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 نشریه

 استراتژیست
 ..برای استراتژیست های امروز و فردا 

       ست ستراتژی سانی که می خواهند ا برای ک

 خودشان باشند..زندگی 

  برای مدیرانی که جهت گیری سازمان شان را

 رقم خواهند زد و 

     برای سییاسیت گرارانی که تییایااال ک ن

 برای کشور خواهند گرفت..
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 سخن سردبیر

 و احترامالم س

به چهاردهمین ماه وارد می شویم، حالی  رداولین با شما بودن، از 

ت و اتفاقات مثب ازترکیبی ، که اتفاقی ناگوار در قلب پایتخت

و در نهایت تجربه ای نوین را برای  ش گذاشترا به نمای منفی

همچون حادثه ی مواقع می توان بسیاری کشور به ارمغان آورد! 

در ، شگرف ی، تجربیاتخصصیتاز موضوعات به ظاهر پالسکو، 

 .ردستخراج ککشف و ابه مثابه گنج، را  ابعاد ناهمگون و پایدار

تمامی  برای تجربیاتگنجینه ی دانش و امید به کاربست این با 

 طالعهمرا به  ما عزیزان...، شها، نهاد ها و افراد، سازمان 

 دعوت می کنم. استراتژیست انزدهمینپ

 با احترام فراوان

 محمدرضا آقازاده
 

  ،ندروم همزمانی برنامه زدگی و بی ساستراتژی ملی

 برنامگی.

  ،استراتژیست ها و غوغای سکوت! استراتژی سازمانی 

 ،ینده ای که ریشه در امروز دارد!آ زنگ تفکر 

 واالت استراتژیک.س ،زنگ مطالعه 

 ،ا ، شکارچی و یشاورزککدام هستید؟ استراتژی شخصی

 ر؟یماهیگ

  ،یر ممکن ...غ زنگ تفکر 

  بعد از پالسکوپویایی، زنگ 

  ،ص(، سفیر مهربانیخیریه ی محمد  مهربانی جمعی( 
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 زدگی برنامه و برنامگی بی هازمانی سندروم  ،ملی استراتژی

 

 برای یاساس های گام که داند نمی و ندارد خود آینده برای مشخصی برنامه کشور،، سازمان، شخص که است حالتی برنامگی بی 

 چیست؟ آینده تحقق

 جالب .ندس و اهداف سیاست، استراتژی، برنامه، از است مملو کشور، سازمان، شخص ذهن که گویند می حالتی به زدگی برنامه اما

 هم مخالف پدیده دو این قاعدتا که جاست این

 زدگی برنامه که است آن واقعیت اما هستند

 مثالی بگذارید .شد خواهد برنامگی بی به منجر

 توانید می خودتان شما ،ررسی کنیمب ملی سطح در را

 خودتان را شخصی و سازمانی سطح به مربوط تجارب

 انداز چشم سند، کشور در ما اکنون هم. د دهی تطبیق

 توسعه سند صدها ،کالن های سیاست سند 30 از بیش ،

 و ... توسعه ششم رنامهب، فرابخشی استانی، بخشی،

 ستیباالد  اسناد تورم با اکنون هم ما تعبیری به. داریم برنامه صفحه هزار صد از بیش کهگفت  توان می جرات به داریم.

  چرا؟. شود نمی اداره برنامه اساس بر کشور اما. هستیم روبرو

 :دلیل 3 این به 

 می آشفتگی دچار مجریان شد، افزوده متعدد منابع از ها برنامه تعداد وقتی -1

 اداقتص یا کنند اجرا را رکود از خروج بسته کرد؟ باید چه باالخره که شوند

 را؟ توسعه برنامه یا کنند اجرا را کشور علمی جامع نقشه را؟ مقاومتی

 سند یک به تبدیل ها برنامه این و شد، زیاد ها برنامه تنوع و تعداد وقتی -2

. ودش نمی عملکرد معیارهای به تبدیل ها برنامه این آنگاه باشد، نشده واحد

 ان مثالبه عنو .شود نمی انجام درستی به خواهی پاسخ و پاسخگویی بنابراین

 د،خواستن گزارش من از وقت هر که گیرم می یاد خانه وزارت یک عنوان به من

 .بدهم و کنم هم سر گزارشی یک

 ددارن روشی یک انبارداران و حسابداران. کند می پیدا رواج LIFO فرهنگ -3

 که ای قطعه آخرین یعنی( Last in First Out) الیفو گویند می آن به که

 به منجر نیز کشور، سازمان، شخص ذهن در ها، برنامه تعدد. شد خواهد خارج که بود خواهد ای قطعه اولین همان شد، انبار وارد

 درکو از خروج ر حال حاضرد ه عنوان مثالب بود خواهد ام عمل مبنای شده، تعریف که کاری آخرین یعنی. شود می LIFO فرهنگ
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 یزیچ آخرین که است این مهم. ششم برنامه اجرای بعد ماه شش و شود می برجسته مقاومتی اقتصاد دیگر ماه سه ،است مطرح

 !چیست شود می مطرح که

 : پایانی راهبردی نکته

 سریع، واکنش منعطف، استراتژیک مدیریت) موعود مدل اساس بر

 زمان در و متفاوت منابع از ها استراتژی( دورنگر و گرا عمل

 صورت به که ندارد ایرادی هیچ بنابراین جوشند، می مختلف های

 در ولی کند تغییر ما های برنامه و ها استراتژی پویا و داینامیک

 که باشیم داشته عمل به معطوف راهبردی سند یک باید ما نهایت

 کمی اهداف با همراه شفاف و روشن و اصلی های اولویت بیانگر

 چارد وگرنه. است پیگیری قابل عملیاتی اقدامات و گیری اندازه قابل

 . شد خواهیم برنامه داشتن عین در برنامگی بی سندروم
 

 2-ستراتژیست ها و غوغای سکوالا استراتژی سازمانی،

 

 .دارد وجود کلید طالیی 2 ،مهم امور بر تمرکز و ذهنی فرسوده های زدن گپ از جلوگیری برای

 . است کلیدی سواالت پرسیدن :اول طالیی کلید

ضوع  این به شهای  انواع کنید توجه مهم مو یل  در تفکر رو شهای  ا  رو

 کردن، سووووال  روش آموختن با  پس. اند  سککوال طرح برای گوناگونی 

 زا خالقانه سواالت اگر. اید کرده طی را تفکر مهارت یک آموختن راه از بخشی

 زا اسووتراتژیک های پرسووش اگر. رسووید می خالقانه های ایده به بپرسووید خود

سید  خود صمیمات  به بپر ستراتژیک  ت سید  می ا ستمی   سواالت  اگر ر  خود از سی

سید  ستمی    های نگرش به بپر سید  خواهید سی  جریان هب برای بنابراین. ر

ست  سوال  به نیاز فکر افتادن شد نب کار در سوالی  و مجهولی تا زیرا ا  ا

 چون. تاسووو تفکر کلید  سووووال و دانایی  کلید  تفکر. افتد  نمی جریان  به  فکر

 ذهن اکنون اینکه انتخاب بنابراین. فراوانند سووواالت محدودند، نا ها ناشووناخته

 نکته  7 ادامه  در. اسوووت مهمی انتخاب  کنم، درگیر پرسوووش کدام  با  را خود

 :کنم می مطرح را گری پرسش زمینه در کاربردی

 .ستا پرسیدن خوب نیست، پرسیدن زیاد متفکر نشانه بنابراین. است نپرسیدن از بدتر پرسیدن بیهوده -1
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 می جدال شتوان حد از بیش حریفانی با که مبارزی. نکنید گیر در زیاد سواالت  با را خود ،پاسخگویی  ظرفیت حد از بیش -2

 .ندارد شکست جز ای چاره کند

 .برسید نتیجه به سوال چند با باید رسید نتیجه به سوال یک با شود نمی اگر -3

 به ردنک نگاه /سوال  مجدد بندی چارچوب /سوال  آن شکل  تغییر با شاید  آید، نمی دست  به جواب پرسیدن  شکل  یک با اگر -4

 .شود حاصل پاسخ دیگر ای زاویه از مساله

 و اند  کرده تمام  دیگران که  کنید  شککروع جایی  از را حرکت  -5

 که است  جایی جا آن. اند کرده سکوت  دیگران که کنید آغاز جایی از را سوال 

 . برسید نو و بدیع دستاوردهای به توانید می

 هب پرسش طرح از بعد بالفایله که نباشید این جستجوی در -6

 ات داد فرصت  هستی  جهان و ناخودآگاه ضمیر  به باید گاهی برسید،  پاسخ 

 .شود پدیدار غیرمنتظره مکانی و زمان در پاسخ

 به دادن پاسخ  راهنمای تواند، می ها آن پاسخ  که کنید شروع  سواالتی  از -7

 .(ای ساقه مسایل به ای ریشه مسایل از حرکت اصل) باشد دیگر سواالت

 یورت  تسواال  توسط  هم فکر کنترل ،است  پرسند می سوال  که کسانی  با جلسه  یک کنترل که همانگونه که آن خالصه 

 .کنید کنترل را پرسیدمی خود از که سواالتی کنید، کنترل را خود فکر خواهید می اگر .گیردمی

 ادامه در شماره های آتی استراتژیست
 

 امروز دارد!ینده ای که ریشه در آزنگ تفکر، 
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 واالال استراتژیکس مطالعه،زنگ 

 

ست    عادات از یکی ستراتژی ست  این ها ا  یا رخداد  روند،) اطالعات یک با وقتی که ا

شا  از شوند  می روبرو جدید( واقعیت سند  می نخود سب  روی این پر  چه من کار و ک

  دارد؟ تاثیری

  !کنید تمرین هم شما حاال

 فراهم اطالعات به آسان  دسترسی   زمینه نزدیک ای آینده در گویند می پژوهشگران 

 به جهان مردم درصد  ۸0 از بیشتر  آینده در ، پژوهشگران  بینی پیش بنابر. شد  خواهد

 و یمساو طور به توانند می افراد همه یعنی نای و کنند می پیدا دسترسی همراه تلفن

شته  دسترسی   مختلف اطالعات به سطح  یک در شند  دا  و کسب  روی واقعیت این .با

  دارد؟ تاثیری چه شما کار

 نص انتشارات استراتژیک تفکر فنون و فرامین کتاب. استراتژیک تفکر های مهارت

 

 و یا ماهیگیر؟ کارچی، شکشاورزکدام هستید؟  ،استراتژی شخیی

 

شریه  شاوره  شرکتهای  بزرگترین از یکی که کنزی مک سازمان  ن ست،  جهان در م  ای مقاله خود، اخیر های شماره  از یکی در ا

ستعاره  عنوان تحت  کلشوو به را جهان لفمخت نقاط در موفق انسووانهای دیدگاه کوشووید و کرد منتشوور زندگی برای هایی ا

 .کند بندی طبقه فهم، قابل و ساده ای استعاره

 مدل. دارد وجود جهان در قالب ذهنی مدل دو که شد گزارش مقاله، این در

  .کشاورز ذهنی مدل و شکارچی ذهنی

 میکنند، حرکت و زندگی شکارچی یک مانند موفقیت جاده در که کسانی

 آنان دیدگاه از چیز همه. گردند می شکار پی در را خود زندگی لحظات تمام

 مسیر هر نوری، درخشش هر نجوایی، صدای هر. تهدید یا است فرصت یا

 بد بودن شکارچی شاید .کند ایجاد ترس یا امید آنها در میتواند تاریکی،

 گوزن اخش و شکارها پوست خود، خانه دیوار و در بر. گشت بازخواهد خانه به شکار هنگام، شب که داند می توانمند شکارچی. نباشد

 وجودم هر که است این در شکارچی زندگی سختی .خوابد می فردا شکار اندیشه در شب، هر و کند می نصب را گرازها دندان و ها

 نخواهد جربهت را آرامش آن، کشیدن چنگ به و آن بر یافتن دست تا ببیند، شکار را آن اگر. شکارچی یا داند می شکار یا را ای زنده

 کار و سبک محیط در را شکارچیان این .کرد خواهد تلخ را شکار شیرین طعم رقابت، سختی ببیند، شکارچی را دیگری اگر و کرد

 ها رنامهتقدی و مدارک از پوشیده اتاقشان دیوارهای و هستند پول و پیشرفت و رشد و موفقیت و تالش پی در روز تمام اید؟ دیده
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 می. ینندنش می آرام و کارند می بذری. کنند می زندگی کشاورز یک مانند موفقیت، جاده در که کسانی هستند .ستها نشان و

 یم انتظار در روز آن تا. شد خواهد تبدیل میوه به بذر این روزی دانند

. نندک سیراب را خاک و بپاشند مزرعه بر آبی گاهی، از هر شاید. مانند

 رامترآ باشد، چه هر اما. بکشند ها نهال روی و سر بر دستی گاهی شاید

 یب و آرامی به که شناختم می را مردی .کنند می زندگی شکارچی از

 که دانم می گفت می او. قبل روزهای مثل روز هر. کرد می کار تنش

 کار و بکس تدریج به توانم می باشم، داشته تجربه سال بیست وقتی

 تا دانیم می کشاورز بیشتر را مرد این .کنم آغاز خودم برای جدیدی

 یشوندم موفقیت و رشد دلمشغول آنچنان نخست گروه. شوند می گرفتار ذهنی قفس دو این از یکی در مردم عموم. ارچیشک

 به را کاپوت و تنش شیرینی که خیزند می بر آرامش جستجوی به آنچنان ،دوم گروه و میکنند فراموش را زندگی دیگر ابعاد که

 .سپارند می فراموشی

شد  ماهیگیر یذهن الگوی سوم،  راه شاید اما   برای انتظار و لذت ،سکوت  ،آرامش. با

 آن گرفتن اختیار در برای انرژی و سوورعت با داد دسووت فرصووتی که زمانی. فرصووت

 آرامش با نه ،زندگی در موفقیت .بنشووینیم آرامش و انتظار در دوباره و بکوشوویم

 ینا زا مناسبی  ترکیب موفقیت. جانفرسا  کوشش  با نه آید می دست  به مطلق

 ماهیگیر؟ یا شکارچی؟ کشاورز؟  هستید؟ چه شما .است دو

 

 یر ماکن غ  زنگ تفکر،
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 بعد از پ سکو، پویاییزنگ 

 

 بدانی اما بدهی هم را ماندنش زنده احتمال و دنبمان آوار زیر در هموطنانت از چند تنی اینکه تصور. بود وحشتناکی حادثه پالسکو

 بود خواهد هم درجه 600 تا جا آن دمای که

 . است ترسناک

 لتحلی نه و کردم بغض نه پالسکو از بعد اما

 که) سیاسی یا شناسی جامعه های تحلیل. کردم

 یبعج گاه و متفاوت های تحلیل از بود پر فضا

 تصمیم چهار فقط من(. اجتماعی و سیاسی

 :گرفتم

 انتخابات در گرفتم تصمیم :اول تصمیم

 مطالعه با. بدهم رای حتما بعدی شهر شورای

 و ورزشکار هیچ به. بدهم رای هم خوبی

 هم بودنش شده شناخته خاطر به فقط هنرمندی

 و شهرت نه و باشد توانایی من معیار. ندهم رای

 بی های سلبریتی نیازمند تهران شهر. محبوبیت

 کردگان تحصیل نیازمند بلکه نیست سواد
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 یم،فرست می شهر شورای به که هایی آدم اگر اینکه چه .کرد خواهم تشویق شهر شورای انتخابات در نامزدی به را شرایط واجد

 شهر به یرسیدگ برای زمانی گذارند، می لیس و لفت برای که وقتی که است ریخته رانت تهران شهرداری در نباشند،آنقدر سالم

 :دوم متصمی. شد خواهد غلط های سیاست به منجر که تجربه بی و سواد بی اما باشند سالم اگر و گذارد نمی باقی آنان برای

 امدادرسانی انعم دیگران، بدبختی با گرفتن سلفی خاطر به هیچگاه آن از تر مهم و. نندازم عکس دیگران بدبختی با هیچگاه هیچگاه

 مراسم رد قبل های سال همچون پالسکو، حادثه شهدای احترام به و نشان آتش عزیزان به دین ادای بابت :سوم تصمیم .نشوم

 نفر هد برای را پیام این کم دست دهم ادامه را قبل های سال روال اینکه بر عالوه و کنم تحریم را منفجره مواد سوری، چهارشنبه

 .باشند سالمت و آرامش در خود خانواده کنار در خیابانها در باش آماده جای به انها بگذاریم که کنم ارسال



 
 

 

 
 

 95 نهاب -15شااره  -نشریه  استراتژیست       

 در جستجوی موفقیت بی پایان    

9 

 ایمن مورد در بیشتر کمی گرفتم تصمیم :چهارم تصمیم

 سفانهمتا. بدانم بیمه اولیه، های کمک امنیت، ساختمان، سازی

 مطالب آنقدر عالی آموزش و پرورش و آموزش ما زمان در

 به نشد فرصت هیچگاه که دادند می ارایه و داشتند مهم

 نیتام و سازی ایمن اولیه، های کمک مانند اهمیتی کم مسایل

 امور نای از پسرم کنم می سعی کم دست. شود پرداخته بیمه و

 . بداند بیشتری چیزهای

 مدیریت تاهمی به نسبت بود ما توجهی بی این .شدیم آوار که بودیم ما این. ریخت فرو که نبود پالسکو این :پایانی نکته

 گرفتیم تشآ که بودیم ما این، بیمه و ایمنی و امنیت به بود ما توجه عدم این، گرفتن سلفی در بود ما زشت خودخواهی این، شهری

 !کنیم تغییر نکنیم، گریهپس  .ریختیم فرو و

 لشکربلوکی مجتبی دکتر

 ، سفیر مهربانیخیریه ی محاد )ص( -مهربانی جاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یعنی،  خ قیتیا غلط، ادیسون معتقد بود، درست 

  !درصد عرق ریختن 99و درصد الهام  1

 

 

 سخن پایانی

 خدا یاد با بریم می پایان

 را برای دیگران فراهم کنیدفرصت آرامش و تعالی  

بهداشتی، درمانی و تربیتی اقشار جامعه است و  خیریه ارتقای سطح معیشتی، خیریه ی محاد )ص( رسالت

فعالیت  درمانی و بورس تحییلی( -)بهداشتی حاایتیو  فرهنگی، مالی برای تحقق این امر در حوزه های

  .می کند

رشد و ، به نیازمند ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی افرادمحاد )ص(، سفیر مهربانی، با هدف  خیریه

 .هاه انسان های روی زمین می اندیشد تعالی مادی و معنوی

 

 :دو امر مهم است آنچه خیریه محاد )ص(، سفیر مهربانی را از سایر موسساال خیریه متاایز می سازد تارکز این خیریه بر
 شناسایی دانش آموزان مستعد بی بضاعت و سرپرستی مالی و تربیتی ایشان )طرح شکوفه های بهشتی( :ولا

 ت ش برای ارتقاء تربیتی و فرهنگی افراد تحت پوشش دوم:


