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 هابنام خالق خوبی

------------ 

 

گردد برای درک بهتر سازد لیکن پیشنهاد میه ارایه شده صرفا شما را با مبانی و مفاهیم اولیه مدیریت استراتژیک آشنا میخالصدانشجوی گرامی  ه :توجّ

 استفاده شده در پایان این چکیده مراجعه نمایید . مطالب به منابع

 نگاه اجمالی به مدیریت استراتژیک بخش اول : 

 مقدمه 

رشد و در حال که در طی زمان ها همچنانریزی نیاز دارد؟ سازمانسؤال این است که چرا سازمان به مدیریت و برنامه در رویه کسب و کار به طور معمول

مدیران، هنگامی  و ها باید به ناچار آن را دریابندهایی روبرو شوند که تمامی سازمانمدیرانی خواهند داشت که در آغاز با شگفتی، نیاز به حرکت هستند

شوند، ساختارها و مواردی مانند آن، تبدیل به شرایط نامناسبی می ها، قوانین و مقررات،ها، رویههایی که در طی آن روششوند که در موقعیتبکارگرفته می

، اداره کردن و رویارویی سریع با ان وظیفه اصلی مدیرتوان نتیجه گرفت که اینگونه میپس  . گیرندکافی را ببتوانند از بینش و قضاوت فردی خود بهره 

 باشد .می استثناها

 استراتژی از دیدگاه دانشمندان مختلف 

را  و به همین دلیل وی  داز مفاهیم استراتژی را معرفی کر سال قبل از میالد بسیاری 340سردار چینی در (   Sun – Tzu) تزو سان کتاب هنر جنگ نوشته

در  او اترنظهنوز هم  اما از دوران او گذشته است سال که چند هزار یوجود با. جهان دانست شناخته شده یهاستیاستراتژ نیتریمیاز قد یکی توانیم

داشت و  یتوجه جد کیو تاکت یتزو به تفاوت استراتژ سان.  ردیگیو مورد اشاره قرار م شودیکه در کتاب هنر رزم مطرح شده، نقل م ،یاستراتژ نهیزم

بوده توجه  امیروزیپ سازنهیکه زمییهایبه استراتژ کدامچیاما ه نند،یبیمن را م یروزیپ یهاکیمردم تاکت  گوید :می جمله به او منسوب است که نیا

 .کنندینم
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حال،  نیاست. با ا شدهاو در نبرد و جنگ خالصه  یبرا کیبوده و علوم استراتژ یمتفکر نظام کیاست که سان تزو  ینکته ضرور نیبر ا دیتأک البته

 توانیم زیکسب و کار و تجارت ن یدر فضا یاو را تا حد یهاهیو توص نظرات یهامصداق

 کار گرفت.به

وزارت دفاع آمریکا تجربیات مهم و استراتژیک مربوط  1960اوایل دهه در همچنین در ادامه و 

پس دو سال .  گذاری کردریزی استراتژیک را پایهبه جنگ جهانی دوم را تدوین و مبانی برنامه

 کنت آر اَندروساستاد دانشگاه هاروارد و (   Alfred D. Chandler Jr)آلفرد چندلراز آن 

(Kenneth R. Andrews)  ا کردند امّاین مفاهیم را در دنیای کسب و کار مطرح  1965در سال

اولین شرکتی بود که (  Igor Ansoff) آنسوفگوریابه مدیریت (Lockheed)  شرکت الکهید

  نماید.سازی ریزی استراتژیک را بکار گرفته و با موفقیت آنرا پیاده توانست برنامه

داشت که گام اول  دیو تأک کردیاشاره م ینیآفرارزش و ارزش جادیبه ا ، آنسوف گوریا

موضوعی .  آن بازار جذاب باشد یاست که برا یمحصوله انتخاب بازار هدف و ارائ ،ی استراتژ

د . وی متعدد، توسعه داده ش سندگانیتوسط دانشمندان و نو یابیبازار تیریکه بعدها در مد

که  یمفهوم ، دانستیم یو آن را ستون استراتژ کردیم دیتأک یرقابتتیمز تیبر اهم نیهمچن

 نیهمچن او  .کرد فایآن ا جیدر توسعه و ترو ینقش مهم ( Michael Porter)  پورتر کلیمابعداً 

-Black) اهیس جعبه کیکسب و کار مانند  ایبه سازمان  توانینم ،یاصرار داشت که در استراتژ

box) و  یداخل یاتیعمل یهاکسب و کار، جنبه یندهایبه فرا دیمتمرکز شود و با یرونیب طیمح یفقط رو دینبا ستیاستراتژ و به عبارتی دیگر نگاه کرد

پورتر هم، مایکل منعکس شد و  SWOT سیدر ماتر W و S شاخصبعدها در قالب دو  دگاهید نیاد. داخل مجموعه هم توجه داشته باش یهاقوت و ضعف

وکار قدرت نگاه به درون کسب ،وی  یشنهادیخود افزود تا مدل پ یهالیارزش را به تحل رهیخود را مطرح کرد، بحث زنج یرقابت یرویپنج ن کهنیپس از ا

و پاراهاالد هم بعدها، نگاه به  هملیگر (توجه ندارد آن و به داخل ندیبیم اهیس کار را به عنوان جعبهوسازمان و کسب رو،ی)مدل پنج ن . کند دایرا هم پ

 به نگاه آنسوف، طرح کردند و توسعه دادند. هیشب یکردیو با رو قیدرون را به صورت عم

 کند :پنج دیدگاه مطرح می دراستراتژیست معروف کانادایی ، استراتژی را  ( Henry Mintzberg) هنری مینتزبرگ

 Planاستراتژی به عنوان یک طرح  •

 Ployاستراتژی به عنوان یک شگرد یا نیرنگ  •

 Patternاستراتژی به عنوان الگو  •

 Positionاستراتژی به عنوان موقعیت  •

  Perspectivاستراتژی به عنوان نگرش   •

 کیاستراتژمدیریت  یهادواژهیبا کل ییآشنا

 ( strategic Managment)  کیاستراتژ تیریمد

 مدت خود دست یابد. های بلندسازد تا به هدفای چندگانه که سازمان را قادر میهنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه -
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 مدیریت استراتژیک روشی منطقی، عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان است. -

ی اتخاذ تصمیمات خوب های گذشته براعمل نماید. با توجه به تجربه 4برابر  2در  2قانون مدیریت استراتژیک یک علم محض نیست که با توجه به  -

 استراتژیک الزم است از قضاوت شهودی استفاده شود.

 اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر. ،هنر و علم تدوین -

 یریگمیاهداف و تصم نییبه تع هایاست که در آن استراتژ یشود و روش یبه اهداف م لین یمؤثر برا یچند استراتژ ای کی جادیا کیاستراتژ تیریمد -

 ی.استراتژ یابیو ارز کنترلی و استراتژ یاجرای، استراتژ توسعه :است  دهیمطرح گرد یو اساس یسه عنصر اصل فیتعر نی. در ا پردازدیم کیاستراتژ

 . ستآینده ا یتازه و متفاوت برا یهاخلق فرصت ک،یاستراتژ تیریهدف مد -

 )Strategies management process ( کیاستراتژ تیریمد ندیفرآ

 هااستراتژی نیتدو (1

 هااجرای استراتژی (2

 هااستراتژی یابیارز (3

 (Edit strategies) تدوین استراتژی 

به  را ییهافرصت ای کنندیم دیتهد سازمان را یخارج طیکه در مح یعوامل ییشناسا شود، نییشرکت تع تیاست که مامور نیاستراتژی ا نیمقصود از تدو

استراتژی خاص  انتخابگوناگون و هاییدر نظرگرفتن استراتژ بلندمدت، ییهاهدف نییسازمان ، تع یضعف داخل نقاط قوت و ییآورند ، شناسایوجود م

 گیرند.مورد بررسی و مطالعه قرار می تیجهت ادامه فعال

 Implement the strategy اجرای استراتژی 

 نیشوند واستراتژی تدو جیبس رانیمد است که کارکنان و نیها امنظور از اجرای استراتژی . نامندیم کیاستراتژ تیریمد یمرحله عمل ها رااجرای استراتژی

.  ندیکه افراد خود را متعهد به سازمان نما کندیم جابیا و  مرحله بوده نیترلاستراتژی مرحله اجرای مشک،  تیریدر مد . به مرحله عمل درآورند شده را

 . ندینما زهیانگ جادیبتوانند در کارکنان ا رانیدارد که مد یامر بستگه این ب هااستراتژی ییمرحله اجرا تیموفق

 Strategy evaluation استراتژی ارزیابی 

 :گیرد را در بر می ریعمده به شرح ز تیعالبوده که سه ف کیاستراتژ یابیارز کیاستراتژ تیریمرحله در مد نیآخر

 اند.قرارگرفته یکنون هاییاساس استراتژ و هیکه پا یوخارج یعوامل داخل یبررس 

 هامحاسبه وسنجش عملکرد 

 یاقدامات اصالح  
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  strategic planning  ریزی استراتژیکبرنامه

 فیآن تعر یبرا یاست که چارچوب مشخص یکامالً رسم تیفعال کی ک،یاستراتژ یزیراست که برنامه نیا دیبه خاطر داشته باش دیکه با یانکته نینخست

 نیا سپسپذیرد انجام  کیاستراتژ یزیرکه برنامه ردیگیم میسطح شرکت، رسماً تصم نیارشد در باالتر ریاست که مد نیبودن ا یاز رسم منظور .شودیم

و  شودیم میتنظ کیسند استراتژ کیهم،  تیدر نها «.میانجام ده کیاستراتژ یزیبرنامه ر دیبا»که  شودیابالغ م یاتیعمل رانیو مد یانیم رانیمسئله به مد

 د .رنیگیدر نظر م کیو آن را به عنوان برنامه استراتژ گرددیم میجلسات تنظ یکتاب، به عنوان خروج یحت ایدفترچه  کیدر حجم  یزیچ

. کنندیم میسند ابالغ شده تنظ نیخود را بر اساس هم یاتیهم برنامه عمل نهاو آ شودیابالغ م یانیم رانیبه مد رعاملیمعموالً توسط مد کیاستراتژ نامهاین بر

برنامه برگزار  لیو اصالح و تعد یبازنگر یمشخص برا یرا در فواصل زمان یجلسات نیو همچن ردیگیکنترل در نظر م یرا هم برا ییهادوره ت،یریقاعدتاً مد

 . کندیم

 دیخواه د،یریدر نظر بگ کیاستراتژ یهابهتر بر سر اقدام یریگمینظر، همسو شدن و تصمتبادل ،یهماهنگ یچارچوب برا کیرا  کیاستراتژ یزیراگر برنامه

مدل مشخص  کیصرفاً  ک،یاستراتژ یزیربرنامه یبرابه یاد داشته باشیم که  اما و موثر باشد دیمف اریبس تواندیبزرگ م یهاابزار در سازمان نیکه ا دید

کردن  دایرا به فرضِ ادامه پ آینده خواهدی، ماستراتژیک یزیربرنامهه اینکه صخال کنند. یزیربر اساس آن مدل برنامه دیهمه با مییوجود ندارد که بگو

 . امروز، اداره کند یروندها

   Strategy استراتژی

 یبردارشده و بهره یزیرو برنامه یاز اهداف فعل یادیبن ییالگو ی،استراتژ کی .مطرح شد یواژه تجار کیبار به عنوان  نیاول یبرا 60از دهه  یواژه استراتژ

 : سازدیموضوع را محقق م 3 یاستراتژ است .ی طیعوامل مح گریسازمان با بازارها، رقبا و د کیمنابع و تعامالت  صیو تخص

 محقق شوند؟ دیبا یاهداف چه -

  متمرکز کرد؟ دیو بازارها با عیکدام صنا در -

از  کیبه هر  دیچگونه و کدام منابع را با یرقابت تیمز کیبه منظور کسب  یطیمح یدهایو مواجهه با تهد یطیمح یهااز فرصت یبرداربهره یبرا -

  انجام داد؟ کیدر خصوص هر  دیرا با ییهاتیداد و چه فعال صیها تخصبازار/ محصول

گیری مدیران در سطوح باال و صرف مقادیر قابل توجهی از منابع سازمان است. ای هستند که موفقیت آنها در سایه تصمیمها اقدامات بالقوهاستراتژی

به صورت گسترش دادن  تواندیم هایتژبه عبارتی دیگر، استرا ابدیبلندمدت خود دست  یهابه هدف تواندیآن سازمان م لهیاست که بوس یابزار یاستراتژ

ها، فروش  نهیو عرضه محصول، رسوخ در بازار، کاهش دادن هز دیتول گر،ید یهاشرکت دیخر ها،تیبه فعال دنیتنوع بخش ،ییایسطح جغرافدر تیفعال

ها دارای فوایدی به استراتژی.شوند اهداف بلندمدت محقق می هاکه از طریق آنهستندی هایساز و کار ،هااستراتژی. خالصه اینکه باشند هاییاز دارا یاقالم

 باشند : شرح زیر می

 دهد .میاستراتژی قبل از هر چیز امکان ارزیابی محیط و پیش بینی آینده را  .1

 .سازدمیل به اهداف مشترک و انسجام را فراهم میاستراتژی در درون سازمان به طور یکپارچه  .2
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 د .دهدهد و برای برنامه ها یک چارچوب تشکیل میها را به یک مجرای معینی سوق میفعالیت ها ،استراتژی و سیاست .3

 .دهدهای سازمان را افزایش میها و پروژهستراتژی ،کیفیت تصمیما .4

 .دهدفرصت خود ارزیابی را به سازمان می .5

  Strategists  هااتژیستاستر

 افرادی هستند که مسئول موفقیت و شکست سازمان هستند.  -

 این افراد دارای عناوین شغلی مختلف هستند مانند مدیر عامل، رئیس، مالک، رئیس هیات مدیره، مدیر اجرایی، رئیس دانشگاه و....  -

 .ایجاد تعهد و احساس مالکیت و ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری : ایجاد بستری برای تغییر ، ها سه مسئولیت اصلی دارنداستراتژیست -

 Vision  چشم انداز

 .دارد یسازمان جنبه آرمان یکه برا یقابل تحقق و جذاب و متفاوت با وضع موجود انه،یگرااست واقع یاندهیآ ،اندازچشم -

  .آن حرکت کند یبه سو دیاست که سازمان با یسرنوشت حیصر انیب -

 (The art of seeing invisibles  . )   باشدیم هایدنیناد دنید هنر -

 “فعال و شاداب است  یما رسیدن به یک جامعه مدن یافق سازمان ” : . مثالً اغلب یک جمله بیش نیست -

  Mission تیمامور 

ه را ب یهر شرکت یفلسفه وجود ت،یمورام . و از جنس هدف است شودیم فیتعر ازین کیبراساس  وسازمان است  کی یوجود لیسازمان دل تیمامور

سازمان  ندهیآ ریاست که مس یسازمان، نمودار تیدر واقع مأمور و سازدیم زیمشابه متما یهاسازمان را از سازمان کیاست که  یکند و سندیم انیب یروشن

 .دینمایرا مشخص م

عبارتند از : مشتریان ، محصوالت و خدمات ، بازارها از نظر جغرافیایی ، فناوری و تکنولوژی،  دیوید فرد آراجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان از نظر  

  توجه به ماندگاری سودآوری و رشد ، فلسفه ، ویژگی ممتاز ، توجه به تصور مردم و توجه به کارکنان .

کسب و کار برحسب مشتریان، حوزه سازمان به ذینفعان و تعهدات ( نیز شامل  Alex Miller) آلکس میلراجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان از نظر 

 .  باشدکارکردهای سازمان و تکنولوژی به کار رفته تعیین می

شود و نه براساس محصوالت تولیدی چرا که نیازها ثابت اما مشکل باید براساس نیازهای مشتریان تعریف میماموریت  : لویتمنابع مزیت رقابتی از نظر 

 .برآوردن نیازها متغیر است

  اندازبا چشم تیتفاوت مامور

از  آلدهیا ندهیآ کیدورتر داشته و  یدگاهیسازمان د اندازاما چشم پردازدیم یو محصوالت کنون انیسازمان، مشتر یکنون تیسازمان به وضع تیمامور 

 سازمان است. یهاانداز در موضوع فرصتو چشم تیمامور نیب تفاوت.  سازدیرا مجسم م ندهیدر آ یوضع کنون
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  Mission statement تیمامور بیانیه

با  ک،یاستراتژ ی. در واقع، اغلب سندها دیکن میو تنظ هیکسب و کار را ته تیمامور هیانیاست که ب نیا  کیاستراتژ یزیربرنامه یهاگام نیاز نخست یکی

 دهیهم، د دیشا و تان خورده باشدها به چشمها و شرکتاداره واریبر د ختهیآو ل،یو شک بایز یهادر قاب هاهیانیب نیا دیشا . شوندیآغاز م تیمامور هیانیب

ممکن  یحت و دهندیاختصاص م «تیمامور هیانیب»از آن را به  یو بخش کنندیم میتنظ یدفترچه را به عنوان سند استراتژ کیها، شرکت یکه بعض دیباش

  . دیمشارکت کرده باش تیمامور هیانیو نوشتن ب نیدر تدو ناست خودتا

 تیمامور هیانیکه در ب یپرسش اصل و کندیم زیمشابه متما یهاسازمان ریسازمان را از سا کیاست که  یسند تیمامور هیانیبتوان گفت که بنابراین می

به چهار برخوردار بوده و  زیتماو  انعطاف،  اختصارید از مشخصاتی از قبیل با تیمأمور هیانیب م؟یمشغول هست ی: ما به چه کار است نیا شودیپاسخ داده م

 کجا و چرا پاسخ دهد. ،یچه کس ی،برایزیسؤال چه چ

 کسب کنند. یشتریب یتا دستاوردها میرا توانمندتر ساز یخاک کره نیا یرو یهر فرد و سازمان میخواهیما م:  کروسافتیما تیمأموربیانیه مثال : 

  Tactics هاتاکتیک

 دهند که در این راه ابزارهای ویژه با تصمیماتی که در جهت اجرا و چگونه انجام خواهد شد.نشان می

  politics هاسیاست

 .  مدنظر قرار داد دیرا با یراه چه اصول اساس نیهستند که هنگام رفتن در ا نیکننده اانیب -

 باشد.یشرکت م یروزمره و تکرار طیکننده شرانییتع و ابدییشرکت تحقق م انهیآنها اهداف سال قیاست که از طر ییو کارها ساز -

 های ساالنه دست یافت. توان به هدفابزاری است که به آن وسیله می -

 .کندعنوان رهنمود استفاده میگیری از سیاست به هنگام تصمیم میهای اعالهایی است که شرکت برای دستیابی به هدفرهنمودها، مقررات و رویه -

 باشند.کننده شرایط روزمره و تکراری شرکت میتعیین -

 های ساالنه در اجرای استراتژی اهمیت دارند. مانند هدف -

 توان آنها را برای کل شرکت، در سطح واحد مستقل و در مورد یک بخش تعیین نمود.می -

   Programsها برنامه

 چه زمانی و از طرف چه کسانی انجام خواهد گرفت.  ها در کجا ،کنند و اینکه این فعالیتو هفتگی را مشخص می ماهانه های سه ماهه ،فعالیت

    Budgets بودجه ها

 .ها چه سودی عاید خواهد شد وچه مقدار هزینه باید کردنشان دهنده آن هستند که از این فعالیت

  Goals آرمان 

تواند در ی. آرمان م کندیمشخص م یو توجه به تحوالت آت ینگرندهیحرکت را با آ یکند، آرمان راستایم نییفلسفه بودن را تع ت،یهمانطور که مأمور

 شود. میو محصول شرکت تنظ رونیآن در ب تیمورد درون شرکت، موقع

 Valueارزش 

گر رفتار گیری مدیریت و همچنین هدایتبعنوان اصول، راهنمای تصمیمها . ارزشروند بشمار میهای شرکت ها منعکس کننده باورها و اولویتارزش

 های حیاتی، احساسی و عالی اشاره کرد.توان به سه جنبه اصلی ارزشمتفاوتی دارند که در بین آنها میهای ها جنبه. ارزش باشندافراد در آن مجموعه می
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 Strengths and weaknesses (internal factors) نقاط قوت و ضعف)عوامل داخلی(

سازمان ارهای قابل کنترل تعیین نقاط ضعف و قوت از جمله ک و به همین دلیل پی به نقاط قوت و ضعف خود می بردهر سازمانی با بررسی و تجزیه و تحلیل درونی، 

 شود :های زیر پیشنهاد می، روش هاها و ضعفقوت نییتعبرای  .دهدیانجام م فیضع اریبس ای یعال اریبس یاوهیکه سازمان به شرود بشمار می

 . شوندیم نییتع بیرق یهابا شرکت سهیقوت و ضعف سازمان در مقا نقاط -

عملکرد و  زانیم نییتع ،یمال ی، محاسبه نسبت ها رپایشهرت د ،یعیسازمان و نه عملکرد آن است . مثالً داشتن منابع طب تیآنها براساس موجود نییتع گرید راه -

 ان .یمشتر یوفادار زانیم مانند یشیمایپ قاتیگذشته و استفاده از تحق یهادوره ایصنعت  نیانگیعوامل با م نیا سهیمقا

  Opportunities and threats (external factors) فرصتها و تهدیدها)عوامل خارجی(

مقصود از  . ها و تهدیدهای عمده که فرا راه سازمان قرار گرفته شناسایی و تعیین گرددآن فرصت ها در مورد محیط است تا از طریقاین بخش شامل بررسی استراتژیست

به  تواندیاست که م یو رقابت یفناور ،یدولت ،یقانون ،یاسیس ،یطیمح ،یشناسبوم ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یو روندها دادهایرو ،یخارج داتیها و تهدفرصت

 .شوندیخوانده م یعوامل خارج ستندیسازمان قابل کنترل ن لهیمعموالً بوس نکهیا لیدل بهو  برساند انیز ایبه سازمان منفعت  ندهیدر آ ادیز زانیم

  .یکاهش ارزش پول مل ب،یتوسط رق دیمحصول جد کیقانون در مجلس، عرضه  کی بی: تصو مثال

  long term purposes اهداف بلندمدت

 توانیماما  شود. لیبه آن تبد ایو  ابدیبه آنها دست  ندهیخاص در آ یمقطع زمان کیاست که سازمان قصد دارد در  یزیچ گر آنناهداف بلندمدت بیا

توان به عبارتی دیگر می .کرد فیتعر نیز خود به دست آورد تیمامور نیدر تام کوشدیکه سازمان م یخاص یهاجهیمدت را به صورت نتبلند یهاهدف

 . کنندیم نییرا تعو یا سازمان حرکت شرکت  ریها، مسدفت که این هسال اس کیاز  شیب یادوره ، بلندمدت اهدافاز  منظورگفت که 

و کنترل  یسازمانده ،یزیربرنامه یرا انجام دهد، امور را هماهنگ کند و برا هاتیکند، اولو ییافزارا انجام دهد، هم هایابیارز کنندیشرکت کمک م به

 کند. تیاثربخش فعال یاشرکت به گونه یهاتیفعال

 Annual goals  انهیاهداف سال

 . ابدیبه آنها دست  دیمدت بابلند یهابه هدف دنیرس یهستند که شرکت برا یمدتکوتاه یهاهدف انه،یسال اهداف -

 بندی شده باشند.ها و اولویتسازگار با سایر هدفمدت باید قابل سنجش، به صورت کمی، چالشگر، واقعی، های بلندهای ساالنه، مانند هدفهدف  -

 باشد.یم انهیتر بودن اهداف سالدر مشخصاهداف سالیانه با اهداف بلندمدت تفاوت  -

 ای تعیین شوند. در یک شرکت این هدف ها باید برحسب کل شرکت، بخش ها و واحدهای وظیفه -

 های بلندمدت اهمیت دارند. ها هدفکه در تدوین استراتژیبرخوردارند در حالیهای ساالنه از اهمیت بیشتری ها هدفدر اجرای استراتژی -

 .روندهای سالیانه مبنایی برای تخصیص منابع به شمار میهدف -

هدف های های ساالنه، مانند هدف . ابدیبه آنها دست  دیمدت بابلند یهابه هدف دنیرس یهستند که شرکت برا یمدتکوتاه یهاهدف انه،یسال اهداف

اهداف سالیانه با اهداف بلندمدت تفاوت  بندی شده باشند. مدت باید قابل سنجش، به صورت کمی، چالشگر، واقعی، سازگار با سایر هدف ها و اولویتبلند

 باشد.یم انهیتر بودن اهداف سالدر مشخص

 تفکر استراتژیک اهمیت 

  .رد تعیین اینکه سازمان چه جایگاهی دا بینی آینده ،پیش موجود سازمان،تفکر استراتژیک یعنی توانایی تجزیه و تحلیل شرایط  -

 .  ها غلبه کنیدکند تا بر محدودیتفکر استراتژیک به شما کمک میت -
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 .  کنید، در نظر خواهید داشتگیرید و محیط بزرگتری را که درآن کار میوقتی استراتژیک بیندیشید، برفرازکارهای روزمره قرار می -

 .  دهدران مدنظر قرار میپردازد و پیامدهای احتمالی کارهای شما را بر دیگها و مشکالت از نگاهی جامع میاستراتژیک به تحلیل فرصت تفکر -

 . کنندمتفکران استراتژیست تصویر آینده را ترسیم می -

 ی مدیریت استراتژیک  هاویژگی

 .کندمنابع سازمان را توزیع می مدیریت استراتژیک ، (1

 .دهداهداف سازمان را با منابع جامعه به طور یکپارچه مورد بررسی قرار می مدیریت استراتژیک ، (2

 .کندمدیران رده میانی و عملیاتی را راهنمایی می مدیریت استراتژیک ، (3

 . است مدیریت استراتژیک قبل از هر چیز یک وظیفه مدیریت عالی )ارشد( (4

 . های بلند مدت موسسه مربوط استو به هدف مدیریت استراتژیک معطوف به آینده بوده (5

 .نگردها را به صورت یک سیستم باز میدیریت استراتژیک سازمانم (6

  عناصر اصلی مدیریت استراتژیک 

  هاو استراتژیست )Senior Managers( مدیران بلند پایه (الف

مسئولیت مدیران  اختیاردر  مدیریت راهبردی به سبب تلقی یک وظیفه مدیریت سطح باال، هستند ومدیران سازمان  ترین عنصر مدیریت استراتژیک ،اساسی

 هستند. راس اموران در تنها مدیرها توان گفت در داخل سازمان استراتژیستبه طور خالصه می . بلندپایه یا ارشد )راس(است

 سازمان و اهداف اصلی )Misson(ماموریت (ب

 .خدمات مورد نظر را ارائه دهد آن ، گرفته تا با ایفای است از فلسفه وجودی و یا نقشی که یک سازمان در جامعه بر عهدهماموریت یا رسالت عبارت 

 باشد .ها نمیشامل محیط اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و .... که اغلب در کنترل سازمان(   External environment)  محیط بیرونی (پ

 و مشتریان تمرکز دارد .بازارو ... در حوزه  کاال،خدماتدر مورد  )Strategy Product( استراتژی محصول (ت

و با  باشدمی ها و منابعی که داراسازمان با اتکا بر فعالیت.  آخرین عنصر مدیریت استراتژیک منابعی است که سازمان در اختیار دارد،  منابع سازمان (ث

 .کند در بلند مدت رشد و توسعه یابدمحصول/بازار سعی میهای مختلف توزیع موثر منابع بین قسمت

 الگوی مدیریت استراتژیک

 .فرآیند مدیریت استراتژیک پایانی ندارد و هیچگاهآید جنبه دائمی دارد اجرا و ارزیابی آنها به عمل می ، هاهایی که در زمینه تدوین استراتژیفعالیت

 مزایای مدیریت استراتژیک

هایش فعالیت این شیوه باعث ابتکار عمل در سازمان بوده و و نوآور عمل کند دهد که به شیوه خالق ومی به سازمان این امکان را کمدیریت استراتژی .1

 . تواند اعمال نفوذ کندای درآید که میونهبه گ

گونه استراتژی بهتری تدوین انتخاب کند و بدین های استراتژیک راها یا گزینهتر راهمنطقی معقول تر و کند از روش منظم تر ،به سازمان کمک می .2

 باشد .مییکی ازمنافع اصلی مدیریت استراتژیک همواره که  نماید

 . گیردشود شاید تفاهم از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک باشد که تعهد پس از آن قرار میموجب تفاهم وتعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می .3

 .شود فرصتی به دست آید تا به کارکنان تفویض اختیار شودموجب می مدیریت استراتژیک .4

 ارزیابی استراتژی اجرای استراتژی ها تدوین استراتژی ها

 ، تدوین نمایند و سپس برای اجرا های استراتژیک راتوانند مرتکب شوند این است که تنها خودشان برنامهها میستبدترین خطایی را که استراتژی -

 .آنها را به مدیران عملیاتی ارائه کنند
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 کوششی فروگذار نخواهند کرد. صحنه اجرا از هیچ ها این است که افراد خود را مالک آنها بدانند که در آن صورت درکلید موفقیت استراتژی -

 .گرددموجب افزایش تعهد میها در اجرای استراتژیمشارکت  -

 اصول اخالقی و مدیریت استراتژیک

کنندگان چنین دهنده این امر است که مصرفنتیجه تحقیقی نشان.  است های مدیریت استراتژیک خوبزمان اصول اخالقی خوب از پیش شرطدر سا

 . باشندهای آمریکایی بیشتر پایبند اصول اخالقی میهای ژاپنی در مقایسه با شرکتپندارند که شرکتمی

 امیهای تجاری و نظمقایسه استراتژی در سازمان

ها باید اساس مفروضات  های یک سازمان نظامی و تجاری این است که در سازمان تجاری برای تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژیتفاوت عمده بین استراتژی

 . های یک واحد نظامی بر پایه مفروضات مبتنی بر تعارض قرار دارند، در حالی که استراتژی ه شودبر پایه رقابت گذاشت

 ریزی استراتژیک ها از رویکرد برنامهعدم استفاده سازمان دالیل

 .ساختار تشویقی ضعیف برای مدیران -

 .شودمدیریت استراتژیک اتالف وقت تلقی می -

 .شودمدیریت استراتژیک پرهزینه تلقی می -

 .سازمان تنبل است و آمادگی حرکت ندارد -

 .هستندمدیران از وضع موجود راضی  -

 .برنامه استراتژیک آگاه نیستندبه ضرورت داشتن یک  -

 .استراتژیک را ندارند یبرنامه ریز یتوان طراح -

 وجود دارد. ترس از شکست -

 زه .طمینان به نفس بیش از انداا -

 .تجارب نامطلوب گذشته -

 .فقدان محیط رقابتی  -

 .هاترس از ناشناخته -

 .بدگمانی به رویکردهای جدید مدیریتی -

 استراتژیک یریزبرنامه یهایموانع و نارسای

 .استفاده ازمدیریت استراتژیک برای تسلط بیشتر بر منابع و مدیریت سازمان -

 .ریزی استراتژیک برای  پاسخگویی به مقام مافوقبرنامه -

 .حرکت شتابزده از ماموریت به تدوین استراتژی -

 .عدم توفیق در برقراری ارتباط با کارکنان -
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 .استراتژیکهای بدون اساس متضاد با برنامه گیریتصمیم -

 . فقدان حمایت مدیران ارشد -
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 استراتژی در عملبخش دوم : 

 
 : مورد زیر اجتناب کند 4بایستی ازیک استراتژیست می

 اگر امروز مشکلی نیست، کاری هم نباید کرد ”:  مدیریت بر مبنای وضع موجود . 

 در بحران قرار دارند دهند دائممدیرانی که به جای کنش، واکنش نشان می : العملیمدیریت عکس . 

 آیدنتایج ارزشمند هیچگاه راحت به دست نمی  : بینی زیادمدیریت بر مبنای خوش .  

 مبهم باشدو گویی بایستی بر مبنای کلیگیری نمیتصمیم : های ذهنیمدیریت بر مبنای قضاوت . 

توان از می شرایط محیط داخلی و خارجی آن همواره در حال تغییر و تحول بوده ،و کرده را احاطه  یهر سازمان  که یریمتغ طیبا توجه به محپس بنابراین 

 گانه زیر در عمل استفاده نمود که در ادامه به شرح مختصری از آنها خواهیم پرداخت  :های سیزدهیاستراتژ

 های یکپارچگیاستراتژیالف ( 

 یکپارچگی عمودی به باال (1

 یکپارچگی عمودی به پایین (2

 یکپارچگی افقی  (3

 های متمرکزاستراتژیب( 

 رسوخ در بازار -1

 توسعه بازار -2

 توسعه محصول -3

 های تنوعاستراتژیج( 

 تنوع همگون( 1

 تنوع ناهمگون( 2

 تنوع افقی( 3
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 های تدافعیاستراتژید( 

 مشارکت( 1

 کاهش(2

 واگذاری( 3

 انحالل( 4

 :  یکپارچگیهای انواع استراتژی الف(
 عمودی به باال یکپارچگی :  

 .دیفزایکنترل خود ب زانیم بر کوشدیها میخرده فروش ایهای پخش شرکت دنیشرکت با خر

 .کند ازیاست که شرکت اقدام به واگذاری حق امت نیاز راههای اثر بخش ا یکیعمودی به باال  یکپارچگیدر اجرای استراتژی 

 نییعمودی به پا یکپارچگی :  

کوشد یی است که شرکت میهااز استراتژی یکیاین  و ندینمایم دارییخر هیرا از عرضه کنندگان مواد اول ازیتجاری مواد مورد ن و دییهای تولشرکت

 .تحت کنترل خود درآورد را هیکننده مواد اولشرکت عرضه و دیفزایخود ب تیمالک زانیدر اجرای آن بر م

 یافق یکپارچگی  : 

از  ارییدر بساضافه نماید . کنترل خود  زانیبر م و خود در آورد تیرا به مالک بیهای رقکوشد شرکتیاست که شرکت م ییهااز استراتژی یکیاجرای 

 است.  یافق یکپارچگی دیآیکه به اجرا در م یهای متداولاز استراتژی یکی عیصنا

 : های متمرکزانواع استراتژیب( 

 ر : رسوخ در بازا 

 از: استازجمله اقدامات صورت گرفته عبارت محصوالت و خدمات کنونی خود را افزایش دهد، سهم بازار ،های بازاریابیتالش طریقکوشد از شرکت می

 فروشندگان تعدادافزایش  -

 های تبلیغاتافزایش هزینه -

 ترویج گسترده برای افزایش فروش -

 تقویت روابط عمومی -

 توسعه بازار : 

 . است جدید یمحصوالت جدید به مناطق جغرافیایعرضه خدمات یا در این استراتژی منظور 

 توسعه محصول  : 

 .خود اضافه نمایدکوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی بر میزان فروش شرکت می

 :های تنوعاستراتژیج( 

 تنوع همگون : 

 .بیافزایدکوشد محصوالت وخدماتی جدید ولی مرتبط بر محصوالت وخدمات خود شرکت می



 

  13  
 

 monajemi.ir                                                                                                                      حمد اعرابیسید مو دکتر  علی  پارساییانخالسه مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، ترجمه دکتر 

 

  تنوع افقی : 

 .کندافزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه میخدمات خود می ربط به محصوالت وشرکت محصوالت و خدماتی جدید ولی بی

 .ستا آشنا کنونی و موجود زند با مشتریاندرمقایسه با تنوع نا همگون خطر اجرای استراتژی تنوع افقی کمتر است زیرا شرکتی که دست به چنین کاری می

 تنوع ناهمگون : 

 .کندربط )نسبت به محصوالت وخدمات اصلی خود( به بازارعرضه میشرکت محصوالت وخدماتی جدید ولی بی

 ی :استراتژی های تدافعد( 

 مشارکت : 

یا چند شرکت تضامنی موقت یا اجرای این استراتژی دو  دربه طوری که  نمایندها اقدام به تشکیل مشارکت میکه شرکتهای معرف یکی از استراتژی

 .نامید نیز تدافعی تعاونی استراتژی می توان به عنواناین استراتژی را .  نمایندبرداری میبهره، آمده از فرصت پیش د وشوکنسرسیوم تشکیل می

 : کاهش 

این پدیده را  در برخی از موارد . سود را معکوس نماید ها سیر نزولی فروش وهزینه ها وبندی جدید در داراییخواهد با گروهبا این استراتژی شرکت می

امکان دارد .  . هدف از کاهش این است که سازمان در زمینه تخصصی وضع خود رامستحکم نماید نامندمتحول نمودن استراتژی سازمان می تغییر جهت یا

خود را به فروش برساند ، برخی از خطوط تولید را  هایزمین یا ساختمانهایی از برای تهیه پول نقد مورد نیاز بخششرکت به هنگام کاهش مجبور شود 

استفاده کند و تعداد  اتوماتیکهای وری پیشرفته یا دستگاهااز فن واحدهای قدیمی و منسوخ را ببندد، ای را تعطیل نماید،های حاشیهفعالیت کاهش دهد،

  .ی می تواند گونه ای اثر بخش از استراتژی کاهش باشددر برخی از حالت ها اعالن ورشستگ .نیروها را کاهش دهد

 واگذاری  : 

 .نامندمی فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را فروش بخشی از سازمان ) یا هرس کردن سازمان (

 : انحالل 

تواند استراتژیک بسیار آمده و از نظرعاطفی می. انحالل به عنوان نوعی شکست به حساب  نامندفروش تمام دارایی به ارزش واقعی را انحالل شرکت می

  .مشکل به حساب آید
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 استراتژی در عملبخش دوم : 
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 صل دوم ف

 

  یا مدیریت راهبردیمدیریت استراتژیک  

 سازمان یک اهداف به حصول برای که شودمی هاییاستراتژی اجرای و طراحی به  و اعمال است که منجر اتتصمیم ه ایی ازریت استراتژیک مجموعمدی

 گیرند .می قرار استفاده مورد

 "ستا های موثر ،اجرا و کنترل با ارزیابی نتایج آنهاپارچه شده در جهت توسعه استراتژیهای یکتصمیمات و فعالیت"مدیریت راهبردی 

 

 Strategic Management Features ی مدیریت استراتژیک هاویژگی

 .کندمنابع سازمان را توزیع می مدیریت استراتژیک ،

 .دهداهداف سازمان را با منابع جامعه به طور یکپارچه مورد بررسی قرار می مدیریت استراتژیک ،

 .کندمیانی و عملیاتی را راهنمایی می مدیران رده مدیریت استراتژیک ،

 . است مدیریت استراتژیک قبل از هر چیز یک وظیفه مدیریت عالی )ارشد(

 . های بلند مدت موسسه مربوط استاستراتژیک معطوف به آینده بوده و به هدف مدیریت

 .نگردها را به صورت یک سیستم باز میدیریت استراتژیک سازمانم

 

 The key elements of strategic management عناصر اصلی مدیریت استراتژیک 

  هاو استراتژیست (Senior Managers) مدیران بلند پایه( الف

مسئولیت  اختیاردر  مدیریت راهبردی به سبب تلقی یک وظیفه مدیریت سطح باال، وهستند مدیران سازمان  ترین عنصر مدیریت استراتژیک ،اساسی

 .هستند راس اموران در تنها مدیرها توان گفت در داخل سازمان استراتژیستبه طور خالصه می . مدیران بلندپایه یا ارشد )راس(است

 سازمان و اهداف اصلی(Misson)ماموریت (ب

 .خدمات مورد نظر را ارائه دهد آن ، گرفته تا با ایفای ماموریت یا رسالت عبارت است از فلسفه وجودی و یا نقشی که یک سازمان در جامعه بر عهده

  External environment   محیط بیرونی -پ

 ،)کاال،خدمات(بازار (Product Strategy)استراتژی محصول-ت

  منابع سازمان -ث

و با توزیع موثر منابع  باشدمی ها و منابعی که داراسازمان با اتکا بر فعالیت.  آخرین عنصر مدیریت استراتژیک منابعی است که سازمان در اختیار دارد

 .کند در بلند مدت رشد و توسعه یابدهای مختلف محصول/بازار سعی میبین قسمت

  فرآیندها و مراحل مدیریت استراتژیک Processes and stages of strategic management 

 (Codification Strategy) تدوین استراتژی( 1

های مدیریت استراتژیک های مختلفی که در بحثهای قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدلدر تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی

 کنیم. آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب 
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ها و تهیدیدها، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرصت ها خود شامل تعیین مأموریت سازمان، شناسایی عوامل درونی و بیرونی سازمان،تدوین استراتژی مرحله

سازمان، شیوه های خاصی جهت ارائه فعالیت های گوناگون و انتخاب استراتژیمدت، بررسی و در نظرگرفتن استراتژیداخلی سازمان، تعیین اهداف بلند

 .گرددگیری در سازمان، میسازی و تصمیمتخصیص منابع، فرآیند تصمیم

 

 ویژه  اهمیت اهداف سازمانی و قاعده SMART  Specific 

سازمانی دچار سرگردانی  رفتار ون اهداف و ارتباطات مؤثر آنها،. بدآورندو کنترل فراهم میایجاد انگیزه  دهی ،سازمان ریزی،مبنایی را برای برنامه ،اهداف

 .کنندگونه استفاده شود که ناوبرها از ستاره شمال استفاده میاند که از اهداف سازمانی باید به همانهای مدیریتی ادعا کردهنویسندگان کتاب.  شودمی

 باید کاری چه که کنندمی مشخص دقیقاً  ویژه اهداف.  باشند ویژه که دهند توسعه سازمانی را در اهداف باید مدیران  : Specific  SMART ویژه قاعده

 .شود انجام باید زمانی چارچوب چه در و دهد انجام را آن باید کسی چهو  شود انجام

 نیاز داشته باشدش مطلوبی گیری بوده و به سطح تالاندازهتنظیم نمایندکه قابلطوری را  : مدیران باید اهداف سازمانی)Measurable( گیریاندازهیت قابل 

 .ش به هدف رسیده است یا خیرش برای رسیدن به آن بتواند با خود هدف مقایسه شود تا معلوم گردد آیا واقعاً تالتال و

دانند یابی به اهداف را ناممکن میدست . کارکنانی که پذیر بپندارندتمام اعضای سازمان باید اهداف سازمانی را تحقق : )Achievable(  یافتندستقابل 

 .پوشی نمایندش خود را به کار گیرند چشم از اهداف به عنوان نشانگری که باید براساس آن زمان و تال ًممکن است کال

قابل رسیدن )قابل انجام( ، مناسب و متناسب با یعنی هدف باید  . که واقع بینانه باشند برقرار کنند سازمان ی را در: مدیران باید اهداف )Realistic( بینانهقعوا

شود. اهداف باید شما را در معرض ا خواستن و توانستن شما طراحی میها ، اما چالش برانگیز باشد . یک هدف واقعی ، متناسب بها و استراتژیتوانمندی

  .امتحان قرار دهند و ایجاد انگیزش کنند

هایی که الزاما . قرار دادن مهلت زمانی برای فعالیت باشند مشخصیسازمان برقرار کنندکه محدود به زمان  ی را دراهداف: مدیران باید  )Timely( بندیزمان

 .واقع بینانه ، قابل دسترسی و قابل اندازه گیری باشند

 (Implementation strategy)سازی استراتژیاجرا و پیاده( 2

راز و رقابتی دنیای معاصر که تغییر و تحول، سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان، خاصیت اصلی آن است نیازمند  ها در محیط پر رمز وبقا و موفقیت سازمان

ریزی و اجرای ها، برنامه. این مهم، از طریق طراحی و تعیین اهداف و استراتژی های اثربخش و بهبود مستمر عملکرد استانتخاب و اجرای استراتژی

 . اجرای استراتژی امروزه به موضوعی مهم در مدیریت تبدیل شده است. کنترل و ارزیابی عملکرد محقق می گرددها و به تبع آن استراتژی

است. بر خالف تصور بسیاری از مدیران، دلیل  "اجرای استراتژی"که بزرگترین نگرانی آنها ها نشان داده استنظرخواهی از مدیران ارشد اجرایی سازمان

تر، نه داشتن یک استراتژی خوب، بلکه اجرای خوب یک استراتژی است. البته این جمله به آن معنا نیست که داشتن یک استراتژی های برموفقیت سازمان

ژی یا حتی موفق هیچ ارزشی ندارد، بلکه مقصود این است که یک استراتژی هر چه قدر هم که خوب تدوین شده باشد اگر اجرا نشود، با نداشتن آن استرات

 .آن هیچ تفاوتی نخواهد کرد. موفقیت استراتژیک زمانی حاصل می شود که استراتژی صحیح به شکلی صحیح پیاده سازی شده باشد بد بودن

 ارزیابی، بررسی و کنترل استراتژیک ( 3

ها ازمان را در تحقق استراتژیلکرد سباشد که میزان عممرحله پایانی در مدل جامع مدیریت استراتژیک مرحله ارزیابی، بررسی و کنترل استراتژیک می

های ها حتی بهترین استراتژیدهد. آنچه مسلم است، این است که تغییرات صورت پذیرفته در عوامل داخلی و خارجی سازمانمورد ارزیابی و بررسی قرار می

ها، ؛ بنابراین ارزیابی و کنترل منظم اجرای استراتژی استنماید، زیرا هر استراتژی با توجه به مقتضیات زمان خود تدوین شده تدوینی را با شکست مواجه می

 .شودها محسوب میاز وظایف اصلی استراتژیست
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 های سیستم های ارزیابی اثربخش یژگیو 

 : برای اثربخش نمودن ارزیابی استراتژی باید چندین شرط اصلی رعایت شود از جمله

 .گیرند، اقتصادی و مقرون به صرفه باشندمی هایی که در زمینه ارزیابی استراتژی انجامفعالیت -

 .اطالعات جهت ارزیابی باید مختصر، مفید و بهنگام باشند -

 .هایی که در زمینه ارزیابی استراتژی انجام می شوند معقول و منطقی باشندفعالیت -

 .های اصالحی با اهداف رابطه منطقی داشته باشندفعالیت -

ریزی شود که در مورد آن چه در حال روی دادن است تصویری درست ارائه نماید و منجر به درک و اعتماد طرحای فرآیند ارزیابی باید به گونه -

 .های ذینفع گردد متقابل بین افراد و گروه

 .همکاری همه دوایر و واحدهای سازمانی مد نظر قرار گیرد -

 .های ارزیابی استراتژی ساده و مفید باشندسیستم  -

 

  فصل سوم 

 

  ماموریت(Mission)  هاویژگی ویا رسالت سازمان 

به منظور جهت دادن و معنا بخشیدن به و مشخص شده  ی است کههدف و یا وظیفه دراز مدت"ماموریت یا رسالت یا بیانیه و یا فلسفه وجودی سازمان 

 گیرد . مورد استفاده قرار می های مشابهبرای تمیز دادن سازمان از سازماناعضای سازمان و قابل استفاده 

 :توان خالصه کردهای ماموریت یک سازمان را به شرح زیر میویژگی

 .یک هدف دراز مدت است،  ماموریت -

 .رودهیچ وقت از بین نمی ،ماموریت -

 .های مشترک و عقاید استتقسیم شدن ارزش، موریت ما -

 .های مشترک و عقاید استشدن ارزشتقسیم، ماموریت  -

 .به بیرون موسسه توجه دارد نه داخل موسسه، ماموریت  -

 .مختص و مخصوص سازمان است، ماموریت  -

 

 

 

 چشم انداز(vision )  رسالت سازمان و 

زمانی که به اهداف و استراتژی های  چشم انداز یا دورنما،توصیفی است از شرایط آینده سازمان و به عبارت دیگر ،تصویری است از وضعیت سازمان ،

 .سازدجهت ساخته ،آرمان مشترکی را بین اعضای سازمان فراهم میهمه نیروهای سازمان را همسو و هم توافق به آینده سازمان ، . خود دست یافته باشد

  سازمان و مأموریتسازمان اندازچشمتفاوت 

 هایی که مورد نظر ماکند،آرماندیدگاه را معرفی می کند،ها را بیان میاعتبارات و ارزش . انداز کیفی استرویم؟چشم: به کجا می اندازچشم -

 .به تمامی سازمان جهت می دهند و راهنمای کارکنان هستند، بلند پروازانه و آینده های دور را ترسیم کند .باشدمی
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سیاستهای سازمان است،  ماهیت اجرایی دارد،ترسیم کننده خط مشی ها و : کی هستیم و چه انجام می دهیم؟ماموریت کمی است، أموریتم -

 .سازمان داخل نه دارد توجه  ماموریت به بیرون سازمان

 

  اهداف استراتژیک سرآمداهداف اقتصادی و 

مدیران معموالً این نوع اهداف را برای نشان  و گذاردهای یک سازمان اثر میاهداف اقتصادی اهدافی هستند که در درجه نخست بر روی رفتار و فعالیت

 :دهند .بعضی از اهداف اقتصادی عبارتند ازها مورد استفاده قرار میدادن راه به کارکنان و کنترل نتایج فعالیت

 مدهاها و افزایش درآگیری از تدابیر کاهش هزینهها با بهرهبهبود وضعیت برای تامین بیشترین سود از فعالیت : بهره وری -

 ورت درآمدصویژه به ه ای معین به صورت مقداری ،بافزایش فروش حاصله در داخل دوره : رآمد فروشد -

 سهم بازار: ادامه دادن افزایش تعداد مشتریان در بازار موجود و بازارهای جدید -

 مالی و انسانی استفاده حداکثر از منابع موجود فیزیکی ، استفاده از ظرفیت : -

 افزایش تنوع محصول برای بازارهای موجود و جدید : محصولتنوع بخشیدن به  -

 افزایش دادن سرمایه جاری سازمان در سطحی کافی و دستابی به امکانات نقدی : نقدینگی -

 مد فعالیت به عنوان سود به دست می آیدآدادن مقدار ارزش افزوده و یا در با افزایش های جدید ،امکان دسترسی به سرمایه : سود خالص -

 ...موجودی انبار و  های خالص از قبیل سرمایه شرکت،افزایش سرعت تبدیل دارایی : سرعت تبدیل -

 های تحقیق و توسعههای جدید درباره فرآیندهای محصول و تولید با افزایش تاثیر فعالیتتوسعه و اجرای اندیشه : امکان انجام نوآوری  -

 ای فروشنوسانات موسمی و دوره به منظور مقابله با : ه کارگیری تدابیر امنیتیب -

 

 رویکردها و هاهای اخالقی در سازمانمسوولیت اجتماعی و ارزش  

ها همچون سایر افراد و سازمان (Corporate Social Responsibility) اجتماعی استهاى امروزى، ایفاى مسئولیت هاى سازمانیکى از مهمترین چالش

اقدامات سازمانی به نحوی انجام گیرد که  ، قبول این عضویت این است که با توجه به مسئولیت فردی هر عضوالزمه مؤسسات عضوی از جامعه هستند و 

گیران برای اقداماتی است که بطور کلی عالوه بر تأمین تعهد تصمیم مسئولیت اجتماعی ، . نظام اخالقی پا برجا مانده و منافع دیگر اعضاء جامعه حفظ شود

  آورد.موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می ،منافع خودشان

توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید محصوالت اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی زیست،که از آلوده کردن محیط آن هستند ها مسئولسازمان

در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت  ها باید با اختصاص منابع مالی،و سازمانکنند  پرهیز زنند،ر آن که به سالمت جامعه لطمه مییآور و نظازیان

ای بر ها تأثیر عمدهبه طور کلی چون سازمانو کمک کردن به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی  : از قبیل ،کوشا باشندجامعه 

های مربوطه سازمان و در صورت رسیدن به زیان، ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسدهالجرم چگونگی فعالیت آنها باید بگون سیستم اجتماعی دارند،

چون یک نظام فرعی از  عمل کنند، ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند،سازمان تر ،به عبارت ساده . ملزم به جبران آن باشند

 . دهندمیکل نظام اجتماعی را تشکیل 

های تواند راه را برای تغییر ارزشپیشرفت تکنولوژی در جامعه می تواند بسط و توسعه یابد،اجتماعی می های اجتماعی بنا به محیط فرهنگی ،عقاید و ارزش

 عدالت ، راست و درست بودن، زیبایی ، های اخالقی از قبیل رسیدن به واقعیت وارزش . کنندهای اخالقی زیاد تغییر نمیاما ارزش وابسته به آن باز کند

تواند برای هر فقط مفهوم اجتماعی و بعد رفتاری آنها می برای تمامی بشریت به یک اندازه اهمیت دارد ، مراقبت از حق و پایمال نکردن حق کسی و ....
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 .جامعه متفاوت باشد

 . باشدو نظایر اینها می اعتقادات افراداحترام به ارزشها و  حفظ حریم شخصی افراد،نیز شامل  رویکردها

 

 هاسازمان در  کاری یا ایحرفه اخالق و اجتماعی  هایارزش  

 : های ما درباره حیات اقتصادی و اخالق کاری جامعه به شرح ذیل استبعضی از ارزش

 فریب ندادن یکدیگر هنگام خرید و فروش -

 کمک و پشتیبانی اشخاص نیازمند -

 داری بر دیگری هم روا مداربرخورد روا نمیآن چیزی را که  -

 پرداخت کامل و به موقع دستمزد کارگران -

 یعادل و درستکار بودن در ارزیاب -

 ندادن رقابت ناعادالنه مانجا -

 احتکار نکردن -

 دروغ نگفتن در مورد کیفیت و قیمت کاال -

 (زنی چانه) مذاکره در صادق بودن -

 ر موقع لزومدیک شدن دنرمش نشان دادن و با مسامحه نز -

 

  جوانمردی فتوت ، صداقت ،،  امعهجتحلیل اثر در 

که متاسفانه خیلی از  های مذهبی و فرهنگی و اخالقی ما در تناسب استو بر اساس ارزش محسوب می شداین موارد ارزش  گذشته نه چندان دور، در 

و ... گفته می استوریزه پ کنونی ما الفاظی مثل شوت بودن، جوامعدر و ها را دارند به افرادی که این ارزش گردد وتلقی میضد ارزش در حال حاضر  ردامو

 .شود

 

 اقتصادی اهداف در سودآور و رشد ، تداوم 

در وهله نخست به رشد آن در داخل محیطی که رشد و توسعه دارد  ادامه حیات سازمان و حفظ تداوم آن،و  یک سازمان ادامه حیات است نهاییهدف 

و یا با تامین  بازار)انعطاف پذیری بیرونی(،  انعطاف پذیری در یک سازمان یا با تنوع بخشیدن کاال . رشد هم منوط به سوآوری سازمان استو  بودهوابسته 

 .داشتبدین ترتیب سازمان به حیات خود بیشتر اطمئنان خواهد  تواند تحقق پذیرد ،می توان تبدیل به نقد شدن منابع)انعطاف پذیری درونی(

محیط صنعت و محیط سیاست را داشته باشیم و به روز کردن  برای تداوم یک سازمان باید توسعه و رشد داشته باشد سپس باید شناسایی محیط داخل ،

 .برداریم گام سازمان  فناوری استفاده بهینه از تکنولوژی جهت تداوم

 

 

 یت اجتماعیو مسئول کاری زندگی کیفت ، زیست محیط حفظ  

. بدیهی  دهندهوا ،آب و اقلیم تشکیل شده است به حیات خود ادامه می ها در داخل محیط طبیعی که از خاک ،سازمان:  محیط زیست حفظ -

.  سازندها هنگام تولید کاال و خدمات هوا را با دود و گازهای سمی و محیط زیست دریایی را با مواد شیمیایی مضر آلوده میاست که سازمان
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سوراخ شدن الیه اوزن ،کاهش بازدمی خاک برای  های اخیر از جهات بسیاری از قبیل کاهش نسبت اکسیژن در هوا ،محیط در سالآلودگی 

ها به عنوان یک ضرورت به همین سبب سازمان . زیست دریایی برای حیات بشر به ابعادی تهدید کننده رسیده استهای محیطحیات بشر،آلودگی

لوده نکردن محیط و از طرف دیگر با مبارزه با یک محیط آلوده باید زیباسازی آستی از یک طرف با اهتمام نشان ندادن به مسوولیت اجتماعی بای

 .و آن را پشتیبانی و تشویق کنند

اینکه . یعنی  یعنی نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود )  Life Quality of Work QWL (کیفیت زندگی کاری:  توسعه کیفیت زندگی کاری -

کار، توسط مدیران گذاری )مادّی و معنوی( در محیطههای مناسب برای سرمایتا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت

 گیری رضایت، غیبت کم و انگیزه باال در کارکنانبرای کارکنان فراهم شده است. درچه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه

 .شودبرآورد می

از  یکی از آفت های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی

ران به مقوله انگیزش گشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیهای ایجاد انگیزش و راهترین روشجالب

 .دارد

 .شودکار سپری میها در محیطدرصد عمر مفید انسان 65ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد وآن هم این است که 

 : های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند ازشاخص

 .خشنودی یا رضایت از کار (1

 .مشارکت در کار )مانند حقّ اظهار نظر( (2

 .کاهش حوادث و سوانح در کار (3

 .حقّ انتخاب )مانند شغل، سرنوشت، تاثیرگذاری و...( (4

با استفاده از این  به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سالمت روحی العمل کارکنان نسبت به کارکیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس

کاری و چگونگی بهبود کار در عبارت زیر بر پیامدهای فردی منطبق است که شامل موارد زیر تجربه  تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی،

 :است

 پرداخت کافی ومناسب -1

 شرایط کاری امن و سالم  -2

 فرصت برای به کار گیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی -3

 فرصت برای امنیت و رشد و مداوم در آینده  -4

 انسجام اجتماعی در سازمان کار  -5

 حقوق فردی در سازمان کار  -6

 کار و کل فضای زندگی -7

 ارتباط اجتماعی زندگی کار  -8
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 فصل چهارم 

 

  عوامل محیط عمومی ،تحلیل عوامل تکنولوژی 

رفته را اطالعات و فرآیندهای بکار  تجهیزات ،دانش ، ادوات، االت ،آماشین های الزم برای تحقق پذیری اهداف در سازمان،در هنگام اجرای فعالیت

 .گویندتکنولوژی می

سرعت تغییر و در این میان  های تحقیق و توسعه به خوبی آگاهی داشته باشدکند باید به فشردگی کوششدر شاخه صنعتی که فعالیت میهایی که سازمان

 .مشخص گرددنیز رج از کشور اید ساختار موجود و پتانسیل توسعه تکنولوژی در داخل و خارد ضمن اینکه بلوژی باید مدنظر قرار گیکنوت

 هم به تعادل در ساختار اقتصاد کالن وابسته است، آنفروش کاال و یا خدمات با قیمت مناسب و ارایه یا به  ها، قبل از هر چیز ،های سازمانموفقیت فعالیت

 :در هنگام تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی عوامل زیر بایستی مدنظر قرار گیردلذا 

  ساختار درآمد ملی 

 هارشد اقتصادی و سرمایه گذاری 

 قیمت تمام  های تولید ،تورم به عنوان یک عامل کاهش دهنده قدرت خرید و همچنین با توجه به افزایش قیمت خرید در ورودی : و رکود تورم

 .یابد تاثیرات خیلی مهمی بر ساختار مالی موسسه داردشده کاال افزایش می

 یک اقتصاد را می توان در چهار دوره انحطاط ،توسعه،نوسازی و سطح رفاه بررسی کرد صادی :دوره توسعه اقت. 

 های اقتصادی دولتسیاست 

 هاتجارت خارجی و تراز پرداخت 

 

 سیاسی حقوقی و  مل محیط عمومی ،تحلیل عوامل فرهنگی ،اجتماعیاعو،   

مهمترین عاملی که بر فعالیت  گذارند،ها تاثیر میگروهی مهم دیگری هستند که بر سازمانعوامل  ها ،های فرهنگی و اجتماعی و رفتارهای انسانارزش

سطح آموزش  سطح درآمد، نیازها ، باید طرز زندگی مردم ، . دهد رفتارهای مصرف کنندگان استتی فعالیت آن را تشکیل میحگذارد و سازمان تاثیر می

 شناختی بر حسب منطقه جغرافیایی بررسی شود،های جمعیتسرعت افزایش جمعیت و ویزگی خصوصیات آنها ،خانواده و  افراد تعداد سن، و فرهنگ،

های سازمان باید مورد توجه و کننده برای فعالیتنیز به عنوان عوامل تعیین پسندند ،نگرش و رفتارهایی که مردم نمی های اخالقی ،ارزش ها،عرف و عادت

ویژه تجارت خارجی هب گذارند،ها در مقیاس بزرگ تاثیر می بر حیات سازمان با همکاری در بعد سیاسی و اقتصادی با یکدیگر ،کشورها . دقت قرار گیرد

دادهای با عقد قرار آنها ای سیاسیهها در راستای دیدگاهحکومت های مالی در ارتباط با کشورهای دیگر ،های خارجی،کمک و پشتیبانیگذاریسرمایه ،

ها را جهت اقتصاد و یا سازمان سیاست باز شدن درهای اقتصاد به دنیای خارج و یا درهای بسته، گرفتن یا نگرفتن تدابیر حفاظتی و حمایتی ،با المللی ،بین

ها را در مقابل برخی تواند سازمانبا ملی کردن برخی از جنبه های فعالیتی می های مشخص ،ها در حیطهگذاریبرعکس اینها دولت با سرمایه دهند ،می

 .خطرات قرار دهد

 

  منابع انسانی و ظرفیت بالندگی سازمان 

 به که است انسانی منابع وجود ،محرکه در عصرحاضر و موتور گرددمحسوب میها مهمترین عنصر هر سازمان نیروی انسانی و بزرگترین سرمایه سازمان

 : دارد بستگی زیر عوامل
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 بع انسانیاعوامل من( الف

 : شود عبارتنداززمانی عواملی که در نظر گرفته میتجزیه و تحلیل ظرفیت نیروی انسانی و توسعه سازمانی در هر سا در

 .سابقه باید جدا بررسی گردد جنسیت، : در موسسه تعداد، های کارکنانویژگی .1

 .دقت پیگیری شود ید بانان باآشکار ساختن آبه راه حل رساندن مشکالت سازمانی با  اعتماد ، در میان کارکنان پشتیبانی و : فرهنگ سازمانی .2

 موسسه با کمک یک متخصص تغییر که از دانش ، اطالعات و ،ظرفیت توسعه سازمانی : یعنی برای افزایش اثربخشی و سالمت تمامی سیستم .3

ن در جهت آاجرای  یک تغییر و غازگرآرفتارهای اعضای موسسه که  ش ونگر برای تغییر دادن عقیده ،می کند علوم رفتاری تالش  هایتکنیک

 .یند و تکنولوژی خواهد بودآتنظیم روابط بین فرهنگ، ساختار، فر

 :ذخیره یا موجودی قابلیت و استعداد انسانی ب(

دراستفاده از نیروی انسانی  آنها ماندن محدود است،ای است که موسسات را به خود مشغول ساخته ور بودنشان ، امروزه بزرگترین مسالهآرغم سودعلی 

 )پتانسیل( انسانی قوی است،بالقوهای که دارای یک عامل در واقع موسسه . های محیطی وافزایش دادن اثر بخشی استبرای ارزشمند کردن فرصت

 را نیرو این از استفاده حال درعین نیست، کافی منبع این داشتن باالتر خیلی هایموفقیت به رسیدن برای اما  توان گفت که دارای بزرگترین منبع استمی

 .دانستضروری  باید

 

 تاثیر متقابل بین منابع داخلی سازمان افزایی و ضرورت هم 

مدیریت  ن هم از نظرآمعنی  . تعریف گردد ((2+2=5)) تواند به عنوان قدرت تأمین کننده برابریبه صورت ساده می ریاضی و به طور افزایی ،هم

 .ای جداجدا بیشتر استهجمع افزوده از افزوده  هرکاال / بازار به کل بهره وری موسسه و استراتژیک،

 .است"باهم کارکردن و پشتیبانی از یکدیگر همکاری،"افزایی بنا به اعتبار مفهوم کلمه گویای هم

 افزاییانواع هم(synergy) 

های آن است و فراهم آمده از منابع سازمانی خیلی بیشتر از یک جمع ساده فایده تامیین شده از هریک از پارهافزایی بیان کننده این است که فایده هم

 :چهار نوع مختلف دارد

 افزایی فروشهم .1

  افزایی سازمانیهم .2

 گذاریافزایی سرمایههم .3

 افزایی مدیریتهم .4

 افزایی ضرورت وجود هم 

 : زیرخالصه کردافزایی را می توان در پنج مورد ضرورت هم

 .دهدتعادل سازمان را افزایش می کند وها کمک میهماهنگ با فعالیت ها به توزیع همگون وافزایی در سازمانهم ایجاد -        

 .کندها جلوگیری میها بر دوش دیگر واحدها از دلزدگی اعضا وشکست فعالیتها وعدم توزیع ناهمگون با فعالیتهماهنگی فعالیت -

 .شودسینرژی موجب جلوگیری از بروز بحران درسازمان می  -

افزایی از بروز این یاری گرفتن از مزایای هم . مدیر با ایجاد هماهنگی و باشدها اغلب بردوش بخشی خاص میهای ایجاد شده در سازمانبحران -

 .کندها جلوگیری میبحران

 .باشدافزایی میهم، ها وافزایش توان سازمان در گرواز متشتت شدن بخش جلوگیری نباید فراموش کنیم که افزایش بازده کلی، -
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 بیرونی سازمان  محیطExternal environment of the organization 

 تعریف و مفهوم محیط بیرونی (الف 

با   شود.خارج از سازمان بوده ولی به آن مربوط می اما محیط بیرونی شامل عوامل گیرد ،در معنای کلی،مفهوم محیط همه چیز مربوط به سازمان را در بر می

هنگام بررسی محیط  . تعریف کرد"هرچیزی که مربوط به یک سیستم بوده خارج از آن قرار دارد"حرکت از این اندیشه محیط بیرونی را می توان به عنوان

 :سازمان به طور عمقی سه محیط متفاوت را می توان تعریف کرد بیرونی یک

 :حقیقییا رونی واقعی محیط بی

محیط اقتصادی  مصرف کنندگان ، رقبا فروشندگان ، شود که شامل نظم و ترتیب حکومتی ،این محیط از تمامی عوامل و شرایط خارج از سازمان تشکیل می

 . شودمی محیط تکنولوژی و ... عمومی ،

 محیط بیرونی قابل درک : 

تعیین کننده ریسکی است که شکاف  ابعاد فاصله بین محیط بیرونی با محیط ادراک شده ، . مدیران است ادراک کامل و صحیح محیط بیرونی نقطه موفقیت

 . یا فاصله استراتژیک به وجود خواهد آورد

 حیطه تصمیم و یا محیط اجرایی : 

 ، اهداف به مربوط که است ای حیطه یترجیح حیطه.  می نمایدکند حیطه ترجیحی او را بیان در داخل محیطی که مدیر ادراک می این محیط نیز ،

 . کندمدیریت انتخاب می  که وظایفی و  هااستراتژی

 

  فصل پنجم 

 

 مدل هفت S آنمک کینزی کاربردهای 

تغییر و حرکت ( با این رفتار معمول موافق نبودند و چارچوبی برای نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند. آنها معتقدند که 1980واترمن، پیترز، و فیلیپس )

( مدل یا) های مشترک است و آن را چارچوبها و ارزشها، شیوه مدیریت، کارکنان، مهارتعد ساختار، استراتژی، سیستمسازمان متأثراز تعامل میان هفت بُ

 .استس مکینزی نیز مشهور اِینزی انجام شد به هفتک نامیدند و از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت مشاوران مک ساِهفت

 S های سخت و Sهای نرم 

های مشترک ابعاد نرم گفته ها و ارزشها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارتبه سه بعد ساختار، استراتژی و سیستمبه یاد داشته باشیم که 

سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین  رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی، گویا، عقالنی و بهشود. واژه سخت بدین معنی بکار میمی

 .رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستندمعنی بکار می

 سهای چارچوب هفت اِها و استفادهکاربرد  (7S) 

 دهی به آنهای تغییر و جهتابزار ارزشمندی در آغاز فرایند -

 ر تجسم جامع سازمانابزار مناسبی د -

 الگویی برای عناصر مورد بررسی و مقایسه از سازمان -



 

  24  
 

 monajemi.ir                                                                                                                      حمد اعرابیسید مو دکتر  علی  پارساییانخالسه مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، ترجمه دکتر 

 

 

 

 

  پنج نیروی تجزیه و تحلیل رقابت پورتر 

 زنی خریدارانقدرت چانه (1

 کنندگانزنی عرضهقدرت چانه (2

 قدرت جایگزینی کاالهای جایگزین (3

 قدرت تهدید تازه واردها (4

 رقبای موجود قدرت رقابت (5

 

  جایگزینقدرت جایگزینی کاالهای  

 بر عامل دو اساسی طورب .  تر جای کاالی دیگر را بگیرد، قدرت جایگزینی آن کاال باالتر است و رقابت در آن صنعت بیشتر می شودهر چه کاالیی آسان

  عملکرد و هزینه :که عبارتند از  موثرند جایگزینی سهولت

شود . مثال موتورسیکلت جایگزین سواری در جاده نمی دنو عملکرد باالتری داشته باش د که هزینه کمترنشوکاالی دیگر می جایگزین ترراحت هاییکاال

 .های آن بیشتر استمندی برای تولید جایگزین. بطور کلی هر کاالیی که سود بیشتری داشته باشد، عالقه تر از سواری استزیرا عملکرد موتورسیکلت پایین

 تجزیه و تحلیل SOWT 

 گردد .محسوب می تهدیدهاو  هافرصت ها،ضعف ها،قوت تحلیل،این مدل روشی برای 

- Strengths   ،(فاداری/ روابط مشتری،کیفیت محصول، مدیریت و های توزیعشبکه هدایت برندها، های تکنولوژی،مهارت،) هاقوت 

- weaknesses   ،مشتری(حفظ اندک  دسترسی ضعیف به عرضه، برندهای ضعیف، )عدم مهارتهای مهم، ها،ضعف 

- Opportunities  ،،تغییر سنی جمعیت، مالیات کمتر پرسنل، های دولتی،تغییرات سیاست وری،اهای فنپیشرفت تغییر سلیقه مشتریان،) فرصتها 

 (های جدید عرضهشبکه

- threats  ،، تغییر سنی  افزایش مالیات، های دولتی،تغییر سیاست وریاپیشرفت های فن بستن بازارهای جغرافیایی، تغییراصل مشتری، )تهدیدها

 (های جدید توزیعشبکه جمعیت،

SOWT  گیری استهای درونی و بیرونی که یک نگرش سیستمی به دست می دهد و پشتیبانی برای چگونگی تصمیمابزاری است برای تحلیل محیط. 

  استراتژیSO ) های ستن از فرصتتوانایی آنها در یافتن و بهره جُ . ها هستندنگرها قطب مخالف تدافعی: آینده یا تهاجمی) قوت و فرصت

این  . باشدنوآوری نسبت به سودآوری از اهمیت زیادتری برخوردار می ، در این گونه سازمان . بازاریابی وتولید محصوالت جدید نهفته است

 .ها از انعطاف پذیری باالیی برخوردارندسازمان

 استراتژی WO  ) های تدافعی با تولید تعداد محدودی از محصوالت برای بخش کوچکی از کل بازار بالقوه : سازمان یا تدافعی) ضعف و تهدید

 . های خارج از قلمرو خود را نادیده بگیرندها تمایل دارند پیشرفت و روندتدافعی کنند.،ثبات را جستجو می

 

 مدل امتیازی متوازن Balanced Scorecard " کاپالن "و "نورتون"  
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گیری کند که چارچوبی برای اندازههای شرکتی را به یک مجموعه مفهومی از معیارهای سنجش عملکرد تبدیل مین، اهداف و استراتژیازوتارزیابی ممدل 

کنند که مدیران، ها و درک تصویری روشن از سازمان، پیشنهاد میبرای جامعیت شاخص، سازد. کاپالن و نورتون و سنجش مدیریت استراتژیک فراهم می

 :. این چهار منظر عبارتند از آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازندخصوص چهار منظر را در یک کارت یادداشت تعدیل شده جمعاین اطالعاتی در 

o منظر مشتری 

o منظر فرایندهای داخلی کسب و کار 

o منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی 

o منظر مالی 

  یادگیری سازمانیمنظر رشد و نوآوری و(Innovation and organizational learning and growth perspective) 

تواند رشد و نوآوری خورد. یک سازمان زمانی میتوانایی یک سازمان در نوآوری، بهبود و یادگیری مستقیما با ارزش آن به عنوان یک سازمان گره می

های جدیدی ها درس بگیرد و بتواند برای خود روشو از اشتباهات خود و رفتار سایر سازمان درهبری خود باشها و مهارت باشد که قادر به توسعه داشته

. کارت  های سازمان در وجوه دیگر را ممکن سازدها و منابعی است که تحقق هدفدر منظر یادگیری و رشد، هدف فراهم آوردن زیرساخت . ایجاد کند

ها باید در دیگر کند، ولی نه فقط در وسایل و تجهیزات و تحقیق و توسعه بلکه عالوه برآن، سازمانری برای آینده تاکید میگذاامتیازی متوازن برسرمایه

 .های مالی بلندمدت دست یابندگذاری کنند تا بتوانند به هدفها و غیره نیز سرمایهسیستم ها، روش های خود شامل نیروی کار،زیرساخت

 

  ماتریس(BCG) مشاوره بوستون گروه Boston Consulting Group 

دارای دو محور است،  BCG . ماتریس بایست در نظر داشت مورد استفاده قرار گیردهایی که برای هر محصول میتواند برای تعیین اولویتاین روش می 

. ایده اصلی این ماتریس، تعیین جایگاه یک محصول  بازار استدهد و محور عمودی نمایانگر نرخ رشد محور افقی سهم شرکت از بازار محصول را نشان می

 بر اساس دو عنصر مذکور یعنی سهم از بازار و سرعت رشد بازار است. 

های الزم برای محصولی که در موقعیت دارای نام هستند و برنامه 4کنیم که هر یک از این تعیین می BCG بر اساس این دو عامل چهار فضا را در جدول

 .ها قرار دارد، مشخص شده استیک از این موقعیت هر

 ستاره )رشد سریع بازار و سهم بازار زیاد(  هاستاره : 

کنند و معموالً رهبر بازار هستند، و به همین دلیل معموالً فروش خوبی را هم برای شرکت در پی دارند و ها میزان زیادی از نقدینگی را مصرف میستاره

 .رای شرکت استسودآورترین موقعیت ب

  )گاوهای شیرده )رشد کند بازار و سهم بازار زیاد 

آورند تا آنها هم روزی تبدیل ها فراهم میمعموالً گاوهای شیرده همان ستاره های دیروز هستند و شالوده شرکت هستند که نقدینگی را برای دیگر بخش

 .به گاوهای شیرده شوند

 ها )رشد کند بازار و سهم بازار کم( سگ 

. مدیریت موسسه معموالً مجبور است زمان زیادی را صرف این واحدها کند. شرکت باید بکوشد تا این واحدها  این واحدها دارای سود کم یا ضررده هستند

 .ای برای نگهداری آنها داشته باشدرا منحل کند یا تغییر دهد، مگر این که دلیل قانع کننده

  بازار کم( عالمت سوال )رشد سریع بازار و سهم 

گذاری زیادی انجام دهد واحدهای خودگردان این بخش اغلب واحدهای جوانی هستند که شرکت برای باال بردن سهم بازار آنها نسبت به رقبا باید سرمایه

 .و این کار هزینه می برد
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 فصل ششم 

  

 پورتر "رقابتی عامه های استراتژی Porter's General Competitive Strategies 

 توان انتخاب کرد:پورتر معتقد است که سه نوع استراتژی عمومی می

هدف از این استراتژی، کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا   :(Cost Leadership)( رهبری در هزینه1

نامند. می (Economy of Scale)باشد، که اصطالحاً آنرا اقتصاد مقیاسقیمت کم میباشد. از این رو، روش پیشنهادی پورتر، تولید در حجم زیاد و با می

 .در این استراتژی شرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری کاهش یابد

شوندکه در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر عرضه می طبق این استراتژی، محصوالت و خدماتی :(Differentiation)متمایزسازی( 2

 .تامین خواهد شد(Mark)بدین ترتیب در مصرف کنندگان وابستگی نشان تجاری  . شوندبفرد تلقی می

روش بر این اساس بنا نهاده شده  این استراتژی اساساً تمرکز بر روی یک یا چند محصول یا خدمت خاص )یا خریدار( دارد. منطق این  :(Focus)تمرکز( 3

در نتیجه  د وتر خواهد گردیدهی بیشتر و دقیقهایی با بازارهای متعدد، باعث سرویساست که توجه بر روی یک بازار و یا یک محصول، نسبت به شرکت

های رولزرویز ، خودکارهای کراس ، برای بازارهای رای مثال محصوالتی مانند اتومبیل. ب این استراتژی یک برتری رقابتی نسبت به رقبا بدست خواهد آمد

 .اندبسیار خاص طراحی شده

 و انحاللگذاری های کاهش دادن سرمایهاستراتژی 

حیطه ماند و منافع خود را در این که برایش مناسبترین است باقی می در حیطه کاال/بازاری دهد،ور پایان میآور و غیر بهرههای غیر سودعالیتفسازمان به 

 .سازدمتمرکز می

 :است ذیل شرح به استراتژی نوع این  بندیتقسیم

 .ن استآهای یک بازرگانی موسسه یا متوقف کردن فعالیتژمربوط به فروش هر کدام از واحد استرات : جداسازی (1

اگر خریدار به طور معمولی بخشی  درصد کاال و خدمات خود را به یک خریدار تکی فروخته باشد و75بیش از  اگر یک سازمان ، محکوم شدن : (2

 .آیدمی شمار به شده محکوم باشد، شده دار عهده دهد انجام  های سازمان را که الزم استاز فعالیت

 .یک قسمت و یا واحد استراتژیک نیست بلکه از دست دادن تمامی موسسه است انحالل : انحالل (3

 

  استراتژی های رشد ساکن یا عدم تغییر 

 به ورود با ریسک افزایش از اجتناب و دارد قرار هک فعالیتی حیطه در  ساکن و یا عدم تغییر ،به مفهوم ادامه دادن یک توسعه متعادل سازماناستراتژی رشد 

 .است جدید هایحیطه

 :های رشد ساکن مهم عبارتند ازاستراتژی

  حفظ وضعیت و رشد همراه با شاخه صنعت -
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 (Harvesting)استراتژی سود و یا جمع آوری محصول -

 استراتژی رشد فاصه دار -

 

 

 

  استراتژی اقیانوس قرمز و اقیانوس آبیRed Ocean and Blue Ocean Strategy 

اند و همچنین قوانین بازی رقابت مشخص هستند. در های صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیدهها و حد و مرز، محدودیتهای قرمزاقیانوسدر 

. از  کنند تا به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یافته، تا بدین ترتیب سهم بیشتری از تقاضای بازار را از آن خود کنندها سعی میقرمز شرکتهای اقیانوس

باشد. در یاند، )منظور صنایعی است که در آن رقبای زیادی وجود دارند( احتمال سودآوری و رشد در آنها کم مهای قرمز پرجمعیتآنجایی که اقیانوس

 .آلود کرده استها آب اقیانوس را قرمز و خونکشنده میان شرکتهای قرمز، رقابتاقیانوس

باالیی برای  های آبی پتانسیلبرداری صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد، بنابراین در اقیانوسهیچ بهره های آبیاقیانوسدر عوض، از 

تواند قوانین و حد و ها وجود دارد. اقیانوس آبی خود میته و تقاضای بالقوه باالیی برای محصوالت و خدمات این اقیانوسرشد و سودآوری وجود داش

قرمز را با ایجاد فضای بازار غیررقابتی از بین کند تا رقابت خونین اقیانوس ها را وادار میمرزهای صنعت را مشخص کند. استراتژی اقیانوس آبی شرکت

 . این پردازداثرکردن رقابت از سوی دیگر، میسو و بیجای تقسیم تقاضای موجود بین رقبا، به رشد دادن تقاضا از یک. استراتژی اقیانوس آبی به ببرند

وردهای این رویکرد ادست . کننددهد که چگونه بر آن غلبه میا نشان هکشد، بلکه به آنچالش میها را برای تدوین استراتژی جدید به موضوع نه تنها شرکت

آبی را تبیین، و از های استراتژی اقیانوس مند با چالشهای تحلیلی است که نحوه رویارویی نظامای از اصول، ابزارها و چارچوبجدید، معرفی مجموعه

 .کندتفکر استراتژیک مبتنی بر رقابت، متمایز می

 
 :  منبع مورد استفاده

 مطلق زادهیمحمد تقدکتر و  یمحمد اعرابترجمه دکتر ،  دیویفرد آر د کیاستراتژ تیریمد -
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