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 خدا نام به

 مدیریت صنعتی(مقدمۀ ناشر )سازمان 

ژنرال بازنشستۀ نیروی هوایی آمریکا و استراتژیست « دکتر ویلیام کوهن»نویسنده کتاب هنر یک استراتژیست 

 معروف که امروزه مؤسس و مدیر عامل مؤسسۀ هنرهای رهبران است.

 سخن میگوید.و ده اصل کاربردی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی در این کتاب از مفاهیم تفکر استراتژیک 

به نوعی مفاهیم استراتژی را  استراتژهای موفق و ناموفقه مثال ها و نمونه های واقعی از ئدر این کتاب با ارا

توسعۀ و  توسعۀ تفکر استراتژیکاز ارتش وارد دنیای کسب و کار نموده است. یقیناً این کتاب می تواند به 

 در خصوص استراتزی به مدیران کمک کند. افق دید

نکتۀ مهم و قابل ذکر این است که تنها دانستن ده اصل کابردی مهم نیست، بلکه مهم این است که کدام اصل و 

 در چه زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 خدا نام به

 (رئیس ستاد سابق ناتوپیش گفتار )

در این کتاب نه تنها استراتژی در قالب اصولی قابل پیاده سازی معرفی می شود بلکه از شروع یعنی از تدوین 

یک استراتژی و تصمیم گیری و تعیین هدف و اجرای آن تا حصول موفقیت سخن به میان می آورد. ضمناً در 

ده گانه تدوین یک استراتژی و عوامل و نحوه بکارگیری اصول  مثال هایی از دنیای واقعیاین کتاب با ارائۀ 

  تأثیر گذار  در آن و همچنین اهمیت تأثیر عوامل محیطی در تغییر یک استراتژی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 خدا نام به

 (ژنرال کوهنمقدمۀ مؤلف)

مؤلف کتاب می گوید چنانچه یک استراتژی بد تدوین شود تنها تأثیری که یک اجرای خوب می تواند روی آن 

در واقع انجام  یک استراتژی بدداشته باشد آنست که آن را بدتر کند زیرا او می گوید اجرای تاکتیکی خوب 

که سرانجام به شکست منجر می  به شیوۀ درست است و این شیوه رویکردی را بهینه می کند کار نادرستیک 

 شود نه موفقیت.

نادیده گرفتن پیوند و اتصال بین رهبری و استراتژی کار ناپسند است زیرا برنامه های خوب با راهنمایی و هدایت 

به » رهبران خوب در تمام سطوح طراحی تدوین و اجرا می شوند رهبران موفق از برنامه ریزان خود نمی پرسند

این کاری است که من می خواهم انجام »بلکه رهبران موفق به برنامه ریزان خود می گویند « من بگو چه کنم

 حاال به من بگوئید گزینه های من چه باید باشد.« دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 خدا نام به

 مقدمۀ مترجمان )امیر رضا خاکی و مهرداد مظفری(

در زمینه صنعت، این کتاب نمونه های واقعی و عملیاتی از کاربرد تاکتیک ها و استراتژی های پیشنهادی 

تجربۀ چهل سالۀ خود را در دنیای ارتش، « دکتر کوهن»را ارائه می دهد. در این کتاب  خدمات و بازرگانی

بر بنیاد نظرات و ل استراتژی دانشگاه و کسب و کار به رشتۀ تحریر درآورده است و رویکردی جامع از اصو

در زمرۀ پرفروش ترین کتاب تجربیات ارائه کرده است. این کتاب توسط انجمن مدیریت آمریکا منتشر شده و 

 در این زمینه بوده است.  ها

این کتاب سعی می  در بخش اولاین کتاب کلید موفقیت رهبران را در تدوین استراتژی های درست می داند 

که در هر کاری اعم از جنگ یا کسب و کار و حتی در عشق داشتن استراتژی امری مهم و  کند تفهیم کند

حیاتی است و همچنین تأکید می کند که نباید اصول اساسی استراتژی را بدون تفکر و تجزیه تحلیل به کار 

 می باشد.شکست برخی از استراتژی های تقلید شده از جنگ در کسب و کار همین نکته  یلگیریم زیرا دال

 اصل اساسی استراتژی تشریح می نماید. 11ز ا او نمونه های واقعی ر در بخش دوم

رها خوب عناصر محیطی تأثیر گذار روی استراتژی ها را بیان می کند و همچنین هنگامی که کا در بخش سوم

. و موقعیت های بحرانی را توضیح می دهد و همچنین عبور از بحران را چه باید کردپیش نمی روند می گوید 

در این فصل به ما می گوید، که یک استراتژیست موقعیت خود را در هر زمان تجزیه و تحلیل می کند و بدون 

کتاب چشم  فصل آخرتغییر دادن هدف استراتژی خود را برای رسیدن به هدف تغییر می دهد. و بالخره در 

 ز کار آفرینی به مفاهیم استراتژی در حوضۀ کسب و کار را اضافه می نماید.اندا

 



 

   
 

 خدا نام به

 کلید موفقیت رهبران استراتژی است( –)فصل اول 

بهترین در جنگ با استفاده از زور  پرداخته است: پیروز شدن «سان تزو»در شروع کتاب به بیان یک جمله از 

کار نیست بلکه بهترین کار این است که دشمن بدون مبارزه تسلیم شود بنابراین واالترین و عالی ترین اصل 

 نظامی به کارگیری استراتژی غلبه بر دشمن است. 

پیش از میالد مسیح شرح  216در این فصل داستان پیروزی ژنرال کارتاژی )هانیبال( را بر سپاهیان روم در سال 

نفر داشت پیروز  72111نیرو داشت به سپاه روم که  111/21در آن جنگ علی رغم اینکه سپاه کارتاژ  می دهد.

می شود. درس هایی که کتاب از درگیری نیروهای رومی و کارتاژی می گیرد این است که با داشتن یک 

 فائق آمد.  قوی تر از خود نیز های استراتژی خوب و به دست گرفتن ابتکار عمل می توان به نیروی

 «از فصل الف این کتاب نتایج زیر به دست می آید:»

 در هر کاری که انجام می دهیم داشتن استراتژی امری مهم و حیاتی است -1

 نیم با منابع بیشتر و بزرگتری بر حریفان خود پیروز شویم.شتن استراتژی درست ما می توابا دا -2

 اصول اساسی استراتژی فراگیر است. -3

تجزیه و تحلیل استراتژی نبردها می توانند درس هایی ایجاد کنند که برای استراتژی کسب و کار مفید  -4

 باشد.

لیل از این درس ها استفاده هرحال کسب و کار جنگ نیست و ما باید مراقب باشیم بدون تفکر و تحه ب -5

 .نکنیم



 

   
 

 

 خدا نام به

 اصل اساسی استراتژی( 11تعیین  –)فصل ب 

نوبت به استراتژیست  که فصل از کتاب ابتدا تجربیات استراتژیست های تاریخ را بررسی می کند و وقتیدر این 

لیدل هارت( و استراتژیست اقتصادی ایتالیایی  –اچ  –های امروزی می رسد نظریۀ استراتژین انگلیسی ) بی 

روی آمار می تواند ارزش صرفه جویی  با تمرکز بر 21/81ابد که اصل ی )ویلفردو پارتو( را بررسی نموده و در می

%  تالش و عملیات هستند. 21% نتایج فقط حاصل 81می گوید که  21/81. اصل اقتصادی را به اثبات برساند

این نظریه مهم در مورد تخصیص درست منابع همیشه محدود می گوید، بیشتر استراتژی های موجود در تاریخ 

سعی می کند که نتایج حاصل از این موفقیت های نظامی و سیاسی را به و نویسنده یا نظامی هستند یا سیاسی 

 آنچه که ممکن است در کسب و کار مدرن مؤفقیت ایجاد کند ربط دهد.

 اصل اساسی استراتژی عبارتند از: 11

 کامالً به یک هدف معین و روشن متعهد باشید -1

 ابتکار عمل را در دست بگیرید و آن را حفظ کنید -2

 برای تجمیع و تمرکز منابع خود صرفه جویی کنید  -3

 از موقعیت یابی استراتژیک استفاده ببرید -4

 کارهای غیر منتظره انجام دهید -5

 .بگیرید ساده را چیز همه  -6

 .کنید فراهم گانه چند های جایگزین و ها حل راه همزمان -7

 .کنید استفاده مستقیم غیر مسیرهای از هدف به دستیابی برای -8

 .کنید اعمال را گذاری وترتیب بندی زمان -9 



 

   
 

 .کنید برداری بهره خود یتفقمو از -11

 

 خدا نام به

 اصل اساسی استراتژی( 11) 

د از راه بکارگیری اصول مشترک استراتژی به وید که بسیاری از شرکت ها توانسته اننویسنده در این کتاب می گ

تبدیل شوند. همیشه نباید این طور فکر کرد استراتژی ای که یک زمان موجب موفقیت  شرکت های معظمی

زیرا زمان و مکان و شرایط محیطی را نیز باید در نظر گرفت و  شده در آینده نیز می تواند موجب موفقیت شود

 ،بت قوانینپیروی نمی کنند بدین دلیل است که رقا مرسوم بعضی وقت ها اغلب این اصول از خرد و منطق

 رفتار خریدار و جامعۀ اقتصادی همیشه در یک وضعیت صیال و تغییرات پی در پی قرار دارد.ها،  سیاست

اصول استراتژی هیچ نوع دروغ گویی تقلب یا نادرستی را شامل نویسنده همچنین تأکید می کند که 

این راهکار به عنوان را توسعه داد  ماتریس چهار خانه ای« گروه مشاوران بوستون» 1961در سال .نمی شود

« مشاوره ای مکنزی »با همکاری « شرکت جنرال الکتریک»مدیریت پورتفولیو شناخته شد و در سال های اخیر 

به  اهمیت موقعیت این عواملخانه ای را معرفی کرد. در این  نوع ماتریس بر اساس  9و ماتریس « شریک»و 

 آنها وزن داده می شود. 

تأکید می کند که شرایط کسب و کارها خیلی پیچیده تر از آن است که بتوان از این راه یک استراتژی نویسنده 

تقریباً به وسیلۀ تمام پیران و مرشدان « پورتفولیو»موفق قابل نسخه برداری و تکرار به دست آورد اما روش 

 استراتژیک توصیه شده است.



 

   
 

ام عوامل آن ی کردن تممککه به آسانی پیچیده است ان آن چن محیط استراتژیکضمناً بیان می کند که 

بسیار دشوار است و حتی باید گفت که  عوامل روان شناختیعلی الخصوص کمی کردن  امکان پذیر نیست

 تدوین استراتژی باشد غیر ممکن است و در نهایت نویسنده می گوید که عددها و رقمها فقط باید راهنمایی برای 

 خدا نام به

 اساسی استراتژی( اصل 11)

ی گوید ــن . نویسنده در این فصل به نخستین و اساسی ترین اصل استراتژی می پردازد و مآنه اصول حاکم بر 

 )صاحب شرکت اپل( به هیچ وجه قابل مقایسه با رقبای خود نبود و فقط این را تشخیص داده بود « استیو جابز» 

کامپیوترهای شخصی که بتوانند وسیلۀ همۀ افراد در خانه و محل کسب و کار مورد استفاده قرار گیرند و ارزان 

به این چشم باشند امروزه بازار به آن نیاز دارد و او تأمین این نیاز را هدف خود قرار داد و با اشتیاق خود را 

ای تدوین استراتژی به کسب و کارها معرفی سال گذشته بسیاری از سیستم ه 51. در انداز متعهد ساخت

تجزیه و تحلیل استراتژیکی نتایج و جستجو برای یافتن بینش  «ولیومدیریت پورتف»این سیستم شامل  .شده اند

هایی از راه کاربرد اساسی رزمایش های نظامی می شود. هیچ یک از این ها به گونه ای مستمر و منسجم کار 

 نمی کنند.

تفکران بزرگ، استراتژیست های نظامی و استراتژیست هایی از بسیاری از کشورها  تعداد در طول زمان م

بیشماری اصول استراتژی را معرفی کرده اند که منجر به موفقیت شده و می شود. به هر حال این اصول غالباً 

برای  نمی تواند در حالی که بینش فراهم می کندمتفاوت هستند و تالش برای اتخاذ یکسری واحد از آن ها 

 و برای کسب و کارها هم جامعیت کمتری دارد.  یا هر شرایطی فراگیر باشدهمۀ سازمان ها 



 

   
 

، زمان هاتجزیه و تحلیل شرایط استراتژیک در طول مقایسه میان سری های مختلف اصول،عمیق و  از راه تحلیل

ی را تعیین کردم که پایه تمام استراتژی تأیید ، اصالح و پاالیش از راه تحقیق تجربی ده اصل اساسی استراتژ

توسعۀ تمام  باید پایه و اساسهای موفق است. این ده اصل که با جزئیات در بخش دوم کتاب خواهد آمد 

 گیرد.قرار  موفقکسب و کارهای  استراتژی های

 خدا نام به

 اصل بنیادی: بطور کامل به یک هدف معین و روشن متعهد باشید. -1فصل 

را  پراکتوراندگمیلبرای کمک به فرزند بیمار خود شرکت بزرگ چند میلیارد دالری « امیلیا آنتونی»خانم 

تأسیس کرد او که می خواست اختالفات تنفسی و تحریکات پوستی و جوش و خارش های ناشی از استفاده از 

با راه اندازی خط تولید صابون های معمولی کمک کند به تولید محصوالت صابون های طبیعی روی آورد و 

ند صابون مناسبی دشوینده های خانگی برای آن هایی که از آلرژی، آسم و حساسیت های شیمیایی رنج می بر

بر  در سه هزار فروشگاه به فروش می رسد و درآمد آن بالغ« خانم امیلیا»تهیه کرد. امروزه صابون های تولیدی 

 ده میلیون دالر در سال است.

 دف شروع کنید.کار را با ه

همواره می توان در کسب و کارهای مختلف افرادی را پیدا کرد که منطق به آنها حکم می کند نباید کارهایی را 

انجام دهند که سعی در انجام آن ها دارند اما آن ها به گونه ای به هدف مشخص خود پای بند هستند که بیش 

 ها موفق و برنده می شوند.از اندازه تصور دیده شده که این نوع استراتژی 

 

 



 

   
 

 

 

 

 خدا نام به

  (تعهد به یک هدف معین و روشن)

در این کتاب از اشخاصی نام برده می شود که همه به آن ها می گفتند که هیچ راهی وجود ندارد که موفق 

به هدف خود رسیده اند از جمله  با پای بندی به هدف و پشتکار و همت زائد و الوصفشوند ولیکن آن ها 

که یک « همفری بوگارد»ایالت مینه سوتای آمریکا شود و قهرمان کشتی که توانست فرماندار « جسی ونتورا»

 ملوان کشتی بود توانست هنرپیشۀ بزرگی در هالیوود شود.

 جادوی تعهد داشتن به یک هدف

نوشته است و در آن کتاب  جوهرۀ قهرمانانبا عنوان  کتاب دیگرینویسنده این کتاب، « ویلیام کوهن»آقای 

فرمانده جنگی در سطوح نظامی( )از  211را عنوان نموده است )البته با مصاحبه با  قانون فراگیر رهبری 8

 موفقیت خوددلیل  به هدف راتعارف متعهد و پای بندی غیر ستاره( وهمۀ آن ها  4سرباز صفر تا ژنرال 

  اسان دو دلیل اصلی را شناسایی کرده اند:دانسته اند و روان شن

  تعهد غیر متعارف ثابت می کند که هدف ارزشمند و به واقع مهم است. -1

 تعهد غیر متعارف ثابت می کند که رهبر قصد ندارد کار را رها کند و تسلیم شود.  -2

 سه نیروی سازنده تعهد و پای بندی



 

   
 

می تواند موجب پیروزی شود زیرا حی ، اخالقی و جسمانی سه نیروی روترکیب « آقای فولر»طبق نظر 

برای رسیدن به هدف و هم افزایی ایجاد می کند. بنابراین  موجب ایجاد سینرژی شدهترکیب این سه نیرو 

 ترکیب این سه نیرو مورد استفاده قرار گیرد. باید

 

 خدا نام به

 )تعهد به یک هدف معین و روشن(

 به کارگیری تعهد در استراتژی 

 آن قدر به هدف هایتان فکر کنید تا آن ها مشخص و شفاف شوند. -1

 آشکارا تعهد کنید. -2

 و افکارتان را باال ببرید و ترویج دهید.ها هدف  -3

 منتظر مشکالت و موانع )اژدها( باشید و آن ها را اداره و کنترل کنید. -4

 د اما به هدفتان دست نزنید.استراتژی خود را اصالح کنی -5

یکی از استراتژیست های بزرگ تاریخ نوشته است: اگر به نظر می رسد من همیشه آماده هستم به این « ناپلئون»

و موراردی را پیش  مدت طوالنی در مورد آن کار فکر کردهدلیل است که پیش از ورود و آغاز به هر کاری 

 بینی می کنم که ممکن است رخ دهد.

هدف خود را تعیین و . زمانی که شما در مرحلۀ برنامه ریزی استدومین کاری که می توانید انجام دهید 

تمامی منافع حاصل از رسیدن به هدف خود را یادداشت کرده بارها و بارها این منافع را  کنیدتعریف می 

تن منافع حاصل از دستیابی به بررسی کنید به ویژه زمانی وقتی که مشکل یا مانعی ظاهر می شود در نظر گرف



 

   
 

در مواقع پرتنش مقاومت و هدف به ویژه زمانی که با مشکالت پیچیده روبرو می شوید به شما کمک می کند 

 ارزش این همه تالش را دارد؟ایستادگی کنید مواقعی که ممکن است از خود بپرسید آیا به واقع 

مردم مشتاقانه از  .ید باید بدانید می خواهید کجا برویدپیش از اینکه به توسعه و تدوین یک استراتژی بپرداز

دی و تعهد غیر متعارف نشان ی بنرهبری پیروی می کنند که نسبت به یک هدف مشخص و روشن از خود پا

 .می دهد

 خدا نام به

 .ابتکار عمل را در دست بگیرید و آن را حفظ کنید -2فصل 

اشتباهی بحرانی است به ویژه در موقعیت های رقابتی. مهم نیست توانایی شکست در بدست گرفتن ابتکار عمل 

دست به کار شوید و با و همین حاال  را نسوزانیدمهم اینست که زمان های رقبا تا چه اندازه ای خوب است 

ن حفظ تقدم خود می توانید بر شرایط مسلط شوید و زمان و مکان عملیاتی را کنترل کنید که موجب دست یافت

 به هدف ها و موفقیت در استراتژی شود.

 با انجام عملیات ویژه برتری بدست بیاورید

که  یک استراتژیست بزرگ نظامی سوئیسی بود اظهار داشته رقیبی« ناپلئون»که در عصر « هنری دوژمینی»

ابتکار عمل را در درست می گیرد از مزیت بزرگی برخوردار می شود زیرا او می تواند به نقطۀ انتخابی خود حمله 

کند در حالیکه رقیبی که در موقعیت دفاعی عمل می کند چون باید همه جا دفاع کند غالباً اقدام های ناآگاهانه 

عملیات حریف تنظیم کند. بهرحال ابتدا شما باید  انجام می دهد و باید همیشه حرکت های خود را براساس

ابتکار عمل را بدست آورید و سپس اختیار عمل را در اختیار داشته باشید زیرا کسی که منتظر عمل رقیب می 

قرار می گیرد مانند بکسوری که صبر می کند  در حالت واکنشیماند تا بر اساس عمل او حرکت کند همیشه 



 

   
 

چه بسا اولین سپس حرکتی از خود نشان دهد بهرحال او یک مشت را خورده است و  اولین مشت را بخورد و

 ضربه فاجعه بار باشد.

 پنج شیوه مؤثر و کلیدی برای به دست آوردن ابتکار عمل

 به دقت موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید. -1

 به دنبال یافتن فرصت های پنهان و راه حل های جدید باشید. -2

 خدا نام به

 )ابتکار عمل را در دست بگیرید(

 همین حاال اقدام کنید. -3

 جسورانه و با شجاعت اقدام کنید. -4

  پشتکار داشته باشید. -5

و تحلیل می کنیم اوالً فرصت هایی را بدست می آوریم و ثانیاً زمانیکه ما به دقت موقعیت را تجزیه  -1-1

ها روبرو خواهیم شد و باید از آن ها دوری کنیم و بدین ترتیب تهدیدها را شناسایی می کنیم که در آینده با آن 

 کورکورانه دست بکار نخواهیم شد و با چشمان باز و آگاهی بسیار دست به عمل خواهیم زد.

 گفته ای قدیمی وجود دارد که می گوید در هر یک از مشکالت کسب و کار بذری برای یک سود برابر و  -2-1

وقتی مشکلی پیش می آید به دنبال فرصت های پنهان و راه حل های جدید گشتن می  یا حتی بیشتر قرار دارد

 تواند به شما در به دست آوردن دوباره ابتکار عمل کمک کند.



 

   
 

بعضی وقت ها این باهوش ترین استراتژیست ها هستند که بیشترین آسیب پذیری را دارند این دام تأخیر  -3-1

و سعی در کامل و بدون نقص کردن آن یه و تحلیل بیش از اندازه موقعیت است که به طور معمول به علت تجز

یکی از باسابقه ترین ژنرال های جنگ دوم جهانی می گوید « ژنرال پاتون»ء به وجود می آید پیش از اجرا

طرحی که با شدت و ماهرانه هم اکنون انجام شود بهتر از طرح کاملی است که هفتۀ بعد به اجرا در آید 

 هم اکنون اقدام کردن بخش مهمی از در دست گرفتن ابتکار عمل است. زیرا

و فرصت های موفقیت های جسورانه و با شجاعت اقدام کردن داللت بر ریسک پذیری شما دارد  -4-1

 بزرگ در ارزیابی ریسک نهفته است.

 

 خدا نام به

 )ابتکار عمل را در دست بگیرید(

که هم اکنون در سراسر آمریکا و در « وال مارت»خرده فروشی صاحب فروشگاه های « آقای سام والتن»

موفقیت های بزرگی به  جسارت و اقدام شجاعانهبه خاطر همین  کارمند دارد 000/000سطح بین المللی 

 دست آورد.

هواپیمایی ساوت »مؤسس شرکت « آقای هرب کلهر»یکی از موفق ترین نمونه های داشتن پشتکار  -5-1

بزرگترین شرکت هواپیمایی تاریخ آمریکا را تأسیس کرد وقتیکه ابتکار  پشتکار خود او بااست « وست

همیشه آنان باید عمل خود را حفظ کنید و پشتکار داشته باشید دیگر مهم نیست که رقبا چه کار می کنند 

 بدوند تا به شما برسند.

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 .صرفه جویی کنیدبرای تجمیع و تمرکز منابع خود  -3فصل 

قلمرو خود را به قلمرو رقیب نزدیک کنید تا بتوانید حرکت های او را زیر نظر برای رقابت با حریف باید 

داشته باشید و منابع برتر خود را در نقطه یا موقعیتی متمرکز کنید که شما را قادر می سازد حریف خود 

 را شکست دهید.

تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا تکنیک های « تراتژی رقابتیاس»در کتاب کالسیک خود « مایکل پورت»

 .تمرکز را یک استراتژی عام نامید

یکی از موفق ترین مدیران جهان در عرصۀ نرم افزار می گوید یاد گرفتم که توانایی و « بیل گیتس»

را در هر ظرفیت هر چه قدر که باشد تنها از راه تمرکز می توان کارهایی در سطح جهانی انجام داد زی

شرایطی برنده شدن مستلزم داشتن منابع بیشتر نسبت به حریف در موقعیت های استراتژیک معین است 

تنها راهی که ما می توانیم برنده شویم این است که منابع مان از حریف بیشتر باشد ما همۀ این منابع: پول 

کرده آنها را متمرکز می کنیم یا آن ها را تجمیع افراد، زمان، مهارت، دانش فنی، نفوذ یا هر چیز دیگری 

 را در محل ها و زمان های مساعد تمرکز می دهیم.

یک موقعیت نویسنده می گوید من منطقۀ بالقوه ای را که شما می توانید منابع خود را در آنجا متمرکز کنید 

ید با صرفه جویی تجمیع منابع باباشد. بازار هدفمی نامم موقعیت استراتژیک می تواند یک استراتژیک 



 

   
 

یا به طور موقتی کمتر به آن یا کمتر مورد نیاز است همراه باشد شما در جایی که اهمیت کمتری دارد 

احتیاج دارید صرفه جویی می کنید تا منابع بزرگتری را برای موقعیت های استراتژیک قاطع انتخابی خود 

در اختیار داشته باشید.صرفه جویی غالباً سخت است و روشن است که در صرفه جویی عنصر ریسک 

موقعیت هایی متمرکز را بر روی  نابع خودموجود دارد بیش از هر چیز یک استراتژیست می آموزد که 

ی برای برنده شدن باید منابع بیشتری را نسبت به را دارد. زیرا شما در هر شرایط بیشترین اهمیتکه  کند

حریف خود در موقعیت های خود در موقعیت های استراتژیک قطعی داشته باشید. از آنجا که نمی توانید 

هدف شفاف خود در جایی تجمیع کنید که از خود را برای دستیابی به در همه جا قوی باشید باید منابع 

رت، دانش فنی، و یا هر چیز دیگری اپول، زمان، مه»رقیب خود قوی تر هستید شما باید منابع خود یعنی 

برای انجام این کار باید در  « را با تجمیع و تمرکز در محل درست و زمان درست در کنار هم قرار دهید.

 ری در منابع خود صرفه جویی کنید.جای دیگ

 خدا نام به

 )تجمیع و تمرکز منابع و صرفه جویی(

 «سه نکته مهم را باید به خاطر بسپارید»

 شما نمی توانید پشت سر هم برنده شوید مگر این که منابع خود را تجمیع و متمرکز کنید. -1

ی تجمیع و متمرکز کنید. یعنی شما دیگر شما می توانید با صرفه جویی در جایی منابع خود را در جای - 

منابع را از جاهایی که اهمیت کمتری دارند بر می دارید و در جاهایی قرار می دهید که اهمیت بیشتری 

 دارند.

 و این ریسک اجتناب نا پذیر است. صرفه جویی و تمرکز نیاز به ریسک پذیری دارد  -3

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 استراتژیک()موقعیت یابی 

نقطه ای که دشمن در آن آسیب پذیرترین موقعیت را دارد و حمله در آن شانس قطعی را در پی خواهد 

نسبت « kfcشرکت »داشت عنوان کرد. نویسنده کتاب همچنین مثال هایی از به دست آوردن برتری توسط 

ت هایی که از موقعیت یابی در آمریکا را به عنوان مثال از شرک« شرکت دل»در چین و « مگ دونالد»به 

 استراتژیک استفاده نموده اند مثال می زند.

نویسنده می گوید شما نیازی ندارید که بعضی از موقعیت های استراتژیک برای مدتی طوالنی حفظ کنید 

بلکه به این موقعیت ها تا موقعی نیاز دارید که کار الزم برای رسیدن به موقعیت استراتژیک بعدی را 

 دهید که در واقع این موقعیت ها شما را به اهدافتان می رساند.انجام 

 .کنید ازموقعیت یابی استراتژیک استفاده -4فصل 

یکی از تکنیک های قدیمی موقعیت یابی استراتژیک در بازار کسب و کار جلوتر بودن از رقیب است 

ژیک و تمرکز روی آن است زیرا تا زمانی که رقیب بتواند منابع اصل ماجرا انتخاب موقعیت استرات

 موقعیت یابی استراتژیک نقطۀ با اهمیتی است که در دست یابی به هدف های روشن به شما کمک می کند.



 

   
 

 نه موقعیت استراتژیک را درست شناسایی کنیم:وچگ

 موقعیت استراتژیکی که اگر شما در آنجا موفق شوید در همه جا موفق خواهید شد. -1

 که برای آینده اهمیت بالقوه دارد.موقعیت استراتژیکی  -2

 موقعیت استراتژیکی که برتری ها و مزیت های شما را افزایش می دهد. -3

ورد استفاده قرار ـــــــــموقعیت استراتژیکی که برای پیروزی های مهمتر بعدی به عنوان سکویی م -4

 می گیرد.

را شکست دهید و به سرعت در جای دیگر در موقعیت استراتژیکی که به شما اجازه می دهد که رقیب  -5

 موقعیت دیگری را بیابید.

 خدا نام به

 (موقعیت یابی استراتژیک)

بود  1991معمار استراتژی های موفق جنگ خلیج فارس در سال «  سرهنگ جان واردن»به عنوان مثال

رقابت کند شما با  او یک چنین موقعیتی را به عنوان تجمیع کند تا با محصولی که تازه وارد بازار شده

تکنیک موقعیت یابی استراتژیک محصول جدیدی را وارد بازار نموده اید و او را وادار می سازید که 

نحویکه رقیب شما همیشه باید جبران ه منابع خود را در آنجا متمرکز کند و این می تواند ادامه داشته باشد ب

شرکت تیغ های صورت تراشی »زار کسب و کار گذشته را کرده تا جلو بیفتد، کاری که امروزه در با

نجام می دهد زیرا این شرکت همیشه محصول جدیدی را آماده برای وارد کردن به بازار دارد و ا« ژییلت

 یک مزیت رقابتی استفاده می کند. از این موضوع به صورت

جویی کرده و  موقعیت یابی استراتژیک اصل تصمیم گیری و تعیین دقیق جاهایی است که باید صرفه

جاهایی که باید منابع خود را تجمیع و متمرکز کنید، موقعیت استراتژیک یک نقطۀ قطعی است که به گونه 

 ای در به دست آوردن هدف های شما تفاوت ایجاد می کند.

 پنچ سناریویی کلیدی برای تعیین موقعیت یابی استراتژیک به شرح زیر است:



 

   
 

ل مالحظه ای برای آینده دارد و اگر شما بتوانید این نوع موقعیت نقطه ای که نیروی بالقوۀ قاب -1

های بزرگی را  قعیتاستراتژیک را شناسایی کنید و پیش از رقیب به آن برسید می توانید در مسیر خود مو

 به دست آورید.

دیگر  نقطه ای که شما بتوانید در آن موقعیت در برابر رقیب خود پیروز شوید به طور قطع در جاهای -2

 نیز پیروز خواهید شد.

نقطه ای که به برتری و مزایای شما می افزاید هر شرکتی نسبت به رقبای خود مزایا و برتری هایی  -3

دارد بعضی از موقعیت های استراتژیکی این اجازه را به شما می دهد تا از قدرت کامل و برتری های 

 خود استفاده کنید.

ک پیروزی مهمتر در آینده به عنوان سکو استفاده شود زیرا تعدادی نقطه ای که می تواند برای ی -4

 موقعیت استراتژیک وجود دارد که شما قصد ندارید برای مدت طوالنی آنها را حفظ کنید و فقط از آن ها 

 خدا نام به

 )موقعیت یابی استراتژیک(

به هدف هایتان نیاز دارید به برای رسیدن به موقعیت استراتژیک بعدی استفاده می کنید که برای رسیدن 

 آن موقعیت برسید.

نقطه ای که به شما اجازه می دهد رقیب خود را شکست دهید و به سرعت در جای دیگر موقعیت یابی  -5

کنید زمانی که رقیب برای رقابت با شما موفق به تجمیع منابع خود در موقعیت استراتژیک منتخب شما 

راتژیک جدیدی رفته اید و رقیب خود را مجبور می کنید که عقب بشود شما دیگر به یک موقعیت است

 افتادگی خود را جبران کند.

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 .کارهای غیر منتظره انجام دهید -5فصل 

را مثال میزد زیرا آن شرکت عملی را انجام داد که «شرکت تک تارگ»نویسنده در این فصل از کتاب 

حکمت سنتی در مورد چیزهای الزم برای « تک تارگت»افراد قرار گرفت.مورد حیرت رقبا و همۀ 

 موفقیت در این کسب و کار جدید تکنولوژیکی را نقص کرد.

 .کارهای شگفت انگیز می تواند کمبود منابع را جبران کند

ن بودند ولیک« کارتاژی»سپاهیان برابر  4با اینکه سپاهیان رومی « کارتاژی ها»و« رومی ها»در جنگ 

« وارو»با انجام کارهای غیر منتظره رقیب خود فرمانده سپاه رومی « کارتاژی»فرمانده سپاه « هانیبال»

را غافلگیر کرد زیرا استفاده از این کار شگفت انگیز و تعجب آور به همراه به کارگیری سایر اصول 

کارهای شگفت گوید  استراتژی منجر به پیروزی شگفت آوری گشت. نویسنده در این قسمت از کتاب می

 عمل می کند. انگیز مانند یک اصل کلیدی استراتژی

و  کارهای غافلگیرانهانجام کارهای غافلگیرانه و شگفت آور می تواند کمبود منابع را جبران کند انجام 

تغییر دهد و منجر به موفقیتی شود به مراتب  توازن قدرت را به نفع شماشگفت زده کردن رقبا می تواند 



 

   
 

تر از انرژی و تالشی که شما صرف کردید بعبارت دیگر شرکت های کوچک بدون خون و خون بیش

 ریزی با استفاده از این روش می توانند رقبای بزرگتر را شکست دهند.

ایالت کالیفرنیای آمریکا گردید و که فرماندار« آرنولد شوارتزنینگر»در این فصل از کتاب افرادی مانند 

رامثال زده که با انجام کارهای شگفت انگیز در آمریکا به موفقیت دست یافتند. « فولکس واگن» شرکت

نویسنده می گوید شما برای ایجاد پیروزی قطعی از راه ایجاد شگفتی نیاز به محصولی برتر ندارید و در 

 .مثال می زند «مآی بی ا»این مورد کامپیوتر اپل را در مقابل 

 

 

 

 خدا نام به

 )کارهای غیر منتظره انجام دهید(

پنهان کاری در انجام کارهای شگفت انگیز ضروری زیرا تنها زمانی رقیب شما شگفت انگیز می شود که از 

گیری به گونه ای باشد که اهمیت آگاه نبوده و متوجه آن نشده باشد و تنها الزم است که غافلعملیات شما 

 نشود. برای انجام کارهای شگفت انگیز این پنج اصل را بپذیرید.کامل فعالیت برای رقیب یا دشمن آشکار 

 کاری را انجام دهید که معمولی نیست. -1

 راهی را انتخاب کنید که کمترین احتمال را دارد. -2

کاری را اجرا کنید که پیشتر انجام نشده باشد. -3  

  انتخاب کنید.را غیر ممکن ها -4

 سرعت خود را تغییر دهید. -5



 

   
 

اصل غافلگیری در طول سال ها در تمام زمینه های زندگی کارساز بوده است . در عرصۀ کسب و کار 

انجام کارهای غیر منتظره بدون توجه به اندازه شرکت محل یا موقعیت رقابتی شما می تواند پیروزی 

کارهای غیر ج ترکیب می شود نتای ابتکارو اصالت  ،سرعت ،پنهان کاریآفرین باشد. در حقیقت وقتی با 

برای رقبای شما در حدی غیر منتظره می شود که براحتی میدان را به شما واگذار می کند در  منتظره

 به دست آورید. موفقیت زیادینتیجه شما می توانید بدون صرف انرژی و تالش 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 همه چیز را ساده بگیرید  -6فصل 

تر خواهد بود و احتمال اشتباه  مختصرتر باشد اجرای آن آسانهر چه برنامه استراتژیک شما روشن تر و 

کردن نیز در طول مسیر کمتر می شود اما هر چه تعداد عناصر تشکیل دهندۀ هر عملکردی بیشتر باشد 

 عدادی از آن ها با شکست روبرو شود.تاحتمال بیشتری وجود دارد که یک یا 

رنامه ها موجب شکست در تمام زمینه های کاری انسان ها نا توانی در بکار گیری اصل ساده نگاه داشتن ب

 می شود.

 سادگی برای هر موفقیتی حیاتی است.  

 مسیر پیروزی بر مبنای پیچیدگی استوار نیست بلکه سادگی پایه آن است.

 این اصل اساسی استروتژیک سادگی را طلب می کند خود  تقریباً ساده است. 

تبعیت  ساده بگیرلیانۀ خود را ا ز افرادی برگزید که از قانون طالیی برندگان مسابقه سا« اینک»مجلۀ 

 کرده بودند. 



 

   
 

 چگونه می توانید استراتژی خود را ساده نگه دارید:

 عملیات و کارهای مهم و سازمان هایی که هماهنگی آن ها به عهدۀ شماست را به حداقل برسانید. -1

 روابط سازمانی ساده را توسعه دهید. -2

 دستورها و رهنمودهای خود را ساده کنید. -3

 از راه حل ها و اعمال پیچیده خودداری کنید. -4

را همین پیچیده گی « طبس در ایران»آمریکایی در صحرای نویسنده کتاب یکی از دالیل شکست نیروهای 

 ها عنوان می کند.

 

 خدا نام به

 )همه چیز را ساده بگیرید(

% بخاطر داشتن روابط سازمانی ساده رشد می 00جت کانادا سالیانه ست نویسنده می گوید که شرکت و

نیز به دلیل استفاده از یک تغییر ساده مدال سرآمدی حرفه ای را از مجلۀ خرید « هارلی دیوید سن»کند. و 

 آمریکا گرفت.

 «بگیریدهمۀ مسائل را ساده »

تراتژیک قدیمی ساده نگه داشتن در هر رشته ای طرح های پیچیده از هم دور و جدا می شوند اصل اس

مسائل در میدان جنگ و همچنین مسابقه های ورزشی و اتاق هیئت مدیره شرکتها، در کارخانه و واحد 

  برای ساده نگهفروش و بازاریابی و در تمامی تالش انسان ها یکسان و به خوبی عمل می کند بنابراین 

. و باور داشته باشید که از نتیجه خرسند و راضی خواهید بود و هر چه استراتژی تالش کنیدمسائل  داشتن

کارکنان شما بهتر می توانند برنامه باشد متغیرهای کمتری به خطا می روند و  ساده تر و آسان ترشما 

 را دنبال کنند. شما

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 م کنید.همزمان راه حل ها و جایگزین های چندگانه فراه -7فصل 

هر استراتژی نیاز به چند راه حل همزمان دارد، زیرا در صورت روبرو شدن با موانع مسلماً باید راه 

دیگری برای عبور پیدا کرد. حقیقت اینست که برای موفقیت در هر استراتژی هر قدر که استراتژی خوب 

 باشند. باشد باید جایگزین های متعددی وجود داشته باشند که همزمان قابل اجرا

 چرا جایگزین های چند گانه و همزمان مورد نیاز است:

 به چهار دلیل زیر جایگزین های چند گانه مورد نیازند:

 به ندرت کارها طبق برنامه پیش می روند. -1

 کست دهند.رقبا همیشه آماده هستند تا شما را ش -2

 کارهای عمده شما طبق برنامه عمل نمی کنند. -3

 می تواند به معنای حداکثر تأثیر باشد.حداکثر تالش  -4



 

   
 

برای رسیدن به هدف خود باید بیشتر از یک راهکار آماده کرده باشید. به این معنا که در هنگام فرمول 

بندی استراتژی شما باید راهکارهای جایگزین چندگانه را در نظر بگیرید و در بسیاری از موارد باید این 

ژی خود دخالت دهید، به کار جایگزین های چند گانه همزمان را درست از ابتدای کار در برنامه استرات

گرفتن حداکثر قوا از راه چندین راه کار متفاوت در یک زمان می تواند به معنای حداکثر تأثیر گذاری 

که  موقعیت هایی وجود دارندبرای دستیابی هر چه سریعتر و یا حتی کامل تر شما به هدف ها باشد. البته 

 .امکان پذیر نیستمان مطلوب و یا چند گانه همز راه کارهای جایگزینبه کارگیری 

 

 

 

 

 خدا نام به

 برای دستیابی به هدف از مسیرهای غیر مستقیم استفاده کنید. -8فصل 

را به عنوان نمونه مثال می زند و می گوید از حمله « شرکت دوچرخه سازی زین»نویسندۀ کتاب عملکرد 

شرکت »های جناحی شرایط را برگرداند  به یک موقعیت تثبیت شده باید پرهیز کرد بلکه باید با حرکت

با جایگزین نمودن رایگان برخی از قطعات یدکی به موفقیت رسید. ممکن است کوتاه ترین فاصله « زین

بین دو نقطه یک خط مستقیم باشد اما این در هندسه است نه در استراتژی و در زمان رقابت الزاماً این 

د اما به سمت دیگر بروید یمی رونمودن کردن اینکه به سمتی بهترین راه برای رسیدن به هدف نیست، وا

کشیدن رقابت به یک سو و بعد انتقال به کس دیگر به گونۀ غیر منتظره برای اینکه توپ گل کند در 

 مسابقات ورزشی یک کار عادی است.

 استفاده از راه کار غیر مستقیم رقیب را گیج می کند.

 بخاطر ایده برتری و تقدم راهکار غیریکی از رهبران نظامی قرن بیستم است و شهرت او « لیدل هارت»

برای دستیابی به هدف ها بود. زیرا او متعقد است برای دستیابی به هدف از مسیرهای غیر مستقیم  مستقیم

ت پرهیز می کند و کاهش رقیب از مقاوم غیر مستقیم در راه کارهایاستفتاده کنید زیرا او متعقد است 



 

   
 

مقاومت رقیب می تواند احتمال موفقیت بیشتری را فراهم نماید و او می گوید ساده بگویم جایی عمل کنید 

 مقاومت و رقابت کم است.که جای 

برای استفاده از مزیت اصل راه کار غیر مستقیم باید این توانایی و زیرکی را داشته باشید که حواس رقیب 

کاری است این همان  ،معطوف کنید کم اهمیت تر یا بی اهمیت تراو را به موارد  و ذهننید خود را پرت ک

 با تماشاگرانشان انجام می دهند. که شعبده بازان

 :ساخت یک نقشۀ ماتریسی تقسیم بندی شده 

با ترسیم یک نقشۀ ماتریسی ما می توانیم تمامی متغیرهای موقعیت ها را در نظر بگیریم. متغیرهای 

ت هر چیزی باشند از جمله محصوالت، قیمت گذاری، بخش های مختلف بازار، موقعیت بحرانی ممکن اس

 های جغرافیایی، روش ها و سیستم های توضیح، روش های فروش، تبلیغات، کسب و کار و غیره.

 پرهیز کنید.  رقابتبدنبال راهی باشید که بتوانیداز 

 خدا نام به

 مسیرهای غیر مستقیم استفاده کنید()برای دستیابی به هدف از 

تشخیص اینکه کجا باید از راهکار غیر مستقیم استفاده کنید تا بهترین نتایج را بدست آورید بسیار مهم و 

حیاتی است. همیشه بدنبال موقعیتی باشید که شما را قادر می سازد از یک استراتژی تبعیت کنید ولیکن 

 .خیلی دیر شده استبرای او  نشواکو یا اینکه  رقیب شما نمی تواند

غافلگیری و شگفت زده کردن ترکیب راه کار غیر مستقیم با دروس قبلی از قبیل تمرکز، صرفه جویی، 

رقیب مزیت و برتری فراوانی به شما می دهد حتی اگر رقیب شما در روی کاغذ بسیار قوی تر از شما 

 باشد.

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 زمان بندی و ترتیب گذاری را اعمال کنید.  -9فصل 

یقیناً انجام کارهای درست در زمان های نادرست می تواند بدون نتیجه باشد و باعث به هدر رفتن پول و 

 زمان و سعی و تالش منجر شود.

 درست در زمان نادرست بی فایده است. انجام کار

 چهار جنبه مهم زمان بندی و استراتژی 

 مانی باید یک اقدام خاص را انجام داد.چه ز -1

 با چه توالی باید اقدام ها را انجام داد. -2

 آیا باید اقدام ها را به صورت مداوم انجام داد یا به گونۀ مقطع. -3

 اقدام ها باید تکرار شوند.آیا  -4

او می گوید نویسندۀ کتاب می گوید دالیل شکست جنگ ویتنام بخاطر استراتژی کارهای تدریجی بود. 

 عمل نادرست در هر شرایطی است. انجام انجام کار درست در زمان نادرست بدتر از



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 از موفقیت خود بهره برداری کنید. -11فصل 

 فرآیند پیروزی

انباشت منابع و تمرکز که ما سعی می کنیم در آن « فاز اول»فاز است،  2فرآیند موفقیت همیشه شامل 

در یک لحظه همه چیز اتفاق می افتد و مانند نتایج واکنش « فاز دوم»محیط پیروزی به دست آوریم و در 

 زنجیره هسته ای انباشت محیطی ما خیلی بحرانی تر می شود. 

 واقع شد از موفقیت خود بهره برداری کنید. اگر استراتژی مؤثر

که معلوم شد استراتژی شما موفقیت آمیز است شما باید برای بهره برداری از موفقیت خود اقدام زمانی 

 کنید. بعبارت دیگر وقتی موضعی را فتح کردیم می بایست آن موضع را برای خودمان حفظ کنیم.

جنرال »در آمریکا می زند و می گوید با اینکه « جنرال موتورز»و « فورد»نویسنده مثالی از کارخانه 

 کوچکتر از فورد بود ولیکن از فرصت بدست آمده بیشترین استفاده را برد.«موتورز



 

   
 

استراتژیست ها باید یاد بگیرند که از پیروزی های بدست آمده خود بطور کامل بهره برداری کنند، 

آن را رها کنیم و دومین اشتباه که پیش از رسیدن به پیروزی اشتباهی که ممکن است رخ دهد این است 

 کوتاهی در بهره برداری از موفقیت برای به حداکثر رساندن منافع است. 

او می گوید این دو نوع خطا خطرناک هستند و باید از آن ها دوری کرد زیرا این اشتباهات می توانند یک 

 استراتژی موفق را خنثی کنند.

ین موقعیت برای رسیدن به هدف ها با استفاده از روش های زیر قابل ارتقاء است بنابراین به توانایی تعی

 منظور حداکثر اثر بخشی می توان بگونۀ جداگانه یا ترکیبی این روش ها را مورد استفاده قرار دارد:

 آگاهی معتبر )به ما کمک می کند که بفهمیم که پیشرفت در جهت هدف است یا خیر؟( -1

 داوری )به ما کمک می کند که بفهمیم کی و چه زمانی باید استراتژی خود را تغییر دهیم( -2

 معیارهای متری )اندازه گیری کّمی به ما کمک می کند که خودمان را با موقعیت مشابه مقایسه کنیم.( -3

 خدا نام به

 )از موفقیت خود بهره برداری کنید(

 وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده است.تجزیه و تحلیل وقایه مشابه و یا  -4

)به استخراج دانش گروهی از کارشناسان متکی است که به طور مستقل نتایج استراتژی « دلفی»روش  -5

 درست حیرت آور پیش بینی می کند.(و اغلب یک پیش گویی  را در قالب یک پیشگویی 

ید، در زمانی که مشخص می کنید مهم نیست از چه روشی و یا ترکیبی از روش ها استفاده می کن

برای کسب حداکثر نتایج از استراتژی شما عمل می کند فشار را ادامه دهید و پیروزی خود را بسازید و 

 پیروزی خود بهره برداری کنید.

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 کامالً خالصه بطور تشریح کل کتاب –نتیجه گیری 

 نوشتن چشم انداز -1

 تعیین هدف -2

 تدوین یک استراتژی برای رسیدن به هدف -3

 تعهد داشتن نسبت به انجام هدف و پای بندی به آن -4

 بدست گرفتن ابتکار عمل و حفظ آن و پذیرش ریسک -5

 تجزیه و تحلیل دقیق موقعیت ها بر پایۀ اطالعات و هوشمندی  -6

 ن راه حل های جدیدنهراسیدن از مشکالت و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت ها و پیدا کرد -7

 تغییر استراتژی در صورت لزوم بدون تغییر دادن هدف -8

 دست زدن به اقدام بدون تأخیر هر چند که تعلّل برای کامل کردن افکار و ایده ها باشد. -9



 

   
 

 جسورانه اقدام کردن در جهت هدف و ریسک پذیر بودن -11

 داشتن هّمت و پشتکار زایدالوصف -11

 مسیر رسیدن به کمال  مطلوبقانع نبودن در  -12

 بدون تخریب اخالق در تجارتبدست آوردن برتری  -13

صرفه جویی در سایر هزینه ها برای تجمیع و تمرکز منابع بمنظور بکارگیری در جاهای با اهمیت  -14

 رسیدن به هدف و قرار گرفتن در یک موقعیت استراتژیکتر در راستای 

  قبا و آشنایی کامل به تحرکات آنان و تجزیه و تحلیل آن ها.نزدیک کردن قلمرو به قلمرو ر -15

 

 خدا نام به

 تشریح کل کتاب بطور کامالً خالصه –نتیجه گیری 

استراتژی انجام کارهای حیرت انگیز و شگفت آور می تواند کمبود منابع را جبران کند، بشرطی که  -16

 پنهان کاری رعایت شود.

غافلگیری می تواند در راه رسیدن به موفقیت شرکت ها مفید باشد. در استراتژی بکارگیری اصل  -17

اصل غافلگیری باید کاری را انجام داد که معمولی نیست و راهی را انتخاب کرد که کمترین احتمال را 

دارد و کاری را اجراء کرد که پیشتر اجرا نشده باشد و غیر ممکن ها را انتخاب کرده و سرعت خود را 

  .تغییر داد

 استراتژی تقلید خالق نیز می تواند کارساز باشد. -18

پیچیدگی در تدوین استراتژی ممکن است مشکالت بیشتری بوجود آورد و در نهایت موجبات شکست  -19

 سادگی برای هر موفقیتی حیاتی است. آن ها را فراهم نماید. بنابراین



 

   
 

ها و اعمال پیچیده خودداری کنید و روابط  دستورات و رهنمودهای خود را ساده کنید و از راه حل -21

سازمانی ساده را توسعه دهید و عملیات و کارهای مهم و سازمان هائیکه هماهنگی آن ها به عهدۀ شماست 

 را به حداقل برسانید و مطمئن شوید که دستورهای شما به آسانی توسط اجراء کننده درک خواهند شد.

توانید از بدن به اهدافتان پیدا کنید که چنانچه یک مسیر بسته شد جایگزین های چند گانه برای رسی -21

 مسیر دیگری کار را ادامه دهید.

 حداکثر تالش می تواند به معنی حداکثر تأثیر باشد. -22

یک استراتژیست باید برای رسیدن به اهداف خود انعطاف پذیر باشد و چنانچه یک راه برای رسیدن  -23

 باید راهکار دیگری را جایگزین نمود.به هدف جوابگو نبود 

 خود راه حل های آسانی را پیدا کنید.سعی کنید برای مشکالت  -24

  از استراتژی استفاده از راه کارهای غیر مستقیم برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنید. -25

 خدا نام به

 تشریح کل کتاب بطور کامالً خالصه –نتیجه گیری 

 از استراتژی ساخت یک نقشه ماتریسی استفاده کنید.  -26

 بدنبال راهی باشید که بتوانید از رقابت پرهیز کنید. -27

 زمان بندی و اولویت بندی و ترتیب گذاری را در انجام امور اعمال کنید. -28

 اگر استراتژی شما مؤثر واقع شد از موفقیت خود حداکثر بهره برداری کنید. -29

 اه پیش از رسیدن به پیروزی هدف خود را رها نکنید.هیچگ -31


