
 

 

 تفکر استراتژیک چیست ؟ 
 مفهوم تفکر استراتژیک

 و یاتیح عوامل لیتحل و هیتجز بر که است یمنطق و یعمد تفکر ندیفرا کی یسادگ به کیاستراتژ تفکر

 .گذاردیم ریتأث فرد کی ای میت کی ،کار و کسب کی مدت یطوالن تیموفق در که گذاردیم ریتأث ییرهایمتغ

 برابر در محافظت یبرا است هایریپذ بیآس و داتیتهد یعمد و قیدق ینیب شیپ شامل کیاستراتژ تفکر

 .قابل پیگیری یهافرصت

 بقا یبرا ازین مورد دیجد یهادهیا و هابرنامه ،اهداف از یروشن مجموعه به منجر کیاستراتژ یینها لیتحل و تفکر

 منابع و بازار یروهاین ،یاقتصاد یهاتیواقع دیبا تفکر نوع نیا. شودیم ریمتغ و یرقابت یفضا کی در رشد و

 .ردیبگ نظر در را موجود

 و یرهبر و یارتباط یهامهارت ،مسئله حل مهارت ،ینوآور ،یلیتحل تفکر ،قیتحق به ازین کیاستراتژ تفکر 

 .دارد تیقاطع

 
 

 دلیل اهمیت تفکر استراتژیک
 کنند ظهور سرعت به است ممکن دیجد یروندها. کند رییتغ یسازمان هر یبرا سرعت به تواندیم یرقابت یفضا

 و روزمره یکارها در روزمره کیاستراتژ تفکر بیترک با. کنند افتادن عقب ای آنها از استفاده به مجبور را شما و

 .افتی دیخواه یشتریب مهارت هافرصت از استفاده و ینیب شیپ در ،خود یزندگ

 سازمان یبرا ،دیباش داشته خود نقش در یشتریب سهم دهدیم امکان شما به کیاستراتژ تفکر ،یفرد سطح در

 .دیهست شتریب منابع کنترل آماده شما که شودمی ثابت و شودیم تر یضروروجودتان 

 

 



 

 

 ست؟یچ یرهبر در کیاستراتژ تفکر
 استفاده محصوالت بیترک مورد در یریگ میتصم یبرا کیاستراتژ لیتحل و تفکر از تجارت نفعانیذ و رهبران

 ،زمان مانند محدود منابع صیتخص نحوه و( نکنند رقابت ای) کنند رقابت، یرقابت یفضاکه در چه  ،کنندیم

 .هیسرما و کارمندان

 خطر معرض در منابع دادن قرار از یریجلوگ و مهم اهداف به یابیدست یبرا چگونه که رندیبگ میتصم دیبا آنها

 .کنند نام ثبت وجه نیبهتر به را فرادا ،یضرور ریغ تلفات

 
 ست؟یچ تجارت در کیاستراتژ تفکر

 را یداخل و یخارج یهادهیا و هاداده اغلب رهبران ،سازمان کی ساالنه کیاستراتژ یزیر برنامه ندیفرا یط در

 .کنندیم قیتلف و لیتحل و هیتجز ،یآور جمع کیاستراتژ تیروا کی جادیا و خود کیاستراتژ هدف توسعه یبرا

 انتخاب را یخاص اقدامات سپس رهبران. کندیم تیهدا مشخص یزمان دوره کی ندهیآ یبرا را شرکت سند نیا

 .رسانندیم انجام به را کیاستراتژ اقدامات نیا که کنندیم

 به دیبا یرهبر یهامیت. کنند یزیر برنامه سال طول در ینیبازب و کیاستراتژ تفکر یبرا دیبا نیهمچن مشاغل

 در تالش تداوم و یبررس که شود حاصل نانیاطم تا کنند یبررس را خود کیاستراتژ ابتکارات یادوره طور

 .شودیم اجرا سازمان سراسر

 

  کیاستراتژ تفکر مهارت ارتقا یبرا مهارت پنج
 صیتخص محل نییتع و کارها یبند تیاولو روندها، ییشناسا نده،یآ یبرا یزیر برنامه و تأمل یبرا را یزمان (1

 دیده اختصاص منابع

 دیکن فکر یاستراتژ مورد درتر روشن دیبتوان تا دیکن کشف را خود تعصبات (2



 

 

که  را یباالتر تیفیک با اطالعات تا دیده گوش خود سازمان رهبرانهای ایده و موضوع این متخصصان به (3

 .دیآور دست به، دیکن استفاده خود کیاستراتژ تفکر در دیتوان یم

 منبع از دهیا نیا ایآ":مانند، دیبپرس یخوب سواالت بهتر یهابرنامه و هانهیگز کشف یبرا که یاد بگیرید (4

 "است؟ یمنطق دهیا نیا ایآ" و "است؟ یمعتبر

 .دیکن کاوش را مختلف یهاجهت و هایاستراتژ یامدهایپ همه (5
 


