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چکیده 1
شناسایی رویکرد کارآمد خلق استراتژی از زمانی که موضوع برنامهریزی اسـتراتژی مطـر شـده
است از مسائل مهم مدیریت بهشمار میرود .ایـ مااهـه نته ـه یـ پـژوش گسـترده در خوـوص
شناسایی و تبهه رویکردشای خلق استراتژی در سازمانشای ایرانی است .ابتـدا بـا بـهکـارگهری روش
آماری تاکسونومی تالش شد تا در مهان گروهشای بورسی 4 ،شرکت موفـق کـه در بهشـتر سـا شـای
 1382تا  1392رتبهشای نخست گـروه خـود را بـهدسـت آوردهانـد ،شناسـایی شـود؛ سـس از مهـان
شرکتشای بخ خووصی یا کارآفری محور ،دو شرکت موفق انتخاب شد .برای دسـتهابی بـه نتـای
قابلاتکا تالش شد تا ی سازمان که دارای ت ربه برنامهریزی استراتژی بـهصـور رسـمی اسـت،
انتخاب شود .روند تحوال  ،بررسی و مهمتری استراتژیشای آنشا شناسایی شد؛ درنهایت با اسـتااده
از مطاهعه پرسشنامهای ،رویکردشای خلق استراتژی شر ی از شرکتشا تعهه شد .در ای مطاهعه چهار
رویکرد کارآفرینانه ،گروه استراتژی  ،برنامهریزی استراتژی و تلاهای ،شناسایی و تشریح شده است.
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 .1مقدمه 

برخی از دانشمندان استااده از رویکردشای رسمی که مبتنی بر تحلهلشای کمّی و منطای
است را بهعنوان روشی معتبر برای خلق استراتژی معرفی کردهاند .در ای کوش شا
بهکارگهری ماتری  SWOTاز مهمتری گامشا بهشمار میرود؛ اهبته شمواره استااده از ای
رویکردشا به خلق استراتژی مناسب برای سازمان منتهی نمیشود .در ی پژوش دانشگاشی
مشکالتی مانند طباهبندی متغهرشا ،ضعف ماتری  SWOTدر ارائه جهتگهری استراتژی ،
تمرکز آن بر منابع داخلی سازمان ،سادگی به ازحد و فادان طوفان مغزی در بهکارگهری ای
ماتری شناسایی شد (شلمز و نهکسون.)2010 ،
مهنتزبرگ ( ،)1994در ناد رویکردشای رسمی میپرسد «چگونه میتوانهم ی قو را
شناسایی کنهم ،درحاهیکه در شرایط خاصی آن را نهازمودهایم؟» (مهنتزبرگ.)1994 ،
برنامهریزی استراتژی ضعهف حدود  70درصد از شکست سازمانشا را موجب میشود (مهلر،
 .)2001در مطاهعه اسچهار ،گواندر ( ،)2016عواملی نظهر جهل ،ترس ،بدبهنی و جدایی زمان و
مکان در تدوی و اجرا از موانع و نواقص برنامهریزی استراتژی معرفی شده است .فاصله
زمانی و مکانی فرآیند برنامهریزی استراتژی در سازمانشا مانع دستهابی به نتای مطلوب
میشود (نادامبری .)2015 ،پژوش شا نشان میدشد شرچند بسهاری از سازمانشای ایرانی به
استااده از رویکردشای کالسه تمایل دارند ،اغلب آنشا شهچ مزیت رقابتی قابلتوجهی ای اد
نمیکنند (آراستی و شمکاران.)2014 ،
1
با وجود کاربرد زیاد روششای رسمی ،بسهاری از دانشمندان معتادند روششای طبهعی و
مکاتبی مانند کارآفرینی ،یادگهری ،شناختی ،فرشنگی و قدر  ،در شناسایی استراتژیشای
مناسب برای سازمانشا مؤثرتر شستند (ریبی .)2007 ،در خووص رویکردشای طبهعی نهز
نادشایی بر روششناسی و یا امکان اجرای آن در سازمانشا مطر است.
درم موع آنچه برای مدیران سازمانشا مهم است ،دستهابی به روشی است که بهطور قطع
سازمان را در خلق استراتژی کارآمد موفق سازد .بسهار مهم است که با ان ام مطاهعهای جامع
رویکردشای مناسب برای خلق استراتژی در سازمانشای ایرانی شناسایی شود تا مدیران بتوانند
روش صحهح شناسایی استراتژی را بهکار گهرند و از اتالف زمان و شزینهشای گزاف در ای
حوزه جلوگهری کنند .با ای توضهح ،سؤا شای اساسی پژوش عبار اند از:
 .1رویکردشای خلق استراتژی در شرکتشای موفق ایرانی کدام است؟
 .2آیا میتوان معهارشای مناسبی در خووص رویکردشای خلق استراتژی معرفی کرد؟

1. Natural Approaches
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 .2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

جنهنگز و دیزنی ( ،)1980دریافتند که میتوان عالوه بر متغهرشای محهط و نحوه اداره
سازمان ،متغهرشای دیگری نظهر دامنه کسبوکار ،مهزان توجه به عملکرد و گرای شای
مدیران را برای خلق استراتژی اضافه کرد .بایسا ( ،)1985تالش کرد تا با استااده از دو بُعد
سازمان و محهط رویکردشای خلق استراتژی را دستهبندی و موقعهتیابی کند .او چهار رویکرد
آرمانگرایی ،کارآفرینی ،برنامهریزی استراتژی و رویکرد اقتضایی را معرفی کرد .شکل ،1
رویکردشای خلق استراتژی را از دیدگاه بایسا ( ،)1985نشان میدشد.

شکل  .1رویکردشای خلق استراتژی بایسا ()1985

ههنچ ( )2000در کتابی با عنوان «استراتژی شرکت» 1دو گروه رویکرد را برای خلق
استراتژی معرفی و برای شر ی از آنشا مراحل عملی استراتژیسازی را تعهه کرد.
3
 .1رویکردشای ت ویزی 2شامل رویکرد مبتنی بر نظریه رقابت و حداکثر سازی سود  ،رویکرد
مبتنی بر نظریه منابعمحور ،4رویکرد مبتنی بر نظریه بازیشا 5و رویکرد مبتنی بر شبکهسازی و
شمکاری6؛
 .2رویکردشای اقتضائی 7شامل رویکرد مبتنی بر نظریه باا ،8رویکرد مبتنی بر نظریه
عدماطمهنان ،9رویکرد مبتنی بر نظریه منابع انسانی 10و رویکرد مبتنی بر نظریه دان و
نوآوری.11
1. Corporate Strategy
2. Prescriptive Approach
3. The position of profit – maximizing , competition – based theories
4. The position of resource – based theories
5. The position of game – based theories
6. The position of co – operation and network based theories
7. Emergent Approach
8. The position of survival – based theories
9. The position of uncertainly – based theories
10. The position of human – resource based theories
11. The position of innovation and knowledge – based theories
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فلشو و شمکاران ( ،)2005تأثهر عناصری مانند اندازه سازمان ،تغههرا محهطی ،صنعت و
شاخصشای عملکردی را در شناسایی و تناسب رویکرد خلق استراتژی بررسی کردند.
وینتهنگتون در سا  1993در کتاب «چهستی راشبرد» 1چهار رویکرد خلق استراتژی را
معرفی کرده است .رویکردشای معرفیشده از سوی ویتهنگتون در شکل  ،2مشاشده میشود .در
رویکرد سنتی ،برنامهریزی میتواند تغههرا بازار را په بهنی کند و خود را با آن منطبق سازد.
در رویکرد تحوهی ،سازگاری با محهط اشمهت زیادی دارد و ای مکتب بهشد به «نظریه
یادگهری مهنتزبرگ» شبهه است .رویکرد فرآیندی با رویکرد کارآفرینانه تطابق زیادی دارد .ای
رویکرد نهز مانند رویکرد تحوهی چندان به ای اد راشبرد عاالیی اعتااد ندارد؛ وهی بر ای باور
شم نهست که باید حداکثرسازی سود را به بازار واگذار کرد .در رویکرد سهستمی ،استراتژی
حاصل ارتباط به اجزای سازمان است و ای روابط پهچهده سازمانی است که به شکلگهری
استراتژی من ر میشود.

نوظهور

کثر گرایی

فرآیندی

حداکثرسازی سود

تحوهی

سنتی
برنامهریزی شده

فرآیندشا

سهستمی

نتای حاصل از راشبرد

شکل  .2رویکردشای خلق استراتژی ریچارد ویتهنگتون ()2012

زنوزی ( ،)1392نحوه خلق استراتژی را در چند شرکت منتخب ایرانی بررسی کرد .او با
استااده از روش پژوش دادهبنهاد ،اسناد راشبردی شرکتشای موردبررسی را تحلهل کرده و در
نهایت شهوهشای اتخاذ استراتژی را در ای شرکتشا شناسایی کرد .مر و شمکاران (،)2013
تالش کردند تا با تکنه فازی ،مهزان تناسب مکاتب خلق استراتژی مهنتزبرگ را با فرشنگ
کشور ترکهه شناسایی کنند و نتای نشان داد بهتری رویکرد خلق استراتژی بهترتهب در ماام
نخست برنامهریزی استراتژی توسط مدیران سطح باال و در مرحله دوم ،ت زیهوتحلهل
?1. What is strategy, and Does It Matter
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 SWOTو در ماام سوم ،بهتری اهگو مکاتب محهطی و فرشنگی است .مهنتزبرگ ( )2007در
کتابی با عنوان «ردگهری استراتژی »1توانست با بررسی تحوال تاریخی  11سازمان منتخب،
رویکردشای خلق استراتژی را شناسایی کند .او در ای مطاهعه چهار رویکرد را مبنای خلق
استراتژی معرفی کرد.
در بررسیشایی صور گرفته ،پژوششی که عهناً مشابه پژوش حاضر باشد در کشور
مشاشده نشد .در مطاهعا پهشه عمدتاً خلق استراتژی موردغالت قرار گرفته است؛ اما در ای
پژوش بناست تا رویکردشای خلق استراتژی موردبررسی قرار گهرد .مهنتزبرگ ( ،)2008در
پژوششی روی شرکتشای کانادایی نشان داد که رویکرد خلق استراتژی در شرکت شواپهمایی
با برنامهریزی استراتژی  ،در ان م ملّی فهلم با یادگهری استراتژی  ،در فروشگاهشای
زن هرهای استهنبرگ با چشماندازسازی استراتژی و در «دانشگاه م گهل» با اقدام اکتشافانه
بوده است .نتای مطاهعه مهنتزبرگ در خووص رویکردشای خلق استراتژی در شکل  ،3نشان
داده شده است.
خودظهور

استراتژی به مثابه

چشم انداز سازی استراتژی

دیدگاه گسترده

یادگهری استراتژی

برنامه ریزی استراتژی

استراتژی برای
جایگاه مشخص در بازار ی

اقدام اکتشافانه استراتژی

عامدانه

شکل  .3رویکردشای چهارگانه خلق استراتژی مهنتزبرگ ()2008

در رویکرد برنامهریزی استراتژی  ،استراتژی ی برنامه عامدانه و ازپه تعهه شده است.
مهنتزبرگ ( ،)2008فرضشای زیر را برای شکلگهری استراتژی با استااده از ای رویکرد
معرفی کرد:
 .1تومهمشای کلهدی به ح م باالیی از سرمایه و منابع نهاز دارد و با مشارکت کلهه سطو
سازمانی و زودتر از مرحله اجرا اتخاذ میشود؛
 .2سازمانشا معموالً دوهتی و دارای ابعاد و ریس شای بزرگی است؛
1. Tracking Strategies
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در رویکرد چشماندازسازی استراتژی یا کارآفرینانه ،استراتژی عامدانه است و گستره
وسهعی از بازار موردنظر است .ماروضا ای رویکرد عبار اند از:
 .3کارآفری دارای تعهد طوالنیمد و دان تخووی نسبت به کسبوکار خود است و
نهازی به توجهه دیگران ندارد؛
 .4کارآفری شم دارای چشمانداز عاهی است و شم جزئها را از نگاه دور نمیدارد؛
 .5کسبوکار ساده و کوچ است.
رویکرد یادگهری زمانی بهکار گرفته میشود که استراتژی دارای ویژگی خودظهور بوده و
گستره وسهعی از بازار موردنظر است .په فرضشای ای رویکرد به شر زیر است:
 .1رشد استراتژی شمچون گهاشان خودرو در ی باغ بزرگ است و استراتژی در شر جای
سازمان میتواند ظهور پهدا کند و زمانی استراتژی سازمان را دربرمیگهرد که در قاهب ی
اهگوی جمعی درآید؛
 .2استراتژیشای خودظهور در ی دوره واگرایی سازمان رخ میدشند و ممک است آگاشانه
باشد یا نباشد و مدیریت شود یا نشود.
رویکرد اقدام اکتشافانه استراتژی با مرز بسهار نزدیکی از رویکرد یادگهری جدا میشود و
تااو آن با رویکرد یادگهری در ای است که اگرچه خلق استراتژی در اجزای سازمان رخ
میدشد ،اما در صورتی به رفتار جمعی تبدیل میشود که نوعی پذیرش در کل سازمان برای
آن وجود داشته باشد .ماروضا زیر برای ای رویکرد معرفی شده است:
ـ تغههرا سازمان بسهار زیاد است و اجزای سهستم کمتری ارتباط را با شم دارند؛
ـ خلق استراتژی کامالً فردی است؛ اما ارتباط جمعی ایدهشای خوب را از به می برد.
روششناسی

.3

شدف پژوش حاضر ،کشف و تبهه رویکردشای خلق اسـتراتژی در شـرکتشـای ایرانـی
است .پـژوش از نـوع اکتشـافی و توسـعهای اسـت .دادهشـا کمتـر کمّـی (در حـد شناسـایی
شرکتشـای موردبررسـی) و بهشـتر کهاـی شسـتند و از موـاحبه ،بررسـی اسـناد و شمچنـه
پرسشنامهشای کهای بهدست آمدهاند .روش پژوش  ،مطاهعه موردی 1یا موردپژوشی اسـت کـه
با بررسی شر ی از شرکتشای منتخب ،رویکرد خلق اسـتراتژی در آن م موعـه شناسـایی و
معرفی شده است .پژوش شایی که در شرکتشای ت اری ان ام مـیشـود ،عمـدتاً بـهصـور
موردی است (یه  .)2013 ،در ای مطاهعه از پژوش موردی چندگانه بهجـای تکهـه بـر یـ
مورد استااده شده است؛ زیرا ساخت نظریه از موارد چندگانه بهطورمعمو  ،قویتر ،قابلتعمـهم

1. Case study
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و آزمونپذیرتر نسبت به پژوش شای ت موردی است (اوکان2004 ،؛ گریبنـر و ایزنهـار ،
.)2007
شناسايیشرکتهایموردبررسی.در ای پژوش سه دسته شرکت ،شامل شـرکتشـای
موفــق «ســازمان بــورس و اوراا بهــادار» ،شــرکتشــای خــار از بــورس و اوراا بهــادار و
کارآفری محور و شرکتشای دارای ت ربه برنامهریزی استراتژی بررسی شده است .ازآن اکـه
شدف ،شناسایی رویکردشای خلق استراتژی اسـت ،انـدازه شـرکتشـا مـوردنظر نهسـت؛ بلکـه
موفاهت آنشا در صنعت و ت ربه بهکارگهری برنامهریزی استراتژی دو معهار اصلی است.
از شاخصشای نرخ رشد فروش (فروش سا دوم منهای فروش سا قبل تاسهم بر فروش
سا قبل) ،نرخ رشد سود (سود سا دوم منهای سود سا قبل تاسهم بر سود سا قبل) ،بازده
دارایی (سود بر کل دارایی) ،حاشهه سود (سود بر فروش) ،بهرهوری کارکنان (فروش بر تعداد
کارکنان) و سهم بازار (فروش شرکت بر کل فروش صنعت) در سا شای  1382تا  1392که
دوران پ از جنگ و سازندگی و قبل از شد گرفت تحریمشای شستهای است ،برای
شناسایی شرکتشای موفق استااده شده است.
در ای دوره ،کشور از ثبا نسبی برخوردار بوده و میتوان گات تغههر در شاخصشای
عملکردی ناشی از استراتژیشای کارآمد است .با استااده از روش تحلهل تاکسونومی عددی 1و
اطالعا ماهی حسابرسیشده شرکتشا ،در شر گروه ی شرکت موفق انتخاب شد که در طو
دوران موردبررسی و در بهشتر سا شا از وضعهت مناسبتری نسبت به رقبای خود برخوردار
است .ای روش نخسته بار توسط آدانسون ( ،)1763پهشنهاد شد و توسط شهلویگ ( )1968از
«مدرسه عاهی اقتواد ورکال» 2در یونسکو نهز بهعنوان وسهلهای برای طباهبندی درجه
توسعهیافتگی ملل مختلف مطر شد.
ای روش میتواند ی م موعه را به زیرم موعهشای کموبه شمگ تاسهم کند و
ماهاسی را ارائه دشد که در امر برنامهریزی برای شناخت درجه موفاهت قابلاستااده
باشد(بهدابادی .)1362،ازآن اکه در ای مطاهعه باید شرکت موفق شر گروه تعهه شود،
مناسبتری شهوه ،روش تاکسونومی است که میتواند در شر سا موردبررسی مهزان موفاهت
شرکتشا را شناسایی و درنهایت رتبه نخست را تعهه کند .ای روش دارای پن مرحله تشکهل
ماتری دادهشا ،تشکهل ماتری استاندارد ،محاسبه فواصل مرکب ،تعهه کوتاهتری فاصلهشا
و رتبهبندی شرکتشا از هحاظ موفاهت است .جدو  ،1نتای رتبهبندی گروهشای بورسی را

1. Analysis Numerical Taxonomy
2. Wroclaw
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نشان میدشد .در سایر گروهشا ،شرکتی که در بهشتر سا شا رتبه نخست را احراز کرده باشد،
شناسایی نشد.
جدو  .1نتای رتبهبندی شرکتشای بورسی با روش تاکسونومی

«السته بارز» در بهشتر سا شای موردبررسی رتبه نخست را داشته است« .شرکت رایان
سایسا» در سا شای  1386تا  1390از شرایط برتر برخوردار بوده و «شرکت سهنا کاشی» یکی
دیگر از شرکتشای برتر بورسی است که بر اساس تحلهل آماری در صنعت کاشی و سرامه
در رتبه نخست قرار دارد .بهشتر شرکتشای فعا در ای صنعت در «بورس اوراا بهادار»
شستند و بنابرای شرکت برتر میتواند بهعنوان شرکت موفق در کل صنعت معرفی شود.
«شرکت صنعتی معدنی گل گهر» در گروه شرکتشای صنعتی و معدنی و یا کانیشای فلزی
رتبه نخست را بهدست آورده است.
در ای پژوش تالش شد تا با مراجعه به دیدگاهشای برخی از صاحبنظران ،دو شرکت
موفق بخ خووصی انتخاب شود که در طی دوران موردبررسی نسبت به صنعت خود از
تمایز بارزی برخوردار بودهاند« .شرکت آریا شمراه» بهعنوان یکی از بزرگتری شرکتشای
ارائهکننده خدما فناوری اطالعا و ارتباطا  ،دارای شمکاریشای گستردهای با اپراتورشای
تلا شمراه است .شرکت دوم م موعه «جهانپارس» است .ای م موعه بهعنوان ارائهکننده
خدما پهمانکاری عمومی در حوزه نات و گاز از رقبای اصلی شرکتشای بزرگ جهانی مانند
«شل»« ،توتا » و «آنی» بهشمار میرود .در مهان سازمانشای بات ربه و با توجه بهدشواری
دسترسی به اطالعا « ،بان ت ار » که اطالعا آن در دسترس بود ،انتخاب شد.
معیارهایشناسايیرويکردهایخلدقاسدتراتژی .بـرای شناسـایی رویکردشـای خلـق
استراتژی در شر ی از شرکتشای موردبررسی ،ابتدا اسناد راشبردی و گزارششای برنامهریزی
بررسی شد؛ سس با شر ی از مدیران عامل و مدیران مهانی شرکتشا ،بهویژه مدیرانی که در
سا شای موردبررسی در شرکت حضور داشتهاند ،مواحبهشایی بهعمل آمد.
در ای مواحبهشا معهارشای شر ی از رویکردشای خلق استراتژی مهنتزبرگ موردبررسـی
قرار گرفت که عبار اند از :محهط سازمان ،اشداف سازمان ،مهزان استااده از تحلهلشای کمّی،
مهزان مشارکت در خلق استراتژی ،نا رشبر در خلق استراتژی و نظـام برنامـهریـزی از نظـر
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ساختاری و قواعد و ماررا ؛ سس با استااده از ی پرسشنامه که سؤا شای آن ویژگـیشـای
شر ی از رویکردشای مهنتزبرگ بود ،مهزان امتهاز آنشا شناسایی و مهزان حاکمهت شر یـ از
رویکردشای چهار گانه در خلق استراتژی ارزیابی شد .ابتدا به شر ی از معهارشا وزنـی داده شـد
که نشاندشنده مهزان اشمهت آنشا بود؛ سس با اختواص عددی به  1تا  ،5معهـار مـوردنظر
در شرکتشا ارزیابی شد .بدی ترتهب وقتی امتهاز ی رویکـرد کـه مهـانگه وزنـی نظرشـای
پاسخگویان است ،به عدد  5نزدیـ مـیشـود ،نشـاندشنـده حاکمهـت آن رویکـرد در خلـق
استراتژی است .برای تکمهل پرسشنامه پژوش در شر شـرکت 30 ،تـا  40مـدیر و کارشـناس
مشارکت داشتهاند.
انتهها 
دادههاوي 
 .4تحلیل 

مورداول«:شرکتجهانپارس».استراتژیشای «شرکت جهـان پـارس» در طـو دوران
موردبررسی بهشتر توسعه عملها و حرکت به سمت اجرای پروژهشای بـزرگ بـوده اسـت .بـا
بررسی روند توسعه شرکت و دیدگاه مدیرعامل و سایر مدیران در خووص نظام خلق استراتژی
میتوان گات که رشبر سازمان دارای دان تخووی کافی ،ماه و متعهد به سازمان اسـت و
برای قانعکردن دیگران تالش زیادی نمیکند.
او دارای دیدگاه عاهی و روشنی از آینده سازمان است و تومهمشای کلهدی و استراتژیشـا
توسط وی تعهه میشود .اهگوی خلق استراتژی در ای سازمان بر اسـاس مسـتندا  ،اهگـوی
چشماندازسازی یا کارآفرینانه است .شکل  ،4اهگوی حاصل از دیدگاه مدیران را نشان میدشـد
که در ای اهگو ،رویکرد چشماندازسازی یا کارآفرینانه حاکم است.

شکل  .4رویکرد خلق استراتژی در «شرک جهان پارس» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای
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مورددوم«:شرکتیرياهمراه».استراتژیشای «شرکت آریا شمراه» شامل توسـعه نهـروی
انسانی ،تنوع در خدما  ICTو حرکت به سمت بـازار  B2Cاسـت .بـا بررسـی رونـد توسـعه
شرکت و دیدگاه مدیرعامل و مدیران مهانی مشخص شد کـه رشبـر سـازمان دارای تخوـص
کافی ،متعهد به سازمان و ماه است و برای قانعکـردن دیگـران تـالش نمـیکنـد .او دارای
دیدگاه روشنی از آینده سازمان است و استراتژیشا توسط او تعهه مـیشـود؛ بنـابرای اهگـوی
خلق استراتژی در ای سازمان ،چشماندازسازی یا کارآفرینانـه اسـت .شـرکت دارای سـاختار و
فرآیند رسمی برنامهریزی است که در بهشتر مواقع برای تدوی برنامهشای عملهاتی شر یـ از
استراتژیشای مووب ،فعا است .شکل  ،5امتهازا بهدسـتآمـده در ارتبـاط بـا رویکردشـا را
نشان میدشد .شمانطور که مشاشده میشود رویکرد خلق استراتژی بهشتر بـه سـمت رویکـرد
کارآفرینانه یا چشماندازسازی تمایل دارد و نته ه مواحبه و بررسی اسناد را تأیهد میکند.

شکل  .5رویکرد خلق استراتژی در «شرکت آریا شمراه» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای



مورد سوم« :شرکت الستی بارز» .امروزه «شرکت السته بارز» از ی شرکت
تایرسازی به گروشی بزرگ تبدیل شده است و بخ مهمی از بازار داخل را در دست دارد .ای
شرکت دارای استراتژیشایی در حوزهشای عملها  ،فروش ،بازار و تنوع در محوو است .رشبر
سازمان دارای دان تخووی کافی است و پ از سه دشه اداره شرکت از زمان تأسه تا
کنون ،از مدیران برجسته صنعت السته کشور بهشمار میرود .او دارای دیدگاه عاهی از آینده
شرکت است و برای شمراهساخت دیگران با تومهمشای کلهدی خود از کمهتهشایی بهره
میگهرد که در واحدشای مختلف ،موضوعشای سازمانی را بررسی کرده و درنهایت
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تومهمسازی میکنند .ازآن اکه رشبر سازمان ،ماه شرکت نهست نمیتوان مانند اهگوی
کارآفرینانه او را ی کارآفری  ،معرفی کرد؛ اما در خووص تعهد وی نسبت به سرنوشت
شرکت شهچگونه تردیدی نهست .تومهمشای کلهدی و استراتژیشا ،ناشی از شمکاری گروه
محدودی در سازمان است که از زمان تأسه شرکت تشکهل شده است .برخی از اعضای
گروه شنوز به شکل مشاور یا حتی مدیر در خدمت م موعه شستند و مدیرعامل خود را بینهاز
از آنشا نمیداند؛ بنابرای اهگوی خلق استراتژی در ای سازمان ی اهگوی کارآفری محور
نهست؛ بلکه میتوان گروه کارآفری یا رویکرد گروه استراتژی  1را بر آن نام نهاد.



شکل  .6رویکرد خلق استراتژی در «شرکت السهت

بارز» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای

در نگاه او بر اساس شکل  ،6رویکرد «شرکت السهت بارز» را میتوان چشم اندازسازی
معرفی کرد؛ اما با توجه به توضهحا ارائهشده ،ای م موعه از رویکرد گروه استراتژی بهره
گرفته است.
موردچهارم«:شرکتسیناکاشی»«.سهناکاشی» دارای تنوعی کاملی از استراتژیشا است.
کاش شزینه ،تاویت زن هره تأمه  ،توسعه شبکه فروش ،تنوع در طر شای توههد ،افزای
ظرفهت ،ای اد برندشای گوناگون و توسعه صادرا با ای اد تمایز از استراتژیشای کلهدی ای
م موعه است .درم موع در خووص رشبری و نظام خلق استراتژی «شرکت سهناکاشی»
میتوان گات که رشبر سازمان دارای دان تخووی کافی از فعاههت سازمان نهست؛ اما
امروزه از مدیران برجسته صنعت کاشی کشور بهشمار میرود .او برای قانعکردن دیگران تالش
1. Strategic team approach

42

چشمانداز مديريت بازرگاني ـ شماره  33ـ بهار 1397

نمیکند .رشبر سازمان ،ماه نهست و نمیتوان مانند اهگوی کارآفرینانه او را ی کارآفری
معرفی کرد؛ اما در تعهد وی نسبت به سرنوشت شرکت شهچگونه تردیدی نهست .او دارای
دیدگاه عاهی و روشنی از آینده سازمان است و تومهمشای کلهدی و استراتژیشا ،توسط
گروشی با شدایت رشبر سازمان تعهه میشود؛ بنابرای اهگوی خلق استراتژی در ای سازمان
ی اهگوی کارآفری محور نهست؛ بلکه اهگوی گروه استراتژی در ای شرکت حاکم است.
شکل  ،7نتای بهدستآمده در خووص شناسایی رویکرد خلق استراتژی را نشان میدشد که
آمهزهای از دو رویکرد رسمی و کارآفرینانه در سازمان دیده میشود و اگرچه نمودار  7ما را
بهسوی رویکرد تلاهای شدایت میکند ،اما ویژگیشای نظام تومهمگهری در «سهناکاشی»
مشابه ی گروه منس م داخلی در شدایت م موعه است .آنشا با نظم و شماشنگی بیمثا در
طو ی دشه «سهناکاشی» را به ی سازمان برتر و توانمند در بازارشای جهانی تبدیل
کردهاند.

شکل  .7اهگوی خلق استراتژی در «سهناکاشی» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای

مورد پنجم« :شرکت لیزينگ رايان سايپا» .با بررسی ویژگیشای رشبر سازمان در
سا شای موردبررسی و در شدایت م موعه «رایانسایسا» و روش وی در شکلگهری
استراتژیشای شرکت میتوان پی برد که در ای سازمان رویکرد چشمانداز سازی یا کارآفرینانه
حاکم بوده است .در «رایان سایسا» رشبر دارای دان تخووی کافی و دیدگاه عاهی و روش از
آینده سازمان است .تومهمشای کلهدی و استراتژیشا توسط او تعهه میشود؛ بنابرای اهگوی
خلق استراتژی در ای سازمان اهگوی چشماندازسازی یا کارآفرینانه است؛ اما پژوش شا نشان
میدشد که «رایان سایسا» از رویکرد رسمی نهز بهرهمند است.
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بهطورقطع نمیتوان گات که در «شرکت رایانسایسا» تمامی تومهمشا از رویکرد
کارآفرینانه یا رویکرد رسمی منت شده است؛ بنابرای باید پذیرفت در برخی از سازمانشا ای
دو رویکرد میتواند با یکدیگر تلاهق شود و رویکرد جدیدی معرفی کند که کارآمد بوده و از
دقت بهشتری نهز برخوردار است .شکل  ،8اهگوی خلق استراتژی را بر اساس پرسشنامه نشان
میدشد .تمایل نمودار به سمت اهگوی برنامهریزی رسمی و کارآفرینانه است؛ یعنی آمهزهای از
دو رویکرد در شرکت وجود دارد.

شکل  .8اهگوی خلق استراتژی در «رایان سایسا» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای



مورد ششم« :شرکت گل گهر»« .گلگهر» دارای تنوعی از استراتژیشای رشد و بهبود
است .توسعه عملها  ،توسعه نهروی انسانی ،توسعه زن هره تأمه و ادغام عمودی ازجمله
استراتژیشای مهم ای م موعه است .رشبر سازمان دارای دان تخووی کافی نسبت به
فعاههت سازمان نهست و برای قانعکردن شمکاران خود از روششای خالقانه استااده میکند .او
ماه شرکت بهشمار نمیرود؛ بنابرای با ویژگیشای کارآفرینی مهنتزبرگ کمی متااو است؛
اما دارای دیدگاه عاهی و روشنی از آینده سازمان است و تالش میکند با روششای مناسب ای
دیدگاه را در سازمان توسعه دشد .او شعار  20-20-5یا تحاق توههد  20مهلهون ت کنسانتره،
 20مهلهون ت گندهه و  5مهلهون ت فوالد را در سازمان اشاعه داد .اگرچه واحد برنامهریزی
فعا بود؛ اما تومهمشای کلهدی و استراتژیشا توسط رشبر سازمان تعهه میشد .اهگوی خلق
استراتژی در ای سازمان ی اهگوی کارآفرینانه است .شکل  ،9رویکرد استخرا شده از مطاهعه
مهدانی در «شرکت گل گهر» را نشان میدشد.
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شکل  .9رویکرد خلق استراتژی در «شرکت گل گهر» بر اساس مطاهعه پرسشنامهای

موردهفتم«:بان تجارت»«.بان ت ار » نهز از سازمانشایی است که موفق شده است
برنامهریزی رسمی را در سازمان خود اجرا کند .تالش در حوزه توسعه فناوری اگرچه در
سا شای آغازی توانسته است بان را متمایز سازد ،اما بهدههل سرعت باالی بان شای
خووصی ای تمایز خهلی طو نکشهد .برنامهریزی در بان به ی سهستم تبدیل شده و برای
آن نرمافزاری تخووی و خاص بان طراحی شده است .در بان قائمماام مدیرعامل ،مسئو
اصلی برنامهریزی است و در تمامی جلسهشا شرکت میکند .محهط کامالً رصد میشود و دائماً
سایر بان شا و رقبا موردبررسی قرار میگهرد .سهستم پاداش متناسب با تحاق اشداف و
استراتژیشای مووب طراحی شده است.
در طو ای سا شا «بان ت ار » اگرچه رتبه خود را در به بان شا بهبود نداده ،اما
توانسته است وضعهت خود را در جدو حاظ کند .در «بان ت ار » ابتدا استراتژیشا تعهه و
تدوی و پ از آن اجرا میشود .تمامی سطو سازمانی یا بهشتر واحدشا در تعهه استراتژی
مشارکت دارند .وجود کمهته برنامهریزی و جلسهشای متعدد با حوزهشای تخووی ،مانند
مدیریت اعتباری ،مدیریت ماهی ،مدیریت ارزی و مدیریت بازرسی ،مبه ای نکته است .برای
شناسایی استراتژیشا از مطاهعا  ،تحلهلشای کمّی و مد شای تحلهلی استااده میشود و
تعهه استراتژی در سازمان از ی فرآیند اداری و شمراه با ماررا تبعهت میکند؛ بنابرای
میتوان با اطمهنان گات در «بان ت ار » رویکرد رسمی حاکم است .شکل  ،10نته ه
بررسی رویکرد خلق استراتژی را بر اساس دیدگاه مدیران و کارشناسان «بان ت ار » نشان
میدشد .شمانطور که مشخص است در ای سازمان رویکرد خلق استراتژی بهشتر به سمت
رویکرد برنامهریزی رسمی تمایل دارد.
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شکل  .10رویکرد خلق استراتژی در «بان

ت ار » بر اساس مطاهعه پرسشنامهای

جهگیریوپیشنهادها 
 .5نتی 

در جدو  ،2استراتژی شرکتشا از جها مهزان عامدانهبودن و منشأ خلق استراتژی
بررسی شده است .برخی از استراتژیشا عامدانه شستند و بر اساس ی طر از په تعهه شده
شکل گرفتهاند و برخی در واکن به محهط ای اد شدهاند؛ از سویی نحوه شکلگهری
استراتژیشا نهز در ای جدو معرفی شده است .به نظر شکلگهری ای استراتژیشا در برخی
از موارد توسط فرد و در برخی از موارد توسط جمع صور گرفته است.
جدو  .2مؤهاهشای استراتژیشای شرکتشای برتر
شرکت 

یها 
استراتژ 

بهمثابه 
استراتژی 

محورخلقاستراتژی 

آریا شمراه

تمام استراتژیشا

خود ظهور

فردمحوری

جهان پارس

تمام استراتژیشا

خودظهور

فردمحوری

بارز

تمام استراتژیشا

خودظهور

جمعمحوری

توسعه فروش و تأمه ماهی

عامدانه

فردمحوری

توسعه ارتباطا

خودظهور

فردمحوری

سهنا کاشی

تمام استراتژیشا

خودظهور

جمعمحوری

گل گهر

تمام استراتژیشا

خودظهور

فردمحوری

ت ار

تمام استراتژیشا

عامدانه

جمعمحوری

تمام استراتژیشا

خودظهور

جمعمحوری

رایان سایسا

بان

پاالیشگاه سرخون و قشم
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شکل  ،11رویکردشای خلق استراتژی در شرکتشای موردبررسی را نشان میدشد .در
شرکتشای کارآفری محور ،اعم از کارآفری ماه یا کارآفری سازمانی ،مانند «آریا شمراه»،
«جهان پارس» و »گل گهر» ،رویکرد چشماندازسازی حاکم است و در شرکتشای موفای که
دارای ثبا مدیریت خوبی شستند و اندازهای نسبتاً بزرگی دارند ،مانند شرکتشای «بارز» و
«سهنا کاشی» ،رویکرد گروه استراتژی  ،کارآمد است .در سایر سازمانشا بهکارگهری
رویکردشای رسمی و تلاهای مشاشده میشود .در «شرکت رایان سایسا» و در زمان موفاهت آن
رویکرد تلاهای توانسته است استراتژیشای مناسبی را به سازمان معرفی کند .نکا زیر در
شناسایی رویکردشای خلق استراتژی قابلاستنتا است:
 .1زمانی که دو یا سه رویکرد توأمان حاکم میشود ،بدی معنی است که یا تلاهای از
رویکردشا منشأ استراتژی بوده و یا رویکردی جدید و خار از نظریه مهنتزبرگ شناسایی شده
است؛
 .2رویکردشای یادگهرنده و اقدام اکتشافانه در شرکتشای موردبررسی مشاشده نشد؛
 .3معهار بازار تعهه کننده نوع رویکرد نهست؛ اما کماکان میتوان معهار خودظهوربودن
استراتژی یا عامدانهبودن آن را مبنای تعهه رویکردشا قرار داد؛
 .4یکی از معهارشای مهم تعهه رویکردشای خلق استراتژی عامل خلق آن است .در برخی از
سازمانشا فردمحوری و در برخی از سازمانشا جمعمحوری حاکم است.
بنابرای در شرکتشای موردبررسی دو معهار خودظهوربودن و عامل خلق استراتژی است
که میتواند رویکردشای خلق استراتژی را مشخص کند؛ بدی ترتهب با توجه به نوع
رویکردشای شناساییشده و ویژگیشای شر ی از آنشا میتوان جانمایی رویکردشا را در شکل
 ،11مشاشده کرد.
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رويکردکارینرينانهياچشماندازسازی استراتژي  .در ای رویکرد رشبر دارای دورنمای
روشنی از سازمان بوده و تشکهل استراتژی فرآیندی نهمهآگاشانه است که در ت ربه و شهود
رشبر ریشه دارد .کارآفری نهازی به اغنای دیگران ندارد و بر خالف دیدگاه مهنتزبرگ ،هزوماً
دارای دان از نزدی نسبت به کسبوکار خود نهست .کارآفری ممک است ماه سازمان
نباشد؛ اما دارای تعهد طوالنیمد به سازمان باشد .برخالف ماروضا مهنتزبرگ ،کسبوکار
شمهشه ساده و کوچ نهست و حتی در سازمانشای بزرگ نهز میتوان رویکرد کارآفرینی را
مشاشده کرد.
رويکرد گروه استراتژي  .در ای رویکرد ،رشبر به شمراه تعداد معدودی از شمراشان خود
مد شا است که سازمان را اداره میکنند و استراتژی از شماکری آنشا در قاهب گروشی
منس م شناسایی میشود .نا رشبر در بهشتر مواقع به ای اد تسههال یا تأمه نهازشای الزم
برای اجرای استراتژی محدود میشود .ارتباطا اعضای گروه بسهار عمهق و گاه از قبل از
زمان شدایت سازمان شکل گرفته است .اعضای گروه استراتژی مکمل یکدیگر شستند و
معموالً پستشای باالی سازمان را به یکدیگر تاسهم میکنند که موجب میشود اعتماد
باالیی به آنشا ای اد شود .اگرچه امکان تحلهلشای منطای و کمّی وجود دارد ،وهی استراتژی
عمدتاً خودظهور است.
رويکرد تلفیقی .رویکرد تلاهای از جمع رویکرد برنامهریزی رسمی و کارآفرینانه بهوجود
میآید .استراتژی حاصل شمکاری رشبر و بخ برنامهریزی است .بخ برنامهریزی که از
فرمتشای رسمی بهره میگهرد عهدهدار ان ام فعاههتشای کارشناسی و تحلهلشای علمی
است .رشبر عالقه زیادی به فعاههتشای ای بخ دارد و در جلسهشای آن شرکت میکند.
برنامهريزی استراتژي (رسمی) .استراتژیشا از فرآیند آگاشانه و کنتر شده

رويکرد 
برنامهریزی رسمی حاصل شده و قبل از اجرا اتخاذ میشود .تومهمشای سازمان به ح م
باالیی از منابع نهاز دارد و سازمان دارای ابعاد بزرگی است .سازمان دارای ماهکهت دوهتی و یا
ماشهت دوهتی است .در ای سازمانشا باید از برنامهریزی یکسارچه استااده کرد تا از هغزششای
احتماهی که حمایتشای نهروشای سهاسی و باالدست را دچار تزهز میکند ،کاست .در ادامه
ای پژوش میتوان در مطاهعهای دقهقتر عناصر سازمانی و محهطی را در دوران موردبررسی
شناسایی و رابطه آنشا را با رویکردشا بررسی کرد؛ از سویی مطاهعه شرکتشای ناموفق که در
جدو شای ارزیابی رتبهشای آخر را کسب کردهاند ،میتواند به شناسایی رویکردشای غلط در
خلق استراتژی من ر شود.
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