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قواعــد ســه گانۀ تفکــر اســتراتژیک پیشــرفته

اوج گیری



ناشر مقدمهݘ
پویایی تئوری تا انسوف  ایگور توسط کسبوکار بهعالم استراتژی ورودبحث زمان از

گزارشهایعلمیوپایاننامههامختلفدر کتابها، دیویدتیسانبوهیازمقاالت،

کنکاشپیرامونابعادمختلف کهبه رشتههایمدیریتواقتصادنوشتهشدهاست

استراتژیک تفکر نام به مفهومیجدید تولد راه،شاهد میانۀ پرداختهاند.در استراتژی

هستیمکهتابهامروزجزءجذابترینوالبتهناشناختهترینمفاهیممدیریتاستراتژیک

استراتژیک تفکر زاییدۀ را استراتژی مینتزبرگ هنری همچون صاحبنظرانی است.

گریهملمتفکربرجستۀمدیریتنیزبااینطیفازصاحبنظران،همساز میدانند.

فهم و خالقیت مبنای بر استراتژی هنرمندانۀ معماری را استراتژیک تفکر و است

کرده کید کههملبرآنتأ کسبوکار کردهاست.وزناهمیتفهم تعریف کسبوکار

که تفکراستراتژیکبهحداعالیخودمیرسدتاآنجایی است،درتعریفمینتزبرگاز

کسبوکاردرذهنقرارمیدهد. تفکراستراتژیکرامعادلنمایییکپارچهاز

کنید باالنظاره کسبوکارتانرااز بالگردذهنخودسوارشویدو کهدر کنید فرض

و مسائل رفع برای الزم راهکارهای بتوانید و ببندد نقش ذهنتان در آن تصویر کل تا

آن کمک به را سازمانی فرصتهای از بهرهبرداری برای منابع سازماندهی چگونگی

کسبوکارتان،آنچیزیاست فراز بر بالگردذهن  پروازشمادر کنید. تصویرطراحی

کهریچهورواثدرتالشاستتابداندستیابیدوبرایدستیافتنبهاینهدف

کردهاست کهآخرینیافتههاواندیشههادررشتۀمدیریتاستراتژیکرابررسی است

کهمحصولتجربههایارزندۀویدر آنهاراباابزارهاوتکنیکهایی ودستچینیاز

کردهاستواثریناب مشاورههایاستراتژیکشبهسازمانهایمختلفاست،همراه

کردهاست. برایخوانندهخلق

کهمدیرانایرانیازمطالعۀایناثروتعمیقدر یاناقلمامیدواراست انتشاراتآر

مفاهیمارزشمندآن،بهرههایالزمراببرندوتالشبرایایجادمهارتتفکراستراتژیک

کنند. راآغاز
سمیهمحمدی
یاناقلم مدیرعاملانتشاراتآر



برنامهریزی تکنیکهای و ابزارها گذشته، دهۀ چند در
استراتژیکبهسرعتتوسعهیافتهاند،بااینحالتحقیقاتو
تفکر وذهنیایهمچون انتزاعی مفاهیم یافتههادرخصوص
استراتژیکهمچنانمحدودوکمدامنهاست.تفکراستراتژیک
گربخواهیدآنراتعریف مفهومیپیچیدهوچندبعدیاست.ا
اجتماعی علوم در شد. خواهید مشکل دچار جدًا کنید،
و نیستند تعریف قابل بهسادگی که دارند وجود مفاهیمی
داد. بهدست آنها  از کلی تلقیای میتوان بهترینحالت  در
که زمینهای است. مفاهیم دست این  از استراتژیک تفکر
اصلیترین جمله از میشود، مطرح آن در استراتژیک تفکر
که برایتعیینحدودوثغورآناست؛چرا متغیرهایتأثیرگذار
شرکتهای دولتی، بخش سازمانهای در استراتژیک تفکر

تجاریوعالمسیاستویژگیهایمتفاوتیبهخودمیگیرد.
نتیجۀ کتیکها تا ثمرۀتفکراستراتژیک،استراتژیاست.
اشتباه کتیک تا با را استراتژی برخی اما عملیاتیاند. تفکر
در انجام قابِل اقداماِت مجموعه دیگر، بعضی میگیرند.
راستایبهبودوتعالیسازمانرااستراتژیمینامند.حقیقت
اصالِح جهت در که عملیاتیای اقداماِت که است آن
انجامند، قابل سازمانی عارضههای و بهبود قابل نقاط
جهتگیریها از استراتژی نمیشوند. محسوب استراتژی
با رابطه  در استراتژی مضافًا، عملیات. از نه میگوید، سخن
اقداِماصالحِی باهرگونه رابطه  در نه اولویتهاطرحمیشود،
کثرقریببهاتفاق کها کرد قابلپیشنهاد.بنابراینمیتوانادعا
استراتژیاند. فاقد ما خصوصِی و دولتی بخش سازمانهای
است. مشهودتر عمومی بخش در بهخصوص کمبود این
توسعه برای کارشناسیضرورتیجدی بدنۀ و ثباتمدیریت

مقدمۀمترجمان



کارشناسانونه کهثباِتمدیرانو کیدمیکنیم وتکاملاستراتژیاست.البتهتأ
کهامکانتخصیص کارشناسان.تنهادرشرایطاستمراراست ثباتنامدیرانونا

هوشمندانهوپایدارمنابعمیسرمیگردد.
اخیرًامیشنویمکهبرنامهریزیاستراتژیککاالییلوکساستوضرورتیعاجل
کهآنچهاهمیتدارد،تفکر برایسازمانهایایرانیندارد؛درمقابل،ادعامیشود
استراتژیکاستکهبحمداهللمدیرانماهمگیبهآنمجهزند!بااینحال،واقعیت
که کارکردهایمدیریتاستوسازمانی کهبرنامهریزییکیازاصلیترین آناست
کلیدیتریننیازخودرا واقع برنامهوبهخصوصبرنامۀاستراتژیکنداشتهباشد،در
وزمانَبراست،اماتفکراستراتژیک فراموشنمودهاست.برنامهریزیفرآیندیدشوار
ما مدیران که است خاطر همین به شاید میباشد. تفسیرپذیر و ذهنی قابلیتی
قابل بهراحتی تفکراستراتژیک تفکراستراتژیکعالقهنشانمیدهند. به اینهمه

کهاستراتژیستهستیم. کنیم اندازهگیرینیست،پسهمۀمامیتوانیمادعا
قابلیِتتفکراستراتژیکبهرهمندباشند، بهعالوه،وقتیمیگوییممدیرانبایداز
کنش به بلکه نمیکنیم، کید تأ ایشان تصویرسازی یا ایدهپردازی توان به تنها
تنهادرخصوصوضع که نیست ایدهپرداز یم.مدیرصرفًا دار توجه نیز استراتژیک
کند،بلکهبایدتوانسازماندهیمنابعدرراستایایجادهمافزایی ایدهآلسخنوری
نیزداشتهباشد.پیشبردِنعملیاتوفعالیتهایروزانۀ را وخلقمزیترقابتی
شرکتدرمسیرچشمانداز،مکمِلخالقیتومهارتهایتحلیلگریمدیراناست.

کسبوکار،میاندیشندواندیشههاراتحققمیبخشند. استراتژیستهایدنیای
انجام انگشتشماری تحقیقات استراتژیک، تفکر درخصوص کنون تا
تفکراستراتژیکتفکیک پذیرفتهاست.مثاًلمینتزبرگ،برنامهریزیاستراتژیکرااز
تفکراستراتژیکانجام از برنامهریزیاستراتژیکبایدپس او ازدیدگاه میکند.]۱[
برتجزیهوتحلیلورسمیسازیمیداند، را برنامهریزیاستراتژیک تمرکِز او پذیرد.
با برسنتز)ترکیب(،شهودوخالقیتاستواراست. کهتفکراستراتژیک درحالی
اینحالاومنکرضرورتبرنامهریزینیست،بلکهبرنامهریزیاستراتژیکرابدون
برایتفکراستراتژیک وناقصمیداند.لیدکا،پنجمشخصه ابتر تفکراستراتژیک



و فرضیهگرایی۴  زمانمند۳، تفکر نیتمحوری۲، سیستمی۱، منظر برمیشمارد:
فرصتطلبیهوشمندانه۵. ]۲[بونابعادتفکراستراتژیکدرسطحفردیراشامل
سیستمی(، )تفکر محیطش و سازمان از کلنگرانه درک بود: دانسته بعد سه
خالقیتوخلقچشماندازیبرایآیندۀسازمان.]۳[بااینحالخوداوچندسال
بعد،تنوعدرسیستمهایبازنماییراشرطاصلیتفکراستراتژیکدرسطحفردی
کلیتفکر رابهعنوانابعاد دانستوسهگانۀتفکرسیستمی،خالقیتوچشمانداز
گروهیو استراتژیکومنتجشدهازپیشنیازهایتفکراستراتژیکدرسطوحفردی،

کرد.]۴[ سازمانیمعرفی
استراتژیک، تفکر درخصوص کادمیک آ دانش که گفت باید مجموع در
دغدغهای استراتژیستها َاعمال مفهومپردازِی و است تکامل درحال همچنان
زندهبرایدانشگاهیانوپژوهشگراِنحوزۀاستراتژیاست.ازسویدیگر،جذابیت
اینمفهوموابعادش،مدیرانرانسبتبهآنبیاندازهعالقهمندنمودهاست.تفکر
مدیران شد. خواهد تقویت آموزش و تمرین با که است قابلیت یک استراتژیک
برنامهریزیاستراتژیکدر میتوانندباتوسعۀقابلیتتفکراستراتژیکوبهرهگیریاز

کنارآن،پنجرههایفرصترابهرویسازمانهایخودبگشایند.
تفکر ساده، زبانی با تا است کوشیده هورواث، ریچ حاضر، کتاب مؤلف
کردن استراتژیکرادرقالبسهقاعدهتشریحنماید.قواعِداتحادبخشیدن،رقابت
کتابحاضرراتشکیلمیدهند،بانگاهی کهسهفصلاصلی کردن وپشتیبانی
گرفتهاند.ویاز بهمفاهیمتفکرسیستمی،مزیترقابتیواجرایاستراتژیشکل
وبهخصوصمدیریت کسبوکار چارچوبهاومدلهایرایجدرعلممدیریتو
ایدههای البته و میگیرد یاری کتاب محتوای به بخشیدن غنا برای استراتژیک
ابزارهاییجدیدبراینخستینبار کهدرقالبتکنیکهاو بدیعینیزارائهمیکند

کتابارائهمیشوند. این در

1.  Systems Perspective
2.  Intent Focused
3.  Thinking in Time
4.  Hypothesis Driven
5.  Intelligent Opportunism



ازدیدگاههورواث،برایدستیافتنبههرمشخصۀارزشمندیبایدقاعدهمند
اینقاعدهمستثنانیست.مهارتهایاتحاد شد.قابلیِتتفکراستراتژیکهماز
کردنبهعنوانقواعدتفکراستراتژیکپیشرفتهو کردنوپشتیبانی بخشیدن،رقابت
تألیفاِت فراست،تخصیصواقدامبهعنوانقواعدتفکراستراتژیکمقدماتی،محور
کتابحاضر،متمرکزبرسهقاعدۀتفکراستراتژیکپیشرفتهاست. اخیِراوهستند.
کتابحاضر،چالشهایاصلیاستراتژیرامعرفیمیکندو مولفدرمقدمۀ
و تفکراستراتژیِکمقدماتی ست،قواعدسهگانۀ

ُ
گ ارائۀچارچوب ادامه،ضمن  در

پیشرفتهرابهاختصارتوضیحمیدهد.
مدل و پلتفرم سیستم، الگو، مفاهیم توضیح بر مشتمل نخست، فصل
اینفصلموردبررسی کسبارزشدر کسبوکاراست.خلقارزش،ارائۀارزشو
بااستراتژی،موضوعاِت ارتباطش و آن انواع و نوآوری قرارمیگیرند.رشِدسودآور،

اینفصلبهآنهاپرداختهشدهاست. کهدر دیگریهستند
که رقابتیای موقعیتهای انواع و رقابت مفهوم تبیین فصلدومدرخصوص
آنهاخواهندیافتمیباشد.بازشناسیمزیترقابتی،معرفی کسبوکارهاخودرادر
ابزارهاییمانندنمایۀمزیترقابتیوتشریحانواعرقابتمباحثدیگراینفصلرا

بهخوداختصاصمیدهند.
کاربردیبرایمدیریتزمانوتشریحاهمیت فصلسومبهارائۀتکنیکهای

تأثیرگذاری،تمرین،محاورهوداستاناستراتژیمیپردازد.
آنهابازنگریاستراتژیضرورت کهدر فصلنتیجهگیری،دربارۀموقعیتهایی
معرفی استراتژی داربست مانند ابزارهایی فصل این  در میکند. بحث مییابد،

کتابارائهمیگردد. میشودونهایتًاجمعبندیونتیجهگیریازمباحث
و حامی کار مراحِل تمامی در که عزیزمان خانوادههای از قدردانی بهمنظور
پشتیبانمابودند،ترجمۀایناثررابهایشانتقدیممینماییم.همچنینازمدیران
محترم مدیرعامل محمدی، خانم سرکار بهخصوص یانا آر مجموعۀ کارکنان و
گروهپژوهشی-صنعتی یاناقلموجنابآقایاسدی،مدیرعاملمحترم انتشاراتآر
کهاینمتن،تاحد کوشیدهایم باآنکهبسیار یم. کمالتشکروسپاسرادار یانا آر



لذا است، اجتنابناپذیر بروزخطا هرحال در اما باشد، اشکال از ممکنخالی
گشودگیپذیرایپیشنهاداتونقطهنظراتعالمانۀشمادرخصوص مترجمانبا

کتابمیباشند. این
نادرسیدکاللیوبابکوطندوست
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۱۳7 هوشمندیرقابتی
۱۴۱ ناحیۀسبکسنگین
۱۴۵ رقابِتغیرمستقیم
۱۴8 رقابِتناملموس
۱۵۵ منظر۳۰۰متری

159 قاعدۀ سوم 
کردن پشتیبانی 

۱6۲ استفادۀاستراتژیکاززمان
۱67 تکنیکهایتبادلزمان
۱7۱ تأثیرگذاریبرتعهدنسبتبهاستراتژی
۱7۵ افزایشتعهدبابرهانیاجتماعی
۱7۹ رفتاراستراتژیک
۱8۳ تمرینتفکراستراتژیک
۱8۹ کنید کارتانراباهدفآغاز اصلعملی۱:
۱۹۰ کلرابهاجزابشکنید اصلعملی۲:
۱۹۰ راهکاریدستبهتصحیحبزنید اصلعملی۳:بااستفادهاز
۱۹۲ توسعۀعاداتاستراتژی
۱۹۹ محاورههایاستراتژی
۲۰۴ قدرتداستان
۲۰8 ایجادداستاناستراتژی
۲۱۴ منظر۳۰۰متری

نتیجه گیری
۲۲۳ چهزمانیاستراتژیراتغییردهیم؟
۲۲6 جلوگیریازآتشسوزی
۲۲8 کتیکی یابیتا ماتریسارز
۲۳۰ راهاندازیاستراتژی مرور
۲۳۲ داربسِتاستراتژی
۲۳۵ مناستراتژیکهستم
۲۳8 منظر۳۰۰متری



گرفتن ۱۳اوج

مقدمه

ن
رفت

جگ
او

برای اینکه چیزها را از منظر جدیدی نظاره 
کنیم، باید از هیاهو فاصله بگیریم.



گرفتن ۱۵اوج

راجلب توجهم که چیزی اولین نزدیکشدم، ۲6۹سی۱ هیوز بالگرد به وقتی
به خلبانی مربی کریس،۲ نبود.  کار  در دری اصاًل واقع  در بود. آن درهای کرد
وقتی که اینجاست گرممیشود.جالب باالهواخیلی آن که توضیحداد من
ندارد،بهدستورالعملبستن کهدر میخواهیمسواروسیلۀنقلیۀهواییایشوی
فهرستشصتتایی باهم، اینکه  از پس توجهمیکنیم. بیشتر ایمنی کمربند
بازبینیکرد-ازجملهدماغۀبالگرد، پرواز مواردیرابررسیکردیمکهبایدپیشاز
کابین،موتور،سیستماصلِیپره،ُدمبالگردوپرۀُدم-رویتنهادوصندلیموجود
کریسفهرست6۴تاییدیگریشاملموارد کردیم.دوبارهبا بالگردجاخوش در

نهایتآمادۀحرکتشدیم. کردیمودر بلندشدنرابازبینی مربوطبهپیشاز
باال این  از اینکه  از گهان نا میگرفتیم، اوج آبی آسمان در که همچنان
تنها آنکه وجود با شدم. شگفتزده میرسد، نظر به متفاوت چقدر همهچیز
به شهرها ِشمای و راهها  در آمدوشد الگوهای بودیم، آمده باال متر ۱۵۰ حدود
کهتاآن کرد چشممیآمدند.جنبههاییازساختمانهانظرمرابهخودجلب
کهدر زمانازآندورنمابهآنهانگاهنکردهبودم.میتوانستمخانههاییراببینم
کهازروی َپرتبودند بناشدهبودند؛آنقدر زمینهاییبهوسعت۴تا8هکتار

آنباالمیتوانستمهمۀآنهاراببینم. زمیناصاًلدیدهنمیشدند.از
کهبالگردرابرانی«وبه همانموقعکریسگفت:»خیلیخوب،نوبتتوست
کهبرایچرخاندِنصفحۀپرۀاصلیباتغییر کهدستهفرمان- کرد منیادآوری
زاویۀتیغۀپرههایرویبالگردبهکارمیرود-بسیارحساساست.بایدآنرابه
کهچرخِشصفحۀپرهدرجهتیویژهمنجربه نرمیوآهستگیحرکتداد،چرا
پاهایمنهمزمانرویپدالهای بالگرددرهمانجهتخواهدشد. حرکت
کنترلپرههایکوچکترتهبالگردرابرعهدهداشتند. گردندۀدمبودندکهوظیفۀ
را بالگرد گردندۀدمجهتدماغۀ کهدرهوامعلقبودیم،پدالهای آنجایی از
حریِم بررسی و بالگرد داخل پرواز ابزارهای بازبینی مشغول میکردند. کنترل

1.  Hughes 269C
2.  Chris
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برق وسیم دیگر،ساختمان نقلیۀهوایِی نظروجوِدوسایل از اطرافمان هوایی
کریسپرسید:»میدانیسیمتردیگرهمباالبردیمان؟« که بودم

میوزید، کابین درون به برساعت کیلومتر ۴۰ باسرعت باد که حالی در
کهسیمتر کردموفهمیدم پاسخدادم:»وای،نه.«تابخوردنبالگردراحس
گفتم:»شاید کمشدهبود. یادواعتمادبهنفسم دیگرهمباالرفتهایم.اضطرابمز

کنترلبالگردرادردستبگیری.« بهترباشدخودت
راست سمت به داشتیم که زمان همان در »باشه.« گفت: کریس
به بدنم و بودم گرفته را صندلی زیر محکم چپم دست با من میچرخیدیم،
کریسبادیدناین بالگردبایدآنجامیبود. کهدر کجشدهبود سمتورودیای
باالبهحومۀشهرخیرهشدهبودموباخودمیاندیشیدم: صحنهلبخندزد.از
گرفتهام.«درس یاد رادرست ایمنی کمربند بستِن کهقسمِت »خدایاشکرت

منبهپایانرسیدهبود. خلبانِیبالگردآنروِز
دانش، بالگرد، ماهرانۀ برایهدایت که بود این آموختم ایندرس  از آنچه
ندارم، را قابلیتها این کهمن بود  آشکار نیازاست. یادی ز مهارت و آمادگی
ابزارهایهدایِت گرفتنهمزماِن بهکار بر راداشت.تسلط آنها امامربیامهمۀ
)شرایط هوایی حریِم یابی ارز داخلی(، )شرایط پرواز ابزارهای پاِیِش چندگانه،
گرفتنسفری خارجی(وطرحریزینقشۀپروازیهوشمندانه،همگیدرشکل
رهبر است. ترتیب همین به وضعیت هم کسبوکار در دخیلاند. موفق
شرایط دارد، را ابتکار۱ همزماِنچندین مدیریت مهارت نیز واقعی استراتژیک
میگیرد، زیرنظر را غیره( و فرهنگ فرآیندها، افراد، )مانند کسبوکار داخلی
شرایطخارجی)مانندروندهایبازار،نیازهایمشتری،دورنمایرقابتی۲وغیره(
کوتاهمدتو یابیواقدامهایاستراتژیکراطراحیمیکندتابتواندبهاهداف راارز
گرفتنضرورتدارد. اهدافبلندمدتدستیابد.البتهدرهردویاینموارد،اوج

طیف که شدهاند تعریف کالن اهداف به رسیدن راههای ابتکارها، استراتژیک، مدیریت تعریف  در :initiative  .۱
اقدامات،برنامههاوپروژههارادربرمیگیرند-م. وسیعیاز

2.  competitive landscape
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کردنیاترقییافتنبهرتبهیاسطحفکریباالتراست. گرفتنبهمعنایرشد اوج
کهمیتواناز ]۱[بهقطعیقینبالگردمناسبترینوچابکترینوسیلهایاست
کرد.برخالفوسایلنقیلۀهواییبا آنبرایباالبردنفردیبهارتفاعاتاستفاده
بالهایثابت)هواپیماها(،بالگردهامیتواننددرجاییثابتتامدتهادرهوا
بلندای یادر اززمینباشد ارتفاعچندمتری معلقبمانند،حالمیخواهددر
مدیران و مدیرانعامل از مکررًا که چالشهایی بزرگترین از یکی متری. ۱۰٫۰۰۰
که»مانیازبهاوجگیریسطحتفکرمدیرانمان منابعانسانیمیشنوم،ایناست
کهمدیرانبایدقادرباشندتفکرشان داریم.«درحقیقتآنهامیخواهندبگویند
کتیکِیعملیاِتروزمرهبهسطحباالتریارتقاءدهند؛دراینسطح راازسطحتا
کهبتوانندنحوۀجور کهمیتواننددیدگاهشانراطوریگسترشدهند باالتراست
کنندوارزشباالتریرا کسبوکارشانبایکدیگررادرک شدنعناصرمحوری
برایمشتریانبهارمغانآورند.چالِشزمانبِراوجگرفتندرتفکِریکفرد،ازطریق
گرفته،تأیید کونومیستاینتلیجنسیونیت۱انجام کهتوسطشرکتِا پیمایشی
شدهاست.اینپیمایشنشانمیدهدکه6۴%ازمدیراِنشرکتهایباعملکرد
پایینمعتقدندکه»مابهقدریدرگیِرجنگیدنبامسائلروزمرههستیمکهفرصت

کنیم.«]۲[ گامیبهعقببگذاریموماجراراازدوردستترنظاره نمیکنیم
از پر شهرهای مانند کم پرترا نواحی  در پرواز برای الزم چابکِی بالگرد،
کهباهیچ آسمانخراشراداردوهمچنینقادراستبهنواحیدوردستیبرود
بالگرد قابلیتها، این کوهها. قلۀ مانند نیست، قابلدسترسی وسیلۀدیگری
کهنظیرآنرانمیتوانیافت.این رابهچنانوسیلۀهمهکارهایتبدیلمیکند
ازحملونقل بالگرداست؛ برای کارکردهایمختلف بهمعنای همهکارهبودن
که گرفتهتاحمالتهواییتوسطنیروهاینظامی.همانطور درمانِیاورژانسی
جیمزچایلز۲نوشتهاست:»ازمیانهمۀپرندگان،پستاندارانبالداروحشرات،
و پس و هوا در ایستادن مهارِت دارای که هستند معدودی بسیار تعداِد تنها
کهدارایچنین پیشرفتندرآنوضعیتمیباشند؛باایناوصاف،هرچیزی

1.  Economist Intelligence Unit
2.  James Chiles
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چابکی به نیز  کسبوکار رهبران ]۳[ است.« کمیاب جانوری باشد، قابلیتی
احتیاجدارند-چابکیذهنی.چابکیذهنی،رهبرانراقادرمیسازدتاباوجود
گزارشاتوجلساتجلوهمیکند، کهبهشکلایمیلها، کمشدیِداطالعاتی ترا

گردند. بهاتخاذتصمیماتدرست بتوانندبهخوبیبیاندیشندتاقادر

اهمیتاستراتژی

اوجبخشیدنبهتفکربرایتعیینجهتاستراتژیکمیتواندتأثیرات ناتوانیدر
توسط انجامگرفته پژوهشهای باشد. داشته سازمان بر بلندمدتی مخرب
که7۰%شرکتهایسهامیعامبامشکل کانِفِرنسُبرد۱نشاندادهاست شرکِت
کاهشدرآمدوافتارزشبازارشانروبروهستند.]۴[پژوهشهایبیشتر،علت
اصلیاینافِتدرآمدیرابهتصمیماتضعیفدرخصوصاستراتژیمرتبط
خارجی عوامل به سازمان شکستهای دادن نسبت گرچه ا ]۵[ میسازد.
کهتصمیماتدرخصوص ماننداقتصاد،آساناست،اماواقعیتایناست
ادامه استراتژی،علت7۰%شکستهادرطولزمانراتوضیحمیدهد.]6[در
کهعواملخارجی،یا دونمونهازاشاراِتمدیراناجراییراازبابمثالآوردهام
بهقولخودشانبادهایمخالفرادلیلشکستهایسازمانِیخودمیدانند:

کهدردومینفصل »مابابادهایمخالفرقابتیروبروشدیم
گرفتند.«]7[ سالشدت

مدیرمالیتلکام

اینواقعهمتأثرشدیم.همۀمادرتالشبودیمتا »ماهمگیاز
بهنتیجۀمتفاوتیدستیابیم،امابرایمدتیبادهایمخالف
کنون ا که رساندند جایی این به را ما و . . . گرفتند وزیدن

هستیم)ورشکستگی(.«]8[
مدیریکخردهفروشی

1.  Conference Board



گرفتن ۱۹اوج

کهشنیدیدفردیاقتصادیابادهایمخالفرابهعنوان بنابرایندفعۀبعدی
کنیدوآیینهایبه مسببعملکردضعیفسازمانشمالمتمیکند،تبسمی
گر دستشبدهید]تامسبباصلیعملکردضعیفسازمانشرادرآنببیند[.ا
برایخودتانمصادره را موفقیتها اعتبار مراداست، وفق بر اوضاع که زمانی
کارهاخوبپیشنمیروندهمخودتانپاسخگوباشید. میکنید،پسبایدوقتی
اینپاسخگوییبااستراتژیشماآغازمیشود.وزیرپیشینخزانهداریایاالت
نمیآورند؛ بهانه و  عذر بزرگ »شرکتهای بود: گفته بهدرستی آمریکا متحدۀ
بهانههاییماننداینکهعملکردضعیفشانبهخاطراوضاعنامناسباقتصادی
بودهاستیاقیمتهاخوبنبودهاند.اینشرکتهادرهرشرایطیخوبعمل

میکنند.«]۹[
خصوص در ضعیفی تصمیمات که هنگامی میدهد نشان پژوهشها
عملکرد میشود، درآمدی افِت   دچار سازمان و میگردد اتخاذ استراتژی
ضعیفبهطورمتوسطتابیشاز۱۰سالادامهپیدامیکند.]۱۰[متأسفانهاین
پژوهشها بیانجامد. ورشکستگی به میتواند ضعیف عملکرد طوالنِی دورۀ
کهعامل درخصوص7۵۰موردورشکستگیدردورهای۲۵سالهنشاندادند
رایجی  باور علیرغم ]۱۱[ است. بوده بد« »استراتژی ورشکستگیها این اصلی
خود در که دیدهاند نواقصی  در را کامیها نا علت پژوهشگران دارد، وجود که
استراتژیهاوجودداشتهاستونهدراجرایضعیفاستراتژیها.بنابراینمهم

کهدرساختناستراتژیهامهارتداشتهباشیم. است
استراتژیعالیتوسطاستراتژیستهایعالیخلقمیشود.استراتژیعالی
ایجاد پاورپوینت استادانۀ ارائههای یا اکسل کاربرگهای از جادویی بهطور
کهمیتواننداستراتژیکبیاندیشند. نمیگردد،بلکهازمدیرانینشأتمیگیرد
شرکِت اطالعاتی معاون و جهانی تجاری خدمات رئیس پاِسرینی۱، فیلیپو

مِبل۲درمجلۀوالاستریتژورنال۳چنیناذعانمیکند:
َ
گ پروکِترَاند

1.  Filippo Passerini
2.  Procter & Gamble
3.  Wall Street Journal
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مکان و زمان در درست استراتژیهای داشتن روزها این
اتخاذ کنون ا است. شده پیش از حیاتیتر مناسب
گراشتباه کها استراتژیهایدرستخیلیاهمیتدارد،چرا
کنید،درعرضچندماهازخطخارجخواهیدشد.درگذشته
کردهاید،الاقلچندسالیفرصت اشتباه یابید در اینکه برای
گراستراتژیهایدرستینداشتهباشید،در داشتید.اماامروزها
عرضسهتاششماهدچارمشکالتبزرگیخواهیدشد.]۱۲[

موفقیت در ذاتی عاملی استراتژی، که معتقدند مدیران کثر ا که درحالی
این سازمانشاناست،مطالعاتمتعددنیزبراینادعاصحهمیگذارند.یکیاز
مطالعاتچنیننتیجهمیگیرد:»استراتژیتأثیرمثبتومعناداریبرعملکرد
شرکتدارد.بهطوردقیقتر،همبررشدوهمبرسودآوریشرکتاثرمیگذارد.«
تفاوت ایجاد باعث »استراتژی است: چنین دیگر مطالعهای خالصۀ ]۱۳[
کهشواهد میانسودآورِیشرکتهایموفقوناموفقمیگردد.«]۱۴[درحالی
فقدان و سازمان موفقیت در استراتژی وجود اهمیِت تجربی، و حکایتشده
اندیشمندانه، رویکردی  هنوز میدهد، نشان را سازمان درشکست استراتژی
در پیمایشی است. نشده رایج استراتژی تدوین برای عملی و روششناسانه
کهتنها۱۹%ازمدیراناعالم میانبیشاز۲٫۰۰۰مدیراجراییدرجهاننشانداد
]۱۵[ دارند. استراتژی تدوین برای فرآیندمشخصی کهشرکتهایشان کردهاند
کهفرآیندی واقعیِتهشداردهندهایناستکه67%ازمدیرانشرکتهاییهم
برایتدویناستراتژیدارند،اظهارداشتهاندکهسازمانشاندرتدویناستراتژی،
کهوقتینوبتبهاستراتژیمیرسد،برخی بدعملمیکند.]۱6[آشکاراست
و دانستن میان نمیگذارند»شکاف که دارند واقعیوجود دنیای در چالشها
کهتدویناستراتژیاهمیتدارد انجامدادن«پرشود.عمدۀمدیرانمیدانند

اثربخشیانجاممیدهند. رابهطور کار اماتعداداندکیاین



گرفتن ۲۱اوج

دهچالشاصلیاستراتژی

جایجای در را استراتژیک۱ تفکِر کارگاههای که حالی در گذشته، دهۀ طی
جهانبرگزارمیکردم،فهرستینزدیکبه۴۰موردازچالشهاییراثبتنمودم
کهمدیران،آنهارابهعنوانموانعایجاد،اطالعرسانیواجرایاستراتژیمعرفی
کردنآنبه۲۵شرکتوپاسخهای میکردند.وقتیدقتمطالعهامرابامحدود
بیشاز۵۰۰مدیربهبودبخشیدم،فهرستیاز۱۰چالشاصلیاستراتژیوفراوانی
آنهابهدستآوردمکهاینچالشهارادرجدول۱-۰مشاهدهمیکنید. هرکداماز

جدول 1-0 چالش های استراتژی

درصد چالشردیف
سازمان ها

۹6زمان۱

7۲تعهد)خریدارداشتناستراتژیدرمیانافرادسازمان(۲

6۰فقداناولویتها۳

۵6وضعموجود۴

۴8عدمدرکچیستیاستراتژی۵

ابزارهایالزمبرایتفکراستراتژیک6 ۴8فقدانآموزشهاو

۴8فقدانهمسویی7

۴۴آتشنشانی)واکنششدیددرمواجههباهرمسئلهای(8

کیفیتوبهموقع۹ ۳6فقداندادههاواطالعاتبا

۳۲جهتگیریغیرشفافشرکت۱۰

1.  strategic thinking



اوجگیری۲۲

1-زمان)96درصد(

وقتی است. زمان میشود، ذکر استراتژی خصوص در که چالشی رایجترین
گرفتنآنهاوجوددارند، کمتریبرایبرعهده مسئولیتهابیشترمیشودوافراد
اندازۀفعالیتهاروبرومیشوند.تازمانیکهفهرست کثرمدیرانباحجمبیشاز ا
احساس باشد، داشته وجود هفته هر برای الزماالجرا کارهای از بلندباالیی
کارهابهافراددستمیدهد،اماحقیقتایناست انجامموفقیتآمیز کاذبیاز
نتوانند فردی وظایف که درصورتی نیست. توفیق معادِل فعالیتهمیشه که
تلۀفعالیتبهخاطر گرفتار کنند،آنگاهممکناست استراتژیراقویًاپشتیبانی
یادیبرایانجامدادنوجودداشتهباشد،مدیران فعالیتشویم.وقتیکارهایز
کنند اینکهبرایتفکراستراتژیکدرخصوصکسبوکارشانلحظهایدرنگ از
هرگز یابیهایعملکرد ارز کهمیدانیم، گناهمیکنند.همانطور احساس هم
کردنبهمدتششساعتدرهفته« باعنوان»استراتژیکفکر شاملسطری
یادیبرایانجام کارهایز انتظارات«نیستند.وقتی »فراتراز وستونیباامتیاز
کردن،اولینچیزیاست دادنوجودداشتهباشد،اختصاصزمانیبرایفکر

کهفدامیشود.

2-تعهد)72درصد(

جلبتعهددیگرانبرایپشتیبانیواجرایاستراتژی،بسیاریازمدیرانراآزار
تحتعنوان»خریدارداشتناستراتژیدرمیانافراد کهمعمواًل میدهد.تعهد
گر گونیچالشانگیزباشد.ا گونا سازمان«همخواندهمیشود،میتواندبهدالیل
درک را آن یا نباشند مطلع آن از کنند، اجرا را استراتژی است قرار که افرادی
نکنند،آنگاههرگزتعهدبهوجودنخواهدآمد.براساسمطالعهایکهدردانشکدۀ
که%۹۵ گرفت،بهطورحیرتانگیزیمعلومشد بازرگانیدانشگاههارواردانجام
بیاطالع شرکتهایشان استراتژیهای از یا بزرگ سازمانهای در کارکنان از
هستندویاآناستراتژیهارادرکنکردهاند.]۱7[برخیازرهبرانارشدممکن
برایسازمانشما اینعدد  مقدار یافتن اما کنند، رد کاماًل را یافته این است



گرفتن ۲۳اوج

ایناست استراتژیدرسازمان،  واقعًاضرورتدارد.دلیلدیگِرفقداِنخریداِر
استراتژی نمیدانند و نمیکنند درک را استراتژی افرادضرورت  از بسیاری که
کهدر کند.مطالعهای کمک چگونهمیتوانددردستیابیبهاهدافشانبهآنها
آنها کهتنها۲۰%از گرفت،نشانداد کارکنانسازمانهاانجام میان۲۳٫۰۰۰نفراز
ارتباطمیانفعالیتهایشانبااهدافبلندمدتواستراتژیهایسازمانمتبوع
را استراتژیها ضرورت نتوانند سازمانی رهبران گر ا ]۱8[ فهمیدهاند. را خود
کارکنانترجمه بهطورمناسبتبییننمایندوایناستراتژیهارابهفعالیتهای

کمترینحدخودخواهدبود. ننمایند،آنگاهسطحتعهددر

3-فقداناولویتها)60درصد(

یکیازاصلیتریندالیلناامیدیدرمیانمدیران،فقدانسراسریاولویتبندی
پر۱  ظرِف عارضۀ شوند، پنداشته مهم همهچیز وقتی است. رهبری سطح در
افراد برای آنگاه نشوند، مشخص شفافی اولویتهای گر ا آمد. خواهد پیش
کار باید موضوعاتی چه درخصوص کنند تعیین که بود خواهد دشوار بسیار
نمایند.عدموجوداولویتهاباعث کار کنندوچرابایدبررویآنموضوعات
کهابتکارهای آنجایی از میشودافرادنتوانندمواردراازظرفشانبیرونبگذارندو
احساس است، غیرممکن عماًل آنها همۀ دادن انجام که دارد وجود یادی ز
بااین بهمنزلۀهشداری اولویتها ناامیدیوخستگیغالبمیشود.فقدان
کردن-انتخاببرخیمواردوعدم سبکسنگین کاردشواِر که مضموناست
به انتخاببقیه-درتدویناستراتژیانجامنگرفتهاست.استراتژیخوبنیاز
کهباحذففعالیتهایزایدوبیارتباطبااهداف کردن۲دارد سبکسنگین

کمکمیکند. اولویتها سازمان،بهنوبۀخودبهاستقرار

داخل به را آن تا است مهم کهچهچیزی کنم انتخاب نمیتوانم که آنجایی  از :overflowing-plate syndrome   .۱
اینعارضهوعلتایننامگذاریاست-م. بشقابمبگذارم،همهچیزرادربشقابممیگذارم.اینمثالیکالسیکاز
که آنجایی  از اما ترجمهشدهاست. بدهبستان واژه، این استراتژیک، ازمتنهایمدیریت trade-off:دربسیاری  .۲
بدهبستان،نوعیعملفیزیکیراتداعیمیکندوممکناستبرداشتاشتباهیازآنشودازمعادلسبکسنگین

کردنبهجایآناستفادهشد-م.



اوجگیری۲۴

4-وضعموجود)56درصد(

را موجود وضع افراد که میدهد نشان اجتماعی علوم در متعدد مطالعات
تغییِر میدهند، تغییر را استراتژی افراد وقتی ]۱۹[ میدهند. ترجیح تغییر به
تخصیصمنابعاجتنابناپذیراست،یعنینحوۀسرمایهگذارِیزمان،استعداد
استراتژیشاملسبکسنگین که آنجایی  از تغییرمیکند. افراد بودجههای و
دست از منابع سایرین، و میآورند بهدست منابع افراد برخی میشود، کردن
ترجیح بدهند، دست از را منابعی است قرار که افرادی بهوضوح میدهند.
باعث که دیگری عامل بماند. باقی سابق شکل همان به اوضاع میدهند
ترجیحوضعموجودمیشود،وجوداینذهنیتاست:»سریراکهدردنمیکند،
کردهاند،باایدۀ کهدرگذشتهموفقیتراتجربه گروههایی دستمالنمیبندند.«
اعمالتغییراتدراستراتژیمخالفتمیورزندواینسوالرامطرحمینمایند
کهآنها کهباعثموفقیتماشدهاند،تغییردهیم؟«آنچه که:»چراچیزهاییرا
روندهایبازار،پیشرانهای کهتغییراتدر درکنمیکنند،اینواقعیتاست
رامنسوخسازد. ارزشمشتریودورنمایرقابتیممکناستاستراتژیفعلی
برنامۀ استارباکس۲، در دورۀمدیرعاملیاش دومین در هاواردشولتز۱ که زمانی
گفت:»مانمیتوانیمازوضعموجود احیایاینشرکترارهبریمیکرد،چنین
عنوان به را موجود وضع که کسبوکاری هر امروزه باشیم. داشته رضایت
واقعمارِشمرگخودرامینوازد.«]۲۰[ قاعدهایعملیاتیدرآغوشمیکشد،در

5-عدمدرکچیستیاستراتژی)48درصد(

واقعی چیستی درخصوص سرگشتگی نیز سازمانی باالترینسطوح  در حتی
استراتژیبهوفوردیدهمیشود.شایدبهواسطۀماهیتانتزاعیاستراتژیاست
با آنبرداشتمینمایند.استراتژیاغلب از کهافرادمختلف،معانیمتفاوتی
کتیکها کوتاهمدتوحتیتا مأموریت،چشمانداز،اهدافبلندمدت،اهداف
ارائۀتعریفیجهانشمولازاستراتژیوتوضیح کامیدر گرفتهمیشود.نا اشتباه

1.  Howard Schultz
2.  Starbuck’s



گرفتن ۲۵اوج

باشد؛ تفسیرپذیر واژه این که باعثمیشود آن مثالهایشفافدرخصوص
اینکه برای آنهاغیرکارامیگردند. نتیجهطرحهاغیراثربخشواطالعرسانِی در
اولینجلسهای  در شوید، مطلع سازمانخودتان در مفهوم این درک ازسطح
دستشان به را سانتیمتری 8  ×  ۱۲ کارتی دارید، خود مدیران از یک هر با که
کارت آنهابخواهیدتعریفشانازاستراتژیراهمراهبامثالیبررویآن از بدهیدو
برایاعضای را آنها روی نوشتههای و کنید راجمع کارتها بنویسند.سپس
کهبهطریقمشابهیاستراتژیرا گروهباصدایبلندبخوانیدوتعدادافرادیرا
کنید.پروفسورریچاردروملت۱اینمسئلهرابهاین تعریفنمودهاند،شمارش
ازرهبرانسازمانیمدعیهستند یادی ز  شکلتوضیحمیدهد:»تعدادبسیار
فهرست . . . نیست چنین اصاًل که حالی در دارد، استراتژی سازمانشان که
کهاغلببهاشتباهناِماستراتژیهایااهدافرابر کارهابرایانجام بلندباالییاز
کارهایی رویآنمیگذارند،استراتژیمحسوبنمیشود،بلکهتنهافهرستیاز

گیرند.«]۲۱[ کهبایدانجام است

6-فقدانآموزشهاوابزارهایالزمبرایتفکراستراتژیک)48درصد(

تفکر داشتن برای که نیستند استراتژیک دلیل این به تنها مدیران از بسیاری
راندیدهاند.سالیانمتمادیدرصنعت آموزشهایالزم کنشاستراتژیک، و
که چرا باشند، استراتژیک که نمیخواستند ناحیهای فروش مدیران از دارو
دستیابی فروِش رویکرِد  کنار در دارویی شرکتهای موفِق  کسبوکاِر مدل
این  در تغییرات امروزه اینحال با بود. َبرنده همیشه فرمولی فروش۲،  تکراِر و
در جغرافیایی تفاوتهای درمانی، خدمات در اصالحات شامل صنعت-
سازمانهای ظهور و بازپرداخت خطمشیهای مدیریتشده، مراقبتهای
است الزم که داده تغییر بهنحوی را وضعیت )ِایسیاو(۳- پاسخگو مراقبتی
مدیرانفروشمنطقهایمنابعشانرابهطوراستراتژیکتخصیصدهندومیان

1.  Richard Rumelt
کهآنهادرمعرضچیزیقرار کلمخاطبانوتعداددفعاتی بهترتیبنشانهبهتعداد اینرویکرد،دستیابیوتکرار ۲.در

میگیرند،دارد-م.
3.  Accountable Care Organizations (ACOs)



اوجگیری۲6

رشد را کسبوکارشان بتوانند تا کنند سبکسنگین مختلف فرصتهای
که۹۰%ازمدیرانعاملومعاونانهیچآموزشی دهند.پژوهشهانشانمیدهد
تبدیلشوند. ندیدهاندتابتوانندبهاستراتژیستهایقابلیدرحیطۀکسبوکار
کهتوسطشرکت گربدانیممطالعهای ا باایناوصاف،تعجبآورنیست ]۲۲[
که گرفتهاست،نشانمیدهد کتیو۱درخصوص۱۵۴شرکتانجام هریساینترَا
ممکن گاهیاوقات ]۲۳[ هستند. استراتژیک متفکرانی مدیران، از %۳۰ تنها
اجرایی مدیراِن و مدیرعامل میان استراتژیک، تفکر ضرورِت حیث از است
تنها%۲8 که حالی در داد نشان پیمایشیجهانی باشد. نداشته وجود توافق
بهبود به  نیاز استراتژیک تفکر نظر از تیمهایشان ازمدیرانعاملحسمیکنند
نیمیازمدیراناجراییمعتقدندکهمهارتهایتفکراستراتژیک دارند،بیشتراز
مینویسد: فلی۲

َ
ل ایجی گمبل، اند پروکتر مدیرعامل ]۲۴[ یابند. بهبود باید

کهبرایهمیشهادامهیابد.تقریبًادرهر »هیچاستراتژیتمامعیاریوجودندارد
کسبپیروزیوجوددارد.بههمیندلیلاست صنعتی،راههایمختلفیبرای
کهایجادقابلیِتتفکراستراتژیکدرسازمانهاتاایناندازهحیاتیاست.«]۲۵[

7-فقدانهمسویی)48درصد(

دشواری  کاِر افراد نمودن همدل و توجیه میرسد، استراتژی به نوبت وقتی
در مختلف گروههای که است واقعیت این  از ناشی اصلی چالش میشود.
گاهیاوقاتآنهاباسایرین سازمان،اهدافواستراتژیهایخودشانرادارند.
داشته وجود ناهمسویی وقتی نیست. اینگونه اغلب اما میشوند همسو
مختلف بخشهای مدیراِن و میکشد زبانه قدرت جنِگ شعلههای باشد،
تامطمئن اقداممیکنند برعلیههم کنند، یکدیگرهمکاری با اینکه بهجای
تیمهای میان است ممکن ناهمسویی مییابد. تقدم آنان اولویتهای شوند
برخیسازمانها یابد.  بروز نیز اعضایهیأتمدیرۀسازمان و اجرایی مدیران
کاِر آنها کمک با که ورودیهایی فراهمکنندۀ عنوان به هیأتمدیرهشان از

HarrisInteractive  .۱:یکیازشرکتهایپیشتازجهاندرحوزهتحقیقاتبازار-م.
2.  A. G. Lafley



گرفتن ۲7اوج

تدویناستراتژیآغازمیشود،استفادهمینمایندوبرخیسازمانهاازاعضای
کهازقبلتکمیلشدهاسترادر هیأتمدیرۀخودمیخواهندتااستراتژیای
کنند.انتخابسطحبهینهبرایتبادالت یابی قالبجلسۀپرسشوپاسخارز
هیأتمدیره، اعضای از گرفتن کمک برای مناسب انتظاراِت تنظیم و فکری
عاملیحیاتیدرموفقیتمدیرعاملاست.پیمایشانجامشدهدرمیان۱۰٫۰۰۰ 
نیز و موفقیت عامل اصلیترین که داد نشان مختلف مدیرعاملشرکتهای
مدیرانعامل، سوی از مدیران انتصابهای  در شکست عامل اصلیترین
ناشیازوضعیتهمسوییاستراتژیکمیانمدیرعاملواعضایهیأتمدیره

میباشد.]۲6[

8-آتشنشانی)44درصد(

مدیران گر ا میشود. آغاز سازمان رأس از آتشنشانی ذهنیِت نکنید، اشتباه
کارشاندرمیآورد، کهرهبراِنارشدشانمرتبًابههرمسئلهایکهسرازمیز ببینند
خواهند پیش در را  رفتار همین بهمرور نیز آنها خوِد میدهند، نشان واکنش
میگیرد جای سازمانی فرهنِگ در آتشنشانی روحیۀ ترتیب، این به گرفت.
میکنند. کسب بیشتری اعتبار هستند، واکنشی بقیه  از بیشتر که افرادی و
کنند، یابی ارز فکورانه را آن مسئلهای، هر به دادن پاسخ از پیش که مدیرانی
کهآنها بهنظرنخواهندرسید،اماواقعیتایناست بهاندازۀآتشنشانانُپرکار

فوقالعادهبهرهورترهستند.
کهمیتواند کنیم«جملهایسادهاماقدرتمنداست »بیاییددرموردشفکر
کهایمیلی وفرهنگشمامحونماید.دفعۀبعدی کسبوکار واکنشیبودنرااز
از یکی یا بود شده متمایز نامهها سایر از فوری عالمت با که کردید یافت در
اقداِم به چگونه پرسید شما از و شد وارد کارتان دفتر به سراسیمه کارکنانتان
پروژههای شرکِترقیبواکنشنشاندهیمیاازشماخواستدرموردیکیاز
محبوِباینروزهایشرکتتصمیمیاتخاذکنید،بهاوچنینپاسخدهید:»بیا
کهموضوعمذکورچگونهمیتواند کنید بررسی آنوقت کنیم.« درموردشفکر
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تمرکزاستراتژیکشما دردستیابیشمابهاهدافبلندمدتتانوپشتیبانیاز
و کسبوکارتان بر تأثیرش موفقیت، احتماِل منظور، این به باشد. یاریرسان
یافتید اینتجزیهوتحلیلهادر گرپساز آنرامشخصنمایید.ا منابِعموردنیاِز
پشتیبانی شما استراتژیهای و بلندمدت اهداف از جدید فعالیِت این که
سایر اهمیت به توجه با که دهید اطالع مربوطه افراِد به مهربانی با نمیکند،
ضرورِت جدید مورِد میکنید، کار آنها روی بر حاضر حال در که موضوعاتی

تخصیصمنابعراتوجیهنمیکند.

کیفیتوبهموقع)36درصد( 9-فقداندادههاواطالعاِتبا

تفکراستراتژیکبهصورتتواناییایجاِدمستمربینشهایجدیدبرایدستیابی
بیشتری تعداد یا ازدو ترکیبی واقع  بینشدر تعریفمیشود. رقابتی بهمزیت
کهبهخلقارزشجدیدمنجر تکههایاطالعاتیادادههابهطریقییکتااست
که گرفتهاند میشود.بنابراین،اطالعاتیادادههادرمرکزتفکراستراتژیکقرار
راههایبیمانندیبایکدیگرترکیبمیکنیمتابهرویکردها،روشها ماآنهارااز
دست مشتریان برای برتر ارزِش آوردن فراهم  بهمنظور جدیدی راهحلهای یا
درخصوص کیفیت با و بهموقع دادههای و اطالعات که کنیم.مدیرانی پیدا
یافتنمیکنند،برایاستراتژیکفکرکردن جنبههایکلیدِیکسبوکارشاندر
نیزحیاتیاست.در ایناطالعات تواناییدرِک البته بامانعمواجهمیشوند-
معنای نمیتوانند کارکنان از که6۲درصد داد نشان راستا،مطالعهای همین
و اولویتها وجود بدون ]۲7[ یابند. در را میکنند یافت در که دادههایی
مدیران بینشها، بهاشتراکگذاری و طبقهبندی درک، برای روشهایشفاف
اهداف به دستیابی بهمنظور راههایی خلق برای سازمان سطوِح تمامی در
شد. خواهند دائمی کشمکش  دچاِر خود، کوتاهمدِت اهداف و بلندمدت
گرفتهاست، ُکمپانی۱صورت کهتوسطشرکتمشاورۀمککینزیاند پژوهشی

1.  McKinsey & Company



گرفتن ۲۹اوج

بینشهای اساس بر کسبوکارشان  سودآوِر رشِد زماِن  در مدیران که چالشی
استراتژیک،باآنمواجهمیشوندراتصدیقنمود:

بینشاستراتژیِکتازه-چیزیکهشرکِتشمامیبیندوبقیهاز
بنیانهایمزیترقابتیاست.چنین دیدنشناتوانند-یکیاز
حرکاتی بر را منابعشان تا میکند کمک شرکتها به چیزی
بقیهجدامیکند.تنها۳۵درصد از کهآنهارا متمرکزنمایند
کهاستراتژیهایشان از۲٫۱۳۵مدیراجرایِیجهانیباوردارند

مبتنیبربینشهایبیهمتاوقدرتمنداست.]۲8[

10-جهتگیرِیغیرشفافشرکت)32درصد(

کهجهتگیریاستراتژیکشفافیدرسطحکسبوکاروسطحبنگاِه درصورتی
در بود. خواهد دشوار مدیران برای استراتژی وضِع باشد، نداشته وجود مادر
کسبوکاروسطحبنگاِهمادروجود برخیسازمانهااستراتژیهاییدرسطح
دارد،اماآنهارامخفینگهمیدارند.مسلمًااینمخفیکاریبهایندلیلاست
کهمخفینگهداشتِن کهازکشفاستراتژیتوسطرقباجلوگیریشود.درحالی
فرآیندهایاختصاصیوداراییهایفکرِیآیندهقابلدرکاست،مخفینگه
گراستراتژیدرموردچگونگی بهنظرنمیرسد.ا داشتِناستراتژیچندانمعنادار
ندارد امکان آنگاه کوتاهمدتاست، اهداف و بلندمدت اهداف به دستیابی
از که بردناستراتژیایجلبشود برایپیش کارکنان کامل وتعهد مشارکت
بیش »ما رویکرد استراتژی- تدوین فرآینِد نبوِد هستند. بیاطالع آن چیستِی
اجزای از بیاطالعی و کنیم«- برنامهریزی بخواهیم که یم دار مشغله آن از
سازندۀاستراتژیخوب،دالیلعمدۀدیگربرایجهتگیریغیرشفاِفشرکت
استراتژیک »آیاسازمانشما یابی ارز  در ۵۰۰شرکت از بیش میباشند.مدیراِن
متوسط و بود شده نامگذاری و طراحی من توسط که کردند شرکت است؟«
یادی امتیاز۴۵%شد،یعنینمرۀرد.ایننشانمیدهدشرکتهایبیُسکاِنز

کهازنظراستراتژیکسرگردانند. آنبیرونوجوددارند
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