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تفکر استراتژیک چیست؟

تفکر استراتژیک چیست؟

نحوه فکر کردن و
اندیشیدن بر پایه
اصول استراتژی

تقویت شیوه
فکر کردن است.

البته خروجی آن
هم ملموس و
زودبازده نیست.

چرا تفکر استراتژیک مهم است؟

تفکر استراتژیک کمک
می کند تا بتوانیم

استراتژی های موفقی
تعریف کنیم.

از فرصتهایی که در
محیطمان وجود دارد،
بهره ببریم.

منابع محدودمان را
صرف اولویت های
ارزشمندتر کنیم.

آیا باید مدیر ارشد باشیم تا بتوانیم از تفکر استراتژیک حرف بزنیم؟

نیاز هر فردی است که

برای زندگی فردی و
شغلی اش استراتژی
می خواهد.

منابعش در مقایسه با
اهدافش محدود
است.

مولفه های تفکر استراتژیک

قصد و نیت استراتژیک Strategic Intent
• بر اساس دیدگاه های گری همل
و پاراهاالد
• اگر قدرت اقتصادی چندانی
ندارید و شرکتهای بزرگی در

بازار فعال هستند ،چگونه جای
خود را در بازار باز کنید.

قصد و نیت استراتژیک Strategic Intent

قصد و نیت استراتژیک چیست و
چرا مهم است؟

فقط جلوی پای خود را نبینیم و به
هدفهای دوردستتر نگاه کنیم.

متمرکز بودن روی هدفهای دشوار
و دور ،نوعی جهتگیری ایجاد
میکند و باعث میشود که ما با هر
بادی ،مسیر خود را تغییر ندهیم.

قصد و نیت استراتژیک چگونه باید
باشد؟

قصد و نیت استراتژیک Strategic Intent
بلندپروازانه باشند و اجازه ندهیم که نداشتهها و ضعفها و محدودیتهای فعلی،
تصویرپردازی ذهنی ما را محدود کند.

فراتر وضعیت درونی و بیرونی امروز ما باشد.

چنان بزرگ باشد که برای محقق شدنش ،به ما فشار وارد شود (.)Strategic Stretch

به شکلی باشد که مجبور شویم نوآوری کنیم و روش هایمان را تغییر دهیم.

قصد و نیت استراتژیک Strategic Intent

اگر در این توانمندی ضعیف باشیم
• از سطح تفکر استراتژیک به سطح تفکر
عملیاتی پایین کشیده خواهیم شد .یعنی
هر روز ،فقط درگیر گذراندن همان روز
میشویم و مسیر خود را به سوی آینده ،گم
خواهیم کرد.

آیا داشتن قصد و نیت استراتژیک کافی
است؟
• آن را به برنامهها و اقدامهای اجرایی و
ملموستر تبدیل کنید.

مزیت چند الیهای
مزیت تک الیه ای :ممکن است یک
شرکت ،مزیت های رقابتی متعددی
در محصوالت متفاوتش داشته باشد.

مزیت چندالیهای

چرا مزیت چند الیه ای

• یک محصول با کیفیت عالی
• یک محصول با قیمت مناسب

• همهی مزیتهای رقابتی به صورت همزمان در محصول وجود داشته باشد.
• محصوالتی با قیمت مناسب و کیفیت عالی دارند.

• رقابت با محصولی که یک مزیت رقابتی دارد ،چندان دشوار نیست .اما
مزیت رقابتی چندالیهای چیزی نیست که به سادگی بتوان از عهده رقابت با
آن برآمد.

شروع با حوزه های با حساسیت کمتر

شرکتهای بزرگ ،در زمینههای مختلف،
آستانهی تحمل متفاوتی دارند.
اگر فعالیت شما از آستانهی تحمل آنها عبور نکند،
آن شرکتها عکسالعمل جدی بروز نخواهند داد.
اگر کسب و کاری به نیت رقابت با بزرگان بازار به میدان آمده است،
نباید در نخستین گام ،به همهی حاضران در صنعت ،اعالم جنگ دهد.
بلکه باید قدمهای اول خود را در زمینههایی بردارد که طرفهای دیگر را
به اقدامهای تالفیجویانه یا استراتژیهای رقابتی سنگین ترغیب نکند.

شروع با حوزه های با حساسیت کمتر
• هوندا هنگام ورود به بازارهای بزرگ
بینالمللی

به

سراغ

موتورهای

ارزانقیمت رفت.
• جایی که غولهای بزرگ آمریکایی،
چندان جدی نمیگرفتند و عکسالعملی
به حضور این شرکت در بازار نشان
ندادند.
• زمانی هوندا به سراغ بازی بزرگترها
آمد که منابع مالی و حضور گستردهی
جغرافیاییاش تثبیت شده بود.

شکستن چارچوب های رایج

شرکتهای کوچکتری که به جنگ بزرگان بازار میروند ،مجبور نیستند که
تعریف صنعت و مرزهای بازار را بر اساس آنچه بزرگان بازار میگویند ،بپذیرند.

بسیاری از اوقات ،بزرگان بازار از اشباع شدن بازار حرف میزنند ،منظورشان این است که «بازی که من میشناسم
با تعریفی که من در ذهن دارم برای محصولی که من االن در حال فروش آن هستم ،کشش بیشتری ندارد».
کافی است شما بخشهای بازار یا نیاز مشتری یا
ویژگیهای محصول را به شکل متفاوتی تعریف کنید.

همکاری با بزرگان
• کوچکهای تازهوارد ،قرار نیست در ابتدا روبروی بزرگان بایستند .بلکه شاید در موارد بسیاری
بهتر باشد که کنار آنها قرار گیرند و با آنها همکاری کنند تا بیشتر و بهتر بیاموزند و برای
بازیهای بزرگتر آماده شوند.
• در واقع نمیتوان به محض ورود به بازار ،تمام دانستهها و داشتهها و دستاوردهای دیگران را
زیر سوال برد و همه چیز را از صفر آغاز کرد.
• کار کردن با بزرگان باعث میشود که تجربهای که آنها کسب کردهاند ،سریعتر و ارزانتر به
شرکتهای کوچکتر منتقل شود.

• مثال
• سرمایهگذاری مشترک تویوتا و GM
• همکاریهای مزدا و فورد

فرصتگرایی هوشمندانه Intelligent Opportunism

اگر قرار باشد هر روز با هر فرصت تازهای که به چشم میآید ،چارچوب کسب و کار و زندگی
احتماال به هیچ جا نمیرسیم.
فردی خود را تغییر دهیم و مسیر تازهای انتخاب کنیم،
ً
اما اگر در مسیر خود متوجه شویم که الزم است در هدف ،بازنگری کنیم؛ یا اینکه
ببینیم مسیر کوتاهتری برای رسیدن به هدف ایجاد شده است ،باید از آن استفاده کنیم.
فرصتها را ببینیم؛ اما با
هر فرصتی ،وسوسه نشویم.

توجه همزمان به گذشته ،امروز و آینده
جهان گذشته

در هر لحظه سه
جهان مختلف را
در ذهن خود
بسازیم و مرور
کنیم:
جهان آینده

جهان امروز

توجه همزمان به گذشته ،امروز و آینده

مسیر
• وضعیت امروز ما ،حاصل تمام آن چیزی است که در
ِ
گذشتهی ما وجود داشته است.
جهان گذشته

• دستاوردهای خوب و بد امروز ،در تصمیمهای درست و نادرست
گذشته ریشه دارند.

• به رابطهی گذشته با امروز توجه کنیم و روندهایی را که در
شکلگیری امروز دخیل بودهاند ببینیم.

توجه همزمان به گذشته ،امروز و آینده

• درک جهان امروز ،پیشنیاز موفقیت در دنیای فرداست.
جهان امروز

• هم اکنون بعضی از روندهایی که تا امروز قوی بودهاند ،در حال ضعیف
شدن هستند.

• از سوی دیگر ،روندهایی در حال شکلگیری هستند که ممکن است
بسیاری از انسانها آنها را نادیده بگیرند.
• این تغییرات را در اطراف خود ببینیم و بر اساس آنها برنامهریزی کنیم.

توجه همزمان به گذشته ،امروز و آینده

جهان آینده

• کسی که فقط به امروز فکر میکند و بر اساس امروز و برای
ً
صرفا
امروز تصمیم میگیرد ،یک استراتژیست نیست؛ بلکه
یک فرد عملیاتی است که کارهایش را به روزمرگی میگذراند.
• فرد دارای تفکر استراتزیک ،آینده پژوهی می کند.

فرضیهسازی و آزمون فرضها

اینکه بگوییم من در لحظه تصمیم میگیرم و بر اساس شهودم جلو میروم ،در تفکر استراتژیک
جایگاهی ندارد .زیرا تفکر استراتژیک نمیتواند فقط به شهود تکیه کند.
در هر تصمیمگیری ،آگاهانه بدانیم چه دادههایی داریم و چه دادههایی در اختیار نداریم .سپس
ببینیم که چه مفروضاتی در ذهن داریم و آنها را به شکلی شفاف ،بیان کرده و ثبت کنیم.
پس از تصمیمگیری ،با گذر زمان متوجه میشویم که آیا مفروضات درستی داشتهایم و از دادههای
خود به درستی استفاده کردهایم؟

جایگاه یابی Positioning
مایکل پورتر
• برای پیروزی در بازی رقابت ،باید به وضعیت بازار و بازیگران آن نگاه کرده و سپس،
جایگاه یا  Positionخود را در میان آنها انتخاب کنید.
مثال
• ارزانترین محصول را در میان رقبا عرضه کنید.
• یا محصولی متمایز از رقبا ارائه کنید.
• یا به سراغ گوشههای خلوت بازار  Market Nichesبروید.

توجه به منابع Resource-based View
بارنی

• برای موفق شدن در رقابت و پیدا کردن مزیت رقابتی ،به جای اینکه به بازار نگاه کنید،
ابتدا به وضعیت خود و کسب و کارتان نگاه کنید و ببینید به چه منابعی دسترسی دارید.
• این منابع در اختیار شماست که سرنوشت شما را هنگام رقابت در بازار مشخص میکند.
• استراتژی نباید از بیرون به درون تعریف و تدوین شود .برای انتخاب استراتژی مناسب،
باید نگاهمان از درون به بیرون دوخته شود.
• ابتدا ببینیم چه داریم و به چه چیزهایی دسترسی داریم و سپس تصمیم بگیریم که با
آنچه داریم در بازار چه میتوانیم بکنیم و چگونه میتوانیم به مزیت رقابتی پایدار دست
پیدا کنیم.
• در شرایط ابهام و وضعیتی که ثبات کافی وجود ندارد ،تمرکز بر منابع داخلی و تدوین
استراتژی بر اساس آنها میتواند موفقتر باشد.
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