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 د. عبدالرحيم محمد ترجمة: 
 

 ألن :ا ما يعاني االستراتيجيون في الشركات من الخيارات االستراتيجية.  أوالً غالب 

هناك الكثير من القلق بشأن ما يتعين عليهم التوصل إليه لجعل الخيار المقترح موثوقًا 

ى  وهذا كثيرا ما يؤدي إل عمل التحليل البيئي  في  طويل  يقضون ساعات ، ولهذا به

بين الحين واآلخر.  حتى إذا توصل االستراتيجيون إلى فكرة موت الكثير من األفكار 

رد فعل اآلخرين حولها  ونتيجة لهذا  فقد يظلون قلقين بشأن  تمت مناقشتها جيًدا ،

لة قد ينتهي بهم األمر بفكرة معقو  وبعد كل هذا البحث عن    ء الفكرة. االقلق يتم إلغ

 .جًدا بحيث ال تكون مثيرة لالهتمام 

اتيجية فصانع االسترعلى محمل الجد.   االستراتيجيةعملية صنع وبالتالي يجب أخذ  

 يعمل علىجموعة من القطع م اتوليد الخيارات االستراتيجية على أنه مع   يتعامل

بشكل منطقي معًا بطريقة محكمة اإلغالق.   وضعهايجب أن يتم  تجميعها ، وكلها

 وإال فهذا سيكون غير صحيح.

 

 ة فالمعايير العالية التي يضعها صانع االستراتيجيلكن هذا يجعل األمر صعبًا للغاية. و 

معايير إلى خنق و / أو تأخير إنتاج الخيارات.  وهذا أحد األسباب التي تجعل  تميل

 قل تكون أتنتج في كثير من األحيان مجموعة من الخيارات  االستراتيجيةعمليات 

ثير ولكنها تتطلب الكثير والك -الحالية  االستراتيجيةإثارة لالهتمام بشكل حاسم من 

إلضافة إلى أن كل هذا العمل والقلق يميالن إلى جعل من العمل لتوليدها وتحليلها.  با



المشاركين منفعلين ويميلون إلى اختيار خيارات بعضهم البعض بدالً من معاملتهم 

 مثيرة لالهتمام.وكأفكار مضافة 

ة سعيدة على أنها مجرد قص االستراتيجيةفي الخيارات  وبالتالي يتطلب األمر التفكير 

على حق وال يجب أن يكون  صانع االستراتيجية  يكونعن المستقبل.  ال يجب أن 

في ضل اففي مكان المؤسسة  أن تكون على فقط إلى  يتم التركيز عقالنيًا.  يجب أن 

  المستقبل.  

إليها من  ، ولكن ينظربشكل تحليلي بناء  االستراتيجية ليس من الضروري أن يتم  و

يصنعون االستراتيجية كأنهم  يجد من هنا  -إنها قصة شاملة  منظور شامل على 

.  الشرط الحقيقي الوحيد هو أن تكون ويرون أنفسهم وهم يحققون النصر يلعبون 

قصة سعيدة وطموحة.  إذا لم يكن األمر سعيًدا ، فال يستحق أن يكون خياًرا في المقام 

 األول.

إذا روى كل مشارك لبعضه البعض قصة سعيدة ، فستحصل المجموعة على قائمة  

وبسرعة كبيرة ، ألن المشاركين لن يشعروا أنه يتعين عليهم  -ئعة من الخيارات را

ذا يؤدي وه العمل بجهد كبير وأن يكونوا حذرين للغاية وأن يكونوا منطقيين للغاية.  

  مستوى اإلبداع  إلى رفع 

عندما تقوم بتجميع القصص / الخيارات السعيدة ، يمكنك بعد ذلك البدء في نشر  

: ما الذي يجب أن يكون صحيًحا؟  لكل قصة االستراتيجيةاألكثر أهمية في  السؤال

فردية ، ما الذي يجب أن يكون صحيًحا حتى تكون خياًرا رائعًا؟  اعمل للخلف من 

 احتمال جذاب لمعرفة ما يجب أن يكون صحيًحا لجعل هذا خياًرا ممكنًا وجذابًا.

 هذه هي الطريقة السهلة للغاية إلنتاج استراتيجيات رائعة. 

 


