
برنامه ریزی استراتژیک

 



مفهوم مدیریت استراتژیک

 و اجرا , تدوین علم و هنر استراتژیک مدیریت

 که است چندگانه ای وظیفه تصمیمات ارزیابی

 .یابد دست خود مقاصد به سازد می قادر را سازمان

 , تدوین اصلی بخش سه شامل استراتژیک مدیریت

.باشد می استراتژی ارزیابی و اجرا



 : استراتژيك مديريت مراحل

: شٍد مي مرحلي سي برگيرهدى در استراتژيك مديريت فرايود

 ًا  تدوين استراتژي 

 ًا اجراي استراتژي 

 ًا ارزيابي استراتژي



تعامل بخش های سه گانه مدیریت 

استراتژی

تدوین 

استراتژی

اجرای 

استراتژی

ارزیابی

استراتژی

مدیریت 

استراتژی



تدوین استراتژی

 شده تعیین شرکت / سازمان ماموریت مرحله این در

 تا شوند می بررسی داخلی و خارجی عوامل ,

 مشخص ها ضعف و ها قوت , تهدیدها , ها فرصت

 مختلف استراتـژیهای و اهداف آنها اساس بر و شوند

.شوند تعیین مختلف سطوح در سازمان



:استراتژیست ها 

افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان میباشند که 

:دارای عنوان های مختلف شغلی هستند مانند

مدیر عامل 

رئیس 

مالک 

رئیس هیات مدیره 

رئیس دانشگاه 

رئیس دانشکده 

کارآفرین

:برخی عقیده دارند استراتژیست ها دارای سه مسئولیت اصلی هستند

ایجاد بستر تغییر

ایجاد تعهد و احساس مالکیت

ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری



اجرای استراتژی

 تدوین مرحله در شده تعیین های استراتژی مرحله این در

 اهداف ابتدا استراتژی اجرای برای .درآیند اجرا به بایستی

 تعیین ها استراتژی و ماموریت راستای در ها سیاست و

 می داده تخصیص سازمان منابع آنها اساس بر و شده

 هدایت سازنده فرهنگ با و مناسبی ساختار در سپس شوندو

.درآیند اجرا به ها استراتژی تا شوند می



ارزیابی استراتژی

 و داخلی گذار تاثیر عوامل احتمالی تغییرات مرحله این در

 و اهداف , ماموریت بر آنها احتمالی اثرات و خارجی

 هم .شود می بررسی اجرایی کارهای راه و ها استراتژی

 اجرای و تدوین مراحل از کدام هر انجام نحوه چنین

 در و گرفته قرار بررسی مورد مختلف ابعاد از استراتژی

 مورد آنها به دستیابی نحوه و آمده دست به نتایج نهایت

 و شده شناسایی احتمالی انحرافات تا گیرند می قرار ارزیابی

.شود اقدام آنها رفع جهت در



الگوی مدیریت استراتژیک

ارزیابی اجرای استراتژی تدوین استراتژی 

استراتژی 

بیانیه ماموریت

بررسی عوامل

خارجی

ارزیابی , تدوین 

انتخاب استراتِژ ها 

بررسی عوامل 

داخلی

تعیین 

اهداف

تعیین 

سیاست ها 

تخصیص 

منابع

محاسبه 

و ارزیابی

عملکرد 



سطوح مدیریت استراتژیک

 ولی است سطح سه دارای استراتژیک مدیریت فرایند

 سخت ساختار از و بوده کوچک که سازمانهایی در

 تعیین سطح دو در است ممکن برخوردارند تری

: شامل سطوح این.شوند

سازمان کل سطح -1

کار و کسب/استراتژیک تجاری واحد/بخشی سطح-2

ای وظیفه سطح-3



سطح کل سازمان

 کل هدایت , سطح این در استراتژی تدوین از هدف

 .است آن در منابع بهینه تخصیص و مجموعه



سطح کسب و کار

 و ماموریت راستای در بزرگ سازمانهای در

 قسمت هر برای سازمان کل سطح استراتژی

 این به . شود می تعیین استراتژی و ماموریت

 می اطالق کار و کسب استراتژی ها استراتژی

.شود



سطح وظیفه ای

 های استراتژی و اهداف اساس بر سطح این در

 های واحد وظایف از کدام هر برای باالتر سطوح

 می تعیین ای وظیفه استراتژی , استراتژیک تجاری

 اجرای ها بخش این مدیران بزرگ مسئولیت .شود

 .است استراتژی



سطوح مدیریت استراتژیک

سازمان 

1کسب و کار  1کسب و کار 

تحقیق و 

توسعه

تولید و 

عملیات 

مالی بازاریابی 

 استراتژهای سطح سازمان

جهت هایی که سازمان باید تعقیب کند

استراتژی های سطح کسب و کار 

شیو ه هایی عمده رقابت در هر یک 

از بخش ها و فعالیت های اصلی سازمان

  استراتژی های سطح وظیفه ای

شیو ه هایی عمده رقابت در هر یک 

از بخش ها و فعالیت های اصلی 

سازمان

1کسب و کار 



 تدوین جامع چارچوب عنوان با چارچوبی از استراتژی تدوین برای

 می ارائه را روشهایی و ابزار چارچوب این .شود می استفاده استراتژی

 می کمک ها استراتژیست به و است مناسب سازمانها انواع برای که دهد

  .کنند گزینش و ارزیابی , شناسایی را ممکن های استراتژی تا کند

ماموریت بیانیه تهیه و تعیین : شروع مرحله

 اطالعات) خارجی و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شامل:ورودی مرحله

(نیاز مورد

  خارجی اصلی عوامل و داخلی اصلی عوامل  مقایسه:مقایسه یا تطبیق مرحله

  خارجی و داخلی ماتریس و  (SWOT)سوات ماتریس از استفاده با

(IE) سازمان ماموریت راستای در ها استراتژی شناسایی برای

 از استفاده با شده انتخابهای استراتژی ارزیابی :گیری تصمیم مرحله

 در شده شناسایی استراتژی مختلف های گزینه ) QSPM ماتریس

 قرار ارزیابی مورد شخصی نظر اعمال بدون و عینی شیوه به قبل مرحله

.گیرد می



چارچوب جامع تدوین استراتژی

مرحله شروع

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

مرحله ورودی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی    ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

مرحله تطبیق یا مقایسه

ماتریس سوات            ماتریس داخلی و خارجی               

مرحله تصمیم گیری

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی



فرایند انتخاب استراتژی

 استراتژیهای ارزیابی از است عبارت استراتژیک انتخاب

.آنها بهترین انتخاب و مختلف

 باید استراتژی تدوین جامع چارچوب کارگیری به در : نکته

 های تحلیل و تجزیه و شهودی قضاوت در یکپارچگی

.داشت نظر در را منطقی



تعریف چشم انداز

آینده ای واقع گرایانه چشم انداز عبارتست از  

برای سازمان ، تحقق پذیر و جذاب

 و آینده ی درباره خردمندانه هایی گزاره ارائه از عبارتست انداز چشم     

 یادگیری فرایندهای به و آگاهانه عمل به که ای گونه به ها گزاره تفسیر

.دهد جهت ، آینده های چالش به پاسخگویی ی نحوه و جمعی



تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

 و وجودی فلسفه یا علت دهنده نشان سازمان یک ماموریت

 هویت بیانگر دیگر عبارتی به و بوده سازمان رسالت

 دارای نباشد چه باشد مکتوب چه سازمان هر .است سازمان

 .است ماموریت یا فلسفه یک

 به که است سازمان ماموریت همان واقع در ماموریت بیانیه

.رسد می سازمان نفعان ذی کلیه اطالع به مکتوب صورت



ماموریت بیانیه

سند تمایز سازمان 

.ازسایر موسسات



 رسالت/هاهَریت

  است  فزدی تِ  هٌحصز  ٍ  اساسی  هٌظَر
  هشاتِ هَسسات اس را  ساسهاى  مِ

  تز را آى ػولیات داهٌِ ٍ ساسد هتوایشهی
. ًوایذ هی  تؼییي تاسار ٍ  ًتیدِ حسة



:رسالت

رسالت شامل فلسفه سازمانی میباشد که . عبارت است از دلیل یا هدف وجودی سازمان

.عبارت است از اعتقادات ، ارزش ها ، آرزو ها 

بین رسالت و چشم انداز باید تفاوت قایل شد 

رسالت وضعیت فعلی سازمان را توصیف میکند 

.چشم انداز مشخص میکند که سازمان بایستی در آینده چه وضعیتی داشته باشد

:رسالت شرکت می تگ

بهبود بخشیدن به زندگی مردم از طریق طراحی ، تولید، بازاریابی و خدمات

بهترین لوازم خانگی در دنیا 



 ساسهاى فلسفِ

  ًاهیذُ ”هزام“  غالثا  مِ  ساسهاى فلسفِ تیاًیِ
   آى اس تخشی  یا است رسالت ّوزاُ هؼوَال هیشَد

. شَد هی  ظاّز

  رخحاى ٍ   ارسشْا  تٌیادی،  تاٍرّای  ساسهاى فلسفِ
  تیاى  ضوٌی تطَر یا هیذّذ  تاستاب را  فلسفی ّای
. مٌذ هی

هحَری ّای ارسش تیاًیِ



:تایذ تِ پٌح سَال اساسی پاسخ گفت «هاهَریت» در تٌظین ٍ تذٍیي
؟(ماال یا خذهات رساًی شوا چِ ًیاسی را تزآٍردُ هی ساسد)چِ چیشی؟  -1
؟(هشتزیاى چِ مساًی اًذ)چِ مسی؟  -2
؟(حیطِ رقاتت شزمت مداست)مدا؟  -3
؟(ّذف تْیٌِ ساسهاًی چیست)چزا؟  -4
؟(چگًَِ ٍ تا چِ هشیت رقاتتی ساسهاى تِ ّذف هی رسذ)چگًَِ؟  -5

:تیاًیِ هاهَریت 
تْیِ ًوایذ ایي تیاًیِ تایذ   هذیزیت ارشذ تایذ قادر تاشذ تا یل تیاًیِ هاهَریت تزای ساسهاى  

.تسیار رٍشي تز اس چشن اًذاس تاشذ ٍ تِ سِ سَال اساسی ٍ هحَری سیز پاسخ دّیذ
ُ ایذ؟ چِ ًَع ( الف ساسهاًی ّستیذ؟ ٍ چزا تِ ٍخَد آهذ
چیست؟ مار اصلی ساسهاًتاى ( ب
تِ چِ مساًی خذهات ارائِ هی دّیذ؟ تِ چِ هٌظَر؟( ج

ارسش ّای هحَری ساسهاى چیست ؟
تِ ػثارتی ارسشْای هحَری چگًَگی رفتارّای رٍساًِ ها را تؼییي ًوَدُ ٍ در یل مالم فزٌّگ ساسهاًی  

ِ ّا » یا « تاٍرّا»ایي ارسشْا مِ گاّی اٍقات  .هطلَب ها را ایداد هی مٌٌذ ّن ًاهیذُ هی شًَذ، اس ًظز  « فلسف
.تؼذاد اًذك ٍ تاتغ هؼیارّا ٍ ضَاتط سیز هی تاشٌذ

تطَر . در حالینِ هوني است ارسشْای فزدی هتفاٍت تاشٌذ. )تیي امثزیت افزاد شوا یا ساسهاى هطثَػتاى هشتزك است( الف
.ملی، ّز ساسهاى ًیاسهٌذ ارسشْای هشتزك است

.ٌّدارّا ٍ استاًذاردّای رفتاری قاتل قثَلی ّستٌذ مِ چگًَگی رٍینزد ها تِ مار را تؼییي هی مٌٌذ( ب
هطثَػتاى حتی در شزایط سخت   ساسهاى تا گذشت سهاى، ثاتت ٍ پایذار ّستٌذ ٍ در ٍاقغ ٍیژگیْایی ّستٌذ مِ شوا یا ( ج

.ًیش اس آًْا دست ًخَاّذ مشیذ
.تَسط رّثز ارشذ ردُ شنل هی گیزًذ ٍ تِ حزمت در هی آیٌذ ( د



اهداف

ٍ ٍخَد تا خَاّذ هی ساسهاى مِ هقصذّایی
   است  ًقاطی ٍ یاتذ دست تذاًْا خَد فؼالیت

.  است  آى  تِ  رسیذى  هؼطَف مَششْا  مِ



اّذاف، ًتبیج ًْبیی فؼبلیت ّبی بزًبهِ ریشی ضذُ است ٍ بیبى هیکٌذ چِ چیشی در چِ 
.سهبًی اًجبم ضَد

.دستیببی بِ اّذاف سبسهبى رسبلت سبسهبى را ًیش بزآٍردُ هیکٌذ

کِ  ًبهحذٍدٍاصُ اّذاف را ًببیذ بب آرهبى اضتببُ گزفت، آرهبى ػببرت است اس بیبًیِ ای 
.ٍ در ًظز گزفتي هؼیبر سهبى هیخَاّین بِ آى بزسینبذٍى کوی سبسی 

.بزای هثبل افشایص سَد آٍری یک آرهبى است ًِ یک ّذف 

:بزای هثبل ضزکت تزی ام، سِ ّذف خَد را بصَرت سیز بیبى هیکٌذ
رضذ سبالًِ در سَد ّز سْن% 10رسیذى بِ 
ًزخ ببسدُ حمَق صبحببى سْبم% 20رسیذى بِ 

ببسدُ سزهبیِ گذاری% 27رسیذى بِ 



Profit Margin))حبضیِ سَد













هدفهای بلند مدت
نتایجی  که  سازمان در  

یک  دوره معموال پنج 

.ساله  تعقیب میکند 



 هدف های ساالنه

  نتیجه های مورد انتظار سازمان دریک دوره یکساله

هدفهای  کوتاه مدت  هستند  که  سازمان  برای ) هدفهای ) 

رسیدن به هدفهای بلند مدت باید به آنها دست یابد  

قابل سنجش، کمی ، چالشگر ، واقعی  : با ویژگیهای

سازگار با سایر هدفها  ، دارای ضرب االجل ، قابل 

.(دسترس ، تمرکزرقابتی ، نتایج کلیدی  و  معیار 



استراتژی 
 ابزاری  است  که  سازمان  میتواند  بدان

وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد 
طرح  واحد ، همه جانبه و تلفیقی است  که نقاط ) 

قوت  اصلی  سازمان  را  با  عوامل  و  تغییرات 

محیط  مربوط  میسازد  و به  نحوی طراحی شده 

است  که  با  اجرای صحیح  آن  از دستیابی  به 

(اهداف  اصلی  سازمان  اطمینان  حاصل میشود 



:تعریف جامع از استراتژی

استراتژي تصویر جامعي از هدفهاي بلند 

مدت ، مقاصد و هدفهاي كوتاه مدت و 

سیاستها و برنامه هاي عمده براي تحقق 

هدفهایي است كه در آن رسالت موجود یا آتي 

. سازمان تبیین شده است



:سیاست ها •

سیاست ها ابزاری هستند که بدان وسیله 

.میتوان به هدف های ساالنه دست یافت

و  مقررات، رهنمودها: مقصود از سیاست

رویه هایی و شیوه هایی از مدیریت خاص 

است که برای حمایت و تقویت کارها در 

که شرکت برای دست یابی  نظر گرفته میشود

.به هدف های اعالن شده رعایت میکند



:مثال برای سیاست

:1مثال 

افزایش سود آوری و افزایش فروش در فروشگاههای زنجیره ای متعلق به شرکت:استراتژی در سطح شرکت

.فروشگاه های زنجیره ما در روز های تعطیل باز میباشند:سیاست حمایتی

.شب باز هستند 12صبح تا  6فروشگاه ها از :سیاست حمایتی 

:2مثال 

باال بردن تولید: هدف واحد وظیفه ای 

(سیاست حمایتی از کارکنان)ساعت در هفته اضافه کار داشته باشند 20کارکنان اختیار دارند :1سیاست حمایتی

و

دالر پاداش میگیرند 100کارکنانی که در طول سال غیبت نداشته باشند :2سیاست حمایتی



مشخصات ماموریت

.نیست خاصی مکانی و زمانی قید دارای-1

 مدتی برای یا و کند تغییر روز چند عرض در است ممکن-2

 تغییر عدم یا و تغییر ).بماند باقی تغییر بدون طوالنی

 و داخلی عوامل و سازمان گردانندگان به سازمان ماموریت

(.دارد بستگی آن بر اثرگذار خارجی

 پرداختن و شکل , محتوا , حجم نظر از سازمانها ماموریت-3

.هستند متفاوت هم با جزئیات به



ویژگیهای ماموریت

بیانیه یک قسمت مهمترین : (خدمت یا کاال )محصول 

 همگان برای که اینست آن تهیه از هدف و ماموریت

 چه به و است آمده وجود به چرا شرکت که شود مشخص

 ذکر باید ماموریت بیانیه در بنابراین است مشغول کاری

  ؟ چیست شرکت عمده محصوالت که شود



ویژگیهای ماموریت

مشتریان که شود مشخص باید ماموریت بیانیه در : مشتری 

 ؟ هستیم مشغول کاری چه به ما هستند؟و کسانی چه شرکت

 و( کنیم می ارایه را خدمتی چه یا و تولید را کاالیی چه )

هستند؟ کسانی په برای کاالها این



ویژگیهای ماموریت

بازار که شود مشخص باید ماموریت بیانیه در : بازار 

 می فعالیت بازارهایی نوع چه در ؟ چیست شرکت هدف

 و محدوده و شود وارد خواهد می بازارهایی چه به یا و کند

 بیانیه در باید بنابراین.است چقدر آن جغرافیایی گستردگی

 و شده مشخص بازارها گستردگی و نوع سازمان ماموریت

.کند می رقابت درکجا شرکت که شود معلوم



ویژگیهای ماموریت

محیط وضعیت گرفتن نظر در با باید شرکت : آوری فن , 

 مناسب تکنولوژی عوامل سایر و مشتریان , رقبا , بازار

 انتخاب را بازار در رقابت قابل خدماتی ارایه و تولید برای

 خود استفاده مورد تکنولوژی نوع باید شرکت چنین هم.کند

  .کند عنوان ماموریت بیانیه در را



ویژگیهای ماموریت

اول مرحله در شرکت هر :سودآوری و رشد بقا به توجه 

 فکر به همواره باید پس.باشد داشته حیات تداوم توان باید

 هر نهایت در و باشد رقبا از گرفتن پیشی و توسعه و رشد

 و بقا تا بینجامد سودآوری به باید دهد می انجام که فعالیتی

.کند عملی را شرکت رشد



ویژگیهای ماموریت

آرمانها , ها ارزش , بنیادی باورهای شرکت فلسفه : فلسفه 

 را شرکت اصلی اخالقی و فلسفی های اولویت, آرزوها و

 باید شرکتها درهدایت فلسفه اهمیت به توجه با.کند می بیان

  .شود گنجانده ماموریت دربیانیه



ماموریت ویژگیهای

معموال کامیابی راستای در ها شرکت: متمایز شایستگی 

 رقابتی مزیت از خود رقبای به نسبت تا کنند می تالش

 دست ویژه قابلیتی به باید کار این برای و باشند برخوردار

 که شود مشخص ماموریت بیانیه در باید بنابراین.یابند

 می متمایز شایستگی یا رقابتی مزیت چه دارای شرکت

.باشد



ماموریت ویژگیهای

برای ها شرکت از عمومی تصویر : مردم تصور به توجه 

 مثبت تصویر زیرا .است برخوردار زیادی اهمیت از آنها

 به را شرکت موفقیت تواند می شایسته عملکردی اثر در

 ناکامی باعث دلیلی هر به منفی تصویر و و آورد ارمغان

 ایجاد صدد در همواره شرکتها بنابراین .شود می شرکت

  .هستند عموم در مثبت ذهنی تصویر



ویژگیهای ماموریت

و فکر با که ارزشی خاطر به کارکنان : کارکنان به توجه 

 منابع مهمترین جمله از کنند می ایجاد شرکت برای عمل

 شرکت موفقیت که طوری به روند می شمار به ها شرکت

 که .است توانمند انسانی نیروی از برخورداری گرو در ها

 ویژه توجه نیازمند خود های قابلیت بروز برای ها نیرو این

.باشند می سازمان



  ماموریت تهیه

 صورت به را موارد این , ماموریت ویژگیهای گرفتن نظر در با

 تا.دهیم می قرار هم کنار در هم به مرتبط و روان جمالتی با منسجم

.شود تهیه همه برای فهم قابل ای گونه به ماموریت بیانیه

 مدیران از تری بیش تعداد االمکان حتی باید ماموریت تهیه در

.کنند مشارکت

 نخواهد وجود ماموریت بهترین نام به چیزی شرکتی هیچ برای : نکته

 نعمت از باید سازمانها ماموریت ارزیابی برای بنابراین .داشت

 شاخصی 9 به توجه با را ماموریت و بود برخوردار خوب قضاوت

کرد ارزیابی شدند بیان ماموریت اجرای بخش در که



Social)اجتوبػی هسئَلیت Responsibility) در سبسهبى تؼْذات ضبهل 
:هیکٌذ فؼبلیت آى در کِ است ای جبهؼِ لببل
است سیز هَارد ضبهل سبسهبى یک هسئَلیت اًَاع

التصبدی هسئَلیت•
لبًًَی هسئَلیت•
  ًکٌذ ػول اخاللی ّبی ارسش هطببك هذیزیت اگز :اخاللی هسئَلیت•

 آًزا سبسهبى کِ است ضبیستِ .هیطًَذ غوگیي ٍ افسزدُ کبرهٌذاى
.دٌّذ اًجبم

 ًظز بِ آى اجزای دّذ اًجبم آًزا هوکي سبسهبى:التضبیی هسئَلیت•
  . .. ٍ  آهَسش ، دٍستبًِ بطز ّبی کوک هثال .دارد بستگی هذیزیت

.هیطَد ضبهل را التضبیی ٍ اخاللی هسئَلیت ، اجتوبػی هسئَلیت



بررسی عوامل خارجی

بررسی محیط عبارت است ازنظارت ،ارزیایی ونشراطالعات به   

.کلیدی وموثرآن سازمانسازمانی،میان افراداز محیط دست آمده 

دربررسیییع  مٍامیییل فارجعافرتیییتٌا وتٌد یییدًاک تیییشن روک شیییر یتٌا شواسیییا ییع میییع شیییٍهد تیییا مییید را  
بتٍاهویید بییا تییدو ن اسییتراتژ ٌا مواسیی  ازفرتییتٌا بٌییرى بییردارک  وویید وانییراا مٍامییل تٌد د ووییدى را 

شزهما ود هٌاتًر
 
 . اًن دًود  ا ازا

بخشیع و ) مٍامل فارجع براک تدو ن اسیتراتژک در  یل سیازما  
قابییییل اسییییتفادى اسییییت و هشییییاز بییییي بررسییییع در ًییییر ( وظشفییییي اک 

.مرحلي هدارد



محیط به دوالیه

تقسیم می شود

محیط عمومی

محیط تخصصی

نیروهای کالنی که به طورغیرمستقیم 

.برفعالیت های سازمان اثرمی گذارند

طورمستقیم عناصریا گروههای که به 

و خود نیزازآن .برشرکت اثرمی گذارند

.تاثیرمی پذیرند



عناصر محیط عمومی

 , تولید از جامعه استفاده چگونگی: اقتصادی عوامل-1

 اقتصادی های بخش درک و مختلف خدمات و کاالها توزیع

مانند سازمان موثر

بهره نرخ•

  تورم نرخ•

بیکاری درصد•

ملی ناخالص تولید روند•



عناصر محیط عمومی

 اعتقادات , باورها برگیرنده در : فرهنگی –اجتماعی عوامل-2

 از و سازمان خارج محیط در که کسانی زندگی سبک , ارزشها ,

 گرفته سرچشمه قومی و مذهبی , شناختی جمعیت , فرهنگی محیط

مانند .است

 کار به نگرش

 زندگی سبک در تغییر

مردم خرید عادت

دولت به اعتماد

تجارت به نسبت نگرش



عناصر محیط عمومی

 و رویکردها , ابزارها شامل : تکنولوژیکی عوامل-3

 بازار , خدمات , محصوالت پیشرفت بر که جدید تجهیزات

مانند .دارد تاثیر مشتری و

تکنولوژی تغییر سرعت

اداری اتوماسیون طریق از عملکرد بهبود

تکنولوژی انتقال چگونگی



عناصر محیط عمومی

 کار و کسب بر گذار تاثیر مهم بسیار عوامل از : سیاسی -4

 آن در سازمان که است محیطی به مربوط و باشد می

مانند .کند می فعالیت

  دولتی مقررات

انحصاری ضد قوانین

شغلی ارتقای و استخدام به مربوط قوانین



عناصر محیط عمومی

 از فراتر بازار به عملیات کردن صادر : جهانی عوامل-5

 , بزرگتر بازارهای به دسترسی باعث که  کشور مرزهای

مانند .گردد می ارزانتر خام مواد , ماهر کار نیروی

ارز تبدیل نرخ•

جهانی تجارت رشد به رو روند•

تجاری های نامه موافقت•



عناصر محیط تخصصی

 می استفاده پورتر رقابتی 5 نیروی از محیط این بررسی برای

.گردد

 تاثیر کار و کسب بر است ممکن علت 5 به مشتری :مشتری -1

بگذارد

مشتری محدود تعداد•

باشد هزینه کم و آسان دیگری به کننده عرضه یک از انتقال•

باشد میسر کاال مورد در دقیق اطالعات آوری جمع•

کند خرید زیادی خجم مشتری•

.باشد داشته وجود زیادی حد در و استاندارد محصول•



عناصر محیط تخصصی

کنندگان تامین-2

.باشند داشته وجود محدودی تعداد•

باشد محدود شده ارائه خدمات یا و جنس مشابه•

فروش افزایش به وابستگی عدم•

آنها کاالهای به شرکت نیاز از کنندگان تامین بودن واقف•

کنندگان تامین جانشینی و تعویض دشواری•



عناصر محیط تخصصی

:موجود رقبای -3

 سود شدن کم باعث باشد زیاد ها شرکت بین رقابت اگر
  از عبارتند آن عوامل.گردد می شرکت

صنعت آهسته رشد•

رقیبان تعداد بودن باال•

 خروج موانع بودن باال•

  ثابت های هزینه بودن باال•

محصوالت تنوع فقدان•



عناصر محیط تخصصی

(واردان تازه) بالقوه رقبای-4

 این از و تولید ظرفیت افزایش باعث جدید های پروژه یا جدید محصوالت اجرای با
.گردد می جاری های شرکت سود یا و قیمت کاهش باعث رو

 قبلی رقبای حفاظت باعث و جلوگیری وارد تازه رقبای ورود از که ورودی موانع
: از عبارتند گردد می

مقیاس به جویی صرفه -1

تجهیزات گذاری سرمایه سطح بودن باال -2

محصوالت تنوع سطح بودن باال -3

خروج باالی های هزینه -4

توزیع کانالهای به دسترسی فقدان -5

  دولتی قوانین -6

رفتار نحوه -7



ِ جَیی Economies :اًگلیسی بِ) همیبس هشیت یب همیبس بِ صزف of scale)هفَْهی 
 .دارد اضبرُ تَلیذ حجن افشایص اثز در ّشیٌِ کبّص هشیت کسب بِ کِ است خزد التصبد در

ِ جَیی  ٍاحذ ّز تَلیذ هتَسط ّشیٌِ تَلیذ، حجن افشایص بب کِ است آى هؼٌبی همیبس بِ صزف
 کسب :ّوچَى هَاردی ضبهل کِ دارد ٍجَد هسئلِ ایي بزای هتؼذدی دالیل .هی یببذ کبّص کبال

 هبلی هٌببغ کسب کبرکٌبى، یبدگیزی ٍ تجزبِ افشایص خزیذ، ببالی حجن دلیل بِ خزیذ در تخفیف
ِ ّبی ضذى سزضکي بیطتز، .هی ببضذ تَلیذ فٌبٍری بْبَد ٍسیؼتز، ببسارّبی در ببساریببی ّشیٌ

 ػیي در .است بشرگتز همیبس در جَیی صزفِ کسب هی ضَد صٌبیغ اس بسیبری رضذ ببػث آًچِ
 دیگزی ضزکت اگز ّستٌذ همیبس هشیت دارای صٌؼت یک در ضزکت چٌذ یب یک ٍلتی حبل

 تَلیذ سیبد ّشیٌِ ایٌکِ یب کٌذ آغبس را تَلیذ اًبَُ همیبس در ببیذ ضَد آًبى بب رلببت ٍارد بخَاّذ
.ضَد هتحول را کن همیبس در

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF


عناصر محیط تخصصی

 یک خدمات یا کاالها جانشین که محصوالتی :ها جانشین -5

 ها جانشین این . باشند می مستقیم غیر رقبای همان که هستند صنعت

.باشند هم سقف کننده تعیین توانند می



محیط عمومی یاکالن

عوامل 

تکنولوژیکی

عوامل اجتماعی

فرهنگی-  

عوامل

اقتصادی 

عوامل سیاسی

حقوقی/وقانونی 

عوامل 

جهانی

(خرد)محیط تخصصی 

رقبای غیرمستقیم
رقبای بالقوه 

(تازه واردان)
رقبای موجود تامین گنندگان مشتریان



شامل محیط عمومی و )اجزای محیط خارجی شرکت 

(تخصصی

سهامداران, مالکان , مدیران  مالکان و سهامداران, مدیران 

سازمان

فرهنگ و منابع, ساختار 

محیط خرد

سهامدارانعرضه کنندگان مشتریان

اتحادیه های 

کارگری

دولت واسطه های مالی رقبا

اتحادیه های 

تجاری

محیط کالن

فرهنگی -نیروهای اجتماعی 

نیروهای 

جهانی

حقوقی/ قانونی  -نیروهای سیاسی

نیروهای 

جهانی

نیروهای اقتصادی

نیروهای تکنولوژیکی



ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 محیط استراتژیک ازعوامل خارجی،هریک عوامل ارزیابی ازماتریس بااستفاده      

 بندی والویت شناسایی خارجی عوامل الویت درماتریس که وتخصصی کالن های

 وتهدیدها فرصتها عوامل این وازبررسی گیرند قرارمی ارزیابی مورد اند شده

 وبااستفاده قرارگرفته ماتریس ستون داردریک الویت عوامل . شوند می شناسایی

 که شود مشخص نهایت در تا شوند می امتیازبندی خاصی های ورتبه ازضرایب

 بیشتری فرصتهای کند ریزی برنامه آن برای خواهد می که ای درآینده سازمان آیا

.خواهدشد ترمواجه بیش تهدیدهای با یا خواهدداشت

رتبي* ضر   اًمشت = همرى رتبيضر   ًمبستگع هسبعمٍامل فارجع الٍ ت دار

فرتتٌا

تٌد دًا

x < 0 > 4   1جمع همرى



کاربرگ های بررسی عوامل خارجی
:شناسایی فرصت ها وتهدید ها  -1

 اقتصادی، عوامل: شامل کالن محیطی عوامل بندی دسته -الف
جهانی و قانونی –سیاسی ، ،تکنولوژیکی فرهنگی –اجتماعی

 کنندگان تامین ، مشتریان : شامل خرد محیطی عوامل بندی دسته –ب
 یا مستقیم غیر رقبای ، موجود رقبای ، واردان تازه یا بالقوه رقبای ،

 های اتحادیه و دولتی نهادهای ، جایگزین محصوالت کنندگان ارائه
 تجاری و کارگری

 عوامل این از ناشی  احتمالی های تهدید و ها فرصت شناسایی -ج
 برنامه مورد زمانی بازه یا مدت طول در مربوطه سازمان برای

  ریزی

 جدول تهیه و عوامل از کدام هر رتبه و نسبی اهمیت ضرایب تعیین -د
مربوطه



تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -2

 
 مرحله در شده شناسایی های تهدید و ها فرصت به توجه با

 و کرده تفکیک جدول یک در را ها تهدید و ها فرصت قبل

 نمره تا میدهیم راتشکیل خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

 در بیشتر تهدید یا فرصت از برخورداری نظر از سازمان

.شود مشخص ریزی برنامه مورد آینده



رتبه* نمره وزن 
(فرصتها) 4و3رتبه  (وزن) ضریب اهمیت 

فرصت ها
به تفکیک عوامل فرعی عوامل اصلی

عوامل سازمان و 

مدیریت

عوامل مالی و 

حسابداری

عوامل تولید و 

عملیات

.

.

(تهدیدها) 2و1رتبه  تهدیدها

عوامل سازمان و 

مدیریت

عوامل مالی و 

حسابداری

عوامل تولید و 

عملیات

.

.

4=>نمره = >1 - =1 =1 جمع

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 



بررسی عوامل داخلی 

 هستند سازمان یا شرکت درون به مربوط که هستند عواملی : داخلی عوامل•

 شامل و باشند می سازمان مدیریت کنترل در خارجی عوامل برخالف و

.شوند می ضعف و قوت عوامل

 متوسط به نسبت ، سازمان گذشته به نسبت که هستند عواملی : قوت عوامل•

.آیند حساب به مزیت سازمان برای آن رقبای به نسبت یا صنعت

 برخوردار آنها از رقبا از زیادی تعداد که قوتی نقاط : معمولی قوت نقاط•

. دهند قرار رقابتی برابری وضعیت در حالت بهترین در را سازمان و باشند

 تعداد در یا بوده سازمان به منحصر که قوتی نقاط :فرد به منحصر قوت نقاط•

  به سازمان هایی قابلیت چنین داشتن با .باشند داشته وجود رقبا از کمی

.شود می برخوردار رقابتی مزیت از و یافته دست متمایز شایستگی

 دوام رقابت میدان در و بازار ، محیط در که مزیتی : پایدار رقابتی مزیت•

.نشود تقلید راحتی به رقبا سایر توسط و داشته بیشتری



 در ندارد را آنها انجام توانایی سازمان که عواملی : ضعف عوامل•

 را توانایی این اصلی رقبای یا دهد انجام توانست می قبال که حالی

 گذاری سرمایه قوت نقاط در باید ها ضعف این با مقابله برای.دارند

.کرد

 های استراتژی تواند نمی سازمان که زمانی : رقابتی مزیت عدم

 در و کند اجرا میکنند اجرا رقیب های شرکت که را ارزشمندی

.باشد می معمول حد از تر پایین اقتصادی عملکرد شاهد نتیجه

  ای وظیفه رویکرد از استفاده با : سازمان درونی عوامل بررسی

 سازمان درموفقیت حیاتی نقش که (ضعف و قوت) داخلی عوامل

 یک در و شناسایی کارکنان و مدیران نمایندگان، مشارکت با دارند

.شوند می ارزیابی ماتریس



  رویکرد وظیفه ای برای بررسی عوامل داخلی

: از عبارتند گیرند می قرار بررسی مورد ای وظیفه رویکرد در که مواردی

: است اصلی وظیفه 5 دارای مدیریت : مدیریت -1

 پیش :شامل آینده امور دیدن تدارک برای مدیر فعالیتهای :ریزی برنامه1-1

 ، ها سیاست تعیین ، ها استراتژی تدوین ، مدت بلند های هدف تعیین ، بینی

 تعیین ، اقدامات و ها فعالیت تعیین ، مدت کوتاه های هدف گرفتن نظر در

... و نیاز مورد زمان

 تخصصی کارهای از ساختار یک به منجر که مدیر فعالیتهای : سازماندهی1-2

 احراز شرایط تعیین ، سازمان ریزی طرح :شامل میشود ها قدرت روابط و
 وحدت ، نظارت حیطه ، شغل ویژگیهای تعیین ، وظایف شرح ، شغل

  شغل تحلیل و تجزیه و شغل ریزی طرح ، هماهنگی ایجاد ، فرماندهی



 :شامل انسانی رفتار به دادن شکل برای مدیر فعالیتهای : انگیزه ایجاد 1-3

 تفویض ، رفتار در تعدیل ، کاری های گرو تشکیل ، ارتباط ایجاد ، رهبری

  ساختار تغییر ، نیاز تامین ، شغلی رضایت ، شغل سازی غنی ، اختیار

 حول و انسانی نیروی تامین زمینه در فعالیتهایی : انسانی نیروی تامین 1-4

 ، کارکنان مزایای ، حقوق و دستمزد تعیین : شامل انسانی منابع مدیریت محور

 ، مدیریت توسعه ، کارکنان آموزش ، اخراج ، استخدام ، گزینش ، مصاحبه

 همه به برابر فرصت دادن ، ” مثبت اقدام” قانون اجرای ، کارکنان ایمنی

... و کار داوطلبان

 واقعی نتایج اینکه از اطمینان حصول جهت مدیر فعالیتهای : کنترل اعمال 1-5

 امور کنترل ، کیفیت کنترل : شامل و است سازگار شده ریزی برنامه نتایج با

 تحلیل و تجزیه ، ها هزینه کنترل ها، موجودی کنترل ، فروش کنترل ، مالی

.افراد ترغیب و تشویق و پاداش دادن ، انحرافات



:بازاریابی  -2

  :تعاریف 
بازاریابی فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها : فیلیپ کاتلر•

.از طریق فرایند مبادله است

بازاریابی یعنی تالش در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادالت برای •
بازاریابی حلقه ارتباطی سازمان با محیط .ارضای نیازها و خواسته های بشر

به عبارت دیگر کارکردن با بازار و در بردارنده هر چیزی . پیرامون است
.است که شرکت را به بازار و بازار را به شرکت مرتبط می کند

:برخی عوامل مهم در حوزه بازاریابی 
سازمان فروش اثر بخش ،آگاهی از نیازهای مشتریان •

خدمت/ تصویر ذهنی ، شهرت و کیفیت محصول •

ترویج فروش و تبلیغات خالق ، کارامد و اثر بخش•

استراتژی قیمت گذاری و انعطاف قیمت گذاری •

روشهای دریافت بازخور از بازار و توسعه محصوالت، خدمات و بازارهای •
جدید

خدمات بعد از فروش و پیگیری•

عالقه به نام تجاری/ نام نیک •



 :فعالیتهای اصلی بازاریابی

محیط شناسی ، تحلیل محیطی و شناسایی فرصتها ، تحلیل داخلی و تعیین وضعیت 

فعالیتهای موجود ، انتخاب بازارهای هدف ، تعیین استراتژی های بازاریابی و 

اقدامات بازاریابی( مدیریت ) برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی 

فرایندی برای شناسایی ، پیش بینی ، ایجاد و تامین  :توصیف بازاریابی 

.نیازها و خواسته هایی که مشتریان برای محصوالت و خدمات دارند

( :جوئل ایوانس و باری برگمن ) وظایف اصلی بازاریابی 

تحقیقات بازاریابی ، تجزیه و تحلیل فرصت ها ، شناسایی نیازهای مشتری ، 

برنامه ریزی کاال و خدمت ، خرید ملزومات و تجهیزات ، قیمت گذاری ، 

.توزیع ، فروختن کاال و خدمت ، مسوولیت اجتماعی 



:حسابداری / مالی  -3

:برخی از عوامل داخلی در حوزه مالی و حسابداری 



(:جیمز ون هورن )تصمیمات واحد مالی و حسابداری 

تخصیص ( : بودجه بندی سرمایه ای )تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریها •

سرمایه و منابع به طرح ها ، محصوالت و واحدهای وظیفه ای سازمان

تالش جهت ایجاد بهترین ساختار سرمایه : تصمیم گیری در مورد منابع مالی •

برای سازمان

مشخص نمودن مقدار پولی که باید در : تصمیم گیری در مورد تقسیم سود •

سازمان نگه داشت



:عملیات / تولید  -4

.همه کارهایی که اقالم ورودی را به کاالها و خدمات تبدیل می کند :تعریف 

( :راجر شرودر ) وظایف و حوزه های تصمیم گیری مدیریت تولید 

فرایند ، ظرفیت ، موجودی ، نیروی کار و کیفیت

:عوامل داخلی مهم در حوزه تولید و عملیات 

کارایی ، هزینه و درامد تسهیالت•

دستورالعمل های اثر بخش کنترل عملیات طراحی ، زمان بندی ، خرید ، •

کنترل کیفیت و کارایی 

هزینه ها و توانایی های فنی در مقایسه با صنعت و رقبا•

نو آوری/ تکنولوژی / تحقیق و توسعه •

هزینه و در دسترس بودن مواد اولیه ، روابط با تامین کنندگان•

نظام های کنترل موجودی ، چرخش موجودی•

محل تجهیزات ، آرایش و بهره برداری از تجهیزات•



:وظایف اصلی مربوط به تولید•

تصمیماتی در مورد نوع فن آوری،نمای درونی و بیرونی کارگاه  :فرایند1.

،ایجاد توازن بین خطوط تولید ، کنترل فرایند تولید و تجزیه و تحلیل سیستم 

حمل و نقل

تصمیم گیریهای شامل پیش بینی ، برنامه ریزی تشکیالت ، برنامه  :ظرفیت2.

ریزی مجموعه فعالیتها ، تهیه جدول زمانی تولید ، برنامه ریزی برای 

(تنظیم امور ) ظرفیت تولید و تجزیه و تحلیل 

تصمیماتی شامل چه چیزهایی ، در چه زمانی و به چه  :موجودی کاال3.

.میزانی باید سفارش داده شوند و چگونه باید آنها را جابجا کرد

تصمیماتی شامل طرح ریزی شغل ، محاسبه یا سنجش  :نیروی کار4.

کارهای انجام شده ، غنی سازی شغل ، شاخص های سنجش عملکرد کار و 

روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان

تصمیماتی شامل کنترل کیفیت ، نمونه گیری ، کنترل هزینه و  :کیفیت5.

کنترل محصوالت تولید شده   



:تحقیق و توسعه  -5

:واحدهای تحقیق و توسعه دارای دو شکل است 

 (واحد تحقیق و توسعه )تحقیق و توسعه داخل سازمان 1.

بستن قرار داد با پژوهشگران ، شرکت های خصوصی یا مستقل2.

:ماموریت کلی دایره تحقیق و توسعه 

بهبود کیفیت محصوالت کنونی•

باال بردن کارایی واحد تولید و گسترده تر کردن یا افزایش توانایی ها و •

ظرفیت فن آوری شرکت

تولید و عرضه محصوالت جدید•

حمایت یا پشتیبانی از فعالیت های کنونی•

(  جهت فعالیت در زمینه های تازه )کمک به گشایش واحدهای جدید •



:سیستم اطالعات رایانه ای  -6

می سازد و پایه اساسی برای همه  مرتبطاطالعات همه واحدهای وظیفه ای شرکت را به یکدیگر 

هدف از طریق بهبود کیفیت تصمیمات مدیریت عملکرد سازمان . تصمیمات مدیریتی است

.  را بهبود بخشد

:منافع سیستم اثر بخش اطالعاتی•

درک بهتری از واحد وظیفه ای سازمان1.

وجود ارتباطات بهتر2.

تصمیم گیری آگاهانه تر3.

تجزیه و تحلیل مسائل و اعمال کنترل بهتر4.

قوت یا ضعف ؟•

با مشخص شدن عوامل داخلی از طریق رویکرد وظیفه ای ، باید تعیین کرد که آیا این عوامل         

در صورتی که عوامل موجود برای دستیابی به موقعیت آتی و با . قوت هستند یا ضعف

توجه به روند در پیش رو کافی و مناسب باشند ، میتوان آنها را به عنوان نقطه قوت سازمان 

به حساب آورد در غیر اینصورت آن عامل برای سازمان یک نقطه ضعف به حساب می 

.   آید



ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 داخل از شده شناسایی عوامل ، داخلی عوامل اولویت ماتریس طریق از1.

 بررسی برای داخلی استراتژیک عوامل تا شد خواهند بندی اولویت سازمان

.شوند تعیین بیشتر

 کلیدی های ضعف و ها قوت شامل که شده شناسایی استراتژیک عوامل2.

 امتیاز و ارزیابی داخلی عوامل ارزیابی ماتریس طریق از باشند می سازمان

 و ها قوت از برخورداری نظر از سازمان کلی وضعیت تا شد خواهند بندی

.شود مشخص داخلی های ضعف

 ماتریس در که داخلی استراتژیک عوامل از هریک ماتریس این از استفاده با3.

 از و گیرند می قرار ارزیابی مورد اند شده شناسایی داخلی عوامل اولویت

.شوند می فهرست ها ضعف و ها قوت ، عوامل این بررسی

 با و گرفته قرار ماتریس ستون یک در شده شناسایی های ضعف و ها قوت4.

 نهایت در تا شوند می امتیازبندی خاصی های رتبه و ضرایب از استفاده

. ضعف یا است قوت دارای سازمان که شود مشخص



:گام های تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی •
عوامل استراتژیک یا اولویت دار داخلی در ستون اول و در قالب نقاط قوت 1.

.و ضعف لیست می شوند

در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ، با مقایسه این 2.

عوامل با همدیگر ضریب اهمیتی بین صفر یا یک به آن عامل تعلق می 

.جمع ضرایب نباید از یک بیشتر باشد. گیرد

در ستون سوم با توجه به کلیدی یا عادی بودن قوت ها و ضعف ها به ترتیب 3.

اختصاص ( برای ضعف ها )  1یا  2و رتبه ( برای قوت ها )  3یا  4رتبه 

.پیدا می کند

در ستون چهارم ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل 4.

.در هم ضرب می شوند تا امتیاز این عامل برای شرکت مشخص شود

باشد بدین  5/2چنانچه جمع کل امتیاز نهایی سازمان در این ماتریس بیش از 5.

معنی است که طبق پیش بینی های به عمل آمده ، قوت های پیش روی 

.سازمان بر تهدیدهای آن غلبه خواهد داشت



ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

رتبي* ضر   اًمشت = همرى رتبيضر   ًمبستگع هسبعمٍامل دافلع الٍ ت دار

قٍا ًا

ضعف ًا

x < 0 > 4   1جمع همرى



قوت ها و ضعف های سازمان

رتبه* نمره وزن 
  4و3رتبه 

(وزن) ضریب اهمیت 

به تفکیک عوامل قوتها

فرعی
عوامل اصلی

.

.

ضعفها  2و  1رتبه 

محیط اقتصادی

-محیط اجتماعی

فرهنگی

محیط سیاسی 

.

.

4=>نمره = >1 - =1 =1 جمع



خارجي و داخلي تحلیل و تجزیه

 به ابزاري از خارجي و داخلي عوامل همزمان تحلیل و تجزیه براي

 تعیین براي ماتریس این .شود مي استفاده خارجي و داخلي ماتریس نام

 عبارت به .رود مي كار به كار و كسب یا شركت /سازمان موقعیت

 و تركیب ماتریس، این از استفاده با تواند مي شركت /سازمان یك دیگر

.كند تعیین را خود كار و كسب واحدهاي تكلیف

 حاصل نمرات بایستي سازمان / شركت ماتریس، این تشكیل براي

 و افقي ابعاد در را خارجي و داخلي عوامل ارزیابي هاي ماتریس

 خانه در كار كسب یا سازمان جایگاه تا دهد قرار ماتریس این عمودي

 آن براي را مناسبي استراتژي بتوان و گردد مشخص ماتریس این هاي

.شود مي ارایه شكل دو به خارجي و داخلي ماتریس .نمود اتخاذ



 و داخلي ماتریس در .اي چهارخانه ماتریس و اي خانه نه ماتریس

 و خارجي عوامل ارزیابي هاي ماتریس نمرات اي خانه نه خارجي

 وضعیت (3الي2)متوسط (4الي3 )قوي بخش سه طیف یك در داخلي

 ماتریس كه حالي در .گیرند مي قرار عمودي و افقي ابعاد در (2الي1)

 ( 4الي 5/2) قوي دوبخش طیف یك در نمرات این اي چهارخانه

.شود مي تعیین ( 5/2الي1 )وضعیت

I II III

IV V VI

VII IIX IX

ماتریس نه خانه ای داخلی و خارجی 

1 2 5/2 3 4

3

5/2

2

1

داخلی

خارجی



 از كار و كسب یا سازمان موقعیت چنانچه اي خانه نه ماتریس در

 III,II هاي خانه از یكي در داخلي و خارجي عوامل نمرات حیث

 مي توضیه آن براي توسعه و رشد استراتژي اتخاذ باشد، VI یا و

 استراتژي قرارگیرد، IX یا V,I هاي خانه از یكي در اگر شود

 خانه از یكي در اگر و شود مي توصیه ثبات یا نگهداري و حفظ

 یا واگذاري برداشت، كاهش، استراتژي باشد، IIX یا VII,II هاي

.گردد مي توصیه انحالل



 را اصلي وضعیت سه ماتریس این شود مي مالحظه كه همانگونه

 توجه با اما .كند مي پیشنهاد را استراتژي دسته سه و كرده مشخص

 استراتژي دسته چهار سوات چارچوب اساس بر كه این به

(WT,WO,ST,SO) این است شایسته شود مي معین سازمان براي 

 اصلي خانه چهار دهنده نشان كه شود ترسیم اي گونه به هم ماتریس

 چنانچه .باشد اصلي استراتژي دسته چهار كننده توصیه آن متعاقب و

 به توانیم مي كنیم نصف را اي خانه نه ماتریس عمودي و افقي ابعاد

.یابیم دست اي خانه چهار ماتریس



 از كار و كسب یا سازمان موقعیت چنانچه اي چهارخانه ماتریس در

 استراتژي , باشد I خانه در داخلي و خارجي عوامل نمرات حیث

 باشد، II خانه در اگر (دروني حمایت نگهداري، )كارانه محافظه

 باشد، IIIخانه در چنانچه (توسعه و رشد )تهاجمي استراتژي

 اگر باالخره و (برداشت،واگذاري،كاهش،انحالل)تدافعي استراتژي

 (بیروني حمایت -نگهداري ) رقابتي استراتژي باشد، IV خانه در

.شود مي توصیه

I

محافظه کار

II

تهاجمی

III

تدافعی

IV

رقابتی

ماتریس چهار خانه ای داخلی و خارجی 

1 5/2 4

5/2

1

خارجی

داخلی



سوات تحلیل و تجزیه

 بررسي مورد داخلي و خارجي عوامل سوات، تحلیل و تجزیه در

 سازمان هاي ضعف و ها قوت تهدیدها، فرصتها، تا گیرند، مي قرار

 هاي استراتژي انها با بهتر رویارویي براي و شده شناسایي آینده در

 سوات ماتریس از تحلیل و تجزیه این انجام براي .شوند تدوین مناسبي

 است شده داده نشان زیر نمودار در كه ماتریس این .شود مي استفاده

 مربوط اطالعات وسیله بدان مدیران كه است مهمي ابزارهاي از یكي

 استفاده با توانند مي و كنند مي مقایسه را خارجي و داخلي عوامل به

 استراتژیهاي انواع اصلي، هاي استراتژي ماتریس به توجه با و آن از

 هاي دسته در توان مي را ممكن هاي استراتژي .كنند ارایه را ممكن

wt,st,wo,so برشمرد.



:كرد طي را مرحله 8 باید سوات ماتریس یك ساختن براي

خارجي عوامل ارزیابي ماتریس دار اولویت هاي فرصت فهرست-1

خارجي عوامل ارزیابي ماتریس دار اولویت هاي قوت فهرست-2

خارجي عوامل ارزیابي ماتریس دار اولویت هاي تهدید فهرست-3

فهرست ضعف هاي اولویت دار ماتریس ارزیابي عوامل خارجي-4

نقاط قوت داخلي و فرصتهاي خارجي را با هم مقایسه كنید و استراتژي -5

.هاي ممكن متناسب را انتخاب می کنیم

نقاط ضعف داخلي را با فرصتهاي موجود در خارج سازمان مقایسه  -6

..كنید استراتژي هاي ممكن متناسب را انتخاب می کنیم

نقاط قوت داخلي را با تهدایدات خارجي مقایسه كنید و استراتژي هاي -7

.ممكن متناسب را انتخاب می کنیم

نقاط ضعف داخلي را با تهدایدات خارجي مقایسه كنید و استراتژي هاي  -8

.ممكن متناسب را انتخاب می کنیم



(SWOT)سوات ماتريس4-2 نمودار

S-نقاط قوت

نقاط قوت را فهرست كنيد
Wنقاط ضعف

نقاط ضعف را  
فهرست كنيد

O–فرصت ها 

فرصتتت هتتا را فهرستتت 
كنيد

SOاستراتژي هاي 

بتتا بهتترت  اتتتو اا قوتهتتا 
درصتتدد بهتترت بتترداري اا  

فرصت ها برآييد

WOاستراتژي هاي 

بتتا بهتترت  اتتتو اا  
فرصتها نقاط ضتعف  

.را اا بيو ببريد

-Tتهديدات

تهديتتدات را فهرستتت  
كنيد

STاستراتژي هاي 

براي احتراا اا تهديتدات اا  
نقاط قوت استفادت كنيد

WTاستراتژي هاي 

نقاط ضعف را كاهش 
دهيد

و اا تهديدات پرهيت   
كنيد

(EFE)ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

(IFE)ماتریس ارزیابي عوامل داخلي



SO هاي استراتژي
 مي داخلي قوت نقاط از استفاده با سازمان ، استراتژیها این قالب در

 مي ترجیح مدیران همه .كند برداري بهره خارجي فرصتهاي از كوشد

 نقاط از استفاده با بتواند كه گیرد قرار موقعیتي در شان سازمان دهند

.كنند برداري بهره خارجي روندهاي و رویدادها از داخلي قوت

WOاستراتژي هاي

 از برداري بهره با سازمان كه است این ها استراتژي این از هدف

 را داخلي ضعف نقاط بكوشد خارج محیط در موجود هاي فرصت

 وجود مناسبي بسیار فرصتهاي سازمان از خارج در گاهي .بخشد بهبود

 این از نمیتواند داخلي ضعف داشتن سبب به سازمان ولي دارد،

.كند برداري بهره فرصتها



WT هاي استراتژي
 به تدافعي حالت آورند، مي در اجرا به را استراتژیها این كه سازمانهایي

 از پرهیز و داخلي ضعف نقاط كردن كم هدف، و گیرند مي خود

 ضعف نقاط داراي كه سازماني .است خارجي محیط از ناشي تهدیدات

 مي رو روبه خارج محیط در زیادي بسیار تهدیدات با و باشد مي داخلي

 چنین واقع در .گرفت خواهد قرار آمیز مخاطره موضعي در شود

 بكاهد خود هاي فعالیت از بقا حفظ براي كوشد مي سازماني

 اعالن شود، ادغام دیگر شركتهاي در ( واگذاري یا كاهش استراتژیهاي)

.شود منحل سرانجام یا كند ورشكستگي

ST هاي استراتژي
 قوت نقاط از استفاده با کوشند می استراتژی این اجرای در ها شرکت

 را آنها یا دهند کاهش را محیط در موجود تهدیدات از ناشی اثرات خود

  .ببرند بین از



استراتژی های چارچوب سوات

ترکیب عوامل مورد نظر 
 SOاستراتژی 

( S)قوت  O))فرصت 

( S)قوت  STاستراتژی  (T)تهدید

( W)ضعف  O))فرصت   WOاستراتژی

( W)ضعف  (T) تهدید  WTاستراتژی 



ممكن هاي استراتژي شناسایي

 شامل ) سوات ماتریس در شده احصا استراتژي دسته چهار به عنایت با

 گرفتن قرار منطقه به توجه با و (WT,WO,ST,SO هاي استراتژي

 از دسته آن خارجي، و داخلي ماتریس در كار و كسب یا سازمان

 ریزي برنامه ماتریس در انتخاب و ارزیابي جهت را استراتژهایي

 ماتریس در شده تعیین منطقه به مربوط كه گزینیم مي بر كمي استراتژیك

 در استراتژیهایي ابتدا منظور بدین كه است بدیهي .باشند خارجي و داخلي

 در سازمان جایگاه اصلي نقطه به مربوط خانه با كه شوند مي گرفته نظر

 استراتژیها مهمترین سپس باشند، داشته مطابقت خارجي و داخلي ماتریس

 از حاصل فرعي نقاط به مربوط احتمالي هاي خانه) مجاور هاي خانه از

.شوند مي گرفته نظر در (اصلي نقطه معیار انحراف نمودن لحاظ



 SPACEماتریس 

 .شود می استفاده استراتژیک اقدام و موقعیت ارزیابی برای ماتریس این از
 بعد دو دهنده نشان استراتژیک اقدام و موقعیت ارزیابی ناتریس محورهای

.باشد می صنعت بیرونی و درونی

FS : (مالی توان و قوت ) میزان , سرمایه میزان , سرمایه بازگشت نرخ شامل 
 ریسک میزان ,بازار از خروج سهولت , مالی نسبتهای , گردش در سرمایه
... و تجارت پذیری

: CA (رقابتی مزیت)محصول عمر دوره , تولیدات کیفیت , بازار سهم شامل , 
 منابع بر کنترل میزان و فنی دانش , رقابتی ظرفیت , مشتریان وفاداری میزان

کنندگان توزیع و

:ES(محیط ثبات ) تورم نرخ , تقاضا تغییر روند , تکنولوژیک تغییرات شامل , 
.... و رقابتی فشارهای ,بازار به ورود موانع , رقبا محصوالت قیمت

IS: (صنعت توان و استحکام) مالی ثبات , آوری سود و رشد پتانسیل شامل , 
... و استفاده مورد منابع و سرمایه , تکنولوژیکی آگاهی



 اصلی های شاخص از CA و FS شده یاد عوامل بین از

.باشند می خارجی های شاخص از IS و ES و داخلی

 کمی صورت به را آنها فوق عوامل از هریک ارزیابی از پس

 سپس . کنیم می محاسبه را گروه هر متوسط ارزش و تبدیل

 نتیجه در و نموده منتقل نمودار به را آمده بدست مقادیر

 حسب بر .شود می مشخص شرکت استراتژیک موقعیت

: است متصور استراتژی 4 شرکت موقعیت

تدافعی -4 کار محافظه -3 رقابتی -2 تهاجمی -1



محافظه کارتهاجمی 

رقابتی
تدافعی

+1 +6-1-6

توان صنعت

IS

مزیت رقابتی 

CA

توان مالی

FS

ثبات شرایط محیطی

ES 



  مرحله تصمیم گیری



 ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

 نسبی جذابیت وسیله بدان که تحلیلی روش یک : تعریف•

 سوم مرحله در که کنند می مشخص را ها استراتژی

 چارچوب یک عنوان به استراتژی تدوین جامع چارچوب

.گیرد می قرار استفاده مورد تحلیلی

 باید کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس کاربرد هنگام به

.کرد استفاده خوب شهودی قضاوت از

 ریزی برنامه ماتریس از استفاده با ، نظری دیدگاه از

 های استراتژی نسبی جذابیت میتوان کمی استراتژیک

 . کرد مشخص را مختلف



: کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس ارائه مراحل•

 در داخلی عمده ضعف و قوت نقاط و خارجی عمده تهدیدات و ها فرصت    .1

  .شود می نوشته کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس راست طرف ستون

( داخلی مهم بسیار عامل 10 و خارجی مهم بسیار عامل 10 کم دست)

 عمده نقش سازمان موفقیت در که خارجی یا داخلی عوامل از یک هر به    .2

 طرف در ستون یک در ضرایب این .شود می داده ضریب یا وزن دارند

.شوند می نوشته خارجی یا داخلی عوامل از یک هر چپ

 ردیف در و شده مشخص آورد در اجرا به باید سازمان که هایی استراتژی    .3

.شوند می نوشته کمی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس باالی

 استراتژی هر جذابیت که عددی مقدار).گردد می مشخص جذابیت های نمره    .4

  به جذابیت های نمره (.دهند می نشان ها استراتژی از مجموعه یک در را

 دارای =3  جذاب حدی تا =2  جذابیت بدون =1 : باشند می شکل این

  جذاب بسیار =4  معقول جذابیت



 حاصل مجموع یعنی .گردد می محاسبه جذابیت های نمره جمع5.

 مرحله ) جذابیت های نمره در ( دوم مرحله) ضریب ضرب

 هر نسبی جذابیت دهنده نشان جذابیت های نمره جمع . ( چهارم

 و داخلی عوامل اثر به توجه با تنها که هاست استراتژی از یک

.آید می دست به مربوطه خارجی

 های نمره مجموع .شود می محاسبه جذابیت های نمره مجموع6.

 استراتژیک ریزی برنامه ماتریس های ستون از یک هر جذابیت

 از استراتژی کدام مجموعه هر در که دهد می نشان کمی

.است برخوردار بیشتری جذابیت

 هر در جذابیت های نمره مجموع بین فاحش تفاوت : نکته•

 نسبت استراتژی یک مطلوبیت بیانگر ها استراتژی از مجموعه

.است دیگر استراتژی به



: کمی استراتژیک ریزی برنامه های برگ کار•

 :جذاب های استراتژی انتخاب .5
                وکار کسب یا سازمان خارجی و داخلی عوامل ، ماموریت داشتن نظر در با    

 شناسایی قبل های ماتریس طریق از که مختلف سطوح برای ممکن استراتژی
 سطوح برای مناسب استراتژی و ارزیابی ماتریس یک از استفاده با اند شده

.گردد می گزینش مختلف

: ها استراتژی ترین جذاب .6
 های استراتژی QSPM ماتریس خصوص به و قبل های برگ کار به توجه با     

 –موجود های گزینه بین از ها استراتژی بهترین ) مختلف سطوح برگزیده
 در کار و کسب یا مان ساز برای ( اجرا برای شده انتخاب های استراتژی

.شود می نوشته جدولی



(QSPM)ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 

انواع استراتژی های قابل اجرا 

ضریب 

اهمیت 
...استراتژی  ...استراتژی  ...استراتژی 

جمع 

نمره

نمره 

جذابیت 

جمع 

نمره

نمره 

جذابیت 

جمع 

نمره

نمره 

جذابیت 

 عوامل اصلی خارجی
اقتصادی

سیاسی

.

1 جمع نمره عوامل خارجی 

عوامل اصلی داخلی
مدیریت 

بازاریابی

.

.

1 جمع نمره عوامل داخلی

8-0 8-0 8-0 2 جمع کل امتیاز استراتژی

مقایسه: مرحله دوم چارچوب 

ورودی: مرحله اول چارچوب 



جذاب ترین استراتژی

استراتژی های برگزیده سطوح مختلف برای ,  QSPMبا توجه به نتایج ماتریس 

.سازمان در جدول زیر لیست می شود

بهترین استراتژی های قابل اجرا ردیف

سطوح مختلف شرکت خود

نمره نهایی جذابیت 

هر استراتژی

اولویت هر 

استراتژی



الگوی تهیه سند برنامه  استراتژیک



 برنامه تهیه , استراتژیک مدیریت راستای در قدم اولین

 استراتژیک برنامه تهیه الگوی زیر در .است استراتژیک

 برنامه سند تهیه رویکرد با الگو این . است شده آورده

.است شده تهیه سازمان استراتژیک



چارچوب جامع تدوین استراتژی

مرحله شروع

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

مرحله ورودی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی    ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

مرحله تطبیق یا مقایسه

ماتریس سوات           داخلی و خارجی

مرحله تصمیم گیری

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی



استراتژی های سطح وظیفه 

استراتژی منابع انسانی•

 استراتژی انتخاب

استراتژی توسعه

استراتژی ارزیابی عملکرد

استراتژی پرداخت

استراتژی بازاریابی•

استراتژی محصول

استراتژی قیمت

استراتژی ترفیع

استراتژی توزیع

استراتژی مالی•

 استراتژی تامین مالی

استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی تقسیم سود

استراتژی های تکنولوژی اطالعات•

استراتژی انسان محور

استراتژی تکنولوژی محور



استراتژی های تحقیق و توسعه•

(پیشگام در نوآوری)رهبری تکنولوژیک

(تقلید از رقیب)پیروی تکنولوژیک

استراتژی های تولید و عملیات•

(مدرن و , سنتی )استراتژی تکنولوژی تولید..

 (انبوه سفارشی و ) استراتژی شیوه انبوه..

استراتژی مکان تولید



استراتژی های سطح کسب و کار 

استراتژی رقابتی•

 استراتژی  هزینه کمتر

توسعه تمایز

توسعه تمرکز

تمرکز بر تمایز

تمرکز بر هزینه

استراتژی های توسعه•
نفوذ در بازار

توسعه بازار

توسعه محصول

استراتژی های مشارکتی•
استراتژی کنسرسیوم خدمات متقابل

سرمایه گذاری مشترک

توافق بر سر اعطای امتیاز

مشارکت زنجیره ارزش



استراتژی های سطح سازمان

استراتژی های هدایتی•
استراتژی های رشد

(افقی , یکپارچگی عمودی ) تمرکز  -1  

(ناهمگون, همگون ) تنوع  -2  

استراتژی های  ثبات
آغاز محتاطانه/ استراتژی توقف -1  

استراتژی عدم تغییر -2  

استراتژی سود-3  

استراتژی های کاهش 

تغییر جهت  -1  

اسارت -2  

فروش یا واگذاری-3  

استراتزی ورشکستگی یا انحالل -4  

استراتژی های پرتفولیو•

استراتژی های سرپرستی•

استراتژینفوذ انفرادی

استراتژی نفوذ اتصالی

 خدماتی–استراتژی نفوذ عملیاتی

استراتژی نفوذ توسعه ای



نمونه موردی تدوین استراتژی



:تدوین استراتژی 

مطالعه موردی شرکت فراپیوند به روش ماتریس 

(SWOT)سوات

:محققین

[1]دکتر محمد تقی امینی                    

[2]اکرم سماواتیان                   

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور]1[

پیام - MBAدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ]2[



چکیده 

داهي  ت آٍری تز ایي تغییزات تِ ؽذ رؽذی ؽتاتاى یافتِ ٍ تحَالت علن ٍ في, هتالعن کًٌَی کِ تغییزات هحیغی یدر دًیا
ى  ٍتذ. کٌذ ّا تٌْا تا عٌایت تِ ؽزایظ ٍ همتضیات هحیغی اعت کِ هَضَعیت پیذا هی هذیزیت تز عاسهاى. سدُ اعت

فزٌّگی ٍ تکٌَلَصیکی , التصادی, اجتواعی, ّای اهزٍسی هتأثز اس تحَالت عیاعی ؽک فزآیٌذ عولیات در عاسهاى
تز   .کٌذ ِ هیزتآٍری را تج ّای ؽگفت هحیظ درًٍی آًْا ًیش دگزگًَی, تحَالتی چٌیي  عاس تا هحیظ آًْاعت ٍ ّن

هلی فزاتز رفتِ ٍ  ُتزـّا ٍ حتی گغ اس هحیظ درٍى ٍ تزٍى عاسهاى ،ایي اعاط اعت کِ هتغیزّای ًاظز تز کغة ٍ کار
کٌذ تا ادارُ اهَر   ّای کاهالً ًَیٌی را در اتعاد هذیزیت علة هی الوللی یافتِ اعت ٍ الجزم الشام ای ٍ تیي تعذ هٌغمِ

ارتثاعات ٍ  , عاختار, ّواٌّگ تا تحَالت درًٍی ٍ تیزًٍی, سدُ ٍ هٌفعل ای هعمَل ٍ ًِ ؽتاب ّا را تِ گًَِ عاسهاى
.تٌظین ًوایذ, دیگز رًٍذّا

لذا  عاسهاًْا تزای ّوغَ ؽذى تا تحَالت ٍ هخصَصا في آٍری اعالعات ًیاسهٌذ  تؾخیص ٍ تِ کارگیزی  عیغتن ّای   
در ایي راعتا ؽزکت ّایی کِ در سهیٌِ  . کارتزدی هثتٌی تز کاهپیَتز ّغتٌذ تا خَد را تا هحیظ پیزاهَى عاسگار کٌٌذ

تَلیذ ایٌگًَِ ًزم افشر ّا کار هی کٌٌذ دارای پتاًغیل تالمَُ ای تزای رؽذ تَدُ ٍ تا تْزُ گیزی ٍ ؽٌاخت فزصت ّای 
تٌاتزایي تزًاهِ ریشی اعتزاتضیک  در ایي ؽزکت ّا تزای آهادُ عاسی عاسهاى  . تاسار لادر تِ پیؾزفت تغیاری ّغتٌذ 

.تزای پاعخگَئی هٌاعة ٍ تٌْگام در هماتل تغییزات هحیغی داخل ٍ خارج عاسهاى ضزٍری اعت
تا تَجِ تِ هَارد تاال آًچِ در ایي هَرد کاٍی در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ تا هصاحثِ ّایی کِ تا عْاهذاراى ایي ؽزکت اًجام ؽذُ  

اٍلیي اعتزاتضی کِ ؽزکت تیؾتزیي عزهایِ گذاری را در آى اًجام هی دّذ  : اعت ًتیجِ سیز تذعت آهذُ اعت 
اعتزاتضی گغتزػ  , در کٌار ایي اعتزاتضی . استراتصی نوآوری در هحصوالت و خدهات: عثارت اعت اس 

.  ًیش در دعتَر کار ؽزکت لزار دارد( گغتزػ فعالیت اتتذا در عغح کؾَر ٍ عپظ عغح جْاًی) تاسار 



 کلید واژه

ماتریس ارزیابی محیط ,  SWOTماتریس , استراتژی)

ماتریس , ماتریس ارزیابی محیط بیرونی , درونی 

QSPM  )



مقدمه، معرفي و زمینه فعالیت شركت فرا پیوند

 را خود کار که است IT زمینه در خدماتی و تولیدی شرکت یک فراپیوند شرکت
 گروهی همت با شرکت این.کرد آغاز همدان شهر در  1380 سال در
 برای مناسب بستری  ایجاد هدف با  و برجسته مبتکرین و متخصصین  از

 سهامداران تعداد .شد  تاسیس  وب تحت و  اداری افزارهای نرم تولید و طراحی
 در شرکت اصلی پشتوانه  کارامد انسانی نیروی .باشد می نفر 2 شرکت این

  شرکت این موضوع، این اهمیت به توجه با .می باشد برتر فناوری به دستیابی
 را خود علمی و فنی برتری ممتاز، و خالق نیروهای جذب با است توانسته

 سطح در  انسانی نیروی ترکیب نظر از فرد  به منحصر محیطی و نماید حفظ
 کار به مشغول شرکت این در نفر 10 تعداد حاضر حال در .نماید ایجاد استان

.باشند می

 به و . رسید ثبت به انفورماتیک عالی شورای در 1383 سال در  شرکت این 
 کارآفرین عنوان به 1384 سال در  افزار نرم تولید  زمینه در نوآوری علت
.است شده معرفی IT زمینه در (همدان) استانی نمونه



بیانیه ماموریت

 اداری یکپارچه و جامع افزارهای نرم گسترش و تكوین شرکت این اصلی رسالت
 می وب طریق از خدمات ارائه و پشتیبانی های سیستم زمینه در صنعتی و

  دولتی سازمانهای کلیه به افزاري نرم خدمات ارائه آن های فعالیت هدف .باشد
 جهت وب بر مبتني كارآمد هاي سیستم عرضه طریق از خدماتی و خصوصی ,

.باشد مي عمومي مشتریان نیاز رفع

 پشت را جغرافیایي مرزهاي تا ساخته قادر را فراپیوند وب، طریق از خدمات ارائه
 در را شركت فعالیتهاي ساماندهي نوین، فناوري از گیري بهره .بگذارد سر

 ارمغان به وب، تحت افزارهاي نرم ارائه در سرآمدي و آوري روز به مسیر
 موقعیت دقیقتر هاي بررسي و روز هاي تكنولوژي كردن رصد متعاقبا و آورده
.است نموده واجب فراپیوند براي را ریسك معرض در هاي

 فراپیوند شركت هاي برنامه سازماني، وري بهره و اثربخشي افزایش راستاي در
 و ایجاد ساز زمینه كاركنان، كاري زندگي شكوفایي و ارتقاء بر تمركز با

.بود خواهد انگیزشي و مشاركتي فضاي گسترش

(.است شده بیان تفصیل به شرکت ماموریت و انداز چشم عناصر 1 پیوست در)



ارزیابی محیط خارجی:مرحله ورودی 

):)فرصت ها و تهدیدها  opportunities and Threats

، فن (S)، اجتماعي(E)، اقتصادي(P)مقصود رویدادها و روندهاي سیاسي•
است که مي توانند به  (C)و رقابتي  (G)، دولتي(L)، قانوني(T)آوري

فرصت ها و تهدیدها . میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند
.به میزان زیادي خارج از کنترل یک سازمان است

هر سازمانی براي بهره جستن از فرصت هاي خارجي و پرهیز از اثرات ناشي •
باید در صدد تدوین استراتژي هایي , از تهدیدات خارجي یا کاهش دادن آنها 

بدین دلیل شناسایي، نظارت و ارزیابي فرصت ها و تهدیدات خارجي مي . برآید
.  تواند موفقیت سازمان را تضمین نماید

در زیر لیست مهمترین فرصت ها و تهدیدها که برای شرکت مورد بررسی با •
توجه به اهمیت حوزه کاری و نظر سهامداران بررسی شده است آورده شده 

.  است



:فرصت ها عبارتند از •

•O1 :رشد و پیشرفت اقتصادی

•O2  :روند رو به رشد سطح بهره وری

•O3 :نگرش درباره کیفیت محصوالت

•O4 : نگرش درباره ارائه خدمت به
مشتری

•O5 :تغییر جمعیت در شهر ها و روستاها

•O6 :حمایت از مالکیت معنوی

•O7 :میزان یارانه های دولت

•O8 :روند رو به رشد تجارت جهانی

:و تهدید ها عبارتند از •

•T1 : محدود بودن )دستمزد/ کنترل قیمت

(اختیارات مدیران به لحاظ قانون كار

•T2 :تغییر در سبک زندگی

•T3  : عدم تلقي صحیح و جامع از صنعتIT  و

سازمانهانامشخص بودن جایگاه آن در 

•T4 :تغییر تکنولوژی

•T5 : (باال بودن نرخ مالیاتها)قوانین مالیاتی

•T6 : قانون )عدم وجود مقررات دولتی مانند

(كپي رایت

•T7 :ظهور قدرت های جدید

•T8 :  امكان گرفتن وام به دلیل ناملموس عدم

بودن پروژه هاي نرم افزاري

•T9 : عدم وجود زیرساختارهاي اختصاصيit 

در سازمانهای بخش دولتی و عدم پذیرش 

مدیران این سازمانها



ارزیابی محیط داخلی :مرحله ورودی 

نقاط قوت و ضعف

این فاکتورها جز عواملی است که قابل کنترل توسط سازمان می •

باشد  و سازمانها در صدد هستند که استراتژی هایی را انتخاب کنند 

که  نقاط قوت آنها را تقویت کرده و ضعف های آنها را بهبود و یا 

عواملی هستند که نسبت به گذشته ,نقاط قوت . برطرف سازد

یا متوسط صنعت و یا نسبت به رقبا برای  سازمان  , سازمان 

عواملی هستند که , ولی نقاط ضعف .مزیت به حساب می آیند

توانایی الزم را ندارد در حالی که رقبای آن , سازمان در آن نقاط

. دارای آن توانایی ها هستند

فهرست مهمترین نقاط قوت و ضعف شرکت مذکور با توجه به نظر •

سهامداران آن عبارتند از 



:  نقاط قوت 

S1 :جو اعتماد، گردش )جو سازمانی و فرهنگ
(روان و شفافیت اطالعات

S2 :ساختار سازماني )هم افزایی درون سازمانی
و مشارکت کارکنان در تصمیم  ,ماتریسي

(گیری ها 

S3 :استراتژی قیمت گذاری و انعطاف آن

S4 :(افزایش پاسخگویي)بازخور از بازار

S5 :سفارشي كردن محصول )تمرکز بر مشتری
(طبق خواست و عالقه مشتري

S6  : كاهش )هزینه سرمایه در مقایسه با صنعت
(هزینه هاي عملیاتي  و افزایش كارایي

S7 :هزینه و توانایی های فنی در مقایسه با رقبا

S8  :استفاده از تكنولوژي به طریقي نو و جدید

S9 :تولید و عرضه محصوالت جدید

:نقاط ضعف 

W1  :مشكل نقدینگي

W2:  باعث محدود )وجود مشتري انحصاري

(.شدن انتخابها می شود

W3:ترویج فروش و تبلیغات خالق

W4:فروش محصول/تعادل سود

W5:کانل توزیع

W6:هزینه و موانع وردد

W7:سیستم اثربخش حسابداری



  [1]ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

تهدید مهم که شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند  8فرصت مهم و  8در ارزیابی عوامل خارجی 

.امتیاز حاصل از این عوامل در جدول زیر آورده شده است . در نظر گرفته شده است

EXTERNEL FACTORS EVELUETION]1[

ارسػضزیةاهتیاسلیست فرصت ها و تهدید ها 

O1 :0.0640.24رؽذ ٍ پیؾزفت التصادی

O2 :0.0540.2رًٍذ رٍ تِ رؽذ عغح تْزُ ٍری

O3 :0.0440.16ًگزػ درتارُ کیفیت هحصَالت

O4 :0.0640.24ًگزػ درتارُ ارائِ خذهت تِ هؾتزی

O5 : 0.0430.12تغییز جوعیت در ؽْز ّا ٍ رٍعتاّا

O6 :0.0640.24حوایت اس هالکیت هعٌَی

O7 :0.0740.28هیشاى یاراًِ ّای دٍلت

O8 :0.0940.36رًٍذ رٍ تِ رؽذ تجارت جْاًی

T1 : 0.0810.08(هحذٍد تَدى اختیارات هذیزاى تِ لحاػ لاًَى کار)دعتوشد/ کٌتزل لیوت

T2 :0.0110.01تغییز در عثک سًذگی

T3 :  عذم تلمی صحیح ٍ جاهع اس صٌعتIT  0.0520.1عاسهاًْاٍ ًاهؾخص تَدى جایگاُ آى در

T4 :0.0910.09تغییز تکٌَلَصی

T5 : 0.0810.08(تاال تَدى ًزخ هالیاتْا)لَاًیي هالیاتی

T6 : 0.0520.1(لاًَى کپی رایت)عذم ٍجَد همزرات دٍلتی هاًٌذ

T7 :0.0720.14ظَْر لذرت ّای جذیذ

T8 :  ّای ًزم افشاریعذم ُ 0.0420.08اهکاى اعتفادُ اس تغْیالت گزفتي ٍام تِ دلیل ًاهلوَط تَدى پزٍص

T9 : سیزعاختارّای اختصاصی عذم ٍجَدit  0.0620.12در عاسهاًْای تخؼ دٍلتی ٍ عذم پذیزػ هذیزاى ایي عاسهاًْا

12.64جوع کل 



[1]ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ضعف عمده داخلی در نظر گرفته شده است 7قوت و  9در ارزیابی عوامل داخلی 

INTERNAL FACTORS EVELUETION]1[

ارسػضزیةاهتیاسلیست قوت ها و ضعف ها  

S1 :0.0430.12(جَ اعتواد، گزدػ رٍاى ٍ ؽفافیت اعالعات)جَ عاسهاًی ٍ فزٌّگ

S2 :0.0530.15(ٍ هؾارکت کارکٌاى در تصوین گیزی ّا  ,عاختار عاسهاًی هاتزیغی) ّن افشایی درٍى عاسهاًی

S3 :0.0730.21اعتزاتضی لیوت گذاری ٍ اًعغاف آى

S4 : 0.0540.2(افشایؼ پاعخگَیی)تاسخَر اس تاسار

S5 :0.0940.36(عفارؽی کزدى هحصَل عثك خَاعت ٍ عاللِ هؾتزی)توزکش تز هؾتزی

S6 : 0.0640.24(کاّؼ ّشیٌِ ّای عولیاتی  ٍ افشایؼ کارایی)ّشیٌِ عزهایِ در همایغِ تا صٌعت

S7 :0.06530.195ّشیٌِ ٍ تَاًایی ّای فٌی در همایغِ تا رلثا

S8  :0.0740.28اعتفادُ اس تکٌَلَصی تِ عزیمی ًَ ٍ جذیذ

S9 :0.140.4تَلیذ ٍ عزضِ هحصَالت جذیذ

W1  :0.0520.1هؾکل ًمذیٌگی

W2:  0.06520.13(.تاعث هحذٍد ؽذى اًتخاتْا هی ؽَد)ٍجَد هؾتزی اًحصاری

W3:0.0620.12تزٍیج فزٍػ ٍ تثلیغات خالق

W4:0.0610.06فزٍػ هحصَل/تعادل عَد

W5:0.0710.07کاًل تَسیع

W6:0.0510.05ّشیٌِ ٍ هَاًع ٍردد

W7:0.0510.05عیغتن اثزتخؼ حغاتذاری

12.735جوع کل 



مرحله ارزیابی  

  ماتریس نه خانه ای داخلی و خارجی

عوامل خارجی

3

2

1

عَاهل خارجی

IIIIII

VIIV

IXIIXVII

عَاهل داخلی

4
3 2 1

2.735

2.64



ماتریس چهار خانه ای داخلی و خارجی

هحافظِ کار(اعتزاتضی رؽذ ٍ تَععِ)تْاجوی

تذافعیرلاتتی

1

2.5

4
2.51



SPACEماتریس 

ضریبمتغیرها 

( FS) قوت مالی 

میزان سرمایه-1

جریان نقدینگی-2

سهولت خروج-3

ریسک پذیری تجارت-4

5

3

4

5

4.25میانگین 

( CA)مزیت رقابتی 

کیفیت تولیدات و محصوالت-1

میزان وفاداری مشتری-2

دانش فنی و میزان کنترل-3

1-

2-

1-

-1.33میانگین

( ES)ثبات محیط 

تغییرات تکنولوژیک-1

نرخ تورم-2

فشارهای رقابتی -3

کشش قیمتی تقاضا -4

6-

4-

5-

1-

- 4میانگین

(IS)استحکام صنعت

پتانسیل رشد و سودآوری-1

ثبات مالی-2

سهولت ورود به بازار-3

5

1

4

3.3میانگین

IS+CA=3.3-1.33=2 FS+ES=4.25-4.25=0.25



+1 +6-1-6

+1

+6

-1

-6

توان صنعت

IS

مزیت رقابتی 

CA

توان مالی

FS

ثبات شرایط محیطی

ES 

سازمان دچار مشکل مالی است ولی در  

کسب و کاری فعالیت می کند که دارای 

رشدی می باشد و می تواند مزیت های 

.رقابتی عمده ای برای خود ایجاد کند



(:SWOT)تهیه ماتریس سوات

با توجه به مکان شرکت که در قسمت تهاجمی قرار دارد لذا استراتژی های رشد و توسعه برای آن 

ولی چون موقعیت آن در خانه تهاجمی ضعیف است در کنار استراتژی . در نظر گرفته می شود

ثبات و نگهداری نیز توجه نمود, های رشد و توسعه باید به استراتژی های حفظ 

(S)قوت 
S1 :جَ عاسهاًی ٍ فزٌّگ
S2 :ّن افشایی درٍى عاسهاًی
S3 :اعتزاتضی لیوت گذاری ٍ اًعغاف آى
S4 :تاسخَر اس تاسار
S5 :توزکش تز هؾتزی
S6  :ّشیٌِ عزهایِ در همایغِ تا صٌعت

 S7 :ّشیٌِ ٍ تَاًایی ّای فٌی در همایغِ تا رلثا
S8  :اعتفادُ اس تکٌَلَصی تِ عزیمی ًَ ٍ جذیذ
S9 :تَلیذ ٍ عزضِ هحصَالت جذیذ

(W)ضعف
W1  :هؾکل ًمذیٌگی
W2:  (.تاعث هحذٍد ؽذى اًتخاتْا هی ؽَد)ٍجَد هؾتزی اًحصاری
W3:تزٍیج فزٍػ ٍ تثلیغات خالق
W4:فزٍػ هحصَل/تعادل عَد
W5:کاًل تَسیع
W6:ّشیٌِ ٍ هَاًع ٍردد
W7:عیغتن اثزتخؼ حغاتذاری

(O)فرصت 
O1 :رؽذ ٍ پیؾزفت التصادی
O2  :رًٍذ رٍ تِ رؽذ عغح تْزُ ٍری
O3 :ًگزػ درتارُ کیفیت هحصَالت
O4 :ًگزػ درتارُ ارائِ خذهت تِ هؾتزی
O5 :تغییز جوعیت در ؽْز ّا ٍ رٍعتاّا
O6 :حوایت اس هالکیت هعٌَی
O7 :هیشاى یاراًِ ّای دٍلت
O8 :رًٍذ رٍ تِ رؽذ تجارت جْاًی

گسترش فعالیت ابتدا در سطح  ) استراتصی گسترش بازار -1
(کطور و سپس سطح جهانی

هطتری گرایی از طریق افسایص خدهات پس از فروش-2
 ICTطرح ) کسب اهتیاز برای استفاده از یارانه های دولتی -3

)
استراتصی نوآوری در هحصوالت و خدهات -4

هدیریت بهتر( بهره وری)بهبود کیفیت از طریق  -1
کسب حوایت های هالی از هنابع خارجی -2
اجرای برناهه های پیطبرد فروش هحصوالت -3

T1 : هحذٍد تَدى اختیارات هذیزاى تِ لحاػ )دعتوشد/ کٌتزل لیوت
(لاًَى کار

T2 :تغییز در عثک سًذگی
T3 :  عذم تلمی صحیح ٍ جاهع اس صٌعتIT  ًُاهؾخص تَدى جایگا ٍ

عاسهاًْاآى در 
T4 :تغییز تکٌَلَصی
T5 : (تاال تَدى ًزخ هالیاتْا)لَاًیي هالیاتی
T6 : (لاًَى کپی رایت)عذم ٍجَد همزرات دٍلتی هاًٌذ
T7 :ظَْر لذرت ّای جذیذ
T8 :  اهکاى گزفتي ٍام تِ دلیل ًاهلوَط تَدى پزٍصُ ّای عذم

ًزم افشاری
T9 : سیزعاختارّای اختصاصی عذم ٍجَدit  در عاسهاًْای تخؼ

 دٍلتی ٍ عذم پذیزػ هذیزاى ایي عاسهاًْا

تاهین هالی از طریق درآهدهای داخلی-1
افسایص سهن بازار ضرکت در هحصوالت فعلی-2
توسعه و تنوع در هحصوالت برای هقابله با رقبا  -3
استفاده از جدید ترین تکنولوشی ها-4

گسترش تبلیغات از طریق انجام پروشه های با کیفیت و  -1
قیوت هناسب کوتر از رقبا

ارتقا  و بهبود سیستوهای داخلی  -2
کاهص هسینه   -3

عوامل داخلی

عوامل خارجی



ماتریس برنامه ریزی استراتِژک کمی  : تصمیم گیری 

(QSPM )

گسترش فعالیت ) استراتژی گسترش بازار : 1استراتژی •

(ابتدا در سطح کشور و سپس سطح جهانی

مشتری گرایی از طریق افزایش خدمات پس :  2استراتژی •

از فروش

کسب امتیاز برای استفاده از یارانه های : 3استراتژی •

دولتی

استراتژی نوآوری در محصوالت و خدمات: 4استراتژی •



انواع استراتصی های قابل اجرا در ضرکت

ضزیةعَاهل اصلی هَفمیت  
ضزیة

1استراتژی 
   

4اعتزاتضی  3استرلتژی2استراتژی 

جذا
تیت  

جوع  
جذاتیت  

جوع  جذاتیت  جوع جذاتیت  جذاتیت  
جذاتیت  

جمع جذابیت 

جذابیت

فزصت  
ّا

O1 :0.0640.2410.0640.2440.24رؽذ ٍ پیؾزفت التصادی 

....
O8 :0.0940.3620.1830.2740.36رًٍذ رٍ تِ رؽذ تجارت جْاًی

تْذیذّا

T1 : هحذٍد تَدى اختیارات هذیزاى  )دعتوشد/ کٌتزل لیوت
(تِ لحاػ لاًَى کار

0.0820.1640.3210.0830.24

...
T9 : سیزعاختارّای اختصاصی عذم ٍجَدit   در عاسهاًْای

دٍلتی ٍ عذم پذیزػ هذیزاى ایي عاسهاًْا
0.0610.0620.1210.0620.12

جوع
10000

ًماط  
لَت

S1 :جَ اعتواد، گزدػ رٍاى ٍ  )جَ عاسهاًی ٍ فزٌّگ
(ؽفافیت اعالعات

0.0440.1620.0810.0440.16

...
S9 :0.140.430.330.340.4تَلیذ ٍ عزضِ هحصَالت جذیذ

ًماط  
ضعف

W1  :0.0510.0530.1540.240.2هؾکل ًمذیٌگی

....
W7:0.0520.110.0510.0520.1عیغتن اثزتخؼ حغاتذاری

جوع
10000

جوع ًوزُ ّای جذاتیت
6.0155.484.966.22



مقایسه انواع استراتژیها



استراتژی
 گونه به . کرد تلقی سازمان ماموریت تحقیق روش و راه توان می را استراتژی

 شناسایی و بررسی را داخلی عوامل و خارجی عوامل سازمان راه این از که ای

 نموده برداری بهره درستی به خارجی های فرصت و داخلی های قوت از و کرده

.بپرهیزد نیز خارجی ی ها تهدید از و ببرد بین از را داخلی های ضعف ،

 و داخلی اطالعات بررسی و ها استراتژی و سازمان ماموریت به زمان هم توجه

 استراتژی اساس آن بر توان می که دهد می دست به مبنایی ، سازمان خارجی

 سازمان شوند می باعث که داد قرار ارزیابی مورد و شناسایی را اجرا قابل های

.یابد دست آینده در نظر مورد جایگاه به کنونی حالت از تدریجی مراحل طی با

 و بررسی برای سازمان ماموریت داشتن نظر در و موقعیت تحلیل و تجزیه

 در .هستند کار این مسئول کارکنانی و مدیران ، است ضروری استراتژی انتخاب

 آنچه تا شوند گنجانده سازمان واحدهای و های بخش از نمایندگانی باید فرایند این

 تامین به متعهد را خود و کنند درک خوبی به است آن اجرای حال در سازمان را

 .بدانند سازمان های هدف



 

 بحث گوناگون های استراتژی مورد در باید مدیران و کارکنان ، ها گردهمایی در

، کنند بندی الویت اهمیت حسب بر را آنها سپس ، کنند فهرست را آنها و کنند

: ترتیب بدین

. شوند اجرا نباید1.

. درآورد اجرا به را آن توان می2.

.آمد درخواهد اجرا به احتماال3.

.درآید اجرا به باید حتم طور به4.

  .شوند می انتخاب اجرا برای دار الویت های استراتژی جمع نظر با سپس

 در باشند داشته فعالیت که ای زمینه هر در را ها سازمان های استراتژی توان می

 وضع حفظ ، پیشرفت اهداف به رسیدن برای داخلی و محیطی مختلف شرایط

.کرد بندی تقسیم مختلف سطوح در پسرفت یا موجود



شرکت/ استراتژی سطح کل سازمان 

 

 و داخلی عوامل و سازمان ماموریت و انداز چشم بایستی استراتژی تعیین برای

 و شده تنظیم مدت بلند اهداف آنها با متناسب و شوند گرفته نظر در  محیطی

 به را سازمان مجموعه موفقیت که شوند انتخاب و بررسی هایی استراتژی

  . آورد ارمغان

: کرد بندی طبقه زیر دسته سه به توان می را سازمان / شرکت کل های استراتژی

( رشد سمت به هدفگیری ) هدایتی استراتژی1)

( کار و کسب یا واحدها نقدی جریان هماهنگی ) پرتفولیو استراتژی2)

( منابع تسهیم و توسعه طریق از افزایی هم ایجاد ) سرپرستی استراتژی3)

  



استراتژی هدایتی

 

. هر شرکت از یک استراتژی در سطح بنگاه پیروی می کند تا موقعیت رقابتی اش تحکیم یابد 

هر شرکت باید در مورد اینکه می خواهد رشد کند یا خیر ، تصمیم گیری کند ،

:لذا باید به سه پرسش زیر پاسخ دهد  

آیا ما باید توسعه یابیم ، کوچک شویم ، یا بدون تغییر عملیات خود را ادامه دهیم ؟1)

آیا ما باید فعالیت هایمان را روی صنعت فعلی متمرکز کنیم یا باید با ورود به صنایع دیگر ، 2)

آن را متنوع سازیم ؟

اگر می خواهیم رشد کنیم ، آیا باید از داخل خود را توسعه بدهیم یا از طریق خریداری شرکت 3)

های دیگر ، ادغام با آنها یا تشکیل شرکت های مختلط یا همکاری با آنها ؟

:استراتِژی هدایتی یک شرکت از سه جهت گیری کلی به سمت رشد تشکیل می شود 

.سازمان را توسعه می دهند / فعالیت های شرکت :  استراتژی های رشد1)

.سازمان نمی دهند / تغییری در فعالیت های فعلی شرکت :  استراتژی های ثبات2)

.سازمان را کاهش می دهند / سطح فعالیت های شرکت :  استراتژی های کاهش3)



رشد استراتژیهای

موجب رشد و افزایش در فروش ها ، دارایی ها ، سودها یا ترکیبی از  

.برخی یا همه آنها می گردد 

:دو استراتژی رشد اصلی وجود دارد 

.بر روی یک خط تولید یا صنعت تمرکز دارد :  استراتِژ ی تمرکز1)

با تولید محصوالت دیگر یا ورود به صنایع دیگر :  استراتژی تنوع2)

.تنوع ایجاد می شود 



 

:این استراتژی ها را به دو صورت می توان اجرا کرد 

از طریق سرمایه گذاری در طراحی و توسعه محصول مجدد :داخلی 

:  از طرق زیر قابل اجرا است  :خارجی 

(a    تعاملی که دو یا چند شرکت را در برمی گیرد و طی آن سهام این : ادغام

ادغام . شرکت ها مبادله می شود و در نهایت یکی از شرکت ها باقی می ماند 

معموال بین شرکت های هم اندازه و آنهایی که رابطه خوبی با هم دارند ، 

.صورت می گیرد 

(b  در این . خریداری یک شرکت به طور کامل توسط شرکت دیگر: خریداری

حالت شرکت خریداری شده ، نقش تابعه یا بخشی از شرکت خریدار را ایفا می 

ممکن است دوستانه . معموال بین شرکت هایی با اندازه مختلف رخ می دهد .کند 

.یا خصمانه صورت پذیرد ، خریداری خصمانه را اغلب بلعیدن می نامند

(cهطارکت دّ یا چٌد ضرکت یا ّاحد تجاری با یکدیگر برای : تالف استراتژیک ئا

.دستیابی بَ اُداف هِن استراتژیک کَ برای ُوَ ضرکا سْدهٌد خْاُد بْد 



.A استراتژی های تمرکز:

 

 داشته توسعه و رشد برای بالقوه قابلیت ، خطوط این که باشد ای تولیدی خطوط دارای شرکت اگر

. سازد می معقول را رشد استراتژی اتخاذ ، خطوط آن روی منابع تمرکز ، باشند

: تمرکز اساسی استراتژی

 ) کننده عرضه یک توسط قبال که فعالیتی یا وظیفه انجام : عمودی یکپارچگی استراتژی1)

 می صورت ( باال به عمودی یکپارچگی) کننده توزیع یک یا ( پایین به عمودی یکپارچگی

. است گرفته

: شود می انجام شکل سه به عمودی یکپارچگی

(aهای فعالیت تمام و سازد می تامین را خود کلیدی نیازهای %100 شرکت آن طی که : کامل 

. گیرد می عهده به خود را توزیع

(bکند می تولید ، را خود اساسی نیازهای از نیمی از کمتر شرکت آن طی که : ناقص .

(cنیازهای تهیه کار ، ها شرکت دیگر با بلندمدت قراردادهای عقد با شرکت آن طی که : صفر 

. کند می واگذار آنها به را محصوالتش توزیع و خود اساسی



 

 جغرافیایی های موقعیت در شرکت یک فعالیت میزان و گستره : افقی یکپارچگی استراتژی2)

 از و افقی یکپارچگی با تواند می شرکت . قبلی صنعت ارزش زنجیره همان در متعدد و مختلف

 تعداد افزایش طریق از یا و جغرافیایی های موقعیت دیگر به شرکتش محصوالت توسعه طریق

. سازد محقق را رشد استراتژی ، محصوالتش

: دهد انجام را افقی یکپارچگی تواند می طریق دو از شرکت

(aیا توزیع های محل ، تولید تجهیزات ، بازار سهم خریداری به نسبت شرکت : داخلی توسعه 

. کند می اقدام خاصی تکنولوژی

(bشرکت تشکیل قرارداد عقد یا دیگر های شرکت خریداری به نسبت شرکت : خارجی توسعه 

. کند می اقدام آنها همکاری یا ( مشارکت) مختلف

: پذیرد می صورت شکل سه به افقی یکپارچگی

کامل افقی ادغام1.

یئجز افقی ادغام2.

بلٌدهدت قراردادُای3.



 

استراتژی رشد

استراتژی تمرکز

استراتژی یکپارچگی عمودی

استراتژی یکپارچگی افقی

ناقص

کامل

صفر

ادغام افقی کامل

یئادغام افقی جز

قردادهای بلندمدت



 

.B  استراتژی های تنوع:
اگر خطوط تولید فعلی شرکت از پتانسیل الزم برای رشد برخوردار نباشد ، مدیریت شرکت می تواند 

.  استراتژی تنوع را انتخاب کند 

:دو نوع استراتژی های تنوع عبارت اند 

.توسعه فعالیت ها از طریق ورود به صنعتی مرتبط ( : مرتبط ) استراتژی تنوع همگون 1.

 استراتژی این از گیری بهره ، است کم صنعت جذابیت اما ، است خوب شرکت رقابتی موقعیت وقتی

 کرده ایجاد را آن بارز شایستگی که مشخصاتی و ها ویژگی روی بر تمرکز با . باشد می منطقی

. کند استفاده سازی تنوع برای ابزاری عنوان به قوت نقاط آن از تواند می ، است

. است افزایی هم کسب دنبال به استراتژی این اجرای با شرکت واقع در

: پذیرد صورت شکل دو به همگون تنوع

داخلی1)

خارجی2)



 

: ( نامرتبط ) ناهمگون تنوع استراتژی

 مهارت یا ها توانایی نیز شرکت و ندارد جذابیتی فعلی صنعت وقتی 

 محصوالت به آسانی به را آنها بتواند که ندارد ای برجسته های

 استراتژی بهترین ، بدهد انتقال ها صنعت دیگر در موجود مرتبط

  . است

 یا ًقد ّجٍْ جریاى بَ هربْط هالی لئمسا به اول وهله در استراتژی این

 کَ ضرکتی هْرد در استراتژی ایي . کٌد هی    تْجَ ریسک کاُص

 جریاى ًتیجَ در کَ دارد کاربرد ُن کٌد هی تْلید فصلی هحصْالت

 هی  ًاهرتبط صٌعتی در ضرکتی خرید بَ اقدام ، ًدارد ثابتی درآهدی

 ترتیب ایي بَ ّ تکویل را خْد فصلی ُای فرّش آى طریق از ّ کٌد

. کٌد هی تاهیي را ًیاز هْرد ًقدی جریاى



 

استراتژی رشد

استراتژی تنوع

(مرتبط)تنوع همگون

(نامرتبط)تنوع ناهمگون 

داخلی

خارجی



 

: ثبات استراتژی
 این از تواند می ، کند می فعالیت ثبات با و بینی پیش قابل محیط در و است موفق که شرکتی

 و حال عین در اما باشد مفید خیلی تواند می مدت کوتاه در استراتِژی این . کند استفاده استراتژی

. باشد خطرناک تواند می ، شود دنبال طوالنی  زمان مدت برای اگر خصوص به

 برای فرصتی ، است وقفه یا فرصت نوعی واقع در : محتاطانه آغاز / توقف استراتژی1)

 به آن از توان می . کاهش یا رشد های استراتژی از یک هر ادامه از قبل قوا تجدید و استراحت

 دیگر عبارت به . کرد متمرکز و ترمیم را خود منابع و کرد استفاده موقتی استراتژی یک عنوان

. کرد استفاده آن از توان می محیط اوضاع بهبود تا

 ادامه به تصمیم یعنی ، است جدیدی کار ندادن انجام برای تصمیم : تغییر عدم استراتژی2)

 در شرکت مناسب موقعیت . نیست بینی پیش قابل آینده اینکه خاطر به فعلی های سیاست و عملیات

 ترغیب اش فعلی های فعالیت و وضعیت ادامه به را شرکت ، ثابت محیطی وجود و صنعت یک

. کند می اعمال خود فروش و سود اهداف در محدودی تغییر و کند می

 . است شدن بدتر حال در که محیطی در جدیدی کار ندادن انجام برای تصمیم : سود استراتژی3)

 سرمایه کاهش اثر بر شرکت های فروش حالیکه در ، ها سود از مصنوعی حمایت برای تالش

 جای به ارشد مدیران است ممکن. است کاهش حال در ، مدت کوتاه در احتیاطی مخارج و گذاری

 استراتژی این از بگیرند تصمیم ، گذار سرمایه جامعه و داران سهام به شرکت بد وضعیت اعالم

 وارد شرکت رقابتی موقعیت به جدی آسیب ، شود استفاده و پیروی زیادی مدت اگر و کنند استفاده

. است جاری بد موقعیت به شرکت مدیران مدت کوتاه پاسخ واقع در . ساخت خواهد



 

استراتژی

ثبات

استراتژی

آغاز / توقف  

محتاطانه

استراتژی 

عدم تغییر

استراتژی

سود 



 

:استراتژی های کاهش 
 باعث که است ضعیف حدی به تولیدش خطوط همه یا برخی در شرکت رقابتی موقعیت که وقتی

 انتخاب را نشینی عقب استراتژی میشوند ترغیب مدیران ، شود می آن عملکرد شدن ضعیف

 شدن تبدیل حال در آن سود و است کاهش حال در شرکت فروش وقتی دیگر عبارت به ، کنند

. کنند انتخاب را استراتژی این شرکت مدیران است ممکن ، باشد می زیان به

 که ، انداخته بد روز این به را شرکت که است ضعفی نقاط حذف برای تالش در شرکت مدیریت

: کند استفاده کاهش های استراتژی انواع از یکی از تواند می

 ، نیست بحرانی هنوز اما است فراگیر شرکت مشکالت که وقتی : جهت تغییر استراتژی(1

: دارد اساسی مرحله دو و است منطقی و معقول استراتژی این از استفاده

(aکاهش طریق از وضعیت شدن تر بد از جلوگیری برای است ای اولیه تالش : سازی کوچک 

. شرکت های هزینه و اندازه در

(bکنونی شده تر کوچک شرکت تثبیت برای برنامه یک اجرای از است عبارت : تثبیت  

 تا کنند می تهیه ای برنامه شرکت مدیران ، شرکت در ها فعالیت انجام روند کردن هموار برای

 توجیه را عملیاتی های فعالیت های هزینه و داده کاهش را ضروری غیر سربار های هزینه

. کنند



 

: اسارت استراتژی (2

  دیگری شرکت انحصاری کننده توزیع یا کننده عرضه به ، کند می اجرا را استراتژی چنین که شرکتی

از را خود های خرید طوالنی مدتی برای که شود می متعهد شرکت آن عوض در و ، شود می تبدیل

اسیر شرکت کار این با. دهد انجام آن طریق از را خود محصوالت توزیع یا کند تأمین شرکت آن 

.کند می مبادله امنیت کسب قبال در را خود استقالل  ( کرده انتخاب را اسارت استراتژی که شرکتی) 

  : واگذاری یا فروش استراتژی (3

نشینی عقب تواند می نه حال عین در و است ضعیف خود صنعت در شرکت رقابتی موقعیت زمانیکه

کل استراتژی این در که ندارد فروش استراتژی جز ای چاره ، بشود دیگری شرکت اسیر نه و کند 

گذاری وا استراتژی آن مدیران است ممکن باشد متعدد شرکت فعالیت اگر ، شود می فروخته شرکت 

. برسانند فروش به را خود فعالیت های واحد از یکی یعنی ، کنند انتخاب را 



 

: انحالل یا شکستگی ور استراتژی (4

 در ضعیفی بسیار موقعیت گیرد، می قرار ممکن شرایط بدترین در شرکت که وقتی

 انحالل یا ورشکستگی استراتژی از باید شرکت ندارد هم درخشانی آینده و دارد صنعت

 می دادگاه اختیار در را شرکت ، مدیران ورشکستگی استراتژی اساس بر کند استفاده

  . کند تصفیه را شرکت تعهدات و ها بدهی ها آن فروش محل از دادگاه تا ، گذارند

 ، شود می گذاشته فروش معرض به شرکت تمام که شکستگی ور استراتژی مقابل در

 و. رسد می فروش به تدریج به شرکت های دارایی تمام تصفیه یا انحالل استراتژی در

. کند می نقد را شرکت فروش قابل داراییهای تواند می که آنجا تا مدیریت

 هیئت این اول حالت در که است این ورشکستگی استراتژی بر تصفیه استراتژی برتری

 هوکي کَ دادگاٍ ًَ ، گیرًد هی تصوین آى دربارٍ کَ ُستٌد ضرکت ارضد هدیراى ّ هدیرٍ

. بگیرد ًادیدٍ  ًکاهال را سِاهداراى حقْق است

  



 

استراتژی

کاهش 

استراتژی

تغییر جهت 

استراتژی 

اسارت

کوچک سازی

تثبیت

استراتژی فروش

واگذاری

استراتژی

ورشکستگی 

انحالل



 

استراتژی سطح 

کل سازمان

استراتژی سرپرستی استراتژی پرتفولیو استراتژی هدایتی

استراتژی کاهش استراتژی ثبات استراتژی رشد

استراتژی تمرکز

استراتژی تنوع

استراتژی یکپارچگی

عمودی 

استراتژی یکپارچگی

افقی 

(مرتبط)تنوع همگون

تنوع ناهمگون

(نامرتبط)

استراتژی توقف

استراتژی عدم تغییر

استراتژی سود

استراتژی تغییر 

جهت

استراتژی اسارت

کوچک سازی

تثبیت

استراتژی فروش

واگذاری

استراتژی ورشکستگی

انحالل

ناقص

کامل

صفر

کامل

جزئی

قردادهای بلندمدت



استراتژی های پرتفولیو

 یک مانند شرکت اصلی مراکز پرتفولیو، تحلیل و تجزیه اساس بر•
 ارشد، مدیریت روش، این در .کنند می عمل داخلی بانکدار

 سرمایه سری یک مثابه به را خود تولید خطوط و تجاری واحدهای
 و سودآور دارد انتظار که کند می فرض گرفته صورت های گذاری

.باشند بخش ثمر

:از عبارتند متداول و اصلی روش دو•

بوستون ای مشاوره گروه بازار سهم و بازار رشد ماتریس

الکتریک جنرال های فعالیت نمایشگر صفحه



استراتژی هایی که یک شرکت در نتیجه این تجزیه و تحلیل 

:اتخاذ می کند شامل

رشد و توسعه•

حفظ و نگهداری یا ثبات•

کاهش، واگذاری یا انحالل•



استراتژی های سرپرستی

 آن استفاده قابل های توانمندی و منابع حیث از را شرکت سرپرستی، 

 قرار توجه مورد مدیران، نظر مورد افزایی هم و ارزش ایجاد در

.دهد می

 شرکت اصلی و محوری های شایستگی بر تمرکز با سرپرستی•

 واحدهای و مادر شرکت بین ارتباط از حاصل ارزش نیز و مادر

.کند می خلق را بنگاه استراتژی تجاری،

 خلق ارزش ها فرصت و نیازها با منابع و ها مهارت بین خوب تناسب صورت در
  .بالعکس و شود می



:شرکت اصلی مراکز اصلی وظیفه

 فراهم طریق از تجاری واحدهای میان افزایی هم کسب•
 قابلیت و مهارت توزیع و واحدها برای الزم منابع آوردن

.آنها میان

 صرفه ایجاد منظور به واحدها های فعالیت کردن هماهنگ•
(متمرکز خرید مثل)مقیاس های جویی



:مراحل اصلی طراحی استراتژی سرپرستی

 عواملی) کلیدی عوامل نظر از تجاری واحد هر بررسی•

.(کنند می تعیین را شرکت شکست یا موفقیت عناصر که

 توان می که هایی حوزه حیث از تجاری واحد هر بررسی•

.بخشید بهبود را عملکرد

 واحد با مادر شرکت هماهنگی میزان تحلیل و تجزیه•

.تجاری



 آیا استراتژی سرپرستی می تواند استراتژی رقابتی نیز

باشد؟

 .کرد استفاده تجاری واحدهای تمام در توان می را رقابتی نوع

 و افزایی هم ایجاد برای سرپرستی استراتژی از که زمانی

 می شود، می استفاده تجاری واحد چند یا یک رقابتی بهبود

.دانست کالن رقابتی استراتژی مشابه را آن توان



استراتژی های سطح کسب و کار

 محصوالت رقابتی موقعیت بهبود بر استراتژی نوع این•
 یک یا صنعت یک در تجاری واحد یک یا شرکت یک

 یک که دهد می نشان و کند می تاکید خاص بازار بخش
 همکاری یا رقابت خاص صنعت یک با باید چگونه شرکت

 .کند

:کار و کسب سطح استراتژی انواع

o توسعه های استراتژی

oرقابتی های استراتژی

oاستراتژیک های ائتالف یا همکاری های استراتژی



توسعه های استراتژی

 اختصاص کجا به را منابع که بگیرند تصمیم باید مدیران طراحی نوع این در
:از عبارتند آن انواع .کنند اصالح را خود کار حوزه چگونه و دهند

داخلی توسعه های استراتژی:

  بازار در نفوذ  •

 بازار توسعه•

محصول توسعه•

خارجی توسعه های استراتژی:

افقی ادغام•

         استراتژیک های پیمان•



رقابتی های استراتژی
 

 کند می ایجاد صنعت یک در دفاع قابل موقعیتی استراتژی، نوع این
.کند غلبه خود رقبای بر تواند می شرکت بطوریکه

:رقابتی عمومی استراتژی انواع

و تولید طراحی، در شرکت توانایی :تر کم هزینه استراتژی 
.رقبایش از کاراتر محصول، یک بازاریابی

حیث از خریدار به برتر ارزشی ارائه توانایی :تمایز استراتژی 
. . .و خاص های ویژگی کیفیت،



:قبل از بهره گیری از  آنها شرکت باید این موارد را مشخص کند

طیف تنوع محصوالت•

کانال های توزیع•

انواع خریداران•

حوزه های جغرافیایی فروش•

مجموعه ای از صنایع مرتبط•

تمایز
رهبری 

هزینه ها

هزینه محورتمایز محور

تمایز               هزینه کم تر
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استراتژی های مشارکتی

 رقیب چند یا یک با همکاری) مشارکتی تواند می کار و کسب استراتژی

 یک که دهد می نشان و بوده ( رقبا سایر علیه مزیت کسب برای

  . کند همکاری خاص صنعت یک در باید طور چه شرکت

 کسب برای که هستند هایی استراتژی از دسته آن ، مشارکتی های استراتژی

 با ؛ مبارزه نه و ، همکاری طریق از صنعت یک در رقابتی مزیت

  . گیرند می قرار استفاده مورد دیگر های شرکت

به غیر از تبانی میان رقبا ، که غیر قانونی است ، نوع اصلی استراتژی   
.  مشارکتی ، ائتالف استراتژیک می باشد 



ائتالف استراتژیک

 چند یا دو مشارکت از است عبارت استراتژیک ائتالف•

 به را مهمی استراتژیک اهداف که تجاری واحد یا شرکت

 سود مشارکت این از آنها همه و کنند می دنبال مشترک طور

.برند می

:از جمله دالیل تشکیل آن شامل •

 ، خاص بازارهای به دسترسی و تولیدی های قابلیت یا تکنولوژی کسب

 .رقابتی مزیت کسب و مالی یا سیاسی ریسک کاهش



: از عبارتند ها ائتالف انواع

 

 متقابل خدمات های کنسرسیوم•

  مختلط های شرکت•

 ساخت امتیاز اعطای سر بر توافق•

. ارزش –زنجیره مشارکت•



کنسرسیوم خدمات متقابل

 های شرکت مشارکت از است عبارت ، متقابل خدمات کنسرسیوم یک

 منفعتی به رسیدن هدف با ها شرکت این . مشابه صنایع در مشابه

 غیر حتی و دشوار تنهایی به آن تهیه و است قیمت گران بسیار که

 دست مثل) گذارند می یکدیگر کنار را خود منابع ، است ممکن

 ائتالفی ، دوجانبه خدماتی کنسرسیوم . ( پیشرفته تکنولوژی به یابی

 محدودی ارتباطات یا تعامل ، حالت این در . است سرد و ضعیف

  . دارد وجود شرکا میان



شرکت مختلط یا سرمایه گذاری مشترک

 چند یا دو مشارکت با که است تجاری شرکتی ، مختلط شرکت•

 اهداف به وصول برای مستقل و یکدیگر از جدا شرکت

  . شود می تشکیل مشترک استراتژیک

 ساخت امتیاز اعطای سر بر توافقات همراه به مختلط های شرکت•

 و توانایی به آن تحصیل که فرصتی به دستیابی منظور به و ،

. شوند می تشکیل ، است نیازمند شرکت چند یا دو مشارکت



 قوت نقاط موقت ترکیب برای راهی مختلط های شرکت واقع در•

 می ارزش با های ثمره به یابی دست جهت در شرکا مختلف

. باشند

 

 کنترل رفتن دست از : از عبارتند مختلط های شرکت معایب اما•

 احتمال و شرکا با منافع تضاد و تعارض احتمال ، کمتر سود ،

  . شریک به تکنولوژیک مزیت انتقال



اعطای مجوز ساخت یا فروش

 شرکت و دهنده مجوز شرکت بین است ای نامه موافقت ، توافق این•
 دوم شرکت ، دهنده اجازه موافقت با و آن اساس بر که ، لیسانس تحت
 به یا کند تولید خود کشور در را اول شرکت محصوالت تواند می

.برساند فروش

 ، دهنده مجوز شرکت به پرداخت عنوان به ، گیرنده مجوز شرکت•
.گذارد می او اختیار در را خود فنی تخصص

 

 مجوز شرکت که دارد وجود خطر این همیشه ، استراتژی این در•
 که دهد توسعه آنجا تا را خود های توانایی و ها شایستگی گیرنده
 این در او رقیب حتی و بگیرد را دهنده مجوز شرکت جای بتواند

. شود صنعت



مشارکت زنجیره ارزش

 آن در که عمیق و گرم است ائتالفی ، ارزش زنجیره مشارکت•

 مدت بلند همکاری نامه موافقت یک تجاری واحد یا شرکت یک

 می منعقد کلیدی و بزرگ کننده توزیع یا کننده عرضه یک با

  .کند

  هایی ائتالف چنین تشکیل طریق از توانند می ها شرکت•

 آورده دست به را جدید تکنولوژی ،( ارزش زنجیره مشارکت)

  . کنند استفاده خود محصوالت در را آن و



استراتژي هاي سطح وظیفه اي

 و اهداف كسب براي كاري حوزه یك استفاده مورد نگرش اي، وظیفه استراتژي

 منابع وري بهره كردن حداكثر طریق از كار و كسب و شركت كل استراتژیهاي

 بدین تا.پردازد مي بارز شایستگي یك تقویت و توسعه به استراتژي این .است

 شركت یك كه طور همان مثالا  .یابد دست رقابتي مزیت به بتواند شركت وسیله

 واحد هر كند، مي دنبال را خود استراتژي واحد هر كه دارد واحد چند بزرگ،

 از یك هر كه است شده تشكیل ها بخش از اي مجموعه از نیز خود تجاري

 توسط كاري استراتژي گیري جهت .كند مي پیروي خود خاص كاري استراتژي

.شود مي تعیین مادر شركت

استراتژي هاي بازاریابي               

تحقیق و توسعه                  

تولید و عملیات               

مدیریت منابع انساني و سیستم هاي اطالعاتي               



بازاریابي هاي استراتژي

 یك توزیع و فروش گذاري، قیمت چون مسایلي به بازاریابي استراتژي

 توسعه ازاستراتژي گیري بهره با شركت یك .پردازد مي محصول

:تواند مي بازار

سهم بزرگي از بازار محصوالت فعلي را از طریق اشباع بازار و  -1

.نفوذ در بازار، در اختیار خود بگیرد

.براي محصوالت فعلي بازارهاي جدید خلق كند -2



 محصول توسعه استراتژي از گیري بهره با تجاري واحد یا شركت یك

:تواند مي

.كند عرضه و طراحي جدید محصوالت فعلي، بازارهاي براي

.كند معرفي جدید محصوالت جدید، بازارهاي براي

 و تبلیغات براي مثالا  .دارد وجود نیز دیگري بازاریابي هاي استراتژي

 بازاریابي استراتژي بین تواند مي تجاري واحد یا شركت یك پیشبرد

 از فشار استراتژي در .كند انتخاب را یكي ( كشش ) یا ( فشار)

 سیستم در محصول تزریق و فروش پیشبرد عملیات افزایش طریق

 استراتژي در .شود داده افزایش فروش تا شود مي سعي توزیع

 محصول فروش افزایش سبب بازرگاني هاي آگهي و تبلیغات كشش،

.شوند مي



 مي گذاري قیمت و توزیع امور به بازاریابي هاي استراتژي دیگر

 دو از یكي تواند مي گذاري، قیمت هنگام شركت، یك .پردازد

 معرفي در پیشگام هاي شركت براي .كند اجرا را زیر استراتژي

 (قیمیت باالترین) خامه گذاري قیمت استراتژي جدید، محصول

 براي هنوز محصول وقتي استراتژي این اساس بر .است مناسب

 زیادي قیمت است، اندك و محدود رقبا تعداد و تازه و جدید بازار

.شود مي تعیین آن براي

 را خود بازار كند مي تالش شركت نفوذ، گذاري قیمت در مقابل در

 استفاده تجربه منحني از برداري بهره فرصت از لذا و بخشد توسعه

 صنعت بر سیطره و پایین قیمتهاي وضع طریق از بتواند تا كند مي

.ایجادكند خود براي تري بیش بازار سهم



مالي هاي استراتژي

 فراوري استراتژیك هاي گزینه و شركت مالي مسایل به مالي، استراتژي

 و شناسایي آنها، مالي اهمیت حیث از را اقدامات بهترین و پردازد مي آن

 هزینه كاهش طریق از تواند مي همچنین استراتژي این .كند مي معرفي

 پشتیباني براي سرمایه ایجاد در شركت مانور قدرت افزاش و مالي منابع

 این .ایجادكند رقابتي مزیت شركت آن براي تجاري، استراتژي یك از

  .كند حداكثر را شركت مالي ارزش كند مي تالش معموالا  استراتژي

 مالي تامین مقابل در سرمایه صاحبان حق مقابل در بدهي مطلوب سطح

 مالي استراتژي در اساسي اي مسئله نقد، پول جریان با داخل از مدت بلند

 مالي، متداول و مطلوب استراتژي یا روش یك .رود مي شمار به

 سهام به پرداختي سهام سود مدیریت.است استقراضي خرید استراتژي

رود مي شمار به شركت مالي استراتژي از بخشي نیز داران



توسعه و تحقیق هاي استراتژي

 فرایند و محصول در خالقیت و نوآوري به توسعه و تحقیق استراتژي

 نوع دو .پردازد مي آنها دوي هر كیفیت بهبود و محصول تولید

:دارد وجود توسعه و تحقیق استراتژي

(نوآوري در پیشگام ) تكنولوژیك رهبري

 است معتقد پورتر .كند مي تقلید رقیب محصوالت از ) تكنولوژیك پیروي

 مقدمه استراتژي نوع دو این از یكي انتخاب درباره گیري تصمیم كه

.تمایز و كمتر هزینه استراتژي دو از یكي حصول بر است اي



استراتژی تحقیق و توسعه و مزیت رقابتی

پیروی استراتژیک رهبری تکنولوژیک

هزینه محصول یا فعالیت با 

ارزش را از طریق بهره گیری 

کاهش , از تجربیات رهبر 

.دهید

در طراحی محصول با کم ترین 

. هزینه پیش قدم شوید
مزیت هزینه ای

محصوالتی را انتخاب کنید که 

به نیازهای خریدار نزدیک تر 

.باشد

در تولید محصول متمایز که 

برای خریدار ارزش بیش تری 

.داشته باشد پیش گام شوید

تمایز



عملیات و تولید هاي استراتژي

:كند مي تعیین را موارد این عملیات و تولید استراتژي

محصول یك تولید محل و روش

عمودي یكپارچگي سطح و میزان

فیزیكي منابع توسعه

كنندگان عرضه میان ارتباط

این مفهوم، . استراتژي تولید حتی تاثیر چرخه حیات محصول قرار داد

.افزایش در حجم تولید را توصیف مي كند

استراتژي تولید و عملیات همچنین به مسئله سطح بهینه تكنولوژي مورد 

.استفاده شركت در فرایندهاي عملیاتي اش مي پردازد

 وادار را ها شركت صنایع، از بسیاري در رقابت شدت و عمق افزایش

 استراتژي یا روش از انبوه، تولید سنتي روش جاي به تا است ساخته

 اي وظیفه چند كاري هاي گروه روش این در .كنند استفاده مستمر بهبود

.بخشند بهبود را تولید فرایندهاي تا كنند مي تالش طورمستمر به



 یك عنوان به انبوه سفارشي تولید از ها شركت برخي نیز اكنون هم

 تولید مستمر، بهبود مقابل در .كنند مي استفاده عملیاتي استراتژي

 شركت سریع گویي پاسخ و پذیري انعطاف نیازمند انبوه سفارشي

.باشد مي



انساني منابع مدیریت هاي استراتژي

 و هماهنگي حداكثر ایجاد دنبال به انساني منابع مدیریت استراتژي

 سئوال این به استراتژي این .است سازمان و كاركنان میان همراهي

 كم كارمند زیادي تعداد باید تجاري واحد یا شركت آیا كه دهد مي پاسخ

 را تكراري كارهاي گیرند، مي كمي دستمزد كه كند استخدام را مهارت

 مثل )كنند مي رها را كار كوتاهي مدت از پس اكثرا و دهند مي انجام

 باید كه این یا (دونالدوز مك هاي رستوران استفاده مورد استراتژي

 آموزش خواهند، مي تري بیش حقوق كه كند انتخاب را ماهر كاركنان

 خود كاري هاي گروه در توانند مي و اند دیده متعدد و مختلف هاي

  (.دارد تناسب مستمر بهبود استراتژي با استراتژي این ) كنند مشاركت



 پذیري انعطاف وكسب ها هزینه كاهش براي ها شركت از بسیاري

 مي استفاده موقتي و وقت پاره كاركنان از زیادي تعداد از تنها نه بیشتر

 همچنین هاي شركت .كنند مي استفاده نیز پیماني كاركنان از بلكه كنند،

 سن نژاد، حیث از) متنوع كار نیروي استخدام كه اند، شده متوجه

.شود مي آنها رقابتي مزیت موجب (وملیت



اطالعاتي هاي سیستم استراتژیهاي

 هاي استراتژي از گیري بهره به پیش از بیش شركتها حاضر حال در

 اطالعات تكنولوژي از بتوانند تا اند آورده روي اطالعاتي هاي سیستم

 .كنند استفاده خود، تجاري واحدهاي براي رقابتي مزیت ایجاد براي

 كامپیوتري افزار نرم بار اولین براي اكسپرس فدرال شركت كه وقتي

 نحو به فروشش كرد، عره و معرفي خود مشتریان به را پاورشیب

 چاپ آدرسها، ذخیره براي پاورشیب از .یافت افزایش چشمگیري

.كنند مي استفاده ها بسته موقعیت ردیابي و ارسال و حمل هاي برچسب


