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چگونه ميتوان به يك استراتژي اثربخش دست يافت؟

تفكر استراتژيك
Strategic Thinking

تفكر استراتژيك زيربناي استراتژيهاي خالق و اثربخش ميباشد.
 تفكر استراتژيك يعني ”مهارت معماري استراتژيك“
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ويژگيهاي بهينه تفكراستراتژيك
فرمان اول

بيش از اطالع گيري به دنبال يادگيري
از محيط باشيد

فرمان دوم

بيش از پاسخگويي به نيازهاي كشف شده
به دنبال كشف نيازهاي پاسخگويي نشده باشيد

فرمان سوم

بيش از اهداف مياني ،چشم
به اهداف نهايي داشته باشيد

فرمان چهارم

بيش از قابليت سازي براي توليد به دنبال
قابليت سازي براي رقابت باشيد

فرمان پنجم

در حركت به سوي هدف بيش از سرعت
به دنبال راه ميانبر باشيد

فرصت يابي

تحليل گلوگاه

راهيابي استراتژيك

 استراتژي خالق حاصل تفكر استراتژيك است و برنامه ريزي استراتژيك
تسهيل روند كار و پياده سازي نتايج آن را بر عهده دارد.

تفکر استراتژیک

چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط سياسي
تغييرات شدید در جغرافياي مناطق جهاني
تغييرات شدید در تفکر حاكميت كشورها
شکل گيریهاي شدید سياسي در عرصه جهاني
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط اقتصادي
رویکرد تجارت جهاني
تجارت الکترونيکي و تهدیدها و فرصتهاي آن
تعامل اقتصادي بين كشورهاي مختلف
بيثباتي اقتصاد جهاني

تعامل شدید بين مؤلفههاي اقتصاد جهاني
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط فرهنگي – اجتماعي
بعلت دسترسي مردم به اطالعات ،سطح آگاهي آنان در حال تغيير
است
توقعات و خواستههاي مردم بيشتر شده است
ارتباطات فرهنگي بين ملل بهبود یافته است
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط تکنولوژیکي
تکنولوژي اطالعاتي شدیدا در حال تغيير و تحول مي باشد
ارتباطات تکنولوژیکي جهاني بطور غير قابل تصور بهبود یافته است

تکنولوژي سختافزاري در صنعت توزیع شدیدا تکامل یافته است
هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدید در محيط تکنولوژیکي هستيم
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط رقابت
شکل گيري رقابت دائما در حال تغيير است
رقباي ناشناس و جدید بسرعت در عرصه هاي جهاني حضور یافته و
موجودیت شركتهاي قدیمي را با تهدید مواجه مي سازند
رفتار رقباي قدیمي غير قابل پيش بيني بوده و بعضا با ایجاد اتحادیه
ها  ،ملحق شدنها و یا ادغامها محيط رقابتي را تحت تاثير قرار ميدهند
رقبا به نسبت درك و شناخت خود از بازار در تحقيقات بازار سرمایه
گذاري كرده و استراتژیهاي مناسبي براي حضور پيدا ميکنند
سرمایه گذاران در رفتار خود نسبت به سرمایه گذاري در شركتها با
تامل برخورد ميکنند
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط بيرون شدیدا و سریعا در حال تغيير
محيط مشتریان
مشتریان با توجه به تنوع و رفتارهاي مختلف رقباء در تعيين
تامين كنندگان خود بصورت گزینشي عمل مي كنند
توقع مشتریان با توجه به تسهيالت و جوایز رقباء افزایش یافته
است
رویکرد به مشتري در شركتها  ،رویکرد مشاركتي است
رضایت مندي مشتري و جلب همراهي و درك او یک اصل
ضروري است
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
 منابع انساني
دانائي محوري سازمانها بر منابع انساني متمركز است
رویکرد نوین برخالف مدیریت پرسنل بر مدیریت استراتژیک منابع انساني
استوار است
معيشت  ،تضمين شغلي  ،آینده نگري منابع انساني همه همدیگر را تحت
تاثير قرار ميدهند
دانش  ،توانائيها و مهارتهاي منابع انساني بویژه در زمينه فناوري اطالعاتي و
ارتباطي وجه مميزه سازمانها محسوب ميشود
خالقيت ونوآوري وجه كليدي و بنيادي مدیریت منابع انساني است
توانائي خود توانمندسازي یکي از مهمترین عوامل موثر در سرنوشت سازماني
مي باشد
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
توسعه فناوري اطالعاتي و ارتباطي سازمان
توانمندي سخت افزاري سيستم
وجود شبکه داخلي
وجود شبکه خارجي
تعداد و كيفيت سخت افزاري

به روز سازي سخت افزاري

توانمندي نرم افزاري سيستم
توانمندي انسان افزاري سيستم
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
 توسعه فناوري اطالعاتي و ارتباطي سازمان
توانمندي سخت افزاري سيستم
توانمندي نرم افزاري سيستم
كيفيت نرم افزارها
اتوماسيون نظام اداري و مالي
اتوماسيون خدمات تخصصي سازماني
ارتباط و یکپارچگي نظام نرم افزاري
كيفيت نرم افزارهاي ارتباطاتي دروني و بروني سازمان
توانمندي انسان افزاري سيستم
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
 توسعه فناوري اطالعاتي و ارتباطي سازمان
توانمندي سخت افزاري سيستم
توانمندي نرم افزاري سيستم
توانمندي انسان افزاري سيستم
در صد نيروهاي انساني مسلط به مهارتهاي فناوري اطالعاتي
ميزان بهره گيري سازماني از مهارتها در فرآیند مدیریت سازماني
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
نظام بودجه و مالي شركت
كيفيت بودجهریزي سازماني
Bases and mechanism of budgeting

كيفيت تامين منابع مالي
Revenue collection

كيفيت نگهداري منابع مالي
Pooling and funding

كيفيت مدیریت هزینه و خرید خدمات
Purchasing and service providing

www.modirsun.com

تفکر استراتژیک

چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
نظام بودجه و مالي شركت
مقدار منابع مالي

هزینه سرباري سيستم
نسبتهاي مالي سيستم
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چرا تفكر استراتژيك ؟؟
 محيط دروني موثر بر سرانجام سازماني
نظام اداري شركت
وضعيت دیوانساالري در شركت
وضعيت تفویض اختيار
گردش امور در گردش
مدیریت نگهداري و تعميرات سيستم
پشتيباني خدمات
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پژوهشهاي انجام گرفته  ،مزایایي را براي تفکر استراتژیک و تعهد عميق به فرایند مدیریت استراتژیک قائل
است،

از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:

 -1سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف ،هدايت و راهنمايي ميكند .
 -2شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات ،فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل
مي كند.

 -3منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.
 -4كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد .
 -5سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي ) (Reactiveخود را به وضعيت كنشي

وآيندهساز ) (Proactiveتبديل كند.
مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي
رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ،خود بر آنها تأثير

گذارند.

تفکر استراتژیک

•
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 -1در برنامه ريزي استراتژيك ،كار براساس داده هاي محيطي و داخلي شكل مي گيرد ،بدون اينكه
سنجيده شود كه اين داده ها تا چه اندازه معتبر و قابل تكيه هستند .در شرايط پيچيده كسب و كار
امروز فهم صحيح و كامل محيط ،كاري دشوار و در بسياري موارد ناممكن است :براساس تجارب
گذشته بروز بحران در منطقه خاورميانه سبب افزايش بهاي نفت مي شود .چرا در دوران حمله آمريكا
به كشور عراق بهاي نفت سقوط كرد؟در آغاز ظهور تكنولوژي ضبط تصوير بر روي نوار ،دو استاندارد
وي-اچ-اس (نوار بزرگ) و بتاماكس (نوار كوچك) وجود داشت .استاندارد دوم در مواجهه با رفتار بازار
از بين رفت .چرا مخترع استاندارد بتاماكس (سوني) اين رفتار را به درستي درك نكرده بود؟امروز
شركتهاي بنز و بي.ام.و بر روي دو تكنولوژي متفاوت از خودروهاي هيدروژني كار مي كنند .درعمل
يكي از دو تكنولوژي با نياز مشتري تطابق بهتري داشته و ديگري را به حاشيه و يا خارج از بازار مي
راند .چه كسي مي تواند به درستي تشخيص دهد رفتار بازار كدام تكنولوژي را موفق و كدام يك را
حذف خواهدكرد؟

تفکر استراتژیک
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 -2اســـــاس برنامه ريزيهاي استراتژيك پيش بيني روند امور است ،ولي تغييرات ناپيوسته مانند
تحوالت تكنولوژيك ،اجتماعي و يا سياسي قابل پيش بيني نيستند .امروز تكنولوژي لوحهاي فشرده

تصويري ( )VIDEO COMPACT DISC-VCDتكنولوژي ضبط تصوير بر روي نوار و بازارهاي مربوطه را
تحت فشار قرار داده است .هر نوع برنامه ريزي كه ده سال پيش (قبل از ظهور اين تكنولوژي) براي
بازار دستگاههاي ضبط و پخش نوارهاي ويديويي انجام شده باشد امروز بي اعتبار است .بسياري از

برنامه ريزيهاي امروز نيز ممكن است با ظهور تكنولوژي هاي جديد به سرنوشت مشابهي دچار گردد.
 - 3مبناي برنامه ريزيهاي استراتژيك «تحليل» داده هاست و اين شيوه تفكر (تفكر همگرا) فاقد
قدرت الزم براي «خالقيت» (تفكر واگرا) به عنوان درونمــايه اصلي استراتژي هاي تحول بخش است.

هنري مينتزبرگ ( )H.MINTZBERGدر مقاالت خود مكرراً به اين واقعيت اشاره دارد كه برنامه
ريزيهاي استراتژيك به دليل ماهيت تحليلي خود «برنامه» ايجــاد مي كنند و نه استراتژي و آنچه
استراتژي ها را اثربخش مي سازد سنتز خالقانه است.

تفکر استراتژیک
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( )5الگوهاي برنامه ريزي استراتژيك با انتخاب برخي از عوامل (محيطي و داخلي) و رهاسازي ساير
عوامل به ظاهر بي اهميت روش «جـــزءنگري» ( )REDUCTIONISMرا دنبال مي كنند و بدين لحاظ
براي مدل سازي تغييرات غيرخطي كسب وكار امروز مناسب نيستند.در مقابل تنگناهاي برنامه ريزي
استراتژيك ،براي محيط كسب و كار امروز «تفكر استراتژيك» پيشنهاد شده است .تفكر استراتژيك
رويكردي است كه مبتني بر اصول استراتژي ،تفكر واگرا و خالقانه را براي خلق يك استراتژي ارزش
آفرين توصيه مي كند .تفكر استراتژيك بيش از جنبه هاي فرايندي و متدولوژيك به استراتژي به
عنوان يك هنر نگاه مي كند.اين دو رويكرد (برنامه ريزي و تفكراستراتژيك) به دو انتهاي طيف
مكاتب دهگانه استراتژي تعلق دارند.

تفکر استراتژیک
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 -4برنـــــامه ريزي هاي استراتژيك نوعي مدل سازي از دنياي واقعي است كه با پردازش اطالعات
مربوط به عوامل مهم داخلي و خارجي ،استراتژي را فرموله مي كند .محيط پيچيده كسب و كار امروز
نمي تواند توسط الگوهاي ساده خطي به درستي مدل سازي شود و اين امر صحت استراتژي حاصل را
مورد سؤال قرار مي دهد .يان ترنر ( )I.TURNERاستاد دانشگـاه برونل ( )BRUNELدراين خصوص
مي گويد« :قابليت ما در پيش بيني آينده محدود است ،زيــــرا حتي يك تغيير كوچك در پديده
هاي به ظاهر بي ارتباط ،مي تواند به تغييرات عمده اي در كل سيستم منجر شود .چگونه هنگامي كه
دنيا درحال تغييرات سريع و غيرقابل پيش بيني است و كنترلي بر منابع حيــــــاتي موردنياز
وجود ندارد ،سازمانها مي توانند استراتژي را فرموله و پياده كنند»؟

تفکر استراتژیک
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( )6برنامه ريزي استراتژيك جزو مكتب «طرحريزي» است كه در محيط قابل شناخت و قابل پيش
بيني اثربخش است و تفكر استراتژيك با مكتب «يادگيري» تعريف مي شود كه براي محيط غيرقابل

درك و پيش بيني مناسب است .بدين ترتيب «تفكر استراتژيك» در محيط پرتحول و غيرقابل پيش
بيني امروز رويكرد مناسب «راهبري» سازمان شمرده مي شود .رويكردي كه مي تواند سازمان را
نسبت به رقيب برتري بخشد و سهم بيشتري از منافع بازار را نصيب آن سازد .آدريان اسلوتسكي

( )A.SLYWOTSKYدر كتــــاب خود با عنوان «مهاجرت ارزش» مي نـويسد« :بسياري از اوقات،
يك شركت تازه وارد و كوچك با يك استراتژي نوآورانه و قوي ،همـــه منافع يك صنعت را از آن
خود مي سازد» )7(.تفكر استراتژيك يك مهارت حياتي مديريت در هزاره جديد است .مهارتي كه

الزمه توانمندسازي سازمان براي بقا و رشد در محيط به شدت رقابتي امروز است.

تفکر استراتژیک
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تفكر استراتژيك چيست؟
«تعريف» ابزاري براي معرفي مفاهيم و رويكردهاست ،ولي معرفي «تفكر استراتژيك»
ازطريق تعريف آن كاري كم ثمر است .علت اين امر در پيچيدگي مفهومي اين رويكرد نهفته
است .تعاريف متعددي كه براي تفكر استراتژيك ارائه شده هريك به جنبه هايي از اين

رويكرد توجه داشته اند ،هرچند هيچ يك تمامي ابعاد را در برندارند .در چنين شرايطي
بهتر است براي معرفي به جاي تعاريف ،به ماهيت و ويژگيهاي تفكر استراتژيك پرداخته و
بدين ترتيب تالش شود تا نماي صحيحي از اين رويكرد تصوير گردد.
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از ديدگاه ماهوي تفكر استراتژيك يك «بصيـــرت و فهم» است .اين بصيرت كمك مي كند تا در شرايط
پيچيده كسب و كار
 -1واقعيتهاي بازار و قواعد آن به درستي شناخته شود؛
 - 2ويژگيهاي جديد بازار زودتر از ديگران كشف گردد؛

 - 3جهشهاي (ناپيوستگيهاي) كسب و كار درك شود؛
 - 4و براي پاسخگويي به اين شرايط راهكارهاي بديع و ارزش آفريني خلق شود .تفكر استراتژيك مدير را
قادر مي سازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف موردنظر موثر است و كداميك موثر نيست و

چرا ،و چگونه عوامل موثر براي مشتري ارزش مي آفريند؟ اين بصيرت نسبت به عوامل تاثيرگذار در
خلق ارزش ،قدرت تشخيص ايجاد مي كند .بدون اين تشخيص ،صرف منابع (مادي و غيرمادي)
سازمان براي دستيابي به موفقيت بي حاصل خواهدبود .كن ايچي اومي ( )K.OHMAEدركتاب معتبر

خود با عنوان «تفكر يك استراتژيست» چنين اظهار مي دارد كه« :اگر موضوعات اساسي را تشخيص
ندهيد ،هرقدر به خود و كارمندانتان فشار روحي و فيزيكي وارد كنيد ،سرانجام نتيجه اي جز
سردرگمي و شكست حاصل نخواهدشد».
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( )8تفكر استراتژيك «پيش بيني» آينده نيست .تفكر استراتژيك تشخيص به موقع خصوصيات
ميدان رقابت و ديدن فرصتهايي است كه رقبا نسبت به آن غافل هستند .جف بزوس ()J.BEZOS
بنيانگذار شركت آمازون ( )AMAZON.COMهنگامي كه در سال  1995قابليت فروش كتاب بر روي
شبكه اينترنت را كشف و آن را تبديل به يك كسب و كار كرد ،تشخيص داد كه توزيع كتاب بر روي
شبكه اينترنت نه تنها هزينه ها را كاهش مي دهد بلكه قابليتهــــايي براي مشتري مي آفريند كه
به هيچ وجه با نظام توزيع سنتي قابل تامين نيست (خلق ارزش براي مشتري) .امروز اين شركت با
عمر كوتاه خود به فروش ساليانه اي بيش از  3/1ميليارد دالر دست يافته است كه اين رقم در مقايسه
با فروش  0/7ميليارد دالري شركت بزرگي همچون جان وايلي ( )JOHN WILEYبا  200سال سابقه
فعاليت در اين زمينه ،ارزشمنـــــدي بصيرت نسبت به عوامل ارزش آفرين بازار را نشان مي دهد
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.
تفكر استراتژيك ازطريق تشخيص و تقويت فعاليتهايي كه ارزشهاي منحصر به فردي
بـــراي مشتري ايجاد مي كند ،مزيت رقابتي مي آفريند .اين كار ازطريق فهم قواعد بازار و

پاسخگويي خالقانه به آن انجام مي شود .و اين امر در محيط ناپايدار و متحول كسب و كار،
يك

رويكرد

بي

نظير

است.

تفكر استراتژيك درقالب قواعد «ساده و عميق» ظاهر مي شود .اين قواعد مدل ذهني

خاصي را ايجاد كرده و مبناي تصميم گيريهاي روزانه تا جهت گيري كلي سازمان خواهدبود
(شكل  .)1شركت اسباب بازي لگو ( )LEGOاين استراتژي را در مفهوم «هر محصول توليدي
حتماً بايد براي كودك يادگيري داشته باشد» و شركت مشاورين بين ( )BAINآن را در

«تعهد به نتيجه براي مشتري» فرموله كرده اند .اين عبارات ساده ولي عميق ،جهت گيري
اساسي اين شركتها را مشخص كرده و مبناي خلق ارزش براي مشتري و مزيت رقابتي براي
سازمان را به روشني بيان مي كنند.
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تفكر استراتژيك براي سازمان و ذينفعان آن انگيزه و تعهد ايجاد مي كند .اين انگيزه و تعهد از طريق
قدرتي به وجود مي آيد كه در «حقيقت» ساده و درعين حال جذاب است .به قول آنتوني سن
اكسوپري (« )A.S.EXUPERYاگر مي خواهيد كشتي بسازيد الزم نيست مردم را فراخوانيد و براي
هركس وظيفه اي مشخص سازيد ،بلكه كافي است به آنان عظمت بي پايان دريا را نشان دهيد».

•

هنري مينتزبرگ تفكر استراتژيك را يك نماي يكپارچه از كسب و كار در ذهن مي داند ،گري هامل

( )G.HAMELآن را معماري هنرمندانه استراتژي برمبناي خالقيت و فهم كسب و كار توصيف مي كند.
رالف استيسي ( )R.STACEYآن را طرحريزي برمبناي يادگيري مي شناسد .هريك از اين تعابير نمايي
از اين رويكرد را ارائه مي كنند ،بدون آنكه هيچ يك مدعي بيان تمامي اين رويكرد باشند.
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•

يك الگوي مفهومي

•

براي تفكر استراتژيك الگوهاي متعددي ارائه شده است .الگوي پيتر ويليامسون
( ، )P.J.WILLIAMSON-2001الگوي جين ليدكا ( )J.LIEDTKA-1998و الگوي گري هامل از
شناخته شده ترين اين الگوها هستند .هريك از اين الگوها ،داراي ويژگيهاي خاص خود بوده

و از منظر خاصي به اين رويكرد نگريسته اند ،هرچند وجوه مشترك آنها نيز قابل توجه است.
تاكيد الگوي ويليامسون بر توانمندسازي سازمان ازطريق توسعه قابليتها و شناخت بازار
است ،گري هامل ايجاد شوروشوق تازه در سازمان را براي خلق ديدگاه هاي جديد

استراتژيك توصيه مي كند و ليدكا تمركز انرژي سازمــان بر اهداف را امري حياتي مي داند.
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نحوه تاثيرگذاري تفكر استراتژيك در سازمان
تفكر استراتژيك

تصميمگيري روزمره

طرحريزي سازماني

الگوي استراتژيك ذهني

جهتگيري كلي

ارزشهاي سازماني
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شكل  -2نحوه تاثيرگذاري تفكر استراتژيك در سازمان 3 ،فرمان براي تفكر استراتژيك
ثروت براي سازمان

فرمان اول :پيش از اطالعگيري به دنبال يادگيري
از محيط كسب و كار باشيد

مزيت رقابتي

فرمان دوم :پيش از پاسخ به نيازهاي كشف شده
به دنبال كشف نيازهاي بيپاسخ بازار باشيد

فرمان سوم:براي رسيدن به هدف پيش از سرعت
به فكر راههاي ميانبر باشيد

ارزش براي مشتري

تمايز از رقبا
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تفكر استراتژيك  -برنامه ريزي استراتژيك



آيا در دوران جديد ،عصر برنامه ريزي استراتژيك به سر رسيده و نقش آن به تفكر استــراتژيك سپرده شده است؟ رويكرد سازنده
تر و مفيدتري هم براي اين زمينه وجود دارد :تفكر و برنامه ريزي استراتژيك مي توانند در كنار هم نقش مكمل داشته باشند .در اين
رويكـــــــرد ،تفكر استراتژيك چشم انداز مي آفريند و براي تبيين و پياده سازي آن از ابزار برنامه ريزي استراتژيك استفاده مي
شود .هنري مينتزبرگ «متفكران» را از «برنامه ريزان» استراتژيك جدا مي داند .وي براي برنامه ريزان استراتژيك نقشهاي موثري
همچون گردآوري داده ،همراهي متفكر استراتژيك در خلق استراتـــــژي و مشاركت در پياده سازي چشم اندازهاي استراتژيك
ذكر مي كند ولي خلق چشم انداز و معماري استراتژي را حاصل تفكر استراتژيك مي داند )12( .در تفكر استراتژيك يك تصوير بزرگ
و يكپارچه (و درعين حال كلي و فاقد دقت) از محيط كسب و كار شكل مي گيرد .اين شيوه نگرش الزمه كشف قواعد اثربخش و
بكارگيري آنها در راستاي پاسخ به مشتري است ،درحالي كه برنامه ريزي استراتژيك با تمركـز بر روي چشم انداز و جزئيات
استراتژي خلق شده ،داده هاي دقيق بـــراي پياده سازي استراتژي را فراهم مي سازد .تفكر استراتژيك جهت گيري مناسب
سازمان را مشخص مي سازد و برنامه ريزي استراتژيك سازمان را درجهت مشخص شده به پيش مي برد .تفكر استراتژيك با سنتز
عوامل موثر محيطي و دروني تصوير يكپارچه اي از فضاي كسب و كار را در ذهن ايجاد كرده و زمينه را براي خلق پاسخهاي خالقانه و
بديع به نيازهاي بازار فراهم مي سازد و برنامه ريزي استراتژيك با روشهاي تحليلي،اهداف استراتژيك را به برنامه ها و اهداف ساليانه
و كوتاه مدت تبديل كرده و گامهاي الزم براي پياده سازي استراتژي خلق را فرموله مي كند .شايد با اين ديدگاه بهتر باشد برنامه
ريزي استراتژيك« ،برنامه ريزي استراتژي» و ابزاري براي پياده سازي چشم انداز (حاصل از تفكر استراتژيك) تلقي شود .بدين
ترتيب ،ابعاد تحليلي و عقاليي استراتژي با ابعاد خالقانه و هنري آن پيوند مي خورد و يك رويكرد قوي مديريتي حاصل مي گردد .تيم
اوشاناسي ( )T.O’SHANNASSYاين تلفيق را يك فرايند ديالتيك ذهني بين تفكر واگرا و همگرا مي داند .وي مي گويد« :درعين
خالق بودن بايد خالقيت را در دنياي واقعي پياده كرد و درعين بهره گيري از قدرت سنتز مي بايستي از قدرت تحليل نيز استفاده كرد
و بكارگيري پي درپي تفكر و برنامه ريزي استراتژيك راه دستيابي به استراتژيهاي بديع و خالقـــانه درعمل است» )13(.اين شيوه
نگرش مي تواند يك چارچوب اصولي براي پيوند نظريات كالسيك و نوين استراتژي را فراهم سازد و الگويي براي مفهوم يكپارچه
استراتژي باشد.
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•

نتيجه گيري

•

براي يك مدير ،هيچ ادراكي مهمتر از فهم كسب و كار نيست .اين بصيرت تنها به درك عوامل موثر و روابط بين آنها محدود
نمي شود ،بلكه كشف شهودي زواياي ناشناخته اين فضا و خلق ايده هايي براي بهره برداري از آنها ،تجلي ارزش آفريني از
اين بصيرت است .تفكر استـــــراتژيك رويكردي است كه زمينه شكل گيــري و توسعه اين بصيرت را فراهم مي سازد.
تفكر استراتژيك مديران را به سوي يادگيري سريع از محيط كسب و كار و بكارگيري خالقيت براي خلق ارزشهاي جديد

فرامي خواند .اين شيوه تفكر ،چشم اندازهايي متمايز از رقبا را به همراه دارد .چشم اندازهايي كه مي تواند استراتــــژي
هاي نوآورانه و مزيت بخشي را سبب شود.
•

اگر كاركرد استراتژي خلق مزيت رقابتي دانسته شود ،تفكر استراتژيك براي بقا و رشد سازمان در محيط پـررقابت امروز
امري اجتناب ناپذير خواهد بود .مزيت رقابتي مستلزم تمايز جهت گيري نسبت به رقيب است و تمايز درجهت گيري به

ديدگاههاي متفاوت و تازه اي نياز دارد .براي دستيابي به چنين ديدگاهي الگوهاي متعددي پيشنهاد شده است .يك الگو كه
در اين مقاله معرفي گرديد ،يادگيري مستمـــر از محيط ،كشف نيازهاي بي پاسخ بــــازار و خلق راهكارهاي بديع و
ارزش آفرين را به عنوان سه فرمان تفكر استراتژيك ذكر مي كند .اين الگو يك دستورالعمل اجرايي گام به گام نيست .آنچه
پيام اصلي اين الگوست ،شيوه متفاوتي از نگرش به محيط كسب و كار است .با اين نگرش ،مي بايستي رابطه مديران با

محيط بازار را مجدداً تعريف كرد و سازوكارهاي مديريتي سازمان را مورد بازنگري قرار داد .آنچه در اينجا مطرح مي شود
ماهيتاً يك نوع دانش مديريتي نيست ،منظور از اين تعريف مجدد ،تغيير باورهاي بنيادين مديران است .باورهايي كه
سواالت اساسي محيط كسب و كار را پيشرانه تالش (فكري و اجرايي) براي متحول ساختن سازمانها قرار دهد .پاسخ مديران
براي دستيابي به موفقيت چندان دور نيست ،ولي پاسخ از آن كسي است كه سوالي دارد.
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شرايط محيط امروز كسب و كار براي برنامه ريزي
استراتژيك مناسب نيست:
 - 1در برنامه ريزي استراتژيك ،كار براساس داده هاي محيطي و داخلي شكل مي گيرد،
بدون اينكه سنجيده شود كه اين داده ها تا چه اندازه معتبر و قابل تكيه هستند.
 - 2اساس برنامه ريزيهاي استراتژيك پيش بيني روند امور است ،ولي تغييرات ناپيوسته مانند
تحوالت تكنولوژيك ،اجتماعي و يا سياسي قابل پيش بيني نيستند.
 -3مبناي برنامه ريزي استراتژيك تحليل داده هاست .اين شيوه تفكر (تفكر همگرا) فاقد
قدرت الزم براي خالقيت(تفكر واگرا) به عنوان درونمايه اصلي استراتژي هاي تحول بخش،
است.هنري ميتزبرگ
 - 4برنامه ريزي هاي استراتژيك نوعي مدل سازي از دنياي واقعي است كه با پردازش
اطالعات مربوط به عوامل مهم داخلي و خارجي ،استراتژي را فرموله مي كند .محيط
پيچيده كسب و كار امروز نمي تواند توسط الگوهاي ساده خطي به درستي مدل سازي
شود و اين امر صحت استراتژي حاصل را مورد سؤال قرار مي دهد .يان ترنر
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در مقابل تنگناهاي برنامه ريزي استراتژيك ،براي محيط كسب و كار امروز « تفكر استراتژيك »
پيشنهاد شده است .تفكر استراتژيك رويكردي است كه مبتني بر اصول استراتژي ،تفكر واگرا
و خالقانه را براي خلق يك استراتژي ارزش آفرين توصيه مي كند .تفكر استراتژيك بيش از
جنبه هاي فرايندي و متدولوژيك به استراتژي به عنوان يك هنر نگاه مي كند.
اين دو رويكرد(برنامه ريزي استراتژيك و تفكر استراتژيك) به دو انتهاي طيف مكاتب دهگانه
استراتژي تعلق دارند .برنامه ريزي استراتژژيك جزو مكتب طرحريزي است كه در محيط قابل شناخت
و قابل پيش بيني اثربخش است و تفكر استراتژيك با مكتب يادگيري تعريف مي شود كه براي محيط
غير قابل پيش بيني اثربخش است .بدين ترتيب تفكر استراتژيك در محيط پر تحول و غيرقابل پيش
بيني امروزي رويكرد مناسب رهبري به حساب مي آيد.

تفكر استراتژيك يك مهارت حياتي مديريت در هزاره جديد است .مهارتي كه الزمه توانمندسازي
سازمان براي بقا و رشد در محيط به شدت رقابتي امروز است.
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 :گري هامل دركتاب رقابت براي آينده مي نويسد :براساس تجربه ما از
مواردي كه مشاهده شده است ،براي دستيابي به يك چشم انداز
متفاوت و متمايزكننده تيم ارشد مديريت مي بايستي براي يك دوره
چندماهه  20تا 50درصد وقت خود را صرف كند
از دیدگاه ماهوي تفکر استراتژیک یک بصيرت و فهم است .این بصيرت كمک مي
كند تا در شرایط پيچيده كسب و كار
 – 1واقعيتهاي بازار و قواعد آن به درستي شناخته شود؛
 – 2ویژگيهاي جدید بازار زودتر از دیگران كشف گردد؛
 – 3جهشهاي (ناپيوستگيهاي) كسب و كار درك شود؛
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 7اصل كليدي در تفكر استراتژيك

تفکر استراتژیک

اصل اول :تناقض انديشي

مدیریت استراتژیک هنر "مدیریت تناق
ضها و جمع اضداد" است؛ جمع رشد و
سودآوري ،جمع نوآوري و اثربخشي و الخ
...
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گذشته و آینده:
تداوم و تغيير:
صلبيت و انعطاف پذیري( :وظيفه بوروكراسي سازماني ،ايجاد صلبيت مطلوب است).
ارزش مداري و سنت شکني:
تنوع و سادگي شایستگي هاي متعدد و شایستگي هاي محوري)

آزمون و تمركز( (:در دنياي امروز ،باید آنقدر آزمون كنيد تا
باالخره راهي به سوي آینده بگشاید .اما براي آنکه انرژي شما
متفرق نشود ،باید بر چند زمينه محدود و مشخص تمركز نمایيد
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سازمان متفاوت نرخ رشد  25درصدي خود را به هيچ مي گيرد و از
كنارش به سادگي مي گذرد ،اما سازمان متعارف وقتي به  5تا 10
درصد رشد مي رسد ،سر از پا نمي شناسد و به خود مغرور م یشود!
تقریباً همه علوم اجتماعي ،دیدمان را چه براي انسان ها ،چه سازمان ها و چه
جوامع حياتي مي دانند.

آنچه برنده را از بازنده متمایز م یسازد ،عضالت قوي تر نيست ،اندیشه برتر است.
پيش از رسيدن به نقاط مرجع ،سازمان رو به رشد است ،و پس از دس تيابي به این
نقاط ،همچون كساني رفتار م یکند كه از موفقي تهاي گذشته خود دفاع م یکنند و
به الك دفاعي فرو مي رود .بنابراین ،ما باید به دیدمان خود چشم بدوزیم ،و پيوسته
این كار را انجام دهيم
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اگر نقاط مرجع خود را با گذشت زمان و تغيير شرایط ،جابجا نکنيد ،باید منتظر ناكامي
باشيد.
سازمان هایي كه دیدمان هاي بزرگ و
الهام بخش دارند ،و هنوز به آ نها نرسيد هاند ،با روي گشاده از مقول هها و اید ههاي جدید استقبال
مي كنند و آن ها را متضمن فرصت ها و منفعت هاي مفيد مي دانند .ضوابط و فرایندهاي سازماني
آن ها باز و انعطاف پذیر است و با روحيه تهاجمي دست به سرمایه گذاري ها و اقدامات جدید و
آینده ساز مي زنند.
در مقابل ،سازما نهایي كه به اصطالح خودماني "كارشان را انجام داد هاند" ،تصور مي كنند كه بر بام
دنيا ایستاده اند و دیگر نيازي به صعود به قله هاي رفيع تر ندارند! مشخصه بارز این سازمان ها،
پرگویي
درباره موفقيت هاي گذشته و اصرار بر حفظ وضع موجود است .آن ها هر مقوله جدید را به منزله یک
تهدید مي بينند و آشکارا در برابر آن جبهه م یگيرند .در این سازمان ها هيچ نشاني از تغيير و تحول
دیده نمي شود .همه چيز آرام است و باید آرام بماند .اما زنده بودن مترادف با رشد است ،و رشد
نيازمند تغيير است .تغييرِ جه تدار و بامعنا نيز به نوبه خود "دیدمان" مي خواهد .این دیدمان است
كه هم چون ستاره قطبي ،مسير پيشروي و تعالي سازمان را نشان مي دهد.
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اصل سوم :بداهه انديشي
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در دنياي امروز ،اصلي ترین چالش رهبران سازمان ها و شركت ها این است
كه با درك ضرورت
پاسخ گویي[  ]4به شرایط ،چنان استراتژي ها و تدابير پابرجایي[  ]5براي
كسب وكار خود اتخاذ كنند
كه تقليد آن ها براي دیگران دشوار باشد

"بداهه اندیشي" به معناي جداكردن عام لهاي قابل كنترل از عامل هاي
غير قابل كنترل است كه خود بر انعطا فپذیري الزم براي موفقي تهاي
آتي ،و حفظ استخوا نبندي سازمان تاكيد م یکند.
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زمان اندیشي جدا از بداه هاندیشي معنا ندارد .رویکرد بداه هاندیشي حساسيت باالیي به زمان دارد ،و
هر روز كه مي گذرد ،اهميت استراتژیک زمان بيش از پيش فزوني مي یابد.

اغلب تنها یک بار این شانس به سرا غشان مي آید كه محصول جدیدي را
به بازار ارائه دهند .اگر معرفي و عرضه محصول به بازار شکست بخورد ،شانس دومي وجود نخواهد
داشت؛ چرخه عمر محصوالت بسيار كوتاه شده است! از این رو ،زمان بندي یک موضوع بسيار حياتي
است.

براي استفاده از گام بندي زماني به عنوان یک ابزار استراتژیک ،شركت ها باید محصوالت خود را به
موقع تحویل دهند .شركت هایي كه فرایندهاي دروني شان ساختاریافته است و مي توانند به موقع
عمل كنند ،نسبت به شركت هایي كه همواره ضرب االجل ها را به تاخير مي اندازند ،تمایل بيشتري به
عملکرد بهتر نشان مي دهند.
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چهارمين بعد زمان ،سرعت ،و به ویژه "سرعت نوآوري" است.
بي اغراق صدها كتاب در مورد ادبيات
نوآوري و فرایندهاي نوآوري نوشته شده است .نوآوري در
مورد محصوالت و بازارها را مي توان به
مثابه فرایندي دانست كه طراحي نظام مند را با نوآوري
خودجوش تلفيق م یکند.
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اندیشيدن به منابع ،یکي از اركان كليدي استراتژي است .قاعده ي كلي این است
كه استراتژي باید
با منابع موجود سازمان هماهنگ باشد .اما اندیشيدن به منابع ،تنها این نيست كه
از خود بپرسيم
"چه داریم؟" و "نيازهایمان چه هستند؟"؛ بلکه باید به عوامل ایجادكننده "لختي
سازماني" و
براي استفاده هوشمندانه از منابع چند اصل اساسي وجود دارد:
عوامل "خيزش سازماني" نيز بياندیشيم.
 .1تمركز منابع (اعم از مكاني و ذهني):
 .2انباشت منابع :به این منظور باید دانش (شامل فناوري) و رفتار را مستند سازي
و ذخيره كرد.
 .3تجدید آرایش منابع:
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اصل ششم :چرخه عمرانديشي
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در دوره رشد سازمان ،چال شها متراد فاند با بهره گيري از یک پتانسيل رو به
رشد ،اما در دوره بلوغ ،چال شهاي سازمان تغيير مي كنند .هنگام فرارسيدن
چالش ها ،كاركنان و سازمان باید براي جهشي بزرگ به موج بعد مهيا شوند.
پارادایم هاي كهنه را باید از نو نوشت و عادات كهنه را باید دور انداخت.

طرح ها ،محصوالت ،فناوري هاي یا ایده هاي جدید خود را روي منحني رشد بچينيد
تا دریابيد كه
هركدام در كجاي منحني قرار مي گيرند و باید با آن ها چه كنيد؟ كدام محصوالت،
آیند ه را پشت
سر گذاشته و به گذشته پيوسته اند ،و كدام محصوالت آینده درخشاني دارند؟
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اصل هفتم :سعي و خطا انديشي
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دیده وري چيزي همانند مز همزه كردن آینده است .در بحث توسعه بازار یا
محصول ،م یتوان آن را
نوعي آزمایش ك مهزینه دانست .فرماندهان نظامي جهات مختلف را مي آزمایند
و دیده وران را به هر
سو مي فرستند و اميدوارند كه یکي یا چندتاي آن ها دست پر برگردد .اما یک
فرمانده حاذق،
هيچ گاه همه نيروهایش را به مخاطره نمي اندازد.

رهبران ،آینده را سبدي از انتخا بها ،طرح هاي واقعي یا طر حهاي آزمایشي
مي دانند .آن ها با سناریوهاي مختلف و یا حتي ایده هاي مختلف ریسک
مي كنند .رهبران با این استراتژي تقریباً محافظه كارانه كه از مخاطرات مي
كاهد ،مي توانند به آهستگي طعم آینده را بچشند .وقتي مسير خوش آتيه
اي را پيدا كردند ،مي توانند شانس خود را افزایش دهند؛ و این یعني
اندیشيدن به سعي و خطا
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برخي از منافع ديگري كه مديريت استراتژيك نصيب شركت م يكند به شرح زير است :
 - 1شركت از فرصت ها آگاهي يابد ،آن ها را بشناسد ،اولوي تبندي كند و از آن ها بهر هبرداري كند
.
 - 2به شركت ديدگاه عيني مي دهد تا از آن زاويه به مسايل مديريت نگاه كند .
 - 3براي ايجاد هماهنگي و اعمال كنترل بر فعاليت ها ،چارچوبي مناسب ارايه م يكند .
 - 4اثرات شرايط نامطلوب و تغي يرات نامساعد را به حداقل ممكن م يرساند .
 - 5براي شركت اين امكان را به وجود مي آورد تا زمان و منابع را به شيو هاي اثربخش تر به
فرص تهاي شناخته شده تخصيص دهد.
 - 6وقت و منابع كم تري صرف اصالح خطاها و تصميماتي كه به صورت ضرب االجل گرفته مي شود،
مي گردد .
 - 7به شركت كمك م يكند تا رفتار افراد هماهنگ و يكپارچه شود .
 - 8مبنايي ارايه مي كند تا بتوان به آن وسيله مسووليت يكايك افراد را به صورتي مشخص تعيين
كرد .
 - 9براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي در بلندمدت و با پاسخگويي مناسب به فرصت ها و تهديدات
از طريق بررسي نقاط قوت و ضعف ت الش م يشود .
 - 10اهداف كالن سازمان در قالب برنامه هاي عملياتي به همراه نحوهء تخصيص منابع
مشخص م يشود.
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برنامه ریزي استراتژیک بر تجزیه وتحليل تمركز داشته و با تعيين و
فرموله كردن استراتژي هاي موجود سروكار دارد .درحالي كه تفکر
استراتژیک بر تركيب تاكيد دارد و با استفاده از شهود وخالقيت یک
نگرش منسجم از موسسه ایجاد مي كند(مينتزبرگ)
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تفكر استراتژيك در سه سطح فرد ،گروه و سازمان
تفکر استراتژیک یک روش حل مسایل استراتژیک سازمان كه
رویکردي منطقي و همگرایي را با فرایند تفکر خالق و واگرا
تركيب مي كند.
عناصر تفكر استراتژيك عبارتند از  :تفكر سيستمي-
خالقيت – چشم انداز

تفکر استراتژیک

تفكر استراتژيك در سطح فردي
تفکر استراتژیک در سطح فردي شامل سه
عنصر اصلي است:
دركي كلي از سازمان و محيط آن؛
خالقيت؛
چشم اندازي براي آینده سازمان.
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اگر مي خواهيد كشتي بسازید ،الزم نيست مردم را فرابخوانيد و براي
هر كس وظيفه اي مشخص سازید ،بلکه كافي است به آنان عظمت
بي پایان دریا را نشان دهيد.
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تفكر استراتژيك در سطح گروه :

 -1تنوع مرتبط با كار
 -2ناهمگوني در گروه  :تنوع در نگرش ها ،ناهمگني در
پارامترهاي جمعيتي و سيستم هاي ادراكي خوب است.
 -3تعارض در گروه  :تعارض وظيفه محور خوب است .اما
تعارض روابط محور خوب نيست(وجود عدم سازگاري
شخصي)
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تفكر استراتژيك در سطح سازماني
سطح سازماني ،زمينه اي را فراهم مي كند كه در آن بتوان از تفکر
استراتژیک فردي برخوردار بود .
سازمانها نيازمند ایجاد ساختارها ،فرایندها و سيستم هایي هستند كه:
 (1گفتگوي استراتژیک مستمري بين تيم مدیریت ارشد به وجود
آورند؛
تفكر استراتژيك مستلزم زماني براي انعكاس و اكتشاف است
حذف عارضه هميشگي ما وقت نداريم .پيش نياز مهمي براي
تفكر استراتژيك به شمار مي رود
)2از مزیت نبوغ و خالقيت تمام كاركنان بهره برداري كنند.
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عوامل موثر سازماني در تفکر استراتژیک :
 -1ساختار  :ساختار ارگانيک(با سلسله مراتب كم ،قوانين محدود ،تصميم گيري
با عدم تمركز و ارتباطات افقي ميان بخش ها) به جاي ساختار مکانيک
 -2فرهنگ  :فرهنگ مشاركت به جاي اقتدار مآبي
 -3سيستم پاداش و جبران خدمات(یک آميخته پرداختي مناسب كه بين
پرداخت ثابت و پرداخت مشروط بلندمدت متغير ،تعادل ایجاد كند).پاداش باید با
عملکردد بلند مدت مدیران گره بخورد.
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 )1آیا سازمانها باید مدیران ارشد را در زمان استخدام براساس تفکر استراتژیک انتخاب كنند؟
 )2آیا آموزش مي تواند توانایي تفکر استراتژیک مدیران ارشد را افزایش دهد؟
پاسخ سوال اول به طور قطع بلي است .سازمانها باید فرایند ارزیابي و انتخابي طراحي كنند كه
بيشتر بر توانایي تفکر استراتژیک متقاضيان و ميزان تطبيق پذیري آنها با تغيير تمركز كرده و
كمتر بر معيارهاي انتخاب سنتي مانند عملکرد گذشته تاكيد كند.

براي یک مدیر ،هيچ ادراكي مهمتر از فهم كسب و كار نيست .این بصيرت تنها به درك عوامل موثر
و روابط بين آنها محدود نمي شود ،بلکه كشف شهودي زوایاي ناشناخته این فضا و خلق ایده هایي
براي بهره برداري از آنها ،تجلي ارزش آفریني از این بصيرت است .تفکر استراتژیک رویکردي
است كه زمينه شکل گيري و توسعه این بصيرت را فراهم مي سازد .تفکر استراتژیک مدیران را به
سوي یادگيري سریع از محيط كسب و كار و بکارگيري خالقيت براي خلق ارزشهاي جدید فرامي
خواند .این شيوه تفکر ،چشم اندازهایي متمایز از رقبا را به همراه دارد .چشم اندازهایي كه مي تواند
استراتژي هاي نوآورانه و مزیت بخشي را سبب شود.

تفکر استراتژیک

سطح سازمان
+

درگيري مدیریت مياني در تصميمات

+

ساختار ارگانيک سازمان

+

معيارهاي بلندمدت و كيفي ارزیابي

www.modirsun.com

سطح گروه
تفکر استراتژیک

تنوع مرتبط با كار

+

تفکر سيستمي

خالقيت

تعارض وظيفه محور

+

چشم انداز

تعارض رابطه محور

-

تنوع در سيستم هاي بازنمایي ذهني

تفکر استراتژیک
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نقش مهم فرهنگ در تفکر استراتژیک كه باید مدنظر قرار گيرد
تفکر استراتژیک

فاصله قدرت

پرهيز از عدم اطمينان
تفکر سيستمي
خالقيت
چشم انداز

دیدگاه بلند مدت
و دیدگاه كوتاه مدت
فردگرایي و جمع گرایي
مردخویي و زن خویي

تفکر استراتژیک
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فاصله قدرت
افراد نابرابرند و به شکل نابرابر متولد مي شوند .برخي از جوامع به نابرابري هاي افراد اجازه رشد مي دهند به حدب
كه این نابرابري ها در طول زمان به اختالف در قدرت و ثروت مي انجامد.
پرهيز از عدم اطمينان

فناوري ،قوانين و مقررات و مذهب از عوامل موثر در كاهش و پذیرش عدم اطمينان ها مي باشند.
دیدگاه بلند مدت و دیدگاه كوتاه مدت
دید بلند مدت براي جامعه اي است كه استقامت و صرفه جویي براي پاداش هاي آینده را تشویق مي كند.
فردگرایي و جمع گرایي
در جوامع فردگرا ارتباطات ميان افراد سست است و هر كس مراقب منافع خویش است نظير فرهنگ آمریکا.
جمع گرا مانند ژاپن.
مردخویي و زن خویي

در جوامع زن خو فردي كه مظلوم باشد مورد توجه عموم است .در كشورهاي مردخو مدیراني موفق پنداشته مي
شوند كه بيشتر ستيزه جو و پرطاقت باشند.

تفکر استراتژیک
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استراتژي هايي كه نياز به تغييرات فرهنگي كمتري دارند احتماال
جذاب تر مي باشند ،زيرا تغييرات عمده و زيربنايي نياز به صرف
وقت و نيروي قابل مالحظه اي دارند.

به نفع مديريت استراتژيك است كه از ديدگاه فرهنگي نگاه كند،
زيرا اغلب موفقيت به ميزان حمايتي بستگي دارد كه فرهنگ
سازماني از استراتژي بنمايد.

تفکر استراتژیک
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سه فرمان اصلي براي موفقيت در محيط كسب و كار امروز است.

فرمان اول  :بيش از اطالع گيري به دنبال یادگيري از محيط
كسب و كار باشيد( .يادگيري از مشتري است).
آنچه یک استراتژي را اثربخش مي سازد روش و متدولوژي بکار گرفته شده
نيست بلکه این بصيرت نسبت به عوامل كسب و كار است كه مي تواند
یک استراتژي را قوي و مثمر ثمر سازد.

فرمان دوم :بيش از پاسخگويي به نيازهاي كشف شده ،به
دنبال كشف نيازهاي پاسخگويي نشده بازار باشيد:
« نيازهاي پنهان »گنج پرارزش يك استراتژيست وبستر
پيدايش مزيتهاي رقابتي است.

تفکر استراتژیک
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كشف نيازهاي نهفته ،يكي از اصلي ترين پيشرانه هاي تحوالت عميق
تكنولوژيك ،تجاري و مديريتي است.

فرمان سوم :براي رسيدن به هدف بيش از سرعت ،به
فكر راههاي ميان بر باشيد:
تنها
پاسخ به نياز مشتري كافي نيست ،براي كاميابي در رقابت بايد
راهكارهاي بديع و فوق العاده اي را خلق كرد.

راههاي ميان بر به سوي نيازهاي بازار ،كليد طاليي دستيابي
به منافع نهفته در فرصتهاست.

