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Abstract 

Within the field of strategic management, several sources have been compiled, one 

of the most popular of which is the book Strategic Management by F. R. David, 

translated by S. M. Aarabi and Ali Parsaeian. The purpose of this study is to review 

and critique this book. A worksheet utilizes to review textbooks and university 

books of the Iranian council for reviewing books and text on human sciences. A 

critical review of the research included the author, appearance, structure, and content 

of the book. According to the findings, in the international academic community, 

David is not recognized as thoughtful in the strategic field. David's book has a good 

logical structure, and from a scientific point of view, it has a legitimate gain. Also, 

the book chapters are well organized based on substance, and the author has 

attempted to incorporate the main topics of his model completely in different parts 

of the book. In terms of content quality, the book is desirable from the reader's point 
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of view (not from the attitude of an executive). The main advantages of the book, 

for-profit approach of the presented tools, and the main weakness of the book can be 

considered in the lack of expression of scientific principles and views of experts in 

the field of strategic management in the book chapters. There are also problems with 

translating the original text and problems in Persian literature and writing. 

Keywords: Strategic Thinking, Strategic Management, Book Review, Critical 

Approach, A Competitive Advantage Approach. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  231 -  209، 1401، ارديبهشت 2، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  بررسي و نقد كتاب 
  مديريت استراتژيك

  *شيما صفرمحمدلو
  ***رضا كوشكي جهرمي علي ،**ناهيد فتحي

  چكيده
مديريت استراتژيك، منابع متعـددي تـدوين شـده كـه در كشـور ايـران يكـي از         ةزمين در

 دكتـر  اعرابـي و   دكتـر  ةجمتر  ،ديويد  فرد آر. مديريت استراتژيكها كتاب  ترين آن محبوب
. پژوهش حاضر رويكرد استاست. هدف اين پژوهش بررسي و نقد اين كتاب  ،پارساييان
از ابزار كاربرگ نقد كتب درسي و دانشگاهي  منظور، در اين پژوهش دارد. به همينانتقادي 

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني استفاده شده اسـت. بررسـي انتقـادي در تحقيـق     
در  ديويـد  هـا،  و محتواي كتاب بود. براساس يافتـه  ،شامل نويسنده، شكل ظاهري، ساختار

. كتـاب ديويـد   شـود  شـناخته نمـي  تراتژيك اس ةدر حوزالمللي متفكر  بين دانشگاهي ةجامع
توان وزن مناسـبي بـراي آن قائـل     مي  و از نظر يك كتاب علمي داردساختار منطقي خوبي 

بندي كتاب براساس محتواي آن خوب اسـت و نويسـنده سـعي كـرده      ، فصلدرضمنشد. 
 ،اهاي مختلف كتاب بگنجاند. از نظر كيفيت محتو هاي اصلي مدل خود را در فصل سرفصل
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است. مزيت اصلي كتـاب    كتاب از ديدگاه خواننده (نه از ديدگاه يك فرد اجرايي) مطلوب
بيـان مبـاني     تـوان در عـدم   شده و ضعف اصلي كتاب را مي رويكرد انتفاعي ابزارهاي ارائه

 مديريت استراتژيك در فصول كتـاب و اشـكال   ةزمين نظر در و ديدگاه افراد صاحب  علمي
  و نگارش فارسي دانست. ،ادبيات ،متن اصلي ةترجم در 
تفكر استراتژيك، مديريت استراتژيك، نقد كتاب، رويكـرد انتقـادي، رويكـرد     ها: دواژهيكل

  .مزيت رقابتي
  
  مقدمه. 1

ي محيطـي همـواره از   هـا  مند ناماليمات و عـدم قطعيـت   آگاهانه و مديريت هدف ةمواجه
 Barney and( سـازماني بـوده اسـت   روي مـديران و رهبـران    ي پــيش ها ترين چـالش مهم

Mackey 2016: 372( ديويد فرد آر. ). از ديدگاهFred R. David(معني  ، مديريت استراتژيك به
اي چندگانه است كه سـازمان را قـادر    و ارزيابي تصميمات وظيفه ،هنر و علم تدوين، اجرا

ي شكست النرخ با. امروزه، )1399(ديويد  هاي بلندمدت خود دست يابد سازد به هدف مي
روي ِ پـيش ي هـا  تـرين چـالش   اندازها و اهداف اسـتراتژيك از اصـلي   چشم به يابي دستدر 

عبـارتي، مـديريت    ). بـه Dehayyat and Anchor 2009: 5( مديران در صنايع گوناگون اسـت 
است كه استعدادهاي ممتاز سازمان را بـا   اي و پيوسته ،ي هماهنگ، جامعا استراتژيك برنامه

ارچوب اجـراي صـحيح   ههاي سازمان در چ ارتباط دهد و منظور از آن تحقق هدفمحيط 
  ). 149: 1400مديريت است (رنجبريان 

استراتژي و مـديريت   ةمطالعات حوز ةزمين ها و نظريات مختلفي در تا به امروز، ديدگاه
 انتقادهـايي را  ن اين حـوزه اها محقق كه درخصوص هريك از آن است استراتژيك بيان شده

در كشور ايران  را ها ترين و پركاربردترين مدل يكي از محبوب ديويد .فرد آر .اند كردهمطرح 
ـ جر بـه . كـرده اسـت  ارائـه   اسـتراتژيك  مديريتمديريت استراتژيك در كتاب  ةزمين در ت ئ
توان كتابي يافت كه تا ايـن حـد    و تخصصي مي  علمي ةتر در يك زمين توان گفت كه كم مي

مديران و فعاالن اجرايـي   چنين همو   نظران علمي و صاحب ،، دانشجويانناستاداموردتوجه 
در كشور ايران قرار گرفته باشد. اين مقبوليت درمورد مدل ديويد درحدي است كه خيلي از 

دانشگاهي و  استادانشناسند و در اتاق بسياري از  افراد مديريت استراتژيك را با كتاب او مي
تواند داشـته باشـد    يد را مشاهده كرد. اين اقبال داليل متعددي ميتوان كتاب ديو مديران مي

ها سادگي نگارش و رويكرد كاربردي نويسنده در بيان مطالب، قابليت  ترين آن كه شايد مهم



 211   و ديگران) شيما صفرمحمدلو( مديريت استراتژيكبررسي و نقد كتاب 

 

از دولتـي، خصوصـي،     هـاي مختلـف اعـم    شده در كتاب در سازمان كارگيري مدل مطرح هب
  . باشدو اجراي آسان مدل  ،...و ،غيرانتفاعي
تـاكنون بـه چهـار زبـان انگليسـي، چينـي،       فـرد آر. ديويـد    استراتژيك مديريتكتاب 
عنوان يكي  به ،دانشگاه و دانشكده در سراسر دنيا پانصدو آلماني منتشر شده و در  ،اسپانيولي

هـاي بازرگـاني بـراي     مديريت استراتژيك و سياسـت  ةزمين هاي درسي در از بهترين كتاب
 و دانشجويان قرار گرفتـه  ،استادان، گران پژوهش ةمورداستفاد ،ميليهاي تحصيالت تك دوره
 و انييپارسـا   علـي   دكتـر  ةجمتر  با ،ديويد در ايرانفرد آر.  استراتژيك مديريتكتاب  .است
انتشار يافته است. آخـرين چـاپ    هاي فرهنگي دفتر پژوهش توسط ،سيدمحمد اعرابي دكتر

، كتـاب در  چنـين  هـم است.   نوبت چاپ بوده وهشتمين و در سي 1399اين كتاب در سال 
  چاپ رسيده است. صفحه به 687

است، اما در كشور ايران  شده تر شناخته كتاب ديويد و حتي خود او كم ،در سطح جهان
شـود نـام    كـه مطـرح مـي     اولـين نـامي   معمـوالً  ،هرجا بحث از مديريت استراتژيك اسـت 

افـرادي كـه    ةهمـ  كه در كشور مـا تقريبـاً  هايي است  مدل است. مدل ديويد از اندك  ديويد
اسـتفاده   از آن انـد و  پذيرفتـه نوعي با مباحث مديريت اسـتراتژيك سـروكار دارنـد آن را     به
. شايد بتوان گفت دليل اين موضوع اين است كـه ايـن مـدل بـا روش و روحيـات      كنند مي

ـ      گزارش ةها ازجمله ارائ ها در مديريت سازمان ايراني كـردن   يهـاي مفصـل، تمايـل بـه كم
هاي متنوع،  ها، وجود ابزارهاي متعدد براي تحليل (ازجمله ماتريس سوآت)، خروجي تحليل

تناسب زيادي دارد. محبوبيت مدل ديويـد درحـالي اسـت كـه     ... و ،سادگي و اجراي آسان
ترديـد    و شك وهاي ايراني گزارش شده  تر شواهدي از اثربخشي آن در سازمان تاكنون كم

  ها وجود دارد. كارگيري آن بر عملكرد سازمان هزيادي درمورد آثار ب
مختلـف  هـاي   سازمانبا ها  آن ةسال نتايج بررسي شواهد ميداني محققان و ارتباط چندين

مـديريت   ةزمينـ  نظرخـواهي از چنـدين تـن از مـديران و مشـاوران باسـابقه در       ،در كشور
 شـده در  منابع اينترنتي موجود و حجم زياد مقـاالت چـاپ  بررسي مستندات و  ،استراتژيك

هاي ايرانـي در   سازمان كه دهد ها نشان مي و سازمانها  شركتريزي استراتژيك  برنامه ةزمين
تـوان يافـت    تر سازماني مي طوالني دارند و كم ةهاي مديريت استراتژيك سابق تدوين برنامه

ها نيز كتاب ديويد و مدل او  آن ةه باشد و عمداستراتژيكي تدوين نكرد ةكه براي خود برنام
گرفتـه   هاي انجام بررسي پژوهش اند. نتايج استراتژيك خود قرار داده ةرا مبناي طراحي برنام

شـده در   مطرحـ   SWOT( سوآت تحليل دهد مي نشان مديريت استراتژيك در ايران ةزمين در
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 ها مدل پركاربردترين تيبتر امتيازي متوازن به كارت و ،پورتر رقابتي هايبرد راه كتاب ديويد)،

). 88: 1396پور  اند (حيدري و والي بوده داخلي هاي پژوهش در استراتژي تحليل ابزارهاي و
براساس شواهد موجود و نيز نظرخواهي محققان از چندين  ،اما باوجود اين گرايش گسترده

رسد  نظر مي مديريت استراتژيك به ةزمين و مشاوران در ،گران پژوهش ،تن از مديران باسابقه
هـاي   در سـازمان  گيـري  چشمگيري از مدل ديويد به دستاوردهاي اجرايي و عملي  كه بهره
محققان، تـاكنون تحقيقـي در ايـران درمـورد     هاي  بررسينشده است (براساس منجر ايراني 

 ها در ترين تناقض انجام نشده است). شايد يكي از بزرگها  سازماناثربخشي مدل ديويد در 
شـود كتـابي كـه     است كه چگونـه مـي    لهئاستراتژيك در كشور ما همين مسمديريت  ةزمين

چنـان جايگـاه    هـم  ،هاي موجود در آن دستاوردهاي مشهودي حاصل نشده تئوري ةدرنتيج
 و ،ها، مشاوران ، مديران در سازمانها در دانشگاه استادانخود را از دست نداده است و هنوز 

از اين كتاب و محتـواي آن اسـتفاده   ... و ،هاي مشاور شركت ،ها گران در پژوهشكده پژوهش
اين تنـاقض چيسـت؟    أمنشواقع  به .رنگ نشده است اي استفاده از آن كم د و حتي ذرهكنن مي

بررسـي كتـاب    ،براي بررسي اين تناقض و يـافتن پاسـخي درخـور بـراي آن     ،اين پژوهش
اساسـي در ايـن تحقيـق     ةلئنظر قرار داده است. بنابراين، مسديويد را مد استراتژيك مديريت

  هايي دارد؟ ها و قوت ديويد از ديدگاه انتقادي چه ضعف استراتژيك مديريتاين است كتاب 
هاي مختلف آن محتواي اثـر بـا    سپس بعد از نقد بخش ،در اين مقاله، درابتدا اثر معرفي

شـده در   مـدل مطـرح   ،شود. درادامـه  مديريت استراتژيك مقايسه مي ةزمين ها در ساير كتاب
  . دنشو مي  ارائهبراي بهبود اثر  هانهاد پيشو گيري  نتيجه درنهايت، شود و مي كتاب نقد

  
  معرفي اثر. 2

  مشخصات اثر 1.2
هـاي   دفتر پژوهش است و صفحه 687در  ،تأليف فرد آر. ديويد ،استراتژيك مديريتكتاب 

حـدود  درديويد  استراتژيك مديريتفارسي كتاب  ةترجم آن را منتشر كرده است.  فرهنگي
در قطع وزيري با وزن حدود يك كيلوگرم است كـه در جـاي خـود يكـي از      صفحه 687

اين كتاب نيست و پسـر    ةتنها نويسند ديويد .فرد آر ،البته منابع اين رشته است.ترين  حجيم
بـا او   يكاسـتراتژ  يريتمـد كتـاب   در چند ويـرايش اخيـرِ  هم  ،ديويد .فارست آر يعني ،او

تقريباً هـر دو   1987(كه از سال   حال، هنوز هم اين كتاب قديميهر به. همكاري كرده است
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 يريتمـد كتـاب   ) بـا عنـوان  اسـت  بار ويرايش جديدش بـه بـازار عرضـه شـده      سال يك
 مـديريت  ،انگليسي كتاب خـود ديويد در عنوان . شود مي شناخته ديويد .فرد آر استراتژيك
 و اسـتراتژي  بـه  مزيـت رقـابتي  ة تأكيد كرده كه از زاويـ  ،رقابتي مزيت رويكرد: استراتژيك

هاي رايـج  رويكردصرفاً يكي از انواع  نگرش رقابتي ،البته. كند نگاه مي مديريت استراتژيك
  ةهمـ و  در اسـتراتژي اسـت  شـناختي)   بر منابع جامعـه  نيرويكردها مانند مديريت مب (ديگر

گـذاران   از بنيان مايكل پورتر .كنند وكار نگاه نمي ها از اين زاويه به دنياي كسب استراتژيست
توانـد يـك    ديويـد مـي   استراتژيك يريتمدكتاب  د.شو و مدافعان اين نگرش محسوب مي

 رويكرد رقابتي باشد. ةزمين در مطلوب بسيار ةگزين

گسترده و متنـوعي  طيف   ةديويد ارائ يكاستراتژ مديريتمند  هاي ارزش يكي از ويژگي
 ةدر حـوز  كـه  ايـن   به باتوجهاما  ،هاي مختلف است براي بحث )case study( ها موردكاوي از

به همين علت  ،هاست ليتفعاترين  يكي از گران موردي ةمطالع و طراحي ،، تهيهمحتوا توليد
مانند بسياري از نويسـندگان دانشـگاهي، كتـاب خـود را بـه دو شـكل عرضـه         ،ديويد هم

 است:  كرده

 مفــاهيمبــا عنــوان  نــداردموردكــاوي  دارد و در بــر اي كــه فقــط مفــاهيم را نســخه ـ
)Concepts(؛ 

 و مفــاهيمبــا عنــوان  را در كنــار هــم داردهــا  موردكــاويو اي كــه مفــاهيم  نســخه ـ
 .ها موردكاوي

كننـد   تر را مديران تهيه مي گران ةخرند و نسخ تر را دانشجويان مي ارزان ةمعموالً نسخ
در ويـرايش شـانزدهم   . شـود  مخاطـب كتـاب تـأمين مـي     ةو به اين شكل منافع دو دسـت 

گـروه امـارات   بـوك،   گـروپ، فـيس   هاي مختلفي ازجملـه فـدكس، سـيتي    شركت  كتاب،
اشـر كتـاب ديويـد) موردبررسـي     نيكـون و پيرسـون (ن   و اپل،هواپيمايي امارات)،   (مالك
  .  اند گرفته  قرار

 كـاملي از ويـرايش هفـتم كتـاب بـا عنـوان       ةترجمـ   ديويد .فرد آر استراتژيك يريتمد
فصـل   دهديويد شامل پـنج بخـش و    استراتژيك يريتمداست. كتاب  استراتژيك مديريت

شامل يك فصل است كه به » استراتژيك نگاه اجمالي به مديريت«است. بخش اول با عنوان 
 .پرداختـه اسـت   مديريت اسـتراتژيك  و مزاياي ،تعاريف و اصطالحات مهم، مدل مديريت

 ها و فصول كتاب درادامه آمده است. عناوين بخش
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 كلي تصوير يك ؛استراتژيك مديريت: اول بخش 1.1.2

و  ،: در ابتـداي فصـل اول كتـاب، تعريـف، مراحـل     ماهيت مديريت استراتژيك ،فصل اول
ها و  موريت سازماني، فرصتأمفهوم م ،شده است. درادامه تعيينمديريت استراتژيك  ةوظيف

ها مطرح  و سياست ،داخلي، استراتژي، اهداف ساالنه ضعفتهديدات بيروني، نقاط قوت و 
 است. شدهك بررسي اصول اخالقى و مديريت استراتژي ةشده است. در پايان فصل، رابط

مل هـا شـا   : در ابتـداي فصـل سـوم، انـواع اسـتراتژي     عمـل  ها در استراتژي ،فصل دوم
نمودهاى  ره ،است. درادامه شدهو تدافعي بررسي  ،پارچگي، متمركز، تنوع هاي يك استراتژي

 (ژنريـك) مايكـل پـورتر    هاى عمـومى  استراتژيارائه و در پايان فصل،  ها اجراى استراتژي
 است. شدهتشريح 

 بخش دوم: تدوين استراتژي 2.1.2

 ،شـده   موريت سازماني تشـريح أمفهوم متدا : در فصل سوم، ابموريت سازمانأم ،فصل سوم
اجـزاى   ،ادامـه اسـت. در  شـده ي مختلـف ارائـه   هـا  موريت سـازمان أاز م يهاي سپس نمونه

  ارائه و بررسي شده است. موريت سازمانأم ةدهند شكيلت
نيروهـاى  : در فصل چهارم، عوامل خارجي شـامل  بررسي عوامل خارجي ،فصل چهارم

نيروهـاى سياسـى، دولتـى و    ، شناسى و محيطـى  ي، بوميروهاى اجتماعى، فرهنگ، ناقتصادى
ها و تهديدات مرتبط بـا   تحليل فرصت ةو نحو ،نيروهاى رقابتى و نيروهاى فناورى ي،قانون
 External Factor( ارزيـابى عوامـل خـارجى    ، مـاتريس چنـين  هـم ها بررسي شده است.  آن

Evaluation [EFE] Matrix( بررسى رقابـت  ) و ماتريسCompetitive Profile Matrix/ CPM( 
  در اين فصل ارائه شده است.

عوامـل داخلـي شـامل مـديريت،     : در فصـل پـنجم،   بررسي عوامل داخلي ،فصل پنجم
هـا و   تحليل قوت ةو نحو ،هاي اطالعاتي و سيستم ،مالي، تحقيق و توسعه، توليد، بازار  امور

  ها بررسي شده است. مرتبط با آن ضعف
) در Internal Factor Evaluation [IFE] Matrix( عوامل داخلىارزيابى ، ماتريس چنين هم

  اين فصل ارائه شده است. 
: در فصل ششم، مفهـوم اهـداف بلندمـدت    بررسي و انتخاب استراتژي، فصل ششم

 و تهديـدات  ،هـا  هـا، فرصـت   ضـعف هـا،   و سپس ساختار مـاتريس قـوت   شدهتشريح 
)Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats [SWOT] Matrix(،  و ماتريس ارزيابي
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) Strategic Position and Action Evaluation [SPACE] Matrixموقعيت و اقدام اسـتراتژيك ( 
 Quantitative Strategic(  ريزي استراتژيك كمي ، ماتريس برنامهچنين هماست.  شدهتشريح 

Planning Matrix/ QSPMفصل بررسي شده است. ) در اين  

 بخش سوم: اجراي استراتژي 3.1.2

 ،وتامديريت: در ابتـداي فصـل هفـتم، درمـورد تفـ      مسائل ـ   اجراي استراتژي ،فصل هفتم
ها بحث شده اسـت.   مفهوم اهداف ساالنه و سياست چنين همو  ،اجراي استراتژيك ،تدوين
ختاري و مهندسـي مجـدد   سازماني و لزوم اصالحات سـا  يدرمورد انواع ساختارها ،سپس

هـا   جايگاه فرهنگ و منـابع انسـاني در اجـراي اسـتراتژي     ،ميان آمده است. درپايان بحث به
 بررسي شده است.

 مسـائلى در بازاريابي: در فصل هشـتم،   ةزمين در مسائلي ـ   فصل هشتم: اجراي استراتژي
در  يانـه او سيسـتم اطالعـات ر   ،دارى، تحقيق و توسـعه  حساب بازاريابي، امور مالي/ ةزمين

 است. شدهها بررسي  اجراي استراتژي

 بخش چهارم: ارزيابي استراتژي 4.1.2

: در ابتداي فصل نهم، مفهوم ارزيابي و كنترل و كنترل استراتژي ،بررسي، ارزيابي ،فصل نهم
 هاي ارزيابي استراتژي بررسي شده است.  سپس گام ،شدهاستراتژي تشريح 

 م: مسائل جهاني در مديريت استراتژيكبخش پنج 5.1.2

شركت در دنيـاي   ة: در اين بخش به عملكرد بهينالمللي مديريت استراتژيك بين ،فصل دهم
شدن  و چالش جهاني ،ها و معايب آنها  مزيت ،المللي هاي چندمليتي و بين اقتصادي، سازمان

  پرداخته شده است.
 

  ظاهر اثر 2.2
ر پـازل يـا شـطرنج بـر آن طراحـي      رنگ آبي اسـت و تصـوي   زبان التين و به كتاب اصلي به

دكتر اعرابي و دكتر پارساييان با رنگ قرمز يا سفيد است  ةترجم است. كتاب فارسي به  شده
هاي التـين    كه طرح شطرنج بر آن ثبت شده است. علت ثبت طرح پازل و شطرنج در كتاب

ناسب براي موفقيت سازمان در ماهيت محيط و انتخاب حركت مبيني  پيشو فارسي نياز به 
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در  صفحه دارد و 687ديويد  استراتژيك مديريتفارسي كتاب  ةترجم  فضاي رقابت است.
تـرين منـابع     قطع وزيري با وزن حدود يك كيلوگرم است كه در جاي خود يكي از حجـيم 

  اين رشته است.
  

  مشخصات ساختار اثر 3.2
 در پنج بخش مجزا ارائـه شـده   دارد ووبي شرايط مطل ،بندي از نظر ساختار و فصل ،كتاب
خـواني دارد. ديويـد بـراي     ديويـد هـم   ةشـد  رسد اين ساختار با مدل ارائه نظر مي به است.

اسـت. ايـن     و ارزيابي استراتژي قائـل  ،ن، اجرااصلي تدوي ةمديريت استراتژيك سه مرحل
و متناسـب بـا محتـواي     انـد  و چهـارم ارائـه شـده    ،هـاي دوم، سـوم   سه مبحث در بخش

 . در بخش اول نيز، مفاهيم پايـه در اند بندي شده ها فصل شده در هريك از اين بخش مطرح
شـده در مـدل ديويـد بررسـي      هاي مطـرح  كليدواژه چنين هميك و ژمديريت استرات ةزمين
در بخش پنجم مباحث مديريت استراتژيك با مسـائل   ،درنهايتكه مطلوب است.  اند شده

تـوان گفـت    مطـرح شـده اسـت. درمجمـوع، مـي      ها هاي آن و ويژگي اند رآميختهجهاني د
محتواي  است خوبي توانسته بندي مطلوب است و به ها و فصل ساختار كتاب از نظر بخش

  بندي كند.   كتاب را تقسيم
و خروجـي  اسـت  گام كه استفاده از آن بسيار راحـت   به مدل ديويد ابزاري است گام

برخـي   ةريشـه را در سوءاسـتفاد   بتوان شايد ،كند. پس فراواني توليد ميي مكتوب و كم
 جست.آسان  درآوردنِ شده براي پول اي بزرگ و برخي افراد شناخته هاي مشاوره شركت
كه  اين  ند تا بتوانند بدونا كاره اي همه »فرانسه آچار«ها و افرادي كه همواره درپي  شركت

فـرد بنگـاه    هاي منحصربه ويژگي ،هاي علمي موجود ريتئو دربارةبراي تحقيق و مطالعه 
 ،دهنـد  زحمتـي  ترين كم   خود به، فعاليت آن بنگاه ةو نيز محيط پيچيد ،موردبررسي خود

كـه نشـان دهنـد چـه      ايـن  و بـراي  رونـد  مـي هـا   سراغ حل مشكالت تمام انواع بنگـاه  به
لو مستندات (كه به انـواع  با چند ده كي ،اند، پس از مدت كوتاهي دشواري انجام داده كار

اين دهند.  ميكار خود را تحويل  )و ماتريس نيز مزين شده است ،شكل ،و اقسام جدول
هـاي   نظرخـواهي محققـان در مـوارد متعـدد مشـاهده شـده و براسـاس        در كـار  لهئمس
 تأييـد وكـار نيـز    كسـب  ةگـران و مشـاوران عرصـ    آمـده از تعـدادي از پـژوهش    عمل به
  .است هشد
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  مشخصات فني اثر 4.2
ارشـد و دكتـري     دانشجويان كارشناسـي  و استادان تر بيشكه مخاطبان اين اثر  اين  به باتوجه
شده در اين اثر از كيفيت خوبي برخوردار است. قطع  صحافي استفاده هستند،مديريت  ةرشت

و مـي  كتـاب عل  ةاسـتفاد اثر وزيري و متناسب با محتواي اثر است كه در حالت كلي براي 
  شود. آموزشي مناسب ارزيابي مي

 بسيار فصل به تفهيم مطالب شده در پايان هر هاي مطرح تجربي و پرسش هاي تمرين ـ
 كمك كرده است.

ـ  ،شـود  مـي مربوط  جاكه به حجم متن اصلي  تاآن ،حجم كتاب ـ  بـراي اوليـه را   ةجاذب
 .ولي در حالت كلي بسيار حجيم است ،كند ايجاد ميمطالعه در خواننده 

يـك   ةدر هـر صـفحه از شـمار    هـا  گـذاري پـانويس   شـماره  معموالً ، ون علميدر مت ـ
 اين مورد در اثر حاضر رعايت شده است. وشود  مي  آغاز

 رعايـت  تاحدي آن در نيز نگارش قواعد و خوب است ،صحافي لحاظ به ،اثر كيفيت ـ
شده  گرفته كار و كلمات به ،ها ولي در مواردي ويرايش جمالت، پاراگراف ،است شده
 است. الزم

كردن عنـاوين يـا برخـي موضـوعات مهـم       برجسته و گيري در پايان هر فصل نتيجه ـ
  .كندترغيب   مطالب ةتواند نظر خواننده را به مطالعه و ادام مي

 . است  تاحدودي مناسب ،اب كه آموزشي استبه محتواي كت باتوجه ،قلم ةنوع و انداز ـ

 است.آرايي كتاب بسيار ساده و معمولي    صفحه ـ

 ترسيم شده است.   صورت زنده جداول مورداستفاده در كتاب به ـ

كردن عناوين يا برخي موضوعات مهـم   استفاده از حروف متفاوت در متن يا برجسته ـ
كه اين امر در اثر حاضر  كندترغيب   مطالب ةتواند نظر خواننده را به مطالعه و ادام مي

 رد بازنگري شود.ولي جا دارد در بعضي از موا ،رعايت شده است

كتاب در برخي موارد محدود روان نيست و اين امـر مخاطـب را در    مطالب نگارش ـ
 كند. درك مطلب و مفهوم موردنظر نويسندگان با مشكل مواجه مي

عالئم نگارشـي و ويرايشـي در برخـي مـوارد رعايـت نشـده و نيـاز اسـت كتـاب           ـ
 شود.  ويراسته
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  يده ارجاع  اصول علمي تيرعا 5.2
 دهد فهرست منابع كتاب نشان مي يبررسولي  ،دهي در پايان هر فصل ذكر شده است ارجاع

 . معموالًكاهد اثر مي يامر از غنا نيا وروز بهره گرفته نشده است  و به ولا از منابع دست كه
در ايـن زمينـه    اننظـر  صـاحب هاي مختلـف   و دانشگاهي، ابتدا ديدگاه  هاي علمي در كتاب

 ،شـود  مـي هـا و محتـواي مـدنظر نويسـنده ارائـه       ديدگاه ،سپس .گيرد ميبررسي قرار مورد
كتاب ديويد اين اسـت    ضعفاست و يكي از نقاط  صورت گرفته روندي كه چنين  حاليدر

شـده و اجـزاي    بر مدل ارائه تر بيشكه از منابع پايه و جديد در كتاب خود استفاده نكرده و 
ي نويسـنده بـا سـاير افـراد     هـا  ديـدگاه  ةامكان مقايستنها  رو، نه آن تمركز كرده است. ازاين

هـاي   هـا و ديـدگاه   مـدل   ضـعف  اسـت  ستهنبلكه نويسنده نيز نتوا ،شدهننظر فراهم  صاحب
گفتني اسـت   ها بيان كند. آن هاي ها و مدل در مقايسه با ديدگاه را موجود و مزيت كار خود

  اثر رعايت شده است.  دهي و رعايت امانت در منابعِ منبع  اصول علمي كه
  
  شناسي روش .3

ة جملـ  از اند كه نقد و بررسي شده مديريت استراتژيك، منابع متعددي ةزمين در ،تا به امروز
 ؛سيدمحمد اعرابي و علـي پارسـاييان   ةترجم  فرد آر. ديويد، استراتژيك مديريت هاست: آن

و فاطمـه   ،حسـين نـوروزي، داور نظـري    ةترجمـ   فراك تي. راترمـل،  استراتژيك مديريت
  تومـاس ال. ويلـن و جـي. ديويـد     وكـار  كسب سياست و استراتژيك مديريتفرد؛  سبحاني
از حميـد    اسالمي مباني با استراتژيك مديريتآقازاده؛  شمها  محمد اعرابي و ةترجم  هانگر،
 يتمـدير  بـه  اهينگـ  ؛ نـورد  اهللا ره فـرج  اطالعـاتي  هـاي  سيستم استراتژيك مديريتتابلي؛ 

هدف اين  چه گفته شد، بنابر آن ).130: 1400مير (رنجبريان  حاجي  سيدابوالقاسم استراتژيك
 ،پارساييان  اعرابي و ةجمتر  ،فرد آر. ديويد يكاستراتژ مديريتپژوهش بررسي و نقد كتاب 

و از ابزار كاربرگ نقد كتب درسي و دانشگاهي  دارداست. پژوهش حاضر رويكرد انتقادي 
 شـناختي،  مهارتي ةمثاب به ،. نقدكرده استشوراي بررسي متون و كتب علوم انساني استفاده 

 كتـاب ِ است. نقـد   اثر يا انديشه، روش، يك يها كاستي و امتيازها يزيتم در ناقد تالش گوياي
 خـاص  اي هزمينـ  بر كتاب اثرگذاري يك و ،اهميت كيفيت، ارزيابي انتقادي، تحليل توصيف،

 بـوده  برخـوردار  زيادي از اهميت همواره ،مكتوب نةرسا ينتر قديمي درجايگاه ،است. كتاب
 نشـر  و پـژوهش  طريـق  از فقـط  دانـش  و ازطرفي، توليد علـم  ).115: 1396است (حالجي 
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 دانش ةچرخ در ها پژوهش نتايج قرارگرفتن ةالزم بلكه ،شود نمي حاصل علمي دستاوردهاي
اسـت.   آثـار  ضـعف  و قـوت  نقـاط  بيان و ،و ساختار محتوايي ارزيابي ،ها آن از برداري بهره و

 ،كنـد  نمي  گران كفايت كاربردي از سوي پژوهش هاي بنيادي و بنابراين، فقط انجام پژوهش
در ظلمـات   ،كتـاب و مقالـه   ماننـد  ، صورت بسياري از كارهاي بـاارزش علمـي   زيرا دراين

كه از طريق نقد و بررسـي از   شود، مگر اين ها باخبر نمي  د و كسي از آننمان باقي مي  نامي گم
بررسي انتقـادي   رو، ازاين ).55: 1400ران ديگندري و كبيرون آورده شوند (اس  نامي اين گم

  .استو محتواي كتاب  ،در اين تحقيق شامل نويسنده، شكل ظاهري، ساختار
  

  هاي تحقيق يافته .4
  تحليل و ارزيابي محتواي اثر 1.4

  و كاربردي كشورمي گويي به نيازهاي عل مندي كتاب و پاسخ مسئله 1.1.4
در سطح جهـان و ايـران ايـن     به نقش مديريت استراتژيك در رقابت سازماني، اخيراً باتوجه

جلـب كـرده اسـت كـه        خود بهزه را موضوع سازماني توجه بسياري از انديشمندان اين حو
. ايـن اثـر بـراي    انـد  هكرد اقدام ليف اين اثرأرسد نويسندگان نيز به همين دليل به ت مينظر  به

هـاي   ها و مـدل  ولي نقد اصولي تئوري ،آشنايي با مبحث مديريت استراتژيك مناسب است
هـاي ايـن حـوزه     طور كامل بـه دغدغـه   تواند به نمي ،درنتيجه .شود اين حوزه را شامل نمي

كه كتاب حاضر مباحـث مـديريت اسـتراتژيك را بـا      اين  به ، باتوجهنچني همگو باشد.  خس پا
جامعيـت مطلـوبي برخـوردار اسـت،      تكلـف بيـان كـرده و از     و بـدون  ،زباني روان، ساده

ايـن   ةهرچند پذيرش گسـترد  ،رسد نظر مي گفت از نظر اهداف آموزشي مطلوب به  توان مي
قابليـت   ةكننـد تأييدگران  وهشژو پ ،ويان، دانشجاستادانهاي ايران دربين  كتاب در دانشگاه

خـوبي   هاي مختلف كتاب بـه  ، بخشدرضمنباالي اين كتاب از نظر اهداف آموزشي است. 
 هاي آموزشي مصوب درس مديريت استراتژيك را پوشش دهد. تواند سرفصل مي

  هاي كتاب راه نقد بخش هم ارزيابي نظم منطقي و انسجام دروني به 2.1.4
 ،دهي شده است. در هـر فصـل   فصل سازمان دهبخش و  پنجدر  استراتژيكمديريت  كتاب

مطالب نظري و ابزارهاي كاربردي براي مديريت اسـتراتژيك، بـه بيـان مثـال و      ةضمن ارائ
است. مزيت اصلي كتـاب رويكـرد    شده موفق يا ناموفق مرتبط با هر مبحث پرداخته ةتجرب
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 تــوان در و ضــعف اصــلي كتــاب را مــي شــده اســت انتفـاعي و اقتصــادي ابزارهــاي ارائــه 
مـتن   ةترجمـ   و نيز اشـكاالت  ،غيرانتفاعي ،دولتي  ابزارهاي خاص براي بخش ندادن پوشش
  دانست. آن و نگارش فارسي ،ادبيات، اصلي

  
  نوآوري اثر 2.4

توان يك اثر  مي، 1387در سال  ، يعنيرا در زمان انتشار آن ديويد استراتژيك مديريتكتاب 
و كاربردي براي مديريت   ضمن معرفي يك مدل علمي ،حساب آورد. اين كتاب نوآورانه به

، مـاتريس  SWOTهاي جديـد ازجملـه مـاتريس     اي از ابزارها و روش استراتژيك، مجموعه
SPACE ،اما اگر اين  ،آثار قبل از آن نوآورانه بودند در مقايسه باكه  ه استرا معرفي كرد... و

 آنپـس از   ةليفـات منتشرشـد  أبسياري از ت ،موردبررسي قرار دهيمكتاب را در زمان حاضر 
هـاي   مـديريت اسـتراتژيك مـدل    ةزمينـ  در همين مسير حركت كنند و در تا اند سعي كرده

ها ايـن اثـر يـك     دهند كه در مقايسه با آن توسعه را و ابزارهاي اجرايي ،گام به گام ،ينديافر
شـد.   در زمان انتشار اثري نوآورانه محسوب مي مدنظرليف معمولي است. بنابراين، كتاب أت

 ماننـد  ، بسياري از واژگان كه در ادبيات امـروز مـديريت اسـتراتژيك رواج دارنـد    چنين هم
بـار در ايـن    نخستين... و ،يابي استراتژيك فرصت، تهديد، نقاط قوت، نقاط ضعف، موقعيت

  اند. كتاب مطرح شده
  

  هاي اثر بررسي بخش 3.4
تـوان وزن   مـي   و از نظر يك كتـاب علمـي   داردساختار منطقي خوبي  استراتژيك مديريت

بندي كتاب براساس محتواي آن خـوب اسـت و نويسـنده     مناسبي براي آن قائل شد. فصل
هاي مختلف كتاب بگنجانـد.   هاي اصلي مدل خود را در فصل سرفصل است كه سعي كرده

دنبـال نتـايج    ز ديدگاه يك فرد اجرايـي كـه بـه   از نظر كيفيت محتوا از ديدگاه خواننده (نه ا
 اسـت  ملموس است)، محتواي مطالب منظم و منطقي است. ديويد در كتاب خود توانسـته 

هـاي مطلـوبي ماننـد مـاتريس      ارچوبهـ هاي مديريت استراتژيك را در چ مفاهيم و تئوري
SWOT،  ماتريسSPACE ،دارد فهم قابلز ساختاري ساده و از نظر اجرايي ني وبگنجاند ... و .

شـود. درادامـه،    اين كتاب محسوب مـي  ديگر قوت ةهاي كاربردي نقط ها و نمونه مثال ةارائ
  هاي مختلف كتاب موردبررسي قرار گرفته است. بخش
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  يك تصوير كلي ؛مديريت استراتژيكنقد بخش اول:  1.3.4
مطـرح   »درعملها  استراتژي«و  »ماهيت مديريت استراتژيك«در بخش اول كتاب، دو فصل 

تعاريف و مفاهيم اوليه از مديريت اسـتراتژيك، مـدل    ةشده است. در اين بخش، ضمن ارائ
ــت فر    ــت. در كلي ــده اس ــه ش ــتراتژيك ارائ ــديريت اس ــي م ــتراتژي اكل ــدوين اس ــد، ت  ين

)strategy formulation،( اجراي استراتژي )strategy implementation(،  و ارزيابي اسـتراتژي 
)strategy evaluationبـه   چنـين،  هم. اند ) سه گام اساسي در مديريت استراتژيك معرفي شده

ســطح  ،)corporate level of strategy( ســطوح مــديريت اســتراتژيك شــامل ســطح كلــي
) functional level of strategy( وظيفـه  سـطح  و)، business level of strategy( وكـار  كسب

 مـدل  در شـده  مطـرح  ةاولي مفاهيم و كليدي كتابهاي   واژه .است شده پرداخته خوبي به
 خـارجي،  و داخلـي  محـيط  اسـتراتژي، )، vision( انداز  چشم)، mission( مأموريت شامل
  .اند شده تعريف  دقت به) policy( سياست و ،اختصاصي و كلي هدف

وتحليـل   بودن قضاوت شهودي با تجزيـه  ديويد به تلفيقي ةمطلب جالب اين فصل اشار
ريـزي، بايـد     ي براي برنامـه بر محاسبات كم عالوه ،كند كه  گونه تبيين مي اين و استموردي 

اسـتراتژيك خـوبي    ةوان برنامـ حس ششم و قضاوت شـهودي خـوبي هـم داشـت تـا بتـ      
گـرفتن را   اشاره شده است كـه الهـام  آينشتاين  كرد. براي اثبات اين ديدگاه، به سخن  تدوين

الهـام را   ،بـا محاسـبات دقيـق    ،توانـد   ايـن زمـان نمـي    دانـد و در   يك وجه تمايز خود مـي 
  بگيرد.  ناديده

  ها برمبناي موقعيت استراتژيك سازمان اشاره شده است:   به انواع استراتژي ،در اين بخش
شـامل اسـتراتژي عمـودي رو بـه بـاال،       ،)integration( گيپـارچ  يـك هاي  استراتژي ـ

  ؛و استراتژي افقي ،استراتژي عمودي رو به پايين
ــتراتژي ـ ــز اس ــاي متمرك ــع  ،)incentive( ه ــازار، توس ــامل رســوخ در ب ــازار ةش و  ،ب

 ؛محصول  ةتوسع

و  ،شـامل تنـوع همگــون، تنـوع نــاهمگون    ،)diversification( هـاي تنــوع  اسـتراتژي  ـ
 ؛افقي  تنوع

 .تركيب  و ،شامل مشاركت، كاهش، انحالل ،)defensive( هاي تدافعي استراتژي ـ

 )،acquisition( بندي ديگري نيز ارائه شده اسـت كـه شـامل ادغـام       ها در طبقه استراتژي
  است. )leveraged buyout( و خريد استقراضي ،)takeover( ، بلعيدن)merger( تمليك
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 تمـايز  )،cost leadership( هاي عمومي پورتر شـامل رهبـري هزينـه    استراتژي ،چنين هم
)differentiation(، زو تمرك )concentrationاند ) تبيين شده.  

ـ  تفاده از هـر نـوع اسـتراتژي در    نماهـايي بـراي اسـ    راه ةمزيت اين بخش كتاب در ارائ
ر اسـت چـه نـوع اسـتراتژي را     كـه در چـه شـرايطي بهتـ     معنـا   ايـن   بـه  .وكار است كسب
  .دكر  انتخاب

  تدوين استراتژي بخش دوم:نقد  2.3.4
بررسي عوامل «، »بررسي عوامل خارجي«، »مانزساموريت أم«فصل  چهاربخش سوم شامل 

ينـد تـدوين   ااصلي فر ةاست. در اين بخش به بدن »بررسي و انتخاب استراتژي«و  ،»يداخل
انداز، تحليل محيط داخلي و   مأموريت و چشم ةبياني ةيعني تهي ،وكار  استراتژيك كسب ةبرنام

وكـار، پرداختـه شـده اسـت. قـوت        هاي كسب و تدوين استراتژي براساس تحليل ،خارجي
نمـاي   وكـار اسـت. راه    مأموريـت كسـب   ةجـامع بـراي تهيـ    ينماي راه ةاصلي كتاب در ارائ

و  ،انـداز   مأموريـت، چشـم   ةگينيـز بـراي تهيـ    كلي مك نماي كيفي و اي ديويد و راه  لفهؤم هنُ
ها  ها و سازمان  عيني از شركت هاي و مثال اند وكار در اين بخش تبيين شده  هاي كسب ارزش

  ها ارائه شده است.  انداز آن  مأموريت و چشم ةخصوص بيانيدر
 شـده   به دو محيط داخلي و خارجي تقسـيم  وكار  محيط كسب، در بحث عوامل محيطي

نقاط قوت  ازمثال از هر مورد  ة. ارائاند هاي اختصاصي ارائه شده  لفهؤو در هر مورد م است
  كتاب است. 

  :اند محيطي، ابزارهاي بسيار كاربردي زير معرفي شدههاي   در بحث تحليل
ــه ـ ــي    تجزي ــه مبتن ــت ك ــل رقاب ــنج    وتحلي ــاي پ ــوي نيروه ــر الگ ــ ب ــورتر ةگان  پ

)competency analysis based on porter forces (؛است 

و ) internal factors evaluation( وتحليل صنعت شامل ارزيابي عوامـل داخلـي   تجزيه ـ
هـاي داخلـي و     همؤلف) كه در آن external factors evaluation( ارزيابي محيط خارجي

خارجي شركت با وزن و ضرايب خاص و عملكرد شركت در برخورد با اين عوامل 
 ؛دنگير  موردارزيابي قرار مي

رقابت را  ةكنند ) كه عوامل تعيينcompetitive profile matrix( ماتريس بررسي رقابت ـ
  .دهد  با ضرايب مشخصي در شركت اصلي و رقباي آن موردارزيابي قرار مي
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هـاي عملـي از ابزارهـاي      هاي كاربردي و نمونه مثال ةمزيت اصلي اين بخش كتاب ارائ
هاي كتاب است. ضـعف اصـلي     ها از قوت بودن ابزارها و مثال يكم ،چنين همط است. تبمر

ابزار مناسب براي بخش دولتي و عمومي است كه در كليت كتاب  نكردنِ هاين بخش نيز ارائ
  نيز همين وضع برقرار است.

 ،فصل ششم و پايـاني ايـن بخـش اسـت. در ايـن فصـل       »بررسي و انتخاب استراتژي«
  تحليلي براي تدوين استراتژي ارائه شده كه شامل سه مرحله است: يارچوبهچ

مورداسـتفاده در ايـن مرحلـه شـامل     كه ابزارهـاي   است ورودي ةاول: مرحل ةمرحل ـ
 ؛و ماتريس بررسي رقابت است ،خارجي ،ارزيابي عوامل داخلي

مقايسه شامل ابزارهاي ماتريس استراتژي اصلي، ماتريس بررسي  ةدوم: مرحل ةمرحل ـ
 ، مـــاتريس گـــروه مشـــاوران بســـتن)SPACE( موقعيـــت و اقـــدام اســـتراتژيك

)Boston Consulting Group/ BCG(،  و ماتريس تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصت
 ؛است) SWOT(و تهديد 

ـ     گيـري شـامل مـاتريس برنامـه      تصميم ةسوم: مرحل ةمرحل ـ ي ريـزي اسـتراتژيك كم
)QSPM( .است  

ماتريس كاربردي و بسيار خـوب بـراي تحليـل وضـعيت      ةهاي اين بخش ارائ  از مزيت
  :ارد زير استوكار است. ديگر نقاط قوت اين فصل شامل مو    كسب

هـاي   ترين ابزارهاي تحليـل محـيط در سـازمان    كاربردي ازكه  SWOT ماتريس ةارائ ـ
ـ  ةعمومي و خصوصي است و تبيين استفاده از اين ماتريس به بيان شيوا و ارائ  ةنمون

  است؛عيني از آن 
نوع اسـتراتژي   چهار ةدهند ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك كه ارائه ةارئ ـ

و  ،)defensive( ، تـدافعي )conservative( كارانه  ، محافظه)aggressive( شامل تهاجمي
خـوبي نمـايش داده شـده اسـت. ايـن       در اين فصل به و ) استcompetitive( رقابتي

ـ   وكارهاي خصوصي از جامع  ماتريس در بخش كسب ي محسـوب  ترين ابزارهاي كم
  ؛رقابتي شركت را تعيين و تقويت كند وضعيت دتوان  شود كه مي  مي

كه از طريق تعيين وضـعيت نـرخ رشـد     )BCG( ماتريس گروه مشاوران بوستن ةارائ ـ
يـا   ،وكار وضـعيت محصـول    كسب ،فروش و نيز سهم نسبي بازار براي هر محصول
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هــاي   كنــد. جايگــاه  ي مشــخص مــيخــوب وكــار در فضــاي رقــابتي بــازار بــه  كســب
 بودن د اين ابزار معرف كاربرديعنوان نما و سگ به ،گاو شيردهال، ستاره، ؤس  عالمت
 ؛وكار است  مديريت كسب ةبودن اين ماتريس در حوز و رايج

جايگـاه   چهـار ماتريس استراتژي اصلي برمبناي موضع رقابتي و رشد بـازار معـرف    ـ
گي، متمركـز،  پـارچ  يـك گانـه (  چهاردههاي   وكار است تا بتوان استراتژي  براي كسب

 كرد؛وكار انتخاب   و تدافعي) را براي كسب ،تنوعم

توان جذابيت نسـبي    آن مي ةوسيل كه به )QSPM( ريزي استراتژي كمي  ماتريس برنامه ـ
 هاي قبلي را معين كرد.  آمده در ماتريس دست هاي مختلف به استراتژي

روش انجـام تحليـل و    هـاي اختصاصـي    و كـاربرگ  ،شـده  هاي تكميل  نمونه ،مثال ةارائ
  خوبي تبيين و شفاف كرده است. تكميل اطالعات جداول را به

  اجراي استراتژي بخش سوم:نقد  3.3.4
اجراي استراتژي مسـائلي  «و  »اجراي استراتژي مسائل مديريت«فصل  دوبخش سوم شامل 

اي تـدوين  يندهاهاي اين فصل كتاب درابتدا وجوه تمايز فر  است. مزيت »بازاريابي ةزمين در
يند تـدوين اسـتراتژي و   ادن فربو . انتزاعياند خوبي تبيين شده به است كه و اجراي استراتژي

كيد بر أو ت ،يند تدوين استراتژيافر بركيد بر اثربخشي أيند اجراي استراتژي، تابودن فر عملي
 هاي تحليلي و قضاوت شهودي خوب در يند اجراي استراتژي، داشتن مهارتايي در فرآكار
اسـتراتژي از   ةدهي در مرحل هاي رهبري و سازمان و داشتن مهارت ،يند تدوين استراتژيافر

  .روند شمار مي به مديريت استراتژيك ديويد ةاصلي در چرخ ةتمايز اين دو مرحل هوجو
ضرورت تطبيق ساختار با استراتژي و بيان كلي انواع ساختار در اين بخش نيز از نقـاط  

، وجود تفاوت بين اصـالح سـاختار (بـا رويكـرد     چنين هم. شوند ميمحسوب قوت كتاب 
رد تلفيقـي) در  و مهندسي مجدد (بـا رويكـ  ، يي)آاثربخشي)، تجديد ساختار (با رويكرد كار

. ضرورت ايجاد فرهنگ پشتيبان از استراتژي و ضرورت توجـه بـه   اند اين بخش تبيين شده
كـه در كتـاب بـه     هستندالب خوب ديگري منابع انساني در هنگام اجراي استراتژي نيز مط

ل و ئنماهـاي كلـي درخصـوص مسـا     راه چنـين  هـم  ،اشاره شده است. در اين بخـش  ها آن
  اجراي استراتژي بيان شده است. ةوكار در مرحل روي مديران كسب هاي پيش چالش

بـودن مطالـب و ابزارهـاي كـاربردي در بخـش اجـراي        ضعف كتاب در اين فصل كـم 
ديويـد در ايـن بخـش    كه بخش تدوين استراتژي است. شايسته بود  ايسه بادر مقاستراتژي 
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ينـد  اكرد منابع مـالي، فر   مين و هزينهأيند تا، فرطتبمرهاي   تر بر انواع ساختارها و تحليل بيش
ي استراتژي اجرا ةو ساير مباحث كاربردي در مرحل ،مين و هدايت و ارزيابي منابع انسانيأت

  كرد.   بحث و تمركز مي

  ارزيابي استراتژي بخش چهارم:نقد  4.3.4
است. در اين بخـش، ماهيـت    »و كنترل استراتژي ،بررسي، ارزيابي«اين بخش شامل فصل 

گام اصلي در ارزيابي استراتژي شامل بررسي مباني  سهارزيابي استراتژي بررسي شده است. 
 ةشـركت در مرحلـ   يند تدوين اسـتراتژي، بررسـي عملكـرد   ااصلي و اهداف مندرج در فر

ها و ميزان تحقق اهداف، و اجراي اقدامات اصالحي براي اطمينان   اجراي استراتژي با برنامه
معيار از ديدگاه روملت بـراي ارزيـابي    چهاربه  ،چنين همهاست.   از تطبيق عملكرد با برنامه

محيطـي،  گاري بـا عوامـل   ند از: ثبات رويـه، سـاز  ا كه عبارت است ها اشاره شده استراتژي
  ها و جايگاه محصول.   بودن و داشتن مزيت رقابتي در منابع، مهارتپذير امكان

ي عملكرد شركت ضروري است. ارزيابي عملكرد كم ةدر فاز ارزيابي استراتژي، محاسب
عملكـرد شـركت بـا     ةتواند شـامل مقايسـ    است و مي متمركز هاي مالي شركت بر شاخص
 ةيـا مقايسـ   ،عملكرد شركت بـا رقبـاي خـود    ةمقايس هاي زماني مختلف،  خودش در دوره

  .باشدعملكرد شركت با استانداردهاي مربوط در آن صنعت 
تـدوين   ةمرحلـ  ازارزيابي اسـتراتژي   ةتر به مرحل ضعف اصلي اين بخش نيز توجه كم

دليـل قضـاوت درمـورد عملكـرد اشـخاص،       ارزيابي اسـتراتژي بـه   ةاستراتژي است. مرحل
و كل شركت و مقايسه با وضعيت صنعت مـوردنظر مسـتلزم حساسـيت و دقـت      ،واحدها

  تر در اين زمينه در اين بخش كتاب بحث شده است. زيادي است و كم

  مسائل جهاني در مديريت استراتژيكنقد بخش پنجم:  5.3.4
بـه عملكـرد    ،است. در اين بخـش  »المللي مديريت استراتژيك بين«اين بخش شامل فصل 

المللي   هاي چندمليتي و بين كت در دنياي اقتصادي امروز اشاره شده است. سازمانشر ةبهين
. انـد  گونه ساختارهاي فعاليتي در جهـان موردبررسـي قـرار گرفتـه     ها و معايب اين  و مزيت

وكار در اياالت متحـده در مقايسـه بـا      كسب   شدن مبحث ديگر است. فرهنگ چالش جهاني
هاي مشـاركتي در هندوسـتان در     و نيز شركت ،ي مالياتي در جهانها  ها، نسبت  ساير فرهنگ
هاي  ت موردي و مثالمطالعا ةتفصيل آمده است. مزيت اين بخش كتاب در ارائ اين فصل به

  كاربردي است.
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  هاي مشابه محتواي كتاب با كتاب ةمقايس 4.4
مديريت  ةزمين درليفات ديگر أديويد با ت استراتژيك مديريتدر اين قسمت، محتواي كتاب 

  شود: مي ارائه ب چند موردلدر قا آن كه نتايج است استراتژيك مقايسه شده
 ةزمينـ  در ديگـر  كتـب  بـرخالف  ،دهـد كـه   نشان مـي  مدنظر بررسي محتواي كتاب ـ

 ةحوز در موجود مهم و مطرح هاينظر وجه هيچ در اين كتاب به ،مديريت استراتژيك
 ةزمين ي كه دريها ، در كتابمعموالً. است شدهن گردآوري جهان استراتژي و مديريت

 ةنظريـات موجـود در حـوز    ازمـروري جـامع    ،دنشو مي نوشتهمديريت استراتژيك 
شود كه در كتاب ديويد اين مورد بسـيار ضـعيف انجـام گرفتـه      مي تدويناستراتژي 

كتاب خود، مدلي  آغاز. ديويد، در كتاب است محتواييِ هاي اساسيِ ضعف ازاست و 
در  ،سپس ارائه كرده است.استراتژي  و ارزيابي ،اجرا، درمورد تدوين را يمده و كسا

اي  كه نه اشاره درحالي ،تاس را شرح داده اين مدل ةدهند فصول ديگر اجزاي تشكيل
سـاير   در مقايسه بـا  را و نه مزاياي مدل كردهنظران  احبصان و مؤلفبه ديدگاه ساير 

  است.كرده هاي موجود بيان  دلم
و نكـرده  دقيقـي   ةمدلي كه در اين كتاب ارائه كرده اشـار   ديويد درمورد مبناي علمي ـ

داده   چـه اقـداماتي انجـام   شـده در كتـاب    كه براي اعتبارسنجي مدل ارائه درمورد اين
ـ   كتاب كه معموالً ليدرحا ،است نياوردهمطلبي  مـديريت   ةزمينـ  شـده در  ليفأهـاي ت

توضـيحات   ،انـد  هايي كه ارائه كرده جربي ديدگاهو ت  استراتژيك درمورد مباني علمي
كنند كـه   مي فراهمخود  ةبراي نظريمي عل ةعبارتي پشتوان دهند و به ارائه مي را كاملي

  شود. اين مورد در كتاب ديويد مشاهده نمي
هـا براسـاس مبـاني مـديريت      و تحليـل آن هـا   موردكـاوي  ةارائاز نظر  مدنظر كتاب ـ

يافتـه   هاي نگارش ساير كتاب ازتوان گفت كه  استراتژيك عملكرد مطلوبي دارد و مي
، چنـين  هـم . برخـوردار اسـت  تـري   جايگاه برجسته از مديريت استراتژيك ةزمين در

 درد و از ايـن نظـر   نمطلوبي دار سويي  همشده با محتواي كتاب  ارائههاي  موردكاوي
  د.نزيادي داشته باش تأثيرد نتوان هم مطالب ميف

  

  ريزي استراتژيك نقدي بر مدل ديويد در برنامه .5
درمورد تدوين و اجراي استراتژي  را ينديافرديويد، در ابتداي كتاب خود، مدلي ساده و 

را شـرح   ايـن مـدل   ةدهنـد  در فصول ديگر كتـاب اجـزاي تشـكيل    ،سپس دهد. ارائه مي
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اين  دانشگاهي ديدگاهديويد آن است كه  ةترين نكته درمورد مدل مورداستفاد مهم دهد. مي
 ةدهـد. ادبيـات موجـود در حـوز     قرار مي» ريزي استراتژيك برنامه«مكتب  ةمدل را در زمر

كـه هريـك از ايـن     طـوري  بـه  ،نگرد هاي مختلفي مي شكل مديريت و استراتژي به بنگاه به
جاكه برخي از متفكران بنگاه  ازآن ،براي مثال .دنشو  ميتي منجر ها به نتايج بسيار متفاو نگاه

شـد    استراتژيك در اين نگاه آن خواهد الؤسكنند، پس  اي از منابع تعريف مي را مجموعه
بنگاه بايد تالش خود را براي  كه شوند مياستراتژيك محسوب  چه منابعي براي بنگاه«كه 

را » رقـابتي   نيروهـاي «برخـي از متفكـران    كـه  درحـالي  ،»ها معطوف كند؟ يابي به آن دست
بنگـاه بايـد پـس از     دانند و معتقدند هرگونه تصميم استراتژيك رفتار بنگاه مي ةدهند شكل

هاي قدرت درون  ديگر، جنگ يتحليل اين نيروهاي رقابتي صورت گيرد. در نگاه متفكران
د و بنابراين نده مي ان را شكلرفتار استراتژيك سازم درنهايتو بيرون سازمان است كه 

د. از منظـر  نشـو  مـي  اي برخوردار العاده از اهميت فوقدر اين نگاه مذاكرات و ائتالفات 
مگر توانايي سازمان در يادگيري و  ،ديگر از متفكران نيز، استراتژي چيزي نيست اي عده

شـرط  ايجـاد نـوعي سـاختار و فرهنـگ يادگيرنـده       ه،انعطاف با محيط خود كه درنتيج
بر نقد كتاب ديويد، در اين قسمت تالش  عالوهموفقيت استراتژيك سازمان خواهد بود. 

اثـر  هـاي   ترين ضعف مهم ،درادامه شود.شد تا مدل ديويد نيز از ديدگاه انتقادي بررسي 
   بيان شده است.

ينـد  افر ،خـورد  مـي  چشم بهوضوح  چه در مدل ديويد به آن تفكيك بين تدوين و اجرا:
يـك  به  تر بيشريزي استراتژيك در اين مدل  گام است. شايد فرايند برنامه به اي و گام مرحله

 ،دهد استراتژيك را انجام مي ةاست و فرد يا گروهي كه كار تدوين برنام شبيه بازي يا تفريح
بودن نتـايج فكـر كننـد. بـراي      كه به قابليت اجرايي اين  برد، بدون لذت زيادي از اين كار مي

دهنـد و   بخشي انجام مـي  كار لذت كه كنند ها هم حس مي طور است و آن هم همينمديران 
يكي از داليل محبوبيت روش ديويد در ايران  ،ها جذابيت دارد. شايد براي آن ،همين دليل  به

اي  تـدوين دغدغـه   ةكنـد و در مرحلـ   يند تدوين و اجرا را از هم جـدا مـي  ااين است كه فر
خاطر به تـدوين   آسودگيبال و  فراغدرمورد اجراي نتايج وجود ندارد و مشاور و مديران با 

 ةهاي ايراني به مرحلـ  كه مديريت استراتژيك در سازمان پردازند. يكي از داليل اين برنامه مي
همـين   ،مشـاهده نيسـت   ابـل اجـرا ق  ةشـود و نتـايج خاصـي در مرحلـ     تدوين خالصه مي

كـه الزم اسـت    درحالي ،ندي بين تدوين و اجراي استراتژي وجود ندارداست كه پيو  لهئمس
  ادغام شوند. باهمجرا اتدوين و  ةمرحل
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ريـزي   يند برنامـه ايكي از مشكالت اساسي در مدل ديويد اين است كه فر بربودن: زمان
 بـه  د. باتوجـه نگام طي شو به صورت گام بر است و تعدادي از مراحل بايد به استراتژيك زمان

 براثـر  ،اسـت هـا زيـاد    ر فعاليـت سـازمان  دثر ؤكه امروزه تغيير و تحـوالت محيطـي مـ    اين 
استراتژيك ممكن است پس از تـدوين برنامـه بسـياري از     ةيند تدوين برنامابربودن فر زمان

باشد.  نياز شده تدوين ةد و به بازنگري جزئي يا حتي اساسي در برنامنشرايط تغيير كرده باش
توانـد مناسـب    هاي با تغييرات اندك مـي  توان گفت كه مدل ديويد براي محيط بنابراين، مي

  شود.  هاي با تغيير و تحول زياد توصيه نمي اما براي محيط ،باشد
 ةكند كـه دور  يك ديويد فرض ميژريزي استرات روش برنامهارچوب زماني: هداشتن چ

بـراي   مدت تقسيم شـود و مـثالً   و كوتاه ،مدت ميان مقطع بلندمدت، سهريزي بايد به  برنامه
به شرايط امـروزي و   اما باتوجه ،گرفته شود نظر ساله در دهتا  پنجزماني  ةبلندمدت باز ةدور

بنـدي مرسـوم    هاي زمان ارچوبهتوان به چ اي و گسترده، ديگر نمي تغيير و تحوالت لحظه
انعطـاف و چـابكي بـاالتري در مقابلـه بـا      هايي بهره گرفته شود كه  اتكا كرد و بايد از مدل

هـاي   هاي سـازماني براسـاس تقـويم    كه محيط  دليل اين  . بنابراين، بهنددارتغييرات محيطي 
دليل اتكا به يك نظم منطقي  به ،هايي مانند ديويد كنند، در زمان حاضر مدل زماني رفتار نمي

د نـ مديريت استراتژيك بايـد بتوان  هاي امروزي . مدلندندار را يي الزمآو انعطاف اندك، كار
د و چابكي و انعطاف بااليي دربرابر شـرايط متغيـر   ناي را فراهم كن قابليت تصميمات لحظه

  د.نباشداشته محيطي 
جايگاهي بـراي خالقيـت و    ،در مدل ديويد: ريزي برنامهبه خالقيت در  يتوجه بي

شده است و انگار  تعيين  چيز در مدل ديويد مشخص و ازپيش نوآوري وجود ندارد. همه
كه شـرايط   درحالي،  كرد اي از جداول را پر استراتژيك مجموعه ةبايد براي تدوين برنام

كنـد و   هاي سازماني نياز به ابتكارات و اقـدامات نوآورانـه را ايجـاب مـي     جديد محيط
خارج از  د ونشو استراتژيك منتهي مي ةها در سازمان به برنام كه تمام برنامه اين  به توجهبا
مانـد.   وجود آورد، جايي براي خالقيت نمـي  توان تغيير به شده نمي هاي تعيين ارچوبهچ

يند تدوين برنامـه و  ابه فر ،دها توجه شو كه به اثربخشي برنامه آن از  بيش ،در مدل ديويد
 .»شـود  مـي  تبـديل  وسيله خود به هدف« ،عبارتي شود و به از آن توجه مي نكردن تخطي 

ترين موانع خالقيـت   استراتژيك بزرگ ريزي برنامهيندي به او نگاه فر اپذيرين  انعطاف
 هـاي امـروزي   در محـيط  را ديويد هستند كه اثربخشي اين مـدل  ريزي برنامهدر مدل 
  .كنند مي ناممكن
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مراحـل مـديريت    در مـدل ديويـد، عمـدتاً   : ريـزي  برنامهترويج نگاه باال به پايين در 
تر  تر كم هاي پايين د و افراد در ردهنشو باالي سازماني انجام مي استراتژيك توسط مديران رده

به ارتقاي سـطح دانـش و تخصـص     هباتوج ،اي كه در زمانه كنند. نقش ايفا مي در اين زمينه
 ةزهاي مشاركتي در مديريت استفاده شود تا ضـمن حفـظ انگيـ    كاركنان، نياز است از سبك

. نگاه باال به پايين در داردمدل ديويد ضعف زيادي  ،ها بهره گرفته شود كاركنان از دانش آن
مند مديران عملياتي و مياني  ارزش هاينظركه سازمان را از  ضمن اين ،هاي استراتژيك برنامه

هـا   برنامه كه است  و مانع از آن برد ال ميؤسرها را زي كند، ضمانت اجرايي برنامه محروم مي
تـرويج ايـن     ،چنـين  هـم هاي اجرايي تدوين شوند.  مندي براساس واقعيات سازماني و توان

  شود. گيري از خرد جمعي مي ترويج فرهنگ مشاركتي و دموكراتيك و بهره  رويكرد مانع از
دنبـال   كـه بـه   آن از  بيش ،مدل ديويدجاي تفكر استراتژيك:  بودن منطق و نظم به غالب
توسـعه دهـد،    را هـا  و كارآمد از تفكر اسـتراتژيك در سـازمان   مدلي اثربخش كه اين باشد

كـه اگرچـه نظـم در     حـالي در، ارائـه دهـد   را ينـدي منطقـي و مـنظم   ااست تا فر  دنبال آن به
با مسائل بلندمدت و پيچيده سروكار  »استراتژيك« ةريزي مهم است، ذات و مفهوم واژ برنامه

ندارد.   سازگاري است، كيد شدهأشدتي كه در مدل ديويد ت م بهه آن ،ترتيب  دارد كه با نظم و
نيست و شـايد    تصور قابل ها ها و ابهام داشتن تفكر استراتژيك بدون درنظرگرفتن پيچيدگي

هـاي زمـاني آن بـا مفهـوم تفكـر اسـتراتژيك        ارچوبهـ بتوان گفت مدل ديويد و نظم و چ
  ندارد.  چندانيربخشي خروجي حاصل از آن اث ،متناقض است و به همين دليل

  
  گيري نتيجه .6

بلندمدت  ريزي برنامهها، ضرورت  وكار سازمان به شرايط خاص محيط كسب امروزه، باتوجه
بـا درنظرگـرفتن شـرايط     كـه  ها نياز دارند شود و سازمان مي تر بيشروز  بهزو استراتژيك رو
روز  رو، روزبه استراتژيك اقدام كنند. ازاين ريزي برنامههاي دروني خود به  محيطي و قابليت

شـود.   مديريت استراتژيك افزوده مـي  ةزمين گرفته در هاي انجام ليفات و پژوهشأبر تعداد ت
اسـت.   ديويد .فرد آر استراتژيك مديريتدر اين زمينه كتاب   يكي از منابع مشهور و مقبول

هاي دانشـگاهي،   بسيار خوبي را در محيطترجمه شده تاكنون جايگاه   كه زمانياين كتاب از 
اي كسب كرده است و طي ساليان متمادي جايگاه خود را از دست نداده  و مشاوره ،سازماني

كه در دنيا و در محافل مرتبط با مديريت استراتژيك اگر نگوييم ديويـد يـك    درحالي ،است
  موردتوجه بوده است.  تر بايد بگوييم او كم ،فرد ناشناخته است
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ـ   ليل كاربرديد اي از ابزارهـاي كـاربردي در     مجموعـه  ةبودن كتاب ديويد در ايـران ارائ
ن (مانند ايـران)  چه در كشورهاي با زبان غيرالتي مديريت استراتژيك در اين كتاب است. آن

 هاست. مشكل اصـلي   محدوديت تطبيق و برگردان واژه ،عنوان مشكل اصلي مطرح است به
محـدود لغـات، درك مطلـب     ةتـوان در دامنـ    ارسي در ايران را مـي متون التين به ف ةترجم 

متون علمي  كارآمدنا ةترجم  به همينتخصصي دانست و  ةترجم  يا مهارت ناكافي ،نادرست
وسـعت كتـاب    اي از ابزارهـا بـه    اگر منبعي پيدا شـود كـه مجموعـه    ،شود. بنابراين  مي منجر

قابليـت سـاده و    ديويد پيدا شود، فـارغ از ادبيـات و روش علمـي آن،    استراتژيك مديريت
كردن ابزارهاي آن منبـع اسـت كـه     و قابليت تطبيق و بومي ،بودن، قابليت درك مطلب روان

 ةديويـد دانشـمندي در حـوز    .شايد بتوان گفـت فـرد آر   ،كند. بنابراين  كاربرد آن را زياد مي
گر خـوبي در ايـن حـوزه     توان گفت وي تدوين  ت ميئجر مديريت استراتژيك نباشد، اما به

مـديريت   ةزمينـ  منـد در  تـوان  اي هشود يا شايد بتوانيم بگوييم ديويـد نويسـند   محسوب مي
  استراتژيك است تا يك استراتژيست موفق و متفكر استراتژيك. 

  :شود ميبراي ارتقاي محتواي كتاب ارائه  هانهاد پيشدرادامه، تعدادي از 
هـاي سـاير افـراد     مـديريت اسـتراتژيك و ديـدگاه     كتـاب، مبـاني علمـي    در ابتداي ـ

  .دشو سپس مدل تحقيق معرفي  ،نظر در اين زمينه تشريح صاحب
از مـدل تحقيـق را     گـامي نـوعي   هـر فصـل از كتـاب كـه بـه      در شـود  مينهاد  پيش ـ

هاي مديريت استراتژيك موجـود   شده با ساير مدل ارچوب ارائههچ ،كند مي  توصيف
  .دشو مقايسه و مزاياي آن بيان 

كارگيري مدل  هب ةدر آن درمورد نحو كهشود  فزودهاكتاب  بهفصلي  شود مينهاد  پيش ـ
بايد موردتوجه قرار  باره هاي دولتي و غيرانتفاعي و نكاتي كه دراين تحقيق در سازمان

كه به كاربرد بهتر مـدل  معرفي شوند ابزارهاي خاصي گيرد مطالبي بيان شود و حتي 
  .دنكن ها كمك مي گونه سازمان در اين

هاي تجاري  خصوصي و شركت  به بخش شده در كتاب عمدتاً مطرحهاي  موردكاوي ـ
 ،ازجمله دولتي و غيرانتفاعي ،ها در ساير بخشهايي  موردكاويند و بهتر است ا مربوط

  .دشو به مطالب موجود كتاب افزوده 
باشد  رسد بهتر نظر مي شده در فصول كتاب زياد است، به كه مطالب ارائه اين  به  باتوجه ـ

اي درمـورد محتـواي    سازي ذهن خواننده خالصـه  فصل براي آماده در ابتداي هركه 
 .دشو صورت شماتيك ارائه  فصل به
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