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 بنام خالق خوبی اه

 

ريزي استراتژيک در هر سازمانی بررسی محيط بيرونی سازمان و پارامترهاي بيرونی است که خواه ناخواه بر يکی از مراحل بسيار مهم مديريت و برنامه

خارجی دهد . اين دنياي کنند و ارتباط آنها با دنياي بيرون است که به آنها موجوديت و هويت میها درخالء زندگی نمیسازمان ، تأثير گذارند . سازمان

ان ، رقبا ، کشورهاي ديگر ، کنندگها ، نيازها و سالئق آنها ، تأمينتوان کشور ، جامعه و فرهنگ آن ، دولت و قوانين آن ، مشتريان و خواستهرا می

 . مليتی و غيره دانست المللی ، چندبينهاي شرکت

افی است که هرکدام از عوامل تأثيرگذار بيرونی ، تأثيري مثبت و سازنده و يا اثري مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند . در نظر گرفتن همين نکته ک

رزيابی نمايند کاربردي بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ا هايی صحيح ، علمی ومحيط بيرونی خود را با شيوه "شرکت ها و مديران ارشد آنها ، ضرورتا

اسب محيط ، مشخص نمايند . تنها در اين صورت و در کنار تحليل من دارنددر بيرون ،  سازمان را انتظار  ها و تهديدهايی را کهو در نهايت ، فرصت

به کار گرفت تا در محيط متغير امروز ، شرکتی بتواند  تا پس از کسب ها و رويکردهايی ثمربخش و کارا را توان استراتژيدرونی سازمان است که می

 .اطمينان از بقاء و ادامه حيات خود در پی گسترش و توسعه کسب و کار برآيد

ه مديران شود ، شناسايی گردد و هدف اصلی آن است کرو میها و تهديدهايی که سازمان با آنها روبهگردد فرصتبررسی عوامل خارجی ، سعی می در

 .کنندبرداري نموده يا اثرات عوامل تهديد کننده را کاهش دهند يا از آنها پرهيز ها بهرههاي مناسب ، از فرصتيبتوانند با تدوين استراتژ

خارجی با اين هدف وامل ها و تهديدها ، يک فهرست نهايی تهيه کند . توجه داشته باشيد که بررسی عی بايستی از اين عوامل يعنی فرصتسازمان هر

اصلی  ارامترهايتواند بر سازمان اثر گذار باشد ، تهيه گردد  بلکه هدف ، شناسايی متغيرها و پبااليی از هر عاملی که می شود که فهرست بلندانجام نمی

ها بتوانند از طريق تدوين استراتژي ايدها بنشان دادن واکنش را دارد . شرکت است که شرکت بايد در برابر آنها واکنش عملی نشان دهد ، يعنی توان

برداري خارج ، حداکثر بهره محيطهاي پيش آمده در اي که از فرصت در برابر اين عوامل به صورت تهاجمی و يا تدافعی ، واکنش نشان دهند ، به گونه

 . دترين حد ممکن برساننوه اين عوامل را به پايينرا نمايند و اثرات ناشی از تهديدهاي بالق

 شوندها دارند در پنج دسته کلی زير ، تقسيم میاي بر سازمانخارجی که تأثيرات عمده نيروهاي:   

 يروهاي اقتصادين .1

 یطيو مح یبوم شناس ،یفرهنگ ،یاجتماعنيروهاي  .2

 نيروهاي سياسی ، دولتی و قانونی .3

 وريانيروهاي فن .4

 نيروهاي رقابتی .5

ها دارند ، مديريت هر شرکت بايستی در باال ، اثرات متفاوتی بر شرکتکدام از عوامل و پارامترهاي زير مجموعه نيروهاي خارجی فهرست شده  هر

اين عوامل به  أثيراي را به اجرا گذارد . تتعاملی فعاالنه با عوامل فوق داشته باشد و در قبال عوامل تأثيرگذار بيرونی ، اقدامات حساب شده و هوشمندانه

، ها استفاده کنداز فرصت شرکتی که منفعالنه با اين نيروها ، تعامل داشته باشد حتی بتواند استدهد . بعيد ورت فرصت و تهديد خود را نشان میدو ص

 . آورندهايی را از پا در میمطمئنا تهديدها ، چنين شرکت

هاي توزيع کننده و فروش را بخرد، کننده مواد اوليه و يا شرکتان اين باشد که شرکت تأمينشوند که استراتژي يک سازمخارجی باعث می نيروهاي

 رافيايیهاي محصوالت خود ايجاد کند ، بازارهاي هدف خود را به لحاظ جغي کند ، تغييراتی در طرح و ويژگیبرخی از فرآيندهاي خود را برون سپار

 . ده و يا کاهش دهدهاي خود را گسترش داتغيير داده و فعاليت
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ها و تهديدها حتی شود . شناسايی و ارزيابی فرصتها در مديريت استراتژيک محدود نمیصرفا به تدوين و انتخاب استراتژينيروهاي خارجی ،  تأثير

و  ياتیهاي عملگرفتن برنامههاي ساليانه و در پيش گذاريانداز ، مشخص نمودن اهداف استراتژيک و هدفدر تدوين مأموريت سازمان ، تعيين چشم

 . باشداجرايی نيز تأثير گذار می

ريز مدير باشند . ديد روشن ، نگاه وسيع و ذهن برنامهتوان نام برد که حتی در فضاي راکد اقتصادي کنونی در حال رشد و توسعه میهايی را میشرکت

سازي پيادهها به دست آمده ، اقدامات تجاري اثربخشی را طراحی و تحليلکه از  ارشد يک سازمان ، شرايط محيطی را رصد و متناسب با نتايجی

 . نمايدمی

 بررسی عوامل خارجی فرآيند 

عوامل موثر بيرونی ، بايستی به صورت گروهی و با مشارکت مديران شرکت انجام شود . به جز اينکه از دانش ، تخصص و تجربه مديران در  بررسی

توان استفاده نمود ، مشارکت و درگير شدن مديران واحدهاي سازمان در اين فرآيند ، درک آنان از خود ها میجهت استحکام بخشيدن به تحليل

گردد . اين مسئله تر میتر شده و عميق، موقعيت شرکت بين رقبا و آينده شرکت ، با حضور و مشارکت در بحث تحليل عوامل خارجی ، گستردهازمانس

 در عملکرد مديران و تعامل بهتر و موثرتر آنان با يکديگر ، تأثير مثبتی به جاي خواهد گذاشت . 

نقاط  نييو تع يیدهد و مشارکت مديران در تحليل درونی سازمان و دخالت آنها در شناسالی نيز روي میداخ لمشابه اين امر در مرحله ارزيابی عوام

شود یم گريمختلف سازمان و درک نقاط قوت و ضعف واحدهاي د يهاقسمت يقوت و ضعف سازمان ، باعث آگاهی آنان از وظايف و کارکردها

 .خواهد بود اهمطلوب در عملکرد آن يآن تأثير جهيو نت

دهی بر حسب اهميت و ميزان تاثير تهيه نماييد. را با توجه به نظرات مديران و بدون در نظر گرفتن محدوديت ، اما با اولويت یرونيعوامل موثر ب فهرست

که شناسايی عوامل  تاينجا اين اس. نکته مهم در  سپس بيست عامل که نسبت به بقيه اهميت و تاثير بيشتري دارند را به عنوان فهرست نهايی تهيه کنيد

بر نظرات شهودي و قضاوتی هاي موثق و گردآوري شده از محيط پيرامون سازمان انجام شود و نه صرفا با تکيه بايستی با مطالعه آمار و اطالعات و داده

 صورت پذيرد .مديران 

گردند اطالعات ، تأييد  اما بايستی با توجه به تشناخت آنان حاصل شده اس توجه داشته باشيد که موارد اعالم شده از سوي مديران به پشتوانه تجربه و

 . گوناگون و منابع متفاوت به دست آوردهاي روشتوان از سنجيده شود . اين اطالعات را می و ارزش نظرات آنان در تطابق با داده ها

 هاي زير هستند:داراي ويژگیشوند امل مهمی که موجب موفقيت شرکت میعو 

 اي هستند. مدت داراي اهميت ويژههاي ساالنه و بلنديابی به هدفاز نظر دست .1

 گيري باشند.قابل سنجش يا اندازه .2

 عده آنها نسبتا اندک و انگشت شمار باشد. .3

 هاي رقيب کاربرد داشته باشند.در همه شرکت .4

 اي قابل مالحظه باشند.و بقيه نيز در سطح بخشی و وظيفه دي مربوط به کل شرکت باشنددر سلسله مراتب سازمانی قرار گيرند، تعدا .5

 منابع و  ها روش –آوري اطالعات جمع 

هاي به دست آوردن اطالعات ، مطمئنا با توجه به زمينه فعاليت سازمان ، متفاوت خواهد بود و شما با در نظر گرفتن آوري اطالعات و روشجمع منابع

 يم:کنیآوري اطالعات را به صورت فهرست وار ، ارائه م را جمع آوري نماييد . در زير ، منابع جمع ازين توانيد اطالعات مورد نکات الزم می

 هاروزنامه. 

 نشريات تخصصی. 

 کندهاي اطالعاتی عمومی مانند بانک اطالعاتی وزارت صنايع که در قالب يک فايل اکسس ، اطالعات مناسبی را ارائه میبانک. 

 هاي رسمی و دولتی مانند مرکز ملی آمار ايران و بانک مرکزياز سوي ارگان آمار رسمی منتشر شده. 
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 اينترنت. 

 هاي حاضر در بورس ها ، خصوصا شرکتکتاطالعات رسمی منتشر شده از شر. 

 هاوب سايت اينترنتی شرکت. 

 هاها و بروشورهاي تبليغاتی شرکتکاتالوگ. 

 کنندگان رقباتأمين. 

 مشتريان رقبا. 

  هاي رقيب را ترک کرده اندکارشناسانی که شرکتمديران و. 

 هاها و کتابخانهدانشگاه. 

 هاي فروش محصوالت رقيبکننده و نمايندگیهاي توزيعشرکت. 

. به عنوان د شد خواهاشاره هايی باشيد را در ادامه و در عوامل گوناگون مربوط به نيرو هاي خارجی در منابع اطالعاتی فوق دنبال چه آمار و داده اينکه

 . و غيره را به دست آوريد یمثال در قسمت نيروهاي اقتصادي و از منابع فوق بايد اطالعاتی مانند نرخ تورم ، نرخ بهره تسهيالت بانک

عاتی نماييد و به هايی ، مأمور جستجو در منابع اطالد که کارشناسانی را در قالب گروهبه جهت اينکه چطور اطالعات مناسبی را گردآوري نماييد باي اما

و نمودار تحويل  ولبندي کرده و به صورت جداهاي الزم ، اطالعات مورد نياز را گردآوري و دستهها با بررسیخواهيد تا آنآنها بگوييد که چه می

ارائه  يهار گيرد . از مطلب روشاستفاده قرابندي آنها مورد عوامل موثر و مهم خارجی و اولويتگروه يا کميته مديريت استراتژيک دهند تا در تعيين 

 . ديياستفاده نما ديتوانیمناسب م يهااطالعات جهت ارائه گزارش یکيگراف شيداده ها و نما

تر از عواملی که بايستی شناسايی گردند را به دست آوريد ، موارد مهم و موثر بر موفقيت سازمان را در تر و درکی شفافروشناينکه تصويري  براي

 د :سازمان نقش دارن تيمرتبط باشند در موفق ريکه به موارد ز یم . عوامليکنوار بيان میفهرستزير 

 کنندگان مواد اوليه و پيمانکاران خدمات مورد نياز سازمانتأمين 

 کنندگان و عوامل فروشتوزيع 

 رقبا 

 مشتريان 

 هاي سازمانهاي مرتبط با فعاليتدولت و قوانين و مقررات آن در حوزه 

بندي نموديد ، بررسی کنيد و ببينيد که آيا عوامل شناسايی شده ، داراي که عوامل مهم را با توجه به موارد باال ، فهرست و همچنين اولويت هنگامی

ها به شرح زير یگباشند . اين ويژهاي زير هستند يا خير ؟ در غير اين صورت ترديد کنيد که آنها ، عوامل موثر بر سازمان میبرخی و يا همه ويژگی

 :  باشندمی

 هاي سازمان ، تأثير مثبت يا منفی داشته باشدي اهميت باشد . يعنی بر تحقق هدفآن عامل به جهت دستيابی به اهداف کالن و ساليانه ، دارا. 

 گيري باشدقابل سنجش و اندازه. 

 به عنوان يک فرصت و يا تهديد ، شناسايی کرده باشندهاي رقيب نيز اين عامل را هاي رقبا ، کاربرد داشته باشد و شرکتدر شرکت. 

 مربوط به کل شرکت و يا حداقل در ارتباط با يکی از واحدهاي سازمان باشد. 

  عامل مهم ، تأييد نمايند کيدر صورتی که يکی از مديران ، آن عامل را پيشنهاد کرده باشد ، ديگران نيز آن را به عنوان. 

 : ميکنهاي نيروهاي خارجی بپردازيم ، دو نکته ديگر را خاطر نشان میيات عوامل زير مجموعهاز آنکه به بررسی جزئ پيش
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زنند . اين عمل در برخی می دست ، گوييممی صنعتی جاسوسی آن به که رقبا از اطالعات کسب غيراخالقی نسبتا هايروش به هاشرکت برخی  ( الف

 نيا بهمجبور  ديموارد شا یاما در برخ شودنمی هيباشد . توصدر بعضی کشورها قانونی هم می شده شنيدهباشد و آن طور که کشورها غير معمول نمی

 . ، خصوصا جهت مقابله به مثل ديکار شو

نسبت به کسب  هاي معمول و يا غير متعارف ،، آنها نيز به همين صورت و با شيوه دکنيمی آوريجمع را اطالعاتی ، رقبا مورد در شما که همانطور(  ب

گونه الزامی نسبت به انتشار اطالعات کنند . اگر شرکت شما ، خصوصی است و يا در بورس حضور نداريد ، هيچاطالعات در مورد سازمان شما اقدام می

گمراه کننده را به صورت  توانيد جهت گمراه کردن رقبا به صورتی ظريف و نه رسوا و قابل تشخيص ، اطالعاتی. اما می ديمالی و عملکردي خود ندار

تی غيرمستقيم در معرض آگاهی آنان قرار دهيد . البته اين عمل ، بايستی به صورت هدفمند و هوشمندانه و با روشی خاص ، صورت گيرد و در صور

 . باشدانجام اين گونه اقدامات  نمیکه سود و منفعتی ندارد ، طبيعتا نيازي به 

 خارجی نيروهاي 

عوامل  نينامند . به هر حال هر کدام از ایها را عوامل خرد ممجموعه آن ريز يرا عوامل کالن و پارامترها یخارج يروهايها نيبند ميتقس یدر برخ

 ديداشته باش يیکه نسبت به همه عوامل ، آشنا یستيباشد ، اما با اديز ايآن کم  ريتأث زانينداشته باشد و م ايداشته  ريتأث اممکن است بر کسب و کار شم

 . ديندازيگذار را از قلم ن ريمهم و تأث یعامل یعوامل خارج ليتا در هنگام تحل ديينما یو بررس يیها را شناساو آن

 اقتصادي نيروهاي 

 وجود اعتبار 

  سطح درآمد قابل تصرف 

 ميل به مصرف بيشتر 

 نرخ بهره 

 نرخ تورم 

 صرفه جويی به مقياس 

  نرخ بازار پول 

  کسر بودجه دولت 

 روند توليد ناخالص داخلی 

  الگوي مصرف 

  روند بيکاري 

  سطح بهره وري کارکنان 

 ارزش دالر در بازارهاي جهانی 

  روند بازار بورس 

 جهان  يکشورها ياقتصاد طيشرا 

 صادرات و واردات  عوامل 

 مختلف کاالها و خدمات  يهاگروه يتقاضا برا يیجاجابه 

 کنندهمختلف مصرف يهادرآمد در مناطق و گروه تفاوت 

 متيق نوسان  

 یپول يهااستيس  
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 یمال يهااستيس  

 اتيمال نرخ 

 .ها داردتوان به نيروهاي اقتصادي ، اشاره کرد که تأثير مستقيم و به سزايی بر وضعيت شرکتترين عوامل موثر بر کسب و کار سازمان ، میمهم از

کند ، منافع زيادي بودن نرخ بيکاري ، معنا پيدا می بودن نرخ تورم ، پايين بودن نرخ بهره  و پايين دانيد شرايط خوب اقتصادي که با پايينکه می همانطور

آسان و کم هزينه  تأمينکنندگان ، پايين بودن نرخ بهره ، باعث کند . پايين بودن نرخ بهره ، باعث عدم کاهش قدرت خريد مصرفها مینصيب سازمان

ها و پايين بودن نرخ بيکاري ، باعث افزايش تعداد نفرات داراي سرمايه در گردش مورد نياز شرکت نيهاي جديد و تأمگذاريمنابع مالی جهت سرمايه

اقتصادي ، يعنی افزايش تقاضاي  قگردد و همه اينها در کنار هم يعنی روندرآمد و طبيعتا قادر به خريد محصوالت و يا برخورداري از خدمات می

 . باشدو خدماتی می يهاي توليدبزرگترين فرصت براي سازمانمحصوالت و خدمات که 

ها داشته و يک تهديد و منطقی است که شرايط بد اقتصادي يعنی نرخ تورم ، نرخ بهره و نرخ بيکاري باال ، تأثير معکوس و نامطلوبی بر شرکت طبيعی

 . باشدها میبزرگ براي آن

هاي خارجی ، شرايط بازار بورس و سرمايه ، توليد ناخالص ملی ، نرخ ماليات ، ارزش پول ملی در برابر پولتوان به ديگر عوامل موثر اقتصادي می از

به لحاظ تهديد و  االمللی و ميزان نقدينگی در جامعه اشاره کرد که مقدار اين عوامل و سير صعودي و نزولی آنها شرايط متفاوتی رشرايط اقتصادي بين

 . آوردوجود میيا فرصت بودن آنها به 

اي است که باشد وضعيت به گونهشرايط کنونی که ارزش برابري ريال و پول هاي خارجی به صورت واقعی و مبتنی بر ساز و کارهاي اقتصادي نمی در

کشورهايی مانند صادرات محصوالت و خدمات را تحت فشار قرار داده و موجبات خوشحالی واردکنندگان را فراهم ساخته است . جالب است بدانيد 

 . هاي صادر کننده محصوالت و خدمات خود را موجب گردنددارند تا رونق شرکتدا ارزش پول خود را پايين نگه میو ژاپن عم چين

 یطيو مح یبوم شناس ،یفرهنگ ،ینيروهاي اجتماع 

 نرخ زاد و ولد 

 هاي ذي نفعتعداد گروه 

  ميزان ازدواج 

 تعداد طالق 

 تعداد تازه تولدها 

  تعداد مرگ و مير 

  )نرخ مهاجرت )ورودي و خروجی 

 هاي تامين اجتماعی برنامه 

  اميد به زندگی 

  درآمد سرانه 

 اي، واحدهاي توليدي و سازمان خدماتی هاي زنجيرهمحل فروشگاه 

  نگرش نسبت به تجارت 

  شيوه زندگی 

 ميانگين درآمد قابل تصرف 

 اعتماد به دولت 

  نگرش به کار 
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 عادت خريد 

  رعايت اصول اخالقی 

 نگرش به پس انداز 

 نقش جنسيت 

 گذاري نگرش به سرمايه 

 برابري نژادي 

 استفاده از وسايل کنترل جمعيت 

  ميانگين سطح تحصيالت 

  مقررات دولت 

 نگرش درباره گذرانيدن زمان بيکاري 

 نگرش درباره کيفيت محصول 

  نگرش درباره ارائه خدمت به مشتري 

 هانگرش درباره خارجی 

 در ندادن انرژيه 

  برنامه هاي اجتماعی 

 ها وکشورتغيير جمعيت در ناحيه، شهرها، ايالت 

 ارزش قائل شدن براي زمان بيکاري 

يت کنونی و تغييرات اين عوامل باشند . وضعکه در دسته نيروهاي اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بسيار متنوع و داراي تأثيرگذاري بااليی می عواملی

در  تغييراتهايی که ناشی از ثرات اين عوامل و تهديدها و فرصتاي در محصوالت ، خدمات ، بازارها و مشتريان بگذارد . ااثرات عمدهتواند می

، خدماتی   یهاي توليدي ، صنعتاري پارامترهاي ديگر ، کليه شرکتترکيب جمعيت ، پراکندگی سنی ، ميزان تحصيالت ، طرز فکر و رفتار مردم و بسي

 . کنندغير انتفاعی را با چالش مواجه میهاي دولتی و و حتی سازمان

باشد . رشد سريع جمعيت در دهه شصت ، رويکردهاي متفاوت دولتمردان ص در کشور ما ، سريع و پرشتاب میتغييرات اجتماعی و فرهنگی ، باالخ روند

ت فرهنگی در کشور ما شده است . حتی در شرايطی که سرعت تحوالت وتغييرات ، به مسائل اجتماعی و فرهنگی باعث باال رفتن سرعت تحوال

شود در هايی که انجام میرسیها و برها و مديران ارشد آنها بايستی به دقت سير تحوالت را مد نظر قرارداده و از نتايج تحليلنباشد ، شرکت ريمگچش

 . ببرند هاي خود نهايت استفاده راطراحی و تدوين استراتژي

ترين اند بطوري که ايران را به يکی از جوانيروي جوان و آماده به کار درآمدهو متولدشدگان ابتداي دهه شصت از اواسط دهه هشتاد در قامت ن کودکان

. اين  باشند اشتهپرجمعيت دها در طراحی محصوالت و ارائه خدمات خود بايد نگاهی ويژه به اين نسل . طبيعتا سازمان کشورهاي دنيا تبديل نموده است

اند که با توجه به شرايط فرهنگی و اقتصادي امروز ايران ، عموما دو فرزند بيشتر نخواهند داشت . ون به صورت زوج هاي جوانی درآمدهنسل هم اکن

زم شخصی ، دوره هاي آموزشی از سنين باشد . اتاق جدا ، وسايل و لواگذاري روي تک فرزند خود میهم و غم اين پدر و مادرها ، آموزش و سرمايه

 . باشدپايين و غيره از الزامات انکارناپذير فرزندان امروز می

م هاي گوناگونی را در قشرهاي مختلف به وجود آورده است . نوع نگرش مردطريق اينترنت و ماهواره ، گرايش آسان امروز با دنياي بيرون از ارتباطات

جهت  اهها در دانشگاهباشد . حضور پر رنگ زنتفريح به سرعت درحال دگرگونی می ريزي جهت گذراندن وقت ومهبه زندگی ، نحوه مصرف ، برنا

هاي شغلی جهت دستيابی به جايگاه اجتماعی مناسب و افزايش استقالل مالی و قدرت خريد آنها ، حصيالت عالی و به دست آوردن فرصتکسب ت
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 ندامو بهداشتی ، استفاده از خدمات موسسات زيبايی چهره و تناسب ا یص بانوان مانند پوشاک ، لوازم آرايشبازار مناسبی را براي محصوالت مخصو

 . به وجود آورده است

باشد . مردم زيست در حال بهبود میهاي مختلف به مسئله محيطباشد و نگاه قشررش مردم کشور ما در حال تغيير میمورد محيط زيست نيز نگ در

 نيدهند و ا تياهم ستيز طيهايی که به حفظ محزند و شرکتهستند که آسيبی به محيط زيست نمیامروزه اهميت بيشتري براي محصوالتی قائل 

 . را براي خود خواهند خريد ستيز طي، منافع اهتمام به حفظ مح نديخود از آن استفاده نما غاتيو در تبل ندياعالم نما یرا به صورت عموم کرديرو

 سياسی ، دولتی و قانونی نيروهاي 

 زدايی مقررات دولتی با مقررات 

 تغيير در قوانين مالياتی 

 هاي خاص تعرفه 

 هاي اقدامات سياسی کميته 

 دهندگان درصد مشارکت راي 

 کنندگاناض به دولت و عده اعتراضهاي اعتراض به دولت، شدت اعترکانون 

 هاي دفاعی ميزان هزينه 

  مقررات و قوانين مربوط به دادن فرصت برابر به داوطلبان مشاغل 

 هاي دولت ميزان يارانه 

 قوانين ضد انحصاري 

 رابطه آمريکا و چين 

 شرايط سياسی در کشورهاي خارجی 

  ميزان بودجه دولت بازارهاي کار ارز و نفت 

 فعاليت هاي تروريستی و شدت اين فعاليت ها 

کنند کنند ، يارانه پرداخت میکنند ، برخی قوانين را حذف میکه مقرراتی را تدوين و تصويب می ، دولت و مجلس ، نهادهاي اصلی هستند حکومت

 . گيرندو ماليات می

يا دريافت خدمات يد مصحوالت و ها براي خرها و سازماناشد و مشتري بزرگ بسياري از شرکتبدر کشور ما بزرگترين کارفرما می همچنين دولت

 وها گرفته تا بزرگ ، منشا ايجاد فرصتها ، از کوچک گيرد براي سازمانکه در پيش میباشد . بنا به همين داليل ، نگرش دولت و اقداماتی می

 . باشدتهديدهاي بيشماري می

ها باشد و يا با ايجاد هاي فعاليت سازمانليه صنايع و زمينهکسب و کار در کتواند با تسهيل امور و مقررات ، بزرگترين حامی و پشتيبان رونق می دولت

 . ها باشدو پاگير ، تهديدي جدي براي شرکت ها و قوانين دستمحدوديت

ليل ها بايد زمان زيادي را صرف بررسی و تحهاي آنها و استراتژيستگردند ، سازمانسی و قوانينی که از دولت صادر میتوجه به اهميت عوامل سيا با

 . دبينی شرايط سياسی آينده ، تماس با مسئوالن دولتی ، حضور در سمينارها و گردهمايی هاي دولتی نماينمقررات و قوانين دولتی ، پيش

تی چون هاي دولت در زمينه هاي اجتماعی ، سياسی و اقتصادي ، اهميت مطالعه دقيق عوامل سياسی و قانونی را بيش از پيش نموده است . اقدامابرنامه

هاي ديگر بايستی زير ذره نامههاي انرژي و بسياري اقدامات و برهاي نقدي ، حذف يارانهها ، پرداخت يارانهبندي سوخت ، هدفمندکردن يارانهسهميه

ی در صورت امکان ايجاد فرصت ها را به حداقل برسانند و يا حتلی پرهيز شده و اثرات نامطلوب آنها باشد تا از تهديدهاي احتمابين مديران ارشد سازمان

 . برداري نمايندنموده و از آنها بهره
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هاي کاهش هزينه ، ريزي و اجراي پروژهر پيش گرفت ، مديريت انرژي ، طرحتوان در واکنش به اين اقدامات دیهايی که معنوان مثال از برنامه به

 . باشندکاهش اثرات نامطلوب تهديدها میي باشد که همگی در راستاوري میبهبود راندمان و افزايش بهره

 ميکناسی، قانونی و دولتی را فهرست میزير عوامل مهم و تأثيرگذار نيروهاي سي در . 

 بوروکراسی پيچيده و کاغذبازي يا مقررات زدايی دولت 

 ها و عوارض گمرکیقوانين مالياتی ، تعرفه 

 قوانين حفظ محيط زيست و ايمنی کار 

 هايارانه 

 المللیکشورهاي خارجی و سازمان هاي بين روابط با 

 مقررات صادرات و واردات 

 گذاري خارجی در کشورقوانين سرمايه 

 سازيتصدي دولت درهمه امور يا خصوصی 

 وريافن نيروهاي 

يافته است . دستاوردهاي توان گفت که دوره زمانی دو برابر شدن علم به سال کاهش ، سرعتی شگرف يافته و به جرأت میتوليد علم در جهان  ميزان

به  ليدهاي ساخت و فرآيندهاي توجديد در علوم پايه ، تأثير خود را در علوم مهندسی و توليد محصوالت جديد به خوبی نشان داده است . تکنولوژي

کنند اما محصوالتی با کيفيت میگذاري بااليی را طلب هاي جديد ، سرمايهورياها و فنباشند . تکنولوژيسرعت در حال پيشرفت و بهينه شدن می

 . کنندباالتر ، قيمت کمتر و کارکردهاي متفاوتی ، توليد می

هاي تحوالت سريع ، سليقه و ذائقه مشتريان را به شدت تحت تأثير قرار داده و آنها را بيش از پيش ، تشنه و طالب محصوالت نوين و با کارکرد اين

محصوالت  ت، اپل و سامسونگ به سرع ی، ال ج ی، سون ايهاي تلفن همراه مانند نوککننده گوشیپيشرو توليدهاي بزرگ و نموده است . شرکت زيمتما

هاي شهر هستيم . اي در خيابانهاي کرههد حضور خودروهاي جديد ساخت شرکتکنند . هر روزه شاجديد و با امکانات چشمگيري را ارائه می

 . نوآوري و متفاوت بودن نيز خواهان بسياري پيدا کرده است همانطور که کيفيت و قيمت اهميت دارد ،

هاي قوي به جز کسب و کارهاي  نوتکنولوژي ، اينترنت و پردازندهفضا ، نا اي ، هواوري هستهاوتکنولوژي ، فنبيوري مانند اجديد دنياي فن دستاوردهاي

سريع اطالعات،  دازشهاي اطالعاتی گسترده ، پر . انتقال الکترونيکی پول ، بانک هاي خدماتی را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است توليدي ، فعاليت

ها را هايی که آنهاي بزرگ براي سازمان امل ديگر باعث به وجود آمدن فرصتدنياي مجازي ، تجارت الکترونيک ، آموزش از راه دور و بسياري عو

 . دارند ، شده است خودهايی که بی اعتنا ، سر به کار و شيوه قديمی براي شرکتاند و تهديدهاي جدي شناخته ، درک کرده و به کار گرفته

 ها با هوشياري اين تحوالتکند . برخی شرکتها را از صحنه فعاليت حذف میاد است و هر روزه تعدادي از شرکتتغييرات نوآوري بسيار زي سرعت

خود قرار  کارهاي مديريت تکنولوژي را در دستور ها حتی جلوتر رفته و برنامه. برخی سازمان کنندبرداري میها بهرهرا زير نظر دارند و از اين فرصت

 . ريزي نمايندداده اند تا به صورت سيستماتيک و مدون براي استفاده از تکنولوژي و پيامدهاي مثبت آن برنامه

 رقابتی نيروهاي 

هاي رقيب از بازار ، ها ، سهم شرکترقيب و تعيين نقاط قوت ، نقاط ضعف ، توانايیهاي ررسی عوامل محيطی ، شناسايی شرکتاي از بعمده بخش

هاي مربوط به شرکت هاي رقيب در امر تدوين باشد . گردآوري اطالعات و ارزيابی دادههاي مربوط به رقبا میهاي بلندمدت و استراتژيهدف

اي نيست اما هدف شما بايد دانستن همه چيز در مورد يح و دقيق در مورد رقبا کار سادهها نقشی حياتی دارد . با آن که کسب اطالعات صحستراتژيا

 رقبا باشد . هرچه در مورد رقبا اطالعات کسب کرده باشيد باز هم کم است .

 بيرق يهادرباره شرکت يديکل يهاپرسش : 
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 هاي رقيب کدامند؟نقاط قوت اصلی شرکت 

 کدامند؟هاي رقيب نقاط ضعف اصلی شرکت 

 هاي رقيب کدامند؟مدت و استراتژيهاي بلندهدف 

  هاي رقيب در برابر متغيرهاي اقتصادي، سياسی، اجتماعی و فناوري؟نحوه واکنش شرکت 

 باشند؟رقيب تا چه اندازه آسيب پذير می هايهاي شرکت هاي شرکت ما در برابر ضد حملهاستراتژي 

 ا چه وضعيتی دارد؟پايگاه محصوالت ما در برابر محصوالت رقب 

 شوند و چه تعداد خارج؟ تعداد شرکت به اين صنعت وارد می چه 

 اين صنعت چنين وضعيتی داشته باشيم؟ چه عوامل اصلی موجب شده که ما در 

 کنندگان چگونه است؟ کنندگان مواد اوليه و توزيعدر اين صنعت رابطه بين عرضه 

 هاي رقيب در اين صنعت شود؟واند موجب تهديد شرکتاندازه می ت محصوالت و خدمات جايگزين تا چه 

توانيد از نقاط قوت رقبا الگوبرداري نماييد که در هاي شرکت شما تأثيرگذاري عمده اي دارد میهی از رقبا که در تدوين استراتژيجز کسب آگا به

 . توانيد استفاده کنيدمی Bench Marking هاي ارائه شده در سيستم مديريتی الگوبرداري از بهترين هااز روش نهياين زم

 عوامل مهم و موثر خارجی تعيين 

آوري مهم خارجی که تأثيري غير مستقيم و عوامل زيرمجموعه آنها را که تأثيري مستقيم بر سازمان دارند را مرور نموديم . پس از مراحل جمع نيروهاي

بندي را ثبت و اولويت م، عوامل مه کياستراتژ يزيربرنامه تهيکم ايبندي و تحليل آنها و استفاده از نظرات مديران سازمان درقالب گروه اطالعات ، دسته

ن و وار بيان کرديم تأثيري مهم در سازمانماييد . برخی از عواملی که در اين مطلب در مورد آنها توضيحاتی را ارائه کرديم و يا به صورت فهرست

باشند ، با اين حال در ابتدا مروري خالصه بر روي همه آنها انجام دهيد و مواردي را می ريتأثيا بی کسب و کار شما دارند و برخی ديگر کم اهميت و

مشخص خواهد  آوري اطالعات بپردازيد . بررسی اطالعات گردآوري شده ،ند را مشخص سازيد سپس در مورد آنها به جمعآيکه به نظر ، مرتبط می

 . تهديد ورتنمود که آن عوامل به چه ميزان در موفقيت کسب و کار شما ، نقش دارد ، چه به صورت فرصت و چه به ص

ل و نتيجه که سعی نکنيد دريايی از اطالعات ، ايجاد کنيد که احتمال غرق شدن در آن زياد است ، همانطور که کمبود اطالعات ، تحلي شودمی هيتوص

 . از اطالعات از ديده شما ، پنهان می سازد یانبوه انيکند ، زيادي اطالعات نيز نکات مهم و موثر را در معايد شما نمی درستی را
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