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پیشکشقدمهای
ݡکــــهروزیخواهـدآمـد



همانطورکهنویسندگانکتابدرشروعبیانمیکنند،تفکراستراتژیکمفهومی
کتابهایزیادیدربارۀاینمفهوممنتشرشدهاست؛ کنون استجذابوتا
کهعمدتًاشاهدآنهستیماستفادهنشدنازاینمفهوموابزارهای امامسئلهای
آندرسطوحمختلفاست.بهنظرمیرسداینمفهومدرحدموضوعینظریو

یکسریآموزشهایمدیریتیباقیماندهاست.
موفقیت بر را تأثیر بیشترین که میکنیم شناسایی را رفتارهایی وقتی
کهاینرفتارهارابهصورت کسبوکارماندارد،معقولوضروریبهنظرمیرسد
به میتواند رفتار یک تمرین بارهاوبارها زیرا کنیم، تمرین و  تکرار منظم
با استراتژیست، کتابذهن کند. کمک مربوط مهارت و عادت شکلگیری
و مختلف فکرافزارهای با همراه استراتژیک تفکر کاربردی تکنیکهای بیان
کردنواداردو، بخشهاییمانندورزشذهنی،سعیداردخوانندهرابهتمرین

کند. اینرهگذر،استراتژیکاندیشیدنرابهعادتتبدیل از
کهباافزایشمسئولیتافراد،زماندردسترسآنها ازمنظریدیگر،شاهدآنیم
یاد همکاهشمییابد:جلساتبیشتر،ایمیلهایبیشتر،جزئیاتیغیرضروریز
کردهاستبابیانتکنیکهایی، کتابذهناستراتژیستسعی ونظایراینها.
کهالزامًاپیوستهنیستندوبهتنهاییمیشودازهریکبهرهبرد،بهافرادپرمشغله
کمککندتادرمیانکارهایشانتکنیکیازاینکتابرابرگزینندوتمرینکنند.
فردی، درسهسطح تجربیات و مثالها بیان کتاب، این ویژگیهای ازدیگر
در مختلف جایگاههای با افراد میشوند سبب که است ملی و سازمانی،
این کتاببهرهببرند.البته،برایبهرهمندیاز این سطوحمختلفبتواننداز

کتاب،آشناییمختصریبامفاهیماستراتژیالزماست.

مقدمٔه ناشر
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کتاب، این به کتاب نزدیکترین یاناقلم آر استراتژی کتابهای میان در
کنارهممیتواندبهشکلگیری کتابدر ایندو اوجگیریاستراتژیکاست،
گفتهپیداست کند.نا کمک بینشورفتاریصحیحدرزمینۀتفکراستراتژیک
که گرفت، کتاببهره این کنار کتابهایاستراتژیهممیتواندر کهازسایر

کردهاند. کتابعمدتًابهآنهااشاره نویسندگاناین
تأثیری استراتژی درحوزۀ یاناقلم آر انتشارات کتابهای استمجموعه امید
در کردن عمل استراتژیک مهارت و عادت شکلگیری و موفقیت در مثبت

سطوحمختلفجامعهراداشتهباشد.

سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریاناقلم
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فهرست

۱۵ پیشگفتار مؤلفان 

۱۷ فصل اول/ تفکر استراتژیک به زبان ساده 

۱۹ تفکراستراتژیکبهچهمعناست؟

۲۱ کنیم؟ چگونهتفکراستراتژیکرابهشکلیسادهورساتعریف

۲۲ تفکراستراتژیک:ماهاتیرمحمد درسآموختهایاز

۲۳ مهارتتفکراستراتژیکچهویژگیهاییدارد؟

۲۴ ارتباطمیانتفکراستراتژیکوبرنامهریزیاستراتژیک

۲۵ آیاتفکراستراتژیکرامیتوانآموخت؟

۲6 کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۲۹ فصل دوم/ در جست وجوی منفعت 

۳۱ امریکناکسپرس:جستوجویفرصتازدلتالطمها

۳۵ شناختوبهرهگیریازمنفعتها

۳6 منفعتبالقوهچیست؟

۳۷ کجایافتمیشوند؟ سرچشمههایمنفعتبالقوهدر

۳8 جستوجویمنفعتبالقوۀاستراتژیکازدرونضعفها

۴0 جستوجویمنفعتهایبالقوۀاستراتژیکدردلتهدیدها

۴۱ جستوجویمنفعتهایبالقوۀاستراتژیکدردلآینده

۴۴ جستوجویمنفعتهایبالقوۀاستراتژیکازدرونظرفیتها

۴6 تفکراستراتژیکدرسطحملی:سنگاپور درسآموختهایاز

۴8 فکرافزارهایجستوجویمنفعت

۵۵ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی
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۵۷ فصل سوم/  انضباط منعطف 

۵۹ جنرالالکتریک:نقطۀپایانبیهدفیپسازدودهه
6۳ مفهومهدف

6۴ کارسختیاست؟ آیاهدفگیری
66 هدفگیریچگونهدرتصمیمگیریهانمودپیدامیکند؟

6۷ چراهدفگیریبهتنهاییسازمانرابهمقصودنمیرساند؟

68 فوایدهدفگیریوهدفگراییچیست؟

۷۱ کرۀجنوبی تفکراستراتژیکدرسطحملی: درسآموختهایاز

۷۴ فکرافزارهایانضباطمنعطف

8۱ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۸۳ فصل چهارم/  دستیابی به برگ برنده 

8۵ تویوتا:تمایزبهسبکژاپنی
8۹ مفهوممطلوبیتوارزشمندی

۹0 آیاهمۀعواملمطلوبیتزابهیکاندازهارزشمندند؟

۹۲ آیامطلوبیتوتمایزناشیازآنهمیشگیاست؟

۹۲ تصوراتاشتباهچگونهتمایزراتهدیدمیکنند؟

۹۴ گستردهاست؟ دامنۀایجادتمایزتاچهاندازه

۹۵ تفکراستراتژیکدرسطحملی:ترکیه درسآموختهایاز

۹8 فکرافزارهایدستیابیبهبرگبرنده

۱0۹ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۱۱۱ فصل پنجم/ پرسش وپاسخ های عجیب وغریب 

۱۱۳ گفته پمپرز:پرسشینا

۱۱۵ جابهجاییمرزدانستهها
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۱۱8 گفتهوپاسخهاینایافتهدرچیست؟ تفاوتپرسشهاینا

۱۱8 ایجادتحولباپرسشوپاسخهایعجیبوغریب

۱۲0 تفکراستراتژیکدرسطحملی:آفریقایجنوبی درسآموختهایاز

۱۲۳ فکرافزارهایپرسشوپاسخهایعجیبوغریب

۱۳0 چهابزارهایدیگریبرایآفرینندگیوجوددارد؟

۱۳۳ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۱۳۵ فصل ششم/ طراحی بازی با چندین برنده 

۱۳۷ نوونوردیسک:همکاریمستقیمباذینفعانبرایتوسعۀبازار

۱۴0 برابرنگاهبرنده-بازنده تفکربرنده-برندهدر

۱۴۳ محرکهایطراحیوشکلگیریبازیباچندینبرنده

۱۴۴ گروههاییقرارمیگیرند؟ بازیهایباچندینبرندهدرچه

۱۴۷ کلیدیدرطراحیبازیباچندینبرنده مسائل

۱۴۹ تفکراستراتژیکدرسطحملی:ایتالیا درسآموختهایاز

۱۵۱ فکرافزارهایطراحیبازیباچندینبرنده

۱۵6 کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۱۵۷ فصل هفتم/ خاطره هایی از آینده 

۱۵۹ آینده ِشل:یکقدمجلوتراز

۱6۲ آینده:رمزآلودودوستداشتنی

۱6۳ آیندهخاطرهبسازیم؟ چگونهمیتوانیماز

۱6۷ خلقدوگانهچیست؟

۱68 مواجههباعدمقطعیتدرمدیریتاستراتژیک

۱6۹ کنیم؟ برنامهریزیمبتنیبرسناریواستفاده چگونهاز

۱۷۴ تفکراستراتژیکدرسطحملی:شیلی درسآموختهایاز
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۱۷6 آینده فکرافزارهایخاطرهسازیاز
۱8۲ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۱۸۳ فصل هشتم/ گسترش سبد انتخاب های آینده 

۱8۵ انتخابهایمتنوع گوگل:معمارِیسبدیقدرتمنداز

۱۹0 خطرتوقفدردایرۀمحدودیتها
۱۹۲ توسعۀمعرفتیوشناختیبهچهمعناست؟

۱۹۴ چگونهمیتوانازدامپارادایمهایذهنیرهایییافت؟

۱۹6 توسعۀقابلیتبهچهمعناست؟
۱۹۹ تفکراستراتژیکدرسطحملی:هند درسآموختهایاز

۲0۳ گسترشسبدانتخابهایآینده فکرافزارهای

۲06 کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۲۰۷ فصل نهم/ در جست وجوی حلقه های مولد 

۲0۹ اپل:رشدبرپایۀرشد

۲۱۱ چرخههایغیرخطی

۲۱۵ چرخههایتقویتشوندهچههستند؟

۲۱۵ ناشیازشبکهوحلقههایمولد آثار

۲۱8 قدرتبازاردرحلقههایمولدبهچهمعناست؟

۲۲0 تفکراستراتژیکدرسطحملی:هنگکنگ درسآموختهایاز

۲۲۲ فکرافزارجستوجویحلقههایمولد

۲۲8 کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۲۲۹ فصل دهم/ سعی وخطای هوشمندانه 

۲۳۱ تسال:شکستنباورهایرایجباایدهپردازیهایمستمر
۲۳6 شهودوتحلیلهمزمان
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۲۳۹ کردهاست؟ مفهومنوآوریچگونهتغییرپیدا

۲۴۱ ویژگیهایمدیریتموفِقسعیوخطا

۲۴۲ چهآسیبهاییسعیوخطاراتهدیدمیکند؟

۲۴۵ تفکراستراتژیکدرسطحملی:مکزیک درسآموختهایاز

۲۴8 فکرافزارهایسعیوخطایهوشمندانه

۲۵۲ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۲۵۵ فصل یازدهم/ بازآفرینی مرزها و نقش ها 

۲۵۷ آمازون:بازآفرینیسیستمیبهقدمتتمدنبشری

۲6۱ برابرزنجیرۀارزش شبکۀارزشدر

۲6۵ بازآفرینیشبکۀارزشمستلزمچیست؟

۲68 برایبهسازیشبکۀارزشچهدراختیارداریم؟

۲6۹ برایبازآفرینیشبکۀارزشچهدراختیارداریم؟

۲۷۱ تفکراستراتژیکدرسطحملی:فنالند درسآموختهایاز

۲۷۴ فکرافزارهایبازآفرینیمرزهاونقشها

۲8۲ کهبایدبهخاطربسپارید نکاتی

۲۸۳ واژه نامه 
۲۸۵ کتابنامه 
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باشیمیاسردار، همۀمادرهرسطحیبهتفکراستراتژیکنیازداریم-چهسرباز
انشا دبیر رئیسجمهور، یا باشیم مدرسه رئیس استاندار، یا باشیم  خانهدار
باشیمیادبیرکلسازمانمللمتحد.تفکراستراتژیککمکمیکندهوشمندانه
کنیموسپس اهدافحیاتیزندگیشخصی،سازمانییاملیخودراانتخاب

کاربگیریم. باتمرکزپویابرایناهداف،ابزارهایدستیابیبهآنهارابه
بزرگ البته و رمزآلود،مبهم مامفهومی برای استراتژیک تفکر سالهایسال
کردیم روسعی کتابپیش وتمرین،در وتدریس ازسالهاتحقیق بعد بود.
تکنیکهایی و اصول به را آن و کنیم رمزگشایی را بزرگ و رمزآلود مفهوم این
کهآموختنیوتکرارکردنیاند.مطمئنیمبعدازخواندناینکتاب کنیم تفکیک
دیگرمفهومتفکراستراتژیکبرایشمادورازدسترسودشواریابنخواهدبود
کنید.کتابذهناستراتژیستیکآموزۀ ومیتوانیدبهراحتیباآنارتباطبرقرار
اصلیداردوآناینکهبایدبااستفادهازپرسشهایاستراتژیک،ذهنخودرابه
کردهایمپرسشهایاستراتژیکرا »استراتژیک«اندیشیدنعادتداد.ماسعی
و کنیم »ویروسی« را کهذهنشما کنیم بهگونهایصورتبندی کتاب این در
استراتژیکاندیشیدنرادرذهنتانبذرپاشیکنیم!دراینکتاب،تالشکردهایم
کشورداریمثالهایمتعددی هماززندگیشخصیوهمدرسطحسازمانیو
کاربردیاست،بهشرطآنکه بیاوریم.اینیعنیتفکراستراتژیکدرهمۀسطوح

کنیم. اصولوتکنیکهاوپرسشهایآنراباتکراروتمریندرخودنهادینه
صبوریشان و همراهی که عزیزمانیم، خانوادههای مدیون را کتاب این
کهزمینۀنشر یم یاناقلمنیزسپاسگزار پشتگرمیمابود.ازمجموعۀانتشاراتآر
ازخداوند پایان،  در میکنند. فراهم را مدیریتی پرمایۀ و ارزشمند کتابهای
کنیمو کتابراتدوین کردتااین کهاینفرصترافراهم یم مهربانسپاسگزار
کوچکیبهسویخلقفرداهای گام کتاب کهاین بهچاپبرسانیم.امیداست

بهترودرخشانترباشد.
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چݡگــونه تفݡکــر اســتراتژیک را بـه 
شکلی ساده و رسا تعریف کنیم؟ 1



19

تفکر استراتژیک به چه معناست؟
آن ابهام  از مانع جذابیت این اما است. جذاب مفهومی استراتژیک تفکر
فهم تا سردرگمیاند باعث بیشتر که دارند وجود یادی ز تعاریف نمیشود.
را »استراتژیک« که بفهمیم،الزماست را استراتژیک تفکر برایاینکه مشترک.
کنیم.اینصفتبهبسیاریازمفاهیماضافهمیشودوچونواژۀشیکو معنا
کاربگیریموترکیبهاییمانندمدیریت یمآنرابه باکالسیاست،دوستدار
استراتژیک، کرۀ مذا استراتژیک، پروژۀ استراتژیک، برنامهریزی استراتژیک،
محصول استراتژیک، موقعیت استراتژیک، سیستمهای استراتژیک، رقیب

یاداستفادهمیکنیم! استراتژیکوحتیراهبردهایاستراتژیک۱راز
عملکرد کلیدی نتایج  در اساسی تأثیرگذاری معنی به استراتژیک صفت
بدانیم، استراتژیک انتخابی را تصمیم یک خروجی گر ا مثال، برای است.
کلیدیعملکرداتخاذشده نتایج یعنیآنتصمیمبرایتأثیرگذاریاساسیدر
گراین کرهایاستراتژیکاست،یعنیا کرۀامروزمذا کهمذا گفتهشود گر است.ا
کلیدی نتایج  تأثیریاساسیدر برسد، بهموفقیت و برود کرهخوبپیش مذا

عملکردخواهدداشت.
کلیـدیعملکـردچیسـت؟ نتایـج کـه بدانیـم حـالممکـناسـتبخواهیـم
کلیدیعملکرد،درهرسـطحازتحلیل،مختصبههمانسـطحاسـت. نتایج
شـرکت )ماننـد اقتصـادی سـازمانهای و تجـاری بنگاههـای سـطح در وقتـی
کلیـدیعملکـرد گـوگل(صحبـتمیکنیـم،نتایـج کالـه،ایـرانخـودرو،اپـلیـا
شـاملمانـدگاری)بقـا(،سـودآوریودسـتیابیبـهمأموریتاسـت.همـۀمفاهیم
انسـانی، سـرمایۀ فراینـد، تکنولـوژی، رقابتپذیـری،  از اعـم مدیریـت، دانـش
شـبکۀدانـشودیگـرمفاهیـم،بایـددرنهایـتمـارادرجایـگاهسـازماناقتصـادی
سـازمانی گـر ا برسـانند. یـت مأمور بـه دسـتیابی و سـودآوری مانـدگاری، بـه

کارمیبریم. گاهیآنرابه 1.البتهترکیببیمعناییاست،ولی
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کـردهباشـد،بهتریـنسـرمایۀانسـانیراجـذب پیشـرفتهترینسیسـتمهارااجـرا
کنـد،درصـورت کار بینالمللـی تجـاری بـامجربتریـنشـرکای  و باشـد کـرده
موفقیـت بـه یـت مأمور تحقـق در ناتوانـی و پاییـن بقـا،سـودآوری تهدیـد وجـود
ادعـای زمانـیمیتوانـد گـوگل مثـال، بـرای یافـت. نخواهـد اسـتراتژیکدسـت
کسـبوکارشتـداومداشـتهباشـد،بـه کـهدر موفقیـتاسـتراتژیکداشـتهباشـد
راسـتایمأموریتش،کهسـازماندهیودر سـودآوریرسـیدهباشـدودرنهایتدر

دسـترسقـراردادناطالعـاتاسـت،بـهپیـشبـرود.
سـازمان یـا محـک مؤسسـۀ )ماننـد غیرانتفاعـی یـا مردمنهـاد سـازمانهای
نتایج کاتیبـاسـازمانهایاقتصـادیدر کتابخانههـایعمومـیکشـور(نیـزاشـترا
کـهمعمـواًل کلیـدیعملکـرددارنـد.مانـدگاری)بقـا(وارزشآفرینـیاجتماعـی،
کلیـدی نتایـج اجـزای سازمانهاسـت، از دسـته ایـن یـت مأمور تحقـق همـان

اسـت. مردمنهـاد سـازمانهای در عملکـرد
شهروندان مبنای بر ملتها و دولتها سطح در عملکرد کلیدی نتایج
کرامت تعیینمیشوند.چهارمؤلفهشاملرفاهاقتصادی،عدالتاجتماعی،
اینسطحاندو کلیدیعملکرددر انسانیوامنیتعمومیتعیینکنندۀنتایج
برابری انسانی،شاخص توسعۀ مانندضریبجینی،شاخص شاخصهایی
کلیدی نتایج سنجش شاخصهای از فساد ادراک شاخص و جنسیتی
کشوردر گرعالیترینمقاماجرایی ا بهشمارمیآیند. عملکرددرسطحملی
بهاثبات کند،اماقادر انتهایدورانمسئولیتشازاجرایهزارانپروژهصحبت
و انسانی کرامت اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفاه روی پروژهها این نتایج
اوبهعنوانکسی تاریخاز امنیتعمومینباشد،نمیتواناوراموفقدانستودر
کهبهموفقیتاستراتژیکدستیافتهاستیادنخواهدشد.تفاوتنظامهای
سیاسیتوسعهگرابانظامهایسیاسیدیکتاتورمآبواقتدارگرادرهمیننکته
کههردونظامسیاسیتالشمیکنند،اماحاصلیکیدرپیشرفتهای است
انسانی کرامت اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفاه  در مشخص و محسوس
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و بهرهمندی موجب دیگر نظام حاصل و میشود پدیدار عمومی امنیت و
برابرآزادیونشاطسیاسی( ویژهخواریعدهایخاص،سکوتاجتماعی)در

ونابرابریهایقومیتی،جنسیتی،دروننسلیوبیننسلیمیشود.
سازمانهای خانواده، مانند اجتماعی و اقتصادی سیستمهای همۀ
چندملیتی، هلدینگهای خانوادگی، قرضالحسنۀ صندوقهای مافیایی،
کارمیکنند،سازمان کهرویایدهایاستارتآپی تیمیمتشکلازچندجوان
مللمتحد،ناتو،یونیسفیاهرسیستمدیگریمؤلفههایمختصبهخودشان
صفت مفهوم گرفتن نظر در با حال دارند. عملکرد کلیدی نتایج برای را
را کلیدیعملکرد،میتوانیمتفکراستراتژیک بانتایج ارتباطآن استراتژیکو
تفکر تعاریف  از یادی ز تعداد ابتدا همان از میتوانستیم البته کنیم. تعریف
ترجیح اما کنیم، بیشتر را سردرگمی و کنیم ردیف پشتسرهم را استراتژیک

کنیم. کاربردیبرایایناصطالحارائه میدهیمتعریفیسادهو

کنیم؟ چگونه تفکر استراتژیک را به شکلی ساده و رسا تعریف 
از میدهد اجازه شخص به که است ذهنی مهارت نوعی استراتژیک تفکر
بین کندواز بینهزارانمتغیر،هوشمندانهمتغیرهایاستراتژیکراشناسایی
یعنی استراتژیک متغیرهای بپردازد. استراتژیک تصمیمگیری به گزینه، دهها
کلیدی نتایج کنیم،میتوانیمتأثیراساسیدر گررویآنهاتمرکز کها متغیرهایی

یم.بنابراین،بهبیانساده: عملکردبگذار
تــوانتحلیــلو افزایــش بــا کــه اســتراتژیکمهارتــیذهنــیاســت تفکــر
عملکــرد کلیــدی نتایــج  در اساســی تأثیــر اســتراتژیک، تصمیمگیــری

میگــذارد.
تفکر چیست؟ تفکر مهارت با استراتژیک تفکر مهارت تفاوت بنابراین،
آنهاست. دربارۀ تصمیمگیری و مسائل همۀ دربارۀ اندیشیدن معنای به
است. بیرحم استراتژیک تفکر اما ندارد، محدودیتی تفکر بهعبارتدیگر،

تفکراستراتژیکبهزبان  
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)تحلیل میکنیم فکر استراتژیک متغیرهای به فقط استراتژیک، تفکر  در
کلیدی نتایج کهتأثیراساسیدر گزینههاییرابرمیگزینیم استراتژیک(وفقط
به منحصر و بر متمرکز استراتژیک تفکر استراتژیک(. )تصمیم دارند عملکرد
ازعواملفرعیوجزئی را اینتمرکزتوجه کلیدیاست. موضوعاتومسائل
مانند بهجزئیات پرداختن میکند. کلیهدایت مسائل بهسوی و بازمیدارد
کردن مرتب به تایتانیک، شدن غرق درحال کشتِی عرشۀ در که است آن
اولویتهای و موضوعات درحالیکه بپردازیم، بههمریخته میزوصندلیهای

حیاتیدیگریوجوددارد.

 درس آموخته ای از تفکر استراتژیک: ماهاتیر محمد 

از عمدهای بخش که رسید قدرت به مالزی در هنگامی محمد ماهاتیر
زندگی جنگلها در و درخت روی مالزی( کشور بومی )نژاد ماالیاییها
کنونمالزیبهیکیازقدرتمندتریننظامهایاقتصادیدرمنطقۀ میکردند!ا
کشورهایمسلمانتبدیلشدهاست.اینپیشرفت جنوبشرقآسیاومیان
از درصفحاتی محمد ماهاتیر است. استراتژیک تفکر بینظیر قدرت مدیون

کتابشمینویسد:
سرمایه و یم دار سرمایه به اساسی نیاز توسعهیافتگی برای یافتم در
این کلیدیاست)شناساییمتغیرهایاستراتژیک(. مؤلفهایبسیار
کهبایدسرمایهگذارانخارجیرابرایسرمایهگذاری یافتم واقعیترادر

کنیم. درمالزیترغیب
کند کشورهایمختلفسفر اوبهوزیربازرگانیمالزیمأموریتمیدهدتابه
آنهااطمینان تابهمالزیبیایندودرمقابل،به کند ازسرمایهگذاراندعوت و
سود از آزادانه بتوانند تا میکند حمایت سرمایهگذاریهایشان از که میدهد

کنند)تصمیماستراتژیکروشن(. سرمایهگذاریهایشاناستفاده
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گونباموضوعیمهمبرخوردمیکند گونا وزیربازرگانیمالزیپسازسفرهای
در مالزی بازرگانی وزیر درواقع، میرساند. محمد ماهاتیر اطالع به را آن و
را آنهااصاًلمالزی کشورهامتوجهمیشود از باسرمایهگذارانبسیاری مواجهه
کجاست!برهمین کهبدانندمالزی ابتدا،بهدنبالایناند نمیشناسندودر
تمرکز کرد. تعریف مالزی کشور برند عنوان با پروژهای محمد ماهاتیر اساس،
و نامونشان به را مالزی کشور میتوان چگونه که بود پرسش این بر پروژه این
بود، مالزی جهش سرآغاز که پروژه، این رسانید. درخور جهانی اسمورسم
نشاندهندۀتشخیصدرستمتغیراستراتژیکودادنراهحلدستیافتنی،

کلیدیعملکردمؤثرباشد. نتایج کهدر روشنوعملگرایانهایاست

مهارت تفکر استراتژیک چه ویژگی هایی دارد؟
گزینههـایبدیـل. ۱ دارای نگـرش خـاق اسـت: تفکـراسـتراتژیکآیندههـاو

تفکـر درونـی ایدهپـردازیخاصیـت و ایدهیابـی میکنـد. متفاوتـیخلـق
اسـت. اسـتراتژیک

عقابگونـه. ۲ نگاهـی اسـتراتژیک تفکـر اسـت:  سیسـتمی  نگـرش  دارای 
داردومحـدودومقیـدبـهیـکواحـدیـایـکسـازماننیسـت.ایـننـگاه
فقـط خانگـی مـرغ اسـت. خانگـی مـرغ نـگاه مقابـل نقطـۀ عقابگونـه
پیرامـونخـودرامیبینـدوتوجهـیبـهزمینهـایمجـاور)متغیرهایدیگر(

نـدارد. مختلـف( متغیرهـای بیـن )رابطـۀ همسـایگان تأثیـر و
دارای نگرش انتقادی است:تفکراستراتژیکنگاهیموشکافانهوپرسشگر. ۳

دارد.ایـننگـرشسـببشکسـتهشـدنچارچوبهـایفکـریومدلهـای
ذهنـیمرسـوموبـازشـدنافقهـایجدیـددرپیشرویمانمیشـود.

تفکراستراتژیکبهزبان  
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