
 

 

 کیاستراتژ یزیدر مقابل برنامه ر کیاستراتژ تفکر

 ست؟یچ کیتفکر استراتژ
استفاده  تیکند که از شهود و خالقیم فیتوص زیروش تفکر متما کیرا به عنوان  کیاستراتژ تفکر نتزبرگیم

 .است "شرکت کپارچهیچشم انداز "آن  جهیکند و نتیم

به  یابیدست یرا که برا ییهاکیتاکت اتی، که جزئستین کیبرنامه استراتژ کی هیهمان ته کیتفکر استراتژ

 تخاذ شود، ذکر کند.ا دیبااهداف 

سازمان را بر اساس  ندهیکند که جهت آیکمک م یعمومو  گسترده میاست که به مفاه ی، تفکرکیتفکر استراتژ

 .کنندیمتمرکز م ،شده ینیب شیپ یطیمح طیشرا

 
 کیتفکر استراتژو  یرقابت تیمز

 :شودیم یرقابت تیموثر منجر به مز کیتفکر استراتژ

 هاست.است که به نفع سازمان یتفکر فرد تیفعال کی کیاستراتژ تفکر

 است. یفعل تیسازمان به طور متفاوت با وضع یابی تیموقع یبرا یرقابت یهایهدف آن کشف استراتژ

از  یبه انواع مختلف کیکند که هر  یم شنهادیپ نتزبرگی، مکیتراتژاس یزیاز برنامه ر کیتفکر استراتژ زیتما در

 یشناخت بصر کیدارد و تفکر استراتژ ازین یلی، تحل یخط یندهایبه فرا کیاستراتژ یزیدارد: برنامه ر ازیتفکر ن

 .کند یم یو بازتر را ضرور

 کندیم فیتوص "یخط ریابزار تفکر غ نیآخر"را به عنوان  کیتفکر استراتژ شخصی. 

 کیتفکر استراتژو  یپردازان باز هینظر
، بدانند که کنندیم فیدشمن تعر کیگرفتن از  یشیرا به عنوان هنر پ کی، تفکر استراتژیپردازان باز هینظر

 انجام دهد. کند همان کار را با شمایم یدشمن سع
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 .از حد ساده است شیما ب وستهیو بهم پ دهیچیپ طیروش در مح نیمانند مور معتقدند که ا گرید یبرخ

 ست؟یچ کیاستراتژ یزیر برنامه
 ها.ها و روشستمیبه س دنیبخش تیو رسم جادیا یعنیاست  لیو تحل هیمربوط به تجز کیاستراتژ یزیر برنامه

و  یرسم یراهنما کی ،کیبرنامه استراتژ کی زیآم تیموفق یپردازان بر توسعه و اجرا هی، نظر1960از دهه 

 اند.کرده دی، تأکتیبه مز زمانسا یابیدست یاتیح لهی، به عنوان وساهداف سازمانآگاهانه از 

 .است یلیدر درجه اول تحل کیجهت استراتژ نییکند که چالش تعیفرض م یزیبرنامه ر یروش سنت

 
Swot  چیست؟ 

Swot  است که هم در سطح  یدیکل تیفعال کی، دهایها و تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت لیو تحل هیتجز یا

 کند.یکمک م یاساس یزیشود و به برنامه ریانجام م یو هم در سطح سازمان یطیمح
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باشد اما  یبتکارمنظم است که ممکن است شامل عناصر ا ای یرشته خط کیغالباً  کیاستراتژ یزیبرنامه ر

و  دیهر مرحله را مشخص کن ی، عواقب احتمالدیکن میاست که هدف را به مراحل مختلف تقس نیا یتمرکز اصل

 .دیکن نییمراحل را تع ینحوه اجرا

و ارائه  یسازمان یهاعالم ارزش، او چشم انداز تیمأمور یهاهیانیمعموالً شامل ب دهیرس انیبه پا کیبرنامه استراتژ

 .است فاهدا

 کیاستراتژ یزیدر مقابل برنامه ر کیاستراتژ تفکر
هنگام  کی، اما تفکر استراتژدر سازمان است یکل یریگ مینهفته در تصم یعملکرد یزیکه برنامه ر یحال در

خالقانه و  یهایاز باز یشتریب بیبه ترک ازی، نکندیم یمتفاوت از آنچه در حال حاضر زندگ ینشیب یریشکل گ

 دارد. یابتکار

 یهادگاهی، دنوظهور یهاآزاد هستند و با تمرکز بر گزاره ،ندشویم کیتفکر استراتژ جادیکه باعث ا ییهاتیفعال

 .رندیگیمعلق شکل م ییمختلف و همگرا

به  یو خالقانه تر عی، اما پاسخ سرکندیم لیرا تکم کیاستراتژ تیریمد، کیاستراتژ یزیبرنامه ر کیتفکر استراتژ

 شرفتیپ لیتسه یاست که برا یو خط یبر تفکر منطق یمبتن کیاستراتژ یزیبرنامه ر رایز ،دهدیرا م رییتغ

 شود.یشده استفاده م رفتهیپذ کیاستراتژ تیموقع کیفقط در 

 جهینت رایز ،اتالف وقت به نظر برسد ای جهینت یممکن است ب ینوع تعامل ذهن نیا ینطقمتفکر م کینظر  از

 .ردیگیفرض نم شیپ کیتفکر استراتژ ندیفرا یرا در ط یریقابل اندازه گ

برنامه  یندهای، که در فراو منظم یتعامل یندهایفرآ یرا به جا یاستراتژ یو اجرا ی، فرمول بندکیاستراتژ تفکر

 دهد.ی، قرار ممشهود است یسازمان یسنت یزیر

 ندیبیرا م یاندهیآ کی، برنامه استراتژاست ندهیاز آ یچشم انداز کل کیمعطوف به  کیکه تفکر استراتژ یحال در

 است. یریو اندازه گ ینیب شیمقرر قابل پ اتیکه با جزئ

 


