




 تفکر استراتژيک



 :عناوين مورد بررسی

 اهمیت منابع انسانی•

 مفهوم تفکر استراتژیک•

 ضرورت توسعه تفکر استراتژیک•



 اهمیت منابع انسانی
 



 رًٍذ تحَالت خْاًی وسة ٍ وارّا؛

رًٍذ حزوت اس سَی التصاد ٍ هحصَل تز پایِ دارائیْای هطَْد تِ سَی  
 .التصاد داًطی تز پایِ دارائیْای ًاهطَْد اتفاق افتادُ است

 
 

Moving trend from tangible  assets to intangible 
assets. 

 

 

 

 



 :پیام چٌیي تحَلی تا رٍیىزد اًساى  هذاری در ساسهاًْا 

 

 !کارکنان مهم شده اند
 

“People is more important” 

 



تِ ًَػی  “ اندیشه وتفکر مدیران و کارکنان“ تِ تیاى دیگز•
 .هشیت رلاتتی تثذیل ضذُ است

 
 

•“People thinking” is competitive advantages  



 
در حَسُ هذیزیت استزاتضیه اًذیطِ ٍتفىز واروٌاى راتِ 

 .هی ضٌاسین“ تفکر استراتژیک”ًام
  

“Strategic thinking “ 



ًتایح تحمیمات اًدام ضذُ در هیاى هذیزاى استزاتضیه 
 :Management Decisionضزوت ّا تَسط 

 .هطىل اصلی وِ تَسط اوثز هذیزاى ارضذ، اضارُ ضذ، تفىز استزاتضیه تَد 
  

خالة ایٌىِ تفىزاستزاتضیه هطىلی تَد وِ تذٍى تَخِ تِ ٍخَد یا ػذم  
ٍخَد سیستن تزًاهِ ریشی استزاتضیه رسوی یا غیزرسوی در ضزوتْا  

 .  تزٍس هی وزد
 

تزای هثال، یىی اس هذیزاى ارضذ اس یه ضزوت تا سیستن تزًاهِ ریشی 
هذیزاى ارضذ ها درگیز خشئیات هی  : استزاتضیه رسوی چٌیي هی گَیذ

 .ضًَذ ٍ دیذگاُ استزاتضیه خَد را اس دست هی دٌّذ



درصذ اس هذیزاى ٍ هؼاًٍاى،   90تزاساط تحمیمی اًدام ضذُ، ًطاى هی دّذ 
لذرت استٌتاج، ظزفیت یا آهَسش السم را ًذارًذ تا یه ّذایت وٌٌذُ  

 (GARRATT-1995)ضایستِ تزای ضزوتطاى تاضٌذ 



 مفهوم تفکر استراتژيک



 تزًاهِ چَى هفاّیوی تا تؼَیط لاتل ای ٍاصُ صَرت تِ را آى تزخی•
 .اًذ تزدُ وار تِ استزاتضیه هذیزیت ٍ استزاتضیه ریشی

 
  آضىارا ٍ اًذ وزدُ توزوش استزاتضیه هذیزیت فزایٌذّای تز دیگز تزخی•

 هٌدز استزاتضیه تفىز تِ هٌاسة استزاتضیه ریشی تزًاهِ وِ اًذ گفتِ
  استزاتضیه هذیزیت سیستن وِ اًذ وزدُ فزض ظوٌی طَر تِ یا ضَد هی
 تسْیل ساسهاى در را استزاتضیه تفىز تاضذ، ضذُ طزاحی خَتی تِ وِ
 .وٌذ هی



  چَى هفاّیوی ٍ استزاتضیه تفىز تیي آضىاری توایش ( 1994 ) هیٌتشتزي
 ریشی تزًاهِ وِ وٌذ هی اضارُ اٍ .است لائل استزاتضیه ریشی تزًاهِ

 اس ّزوذام وِ وٌذ هی استذالل ٍ ًیست استزاتضیه تفىز استزاتضیه،
  دیذ اس . دارًذ تَخِ استزاتضی تَسؼِ فزایٌذ اس هختلفی هزاحل تز ّا ٍاصُ
 ٍ تؼییي تا ٍ داضتِ توزوش ٍتحلیل تدشیِ تز استزاتضیه ریشی تزًاهِ ٍی،

 تفىز وِ درحالی .دارد سزٍوار هَخَد ّای استزاتضی وزدى فزهَلِ
  یه ٍخاللیت ضَْد اس استفادُ تا ٍ دارد تاویذ تزویة تز استزاتضیه

 ریشی تزًاهِ وِ وٌذ هی ادػا اٍ .وٌذ هی ایداد هَسسِ اس هٌسدن ًگزش
 .تیفتذ اتفاق استزاتضیه تفىز اس تؼذ تایذ وِ است فزایٌذی استزاتضیه



  هی تؼزیف فزایٌذی ػٌَاى تِ را تفىزاستزاتضیه (1995 ) گزت
 ٍ تحزاًْا اس فزاتز تَاًٌذ هی طزیك آى اس ارضذ هذیزاى وِ وٌذ

  اس هتفاٍت ًگزضی تا تیٌذیطٌذ رٍساًِ هذیزیتی فزایٌذّای
 .آٍرًذ دست تِ آى هتغیز هحیط ٍ ساسهاى



 
 تیي ای، حلمِ دٍ ٍ ای حلمِ ته یادگیزی همایسِ تا ( 1998 ) ّزاولَط
  اس .است ضذُ لائل تفاٍت استزاتضیه تفىز ٍ استزاتضیه ریشی تزًاهِ

  ٍ استزاتضیه ریشی تزًاهِ هطاتِ (ای حلمِ ته یادگیزی)اٍلی ٍی دیذگاُ
  هی ادػا ٍی .است استزاتضیه تفىز هطاتِ (ای دٍحلمِ یادگیزی) دٍهی

 ٍ هَخَد هفزٍظات لالة در تفىز ضاهل ای حلمِ ته یادگیزی وِ وٌذ
 درهماتل، .است خایگشیي تالمَُ الذاهات اس ثاتتی هدوَػِ تزاساط الذام

  حل راُ ٍ دارد هی ٍا چالص تِ را هَخَد هفزٍظات ای حلمِ دٍ یادگیزی
  تالمَُ الذاهات تِ وِ دّذ هی تَسؼِ را ای ًَآٍراًِ ٍ خذیذ ّای

 . ضًَذ هی هٌدز هٌاسثتزی



 :تعريف و اجساء تفکر استراتژيک

 : Bonn,2005تز اساط تؼزیف 
 

حل هطىالت استزاتضیه در هحیطی تا پیچیذگی، اتْام ٍ : تفىز استزاتضیه
 رلاتت تاال

 
 :  اخشاء تفىز استزاتضیه

 تفىز سیستوی1.

 خاللیت2.

 داضتي چطن اًذاس3.



 :تفکر سیستمی -1
 تِ وارهٌذاى ٍ خزد ػَاهل تِ ساسهاى تدشیِ اس دیذگاُ تغییز :وافوي•

 ول تا آى تخص ّز وِ خاهغ سیستن یه ػٌَاى تِ ساسهاى تا هَاخِْ
 .است تؼاهل در سیستن

 ایٌىِ دیذى ٍ day to day operational problems اس ػثَر•
  هی را تشرگی هطىل ٍ دٌّذ هی ّن دست تِ دست هطىالت چگًَِ

 .آفزیٌٌذ
  تِ تایذ ها .تاضین داضتِ رٍیذادی فزا ٍ ضخصیتی فزا ًگاُ تایذ ها :سٌدِ•

  وِ ضزایطی ٍ دٌّذ هی ضىل فزدی رفتارّای تِ وِ ساختارّایی
  ًیاسهٌذ دیذگاّی چٌیي .وٌین تَخِ سًٌذ هی رلن را هطلَب رٍیذادّای

 .است ساسهاى خارخی ٍ داخلی ظوٌی ّای دیٌاهیه واهل فْن



 :خالقیت -2
  ساخت تزای ًَیي ّای حل راُ تَسؼِ ٍ ّا ایذُ اس است ػثارت استزاتضی
 .تاضٌذ خالق تایذ ّا استزاتضیست رٍ ایي اس رلاتتی، هشیت

 
Woodman: ایذُ خذهات، هحصَالت، ساخت اس است ػثارت خاللیت  

  یه در یىذیگز تا وِ افزادی تَسط ارسضوٌذ ٍ وارتزدی فزایٌذّای ٍ ّا
 .وٌٌذ هی وار پیچیذُ اختواػی سیستن

 
 ساسهاى ّای فؼالیت تِ تَدى هزتثط ٍ تَدى ًَ :تؼاریف ّوِ هطتزن ػٌصز



  یه حل تزای فزاٍاى ّای حل راُ تَلیذ تَاًایی :خاللاًِ تفىز هْارت•
 .هؼوَل ًا ّای رٍش ٍ الگَّا ضٌاسایی ٍ تَسؼِ ٍ هطىل

 .فزد تِ هٌحصز ػول ّای تزًاهِ ٍ فزد تِ هٌحصز ّای استزاتضی تَسؼِ•
•De Bono: اطالػات اس واهل طَر تِ تَاًین ًوی خاللیت تذٍى ٍ 

  لذیوی، ساختارّای در ٍ وٌین استفادُ هاست دستزط در وِ ّا تدزتِ
 .هاًین هی تالی لذیوی هفاّین ٍ لذیوی الگَّای



 :چشم انداز -3

 ضزوت وِ دّذ هی ًطاى Collins & Porras تحمیمات
 سْام تاسار در ّذف ٍ اًذاس چطن تِ ًسثت لَی ضن تا ّایی
  سیادی تاویذ ّا ضزوت ایي در رّثزاى .اًذ تَدُ تز هَفك تسیار

  دالیل اس ػویمی درن وِ اًذ داضتِ ّایی ساسهاى ساخت تز
 .دارًذ تٌیادیٌطاى ّای ارسش ٍ ضاى ٍخَدی



System thinking 

Vision Creativity 
ST 



 ضرورت توسعه تفکر استراتژيک



اصلی تزیي ظزٍرت داضتي تفىز استزاتضیه 
تغییزات سزیغ هحیط تیزًٍی ٍ درًٍی ساسهاى 

 .است



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  

سیاسی هحیط   

خْاًی هٌاطك خغزافیای در ضذیذ تغییزات   

وطَرّا حاوویت تفىز در ضذیذ تغییزات   

خْاًی ػزصِ در سیاسی ضذیذ گیزیْای ضىل   



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  

التصادی هحیط  

خْاًی تدارت رٍیىزد  

آى فزصتْای ٍ تْذیذّا ٍ الىتزًٍیىی تدارت   

هختلف وطَرّای تیي التصادی تؼاهل  

خْاًی التصاد تی ثثاتی  

ّای تیي ضذیذ تؼاهل ِ   خْاًی التصاد هؤلف



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  

اختواػی – فزٌّگی هحیط 

است تغییز حال در آًاى آگاّی سطح اطالػات، تِ هزدم دستزسی تؼلت  

ّای ٍ تَلؼات ِ   است ضذُ تیطتز هزدم خَاست

است یافتِ تْثَد هلل تیي فزٌّگی ارتثاطات  



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  

تىٌَلَصیىی هحیط   

تاضذ هی تحَل ٍ تغییز حال در ضذیذا اطالػاتی تىٌَلَصی   

است یافتِ تْثَد تصَر لاتل غیز تطَر خْاًی تىٌَلَصیىی ارتثاطات   

است یافتِ تىاهل ضذیذا تَسیغ صٌؼت در سخت افشاری تىٌَلَصی  

ّستین تىٌَلَصیىی هحیط در خذیذ اختزاػات ٍ اتذاػات ضاّذ رٍس ّز  



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  
رلاتت هحیط  

است تغییز حال در دائوا رلاتت گیزی ضىل  
یافتِ حعَر خْاًی ّای ػزصِ در تسزػت خذیذ ٍ ًاضٌاط رلثای ٍ  

   ساسًذ هی هَاخِ تْذیذ تا را لذیوی ضزوتْای هَخَدیت
ّا اتحادیِ ایداد تا تؼعا ٍ تَدُ تیٌی پیص لاتل غیز لذیوی رلثای رفتار ،  

   هیذٌّذ لزار تاثیز تحت را رلاتتی هحیط ادغاهْا یا ٍ ضذًْا هلحك
گذاری سزهایِ تاسار تحمیمات در تاسار اس خَد ضٌاخت ٍ درن ًسثت تِ رلثا  

   هیىٌٌذ پیذا حعَر تزای هٌاسثی استزاتضیْای ٍ وزدُ
ِتاهل تا ضزوتْا در گذاری سزهایِ تِ ًسثت خَد رفتار در گذاراى سزهای 

   هیىٌٌذ تزخَرد



 تغییز حال در سزیؼا ٍ ضذیذا تیزٍى هحیط  
هطتزیاى هحیط  

تاهیي تؼییي در رلثاء هختلف رفتارّای ٍ تٌَع تِ تَخِ تا هطتزیاى 
   وٌٌذ هی ػول گشیٌطی تصَرت خَد وٌٌذگاى

یافتِ افشایص رلثاء خَایش ٍ تسْیالت تِ تَخِ تا هطتزیاى تَلغ 
  است
است هطاروتی رٍیىزد  ، ضزوتْا در هطتزی تِ رٍیىزد  
ظزٍری اصل یه اٍ درن ٍ ّوزاّی خلة ٍ هطتزی هٌذی رظایت 

  است
 



 ساسهاًی سزاًدام تز هَثز درًٍی هحیط   
اًساًی هٌاتغ   

است هتوزوش اًساًی هٌاتغ تز ساسهاًْا هحَری داًائی   
استَار اًساًی هٌاتغ استزاتضیه هذیزیت تز پزسٌل هذیزیت تزخالف ًَیي رٍیىزد 

   است
تاثیز تحت را ّوذیگز ّوِ اًساًی هٌاتغ ًگزی آیٌذُ ، ضغلی تعویي ، هؼیطت 

  هیذٌّذ لزار
اطالػاتی فٌاٍری سهیٌِ در تَیضُ اًساًی هٌاتغ هْارتْای ٍ تَاًائیْا ، داًص ٍ 

   هیطَد هحسَب ساسهاًْا هویشُ ٍخِ ارتثاطی
است اًساًی هٌاتغ هذیزیت تٌیادی ٍ ولیذی ٍخِ ًٍَآٍری خاللیت   
ساسهاًی سزًَضت در هَثز ػَاهل هْوتزیي اس یىی  تَاًوٌذساسی خَد تَاًائی 

  تاضذ هی



    هحیط درًٍی هَثز تز سزاًدام ساسهاًی 

    تَسؼِ فٌاٍری اطالػاتی ٍ ارتثاطی ساسهاى 

تَاًوٌذی سخت افشاری سیستن 

  ٍخَد ضثىِ داخلی 

 ٍخَد ضثىِ خارخی 

  تؼذاد ٍ ویفیت سخت افشاری 

   تِ رٍس ساسی سخت افشاری 

 تَاًوٌذی ًزم افشاری سیستن 

 تَاًوٌذی اًساى افشاری سیستن 



 ساسهاًی سزاًدام تز هَثز درًٍی هحیط   
ضزوت هالی ٍ تَدخِ ًظام     

ریشی ویفیت ِ    ساسهاًی تَدخ
Bases and mechanism of budgeting 

هالی هٌاتغ تاهیي ویفیت 
Revenue collection  

هالی هٌاتغ ًگْذاری ویفیت  
Pooling and funding 

خذهات خزیذ ٍ ّشیٌِ هذیزیت ویفیت  
Purchasing and service providing  


