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می دهد  نشان  بین اند کمپانی  توسط  شده  انجام  مطالعات 
ابزار  پرطرفدارترین  استراتژیک  برنامه ریزی  اخیر  سال های  در 
در  چشمگیری  تأثیر  سازمان ها  نظر  از  که  است  مدیریتی 
با وجود این هنوز حتی در تعریف  آنها دارد.  کسب وکار  توفیق 
در  ندارد.  وجود  صاحب نظران  بین  اجماعی  نیز  استراتژی  واژۀ 
می شود  انجام  که  را  مختلفی  کارهای  سازمان ها  از  بسیاری 
استراتژی می نامند و یا استراتژی را محدود به تعیین چشم انداز 
و اهداف می کنند بی آنكه به پشتوانه های الزم برای رسیدن به 
آنها بیندیشند. این موضوع در سازمان های ایرانی نیز به همین 
منوال است، از این رو ضروری است تا درک درستی از استراتژی 
این  نویسندگان  گفتۀ  به  شود.  ایجاد  سازمان ها  در  آن  خلق  و 
کتاب، استراتژی، مجموعه ای از انتخاب های یكپارچه است 
که موفقیت سازمان ها را  رقم می زند، حال آنكه در بسیاری از 
این  بودن  یكپارچه  به  استراتژی  فرایند  در  ایرانی  سازمان های 

کمتر توجه می شود.  انتخاب ها 
این  انتشار  به  تصمیم  دلیل  دو  به  قلم  یانا  آر انتشارات 
مدیری  و  مشاور  آن  نویسندگان  اینكه  نخست  گرفت.  کتاب 
کرده اند و زبانی  که به آنچه می گویند خود پیشتر عمل  هستند 
قابل درک و قابل استفاده برای مدیران دارند. دوم اینكه مدلی 
و  است  کاربردی  که  داده اند  ارائه  استراتژیک  برنامه ریزی  برای 
برنامه ریزی استراتژیک  راهنمای خوبی برای سازمان در فرایند 
کتاب های  کنار سایر  کتاب در  یم این  به شمار می آید.امیدوار
کنون منتشر نموده است  یانا قلم تا که انتشارات آر استراتژیكی 

گیرد. مورد توجه و استفاده مخاطبان قرار 

سخن ناشر



غالبًا تصور از استراتژی با مجموعه ای از پرونده ها و اسناد قطور در کتابخانۀ 
مفهومی  را  استراتژی  تصور  این  است.  آمیخته  سازمان  ارشد  مدیران 
طراحی  فرایند  می دهد.  نشان  همگان  دسترس  از  دور  و  مرموز  پیچیده، 
برنامه ریزی  پروژه های  اغلب  می کند.  تشدید  را  انگاره  این  نیز  استراتژی 
پروژه ها  این  خروجی  و  می شوند  اجرا  بسته  درب های  پشت  استراتژیک 
ی  که حاو کتابچه های متعدد می انجامد  به تولید مجموعه ای از اسناد و 
در  گزاره ها هرگز  این  از  بسیاری  اما  برانگیزند،  و هیجان  آرمانی  گزاره های 
از استراتژی  انگاره  آیا واقعًا این  اما  شرایط عملیاتی معنا پیدا نمی کنند. 
این  همۀ  مقابل  نقطۀ  دقیقًا  حاضر  کتاب  اصلی  ایدۀ  است؟  صحیح 
کرده اند تا استراتژی را با رجوع  کتاب تالش  تصورات است و نویسندگان 
مبل تشریح کنند 

َ
گ کِتر َاند  گون شرکت پرا به انتخاب ها و تصمیم های گونا

و آن را از مفهومی پیچیده و دور از دسترس به چیزی قابل درک و ملموس 
تحت  کتاب  این  در  آنچه  دلیل،  همین  به  سازند.  مبدل  همگان  برای 
کاربردی  ابزارهای  و  چارچوب ها  با  استراتژیک  مدیریت  فرایند  عنوان 
کسب وکار و هر  که برای هر نوع  تلفیق شده، روایتی ساده و جذاب است 

صنعتی قابل اجراست.
اثربخش  مدیریت  برای  که  ابزارهایی  و  چارچوب ها  بر  عالوه 
که این اثر  کتاب تشریح شده اند، مسئله ای  استراتژی های سازمان در این 
کتاب های حوزۀ استراتژی متمایز می کند، پیشینۀ نویسندگان  را از سایر 
َاند  کِتر  پرا ادارۀ  در  درخشان  پیشینه ای  با  حرفه ای  مدیری  الفِلی  است. 
از بزرگ ترین شرکت های دنیاست و راجر مارتین به  مبل به عنوان یكی 

َ
گ

عنوان یک استاد، اعتبار قابل توجهی در جامعۀ دانشگاهی دارد. تلفیق 

مقدمۀمترجـــم



کتاب  نویسنده،  دو  این  دانشگاهی  و  حرفه ای  تجربه های  و  دیدگاه ها 
به  را  آن  مطالعۀ  می توان  هم  که  است  ساخته  توجه  قابل  اثری  را  حاضر 
کرد و هم از آن  کارشناسان صنعت و مشاوران مدیریت توصیه  مدیران و 

گرفت. یس و تشریح نظری مسائل مدیریت استراتژیک بهره  در تدر
به ثمر رسیدن ترجمۀ این کتاب حاصل همراهی و پشتیبانی مجموعۀ 
یانا و مدیرعامل محترم آن، جناب  آر گروه پژوهشی صنعتی  دوستانم در 
است  الزم  ویژه  طور  به  همچنین  است.  اسدی  مجتبی  مهندس  آقای 
خانم  سرکار  یاناقلم،  آر انتشارات  محترم  مدیرعامل  حمایت  و  اعتماد  از 
مسئولیت  سپردن  در  ایشان  حمایت  کنم.  سپاسگزاری  محمدی  سمیه 
به  زمینه ساز  ترجمه  از  تجربه ام  نخستین  به  اعتماد  و  من  به  ترجمه 
که با  کتاب شد. به عالوه، از سرکار خانم لیال نبی فر  سرانجام رسیدن این 
نكته سنجی موجب روان تر شدن متن نهایی ترجمه شدند، تشكر می کنم. 
همیشه  مانند  و  می کنم  تقدیم  خانواده ام  به  را  ترجمه  این  نهایت،  در 
کدام  که ممكن است هر  قدردان زحمات شان هستم. به خوبی می دانم 
با  دلیل،  همین  به  باشد،  خطاهایم  یا  لغزش  حامل  اثر  این  سطرهای  از 
کتاب هستم.  اشتیاق پذیرای ایده های نقادانۀ و نقطه نظرات خوانندگان 
کوچک در توسعۀ  کتاب بتواند نقشی هر چند  امیدوارم مفاهیم و محتوای 

کند. دانش مدیریت استراتژیک در میان جامعۀ فارسی زبانان ایفا 
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است.  استراتژی  مبارزۀ  میدان  در  ویژه  جایگاهی  داشتن  اختیار  در  مانند  کتاب  این  مطالعۀ 
محصوالت  رساندن  برای  پی اندجی  که  ید  می آموز را  استراتژی هایی  مصرفی  کاالهای  حوزۀ  در 
نوآورانه اش به میلیون ها خانه به کار برده است.همچنین روش هایی اثبات شده برای موفقیت در 

ید. کتاب نیاز دار یابی اید، به مطالعۀ این  گر رهبر سازمان یا مسئول بازار رقابت ها یاد می گیرید. ا
دنِیل پینک،۱ نویسنده

کرده ام.به بیان الفِلی و مارتین مهم  کنون دربارۀ استراتژی مطالعه  که تا کتابی است  این بهترین 
کنند، شما  کنترل  کنید تا به جای اینكه رخدادها انتخاب هایتان را  که: چگونه عمل  آن است 
که باید برای  گام هایی را  کتاب  کنید. همه خواهان موفقیت اند؛ این  کنترل  بتوانید رخدادها را 

ید، به سادگی نشان می دهد. تبدیل آرمان تان به واقعیت بردار
تری لی هی،2 مدیرعامل پیشین تسكو

گیریم. توصیه هایشان  کنیم و آن را به کار  که چگونه استراتژی خلق  الفِلی و مارتین به ما می آموزند 
این  می کند.  صدق  گروه ها  و  محصوالت  کسب وکار،  واحدهای  سازمان،  از  سطحی  هر  برای 

کتاب بسیار عالی است.
کریستنسن،۳ نویسنده و استاد دانشكدۀ بازرگانی هاروارد کالی 

که الفِلی و مارتین انجام دادند  کاری  کتاب تحقیق می کنند.  نویسندگان بسیاری پیش از نوشتن 
به  روشی  چه  به  و  کرد؟  خواهید  فعالیت  حوزه  کدام  »در  زیرکانۀ  و  ساده  چارچوب  که  بود  این 
کسب وکارهای  کردند تا ارزش یكی از بزرگ ترین  کرد؟« را استفاده  موفقیت دست پیدا خواهید 

1. Daniel H. Pink 2. Terry Leahy 3.Clayton M. Christensen  

کتاب نظر چهره های مشهور دربارۀ 
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کتاب را پیش  کار را انجام دهید. این  که چگونه این  کنند و حاال نشان می دهند  جهان را دو برابر 
کنند، بخوانید. کشف  از اینكه رقبای تان آن را 

چیپ هیث،۱ نویسنده

که   می دهد  شرح  روشنی  به  و  است  بیان  سادگی  و  عمیق  تفكر  از  نادری  ترکیب  کتاب  این 
استراتژی چه هست و چه نیست و چگونه می توان آن را بسط داد. الفِلی و مارتین خالصه ای از 
کمک می کند به  که به شما  کاربردی و نكات الهام بخشی را  گران بها، بینش ها، ابزارهای  تجارب 
کتاب فراهم آورده اند. طور استراتژیک و به شیوه ای جدید دربارۀ کسب وکارتان بیندیشید، در این 

گروه ِلگو یگ نادستارپ،2 مدیرعامل  یورگن و

استراتژی  دربارۀ  کس  که هر  کرده اند  کتابی خلق  استادی مشهور  به همراه  برجسته  مدیرعاملی 
کند. می اندیشد، باید آن را مطالعه 

جک ولش،۳ مدیرعامل پیشین جنرال الكتریک

این کتاب استراتژی کسب وکار را از منظر کسی که پی اندجی را در دهۀ نخست قرن بیست و یكم 
کنده از  کرده است، تشریح می کند و آ کار  که با او  کرده و مشاور استراتژیستی  با موفقیت رهبری 

کار این دو استراتژیست را نشان می دهد. که چیستی و چگونگی  بینش هایی است 

کوک،4 مؤسس و رئیس هیئت اجرایی شرکت اینتیوت اسكات 

سرمایه گذاری  استراتژی  پیچیدگی های  درک  ی  رو را  حرفه ای شان  کار  دورۀ  مارتین  و  الفِلی 
کسب وکار  رهبران  که  است  پرمحتوایی  و  ساده  چارچوب  بنیادین،  اقدام  این  نتیجۀ  کرده اند. 
برای  برجسته  راهنمایی  کتاب  این  می کند.  یاری  استراتژیک  انتخاب های  دربارۀ  تفكر  برای  را 

که جزء اساسی رهبری به شمار می آید. انتخاب و تصمیم گیری است 

جیمز َهكت،۵ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل استیل کیس

که نشان می دهد چگونه باید استراتژی های اثربخش را  کتاب خودآموزی روشن گرانه است  این 
برای کسب وکار خلق کرد، به اجرا درآورد و بهبود بخشید. الفِلی و مارتین با بهره گیری از مثال هایی 

1. Chip Heath 2. Jorgen Vig Knudstrop  3. Jack Welch 4. Scott Cook  
5. James P. Hackett
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کسب موفقیت در محیط پر از  از دنیای واقعی و مرتبط با موضوع،  تكنیک هایی برای رقابت و 
کسب وکار فراهم آورده اند. چالش 

جیم مک نرنی،۱ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بوئینگ

من این کتاب را دوست دارم، چون تفكر برانگیز است و مرا به پرسیدن سؤاالتی در بارۀ خود و زندگِی 
که ارتباطات آنی و اطالعات عناصر بی وقفۀ سبک زندگی و  کسب وکارمان وا می دارد. در زمانی 
کنیم تا نقشۀ راه استراتژیک مان و  کسب وکار ما شده اند، الفِلی و مارتین  پیشنهاد می کنند مكث 

برنامه های الزم و مرتبط برای موفقیت در این فضای بازار را جویا شویم.

توماس تال،2 مؤسس و مدیرعامل لجندری پیكچرز

1. Jim McNerney  2. Tomas Tull
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کتاب دربارۀ استراتژی است و مدیرعامل شرکتی بزرگ به همراه رئیس یک دانشكدۀ بازرگانی  این 
این  در  هیچ کدام  کردیم،  مالقات  را  همدیگر  بار  نخستین  برای  ما  هنگامی که  نوشته اند.  را  آن 
مبل۱ 

َ
کِتر َاند گ یع شرکت پرا کانال های توز که هر دو  جایگاه نبودیم. بیش از بیست سال قبل، زمانی 

کسب وکار مواد شوینده  را مطالعه می کردیم، یكی از ما مدیر طبقه ای از محصوالت پی اندجی در 
بود. ما ضمن  استراتژی  مانیتور2 در حوزۀ  اما در حال رشد  کوچک  از شرکت  و دیگری مشاوری 
کردیم. از آن زمان تا  ی آن پروژه رابطۀ دوستانۀ طوالنی مدت و ارزشمندی را پایه ریزی  فعالیت رو
ی ایجاد تحولی جدی در پی اند جی  کنون ما همكاران خوش فكری در استراتژی بوده ایم و با هم رو
دیگری  و  پی اند جی۳  مدیرعامل  ما  از  یكی  و  کرده ایم  کار  میالدی   200۹ تا   2000 سال های  میان 
یكرد استراتژیكی است  کتاب روایتی از آن تحول و رو رئیس دانشكدۀ مدیریت روتَمن4 شد. این 

که آن را ممكن ساخت )جزئیات مربوط به نتایج این تحول در ضمیمۀ الف در دسترس است(.
فرایندی  به  سپس  و  یافته  بروز  مانیتور  شرکت  در  استراتژی  ی  رو کار  خالل  در  یكرد  رو این 
چارچوبی  کرده ایم  تالش  گذشته  دهۀ  چند  در  است.  شده  تبدیل  پی اند جی  در  استاندارد 
ی راهی برای انتقال این مفاهیم  کرده و رو یكرد استراتژیک مان تعریف  نظام مند و مقاوم را برای رو
کنیم. در شرکت مانیتور مایكل  کار  به کارگیری عملی آن در سازمان ها  برای  و روشی  به دیگران 
گودمن8 نقش مهمی را در پیشبرد این طرز تفكر  پورتر،۵ مارک فولر،6 سندی پوخارسكی7و جاناتان 
کلوید۱2 و تعداد  کالیت دالی،۱۱جیل  کو،۹ستیو داناوان،۱0  بر عهده داشتند. در پی اندجی نیز تام ال
کسب و کار و واحدهای عملیاتی نقش چشمگیری در شكل دهی به  دیگری از رهبران و مدیران 

مبل )پی اند جی( استفاده شده است -م.
َ
کِتر َاند گ 1. به سبب اختصار پس از این در سراسر متن از نام اختصاری شرکت پرا

2. Monitor Company

کوتاه، در سال 2013 مجددًا به سمت مدیرعامل  3. آلن الفِلی در خالل سال های 2000 تا 2009 مدیرعامل پی اندجی بوده است و پس از یک دورۀ 
این شرکت منصوب شده است -م.

از  واحدی  و  بین الملل  سطح  در  بازرگانی  دانشكده های  معتبرترین  از  یكی   )Rotman School of Management( روتَمن  مدیریت  دانشكدۀ   .4
را بر عهده  یاست این دانشكده  تا ژوئن 2013 ر کاناداست. راجر مارتین از سپتامبر 1998  کشور  دانشگاه تورنتو )University of Torento( در 

داشته است -م.
5. Micheal Porter 6. Mark Fuller 7. Sandi Pocharski 8. Jonathan Goodman   
9. Tom Laco  10. Steve Donovan 11. Clayt Daley 12. Gil Cloyd  

پیش گفتار
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کریس آرگریس2  کر۱ و  استراتژی شرکت داشتند. به همراه مایكل پورتر، دانشگاهیانی مانند پیتر درا
کاری ما داشته اند. یكرد فكری و  نیز تأثیر برجسته ای در سازماندهی رو

تفكر  نظام  خلق  برای  انتخاب  بر  مشتمل  انتخاب ها،  دربارۀ  روایتی  کتاب  این  نهایت،  در 
این  در  مثال مان  اصلی ترین  برای  پی اندجی  از  ما  است.  سازمان  درون  آن  فنون  و  استراتژیک 
استراتژی  در  یكردمان  رو کارایی  محدودکردن  معنای  به  این  این حال  با  کردیم،  استفاده  کتاب 
این  که  فهمیدیم  ما  نیست.  جهانی  سطح  در  مصرفی  کاالهای  حوزۀ  در  فعال  شرکت های  به 
یكرد در همۀ صنایع و سازمان ها با هر اندازه مانند شرکت های نوپا، مؤسسه های غیرانتفاعی و  رو
یكرد را برای  که توانستیم این رو نهادهای دولتی اجرایی است. با این وجود پی اند جی جایی بود 
طیف وسیعی از کسب وکارها، دوایر عملیاتی و نواحی مختلف جغرافیایی در طی یک دهه به کار 
کار نمی آید(،  کار می آید و در چه جایی به  یكرد در چه جایی به  بگیریم )و متوجه شویم این رو
کتاب مثال هایی را از برند، طبقات محصول،  که برگزیده ایم. در این  بنابراین، این روایتی است 
بخش ها، واحد های عملیاتی و شرکت پی اند جی به منظور تشریح مفاهیم و ابزارهای استراتژی 
اما  نیستند.  پی اند جی  مانند  شرکت ها  همۀ  که  است  بدیهی  البته  کرد.  خواهیم  استفاده 
که از کسب وکارها، سازمان ها و سطوح مختلف شرکت پی اند جی  یم در میان مثال هایی  امیدوار

آورده ایم، درس هایی برای سازمان تان روشن شود.

استراتژی چیست؟
استراتژی  را  آن  امروزه  مردم  عموم  آنچه  گذشته،  قرن  نیمۀ  تا  نوپاست.  نسبتًا  حوزه ای  استراتژی 
نیست  تعجب  جای  بنابراین،  می شد.  طبقه بندی  مدیریت  عنوان  تحت  سادگی  به  می دانند 
اثربخش اند؛  استراتژی  و چگونگی خلق  استراتژی  از  تعریفی  تقالی  از سازمان ها در  بسیاری  که 
خلق  چگونگی  دربارۀ  اجماع  یا  استراتژی  از  گیری  فرا و  واضح  به فرد،  منحصر  تعریف  هیچ 
استراتژی وجود ندارد. هنگامی که استراتژی منجر به نتیجۀ مطلوب می شود، در ابتدا مسئله ای 
گذشته مسئله ای واضح  خارق العاده، فهم نشدنی و بدون توضیح به نظر می رسد، اما با بازنگری 

و بدیهی به شمار می آید.
است.  بازار  فضای  در  پیروزی  برای  مشخص  انتخاب های  دربارۀ  استراتژی  حقیقت،  در 
نگاشته شده  کتاب  توجه ترین  مورد  شاید  که  رقابتی،۳  استراتژی  کتاب  مؤلف  پورتر  نظر  طبق 
خلق  برای  فعالیت ها  از  متمایز  مجموعه ای  گاهانۀ  آ انتخاب  با  شرکت  باشد؛  استراتژی  دربارۀ 

1. 1. Peter Drucker 2. Chris Argyris  3. Competitive Strategy
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ارزشی بی همتا در برابر رقبایش به مزیت رقابتی پایدار دست می یابد. بنابراین، استراتژی مستلزم 
کسب و کار  انتخاب های صریح برای انجام دادن برخی موارد و انجام ندادن موارد دیگر و برپایی 
خاص،  طور  به  است.  انتخاب  همان  استراتژی  اینكه  خالصه  انتخاب هاست.  این  مبنای  بر 
که به طور منحصر  به فرد جایگاه شرکت را  استراتژی مجموعه ای یكپارچه از انتخاب هایی است 
در صنعت مشخص می سازد تا شرکت از این طریق به خلق مزیت پایدار و ارائۀ ارزش برتر نسبت 

به رقبایش بپردازد.
به  اقدامات اجرایی در تناسب نیست.  با سایر  کردن عملی دشوار است و همواره  انتخاب 
در  تأثیرگذار  و  سنجیده  واضح،  پیروزمندانۀ  استراتژی  از  شرکت ها  از  کمی  بسیار  تعداد  ما  نظر 
یت بیشتری دارد، جایگزین موارد  جای خود بهره می برند. در عمدۀ موارد مدیران ارشد آنچه را فور
به  عملی،  اقدامات  به  سازمان  اندازۀ  از  بیش  تمایل  صورت  در  تفكر  غالبًا  می کنند.  بااهمیت 
حاشیه رانده می شود. بسیاری از رهبران سازمانی به جای ایجاد استراتژی پیروزمندانه، این مفهوم 

گونه های غیرمؤثر زیر در نظر می گیرند: را در قالب یكی از 
یت و چشم انداز سازمانی اجزایی . ۱ تعریف استراتژی در قالب چشم انداز. بیانیه های مأمور

راهنمایی  هیچ گونه  بیانیه ها  این  نیستند.  استراتژی  مفهوم  همۀ  اما  استراتژی اند،  از 
ی نقشۀ راه صریحی به سوی آینده مطلوب نیستند.  برای اقدامات پربازده ندارند یا حاو
کسب وکارها  از حضور در  یا اجتناب  انتخاب هایی دربارۀ حضور  بیانیه ها شامل  این 
کیدی بر مزیت رقابتی پایدار یا بنیان های خلق ارزش وجود ندارد. نمی شوند و در آنها تأ

شمار . 2 به  استراتژی  اجزای  از  کتیک ها  تا و  برنامه ها  برنامه.  قالب  در  استراتژی  تعریف 
شرکت  آنچه  از  دقیق  برنامه ریزی  نیستند.  استراتژی  مفهوم  همۀ  نیز  آنها  اما  می آیند، 
که به صورت  انجام خواهد داد )در یک زمان مشخص(، نشان دهنده چیزهایی نیست 

مزیت رقابتی پایدار در می آیند.
نفی بلندمدت بودن )و یا حتی میان مدت بودن( استراتژی. جهان پیرامون به سرعت در . ۳

حال تغییر است، برخی از رهبران سازمانی عقیده دارند که تفكر دربارۀ استراتژی از پیش 
امكان پذیر نیست و به جای آن شرکت باید به محض رخ دادن فرصت ها و تهدیدهای 
جدید در برابر آنها پاسخ گو باشد. استراتژی نوظهور شعار بسیاری از شرکت های نوپا و 
فناوری محور شده است که با فضای بازار به سرعت در حال تغییر روبه روست. متأسفانه 
به  تبدیل  را  آن  و  می دهد  قرار  انفعالی  موضع  در  را  شرکت  دست  این  از  یكردهایی  رو
شكاری آسان برای رقبای دارای بنیان استراتژیک قدرت مند تر می کند. استراتژی نه تنها 
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کوران تغییرات امكان پذیر است، بلكه می تواند مزیت رقابتی بوده و منبعی برجسته  در 
گوگل یا مایكروسافت تمایلی برای تفكر  برای خلق ارزش به شمار آید. آیا شرکت اپل، 

دربارۀ استراتژی ندارند؟
برای . 4 سازمانی  رهبران  از  بسیاری  موجود.  وضع  بهینه سازِی  قالب  در  استراتژی  تعریف 

کسب وکارشان تالش می کنند. این امر می تواند  بهینه سازِی اقدامات در حال اجرا در 
سبب کارایی و خلق برخی ارزش ها شود، اما استراتژی نیست. در بهینه سازِی اقدامات 
و فعالیت های جاری این احتمال در نظر گرفته نمی شود که شاید شرکت با بهینه سازِی 
فعالیت های غلط در حال اتالف سرمایه ها و منابعش است؛ درحالی که رقبا با بنیان 
استراتژیک قدرت مند تر از این گونه اقدامات دست برداشته اند. برای مثال، شرکت های 
که مدل متداول و متمرکز چرخی حمل و نقل  را در نظر بگیرید  هواپیمایی پرسابقه ای۱ 
کردند، در حالی که شرکت هواپیمایی ساوت وست۳  )اسپوک و هاپ2( را بهینه سازی 
کسب وکار  از  جزئی  بهینه سازی  کرد.  خلق  را  جدید  نقطه4  به  نقطه  کسب و کار  مدل 

است، اما استراتژی نیست.
ابزارها و اقداماتی به . ۵ از بهترین رویه ها. در هر صنعت،  تعریف استراتژی در قالب پیروی 

صورت گسترده و عمومی در آمده اند. برخی سازمان ها استراتژی را به صورت الگوبرداری 
انجام  اثربخش تر  شیوه ای  به  را  اقدامات  مجموعه  همان  سپس  و  کرده  تعریف  رقبا  از 
در  باقی ماندن  برای  دستورالعملی  و  روش  بلكه  نیست،  استراتژی  تقلید  می دهند. 

وضعیت متوسط است.
یكردهای غیراثربخش در اثر تصور غلط از ماهیت واقعی استراتژی و عدم تمایل نسبت  این رو
به اتخاذ تصمیم های دشوار نشأت می گیرد. عموم مردم به طور طبیعی ترجیح می دهند به جای 
ممكن  حد  تا  را  مختلف  گزینه های  کنند،  حذف  را  احتمال ها  مشخص  انتخاب های  با  آنكه 
شوید.  پیروز  می توانید  انتخاب هایتان  به  عمل  و  خلق  طریق  از  فقط  این حال،  با  کنند.  حفظ 
کرده و با جلب تمرکزتان به مسائل  کاری  که شما را مجبور به  انتخاب های واضح و سخت است 

بااهمیت، در مسیری مشخص هدایت می کند.

کانتیننتال، دلتا، نورث وست، یونایتد و  1. منظور از شرکت های هواپیمایی پرسابقۀ )Legacy Airlines( شش شرکت هواپیمایی امریكن ایرالینز، 
که پیش از قوانین هواپیمایی مصوب سال 1978 ایاالت متحدۀ امریكا در این صنعت فعالیت می کردند -م. یو اس ایرویز است 

2. مدل چرخی )Spoke and Hub( یكی از مدل های متداول در صنعت حمل ونقل و متشكل از یک نقطۀ کانونی و مسیرهای منشعب از آن است -م.
3. SouthWest Airlines  4. Point-to-Point Business Model  
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تجاری،  از شرکت های  اعم   - بزرگ  دارد. سازمان های  اهمیت  که  آن چیزی است  پیروزی 
مؤسسه های غیرانتفاعی، سازمان های سیاسی، نهادها یا هر نمونۀ دیگر - پیروز شدن را به جای 
تحقیقاتی  بیمارستان  و یک  مایو۱  کلینیک  میان  تمایزی  برگزیده اند. چه  بازار  در  حضور صرف 
ارائۀ  بر  فراوان  احتمال  به  زندگی تان  محل  بیمارستان  دارد؟  وجود  زندگی تان  محل  در  متوسط 
کلینیک مایو تحول در دنیای پزشكی، پیشتازی  خدمات به بهترین نحو متمرکز شده است. اما 

کار را نیز می کند. در عرصۀ تحقیقات پزشكی و پیروز شدن را برگزیده و همین 

کتاب: پنج انتخاب، یک چارچوب و یک فرایند ساختار 
کانونی هر استراتژی باشد. از نظر ما، استراتژی مجموعه ای  کسب موفقیت باید در نقطۀ  پیروزی و 
فعالیت،  و حوزۀ  بازی  تعیین محل  پیروزی،  آرمان  انتخاب شامل  پنج  از  و هماهنگ  یكپارچه 
روش دستیابی به موفقیت و پیروزی، قابلیت های اصلی و سیستم های مدیریت است. فصل 
از  هرکدام  می کند.  مطرح  استراتژیک  پرسش های  قالب  در  را  ضروری  انتخاب  پنج  این  اول، 
از این پرسش ها پرداخته است، ماهیت انتخاب الزم را تشریح  فصل های دوم تا ششم به یكی 
کاری تان  می کند، مثال هایی را از آن انتخاب می آورد و پیشنهادهایی را برای اجرایش در حوزۀ 
کار  بنیان  که  می دهند  تشكیل  استراتژیک2را  انتخاب  زنجیرۀ  انتخاب،  پنج  این  می دهد.  ارائه 

کتاب است. استراتژی ما و هستۀ اصلی این 
ابزار  هفتم  فصل  در  نیست.  کافی  استراتژی  کامل  درک  برای  استراتژیک  انتخاب  زنجیرۀ 
که چارچوبی برای هدایت تفكرتان به سوی  کرده ایم  دیگری را با نام روال منطقی استراتژی۳ فراهم 
روش  هشتم  فصل  در  سپس،  است.  استراتژی  انتخاب  پنج  شكل دهندۀ  کلیدی  تحلیل های 
گزینه های متعارض استراتژیک ارائه می کنیم که برای  علمی با نام مهندسی معكوس4 را برای فهم 
انتخاب، یک چارچوب  پنج  به همراه دیگران استفاده می شود.  انتخاب های استراتژیک  خلق 
سازمان ها  در  استراتژی  طراحی  موضوع  به  که  می کنند  آماده  را  کتابی  هم  کنار  در  فرایند  یک  و 

می پردازد.
هدفمان فراهم کردن راهنمای خودآموزی دربارۀ استراتژی برای شماست. ما مفاهیم، فرایندها 
کسب وکار،  که برای خلق و طراحی استراتژی موفقیت آمیز در  و ابزارهای عملی ای را ارائه می کنیم 
مشتریان تان  به  بهتری  خدمات  آن  با  که  استراتژی ای  ید؛  دار نیاز  سازمان تان  یا  عملیاتی  واحد 

عرضه می کنید، با موفقیت بیشتری رقابت می کنید و پیروز می شوید.

1. Mayo Clinic 2. Strategic Choice Cascade 3. Strategy Logic Flow     4. Reverse Engineering

پیش گفتار 
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کنند و قادر  که مفهوم استراتژی را درک  کسب و کار نیاز دارد  دنیا به تعداد بیشتری از رهبران 
به هدایت فرایند استراتژی برای شرکت هایشان باشند. این امر مستلزم قابلیت های استراتژیک 
گون، بخش دولتی، خدمات بهداشتی، آموزش و حوزۀ  گونا در همۀ سطوح سازمان ها از صنایع 
اجتماعی است. به لحاظ نظری و مفهومی چیز پیچیده ای وجود ندارد، استراتژی مفهومی ساده 
و  شهامت  واقعی،  خالقیت  سخت کوشانه،  و  شفاف  تفكری  نیازمند  استراتژی  است.  صریح  و 

کاری امكان پذیر است. رهبری فردی است و با همۀ اینها 
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