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گشایش
چه  باشــد  داشــته  اســتراتژیکی  مدیریت  نظــام  هــر  می تواند  شــما  ســازمان 
آزادی عمل  این  و چه غیررسمی.  رســمی  کوچک. چه خیلی  و چه  بزرگ 
پایانی در علوم مهندســی  از اصل هم  را  ایــن  بــرای ســازمان ها وجود دارد. 
به یک  راه هــای مختلــف  از  آموخته ایــم. سیســتم ها می تواننــد  سیســتم ها 

پایان چیست؟  نقطه  آن  برسند.  )پایان(  نقطه 
کنش ســریع، عمل گرا، واقعیت نگر و دوراندیش  که منعطف، وا نظامی 
رودخانه  در یک  اما  از چشــمه های مختلف بجوشند  استراتژی ها  و  باشد 

پرسشنامه تطبیق نظام مدیریت استراتژیک سازمان با مدل موعود

نمودار  1       ویژگی ها، ارکان و اصول مدل موعود در یک نگاه

دیدگاه استراتژیک تصمیم گیری استراتژیک بهنگام

تحلیل گری استراتژیککنشگری و کاوشکری استراتژیک

مدیریت پورتفولیوی استراتژیک

گردش آزاد 
اطالعات

هم زمانی تمرکز 
و تنوع

پرسش های
 کلیدی

گفت وگوی آزاد 
گیر فرا

مشارکت و 
مالکیت

عمل گرا کنش سریع وا دوراندیشمنعطف واقعیت نگر
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این  بپرسیم  از خودمان  که  اســت  این  تســت سرمنشــأ  تســت سرمنشــأ: 
کجا  از  کنون در ســازمان جاری هســتند  که هم ا اســتراتژیکی  تصمیمــات 
نوعی  به  که هر چهار چشمه استراتژی  بود  این  گر جواب  ا متولد شده اند؟ 
و تا حدی محل زایش و جوشش این استراتژی ها بوده اند آن گاه تست اول 

پاس شده است. 

گی چگونه تست کنیم؟ویژ توضیح

استراتژی باید مانند رودخانه جاری باشد. 
ورودی های مختلف و سیال. روش های مختلف 

و خالق.

وقتی یک رخداد محیطی به وقوع می پیوندد نباید 
گذاشت.  و نمی توان آن را برای آخر سال 

برنامه ریزی استراتژیک باید تصمیمات ملموس 
کاغذ و اسالید.  کند و نه  معطوف به عمل تولید 

که می تواند مبتنی بر  تصمیمات باید تا آنجا
واقعیت ها و به دور از هیجانات، سوگیری ها و 

قضاوت های ناپخته باشد. 

انعطاف و واکنش سریع بودن نباید سازمان را به 
رویکرد انفعالی و اقتضایی بکشاند. 

منعطف

واکنش سریع

عمل گرا

واقعیت نگر

تست ده سال بعد.دوراندیش

تست آخر هفته بعد

تست اول هفته بعد

تست روز بعد

تست سرمنشأ

گی های موعود تست نوع اول: ویژ

کلیدی،  گیر، پرسش های  گفت وگوی آزاد فرا به یگانگی برسند و همچنین 
آزاد اطالعات در  گــردش  و  و تمرکــز  تنوع  مشــارکت و مالکیــت، هم زمانــی 
تایی  گروه تست 5  با چنین دیدگاهی ســه  باشــد. متناســب  آن حکم فرما 
با مدل  اســتراتژیک خود  تا در مورد تطبیق مدل مدیریت  معرفــی می کنیم 

کنید.  اطمینان حاصل  موعود 
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ما یک ســند  االن  کنیــم  از خودمــان می پرســیم فرض  بعــد:  روز  تســت 
کمی و پروژه های عملیاتی  که شامل اهداف استراتژیک  یم  استراتژیک دار
گر  ا که  ما، ســازوکاری وجود دارد  اســتراتژیک  نظام مدیریت  آیا در  اســت، 
تهدید  یــا  اســتراتژیک  فرصت  جنــس  از  مهم  مســئله  یک  بعــد(  )روز  فــردا 
کند و بتواند  استراتژیک برای سازمان به وجود آید، آن مسئله را شناسایی 

کند. آن تصمیم گیری  قبال  در 

کنیم  از خودمان می پرســیم فرض  این تســت  اول هفتــه بعد: در  تســت 
از  )مثــاًل  جوشــید  چشــمه ها  از  یکــی  از  امــروز  اســتراتژیک  تصمیمــات 
هفته  تا  می توانند  تصمیمات  این  آیا  اســتراتژیک(،  کاوشگری  و  کنشگری 
از  به عبارت دیگر  وارد شــوند؟  اســتراتژیک مورد عمل سازمان  به ســند  بعد 
تصمیمات  مــا،  اســتراتژیک  مدیریت  ســازوکار  در  آیــا  می پرســیم  خودمان 
و  قابل اندازه گیری  کمی  اســتراتژیک  اهداف  به  تبدیل  قابلیت  اســتراتژیک 

دارد؟  را  قابل پیگیری  پروژه های عملی 

بــه تصمیم  که  از خودمان می پرســیم هفتــه بعد  بعــد:  آخــر هفته  تســت 
فراینــد تصمیم گیری مان فکر  به  و همچنیــن  نــگاه می کنیم  اســتراتژیکمان 
اینکه صرفًا  یا  و  و منطقی می دانیم  فرایند عقالیی  را یک  آن  آیــا  می کنیم، 
کاذب  هیجــان  یــک  یــا  ناتمــام  تجربــه  یــک  یــا  خــام  ایــده  یــک  براســاس 

کردیم.  تصمیم گیری 

آیا یک  اســتراتژیک می کنیم  تســت ده سال بعد: زمانی که تصمیم گیری 
اینکه صرفًا محــدود در موضوعات  یــا  و  یم  بلندمدت دار نــگاه  برای  مبنــا 
آیا  یــم؟  دار آینــده خــود  از  مبهــم  ولــو  آیــا تصویــری  روزمــره شــده ایم؟  و  روز 
پنج ســال  از  آیا آن تصویر  کنیم؟  ترســیم  را  پنج ســال دیگر خود  می توانیم 

دارد؟ تأثیری  ما  روزمره  ی تصمیمات  رو آینده 
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ارکان موعود؛ تست چشمه ها و رودخانه تست نوع دوم: 

دیدگاه 
استراتژیک

و  اصلــی  دیدگاه هــای  شناســایی  بــرای  ســازوکاری  شــما  ســازمان  در  آیــا 
یــت، مقصــود  آنــان تحــت هــر عنوانــی ماننــد بیانیــه مأمور تدوین ســازی 
کاری و موارد مشــابه وجود  بنیادی، چشــم انداز، دورنمــا، ارزش  ها، اصــول 

دارد؟
که ســازمان شــما چــه هویت ویــژه و چه هدف  آیــا شــما می توانید بگویید 

ویژه ای  دارد؟

تصمیم گیری 
استراتژیک 

بهنگام

 تحلیلگر ی 
استراتژیک

کاوشگری 
و کنشگری 
استراتژیک

پورتفولیوی 
استراتژیک

توضیحرکن

آیــا در ســازمان شــما ســازوکاری بــرای شناســایی موضوعــات اســتراتژیک 
به صورت سریع و بحث و تصمیم گیری در قبال آن وجود دارد؟ آیا شورایی 
که دست کم هر دو هفته یک بار مهم ترین مسائل روز شرکت را بررسی  دارید 

کند؟ 

آیا در ســازمان شما ســازوکاری برای تحلیل و بررسی منظم محیط قانونی، 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللــی، رقبا، ذی نفعان و 

... وجود دارد؟
آیا در سازمان شما سازوکاری برای تحلیل عملکرد استراتژی فعلی سازمان 

وجود دارد؟
آیا این تحلیل منجر به تصمیم سازی و درنهایت تصمیم گیری استراتژیک 

می شود؟

و  تجربــه ورزی  تشــویق خالقیــت،  بــرای  در ســازمان شــما ســازوکاری  آیــا 
کمی  که  کارکنان ایــن آزادی را دارند  کوچک وجود دارد؟ آیــا  آزمایش هــای 

متفاوت بیندیشند و عمل کنند؟
که  کوچک موفقی  آیا در سازمان شما سازوکاری برای شناسایی تجربیات 

از پایین سازمان شما جوانه زده دارد؟

کــه تصمیمات اســتراتژیک از  آیا در ســازمان شــما ایــن توانایی وجــود دارد 
که ســر بزند چــه از دیدگاه اســتراتژیک و چــه از تحلیل هــا و چه از  کجا  هــر 
موضوعات امروز سازمان و چه از تجربیات موفق، آن را تبدیل به یک سند 
کند و آن سند را به دو امر مهم تخصیص دهد:  استراتژیک منسجم تبدیل 
کارکنــان( و تخصیــص منابع )شــامل  انگیــزه ذی نفعــان )شــامل مدیــران و 

بودجه بندی(؟
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اصول موعود؛ زیرساخت  های رفتاری و فرهنگی تست نوع سوم: 

گفت وگوی آزاد 
گیر فرا

آزادانــه  بتواننــد  کارکنــان  کــه  دارد  وجــود  فضایــی  شــما  ســازمان  در  آیــا 
تصمیمات اســتراتژیک موجــود را به نقد بکشــند؟ آیا امــکان متفاوت فکر 
کردن به آنان داده می شــود؟ آیا مدیران ارشد ســازمان در مقابل انتقادات و 

پیشنهادهای غیرمتعارف گشودگی الزم را دارند؟

گردش آزاد 
اطالعات

پرسش های 
کلیدی

هم زمانی تنوع 
و تمرکز

مشارکت و 
مالکیت

توضیحرکن

آیا در سازمان شما اطالعات یک موضوع محرمانه و یک منبع قدرت تلقی 
می شود و یا اینکه در سازمان شما اطالعات به خوبی می چرخد؟

گفت وگو می کنند یا اینکه  کارکنان ســازمان شما براســاس اطالعات با هم 
گمان و شایعه؟ براساس حدس و 

کسی  کلیدی سازمان و مدیران ارشد واضح است یا اینکه  آیا دغدغه های 
در مورد آنان به خوبی چیزی نمی داند؟

کلیدی شکل می گیرند  گفت وگوهای سازمان براساس این پرسش های  آیا 
یا اینکه همین صرفًا نشخوار آخرین اتفاقات و مسائل روز است؟

اســتراتژیک  دیــدگاه  و  کلیــدی  پرســش های  بــر  آنکــه  ضمــن  ســازمان  آیــا 
متمرکــز اســت، آیــا می توانــد از طریــق افــراد جدیــد، گفت وگوهــای جدید و 

کند؟ سرفصل های جدید نگاه خود را متنوع 

آیا در سازمان شما این توانایی وجود دارد که بتواند افراد در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها مشارکت دهد و آنان نسبت به سازمان و تصمیمات آن 

احساس مالکیت کنند؟


