تفکر استراتژیک
دز ایه تسزسی ضسيزت تفىس استساتژیه ي مصیت َای آن ،ماَیت ي وازوسد آن ي دز وُایت یه الگًی مفًُمی تسای ایه ضیًٌ تفىرس
تطسیح می ضًد .مىظًز اصلی ممالٍ تىُا تثییه ایه زيیىسد مُم مدیسیتی ویست تلىٍ آوچٍ امید دازیم دز اوتُای ممالٍ حاصل ضرًد
ضىل گیسی مجمًػٍ ای اش مؤلفٍ َای دیدگاَی پیسامًن محیط وسة ي واز است .دیردگاَی ورٍ مری تًاورد اشستمطری مردیسان زا
تًسؼٍ تمطد.
تفىس استساتژیه چیست؟
«تؼسیف» اتصازی تسای مؼسفی مفاَیم ي زيیىسدَاست ،يلی مؼسفی «تفىس استساتژیه» اش طسیك تؼسیف آن وازی وم شمس است .ػلرت
ایه امس دز پیچ یدگی مفًُمی ایه زيیىسد وُفتٍ است .تؼازیف متؼددی وٍ تسای تفىس استساتژیه ازائٍ ضدٌ َسیه تٍ جىثٍ َرایی اش
ایه زيیىسد تًجٍ داضتٍ اودَ ،سچىد َیچ یه تمامی اتؼاد زا دز تسودازود .دز چىیه ضسایطی تُتس است تسای مؼسفی تٍ جای تؼرازیف،
تٍ ماَیت ي يیژگی َای تفىس استساتژیه پسداختٍ ي تدیه تستیرة تر ش ضرًد ترا ومرای صرحیحی اش ایره زيیىرسد تدرًیس گرسدد.
اش دیدگاٌ ماًَی تفىس استساتژیه یه «تدیررست ي فُم» است .ایه تدیست ومه می وىد تا دز ضسایط پیچیدٌ وسة ي واز؛
 – 1يالؼیت َای تاشاز ي لًاػد آن تٍ دزستی ضىاختٍ ضًد
 – 2يیژگی َای جدید تاشاز شيدتس اش دیگسان وطف گسدد
 – 3جُص َای (واپیًستگی َای) وسة ي واز دزن ضًد
 – 4ي تسای پاسمگًیی تٍ ایه ضسایط زاَىازَای تدیغ ي ازشش آفسیىی خلك ضًد.
تفىس استساتژیه مدیس زا لادز می ساشد تا تفُمد چٍ ػًاملی دز دستیاتی تٍ اَداف مًزد وظس مًشس است ي وردامیه مرًشس ویسرت ي
چس ا ،ي چگًوٍ ػًامل مًشس تسای مطتسی ازشش می آفسیىد؟ ایه تدیست وسثت تٍ ػًامل تاشیسگراز دز خلرك ازشش ،لردزت تطرمی
ایجاد می وىد .تدين ایه تطمی  ،صسف مىاتغ (مادی ي غیسمادی) ساشمان تسای دستیاتی تٍ مًفمیرت تری حاصرل خًاَردتًد .وره
ایچی ايمی ( )K.OHMAEدزوتاب مؼتثس خًد تا ػىًان «تفىس یه استساتژیست» چىریه اهُراز مری دازد ورٍۺ «اگرس مًضرًػات
اساسی زا تطمی ودَیدَ ،سلدز تٍ خًد ي وازمىداوتان فطاز زيحی ي فیصیىری يازد وىیرد ،سرساوجات وتیجرٍ ای جرص سرسدزگمی ي
ضىست حاصل ومًاَدضد» )۸(.تفىس استساتژیه «پیص تیىی» آیىدٌ ویست .تفىس استساتژیه تطمی تٍ مًلغ خدًصیات میردان
زلاتت ي دیدن فسصت َایی اسرت ورٍ زلثرا وسرثت ترٍ آن غافرل َسرتىد .جرف ترصي ( )J.BEZOSتىیاوگرراز ضرسوت آمراشين
(َ )AMAZON.COMىگامی وٍ دز سال  1۹۹5لاتلیت فسيش وتاب تس زيی ضثىٍ ایىتسوت زا وطرف ي آن زا تثردیل ترٍ یره
وسة ي واز وسد ،تطمی داد وٍ تًشیغ وتاب تس زيی ضثىٍ ایىتسوت وٍ تىُا َصیىٍ َا زا واَص مری دَرد تلىرٍ لاتلیتُرایی ترسای
مطتسی می آفسیىد وٍ تٍ َیچ يجٍ تا وظات تًشیغ سىتی لاتل تامیه ویست (خلك ازشش تسای مطتسی) .امرسيش ایره ضرسوت ترا ػمرس
وًتاٌ خًد تٍ فسيش سالیاوٍ ای تیص اش  3/1میلیازد دالز دست یافتٍ است وٍ ایه زلرم دز ممایسرٍ ترا فرسيش  0/۰میلیرازد دالزی
ضسوت تصزگی َمچًن جان يایلی ( )JOHN WILEYتا  200سال ساتمٍ فؼالیت دز ایه شمیىٍ ،ازشضرمىدی تدریست وسرثت ترٍ
ػًامل ازشش آفسیه تاشاز زا وطان می دَد.
تفىس استساتژیه اش طسیك تطمی ي تمًیت فؼالیت َایی وٍ ازشش َای مىحدس تٍ فسدی ترسای مطرتسی ایجراد مری وىرد ،مصیرت
زلاتتی می آفسیىد .ایه واز اش طسیك فُم لًاػد تاشاز ي پاسمگًیی خ لاوٍ تٍ آن اوجات می ضًد .ي ایه امس دز محیط واپایداز ي متحًل
وسة ي واز ،یه زيیىسد تی وظیس است.

تفىس استساتژیه دز لالة لًاػد «سادٌ ي ػمیك» هاَس می ضًد .ایه لًاػد مدل ذَىی خاصی زا ایجاد وسدٌ ي مثىای تدمیم گیرسی
َای زيشاوٍ تا جُت گیسی ولی ساشمان خًاَدتًد .ضسوت اسثاب تاشی لگً ( )LEGOایره اسرتساتژی زا دز مفُرًت «َرس محدرًل
تًلیدی حتماً تاید تسای وًدن یادگیسی داضتٍ تاضد» ي ضسوت مطايزیه تیه ( )BAINآن زا دز «تؼُد تٍ وتیجرٍ ترسای مطرتسی»
فسمًلٍ وسدٌ اود .ایه ػثازات سادٌ يلی ػمیك ،جُت گیسی اساسی ایه ضرسوت َرا زا مطرم ورسدٌ ي مثىرای خلرك ازشش ترسای
مطتسی ي مصیت زلاتتی تسای ساشمان زا تٍ زيضىی تیان می وىىد .تفىس استساتژیه تسای ساشمان ي ذیىفؼان آن اوگیصٌ ي تؼُرد ایجراد
می وىد .ایه اوگیصٌ ي تؼُد اش طسیك لدزتی تٍ يجًد می آید وٍ دز «حمیمت» سادٌ ي دزػیه حال جراب است .تٍ لًل آوتًوی سره
اوسًپسی ( « )A.S.EXUPERYاگس می خًاَید وطتی تساشید الشت ویست مسدت زا فساخًاوید ي تسای َسوس يهیفٍ ای مطرم
ساشید ،تلىٍ وافی است تٍ آوان ػظمت تی پایان دزیا زا وطان دَید».
َىسی میىتصتسي تفىس استساتژیه زا یه ومای یىپازچرٍ اش وسرة ي وراز دز ذَره مری داورد ،گرسی َامرل ( )G.HAMELآن زا
مؼمازی َىسمىداوٍ استساتژی تس مثىای خ لیت ي فُم وسة ي واز تًصیف می وىد .زالرف استیسری ( )R.STACEYآن زا طرس
زیصی تسمثىای یادگیسی می ضىاسدَ .سیه اش ایه تؼاتیس ومایی اش ایه زيیىسد زا ازائٍ می وىىد ،تدين آوىرٍ َریچ یره مردػی تیران
تمامی ایه زيیىسد تاضىد.
تفىس استساتژیه – تسوامٍ زیصی استساتژیه
آیا دز ديزان جدید ،ػدس تسوامٍ زیصی استساتژیه تٍ سس زسیدٌ ي ومص آن تٍ تفىس استساتژیه سپسدٌ ضدٌ است؟ زيیىسد ساشودٌ ترس
ي مفیدتسی َم تس ای ایه شمیىٍ يجًد دازدۺ تفىس ي تسوامٍ زیصی استساتژیه می تًاوىد دز وىاز َم ومص مىمل داضتٍ تاضىد .دز ایره
زيیى سد ،تفىس استساتژیه چطم اوداش می آفسیىد ي تسای تثییه ي پیادٌ ساشی آن اش اتصاز تسوامٍ زیصی استساتژیه اسرتفادٌ مری ضرًد.
َىسی میىتصتسي «متفىسان» زا اش «تسوامٍ زیصان» استساتژیه جدا می داود .يی تسای تسوامٍ زیرصان اسرتساتژیه ومرص َرای مرًشسی
َمچًن گسدآيزی دادٌَ ،مساَی متفىس استساتژیه دز خلك استساترژی ي مطازوت دز پیادٌ ساشی چطم اورداشَای اسرتساتژیه ذورس
می وىد يلی خلك چطم اوداش ي مؼمازی استساتژی زا حاصل تفىس استساتژیه می داود )12( .دز تفىس استساتژیه یه تدًیس تصزي ي
یىپازچٍ (ي دزػیه حال ولی ي فالد دلت) اش محیط وسة ي واز ضىل می گیسد .ایه ضیًٌ وگرسش الشمرٍ وطرف لًاػرد اشرستمص ي
تىازگیسی آوُا دز زاستای پاسخ تٍ مطتسی است ،دزحالی وٍ تسوامٍ زیرصی اسرتساتژیه ترا تمسورص ترس زيی چطرم اورداش ي جصئیرات
استساتژی خلك ضدٌ ،دادٌ َای دلیك ت سای پیادٌ ساشی استساتژی زا فساَم می ساشد .تفىس استساتژیه جُت گیسی مىاسة ساشمان زا
مطم می ساشد ي تسوامٍ زیصی استساتژیه ساشمان زا دز جُت مطم ضدٌ تٍ پیص می تسد.
تفىس استساتژیه تا سىتص ػًامل مًشس محیطی ي دزيوی تدًیس یىپازچٍ ای اش فضای وسة ي واز زا دز ذَه ایجراد ورسدٌ ي شمیىرٍ زا
تسای خلك پاسخ َای خ لاوٍ ي تدیغ تٍ ویاشَای تاشاز فساَم می سراشد ي تسوامرٍ زیرصی اسرتساتژیه ترا زيش َرای تحلیلری ،اَرداف
استساتژیه زا تٍ تسوامٍ َا ي اَداف سالیاوٍ ي وًتاٌ مدت تثدیل وسدٌ ي گات َای الشت تسای پیادٌ ساشی استساتژی خلك زا فسمًلٍ مری
وىد .ضاید تا ایه دیدگاٌ تُتس تاضد تسوامٍ زیصی استساتژیه« ،تسوامٍ زیصی استساتژی» ي اتصازی تسای پیادٌ ساشی چطم اوداش (حاصرل
اش تفىس استساتژیه) تلمی ضًد .تدیه تستیة ،اتؼاد تحلیلی ي ػم یی استساتژی تا اتؼاد خ لاوٍ ي َىسی آن پیًورد مری خرًزد ي یره
زيیىسد لًی مدیسیتی حاصل می گسدد.
تیم ايضاواسی ( )T.O’SHANNASSYایه تلفیك زا یه فسایىد دیالتیه ذَىی تیه تفىس ياگسا ي َمگسا می داود .يی می گًیردۺ
«دزػیه خ ق تًدن تاید خ لیت زا دز دویای يالؼی پیادٌ وسد ي دزػیه تُسٌ گیسی اش لدزت سىتص می تایستی اش لدزت تحلیل ویرص
استفادٌ وسد ي تىازگیسی پی دزپی تفىس ي تسوامٍ زیصی استساتژیه زاٌ دستیاتی تٍ استساتژی َای تردیغ ي خ لاورٍ دزػمرل اسرت».

( )13ایه ضیًٌ وگسش می تًاود یه چازچًب اصًلی تسای پیًود وظسیات و سیه ي وًیه استساتژی زا فساَم سراشد ي الگرًیی ترسای
مفًُت یىپازچٍ استساتژی تاضد.
وتیجٍ گیسی
تسای یه مدیسَ ،یچ ادزاوی مُمتس اش فُم وسة ي واز ویست .ایه تدیست تىُا ترٍ دزن ػًامرل مرًشس ي زياترط تریه آوُرا محرديد
ومی ضًد ،تلىٍ وطف ضًُدی شيایای واضىاختٍ ایه فضا ي خلك ایدٌ َایی تسای تُسٌ ترسدازی اش آوُرا ،تجلری ازشش آفسیىری اش ایره
تدیست است .تفىس است ساتژیه زيیىسدی است وٍ شمیىٍ ضىل گیررسی ي تًسؼٍ ایه تدیست زا فساَم مری سراشد .تفىرس اسرتساتژیه
مدیسان زا تٍ سًی یادگیسی سسیغ اش محیط وسة ي واز ي تىازگیسی خ لیرت ترسای خلرك ازشش َرای جدیرد فسامری خًاورد .ایره
ضیًٌ ی تفىس ،چطم اوداشَایی متمایص اش زلثا زا تٍ َمساٌ دازد .چطم اوداشَایی وٍ می تًاود استساتژی َای وًآيزاوٍ ي مصیرت تمطری
زا سثة ضًد.
اگس وازوسد استساتژی خلك مصیت زلاتتی داوستٍ ضًد ،تفىس استساتژیه تسای تما ي زضرد سراشمان دز محریط پررسزلاتت امرسيش امرسی
اجتىاب واپریس خًاَد تًد .مصیت زلاتتی مستلصت تمایص جُت گیسی وسثت تٍ زلیة است ي تمایص دز جُت گیرسی ترٍ دیردگاٌ َرای
متفايت ي تاشٌ ای ویاش دازد .تسای دستیاتی تٍ چىیه دیدگاَی الگًَای متؼددی پیطىُاد ضدٌ اسرت .یره الگرً ورٍ دز ایره ممالرٍ
مؼسفی گسدید ،یادگیسی مستمس اش محیط ،وطف ویاشَای تی پاسخ تاشاز ي خلك زاَىازَرای تردیغ ي ازشش آفرسیه زا ترٍ ػىرًان سرٍ
فسمان تفىس استساتژیه ذوس می وىد .ایه الگً یه دستًزالؼمل اجسایی گات تٍ گات ویست .آوچرٍ پیرات اصرلی ایره الگًسرت ،ضریًٌ
متفايتی اش وگسش تٍ محیط وسة ي واز است .تا ایه وگسش ،می تایستی زاتطرٍ مردیسان ترا محریط تراشاز زا مجردد ًا تؼسیرف ورسد ي
ساشيوازَای مدیسیتی ساشمان زا مًزد تاشوگسی لساز داد .آوچٍ دز ایىجا مطس می ضًد ماَیتاً یه وًع داوص مدیسیتی ویست ،مىظًز
اش ایه تؼسیف مجدد ،تغییس تايزَای تىیادیه مدیسان است .تايزَایی وٍ سًاالت اساسی محیط وسة ي واز زا پیطساوٍ ت ش (فىرسی
ي اجسایی) تسای متحًل ساخته ساشمان َا لساز دَد .پاسخ مدیسان تسای دستیاتی تٍ مًفمیت چىدان ديز ویسرت ،يلری پاسرخ اش آن
وسی است وٍ سًالی دازد.

تسگسفتٍ اشۺ managementdoc.com

