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 چکیده
 

قطه ی از ن یادگیرنده/در حوزه آموزش، جدای چیزی که تدریس می شود، مسأله و چالشی که پیش روی اساتید می باشد رسانیدن دانشجو
)اهداف یادگیری دوره آموزشی( است. در بسیاری از دوره های آموزشی، فاصله ی بین  ب)چیزی که در حال حاضر می دانند( به نقطه ی الف

نه تنها نیازمند مهارت ها و اطالعات جدید هستند، بلکه  /یادگیرندگانبسیار زیاد است و مسیر مشخص نیست. دانشجویان بو  الفنقاط 
دی در رویکردشان نسبت به تفکر و یادگیری نیز می باشند. ارائه اطالعات جدید برای تضمین یادگیری مطلوب کافی نیست. نیازمند تغییر بنیا

 نقش یک مدیر در قالب نیازمند می باشد. ویژه توانایی و مهارت های از سوی دیگر مدیریت وظیفه و رسالتی است پیچیده که به معلومات،
های محیط های رقابتی گرگونیتحوالت و د آمادگی جهت مقابله با مـوج منظور نمی شود و به یکنواخت خالصه هایای از فعالیتمجموعه

همچنین   ،یابدمبانی تصمیم گیری به همراه کسب تجربه عملی در اتخاذ این تصمیم ها ضرورت می یده امروز، نیاز به آمـوزش و تـقویتچو پی
. هدف این مقاله توضیح چالش ها و حاضر آموزش مدیریت کار مشکلی استرویارویی با چالش های حال  ضروری است که  ذکر این نکته

به دو رویکرد تئوری محور و عمل محور برای آموزش مدیریت استراتژیک حاضر  مقاله. در آموزش مدیریت استراتژیک می باشد روش های
 .پیشنهاد می گردد ابزارهای شبیه سازی در کنار دروس پایه و تئوری مدیریت استراتژیک استفاده از و، پرداخته شده است

 
 

 واژه های کلیدی 
 جنگ یباز یک؛استراتژ یموزش تئورآ یک؛استراتژ ی؛ آموزش عملاستراتژیک مدیریت آموزش

 
 

 مقدمه.1
 

پدیده های دیگر از آن به میزان زیادی تأثیر می پذیرند  وشورها و سازمان ها تلقی می شود مدیریت در دنیای امروز اساسی ترین پدیده در ک
و مدیران، نقشی استراتژیک در اداره ی جوامع و سازمان ها داشته واصلی ترین رکن آن محسوب می شوند بطوریکه بعضا از آنها به عنوان 

هر کشوری با هر استراتژیک، برای نیل به اهداف خود بیش از هر چیز نیاز به  سرمایه های استراتژیک یک کشور تعبیر می کنند، چرا که
مدیرانی الیق و مدیریتی صحیح دارد. در این میان آموزش نقشی تعیین کننده دارد و می تواند در مورد روش مدیریت مناسب در سازمان و 

ود در چهارچوب استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های پیش بینی جامعه جواب هایی داشته باشد. هر جامعه ای برای دستیابی به اهداف خ
 .  [2] شده و در یک کلمه برای اداره خود نیاز به مدیرانی متبحّر و الیق و توانا دارد و این عمدتا در گرو آموزش مؤثر مدیریت است

می باشد. این هدف  و ایجاد تغییرات استراتژیک یکهدف آموزش مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانشجویان برای اتخاذ تصمیمات استراتژ
، تمیز هستند ( قویت کننده و بعضی مخالفاز طریق ارتقاء توانایی دانشجو برای مواجه  با پیچیدگی تأثیرات گوناگون ) بعضی از این تأثیرات ت

ود. تاکنون ، برآورده می شکافی و نبود اطالعات دادن تأثیرات حیاتی از تأثیرات مهم و دست یابی به یک قضاوت مناسب تحت شرایط نامعلوم
مطالب محدودی در زمینه آموزش مدیریت در مجالت و نشریات به چاپ رسیده است اما در خصوص آموزش مهمترین نوع مدیریت یعنی 

ه له بررسی و توجه باستراتژیک، نگرش ها و چالش های مرتبط با آن کار چندانی در کشور صورت نگرفته است. هدف از این مقا مدیریت
 رویکردها و چالش های آموزش مدیریت استراتژیک می باشد.
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که لیحادر ،4(2002رز)ساندو پنتر رکا ،کند مییریت مدی را تژاسترا یاجرو این وتدن، مازسادر آن که ی است یندآتژیک فراسترا مدیریت
م نجان امازیک سای ها یتژاستراتوسعه  یابران یرمدنچه از آست رت اتژیک عبااسترات یریمدند که ه این عقیدابر  5(2002) لترکوو بینز را

 مهبرنای اجرو این وکه نتیجه تدت مااقدت و اتصمیمای از اعه مجمورا تژیک استرایریت مد 6(2005ن )بینسوس و راپیرهمچنین  هند.د می
را تژیک استرایریت مد 7(2005فینلی )ز، و فرینا، حیمالحالیکه ، و در کنندمیست تعریف اشرکت اف هدابه ن سیدر یابره حی شداطر یها
 کنند. میتعریف ن مازسای ابرت مدطوالنی ی ها ییند تنظیم جهت گیرآفران قل به عنواحد

مل از عه کامجمویک مل شا را تژیکاسترایریت مدیند آفر  2 (2002لتر )کوو بینز را و (2002)رز ساندو پنتر رکا؛   8 (2005) رانهمکاو هیت 
. معموال می دانندسط از متوباالتر زده کسب باو تژیک استراقابت ربه ن سیدای ربرزمان یک ساای برز نیاامات مورد قدت و اتصمیماات، تعهد

. هستندزم ثر الی موتژاسترای اجری و ارشکلگیای بر، و نده اشدمشتق جی رخاو خلی محیط داتحلیل و تجزیه از تژیک استری اهاورودی
و ها ینمنداتو، بعمنااوم مدر طو هایی که بهنمازقابتی با سار رساختازار و ر بالتغییائمدایط ابقت با شرمطای اتژیک براسترایریت مدیند آفر

 .دشومیده ستفا، اهنددمی توسعه را صلی ی اصالحیتها
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، در واقع دباشهدف آموزش مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانشجویان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک می همانطور که قبال گفته شد 

قویت کننده و ت ت) بعضی از این تأثیراه با پیچیدگی تأثیرات گوناگونارتقاء توانایی آن ها برای مواجه اساتید و مدیران استراتژیک باید بدنبال
و داشتن  مدست یابی به یک قضاوت مناسب تحت شرایط نامعلوهمچنین ، تمیز دادن تأثیرات حیاتی از تأثیرات مهم و مخالف هستند( بعضی

های  کامیآموزش مدیریت همواره به طور روز افزونی مورد سؤال قرار گرفته و حتی متهم به ایجاد نقص ها و نااما اطالعات غیر کافی باشند، 
 .مدیریت استراتژیک خواهیم پرداخت در ذیل به انتقادات وارد شده به حوزه آموزش [. 22] ت شده استاصلی در مدیری

نحوه  (2  و چگونگی تدریس آن (1 ردد از دو جهت قابل انتقاد است:آموزش مدیریت  بر اساس آن چیزی که در دانشگاه ها تدریس می گ
آموزش مدیریت نیازمند مهارت های سخت و دشواری  است که کامال حیاتی تلقی می  نکته اول اینکه تقال دانش کسب شده به محیط کار،ان

در واقع این مهارت ها که مجموعه ای از مهارت های نرم و میان فردی برای  در آموزش مدیریت بروز نمی کنند. گردد اما این مهارت ها
ز ا م اینکه روش تدریس آموزش مدیریتدو .ای نامشهود می باشندمهارت ه قبیل ارتباطات، رهبری و مذاکره، مدیران محسوب می شوند از

و  ودحیاتی محسوب می ش ریتفراهم نمودن فرآیند تفکر چند پاره برای دانشجویان در مقابل پیچیدگی و ابهام شیوه ی واقعی مدی حیث
ث ایجاد منافع محل کار در درجه ی اول باع سرانجام اینکه تدریس آموزش مدیریت در کالس همراه با انتقال محدود دانش و مهارت ها به

بنابراین تقاضاهایی جهت ترکیب آموزش مدیریت با نقش عملی آن در محیط کار و تدریس مدیریت به عنوان یک  .کاری شخصی می گردد
 [.22] علم وجود دارد مهارت و نه یک

اساس تجربی معتبر و مستحکم می باشد. با این وجود، مجموعه ای  بسیاری از انتقادات فوق الذکر در شرایط نظری بیان شده و بنابراین فاقد
حتوا م نوظهور از تحقیقات وجود دارد که عناصر خاص آموزش مدیریت را بررسی می نماید. به عنوان مثال، مطالعاتی تجربی وجود دارند که بر

بر کاربرد و انتقال دانش به محل کار، ارتباط تاثیر جنسیت ، تمرکز ی پیامد ها و منافع آموزش مدیریت، ارزیابو روش تدریس آموزش مدیریت
 [.22] ا کسب می نمایند، تاکید می نمایدبر پیامدهای آموزش مدیریت و ارزیابی تاثیر سطح مدیران آموزش در مهارتی که آنه

را   MBAبه طور خالصه با توجه به تاثیرات گزارش شده از آموزش رسمی مدیریت، به مقایسه ی کارایی و عملکرد کسانی که دوره های 

: برخی از تحقیقات نشان می دهد که آن دسته از افرادی که آموزش های ه ها را طی نکرده اند می پردازیمگذرانده اند با کسانی که این دور

                                                           
4 Carpenter & sanderes ،2009 
5 Coulter  & Robbins ،2009 
6 Robbins & peiers  ،2005 
7 Mellahi&  Frynas& Finlay ،  2005 
8 Hitt, M.A, Ireland, R.D. & Hoskisson, R.E 
9 Robbins, S.P. and Coulter 
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( نسبت به آن دسته از افرادی که هیچ گونه آموزشی در سطح فوق لیسانس نداشته MBA)مهارت مدیریت بازرگانی داشته اندمراه مدیریتی به ه

مدیر در یک شرکت آمریکایی  1000از بررسی که  شیپر اتمطالع با این وجود،[. 7[ ]13]اند، مهارت های بیشتری کسب و ارائه نموده اند 
آنها  MBAو همتایان غیر  MBAدریافت که بر حسب مهارت های مدیریتی هیچ گونه تفاوتی بین آموزش ه بود، دبسیار بزرگ واحد تهیه ش

 .وجود ندارد

جهت اجرای مطلوب یک وظیفه یا آموزش را می توان به عنوان اکتساب و پیشرفت منظم دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز کارمند " 
آنچه تدریس می نماییم بر آنچه کارورزان در محل کار مورد استفاده قرار می  [.22] "کاری تعریف نمودجهت بهبود عملکرد در محیط ، شغل

ا عدم یدهند تاثیر گذار می باشد. بنابراین وسعت این نتایج، پهناور و وسیع می باشد. آنها به این معنا هستند که در عوض بحث در مورد انتقال 
یت بایستی بیشتر در مورد اطمینان از سودمندی تاثیر آن نگران باشیم. این حقیقت که آموزش حائز انتقال آموزش مدیریت به عمل مدیر

رخورداری بنابراین ظاهرا تجربه باهمیت می باشد باعث افزایش مسؤلیت های کسانی که عمل مدیریت را نیز تدریس می نمایند نیز می گردد. 
ش بر طبق آموزش لیسانس یا فوق لیسانس در مفهوم آموزش مدیریت حائز اهمیت می از آموزش رسمی مدیریت و همچنین سطوحی از آموز

  باشد. 

ییرات ، تغییرات سریع تکنولوژی و تغافزایش رقابت جهانی امعاصر که بآموزش استراتژیک ممکن است برای موفقیت شرکت های همچنین 
 ،چندین سازمان برجسته، شامل موتوروال، جنرال الکتریک و هیولت پاکارد. در حقیقت، باشد روی کار رقابت می کنند، ضروریوگرافیک نیدم

 [.21]  . درواقع آموزش می تواند یک زنجیره جدیدی از مزیت رقابتی به شمار رودمی دهندموفقیت های اخیر را به آموزش نسبت 
 
 

 (مطالعاتیمدیریت استراتژیک به عنوان یک رشته ).تاریخچه  آموزش مدیریت استراتژیک  1.3
 

دانشگاه ها رشته های مطالعاتی متفاوتی را پوشش می دهند از جمله فیزیک، ادبیات، شیمی، علوم کامپیوتری و مهندسی. برخی از رشته های 
مدیریت  .مطالعاتی به قرن ها قبل برمی گردند )مانند ادبیات( در حالیکه برخی دیگر در سال های اخیر پدیدار شده اند )مانند علوم کامپیوتر(

استراتژیک در طول تاریخ مهم بوده است اما تکامل مدیریت استراتژیک و تبدیل آن به یک رشته مطالعاتی عمدتا در طول قرن گذشته رخ 
 داده است. 

نتخاب ر را اگرفته شده که به معنای ژنرال ارتش است. در یونان باستان قبایل مختلف هر سال یک نف strategusلغت استراتژی از واژه یونانی 
نامیده می شد. آنها حیله و فنونی  strategusمی کردند تا هدایت نیروهای قبیله را در کلیه امور به خصوص امور جنگی، بر عهده بگیرد این فرد 

سال قبل از میالد مسیح برمی  340می نامیدند. سابقه استفاده از این مفهوم هم به  stratagemرا که برای غلبه بر دشمن بکار می بردند هم 

به معنی هنر و فن طرح ریزی، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای  11ژنرال چینی آن را در کتاب خود به نام هنر جنگ 10گردد که سان تزو
 [.5]رسیدن به هدف جنگی بکار برده است 

چین باستان (، مدیریت استراتژیک را ترکیبی از هنر و علم می داند. مراحل مهم توسعه بعد علمی مدیریت استراتژیک )استراتژیست   سان تزو
تیلور   را منتشر کرد. "اصول مدیریت علمی"کتاب  12، تیلور1211در اوایل قرن بیستم توسط فردریک تیلور مورد مالحظه قرار گرفت. در سال 

به جای محاسبات سرانگشتی  اعتقاد داشت که تجارت ها در صورتی کارآمدتر هستند که اصول مدیریت  طبق اصل جایگزینی اصول علمی
 از طریق بررسی علمی کسب شوند.

، دانشگاه هاروارد تبدیل به اولین مؤسسه آموزش عالی شد و دوره ای را ارائه داد که متمرکز بر این مسئله بود که چگونه مدیران 1212در سال 
سب وکار، می توانند سازمان هایشان را به سمت موفقیت بیشتر هدایت کنند. روش افزایش کارایی در درون این دوره ی سیاست اجرایی ک

 یکسب وکار، با عقاید تیلور سازگار بود. به ویژه اینکه هدف دوره، شناسایی بهترین پاسخ برای مسئله ای بود که یک سازمان با آن مواجه م
 شد.

                                                           
10 Sun Tzu 
11 Art of war 
12 Frederick  W.Teylor 
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یریت مد» عبارت  ،یاری از دانشگاه ها و دانشکده هادر بس" اینگونه گفته است :مدیریت استراتژیک  رشته ی درباره ی13 ( 1222 )دیووید
می دانند که در برگیرنده همه مطالب درس ها و واحدهایی است که دانشجویان در « سیاست های بازرگانی » را مترادف با « استراتژیک 

 ".درس مهم این رشته تلقی می شود دوره مدیریت بازرگانی می گذرانند و به عنوان آخرین
، به عنوان یک پیشرفت مهم محسوب 1252ری برنامه های دانشکده ی تجارت در سال پذیرش مدیریت استراتژیک به عنوان عنصر ضرو

را منتشر کرد. در این کتاب چگونگی سازگاری  "استراتژی و ساختار"کتاب  14تاد هارواردی به نام الفرد چندلر، اس1262می شد. در سال 
شرکت شرح داده می شود. بسیاری از افرادی که در رشته مدیریت استراتژی و ساختار سازمانی با همدیگر برای تضمین کارایی باالی 

 استراتژیک کار کرده اند، کتاب چندلر را به عنوان اولین کار تحقیقات مدیریت استراتژیک مورد مالحظه قرار می دهند.
 مجلهدادند. یکی از آنها ایجاد  رخ 1280دو رویداد محوری که مدیریت استراتژیک را به عنوان یک رشته ی مطالعاتی تثبیت کرد در سال 

منجر به بحث های محققان عالقه مند به دانش مرتبط با مدیریت استراتژیک شد. رویداد محوری  مجلهبود. معرفی این 15مدیریت استراتژیک
بود. این کتاب  17پورتر به نام مایکل ردهاروا ی از توسط پرفسور 16 "استراتژی رقابتی: تکنیک های تحلیل صنایع و رقبا"دوم، انتشار کتاب 

 [.15] را ارائه می دهد 12و استراتژی های عمومی 18مفاهیمی مانند تحلیل پنج نیرو
تعدادی از اتفاقات کلیدی در حوزه آکادمیک و تجارت که منجر به شکل گیری و توسعه مدیریت استراتژیک به عنوان یک رشته  1در شکل 

 [.15دانشگاهی شد، تشریح شده است ]

                                                           
13 Fred R. David 1999 
14 chandler  
15 strategic Management journal   
16 Competitive strategy :techniques for analyzing industries and  Competitors with a introduction. 
17 Michael porter   
18 Porter five forces  
19 Generic  Strategies  
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 آموزش مدیریت استراتژیک در ایران پیشینه.  3.3
 

حدود بیست و هفت سال قبل گروهی از استادان کانادایی و ایرانی مقیم کانادا برای مذاکره در مورد اجرای دوره های فشرده چند هفته ای 
، در جلساتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان مدیریت صنعتی صنایع سنگین به ایران دعوت شدند مدیریت استراتژیک از طرف وزارت

ژیک ، اغلب این سوال مطرح می شد که آیا مدیریت استراتپتانسیل گروه دعوت شده از کانادابا شرکت استادان کانادایی و ایرانی ضمن ارزیابی 
که هر دو از استادان مجرب دانشگاه  22و انسوف  21های معروف مدیریت استراتژیک از جمله اندریودر چارچوب مدل های ارائه شده در کتاب 

وزمره رهستند و بقیه کتاب هایی که از این مکتب پیروی می کنند در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا ایران با شرایط متحول با تغییرات 
گروه کانادایی ادعا می کرد که در همه شرایط و حتی در همه سازمان های کانادایی هم  . یکی از استادان همراهجاری قابل اجرا خواهد بود

. به هر حال پس از گفت و گوهای زیادی که در چند جلسه انجام گرفت وجود ندارد امکان اجرای مدیریت استراتژیک در چارچوب این مکتب
ازمان های دولتی و صنعتی ایران مفید  و الزم است که این آموزش برای  باالخره این نتیجه حاصل شد که این آگاهی برای مدیران عالی س

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی ( ، هر دو سازمان )ا. در راستای این گفت و گوهدیران عالی سازمان ها ارائه گرددم
سازمان مدیریت صنعتی در آموزش مدیریت استراتژیک در  مبادرت به تشکیل دوره های آموزش مدیریت استراتژیک کردند که البته تأکید

  [.6] لی قرار گرفتسطح شرکت های صنعتی و تأکید مرکز آموزش مدیریت دولتی بر مدیریت استراتژی م
ای هپس از ورود آموزش مدیریت استراتژیک به سازمان های مدیریت صنعتی و مراکز آموزش مدیریت دولتی  در ایران، با تأسیس دانشکده 

راتژیک در دوره های مختلف ، این آموزش از طریق درس مدیریت استMBA هاد رشته های جدید مدیریتی از جملمختلف مدیریت و ایج

 .غیر انتفاعی نمود پیدا کردو موسسات ، آزاد اسالمی دولتی از جمله  دانشگاهی
می باشد که برای اولین بار در ایران، ، ( MBAایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت سازمان ) ،های بارز توسعه آموزش مدیریتیکی از زمینه

های مختلف کشور به افرادی که عالوه بر دانش کاربردی خود در رشته آغاز به کار کرد. احساس نیاز مبرم سازمان دانشگاه صنعتی شریفدر 
که توسط مدیران رده باال و رده های میانی حس فراگیری دانش مدیریت دارند و خأل ای  های فنی و مهندسی و رشته های تجربی، نیاز به

در این دانشگاه گردید. از طرف دیگر، پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی کشور و ضرورت استفاده  MBAاصلی برای ایجاد رشته می شد، انگیزه 

از دانش روز اقتصاد در سیاستگذاری و ترسیم چشم اندازهای آتی، موجب راه اندازی رشته علوم اقتصادی و مهندسی سیستمهای اقتصادی 
. در حال حاضر مدیریت استراتژیک هم به عنوان یک گرایش و هم به صورت دروس پایه دانشکده گردید  ناجتماعی در گرایش اقتصاد در ای

 [.6] دو مانند آن آموزش داده می شو MBAو تخصصی در دانشکده های مدیریت و همچنین در دوره های 

 
 

 وضعیت و چالش های آموزش مدیریت استراتژیک در کشور.  1.3.3
 

ی تئوری و عمل محور در اینجا مطرح می شود این است که یک آموزش مدیریت استراتژیک که بر اساس رویکردها اما سوال اساسی که
 ؟ ی محیطی باشد و به خوبی اجرا شود، آیا توانسته است پاسخگوی نیازهامطرح شده است

درصد زیادی از نیاز در صحنه مدیریت عملی  ولی مطالبی که در این آموزش ها قرار گرفته اند به نظر مفید می رسندآموزش های مدیریت 
را برآورده نمی سازد و به عبارت دیگر این آموزش ها در جنبه های زیادی از کار مدیریت آمادگی قابل توجهی در مدیر ایجاد نمی کنند. 

د و معموال ابل به کارگیری نیستنبسیاری از مطالب این آموزش ها که قابل توجه هستند یا مفید جلوه می کنند در صحنه عملی کار، خیلی ق
همواره فاصله نسبتا زیادی  باعث می شود موارد نشرایط محیط کار با آنچه در این آموزش ها از آن صحبت شده، تفاوت زیادی دارد و ای

 [.2]بین این مفاهیم و توانائی ها و نحوه عملی مدیریت موجود باشد 
 را می توان به شرح زیر بررسی نمود: دیریت استراتژیک چالش های آموزش م

 : را به صورت زیر تعریف نموده است لفه های اصلی وضعیت درسؤهر یک از م (،2003) چنگیز

                                                           
21 ANDREW 
22 ANSOF 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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 ، سی دی، کارگاه و... ( فیلم :: شامل متون آموزشی)مکتوب: کتاب و جزوه یا غیر مکتوب.منابع درس1
 قدیمی و نامتناسب با مشکالت و نیازهای ، این منابع،ون تغییر باقی مانده استت که بد، سالهاسکشورمان منابع اندک آموزشی موجوددر 

، شرایط و مقررات حاکم بر کشور ده در آن ها تناسبی با واقعیت هادر بسیاری از موارد نظریه ها و مطالعات موردی طرح شاست و حتی بومی 
ز سوی ا ریس می شود.دیوید در بسیاری از دانشکده ها و دوره های مدیریت تد. سال هاست که کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. ن نداردایرا

دیگر آموزش مدیریت استراتژیک در دانشکده های مدیریت ایران بر اساس دروس پایه و تئوری می باشد و از ابزارها و تکنیک های عملی 
ه  تربیت دانشجویانی می شود که توانایی و مهارت الزم و کافی شود که عدم استفاده از این ابزارها منجر بی ماستفاده  کمتر برای آموزش

برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک را در صحنه عمل ندارند و در نتیجه فارغ التحصیالن این دانشکده ها در بازار کار و حتی در حوزه های 
 تدریس ناموفق هستند.

انشجو و چگونگی تعامل وی با د: شامل نحوه ی آموزش استاد به دانشجو است که بخصوص در برگیرنده الگوی فعالیت استاد .روش تدریس2
استادان دوره های آموزش مدیریت توانسته اند با تسلط حرفه در مورد نحوه ی آموزش استاد به دانشجو ذکر این نکته ضروری است که  .است

سهم مهمی را بر افزایش اثربخشی آموزش های مدیریت ایفا نمایند به گونه ای که نقش مربی گری در  ای بر روش های نوین تدریس،
 [.3] آموزش مدیریت در کشور تلقی شود فرآیند یادگیری مورد غفلت واقع شده است و این می تواند یکی از مهم ترین چالش های

رنامه ته ب، نظارت و ارزشیابی درس توسط مسئول درس یا کمیاحی، هماهنگی اجرایی که برای طر: فرآیندها. .مدیریت و سازماندهی دوره ها3
 .ریزی درس انجام می شود

 .یادگیری طراحی شده فراهم شده استکه برای موقعیت های .(درس، مساحت و تراکم دانشجو و ..کالس فیزیکی: امکانات درس ). محیط 4
 . دوره و انتهای آن را نشان می دهد، اجرا و انعکاس نتایج ارزشیابی در طول . آزمون درس: چگونگی طراحی5

، تفاوت ماهوی موزش مدیریت مورد توجه قرار گیرددر شیوه رایج آموزش مدیریت، آنچه که می بایست در طراحی و اجرای برنامه های آ
ژه های علم و هنر به صورت توامان بهره می جویند و سعی در ، از وات با سایر رشته های دانشگاهی است. غالب تعریف های مدیریتمدیری

. چالشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ابزار و شیوه های آموزش د که مدیریت هم علم است و هم هنررساندن این مفهوم دارن
آیا  ؟یف در آموزش مدیریت توجه شده استبه تعریا در کشور هر دو جنآ. شیوه های آموزش در هنر یکسان استدر علوم مدیریت با ابزار و 

؟ آیا در گزینش متقاضیان تحصیل و ارزیابی دانشجویان حوزه اف این آموزش ها را محقق می سازدروش های رایج آموزش مدیریت اهد
  [.1؟ ]ر کنار یکدیگر توجه می  شودمدیریت به استعداد و توانائی آن ها جهت فراگیری علم و هنر د

این است که بسیاری از اساتید و مراکز فعال مدیریت در کشور بیشتر به آموزش و انتقال بی کم و کاست نظریه های که عمدتا در واقعیت 
آن.  مفهومیشکل ایجاد و توسعه یافته اند، آن هم به صورت سخنرانی و متکلم وحده، پرداخته اند و نه آموزش مدیریت به ایاالت متحده 

، ل مسألهرفتار افراد، توانایی ح ، شناخت و پیش بینیبندی به اخالق در محیط کسب و کار، روانشناسی عملیارتباط ، پایمهارت های برقراری 
، اما از طریق یریت از اهمیت باالیی برخوردارند، همه از جمله مواردی هستند که در آموزش مد ه مندی از ابزارهای آماری و ...چگونگی بهر

 . نیز ممکن نمی شودل صرف نظریه ها انتقا
انتقال  ،تدریس نحوه منابع اندک آموزشی، با توجه به آنچه که گفته شد، می توان مهم ترین چالش آموزش مدیریت استراتژیک کشور را

 .ابزارها و تکنیک های عملی دانست صرف نظریه ها و مفاهیم و فاصله نسبتا زیاد بین مفاهیم و محیط واقعی و عدم استفاده از

 
 
 روش های آموزش مدیریت استراتژیک. 4
 

. آموزشی که بتواند در مقاطعی در قالب دوره های کوتاه مدت و فشرده بویژه خواهد و هم آموزش علمی و نظری می مدیریت، هم استعداد
طح انشگاهی تا سبرای دست اندرکاران فعلی مدیریت و هم در شکل مطلوب آن به صورت بلندمدت و نهایتا در چارچوب مقاطع تحصیلی د

دو رویکرد عمل محور و نظری محور برای آموزش مدیریت استراتژیک در نظر  مبحثدر این  دکتری بخصوص برای تربیت مدیران آتی ارائه شود.

 گرفته شده است. در زیر به هر دو رویکرد پرداخته شده است.
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  آموزش نظری محور.  1.4
 

مهارت های تصمیم گیری استراتژیک رهبران آینده و حال سازمان و در نهایت باال بردن توانایی  هدف آموزش مدیریت استراتژیک باال بردن
الزام اساسی برای دست یابی به این هدف، پرورش بینش و درک از موقعیت  عه ی طوالنی مدت سازمانشان است.آن ها در راهنمایی توس

 تآموزش نیازمند داشتن توانایی انتزاعی کردن پیچیدگی موقعیت از طریق شناخ، این . در ابتدائی ترین سطحهای پیچیده ی تجاری است
 )استنتاج( است. موضوع آموزش تئوری محور مدیریت استراتژیک جایگزینی ( و درک چگونگی ارتباط این عناصرعناصر مرکزی موقعیت )تحلیل

 رویارویی آگاهانه، قاطعانه و اقتصادی با واقعیت تجارت است انتزاع به جای واقعیت تجارت نیست، بلکه دادن فرصت به دانشجویان برای
[23.] 

تشویق کردن دانشجویان برای شناخت و تحقیق فرضیات قبلی و باورهایشان و تشویق کردن آنها برای توسعه و ، استراتژیدیر نقش یک م
ارتقاء چارچوب های شناختی شان است. ترغیب کردن دانشجویان به توسعه ی مفاهیم و چارچوب هایی که بر اساس تئوری های چگونگی 

ر مستقیمی را برای در چالش کشیدن باورهای درهم و برهم و فرضیاتی که اکثر دانشجویان جهانی باشد، می تواند مسیداخلی و عملکرد تجارت 
 در کالس های استراتژی در ذهن خود دارند، ارائه کند. 

 سه نقش متمایز  برای فعالیت آموزش استراتژیک عبارتند از: 

  درک مسائل کلیدی استراتژیک مجهز می کند، برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکارائه آموزشی که مدیران را به. 

  مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک یا به طور مستقیم از طریق مشارکت های شخصی و یا به طور غیر مستقیم از طریق
 .مدیریت ارشد

 یتزم یک یجادکرده  و موجب ا یتحما یکاستراتژ یاز برنامه ها یحکه به طور صر یآموزش یبرنامه ها یساز یادهو پ ییشناسا 
 [.21] شود یکارمند م یتصالح در یرقابت

 

 (Catalanello & Redding ،1191) یکآموزش استراتژ یتفعال یز: سه نقش متما2شکل 
 

رای تواند ب. در هر مرحله، آموزش مرتبط با استراتژی می مرتبط کردبه تدوین استراتژی و فرآیند پیاده سازی  می توان سه نقش آموزش را
  .دکاهش مقدار و شدت مشکالت پیش روی سازمان ها به کار رو

: آموزش در برنامه ریزی استراتژیک؛ دلیل اصلی مشکالت در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک این است که افرادی که مسئول تدوین 1نقش 
برنامه ریزی استراتژیک می باشند. چنین مهارت هایی شامل و پیاده سازی برنامه ها هستند، فاقد مهارت های ضروری تفکر استراتژیک و 

پیچیده  از توانایی های ادراکی، شناختی و میان فردی است. به عنوان مثال، بر طبق نظر مایکل پورتر، برنامه ریزان بایستی توانایی  یآرایش
 قرار انیمی حد در های سازمان میشود مقرر اینصورت، رغی در.بهترین انتخاب ممکن در میان گزینه های استراتژیک موجود را داشته باشند 

فعالیت آموزش 
استراتژیک

آموزش

اجرامشارکت
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کارافتادگی به دام افتند. به دلیل اینکه تصمیمات استراتژیک معموال تصمیمات گروهی هستند، تدوین کنندگان استراتژی  از و نوسان در و گرفته
بر طرف کردن از کارافتادگی های ارتباط، توضیح نقش بایستی دارای مهارت های ارتباطی و تیمی مورد نیاز برای دست یابی به توافق عام، 

ها و به دست آوردن تعهد باشند. به عالوه مدیران در تمام سازمان بایستی فرایند و روش های برنامه ریزی استراتژیک، که شامل تکنیک 
ستراتژی های اجرایی جدید بایستی هایی از قبیل کاووش محیطی، محک زنی رقابتی و برنامه ریزی سهام می باشد را درک کنند. این ا

فرایندهای پیچیده ی تغییر سازمانی را درک کرده و به ایجاد یک جوی کمک کند که بر کوته نظری، دید محدود، ساختارهای اداری و سیستم 
 [.21] پاداش کوتاه مدت رایج در اغلب سازمان ها غلبه کند

در برنامه ریزی استراتژیک؛ یک مشکل مکرر برنامه ریزی استراتژیک این است که مشکالت عمده ی پیش بینی نشده ای  مشارکت: 2نقش 
. چنین مشکالتی ممکن است در صورت بحث کردن ک عدم استعدادهای کافی در کارمنددر طی پیاده سازی بوجود می آیند به عنوان مثال در

ریق موارد از ط موزش دهندگان بایستی به طور فعالآ، . برای اطمینان از این کاراستراتژیک از بین روند  امه ریزیآزاد و ویژه طی فرایند برن
 زیر در فرآیند تدوین مشارکت کنند: 

 وتق نقاط رقیب، آموزش های برنامه کار، نیروی استعداد ،ه آموزش برای فرآیند برنامه ریزیمربوط ب اطالعات جمع آوری و ارائه 
 . تکنولوژیکی تغییرات و صنعت، گرایشات آموزش، رهادا ضعف و

  تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات استراتژیک، یا به طور مستقیم یا از طریق مدیریت ارشد، باکمک به برنامه ریزان در تحلیل مسائل
 . پیچیده منبع انسانی و مرتبط کردن آنها با استراتژی آینده سازمان

برنامه های استراتژیک؛ سایر مشکالت برنامه ریزی استراتژیک در صورتی در طی مرحله پیاده سازی رخ می دهند در اجرای  : آموزش 3نقش 
. به احتمال قوی اگر آموزش ه سازی استراتژی مجهز نشده باشند، و نگرش های الزم در پیادارمندان به طور کافی به مهارت ها، دانشکه ک

به  .ه چنین مشکالتی کاهش خواهند یافتاستراتژیک، اهداف و برنامه های عملیاتی ترجمه شود، آنگابه گونه ای صحیح به مأموریت برنامه 
، و صولمر در کیفیت خدمات، کیفیت مح)به همراه پیشرفت مستکارمندان یادگیری مستمر ،  ز از چنین مشکالتی در پیاده سازیمنظور پرهی

 . مناسب باشدتکنولوژی ( می تواند مبنایی 
رین ، بیشتدیگر در مقایسه باسه نقشآموزش در برنامه ریزی استراتژیک، ، نقش اول (1282)کاتاالنلو و ردینگ  تحقیق نتیجه گیری هایطبق 

ک دام از نقش ها در ی، هیچ ک. با این وجودنقش دوم نشان دهنده حداقل ارتباط می باشد و ارتباط را با موفقیت استراتژیک نشان می دهد
با موفقیت استراتژیک در ارتباط نمی باشد. سازمانی که در موفقیت استراتژیک به باالترین نمره دست پیدا می کند در حمایت ، سطح معنادار

 آموزش نیز باالترین درجه را دارد.
 رویکردهای تحلیل استراتژی )آموزش تئوری استراتژیک( مزیت های ذیل را دارد: 

 (  با رویکرد مسائل استراتژیک تصمیم گیرندگان به چالش کشیدن عقل سلیم )هوش صحیح تجاری 

  دارا بودن ابزارهای تحلیلی که به شدت تئوری محور هستند و احتماال در کمک به تصمیم گیرندگان در شناسایی بحرانی ترین
 عناصر و شناسایی چگونگی ارتباط این عناصر با یکدیگر، کارآمد هستند. 

 

 

  آموزش عمل محور.   3.4
ی م شبیه سازی ها یک سری مالحظات کلی را و ، هم پوشی و اغتشاش اصطالحاتی مثل بازی هاوجه به تفاوتعمل محور با تدر آموزش 

  :هرکدام از این موارد می پردازیم توان لحاظ کرد، که در ادامه به صورت جداگانه به تشریح

 
 

  شببیه سازی.  1.3.4
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ازی را و ب تعاریف شبیه سازی 23(2007لویس و میلر ) کهنی دارد. آموزش نظامی تاریخچه یاستفاده از شبیه سازی در آموزش و مخصوصا 
 "است؛ و یک بازی موقعیتی است که در آن افراد فرصت  ، انتزاعی و ساده شدهیک شبیه سازی یک مدل قانونمنداینگونه بیان می کنند: 

است که روی یادگیری دارد و به همین دلیل از  ها به دلیل تأثیرات مثبتی . اعتبار شبیه سازیدر محیط شبیه سازی را دارند "دن بازی کر
، شبیه سازی در بسیاری از زمینه سال پیش 40که از . فریا و همکارانش اظهار می کنند ر  آموزش مدیریت استفاده می کنیمشبیه سازی ها د

 .استفاده شده است مدیریت عملیات از شبیه سازی ها در دوره های مدیریت استراتژیک و آموزش و حتی ها بسط و توسعه یافته است
(. شبیه 2008 ،کروکال و ترنگیت)آموزی می باشد، پر کردن فاصله دانش آموزی تا کاراده از شبیه سازی ها در کالس درسعلت اصلی استف

ر کالس یا هر جای دیگر وجود کند. محدودیتی که در اجرای شبیه سازی ها دیادگیری را از سوم شخص به اول شخص تبدیل می ، سازی
 [.8]است ین رویکرد نسبت به رویکرد آموزشی) مربوط به فن تعلیم (، ارزیابی کارآمد ی ادارد

 
 

 بازی جنگ )شبیه سازی استراتژیک( :.  3.3.4
 

جنگ ،  . به دلیل اینکه بسیاری از افراد نظامی به خاطر سنگینی واژهاست  kriegsspielترجمه کلمه به کلمه واژه ی آلمانی  "بازی جنگ "

، "مانورهای میدان رزم  " ،"مانورهای نقشه  "ز عباراتی مثل استفاده از کلمه ی بازی بی میل بودند ،  به جای بازی های جنگ ا نسبت به
 طدر محی "بازی  "و  "جنگ  ". استفاده از اصطالحات ده می شوداستفا "زی و شبیه سازی مدل سا "یا بیشتر از عبارت  "مانور نظام  "

مکن . بازی های جنگ میاد می شود"سازی های استراتژیک شبیه  "های تجاری نیز چندان مطلوب نیست. بنابراین از بازی جنگ با عبارت
یک [. 8]ت تغییر، برنامه ریزی و آموزش مدیری، ژی، برنامه ریزی و مدیریت بحرانتاست چندین هدف داشته باشند مثل امتحان کردن استرا

ا ده مثال سه تهنده ی یک طول زمان مشخص هستند)بازی جنگ معمولی در طی سه حرکت به وجود می آید که این حرکت ها نشان د
ولیه کارهای ایک حرکت در واقع یک چرخه ی تصمیم گیری است که با شرکت های رقیب و ذینفع شروع می شود و تیم مشتری . سال(

یک بازی جنگ تجاری  .مثل پیشنهادات رقابتی، قراردادهای همکاری، سرمایه گذاری ها و تالش های گروه تبلیغ کننده را انجام می دهد
بطور برجسته به منظور تشکیل شدن در آینده طراحی شده است، در انتها یک بازی جنگ تجاری سناریوهای موقعیت های رقابتی تجارت را 

قبل از انجام یک بازی   ت.داده ها و اطالعات در دسترس اس شروع می شود و مبتنی بر (اولین  حرکت از زمان حال )حاضر .ح می کندتشری
. ایجاد شود ی، بایستاال برای بازی کننده ها مفید استجنگ تجاری اهداف بایستی تعیین شوند و پایگاه داده ای از تمامی اطالعاتی که احتم

تصمیمات بازی کننده ها را به رویدادهای بازی ترجمه می کند و حرکت ها و کمیت  ،مدل داده های بازیوم زمانی است که آغاز حرکت د
خصصان بازی جنگ و ، متین که یک بازی جنگ تجاری کامل شدبعد از او در پایان [ 17] نتایج بازی جنگ را تعیین می کند حرکت ها و

 .اگرفته شده در طول تمرین مهم است. این تحلیل ها برای بحث در درس های فرنتایج می پردازندمشتری به تحلیل ی مدیران شرکت ها
، چیزی که فراگرفته اند را پیاده کنند  و در مورد قدم های بعدی که منجر می دهد که تجاربشان را مطرح کننداین تحلیل به مدیران اجازه 

 . س های بیشتر خواهند شد، بحث کندبه در

تفاده از بازی جنگ تجاری می در مورد اس 24(2001برکن ) [.11] "از طریق تفکر معنا می یابد کردن با فراهم کردن تجربه ی عینیبازی "
. آن ها در جذب احساسات یش از حد بدون احساس و سرد هستندمشکل بسیاری از تکنیک های استراتژی این است که آن ها ب ": گوید

می  . آن ها خیلی زود فراموشم واقعا به آن ها توجهی نمی کننددلیل ویژگی بدون احساس و عقالنیشان مردانسانی شکست خورده اند و به 
به ای است که زود فراموش نمی . در حقیقت بازی کردن تجربه ی عمیق یادگیری است، تجرچ تأثیر دائمی روی سازمان ندارندشوند و هی

 ".شود

ترل ، فرصتی است برای به کننوع رقابتی بازی"و آزمایشی است:  بازی کردن یک فعالیت رقابتی ( اعتقاد دارند که2007)  25لویس و میلور
ودمند تجربه ی دانشجو س که رقابت این چنینی تقریبا همیشه برای، رای به دست آوردن همان چیز دارنددرآوردن پویایی ای که دیگر افراد ب

                                                           
23 Lewis& Maylor,2007:139 
24 Bracken,2001 
25 M.A. Lewis, H.R. Maylor 
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ومندی ایجاد دهد ولی س تشخیص تأثیرات یک استراتژی یا استراتژی دیگر را به ما می، فرصت بوده است. نوع دوم بازی یعنی نوع آزمایشی
 ."حس رقابت انسانی را دارا نیست

، مزیت شبیه سازی ها و بازی کردن این است که شرکت کنندگان  رابه صورت عمیق تری در عناصر احساسی شبیه سازی درگیر به طور کلی
متفاوت و کمتر سنتی از تجربه ی یادگیری را ایجاد می کند. همچنین بازی ها، تمرکز بیشتر روی پویایی بنابراین یک نوع [. 11]می کند 

های گروهی در بحث های توجیهی را سبب می شوند ) برای مثال به دانشجوی ناظر در هر گروه وظیفه ی نظارت بر پویایی و کار گروه داده 
منعکس می شوند(. مزیت اصلی دیگر یک بازی جنگ تجاری در این می باشد که عالوه بر می شود و این نظارت ها در بحث های توجیهی 

، خالقیت و بحث بین شرکت کنندگان را نیز فراهم و به طور فعال عرضه می کند، اجازه بروز پویایی آن که رویکردی ساختاری را به مدیریت
بازی جنگ تجاری همچنان که می تواند وسیله ای برای یادگیری  .کند محور درگیر می شرکت کنندگان را در کسب تجربه یادگیری آینده

در است که  شایان ذکردر نظر گرفته شود.  است سازنده ی یادگیریی که ویکردرین حال نیز می تواند به عنوان مبتنی بر مسأله باشد در ع
 یتا باالئنه نسبیاز دارد و هزیالت خاصی نیدارد، به تسه یادیزاز به زمان یبه کارگیری بازی جنگ محدودیت هایی وجود دارد از جمله اینکه: ن

 [.8] تحمیل می کند
 یئورآموزش ت ینب یسهبه مقا یاندر پا یکاستراتژ یریتآموزش مد ینهموجود در زم یچالش ها ینهتوجه به مطالعات انجام گرفته در زم با

 کار را یطانتقال دانش به مح یزانچالش م یو در محور افق  یسچالش نحوه تدر یکه در محور عمود ،شود می پرداختهمحور   یمحور و عمل
 . یمقرار داد یمورد بررس

 
 یکاستراتژ یریتآموزش مد: 3 شکل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
                                                                                       

 
فاده با استدر برخی موارد و است  تئوری محور "غالباده های مدیریت ایران کدانشاغلب هرچند آموزش مدیریت استراتژیک در حال حاضر در 

ژه های رو، انجام پران، جلسه تعامل با مدیران ارشدارایه بحث تجارب موفق و ناموفق توسط مشاو، یی از جمله انجام تمارین کارگاهیاز ابزارها
رود که با پیشرفت های متوالی در زمینه ی  اما در آینده انتظار می انجام می شود ...برنامه ریزی استراتژیک، انجام کارآموزی های فشرده و

ای آموزش مدیریت استراتژیک فراهم شود که از تئوری هایی بهره یابد که بتواند با استفاده شیوه های نوین آموزش استراتژی این امکان بر
حوزه ی (یک های شبیه سازی ناشی شده باشندمخصوصا رویکردهایی که از تئوری پیچیدگی و استفاده از تکن)از رویکردهای تئوری جدید 

 [.23]نامیک فراهم کند یک پیچیده و دیوسیع تری را برای تحلیل وضعیت های استراتژ
 
 

درک مسائل کلیدی  آموزش تئوری محور از طریق
 استراتژیک و تفکر

آموزش تئوری محور از طریق ترغیب دانشجو به 
 توسعه مفاهیم و تئوری ها

 از طریق آموزش عمل محور
 بازی کردن

 آموزش عمل محور از طریق
 شبیه سازی

 عملیکارگاهی/

 تدریس نحوه

 

 تحلیلیتئوری/

 

 متوسطکم تا 
 زیاد میزان انتقال دانش به محل کار
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 بحث و نتیجه گیری
 

 یان نمودمی توان چنین ب، و مطالبی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شد با توجه به تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش مدیریت استراتژیک
ت نیز نیازمند ابزارهایی جهت عینیآموزش مدیریت استراتژیک به همان نسبتی که متکی به مطالب تئوری می باشد به همان اندازه  که

استفاده از علی رقم محدودیت هایی که در کشور جهت . لذا می باشد یط واقعی کسب و کاربخشیدن و محک زدن این آموخته ها در مح
تربیت  رهای نوین، داستفاده از این گونه ابزارها و تکنیک ، وجود دارد ابزارهای شبیه سازی در کنار دروس پایه و تئوری مدیریت استراتژیک

 با این حال امیدواریم مقاله حاضر مدیرانی الیق و توانمند در حوزه استراتژیک و تصمیم گیری های مربوط به آن الزم و ضروری می باشد.
در آموزش و تدریس دوره های مدیریت  ها( شبیه سازیبازی ها و ، ابزارهای عمل محور) ابزارها این بکارگیری جهت نقطه ی عطفی

 استراتژیک ایجاد کند.
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  نویسندگان مقاله از جناب آقای دکتر مجتبی لشکر بلوکی به خاطر راهنمائی های ارزنده ایشان در اصالح مقاله سپاسگزارند.
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