
1-Wurth 
2- Aix-Les-Bains 
3- Giesecke & Devrient 
4-Hara’s 

http://www.survey.prescient.pro/
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