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چکیده
در این مقاله برای اولین بار به مروری بر چهار سطح تاثیرگذار در برنامه ریزی استراتژیک و خصوصیات هر یک از این سطوح ،پرداخته شده
است .این چهار سطح در دو زمینه اصلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از :اقتصاد سنتی و اقتصاد نوآوری .در حقیقت ،سه سطح اول
پاسخ هایی به بحران های مختلف برخاسته از اقتصاد سنتی و چهار سطح بعدی درمورد ظهور پارادایم های جدید در برنامه ریزی استراتژیک
(اقتصاد نوآوری) می باشند .سطح اول با معرفی برنامه ریزی استراتژیک به دنیای مدیریت آغاز شده و اجرای ضعیف استراتژی ها به عنوان
بحران موجود در این زمینه در نظر گرفته می شوند .سطح دوم ،به ارائه ابزارهای مفید جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها می پردازد .در
سطح سوم با معرفی گونه جدیدی از استراتژی ها (استراتژی تنومند) ،تحوالت سریع محیطی و عدم اطمینان عمیق ،مورد بررسی قرار
خواهند گرفت و باالخره در سطح چهارم ،بر ظهور پارادایم جدید در کسب و کار از طریق معرفی استراتژی متوازن ،شهادت می دهیم .هدف
اصلی این مقاله ،تاکید بر تحول برنامه ریزی استراتژیک در طول زمان ،با وجود الزامات و انتقاداتی که علیه آن وجود دارد ،می باشد.
واژگان کلیدی  :برنامه ریزی استراتژیک ،سطوح استراتژی ،اقتصاد نوآوری.

 .1مقدمه
دوره های برنامه ر یزی به سه دسته تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از :محصول محور ،بازار محور و فراصننعتی محنور .]1
عبارت استراتژی مفهوم جدیدی نیست و از آغاز جهان وجود داشته است .هر فرد و هر سازمانی دارای استراتژی هنای خناخ خنود
هستند حتی اگر صریح یا ضمنی ،آشکار یا پنهان باشند .ام ا کمتر از یک دهه است که به کاربرد استراتژی در کسب و کار پرداختنه
شده است  .] 2برنامه ریزی استراتژیک از زمان بازارمحوری به دنیای جهانی معرفی شده و در طول دوران فراصننعتی توسنعه یافتنه
است .تاکنون ،ابزارهای متعدد و روشهای کمی و کیفی استراتژی زیادی معرفی شده اند 3و .]4به طور کلی در این زمینه ده مکتنب
وجود دارد که انها را درقالب سه گروه اصلی دسته بندی کرده ایم که عبنارت انند از :تجنویزی ،توصنیفی و پیکربنندی .مینتزبنر ،
استراتژی را تحت عنوان  5Pمعرفی می کند که شامل برنامه ،الگو ،عمل ،موقعیت و چشم انداز می باشند .پورتر با تمرکز بنر مزینت
رقابتی ،به ایجاد یک موقعیت بی همتا برای ساختن استراتژی های مناسب ،پرداخته است .همل نیز بر مبانی رقابنت پنذیری تاکیند
زیادی کرده است .از طرف دیگر ،منتقدانی وجود دارند که همواره به نقد استراتژی پرداختنه انند .انتقنادات بدبیناننه معتقدنند کنه
استراتژی یک افسانه است و در دنیای واقعی هیچ استراتژی کاربردی وجود ندارد  .]5هدف این مقاله ،ارائه طبقه بنندی جدیندی از
برنامه ریزی استراتژیک و توصیف روند تحولی آن می باشد.
 . 2مروری بر ادبیات موضوعی
 .1-2سطح اول  :ظهور برنامه ریزی استراتژیک
همانطور که می دانیم ،برنامه ریزی استراتژیک در دهه  1551معرفی گشته و در طول دهه های  1591و  1591شهرت فراوانی
یافت .برنامه ریزی استراتژیک به معنای تعیین اهداف حداقل برای سه سال ،توسعه استراتژی ها و کاربرد منابع الزم برای دستیابی
به این اهداف می باشد و در واقع نشان دهنده این است که اهداف و عوامل برنامه ریزی استراتژیک شرکت ،کامال شناسایی شده
اند  .] 9بسیاری از مدیران ،به طور همزمان ،به برنامه های جامعی نیاز دارند که بر اساس آنها بتوانند به مقابله با چالش ها و
تحوالت بیرونی بپردازند .آنها در این راستا از کاربرد برنامه های استراتژیک در سازمان های خود استفاده می کنند .بنابراین می
توان گفت که برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها ،کاربرد رسمی و اداری داشته است .در آن زمان ،محیط تقریبا دارای ثبات بود
و سازمان های اندکی توان پیش بینی شرایط آتی را داشتند .برنامه ریزی استراتژیک کوتاه مدت بسیار رایج بود و در بسیاری از
سازمان ها مورد استفاده قرار می گرفت .در این زمینه ،ابزارهای گوناگونی جهت تحلیل محیط داخلی و بیرونی توسط شرکتهای
مشاوره ای ومتخصصان ،معرفی شدند .ابزارهای تحلیل مانند  ،SWOTماتریس درونی و بیرونی ،ماتریس  BCGو SPACE ،GE
 CPM ، QSPM ،و مکاتب طرا حی ،برنامه ریزی و مکان یابی ،مورد استفاده گسترده قرار گرفتند  .]9بعد از یک دهه ،در بیشتر
موارد برنامه ریزی استراتژیک نتایج خوبی را برای سازمان ها به ارمغان نیاورد .بنابراین روزهای خوب کاربرد استراتژی به پایان
رسیدند .هرچه تحول محیط بیشتر باشد ،نیاز به برخو رداری از استراتژی های انعطاف پذیر بیشتر است .به عبارتی دیگر ،استراتژی
هنر حفظ و نگهداری از سازمان در میان آشفتگی های محیطی است و برنامه ریزی استراتژیک به برآورده کردن چنین نیازمندی
ها و احتیاجاتی نمی پردازد  .]8دالیل زیادی برای این امر وجود دارند که رایج ترین آنها شکست مدلهای سنتی استراتژی در
برآورده کردن تقاضاهای موجود در محیط پیچیده به دلیل وابستگی بیش از حد آنها به کسب و کارهای ثابت ،می باشد .در آن
زمان ،واضعین استراتژی تنها به تمرکز بر فرموله کردن استراتژی می پرداختند و معتنقد بودند که اگر یک استراتژی به خوبی
فرموله شود ،ارضاء کننده خواهد بود؛ اما نتایج چیزی غیر از این را نشان دادند .بنابراین دوره تقلیل برنامه ریزی استراتژیک آغاز
شد و به بیش از یک دهه انجامید .در طول این زمان ،بسیاری از شرکت ها از فرصت های مناسب جا ماندند و به عقب افتادگان یا
تماشاگران ص رف تبدیل شدند .در برخی از موارد ،برنامه ریزی از تفکر استراتژیک ممانعت می کرد ،چرا که بسیاری از تصمیم
گیرندگان هزینه فرصت های مربوط به فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک را نادیده می انگاشتند .این مطلب بدین معناست که انها

به ندرت از تحلیل های هزینه منفعت در زم ینه برخورداری از استراتژی و سرمایه گذاری بودجه خود برای سایر نیازهای سازمانی،
استفاده می کردند 5و.]11
 .2-2سطح دوم :ظهور کارت امتیازی متوازن )(BSC
اجرای ضعیف استراتژی ها ،مدیران را نا امید ساخت و آنها دیگر هیچ عالقه ای به برنامه ریزی استراتژیک نداشتند  .]11بنابراین
دوره تقلیل استراتژی ها آغاز شد و تا اوایل دهه  1551ادامه یافت .یکی از دالیل اجرای ضعیف استراتژی ها ،کمبود چارچوب های
مناسب در این زمینه بود .در سال  ، 1552کاپالن و نورتون برای حل این مسئله ،به ارائه ابزاری تحت عنوان کارت امتیازی متوازن
پرداختند .آنها معتقد بودند که علت اصلی تقلیل برنامه ریزی استراتژیک ،اجرای ضعیف آن است .بنابراین ،آنها به ارائه  BSCجهت
اجرا و مدیریت موفقیت آمیز استراتژی ها پرداختند  .] 12در کارت امتیازی متوازن ،از سنجه های مالی به عنوان اندازه های اولیه
موفقیت شرکتها استفاده می شود و دربر دارنده سنجه هایی در مورد مشتریان ،فرآیندهای درونی و رشد و یادگیری می باشد .این
سنجه ها در واقع محرکهایی جهت ایجاد ارزش بلند مدت برای ذینفعان ،به حساب می آیند .در حقیقت BSC ،سبب ایجاد توازنی
میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ،عوامل داخلی و خارجی ،اندا زه های مالی و سایر اندازه ها ،خواهد شد .بنابراین کارت امتیازی
متوازن به عنوان خون تازه ای در ر های برنامه ریزی استراتژیک جریان یافت و از شهرت زیادی برخوردار شد .]13
 .3-2سطح سوم :ظهور استراتژی تنومند
امروزه میزان عدم اطمینان و آسیب پذیری محیطی شدیدا افزایش یافته است .بنابراین برنامه ریزی استراتژیک به معرفی مفاهیم و
توانمندی های جدیدی نیاز دارد .یکی از این مفاهیم "تنومندی" می باشد  .]14تنومندی یکی از توانمندی های سیستم است که
سبب نگهداری کاربری آن در شرایط مختلف عملیاتی می شود .تصمیم گیری تنومند نیز پاسخی است به شرایط اخیر مانند "عدم
اطمینان عمیق و پویایی های بالقوه نابرابر" که ناشی از فعالیتهای یکی از موسسات وابسته شرکت  RANDکه توسط  Lempertو
همکارانش انجام شده است ،می باشد .این تحقیق در اوایل دهه  1551آغاز شد و نتایج حاصل از آن در سال  2113انتشار
یافتند  .] 15مناسب ترین موقعیت برای کاربرد تصمیم گیری تنومند را می توان در قالب جمله زیر نشان داد" :تجربیات و بینش
موجود ،به دلیل پیچیدگی گزینه های مربوط به سیاست های تصمیم گیری و آثار ناشی از آنها ،کافی نیستند" در شرایطی که ما
قادر به تضمین اجرای یک استراتژی در ت مام بخش های آینده محتمل نیستیم ،تصمیم گیری تنومند ،عاملین را متقاعد کرده و به
تفکر و تحلیل سیستمی در زمینه گزینه های مختلف و اجرای بهترین آنها ،می پردازد .]19
تصمیم گیری تنومند بر مبنای رویکردهای جدید و کمی پایه گذاری شده است و برای تحلیل بلند مدت استراتژی ها به کار می
رود و همواره توانایی ها و ظرفیت های افراد انسانی و ماشین ها را ترکیب می کند؛ این در حالی است که تصمیم گیری بهینه
درصدد حداکثر سازی کاربرد عملیات برای پارامترهای وظیفه ای خاخ ،می باشد  .]19در تصمیم گیری بلند مدت ،فرضیات
مربوط به تصمیم گیری به ینه باید مورد سوال قرار گیرند .به عبارتی دیگر ،تصمیم گیری تنومند ،بهترین توانمندیهای افراد انسانی
و ماشین ها را در هم آمیخته و از آنها برای تصمیم گیری بلند مدت استفاده می کند  .]18افراد دارای ظرفیت های متفاوتی
هستند مانند شناسایی الگوهای بالقوه ،ایجاد فرضی ات جدید ،و ارائه راه حل های جدید برای مشکالت نوظهور .اما باید در نظر
داشت که افراد بشر همواره در مواجهه با عدم اطمینان محیطی و آینده ای پویا و پیچیده قرار دارند که تجربیات و بینش های
گذشته در این زمینه برای آنها کافی نیست و باید از ابزارهای رایانه ای مانند تصمیم گیری تنومند ،استفاده شود .]15
نهایتا ،تصمیم گیری تنومند چارچوب تحلیلی است که به ترکیب و یکپارچگی "خصوصیات تحلیل های تصمیمات کالسیک و
برنامه ریزی سنتی سناریو" می پردازد .استراتژی های تنومند دارای دو خصوصیت مهم هستند که عبارت اند از :مدیریت کارای
تفا وت های معمول تحت یک شرایط طبیعی و بدون توجه به موانع بحرانی و همچنین نگهداری و حفاظت از عملیات در هنگام
رخداد موانع پایه ای 21و.]21

 .4-2سطح چهارم :ظهور استراتژی متوازن و باثبات
چهارمین سطح برنامه ریزی استراتژیک با ظهور پارادایم جدید اقتصاد نواوری متقارن شده است .اقتصاد نواوری بدین معناست که
تمامی روش های دستیابی به مبانی کسب و کار مانند سودآوری ،مالکیت ارزش مشتری رقابتی ،فرآیندهای کارا و اثربخش کسب و
کار و اهداف رشد و یادگیری ،تحول یافته اند .شرکت های موفق در اقتصاد نوآوری ،دانش خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و
اطالعات را به دانش ارزش آفرین تبدیل می کنند .همچنین آنها از چنین دانشی برای نوآوری و به رسیدن به سودآوری اضافه
استفاده می نمایند؛ بنابراین الزم است چنین شرکتهایی به تطبیق مستمر بپردازند .با توجه به اینکه شرکتهایی که نوآوری ندارد
زنده نمی مانند ،ای ن پارادایم برای شرکتهایی که در دنیای کسب و کار قرن بیست و یکم فعالیت می کنند ،ضرورت دارد .لذا در این
زمینه به معرفی استراتژی متوازن پرداخته می شود .توازن به معنای " اجرای امری پس از ایجاد آمادگی های الزم برای آن" می
باشد و بر "مواردی که توسط گزینه های متضاد تحت تاثیر قرار می گیرند" داللت دارد  .]22بنابراین استراتژی متوازن ،در واقع
استراتژی مناسب در اقتصاد نوآوری را معرفی می کند .در ادبیات موضوعی مدیریت استراتژیک ،توازن عبارتی است که سبب
تشخیص معنای استراتژی در رویکردهای سنتی و مدرن می شود .در رویکردهای سنتی  ،استراتژی به عنوان برنامه ریزی ،توازن،
موقعیت یابی و متعادل سازی منابع مختلف در نظر گرفته می شود .این در حالی است که استراتژی متوازن بر مدیریت مدلهای
چند گانه کسب و کار برای ایجاد ارزش در شبکه های همکاری کننده تجاری ،داللت دارد  .]23عبارت اکوسیستم یکی از مفاهیم
جدید در اقتصاد نواوری است .اکوسیستم به معنای مجموعه محدود شده ای از شرکتها و صنایع با ارزش است که توسط بازیگران
بیشماری در جامعه کسب و کار شکل گرفته اند .به نظر می رسد که در اکوسیستم های بالغ ،هماهنگی به اندازه رقابت از اهمیت
زیادی برخوردار است .یکی از ابعاد بحرانی اکو سیستم ها ،این است که آن در زمینه تعداد زیادی از صنایع ،سازمان ها ،بازارها،
مشتریان و سایر ذینفعان بسط می یابد و فقط محدود به صنایع سنتی یک کسب و کار ،مشتریان پایه و یا زنجیره تامین نمی شود.
در یک اکوسیستم کسب و کار ،مشتریان و شرکتها دا نش و توانمندی های خود را در زمینه مالکیت های با ارزش ،به اشتراک می
گذارند  .] 24هم اکنون مفهوم اکوسیستم کسب و کار را می توان به عنوان مجموعه ای از کسب و کارها ،سازمان ها و محیط
اطراف آنها تعریف کرد که به صورت بوم شناختی با یکدیگر تعامل دارند .سازمان های موجود در پارادایم جدید می توانند از نوآوری
های سنتی و در هم گسیخته استفاده کرده و به جای مدیریت روابط مشتری ،از مدیریت دانش مشتری بهره ببرند .فرآیند برنامه
ریزی استراتژیک سنتی شامل موارد زیر است :تحلیل ،فرموله سازی ،اجرا و تحول .اما فرآیند جدید برنامه ریزی استراتژیک مراحل
زیر را دربر دارد :تحلیل حساسیت اکوسیستم کسب و کار ،مدل سازی مجدد کسب و کار و نهایتا روراندگی استراتژی .]25
ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک مانند  SPACE ،IE ،SWOTبه خوبی شناخته شده اند و نیازی به توصیف بیشتر آنها نیست؛ لذا
در ادامه به معرفی برخی از ابزارهای استراتژی متوازن خواهیم پرداخت.
مدیریت دانش مشتری ) :(CKMمدیریت دانش مشتری با  CRMکامال متفاوت است .مدیریت روابط مشتری یا همان  ،CRMبر
دانش موجود در مورد مشتری تمرکز می کند در حالیکه  CKMبر دانش خود مشتری تاکید دارد .در حقیقت ،مدیریت دانش
مشت ری به تسخیر ،به اشتراک گذاری و بسط دانش باقیمانده در مشتریان می پردازد .این حالت می تواند به صورت کمی و یا کیفی
صورت گیرد و همچنین به نظرات و تعامالت جزئی مشتریان و فروشندگان بستگی دارد.
جوامع عمل ) : (COPجوامع عمل در واقع گروه های غیررسمی از افراد هستند که از طریق عالیق ،تخصص ها ،عالیق شدید
دوطرفه سازمانی ،به صورت فیزیکی یا مجازی ،با مرزهای سنتی پیوند برقرار می کنند.
تولید – مصرف گرایی :این واژه در واقع ترکیبی از تولید و مصرف می باشد و به داخل بازارهای متعددی نفوذ می کند .از رستوران
ها که در آن غذا سفارش می دهید گرفته تا مراکز بهداشت و درمان پزشکی یا هرجایی که نقش مشتری در تولید خدمات و
محصوالت از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

نوآوری باز :نوآوری باز پارادایمی است که فرض می کند شرکتها باید مانند به کارگیری عوامل درونی ،از عوامل بیرونی نیز استفاده
کنند .شرکت ها ایده های بیرونی را از طریق به کارگیری مسیرهای خارجی به طرف بازار ،تجاری سازی می کنند .در مدل قدیمی
نواوری (نوآوری بسته) ،شرکتها معتقد بودند که نوآوری موفقیت میز به کنترل و حفاظت رسمی و جدی نیاز دارد .اما در نوآوری
باز ،نوآوری از طریق مسیرهای خارجی و داخلی به سمت بازار ایجاد می شوند.
استراتژی امتیازی متوازن ): (PSCکارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای سودمند استراتژی ،بر سازمان های منفرد تمرکز
می کند اما در یک اکوسیستم کسب و کار ما به ابزارهای جامع تر که قابلیت کاربرد برای تعداد زیادی از سازمان ها را داشته
باشند ،خواهیم داشت .در این زمینه از استراتژی امتیازی متوازن ،استفاده می شود PSC .یک سیستم امتیازی است که بر اساس
 BSCو بسط ابعاد چهارگانه آن برای کاربرد درشبکه های همکاری کننده و مدل های متنوع کسب و کار  ،به وجود آمده
است  .]29شکل  1به نمایش این روند تکاملی می پردازد(.چهار سطح برنامه ریزی استراتژیک و دو گونه متفاوت اقتصادی)

شکل  .1چهار سطح اصلی در برنامه ریزی استراتژیک

 .3روش شناسی تحقیق
 .1-3هدف تحقیق
هدف ما بحث پیرامون روند تکاملی برنامه ریزی ا ستراتژیک از زمان ظهور تا به امروز می باشد .به عالوه ،درمورد دو پارادایم و
تفاوت های موجود میان آنها در زمان های مذکور ،صحبت می کنیم .نهایتا ،باید اشاره کنیم که این مقاله فقط نقطه شروعی برای
مطالعات و مباحثات بیشتر می باشد .در این مقاله ،چارچوب اصلی الزم برای مطالعات آتی را معرفی خواهیم کرد.
 .2-3جمع آوری داده ها
تحقیق ما بر اساس متونی که راجع به استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک موجود هستند ،پایه گذاری شده است و به بررسی روند
تکاملی آنها در چشم اندازی مبنی بر عدم اطمینان محیطی می پردازد .در زمینه تحلیل داده ها ،اصلی ترین مبنایی که در نظر

گرفته شده است ،عدم اطمینان محیطی می باشد که در طول دهه های گذشته به شدت افزایش یافته است .عدم اطمینان را می
توان به این صورت تعریف کرد " :آثار محیط بر فرآیندهای وضع استراتژی سازمان و درک کارکنان مدیران سطوح باالتر" به عبارت
دیگر ،فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک توسط عدم اطمینان محیطی شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرند .عدم اطمینان محیطی را
می توان در  4سطح دسته بندی کرد که عبارت اند از:
 سطح  :1آینده ای به اندازه کافی واضح  :دارای دیدگاه منفرد نسبت به آینده.
 سطح  :2آینده شقوقی  :مجموعه محدودی از خروجی های احتمالی که ممکن است یکی از آنها رخ دهد.
 سطح  : 3گستره ای از آینده محتمل  :گستره ای از خروجی ها که در آینده احتمالی رخ خواهند داد.
 سطح  :4ابهام کامل  :هیچی سطحی از خروجی های احتمالی آینده وجود ندارد 29و.]29
در این مقاله ،به بررسی روند تکاملی برنامه ریزی استراتژیک پرداخته ایم که خالصه ای از نتایج به دست آمده در جدول  1ارائه شده اند.
جدول  .1خالصه ای از چهار سطح اصلی در برنامه ریزی استراتژیک

بحران  :تمرکز بر فرموله کردن استراتژی ،استراتژی ها یا اجرا نمی شوند یا اجرای بسیار
سطح  :1برنامه ریزی استراتژیک ضعیفی دارند.
همکاری :توجه زیاد به رقبا و عوامل خارجی که بر کسب و کار تاثیر می گذارند.
سطح  :2کارت امتیازی متوازن

بحران :فقط برای یک سازمان قابلیت کاربرد دارد.
همکاری :به ایجاد چارچوب استانداردی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی می پردازد.
بحران :زمان بر و هزینه بر است ،تجربیات و بینش بشری برای تصمیم گیری ئر شرایط

سطح  :3استراتژی تنومند

عدم اطمینان کافی نیستند.
همکاری :حفاظت از استراتژی ها در محیط آشفته

سطح  :4استراتژی متوازن

بحران :برای بسیاری از سازمان ها مفهوم جدید و ناشناخته ای است.
همکاری :بر نوآوری سنتی و آشفته تمرکز دارد.

در این روند تکاملی ،عدم اطمینان یک عامل بحرانی است و به نظر می رسد که سطح اول در ارتباط با مرحله اول عدم اطمینان ،
سطح دوم در ارتباط با مرحله دوم و باالخره سطح سوم و چهارم در ارتباط با مرحله سوم عدم اطمینان می باشند .در چنین مرحله
ای ،شرکت های موفق نه تنها تغییرات محیطی را پیش بینی نمی کنند بلکه به ایجاد آن و تاثیرگذاری بر آن می پردازند .به عالوه،
ما نتیجه می گیریم که این روند توسط دو گونه اقتصادی متفاوت تحت تاثیر قرار می گیرد که عبارت اند از اقتصاد سنتی و اقتصاد
نوآوری .هر یک از این حاالت دارای خصوصیات ،بحران ها ،مسائل و راه حل های ویژه و ابزارهایی برای هر سطح هستند که در
جدول  2نشان داده شده اند.

جدول  .2چهار سطح اصلی در برنامه ریزی استراتژیک و خصوصیات اصلی آنها

روند تکاملی برنامه ریزی استراتژیک

اقتصاد سنتی

عدم اطمینان/ثبات محیط

تبدیل برنامه ریزی استراتژیک کوتاه ،میان
و بلند مدت از طریق ظهور برنامه ریزی
استراتژیک

SWOT, IE, QSOM, SPACE,
CPM, BCG, GE

مدل  5عاملی پورتر

اجرای ضعیف

ایجاد چارچوبی استاندارد برای اجرای
موفقیت آمیز استراتژی از طریق BSC

الگوهای استراتژیک ،شاخص ها ،ابزار
کمی و کیفی

افزایش عدم اطمینان و آینده
ای غیر قابل پیش بینی

کاربرد مزایای نیروی انسانی و رایانه ها با
ظهور استراتژی تنومند

کاربرد ابزار رایانه ای و تفکرات انسانی

نیاز به پارادایم جدید
استراتژی

رویکرد اکوسیستم به جای رویکرد سنتی
با ظهور استراتژی متوازن

مدیریت دانش مشتری ،جوامع عمل،
تولید مصرف گرایی ،نوآوری باز،
استراتژی امتیازی متوازن

اقتصاد نوآوری

بحران

راه حل

برخی از ابزارهای مهم

 .4نتیجه گیری
در دهه های اخیر ،از طرفی پدیده های مختلف و از طرفی دیگر ،رابطه و تعامل میان آنها سبب افزایش عدم اطمینان در محیط
خارجی شده اند .این روند در ادبیات موضوعی مربوطه نیز دیده می شود .در دهه  1551و قبل از آن ،سازمان ها به عنوان سیستم
های بسته ای در نظر گرفته می شدند که هیچ ارتباطی میان انها و محیط اطرافشان وجود نداشت ،در همین زمان بود که برنامه
ریزی استراتژیک ظهور پیدا کرد .در آن زمان ،عدم اطمینان محیطی ،اندک بود و برنامه ریزی سازمان ها بر اساس اهداف و منابع
در دسترس آنها صورت می گرفت .تا سالیان طوالنی برنامه ریزی استراتژیک در دنیای کسب و کار شهرت زیادی داشت ،اما زمانی
که عدم اطمینان محیطی اف زایش یافت ،این نوع از برنامه ریزی ها نیز با چالش های فراوانی به خصوخ در عمل مواجه شدند.
کارت امتیازی متوازن یا همان  BSCبه عنوان یکی از رویکردهای پاسخ به چنین چالش هایی توسط کاپالن و نورتون در سال
 1552پایه گذاری شد .]15
از آنجایی که مهم ترین چالش برنامه ریزی استراتژیک ،اجرای ضعیف آن می باشد ،کارت امتیازی متوازن از طریق کاربرد سنجه
های مختلف چندگانه به اندازه گیری عملکرد می پردازد .به عقیده کاپالن ،اگر شما نتوانید به اندازه گیری استراتژی بپردازید ،قادر
به بهبود و اجرای آن نخواهید بود .در سال های اخیر ،عدم اطمینان محیطی شدیدا افزایش یافته است و در پاسخ به آن استراتژی
های تنومند و متوازن ظهور پیدا کرده اند .استراتژی تنومند گزینه های مختلفی را برای آینده احتمالی در نظر می گیرد ،در
حالیکه استراتژی متوازن ،مدلهای چندگانه کسب و کار را برای حفاظت از ارزش نوآوری در شبکه ای از کسب و کارها مدیریت می
کند.
بنابراین ،این مقاله روند تکاملی برنامه ریزی استراتژیک را در چهار سطح و در دو زمینه یعنی اقتصاد سنتی و اقتصاد نواوری ،مورد
بررسی قرار داد .برنامه ریزی استراتژیک ،کارت امتیازی متوازن و استراتژی تنومند در اقتصاد سنتی ،نمود یافته اند .برخی از
خصوصیات اصلی چنین اقتصادی عبارت اند از :رقابت پذیری باال میان سازمان ها ،تاکید بر نوآوری بسته ،تمرکز بر حیات در داخل
صنعت و تطابق با تحوالت روندهای بیرونی .از طرفی دیگر ،استراتژی متوازن در اقتصاد نوآوری نمود پیدا کرده است .برخی از

 شرکت در، تعامالت پویا با تمامی شرکتهای موجود در یک اکوسیستم کسب و کار:خصو صیات اصلی چنین اقتصادی عبارت اند از
. کاربرد نوآوری سنتی و آشفته و نوآوری باز، کاربرد امتیازات متوازن، خود سازماندهی،شکل دهی به روندهای بیرونی در طول زمان
)(سازمان ذوالیمین
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