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استراتژی و تا کتیکها
«ا گــر مــا تصــور کنیــم کــه اســتراتژی ،قدرتــی مســتقل از نتایــج تاکتیکهــا
دارد ،مرتکــب اشــتباه شــدهایم».
کارل ون کالوزویتس
برخــی شــرکتها بــاور دارنــد کــه راه توســعه اســتراتژی ایــن اســت کــه ســه یــا چهــار
تــن از بهتر یــن افــراد را در یــک اتــاق جمــع کنیــم و آنهــا را در آنجــا نگــه داریــم تــا بــه
پاســخ قطعــی برســند .ایــن روش را «اندیشــگاه بلنداندیشــی در انــزوا» 1مینامنــد.
شــرکتهای دیگــر تمایــل دارنــد بــرای تدو یــن برنامههــای آینــده خــود ،همــه اعضــای
ً
گــروه مدیــران ارشــد خــود را در مرکــز هماندیشــی (ترجیجــا مثــل جزایــر کارائیــب)
جمــع کننــد ،یعنــی روش «بــدون تلفــن» و «دور از همــه».
ایــن دو روش تــاش میکننــد تــا حــد ممکــن از تفکــر اســتراتژیک بلندمــدت بهجــای
تصمیمهــای تاکتیکــی روزانــه اســتفاده کننــد کــه هــر دو اشــتباه هســتند.
استراتژی از تا کتیک پیروی میکند
همانطورکــه کار بایــد تابــع عمــل باشــد ،اســتراتژی هــم بایــد تابــع تاکتیــک باشــد،
یعنــی دســتیابی بــه نتایــج تاکتیکــی ،هــدف نهایــی و تنهــا هــدف اســتراتژیک
اســت .ا گــر یــک اســتراتژی بــه نتایــج تاکتیکــی منجــر شــود ،مشــکل دارد و طــرز بیــان
ً
و ارائــه آن اصــا اهمیــت نــدارد .اســتراتژی بایــد از پاییــن بــه بــاال توســعه پیــدا کنــد
نــه از بــاال بــه پاییــن.
فقــط بــا دانــش کلــی و عمیــق در بــاره آنچــه در میــدان جنــگ اتفــاق افتــاده اســت
میتــوان بــرای ایجــاد اســتراتژی مؤثــر اســتفاده کــرد.

1. The ivory-tower think-tank approach
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اســتراتژی بایــد حاصــل فضــای پــر نوســان بــازار باشــد نــه فضــای بســیار تمیــز ،مرتــب
و آرام.
هــدف از یــک اســتراتژی بــزرگ ،انجــام کار عملیاتــی در ســطح تاکتیکــی اســت
و هیــچ هــدف دیگــری نــدارد .در عملیــات نظامــی هــدف از نقشــه کلیــات در
شــرایطی کــه دشــمن فقــط یــک ســرباز دارد ،داشــتن دو ســرباز آمــاده و توانــا بــرای
جنگیــدن در لحظــه مناســب اســت .بـ ه عبــارتدیگــر ،منظــور از تســهیل ،اســتفاده
از تــوان در ســطح تاکتیکــی اســت.
یــک اســتراتژی بــزرگ ممکــن اســت بســیار جــذاب ،الهامبخــش ،بیپــروا و جســورانه
ً
باشــد و درعینحــال هــم ا گــر نیروهــای نظامــی خــود را در میــدان جنــگ دقیقــا در
نهــا در زمــان مناســب بــرای اتمــام کار تاکتیکــی
مــکان درســت قــرار ندهــد و از آ 
اســتفاده نکننــد ،شکســتی مطلــق ب ـ ه حســاب آیــد.
ً
چیــزی بــه نــام اســتراتژی بــد یــا خــوب وجــود نــدارد .اســتراتژیها ماهیتــا ارزشــی
ندارنــد .آنهــا هماننــد طــرح اولیــه یــک رمــان یــا خالصــه یــک فیلــم نیســتند کــه فقــط
منتظــر کســی بماننــد تــا بــه او پنــد و انــدرز و موســیقی یــاد دهنــد.
برجســتگی
برخــاف آثــار هنــری کــه بیشــتر بــر اســاس اصــل بــودن ،خالقیــت و
ِ
فکــر مــورد قضــاوت قــرار میگیرنــد ،اســتراتژیهای بازاریابــی بایــد فقــط بــر اســاس
یشــان در زمــان تمــاس بــا مشــتری و رقابــت ســنجیده شــوند.
کارای 
در جنــگ نظامــی ،کســی کــه میخواهــد اســتراتژی را فــرا بگیــرد ،آمــوزش خــود را بــا
ً
شــناخت ســرنیزه آغــاز میکنــد .تصادفــی نیســت کــه احتمــاال بهتریــن استراتژیســت
شناخت هشــده نظامــی جهــان کار خــود را در ارتــش پــروس در دوازدهســالگی آغــاز
کــرد.
کارل ون کالوزویتــس نیــز میدانســت جنــگ چیســت ،ز یــرا تمــام ترسهــای آن را
تجر بــه کــرده بــود .هنگامیکــه در فرانســه دســتگیر شــد ،در جنــا 1بــود؛ در بورودینــو
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محــل مواجهــه عظیــم ارتــش ناپلئــون و ارتــش تــزار و در رودخانــه بریتانیــا ،یکــی از
ســیاهترین مناظــر در طــول تار یــخ ،شــاهد لگدمــال شــدن هــزاران فرانســوی در زیــر
قهــا بــود و همچنیــن در واترلــو حضــور داشــت.
پــای اس ـبهای قزا 
مفاهیــم بــزرگ اســتراتژیکی او حاصــل تجربههــای عملـیاش هســتند .کالوزویتــس
اهمیــت جنــگ را میدانســت ،چــون تلخــی شکســت در کار خــود را چشــیده بــود.
تمــام استراتژیس ـتهای بــزرگ نظامــی الگو یــی مشــابه را دنبــال کردهانــد .آنهــا
کهــای جنگــی آموختنــد.
اســتراتژی را ابتــدا بــا یادگیــری تاکتی 
افسر توپخانه
اواخــر دهــه  ،1700هیــچ مــرد جوانــی بــا خــون ســلطنتی یــا روابــط ســلطنتی در
جنــگ خدمــت نم 
یکــرد .ایــن یــک انتصــاب پرســروصداَ ،پســت و کمرشــکن بــود.
کارشناســان ارشــد آن زمــان در ســوارهنظام بودنــد کــه یونیفرمهــا تــرسآور بودنــد.
امــا جنــگ در ســطح تاکتیکــی در حــال تغییــر بــود .ســوارهنظام فقــط بــرای شناســایی
گهــای بــزرگ آن روزگار ایفــا کنــد( .بریتانیــا
متوقــف میشــد تــا نقــش خــود را در جن 
هرگــز بــا حملــه ســوارهنظام شکســت نخــورده بــود ).ســاحی کــه موجــب تلفــات
بســیار شــد ،توپخانــه بــود.
هیچکــس بهتــر از ناپلئــون بناپــارت ،افســر ســابق توپخانــه ،از ایــن موضــوع مطلــع
نبــود کــه در 24ســالگی ژنــرال و 34ســالگی امپراطــور فرانســه شــد.
راز درخشــش اســتراتژیک ناپلئــون دسترســی بــه توپخانــه بــود تــا جایــی کــه بیشــترین
اثــر را بــر ســطح تاکتیــک گذاشــت .ناپلئــون مــدام از تحــرک توپخان ـهاش اســتفاده
ع میکــرد و آنهــا را بــه نزدیکتر یــن محــدود ه ممکــن
میکــرد ،توپهــای خــود را جمـ 
بــرای شــلیک بــه ســوارهنظام و پیادهنظــام میفرســتاد.
تهــا را تعییــن میکنــد و
شهــا و مل 
ناپلئــون گفــت« :توپخانــه سرنوشــت ارت 
هیچکــس هــم بــه انــداز ه کافــی تــوپ نــدارد».
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فرمانده تانک
تکـهای از تــوپ را بردار یــد و آن را روی یــک موتــور احتــراق داخلــی نصــب کنیــد و بــه
آن زره و زنجیــر تراکتــور اضافــه کنیــد ،چــه چیــزی بــه دســت میآیــد؟ تانــک ،معــادل
تــوپ شــش پونــدی دوره ناپلئــون در قــرن بیســتم.
شــاید تصادفــی نیســت کــه بهتر یــن استراتژیس ـتهای نظامــی جنــگ جهانــی دوم
نیــز روش او را از پاییــن بــه بــاال آموختنــد .زمانــی کــه انگلیــس اولیــن حملــه بــا تانــک
در مقیــاس بــزرگ جهانــی را شــروع کــرد ،جــورج اس .پاتــون جونیــور 1شــاهد آن در
کمبــره 2در ســال  1917بــود.
ســال  1918پاتــون اولیــن فرمانــده زرهپــوش ایاالتمتحــده شــد .یــک ســال پ ـس از
کهــای جنگــی خــود را روانــه جنــگ بــا ســینت مینهــل 3کــرد.
آن ،او تان 
ُ
پاتــون در شکســت نرمانــدی 4و پرتــاب توپهــای درنــده خــود در ســال  1944بــه
جنــاح فرانســه کــه در آن ارتــش ســومش بــرای گرفتــن زمیــن از هرچیــزی اســتفاده کرد،
از دانــش تاکتیکهــای تانکــی خــود بهــره بــرد.
پاتــون بــه ســبب شــخصیت افراط ـیاش یــک استراتژیســت دانــا بــود کــه ارتشــش بــر
اســاس قالــب مفاهیــم خردمندانــه کالوزویتــس موفقی ـت کســب میکــرد.
پاتــون گفــت« :نبایــد شــرایط را بــا برنام ـه تطبیــق داد ،بلکــه بایــد برنامــه را مناســب
شــرایط تنظیــم کــرد ».مــن فکــر میکنــم تفــاوت بیــن موفقیــت و شکســت بــر
ســرفرماندهی ،بــه توانایــی یــا فقــدان آن بــرای انجــام درســت آن بســتگی دارد.
کارشناس تبلیغات
تانکهــا و توپخانههــای جنــگ بازاریابــی امــروزه در حــال تبلیــغ هســتند .تــا زمانــی
کــه شــما ندانیــد چگونــه از تبلیغــات در ســطح تاکتیکــی اســتفاده کنیــد ،در مقــام
استراتژیســت بازار یــاب نقطهضعــف شــدید دار یــد.
1. George S. Patton Jr.
2. Cambrai
3. Saint Mihiel
4. Normandy
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ازآنجاکــه بســیاری از مدیــران از کاربردهــای تاکتیکــی تبلیغــات غافــل هســتند،
علیــه رقاب ـت پیشــرونده از همــان حمــات انتحــار یای اســتفاده میکننــد کــه در
جنــگ جهانــی اول اعمــال شــدند .پاتــون گفــت« :عقبــه ســپاه دشــمن یــک میــدان
عالــی بــرای زر هپــوش اســت و از هــر ابــزاری بــرای رســیدن بــه آنجــا اســتفاده کنیــد».
شــرکت اپــل جــان اســکالی را اســتخدام کــرد چــون سروســامان دادن بــه امــور
تبلیغــات را میدانســت و برایــش مهــم نبــود کــه اســکالی میدانــد چگونــه کارخانــه
ســاخت بطــری یــا فرمــول مخفــی پپســی کــوال را اداره کنــد.
احتمــاالت مخالــف اســتراتژی اســکالی در شــرکت اپــل بودنــد (همانطورکــه
مخالــف رئیــس قدیمیتــر او بودنــد)؛ امــا تبلیغــات اســکالی بــا مهــارت زیــاد هدایــت
شــدند .پیــام بازرگانــی او در ســال  1984بــا موضــوع جــورج اورول بیشــتر از هــر پیــام
تلویزیونــی دیگــر تأثیرگــذار بــود.
فــروش فــردی و ســاحهای دیگــر بازاریابــی بههیچوجــه منســوخ نمیشــوند.
درواقــع هــر ســاحی در جنــگ بازاریابــی نقــش حیاتــی ایفــا میکنــد( .همانطورکــه
پیادهنظــام در دوران ناپلئــون ایفــای نقــش کــرد).؛ امــا تبلیغــات ســاحی مهــم
هســتند کــه ا گــر شــرکتی خواهــان پیــروزی در جنــگ بازاریابــی اســت بایــد بهخوبــی
آن را بــه کار گیــرد.
(البتــه منظــور مــا از تبلیغــات ،تمــام اشــکال مکانیــزه دسترســی بــه بــازار اســت ،از
جملــه چــاپ و پخــش تبلیغــات ،انتشــارات ،پســت مســتقیم ،نمونهگیــری ،فــروش
شهــا و در مفهــوم مشــابه ،ســپاه زرهپــوش آمــاده حملــه و مجهــز بــه
بروشــورها ،نمای 
اســلحه ،شــامل زره و مجموع ـهای از تجهیــزات جنگــی چــون تانــک).
منتقــدان میتواننــد نمونههــای بســیاری را ارائــه کننــد کــه تبلیغــات ضعیــف اثــری
نداشــتند .راهانــدازی کامپیوتــر شــخصی آیبـیام بــا موفقیــت ،بــه دلیــل اســتفاده از
چارلــی چاپلیــن در تبلیغــات نبــود .تبلیغــات ضعیــف بــرای شــرکتهایی قدرتمنــد
هماننــد آیب ـیام مانعــی جزئــی اســت؛ امــا تبلیغــات ضعیــف بــرای شــرکتهایی
کــه منابــع عظیــم آیبـیام را ندارنــد ،میتوانــد مخــرب و مصیبـتزا باشــد.
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استراتژی تا کتیکهای معمولی و متوسط را هموار میکند
کهــا شــکل میگیــرد و خــاف آن ایــن اســت
اســتراتژی از درک عمیــق تاکتی 
کهــای عالــی وابســته نیســت .الزمــه یــک اســتراتژی
کــه اســتراتژی کارا بــه تاکتی 
بینظیــر ،پیــروزی در جنــگ بازاریابــی بــدون مهــارت تاکتیکــی اســت.
آیبـیام بــرای برنــده شــدن در جنــگ کامپیوتــر شــخصی بــه تبلیغــات نیــاز نداشــت.
اســتراتژی ایــن شــرکت بهعنــوان اولیــن شــرکت معــروف کامپیوترهــای شــخصی،
یکــرد .ایــن اســتراتژی
موفقیــت شــرکت را از قبــل از عرضــه محصــول تضمیــن م 
کهــا بهخو بــی کار کننــد .درک تاکتیکهــا بــود کــه آیب ـیام را
موجــب شــد تاکتی 
بــه اتخــاذ ایــن اســتراتژی متقاعــد کــرد.
اهمیــت ســاح تبلیغاتــی ثابــت شــده اســت؛ امــا بســیاری از مدیــران بــه اشــتباه
بــر ایــن ســاح تکیــه میکننــد .آنهــا دنبــال تبلیغاتــی هســتند کــه شــاهکار کنــد و
موجــب پیروزیشــان در جنــگ شــود .نبــرد بالــج ،1ضــد حملــه هیتلــر از طریــق آردن

2

در زمســتان  ،1994بیشــتر در زمینــه بازاریابــی رخ میدهــد .شــرکتها هم ـه چیــز را
منــوط بــه یــک برنامــه تبلیغاتــی بــزرگ میکننــد تــا «موقعیتشــان حفــظ شــود».
ً
ایــن موقعیتهــا بهنــدرت حفــظ میشــوند ،علتهــا هــم کامــا مشــخص هســتند.
ا گــر اســتراتژی کارا باشــد ،میتــوان بــا تاکتیکهــای جزئــی در جنــگ پیــروز شــد.
ا گــر بــرای پیــروزی در جنــگ بــه تاکتیکهــای عالــی نیــاز باشــد ،اســتراتژی درســت
نیســت.
بــهعبــارتدیگــر ،شــرکتی کــه بــر درخشــش تاکتیکــی متکــی اســت نیــز بــر اســتراتژی
نادرســت تکیــه کــرده اســت .از ایــنرو شــرکت در میــدان جنــگ بــا هــر دو روش،
بــا شکســت مواجــه میشــود1 :ـ اســتراتژی ضعیــف 2ـ وابســتگی بــه درخشــش
تاکتیکــی کــه تار یــخ نشــان داده ایــن امــر بهنــدرت اتفــاق میافتــد.
1. Bulge
2. Ardennes
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ن کــرد؛ امــا
ی کــه پاتــون سراســر فرانســه را درنــور دیــد ،دنیــای آزاد تحســی 
هنگام ـ 
یشــدیم.
حقیقــت ایــن اســت کــه مــا بــدون او هــم پیــروز م 
هیــچچیــزی مطلــق نیســت .در بازاریابــی هماننــد جنــگ نظامــی ،مواقعــی وجــود
دارد کــه احتمــاالت ب هشــدت متضــاد هســتند .کالوزویتــس میگویــد« :هرچــه
شــرایط بدتــر باشــد ،اجــزا بیشــتر ب هســمت یــک ضــد حملــه واحـ ِـد بســیار ســخت
تمایــل پیــدا میکننــد».
شــوت از راه دور در بــازی فوتبــال درواقــع بــازی در عیــن ناامیــدی اســت و بازیکنــی
ایــن کار را انجــام میدهــد کــه هم ـ ه چیــز را تما مشــده میپنــدارد .بیشــتر اوقــات
تاکتیــک پیشــروی مختصــر پراکتــر و گمبــل ،پیــروزی در آن زمــان را بــه ارمغــان
م ـیآورد.
بهطــور کلــی بازاریابـیای کــه بــرای پیــروزی در جنــگ بــه تاکتیکهــای برتــر وابســته
ً
اســت ،معمــوال جنگــی را شــعلهور میســازد کــه تأثیــری نــدارد .در میدانهــای نبــرد
ً
امــروز ،آن جنگافــزار معمــوال تبلیغــات اســت.
استراتژی هدایت تا کتیک
فرمانــدهای کــه بررســی وضعیــت تاکتیکــی در پیشــبرد اســتراتژی را نادیــده بگیــرد،
یشــود و بــه تاکتیکهایــی حســاس میشــود کــه
اغلــب بــه هــر ســو کشــیده م 
ناگهانــی جنــگ راه انداختهانــد.
ا گــر یــک اســتراتژی از نقطــهنظــر تاکتیکــی بهطــور کامــل درک شــود ،هنگام ـی کــه
کهــا را هدایــت کنــد.
نبــرد آغــاز میشــود میتوانــد تاکتی 
یــک فرمانــده قدرتمنــد ایــن توانایــی را دارد کــه از مشــکالت تاکتیکــی بــه منظــور
فشــار بــه جلــو بــرای دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک چشمپوشــی کنــد .ممکــن
اســت گاهــی الزم باشــد بــهمنظــور اخــذ نقــاط کلیــدی ،منابــع را ز یــاد گســترش داد
کــه ایــن نیــز بــه نو بــه خــود ممکــن اســت از توســعه اســتراتژیک دیگــری جلوگیــری
ن مثــال ،ممکــن اســت مجبــور شــوید بــرای مــدت زمانــی کوتــاه
کنــد .ب ـ ه عنــوا 
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کس ـبوکار در حــال رکــودی را اداره کنیــد تــا بــه اهــداف تاکتیک ـیای دســت یابیــد
یشــوند.
کــه موجــب موقعیــت اســتراتژیک کلــی م 
البتــه عکــس ایــن حالــت هــم صــادق اســت .ممکــن اســت وقتــی محصــوالت
ســودآور منطبــق بــا اســتراتژی شــما نیســتند ،مجبــور شــوید آنهــا را کاهــش دهیــد
یــا از بیــن ببر یــد .ایــن امــر میتوانــد موجــب بــروز مشــکالتی بــا کارکنــان فروشگــرا
در زمینــه میــزان فــروش و هــر پیامــد دیگــر شــود .کالوزویتــس مــدام بــر وحــدت
اســتراتژیک تأ کیــد داشــت.
کالوزویتــس ایــن ایــده را کــه گرفتــن یــک نقطــه جغرافیایــی خــاص یــا اشــغال یــک
اســتان بیدفــاع بــه معنــی همــه چیــز اســت مگــر اینکــه در کل بــه عملیــات کمــک
کنــد ،صر یــح رد میکنــد .او معتقــد اســت« :تاجــر در تجــارت نمیتوانــد خــود را از
بقیــه جــدا کنــد و در یــک معاملــه ســودخــود را بهتنهایــی حفــظ کنــد ،از ایــنرو در
جنــگ یــک مز یــت تنهــا نمیتوانــد از نتیجــه کلــی جــدا باشــد».
تجــار قــرن بیســتم مثــل کوکا کــوال ،گاهــی اوقــات اصلــی را فرامــوش میکننــد کــه
بــه نظــر تجــار قــرن نوزدهــم آن را درک کردنــد .آنهــا یــک محصــول بســیار آســان
بــرای فــروش چــون نوشــابه رژیمــی را ارائــه کردنــد و بعــد وقتــی کسـبوکار َتــب از هــم
پاشــید ،تعجــب خــود را بیــان کردنــد .بــاز تکــرار میکنیــم کــه «یــک مزیــت جــدا از
نتیجــه کل نیســت».
یــک روش غیرمتمرکــز در مدیر یــت شــایعترین علــت بــرای هدایــت نکــردن
اســتراتژیک تاکتیکهــای یــک شــرکت اســت ،هماننــد گســترش خــط تولیــد کــه
در کوتاهمــدت بــا مدیر یــت غیرمتمرکــز میتوانــد نتایجــی را بــه همــراه داشــته باشــد؛
یتــی کــه در حــال حاضــر
امــا در طوالنیمــدت شــرکت محکــو م بــه ضــرر اســت .آیت 
تــاوان ســالهای مدیر یــت غیرمتمرکــز را میدهــد ،نمونــه ایــن امــر اســت.
اتخــاذ تصمیــم در ایــن زمینــه ،منطــق اکثــر ســازمانهای غیرمتمرکــز اســت کــه
بــرای توجیــه وجــود خــود از آن اســتفاده میکننــد .تصمیمگیــری در زمینــه بررســی
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وضعیــت تاکتیکــی ،یــک اصــل مهــم بــرای توســعه یــک اســتراتژی مفیــد اســت؛ امــا
ایــن تنهــا فقــط یــک بخــش اســت و هنــوز افــرادی هســتند کــه بــرای منســجم کــردن
اســتراتژی ســازمانیافته بــه منســجم کــردن تمــام عناصــر بــا هــم نیــاز دارنــد.
تنها نقطه حمله
در هــر مقطــع خــاص از زمــان بایــد یــک هــدف بــر برنامههــای اســتراتژیک یک شــرکت
تســلط داشــته باشــد .ایــن هــدف بایــد ابتــدا منابــع شــرکت را مشــخص کنــد .شــما
ممکــن اســت ایــن هــدف را «تنهــا حملــه» بنامیــد.
مدیر یــت غیرمتمرکــز و یکپارچــه نبــودن اســتراتژی شــرکت متحــد ،بــه نقــاط حملــه
یشــود کــه امــروزه در کسـبوکار امر یــکا رایــج اســت .برخــی موجــب
متعــدد منجــر م 
چکــدام بــرای ســاخت
یشــوند؛ امــا هی 
موفقیــت و برخــی موجــب شکســت م 
یمــدت مناســب نیســتند.
کس ـبوکار طوالن 
1
ســرمایهگذاری بدفرجــام شــرکت اکســون روی محصــوالت اداری و سیســتمها را
در نظــر بگیر یــد :کیوو یــپ ،2کیوز یــپ ،3زیلــوگ ،4و یـ ِـدک ،5دیاســتار ،6دیالــوگ
و دلفــی .8اینهــا برخــی اســامیای هســتند کــه شــرکت اکســون در حملــه بــه بــازار
اداری اســتفاده کــرد؛ امــا اســتراتژی شــرکت اکســون کجــا بــود؟ مخلــوط آب و روغــن
بســیار بهتــر از روغــن و دســتگاههای اداری بــود.
دوران خــوش شــرکت اکســون را بــا راهانــدازی کامپیوتــر شــخصی آیب ـیام مقایســه
کنیــد .یــک هــدف مهــم اســتراتژیک وجــود داشــت کــه بــا کامپیوتــر شــخصی بــه
7

دســت آمــد ،یعنــی ایــن شــرکت میخواســت از کس ـبوکار کامپیوترهــای خــود در
1. Exxon
2. Qwip
3. Qwyx
4. Zilog
5. Zilog
6. Daystar
7. Dialog
8. Delphi
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یبـیام بخــش بزرگــی از انــرژی و منابــع خــود
برابــر کنــار گذاشــته شــدن دفــاع کنــد .آ 
را بــه تــاش در زمینــه کامپیوتــر شــخصی اختصــاص داد( .همــان فکــری کــه چنــد
دهــه پیــش موجــب خــط تولیــد  360/370کامپیوترهــای بــزرگ آیبـیام شــد).
شهــای خــود را بــا پــول و مــواد تجهیــز میکننــد و بعــد آنهــا را
بیشــتر شــرکتها بخ 
بــدون نظــارت یــا نظــارت کــم در میــدان جنــگ رهــا میکننــد« .ایــن ســرمایه را بگیــر
و بــا آن پــول درآور» مســیر مشــترک تمــام شــرکتها بــا خطــوط حملــه متعــدد اســت.
شهــای مختلــف یــک شــرکت وارد دنیــای تجــارت میشــوند،
ازآنجا کــه بخ 
شــرکتها تمایــل دارنــد حمــات خــود بــه «اهــداف فرص ـت» را محــدود میکننــد.
ممکــن اســت دالیــل معتبــری بــرای رســیدن آســان بــه هدفــی خــاص وجــود داشــته
ً
باشــد ،بــهعنــوانمثــال احتمــاال محصــول آینــده بلندمــدت نداشــته باشــد.
یب ـیام بــه کامپیوترهــای اداری
واژهپردازهــا را در نظــر بگیر یــد .تمایــل بیشــتر آ 
ً
همــه منظــوره ،موجــب شــد بــازار واژهپردازهــا نســبتا بــاز بمانــد .از ایــن رو النیــر،
سـیپیتی ،1انبـیآی 2و دیگــران بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف وارد معرکــه شــدند.
ایــن شــرکتها در آینــده کجــا خواهنــد بــود؟
آیــا شــرکت وارنــر کامیونیکیشــنز 3وقتــی آتــاری را خر یــد ،اســتراتژی منســجم
بلندمــدت داشــت؟ یــا اینکــه فقــط نقــش بــازی میکــرد؟
آیــا جنــرال میلــز قبــل ازدس ـتدادن پوشــاک آیــزوی 4خــود ،یــک طــرح اســتراتژیک
داشت؟
تصور میکنید موبیل 5چه نقشهای برای مونتگمری وارد 6در سر داشت؟

1. CPT
2. NBI
3. Warner Communications
4. Izod
5. Mobil
6. Montgomery Ward
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در گذشــته ایــن حــرکات شــرکتهای بــزرگ را بــا متنــوع بــودن مــد توجیــه میکردنــد.
آنهــا همــه ب هســمت تمرکــز قــدرت ،اساسـیترین اصــول نظامــی ،حرکــت میکردنــد.
یتــی انــد تــی ،یکــی از بزرگتر یــن شــرکتهای دنیــا،
چــرا ا مس ـیآی 1در نبــرد بــا ِا 
بســته شــد و بــا راهانــدازی ا مس ـیآی میــل 2دومیــن جبهــه را افتتــاح کــرد؟ از نظــر
یکــه ضــرر و ز یــان امسـیآیمیــل بــاال
نظامــی ایــن کار هیــچ معنایــی نــدارد و هنگام 
رفــت ،بــه نظــر میرســید کــه حرکــت دیگــر هیــچ مفهــوم بازاریابــی نــدارد.
وقتــی جنــرال موتــورز در مقابــل داالس شکســت خــورد و بــرای سیســتمهای
الکترونیکــی اطالعاتــی بــه راس پــروت2/5 3میلیــارد دالر پرداخــت کــرد ،در حــال
انجــام چ ـهکاری بــود؟ مطمئــن باشــید کــه هیــچ اســتراتژیای وجــود نداشــت.
ا گــر ایــن نــوع حرکتهــا تصادفــی باشــند ،بســیار بــد هســتند( .آنهــا پیشــنهادی
را ارائــه میکننــد کــه نمیتــوان رد کــرد ).و ایــن حالــت زمانــی بدتــر میشــود کــه
شــرکتها بــرای توســعه یــک اســتراتژی متفــاوت از مســیر خــود خــارج میشــوند.
ســونی را در نظــر بگیر یــد .بــر اســاس گــزارش مجلــه فورچــون ،ســونی اســتراتژی 5050
را توســعه داده بــود .در ســال  1990ایــن شــرکت میخواســت هــم مصرفــی باشــد و
هــم غیرمصرفــی؛ امــا درعــوض امــروزه شــرکتی بــا اســتراتژی  8020اســت ،آیــا منطقــی
اســت؟ نــه .ایــن یعنــی تبدیــل نبــرد در حــال پیــروزی بــه نبــرد در حــال باخــت.
عالوهبــر ایــن ،ســونی ایــن حرکــت را زمانــی انجــام میدهــد کــه بــا بحــران در ســمت
یشــود؛ امــا در بــاره تکنولــوژی بتامکــس 4چ ـهکار میکنیــد
مصرفکننــده مواجــه م 
کــه مــدام میــدان نبــرد را بــه تکنولــوژی و یاچاس 5میبــازد؟

1. MCI
2. MCI Mail
3. Ross Perot
4. Betamax
5. VHS
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حمله و ضد حمله
طبــق قانــون فیز یــک هــر کنشــی ،واکنشــی برابــر و مخالــف خــود دارد .بســیاری از
حهــای جنگــی را هنگامــی تنظیــم میکنندکــه دشــمن
فرماندهــان بازاریابــی طر 
هیــچ واکنشــی نشــان نمیدهــد .هیــچچیــزی برتــر از حقیقــت نیســت.
ایــن نظــر در مــورد احتمــال درســت برعکــس اســت .قیمــت را بــه نصــف کاهــش
ً
دهیــد و احتمــاال رقیــب شــما نیــز همیــن کار را انجــام خواهــد داد .هــر کنــش شــما
ً
واکنــش رقیبتــان را بــه همــراه دارد حتــی ا گــر دقیقــا مشــابه حملــه ابتدایــی شــما
نباشــد.
هرگــز ب هســمتی حرکــت نکنیــد کــه حرکــت رقیــب شــما معلــوم نیســت .یــک
اســتراتژی بازاریابــی کارآمــد ضــد حملــه رقیــب را پیشبینــی میکنــد .بســیاری از
اصــول جنــگ بازاریابــی خطــر ضــد حملــه را تشــخیص میدهنــد .اصــول تهاجمــی
شــماره  :2یــک ضعــف ذاتــی در قــدرت رهبــر پیــدا کنیــد و بــه آن حملــه کنیــد.
رهبــران بــرای مســدود کــردن چنیــن حرکتــی بایــد قــدرت ذاتــی خــود را تضعیــف
کننــد ،کاری کــه بــرای انجــام آن تردیــد دارنــد.
روش دیگــر بــرای تجزیهوتحلیــل امــکان ضــد حملــه قــوی ،جسـتوجو در تغییــرات
ً
یشــده ســهم بــازار اســت .مثــا برخــی شــرکتها بــا قاطعیــت پیشبینــی
پیشبین 
میکننــد کــه نیمــی از ســهم رهبــر را بــه دســت میآورنــد .بــا اینحــال آنهــا
شهــای موجــود در ایــن فراینــد را پیشبینــی کننــد .ســپس رقیــب
نمیتواننــد چال 
زخمــی واکنــش نشــان میدهــد.
منتظــر ضــد حملــه باشــید .رقیبــان شــما پــول بیشــتر و فــداکاری بیشــتری بــرای
حمایــت از آنچــه دارنــد صــرف خواهنــد کــرد تــا بــه موقعیــت شــما حملــه تهاجمــی
و ضــد حملــه کننــد.
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عمل مستقل از استراتژی نیست
هــر اقدامــی کــه شــرکت میکنــد یــا مایــل بــه انجــام آن اســت ،جــدا از اســتراتژیاش
نیســت .ایــن عمــل اســتراتژی اســت.
بــا اینحــال بســیاری از بازاریابــان فکــر میکننــد کــه میتواننــد ایــن دو را از هــم جــدا
کننــد .بهعنــوانمثــال ،اپــل اعــام کــرد کــه مجلــه فورچــون  500از نظــر آن شــرکت
ب ـیارزش اســت .پــس از ایــن اظهارنظــر اپــل نمیتوانســت ســر جــای خــود بنشــیند
و بگو یــد« :حــال قــرار اســت اســتراتژی مــا چــه باشــد؟» ب ـیارزش دانســتن مجلــه
فورچــون  500اســتراتژی اپــل اســت؛ امــا اینکــه ایــن حملــه موفــق میشــود یــا نــه ،در
یبـیام ،اســتراتژی
درجــه اول بــه ایــن بســتگی دارد کــه بــا توجــه بــه قــدرت تدافعــی آ 
اپــل تاکتیکهــای مفیــد بــرای شــرکت ایجــاد میکنــد یــا نــه.
ب هطــور قطــع اپــل میتوانــد شــانس موفقیــت خــود را بــا پیــروی از اصــول میــدان
جنــگ بازاریابــی بــا حملــه بــه نقطهضعــف افزایــش دهــد؛ امــا ایــن عوامــل تــا حــدودی
میتواننــد کمــک کننــد .اصلیتر یــن ســؤال اســتراتژیک ایــن اســت کــه آیــا شــرکتی
یب ـیام را تصــرف کنــد؟
کوچــک بــا منابــع اپــل میتوانــد میــدان بومــی آ 
شــرکتهای بســیار موفــق بــا ایــن تصــور نادرســت کــه هرچیــزی ممکــن اســت اگــر
یشــوند .آنهــا بهطــور
شــرکت فقــط بهدنبــال موفقیــت باشــد ،دچــار مشــکل م 
معمــول تصمیــم میگیرنــد چ ـهکاری انجــام دهنــد و بعــد بــرای توســعه اســتراتژی
بهمنظــور دســتیابی بــه اهدافشــان ،نیــروی کار اســتخدام میکننــد .هیــچ شــرکتی
آن انــدازه بــزرگ نیســت کــه ایــن کار را انجــام دهــد ،ز یــرا اهدافــی وجــود دارنــد کــه
ورای توانایــی و دارایــی آنهاســت.
ـان تاکتیــک و واقعیــت زندگــی میکننــد.
استراتژیسـتهای توانــای بازاریابــی در جهـ ِ
آنهــا هرگــز بــه خویشــتن خــود اجــازه نمیدهنــد در بــاره خودشــان قضــاوت کنــد.
آنهــا هرگــز بــرای غیرممکنهــا تــاش نمیکننــد و دنبــال فعالیــت یــا حملــه بــه
نهــا ذهنشــان را روی چیــزی متمرکــز میکننــد کــه
اهــداف غیرمعقــول نیســتند .آ 
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بــا ابزارهــای تاکتیکــی موجــود میتوانــد انجــام گیــرد نــه طرحهــای بلندپروازانــه یــا
رؤیاهــای غیرممکــن.
استراتژی نمیتواند از تا کتیک جدا باشد
ا گــر کار مســتلزم اســتراتژی اســت ،پــس اســتراتژی هــم مســتلزم تاکتیــک اســت.
ویژگــی ایــن رابطــه دوطرفــه ،پیوســتگیاش اســت کــه ا گــر تــاش شــود در بعضــی
نقــاط ایــن پیوســتگی را قطــع کــرد ،ب هشــدت آســیب میبینــد .دانــش تاکتیکهــا
بــه توســعه اســتراتژیای کمــک میکنــد کــه مجموع ـهای از فعالیتهــا را بــرای
همــکاری ممکــن میســازد.
بهمحــض توافــق بــرای انجــام ایــن کار ،اســتراتژی بــرای هدایــت تاکتیــک اداره امــور
کهــا و اســتراتژی میتوانــد
را در دســت میگیــرد .مانــع انعطافناپذیــر بیــن تاکتی 
تمــام رونــد کار را خنثــی کنــد.
گهــای بازاریابــی اســت.
تبلیغــات کنیــد ،ز یــرا بخــش اساســی بیشــتر جن 
شــرکتها بهطورمعمــول بــرای انجــام فعالیتهــای تبلیغاتــی کارگــزار اســتخدام
میکننــد؛ امــا قبــل از اینکــه کارگــزار شــروع بــه کار کنــد ،شــرکتها بهطــور معمــول
ت دیگــر ،شــرکت تصمیــم میگیــرد
اســتراتژی بازاریابــی را ایجــاد کردهانــد .بــهعبــار 
چ ـهکاری انجــام دهــد و نمایندگــی تصمیــم میگیــرد چگونــه آن کار را انجــام دهــد.
رونــد تنظیــم شــکل تبلیغــات چنــان ســاده و منطقــی بــه نظــر میرســد کــه ممکــن
تســاز در تنظیــم آن ،بیر بــط بــه نظــر برســد .وجــود
اســت اشــاره بــه نقصــی سرنوش 
مانــع ســاختگی بیــن ایــن دو ،از اینکــه دانــش تخصصــی تاکتیکهــای کارگــزار،
جــزء اصلــی توســعه اســتراتژی شــرکت شــود ،جلوگیــری میکنــد.
آیــا میلــر برویینــگ از مشــکالت تاکتیکــی بــرای ایجــاد دو برنــد تحــت نــام یــک برنــد
ً
راضــی اســت؟ یقینــا نــه .میلــر مســیر اســتراتژی خــود را توســعه داد و بعــد کارهــای
تاکتیکــی را بــرای دو آژانــس تبلیغــات خــود تعییــن کــرد .آیــا جــی .والتــر تامســون
اســتراتژی تــاش بــرای ایجــاد دو برنــد بــزرگ نوشــیدنی بــا یــک نــام را زیــر ســؤال بــرد؟
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آیــا اســتراتژیای را کــه بــه حســابی بــا موجــودی 50میلیــون دالر منجــر میشــود ،زیــر
ســؤال میبر یــد؟ حســابی کــه ســالیانه 7/5میلیــون دالر درآمــد بــرای کارگــزار ایجــاد
میکنــد؟
ً
گهــای بازاریابــی آینــده کارآمــد
کارگــزاران تبلیغــات بــرای اینکــه حقیقتــا در جن 
باشــند ،بایــد برنام ههــای اســتراتژیک بیشــتری تــدارک ببیننــد یــا شــرکتها
کهــای تبلیغاتــی بیشــتری در نظــر بگیرنــد .بــه نظــر میرســد هــر دو رونــد در
تاکتی 
یــک زمــان اتفــاق میافتنــد.
بــاوجــود ایــن ،در حــال حاضــر آژانسهــای معــدودی بــه ایــن موضــوع واقــف هســتند
کــه چطــور دانــش تاکتیکــی خــود در بــاره تبلیغــات را بــه برنام ههــای اســتراتژیک
ســوق بدهنــد و شــرکتهای اندکــی در بــاره اصــول تبلیغــات آ گاهــی عمیــق دارنــد.
برخــی از کارگــزاران در برابــر تقاضــا بــرای تفکر اســتراتژیک بهشــدت مقاومــت خواهند
ً
کــرد ،ز یــرا ا گــر حقیقــت آشــکار شــود ،یقینــا تمایــل ندارنــد کــه مســئولیت موفقیــت
نهــا ترجیــح میدهنــد محصــول یــا
برنامههــای تبلیغاتــی را بــه عهــده بگیرنــد؛ آ 
نیــروی فــروش را ســرزنش کننــد.
فایده نیروی ذخیره
فرمانــده نظامــی هی ـچگاه بــدون ذخیــره و پشــتیبانی کافــی دســتور حملــه صــادر
نمیکنــد .کالوزویتــس میگو یــد« :تعــداد نیــروی ذخیــره تــازه همیشــه نکتــه
اصل ـیای اســت کــه فرماندههــان هــر دو طــرف در نظــر میگیرنــد».
فرماندهــی کــه نیــروی پشــتیبانی بزرگتــر در اختیــار دارد ،در موقعیــت باالتــر قــرار
دارد .همیشــه ،نــه نیــاز اســت و نــه حتــی مطلــوب کــه از تمــام نیروهــای ذخیــره خــود
در جنــگ اســتفاده کنیــد.
هیــچ شــرکتی تمــام بودجــه ســالیانه تبلیغــات خــود را در ژانو یــه خــرج نمیکنــد .هیــچ
ژنــرال نظامــی هــم لحظ ـهای کــه ارتشــش بــا نیــروی مقابــل مواجــه میشــود ،تمــام
ســربازهای در اختیــارش را بــه خــط مقــدم نمیفرســتد .اســتفاده و دستبهدســت
کــردن نیروهــای ذخیــر ه همیشــه یــک مســئله مهــم در هــر جنــگ اســت.
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یــک ژنــرال خردمنــد همیشــه ســعی خواهــد کــرد در جنــگ بــدون اســتفاده از
ً
نیروهــای ذخیــره پیــروز شــود .تقریبــا بــدون اســتثنا ،نیرو یــی شکســت میخــورد کــه
تمــام نیروهــای ذخیــرهاش خســت ه هســتند.
البتــه چیــزی کــه مــا در بــار ه آن مینویســیم ،نیروهــای ذخیــره تاکتیکــی هســتند کــه
میتواننــد وارد صحنــه جنــگ در لحظــات ضــروری و آمادهبــاش شــوند .ذخیرههــای
شهــا نمیتواننــد بــه ســربازهایی متکــی
اســتراتژیک بحثــی دیگــر هســتند .ارت 
باشــند کــه بایــد نخســت فــرا خوانــده شــوند و بعــد آمــوزش ببیننــد .کالوزویتــس در
مــورد تکیــه بــه ذخیرههــای اســتراتژیکی هشــدار میدهــد کــه آن را بیثباتــی مخفــی
میدانــد ،ز یــرا آنهــا ســریع در دســترس نیســتند و بــا فرمانــده میــدان بــه جنــگ اعــزام
میشــوند.
کارفرمایــی کــه دو تجــارت را تحــت یــک عنــوان راه میانــدازد ،در دام ذخیــره
چیــک نمیتوانــد ذخیــرهای بــرای دیگــری باشــد و
اســتراتژیک میافتــد ،ز یــرا هی 
هنــگام ضــرورت نمیتــوان دو بــاره ســرمایهگذاری کــرد .بهتر یــن حالــت ایــن اســت
کــه یــک تجــارت را بــا منابــع ســرمایهای ذخیــره راهانــدازی کــرد.
بــرای شــرکتهایی کــه در کوتا همــدت فعالیتشــان بســیار ز یــاد اســت ،اصلــی دیگــر
اعمــال میشــود و ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه «ذخیر ههــا کجــا هســتند؟».
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