
 

 

 استراتژیک مدیریت

 و یفرآیند دیدگاه صنعتی، سازمان دیدگاه – استراتژیک مدیریت در غالب رویکرد سه مقاله این

 ابتدا رد کند. می معرفی اند، داشته حوزه این ادبیات بر زیادی تاثیر که -منابع بر مبتنی دیدگاه

 رویکرد سه این ادامه در و شود می داده توضیح استراتژی اولیه هاینظریه و استراتژی وممفه

 است آن کرد توان می گیری نتیجه مقاله این از نهایت در که آنچه گیرد. می قرار تحلیل مورد

 یول کنند می تمرکز رقابتی مزیت بر دو هر منابع بر مبتنی و صنعتی سازمان رویکردهای که

 در کند. می تفاوت است استوار مبنایی چه بر و چیست رقابتی مزیت که این در آنها دیدگاه

 محتوا» دیدگاهی منابع بر مبتنی و صنعتی سازمان رویکرد دو هر رسد می نظربه که حالی

 رقبا، بازارها، محصول، ویژگیهای مانند استراتژی محتوای و دارند استراتژیک مدیریت در «محور

 استراتژی در فرآیند بر مبتنی رویکرد دهند. می قرار توجه مورد را …و منابع ان،سازم فعالیتهای

 کند. می تمرکز شود می مدیریت و شده ایجاد محتوا و ویژگیها این که فرآیندی بر

 رد همکاران و روملت کند می توصیف رقابتی محیط یک در را شرکت عملکرد، استراتژی تئوری

 که کنند می اشاره اند داده انجام استراتژیک مدیریت تاریخچه کردن خالصه جهت که تالشی

 هک کنند می اضافه نویسندگان است. «سازمانها گیریجهت و مسیر» دهنده نشان استراتژی،

 دیگری مقام هر یا ارشد مدیران عمده مالحظات که است موضوعاتی شامل ،استراتژی تئوری

 وعموض رقابت، و گیردبرمی در کند می جستجو را سازمانها بین شکست یا موفقیت دالیل که

 زیادی هایگزینه انتخاب مورد در سازمانها است الزم رقبا، وجود دلیلبه است. تئوری این اصلی

 عبارتند: انتخابها این هستند. استراتژیک نیز آنها از ادیتعد که کنند گیریتصمیم

  

   سازمان اصلی اهداف انتخاب -۱

 کند. عرضه باید سازمان که خدماتی و محصوالت انتخاب -۲

 رقابت آماده را خود چگونه شرکت دهد می نشان که سیاستهایی دهی شکل و طراحی-۳

 کند. می

 خدمات و محصوالت تنوع و حوزه سطح تعیین-۴

 کارها هماهنگی و تعریف برای که اداری هایمشیخط و هاسیستم سازمان، ساختار-۵

 شود. می استفاده

 شود خارج آنها انجام حوزه از خواهدمی شرکت که فعالیتهایی نوع تعیین-۶

   المللبین بازارهای به ورود مورد در گیریتصمیم -۷

 یلتشک مشارکت یک یا شود ادغام دیگر شرکتهای در که است برآن شرکت آیا اینکه ینتعی-۸

 دهد.

 ارباز در شرکت یابیموضع استراتژی، که کند می اذعان روملت مشابه دیدگاهی با نیز «پرتر»

 و دهد می قرار توجه مورد را سازمان بفرد منحصر فعالیتهای از ترکیبی بکارگیری نحوه و

 مختلف سطوح هماهنگی و هدایت به بستگی که است سازمانی چالش یک زی،سااستراتژی

 دارد. سازمان در مدیران

 شود. می یافت استراتژیک مدیریت ادبیات در متنوع طوربه استراتژی مختلف دیدگاههای

 سه بر مقاله این در ما است. شده معرفی استراتژی رویکرد هااستراتژیست تعداد به شاید

 رب مبتنی رویکرد صنعتی، سازمان رویکرد کرد: خواهیم تمرکز استراتژی در غالب و عمده رویکرد

 نای اولیه، هایاستراتژیست تالشهای از ای خالصه ارائه ضمن ادامه در فرایندی. رویکرد و منابع

 شود. می داده توضیح دیدگاهها

  

 استراتژی اولیه هاینظریه

 آنکه دلیلبه استراتژی، هایتئوری بر اندروز، و نسوفآ چاندلر، مانند، اولیه هایاستراتژیست

 کردند. تمرکز بود گرفته قرار دیگران توجه مورد کمتر

 روزانه تصمیمات که مدیرانی کند، می اشاره سازمانی ساختار از استراتژی کردن جدا با چاندلر

 خود سازمانی دعملکر در را توجهی قابل نتایج قادرند کنندمی جدا بلندمدت تصمیمات از را



 

 

 یو بود. شده معرفی «سلزینک» توسط قبل سالها رویکرد این مشابه دیدگاهی آورند. دستبه

 دست در ابزاری صرفا سازمانها که کندمی ادعا «موسسات» از «سازمانها» کردن تفکیک با

 شایستگیهای و ویژگیها از دیگر خصوصیات برعالوه موسسات که حالی در هستند مدیران

 بین زتمای شد مطرح استراتژی اولیه تئوریهای در که دیگری مهم ایده اند.شده تشکیل «ایزمتم»

 و صنعتی محیط که کندمی اشاره دوگانگی این بر تاکید با «اندروز» بود. سازمان و محیط

 طبیقت سازمانی شایستگیهای و منابع کارگیریبه و سازمان داخل تغییرات با باید آن چالشهای

 و قوت نقاط خارجی، تهدیدهای و فرصتها تحلیل معنی به استراتژی او نظر در اشد.ب داشته

 کردن)فرمولی است. استراتژی کردن فرمولی منظوربه عوامل این تطبیق و داخلی ضعف

 درباره بسیاری مفهومی مطالعات نیز «انسوف» است(. آن اجرای از جدا استراتژی

 است. داده انجام گراییتنوع هایاستراتژی

 با همراه را سازمان کالسیک هایتئوری از ردپایی توانمی آکادمیک تحقیقات در اگرچه

 ۱6۶1 دهه در اینکه با است. نادر بسیار تئوری دو این کارگیریبه یافت، استراتژی هایتئوری

 سازمان تئوری ۱6۷1 دهه اواسط در نبودند، تفکیک قابل کامال سازمان تئوری و استراتژی تئوری

 کی عنوانبه استراتژی هایتئوری کلی، طوربه گرفت. پیش در را استراتژی از متفاوت مسیری

 مورد خاص طوربه و یافتند توسعه سازمان تئوری حوزه از جدای ایحوزه در مجزا طوربه مکتب

 گرفتند. قرار …و آکادمیک موسسات ها،ژورنال ها،کنفرانس توجه

 

 صنعتی سازمان تئوری

 معرفی کار و کسب استراتژی در را صنعتی سازمان دیدگاه پرتر ،۸1 دهه اوایل و ۷1دهه اواخر در

 نیروهای که کرد ادعا وی دهند(. می نسبت میسون به را تئوری این متون از بعضی )البته کرد.

 و مشتریان جایگزین، کاالهای و دهدمی قرار تاثیر تحت را مدیران فعالیتهای صنعتی، خارجی

 قرار تاثیر تحت شرکت، برای را عمل انتخاب بالقوه و موجود رقبای طورهمین و دگانکننعرضه

 دهکننتعیین کار، و کسب محیط موفقیت کلیدی عوامل که کندمی مطرح دیدگاه این دهند. می

 دهد. تطبیق محیط شرایط با را خود باید سازمان و باشد می شرکت عملکرد

 استراتژی کند:می معرفی ممکن هایاستراتژی عنوانبه را عمومی استراتژی سه «پرتر» 

 سود کاهش باعث هااستراتژی این نادرست انتخاب تمایز. و تمرکز شده، تمام قیمت رهبری

 زنجیره مدل معرفی با ۱6۸۵ سال در او شود.می آن رقابتی موقعیت افتادن خطربه و شرکت

 .کند شناسایی را رقابتی مزیت اصلی ملعوا که کرد تالش و داد توسعه را خود تالشهای ارزش

 د.کن می تاکید استراتژیک مدیریت در سازمان دهنده تشکیل اجزای به توجه اهمیت بر وی مدل

 پرتر چارچوب مبنای بر که شد انجام تئوری این در نیز دیگری آکادمیک مطالعات پرتر با همراه

 نابع،م بر مبتنی دیدگاه حاضر حال در .شوند می کارگرفتهبه مدیران توسط هنوز و یافتند توسعه

 نبعم توانند نمی هرگز سازمان خارج عوامل اینکه بر تاکید با و داده قرار انتقاد مورد را تئوری این

 ابلمق در آید بدست سازمان داخلی منابع طریق از باید مزیت این و باشند پایدار رقابتی مزیت

 اند. گرفته قرار تئوری این

  

 استراتژی در ندیفرآی دیدگاه

 داشتند، تاکید دهندمی انجام شرکتها که آنچه بر آن با مرتبط هایزمینه و استراتژی اگرچه

 داشت. تمرکز آنها انجام چگونگی بر که آمد بوجود ۱6۷1 دهه اواسط در جدیدی فکری جهت

 هک کالتیمش دلیلبه ولی شدمی داده قرار ریزیبرنامه برمبنای طوالنی مدتی برای استراتژی

 شدن المللیبین و صنایع زداییقانون ،۱6۷۳سال نفتی تحریم دراثر آنها گیرانتصمیم و شرکتها

 داد. دست از را خود عملی تاثیر بلندمدت ریزیبرنامه شدند روبرو باآنها

 ایرویکرده بر انتقاد جهت در مطالعاتی آن( اجزای و مضمون جای )به استراتژی فرآیند بر تاکید با

 ترمدت اهکوت ریزیبرنامه بر تاکید به منجر آینده درباره نااطمینانی یافت. جریان استراتژی شتهگذ

 معتقد اندروز است: آن انجام و استراتژی کردنفرمولی بین رویکرد، این در اصلی تمایز شد.

 ندده انجام دارند برنامه که آنچه نه دهندمی انجام فقط که است آن شرکتها استراتژی است،

 شود. انجام باید کنند می فکر یا



 

 

 از شرکت عملکرد با آن رابطه و رقابتی موقعیت مانند استراتژی محتوای و اجزا بر تاکید کم کم

 ازدس می مناسبی رقابتی موقعیت چگونه شرکت یک اینکه بر محققان و شد خارج توجه مرکز

 «دز» و «چاکراواتی» ردند.ک تمرکز آید دستبه خاص عملکرد یک شود می باعث عواملی چه و

 که دارد نآ بر تمرکز استراتژی، فرآیندی تحقیقات» کنند: می توصیف گونهاین را فرآیندی دیدگاه

 هایتصمیم طریق از شرکت استراتژیک موقعیت بر مستمر طوربه تواندمی مدیر یک چگونه

 ساختار اداری، یهاسیستم از منظور گذارد. تاثیر اداری هایسیستم بکارگیری و مناسب

 ست.ا شرکت ارزشی سیستم و انسانی منابع مدیریت انگیزش، کنترل، ریزی،برنامه سازمانی،

 ارزش و سازمان در اثربخش استراتژی یک یافتن شکل چگونگی استراتژی، فرآیندی رویکرد

 «دهد. می قرار توجه مورد را آن موثر اجرای و آن به گذاشتن

 تحقیقات هم چه اگر که کنند می استدالل نویسندگان ویکرد،ر این بهتر تعریف منظور به

 سازمان عملکرد دو هر محتوی، بر مبتنی استراتژی مطالعات هم و فرآیند بر مبتنی استراتژی

 به که موقعیتی به شرکت رسیدن چگونگی فرآیندی، مطالعات دهند، می قرار توجه مورد را

 متغیرهای محتوا، بر مبتنی تحقیقات مستقل هایمتغیر دهد. می قرار بحث مورد را آورده دست

 تحقیقات فرض پیش دو دز و اوارتی چاکر تحلیلهای طبق هستند. فرآیندی رویکرد در وابسته

 و محدود عقالنیت پذیرش از عبارتند که سازد می جدا دیدگاهها بقیه از را رویکرد این فرآیندی

 واحدها. این ینب تعامالت و سازمانی واحدهای در چندگانه دیدگاه

 توسعه یریگ تصمیم و مدیریتی وظایف بر بیشتر تمرکز با فرآیند بر مبتنی دیدگاه زمان گذشت با

 یافت. رونق مدیران شناختی فرآیندهای مطالعات توسعه با و کرد پیدا

  

 منابع بر مبتنی رویکرد

 توانایی و محیطی فشارهای که کردمی بیان صنعتی سازمان رویکرد شد بیان که طور همان

 ماا هستند، سازمان موفقیت کننده تعیین اصلی عوامل آن فرصتهای و تهدیدها به دادن پاسخ

 می تعیین که است شرکت خاص منابع مجموعه که دارد آن به اشاره منابع بر مبتنی دیدگاه

 دارد. باالتری عملکرد و کند می رقابت هترب شرکت کدام کند

 معیارهایی با صنعت سطح در را شرکت نسبی عملکرد صنعتی سازمان رویکرد که درحالی

 بر نابعم بر مبتنی دیدگاه ،کند می توصیف محصوالت تنوع و کیفیت هزینه، و قیمت تفاوت چون

 اند)مانند شده قیمت کاهش یا محصوالت تنوع به منجر که مستقلی عوامل مهم ویژگیهای

 کند. یم تاکید شرکت( منابع

 تندهس منابعی شرکت استراتژیک منابع دارد. شرکت استراتژیک منابع بر تاکید رویکرد این

 فرآیندهای توانمندیها، مانند – سازمانی منابع و انسانی نیروی فیزیکی، منابع )شامل

 تقلید و جایگزینی و بوده وکمیاب ارزشمند که …(و -سازمان شهرت اطالعاتی، دانش سازمانی،

 در مدیران چالش و هستند رقابتی مزیت منشا خود، استراتژیک، منابع باشند. زا نههزی آن

 است. منابع این مدیریت و شناسایی

 بر تهاشرک عملکرد تفاوت توجیه و توصیف از منابع بر مبتنی رویکرد که نیست معنی بدان این

 موفق شرکتهای که کندمی تحلیل رویکرد این است. ناتوان آنها محصوالت بازارهای حسب

 معنی این به موضوع این منطقی طوربه رقباست. از بیشتر آنها مجموعه ارزش که دارند منابعی

 ولی باشند رقابتی مزیت دارای است ممکن نیز دارند تریپایین عملکرد که شرکتهایی که است

 اب مقایسه در رقابتی مزیت برای ارزش تفاوت مفهوم این آنها. ترموفق رقبای از کمتر ارزشی با

 سوددهی حداکثر آن و داند می رقابتی مزیت بر دال را عامل یک )که صنعتی سازمان دیدگاه

 شرکتها مقایسه معیار اگرچه باشد. مفید کمتر صنعت رهبران جستجوی در است ممکن است(

 از یبردار بهره عملکرد، بجای صنعتی( سازمان رویکرد با مقایسه )در منابع بر مبتنی رویکرد در

 نبود بر هزینه و منابع نسبی ارزش افزایش حسب بر باید رقابتی مزیت است، سازمان منابع

 شود. تعیین رقبا توسط آنها تقلید

 

 استراتژیک منابع ویژگیهای

 از عضیب دهند.می نسبت استراتژیک منابع به را مختلفی ویژگیهای استراتژیک منابع ادبیات در

 ایویژگیه بر نیز ایعده و کنندمی معرفی را ویژگیها این از لیکام و متنوع مجموعه نویسندگان



 

 

 «بارنی» توسط شده معرفی ویژگیهای مقاله این در ما کنند. می تمرکز آنها خاص و مشخص

 کنیم: می معرفی

 افزایش را کاال قیمت یا دهد کاهش را ها هزینه یا که معنی این به کند ارزش ایجاد باید منبع-۱

 هاییاستراتژی که سازند می قادر را سازمان ارزشمند، منابع که کندمی اشاره «بارنی» دهد.

 ریبکارگی با که منابعی بخشند. می بهبود را شرکت اثربخشی و کارایی که کنند اجرا و اتخاذ را

 یا شرکت های هزینه کاهش بر کرد، خنثی را تهدیدها یا گرفت بکار را فرصتها توان می آنها

 از برخی که کنند می بیان نویسندگان از بعضی حال این با گذارند. می تاثیر نآ درآمد افزایش

 کند می ایجاد منابع این که ارزشی و یابند می تطبیق بهتر بخصوصی سازمانهای با خاص منابع

 هچ هر است. متفاوت کند می گذاریسرمایه بیشتر منابع آن بر سازمان کدام اینکه به بسته

 است. بیشتر منابع ارزش باشد، داشته تناسب و بهترتطبیق ابعمن با سازمان شرایط

 ندک می اشاره وی کند. می معرفی آنها بودن کمیاب را استراتژیک منابع ویژگی دومین بارنی-۲

 آسان یاربس رقبا توسط استراتژی تقلید باشند داشته رقبا از زیادی تعداد را ارزش با منابع اگر که

 ضهعر توسط توانند نمی کمیاب منابع معموال باشد. متفاوت آنها ینب ارزش این اگر حتی است،

 ارزش ودنب پایین و عوامل بازار کمیابی به بستگی آن توزیع و یابند گسترش سرعت به کنندگان

 دارد. آنها ادراکی

 رقبا قلیدت از جلوگیری منظور به باشند. تقلید قابل نیز سختی به باید کمیاب، و باارزش منابع-۳

 یوقت آن خروجی و بازده و منبع یک باشد. داشته وجود موانعی باید منبع، رقابتی مزیت حفظ و

 ای برداری( آورند)نسخه دستبه یا کرده ایجاد را منبع همان بتوانند رقبا که است تقلید قابل

 تقلید لابق تعیین معیار بارنی )جایگزینی(. کنند تولید دیگر منابع طریق از را منبع آن نهایی بازده

 دارد: بستگی عامل سه به هزینه این کند.می معرفی رقبا بردارینسخه هزینه را منابع بودن

 

 منابع شرکت که مطلوب تاریخی و زمانی شرایط از دسته آن بفرد: منحصر تاریخی شرایط

 رقبا تقلید دشوارکننده عوامل از یکی خود آورده، دستبه و داده توسعه شرایط آن تحت را خود

 بیشتری هزینه مزیت همان با منبع همان آوردن دستبه برای باید رقبا که معنا بدین است.

 دهد. می کاهش رقابتی مزیت آوردن بدست در را رقیب موفقیت احتمال امر این شوند. متحمل

 

 بنیادی تصمیم یک جایبه استراتژی، یک اجرای منظوربه شرکت حالت این در :علّی ابهام

 خود به را رقبا از کمتری توجه و کند می اتخاذ را کوچک ولی متعدد تصمیمات از ایمجموعه

 این علّی رابطه شناخت برای را ابهامی کوچک، تصمیمات این انسجام و توالی کند. می جلب

 کند. می ایجاد رقبا برای آن از تقلید و تصمیمات

 

 عوامل هب وابسته که ضمنی و سغیرملمو منابعی از تقلید گفت توان می منابع: بودن پیچیده

 باید ندهکن تقلید زیرا است. ناپذیر امکان هستند، کامپیوتری سیستمهای و افراد مانند متعاملی

 رایب را رقیب موفق سیستم جدید بندیترکیب با دوباره و برده بین از را خود فعلی سیستم

 کند. بازسازی خود

 ولتی،د مقررات مانند عواملی که کند می بیان ناپایدار و پایدار تقلید موانع کردن جدا با «کلیس» 

 نوانع به اولیه منابع به نزدیکی و شرکت جغرافیایی موقعیت اختراع، حق قانونی، محدودیتهای

 تهدیدات محصول، عرضه زمان کوتاهی که حالی در برخوردارند بیشتری پایداری از تقلید موانع

 برخوردارند. عوامل سایر به نسبت کمتری پایداری از علّی ابهام و سازمان شهرت به مربوط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیری تیجهن

 هس این تفاوتهای و گیرد قرار بحث مورد استراتژی غالب رویکرد سه که شد تالش مقاله این در

 و فرآیندی دیدگاه صنعتی، سازمان دیدگاه از: عبارتند رویکرد سه این شود. جستجو نگرش نوع

 دیدگاه و صنعتی سازمان دیدگاه بین تفاوت شد اشاره که رطو همان منابع. بر مبتنی دیدگاه

 ود این تفاوت که حالی در باشد. می سازمان رقابتی مزیت منشا توصیف در منابع بر مبتنی

 باشد. می آنها تحلیلی منطق و واحد در فرآیندی رویکرد و تئوری

 مدیریت غالب هایتئوری دیدگاهها، منطق به توجه با گفت، توانمی نهایی بندیجمع عنوانبه

 کردهایروی مقابل در فرآیند بر مبتنی رویکردهای کرد: بندیطبقه بعد دو در توانمی را استراتژیک

 نگر. برون رویکردهای مقابل در گرا درون رویکردهای و محتوا بر مبتنی

 ازمانس و محیط شناخت منظوربه مدیران برای را متفاوتی انداز چشم رویکردها این از یک هر

 با مدیر پردازند.می موضوع از خاصی جنبه به یک هر گیریهاتصمیم در و کند می روشن خود

 موضوع از خاصی جنبه رویکردها این از گیریبهره با تواند می خود سازمان خاص شرایط به توجه

 سازد. روشن را
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