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 معرفی کوتاه:

نظران استراتژیك هاي گوناگون، نكاتي درباره تربیت "صاحبكتاب از چهار بخش تشكیل شده است كه در هر بخش، طي فصل  

شود ."مطرح مي  

اند متفكران استراتژیك هستند در بخش نخست این مسئله طرح گردیده كه "آیا اعضاي تیمي كه مدیران براي پیشبرد كار برگزیده

 یا خیر؟ 

"در بخش دوم، با رهنمودهایي درباره آمار و شرایط الزم براي ساختن استراتژي، نقطه شروع مناسب به مدیران پیشنهاد شده 

 است .

گردد كه با استفاده از شود كه پیروي از آن موجب ميتراتژي تعیني به مثابه علم تفكر استراتژیك تعریف ميدر بخش سوم، اس  

هاي سنتي "از "نظرگاه مدرن "به اداره سازمان پرداخت ."شیوه  

ا این استراتژي در بخش چهارم با معرفي استراتژي نوظهور به منزله هنر تفكر استراتژیك، بر این نكته تاكید شده كه كار ب  

هاي جدید است .نیازمند مهارت  

.عالوه بر این، بر ارزش "تفكر یكپارچه "و اهمیت "ایجاد تعادل "میان این دو نوع تفكر نیز تاكید شده است  

 که گرددمي موجب آن از پیروي که شودمي تعریف استراتژیک تفکر علم مثابه به تعیني استراتژي که خوانیم مي کتاب این در 

 جدید هايمهارت نیازمند استراتژي این با کار . پرداخت سازمان اداره به «مدرن نظرگاه» از «سنتي هايشیوه» از استفاده با

. است  

 هايتمرین.است شده تاکید نیز تفکر نوع دو این میان «تعادل ایجاد» اهمیت و «یکپارچه تفکر» ارزش بر این، بر عالوه  

 حركت و استراتژي ساخت و ایجاد متدهاي و هاشیوه كه سازدمي قادر را سازمان در تانهمراه هايتیم و شما كتاب، كاربردي

 عمل نحوي چه به و پیموده را مسیر این چگونه دیگران كه دهدمي نشان كتاب در موجود هايمثال. دریابید بهتر را راهبردي

. اندكرده  

 



 

 


