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(IS) مرحله شروع
تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان

(IS)مرحله ورودي

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي ماتریس بررسي رقابت ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

(IFE) (CPM) (EFE)

(MS)ه  مقایستطبیق یا مرحله 

ماتریس 
استراتژي اصلي

ماتریس
داخلي و خارجي

ماتریس
نتسگروه مشاوران ب

ماتریس ارزیابي
موقعیت و اقدام 
استراتژیك

هاماتریس تهدیدات فرصت
نقاط ضعف و نقاط قوت

(GSM) (IE) (BCG) (SPACE) (TOWS)

  (DS)مرحله تصمیم گیري

ریزي استراتژیك كميماتریس برنامه

(QSPM) www.mshojaie.com



مرحله ورودی

كاربرگ هاي بررسي 
عوامل داخلي

ماتریس ارزیابي عوامل 
داخلي

مراحل بررسي عوامل 
داخلي

تعریف ماتریس 
ارزیابي عوامل داخلي

قوت ها و ضعف هاي 
اصلي در داخل سازمان

گام هاي تهیه ماتریس 
ارزیابي عوامل داخلي

تحلیل نتایج ماتریس

ارزیابي عوامل داخلي

بررسي عوامل داخلي

عوامل داخلي

قوت ها

ضعف ها

رویکرد وظیفه اي براي 
بررسي عوامل داخلي

فرآیند بررسي عوامل 
داخلي

موارد مورد بررسي در 
رویکرد وظیفه اي

قوت یا ضغف؟

كاربرگ هاي بررسي 
عوامل خارجي

ماتریس بررسي رقابت 
CPM

ل ماتریس ارزیابي عوام
خارجي

فرصت ها و 
تهدیدهاي محیط

گام هاي تهیه 
ماتریس ارزیابي 
عوامل داخلي
تحلیل نتایج 
ماتریس ارزیابي 
عوامل خارجي

بررسي عوامل خارجي

خالصه بررسي 
محیط خارجي

اجزاي محیط 
خارجي

الیه هاي محیط

محیط عمومي 
(كالن)

عوامل اقتصادي

فرهنگي-جتماعيا

تکنولوژیکي

قانوني-سیاسي

حقوقي و جهاني

محیط تخصصي 
(خرد)

معرفي ذي نفعان
ي الگوي پنج نیروي رقابت
مایکل پورتر

مشتریان

تأمین كنندگان

رقباي موجود

یمرقباي غیر مستق

الگوي بررسي 
محیط خارجي

عوامل خارجي

نوع شناسي محیط
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(داخلی)سیستمی 

(خارجی )محیطی 

؟به سیستم مربوط است

نه سیستمی

و

نه محیطی
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ر عوامل خارجي ، عواملي هستند كه مربوط به بیررون شرركت یرا سرازمان هسرتند و د*

.كنترل مدیریت سازمان نمي باشند

عوامل 

خارجی 

:شامل

تهدیدها هافرصت

یککموقعیت ککمولکک قمدع ور ککیطوبیوقنکک  و    لکک و
.س زق ن

ه ورنص وی و ضت موخ یج وکهوقعجعبیکموقنک  یویک 
.ایزشوه یوح  ت وق ویاو هوخم والیازب

یککموقعیت ککموقمدککع ور ککیطوبیوقنکک  و    لکک و
.س زق ن

ه ورنص وی و ضت موخ یج وککهو ک ایوقعجعبیکمو
.قن  یوی وایزشوه یوح  ت وق وقف یو  شی
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ازماني عبارت است از نظارت ، ارزیابي و نشر اطالعات به دست آمده مربوط به محیط س
ركت بررسي محیطي هم چنین ابزاري است كره شر. ، میان افراد كلیدي و مؤثر آن سازمان

. هره مي برداز آن براي جلوگیري از شوک هاي استراتژیك و تضمین سالمتي بلندمدت ب

:تحقیقات نشان داده است كه 
.بین بررسي محیطي و سود شركت رابطه مستقیمي وجود دارد

:بررسی محیطی

www.mshojaie.com
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توجه

ایي فرصت ها و تهدیدهایي كه از بررسي عوامل محیط كالن و خرد سازمان شناسر

تند و در مي شوند به منظور تدوین استراتژي در سطوح مختلف قابرل اسرتفاده هسر

در . نیسرتها سطوح پایین تر و به ویژه سطح وظیفه اي، نیازي به شناسایي مجدد آن

حالي كه قوت ها و ضعف هاي هر سطح بایسرتي بره طرور جداگانره و از بررسري

.عوامل داخلي همان سطح شناسایي شوند



(کالن) تجزیه و تحلیل محیط عمومی 

(خرد) تجزیه و تحلیل محیط تخصصی 

:انتخاب عوامل استراتژیک

تهدیدها/ فرصت ها 
www.mshojaie.com



(کالن)وقن  ور عق و

(خ ب)قن  وتخصص و

(مدیران ، مالکان و سهامداران)
سازمان

(ساختار ؛ فرهنگ و منابع)

  هنگ -ل   ه یواجت  ر ول   ه یوایتص بی

ل   ه یوجه ل 
ل   ه یوجه ل 

حقعی /وی لعل و–ل   ه یوس  س و ل   ه یوتکنعلعژی

اتن بیهوه یوک یگ ی
اتن بیهوه یوتج یی

قشت ی ن
سه قیایانر ضهوکننیگ ن

له به یوب لت  ییب  اسمهوه یوق ل 

.محیط کالن می تواند تأثیر عمیقی بر شرکت و محیط خرد آن داشته باشد www.mshojaie.com



شررامل نیروهرراي كالنرري اسررت كرره برره طررور غیررر مسررتقیم •

.گذارندهاي سازمان اثر ميبرفعالیت 

محررررریط 

عمومي

شامل آن دسته از عناصر یا گروه هرایي اسرت كره بره طرور•

ترأثیر مستقیم بر شركت تأثیر مي گذارنرد و خرود نیرز از آن

.پذیرندمي 

محررررریط 

تخصصي

قسریم محیط را معموالً به دو الیه محیط عمومي یا كالن و محیط تخصصي یا خرد ت*

.كنندمي

www.mshojaie.com



www.mshojaie.com

ان آن هم بر محیط عمومي و هم بر محیط تخصصري نظرارت كررد ترا بتروباید *

ر و نقر  دسته از عوامل استراتژیك را كه در موفقیت یرا شکسرت شرركت ترأثی

.كردبسزایي دارند ، كشف و شناسایي 



رج عبارت است از مجموع عواملي كه برسازمان تأثیر مي گذارنرد و از حیطره كنتررل سرازمان خرا

.باشندمي

مهمترین عناصر در محیط کالن

عوامل اقتصادی

فرهنگی-اجتماعی

تکنولوژیکی

قانونی-سیاسی

حقوقی و جهانی

.عوامل محیط کالن می توانند هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی مطرح باشند

1

2

3

4

5

www.mshojaie.com

مانی شجاعی: استاد-مدیریت استراتژیک
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عوامل اقتصادی. 1

در ایرن . داقتصادي بی  تر به تشریح مشخصه هاي اقتصادي مري پردازنرعوامل *

االهرا و دسته از عوامل بی  تر به این مسایل پرداخته مي شود كه جامعه چگونره ك

هاي شرركت هرا بایرد رونرد. خدمات مختلف را تولید ، توزیع و استفاده مي كنرد

.اقتصادي در بخ  هایي را كه بر صنعت آنها اثر مي گذارد ، درک كنند



روند تولید 
ناخالص داخلي

نرخ بهره عرضه پول نرخ تورم درصد بیکاري

كنترل 
دستمزد/قیمت

تقویت /كاه 
ارزش پول

هزینه و مقدار 
انرژي

هزینه و مقدار 
انرژي

درآمد قابل تصرف 
و ذخیره شده

میل به مصرف 
بی  تر

صرفه جویي به 
مقیاس

سیاست هاي پولي
و مالي

توزیع درآمد بین 
طبقات اجتماعي

رشد و پیشرفت 
اقتصادي

كسري بودجه 
دولت

الگوي مصرف روند بیکاري
سطح بهره وري 
كاركنان

روند بازار بورس

شرایط اقتصادي 
كشورهاي خارجي

صادرات و واردات
تفاوت درآمد در مناطق 
و گروه هاي مختلف 
مصرف كننده

نوسان قیمت
صادرات سرمایه و 
نیروي كار از 
كشور www.mshojaie.com
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فرهنگی-عوامل اجتماعی. 2

ر عوامل ، باورها ، ارزش ها، نگرش ها، نظریات و سبك زندگي كساني را كه داین *

ناختي ، محیط خارج سازمان هستند، دربرمي گیرد كه از شرایط فرهنگي ، جمعیت شر

ییر هم چنان كه نگرش اجتماعي تغ. مذهبي ، آموزش و قومي آنها سرچشمه مي گیرد

ي و سرایر مي كند ، تقاضا براي انواع تازه اي از لباس ، كتاب ، فعالیت هراي تفریحر

-ماعيیك سازمان باید اثرات بالقوه نیروهاي اجت. كاالها و خدمات نیز پدید مي آید 

ر او باید روابرط و حسرن شرهرت را در سرطح وسریعي ا. فرهنگي را تشخیص دهد

.  جامعه به دست آورد و همانند یك نگهبان براي جامعه عمل كند



تغ   وبیوسبمو
زلیگ 

التظ یاتوشغد 
بیصیو

طالق/ازب اج
ل خویشیوج ت م

تعزییوسن و
ج ت م

اق یو هوزلیگ 

ل خوتعلیو و
ق گو ق  

ل خوقه ج ت   ل قهوه یوتأق نو
اجت  ر 

بیآقیوس اله لگ شولسبمو هو
تج یت

ارت  بو هوب لم

لگ شو هوب لم لگ شو هوک ی ر بتوخ یی لگ شو هوپسوالیازو و
س ق یهوگذایی

  ا  یولژابی
ق  لگ نوسمحو

تنص الت

لگ شوبی  یطوک ف مو
قنصعالت

لگ شوبی  یطوایائهو
خیقمو هوقشت ی

لگ شوبی  یطو
خ یج وه 

لنعطوقص فو
ال ژی

لگ شوبی  یطو
یییتو واخت  ی

تغ   وج ت موبیو
شه ه و وی ست ه 

  زی  مو وقیی یمو
ض یت ت

آلعبطوک بنوآ و و
هعا

سمحوی  طور عق 
بییگ طوجه ل و

ق بمو وایزشه یو
آله 

سمحو  هنگو و
آقعزشوج قته

www.mshojaie.com
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تکنولوژیکیعوامل . 3

نایع مختلرف تغییرات در بخ  تکنولوژیك محیط عمومي مي تواند اثر بسیار بر ص*

دیرد این عوامل عالوه بر ابزارها و تجهیزات جدید شامل رویکردهاي ج. داشته باشد 

د كره عوامل تکنولوژیك نمونه ایي از فرصت ها و تهدیردها مري باشرن. نیز مي شوند

.  شركت ها به هنگام تدوین استراتژي ها باید آنها را مورد توجه قرار دهند



www.mshojaie.com

تکنولوژیکیعوامل . 3

ط به فنراوري تقریباً در هر تصمیمي كه استراتژیست ها اتخاذ مي كنند ، مسایل مربو*

لذا باید فرصت ها و تهدیدهاي ناشي از فن آوري هراي جدیرد ، مرورد . مطرح است

.بررسي و تجزیه و تحلیل كامل قرار گیرد



.  پیشرفت هاي فن آوري مي توانند بر موارد زیر اثرات شدید بگذارند*

پیشرفت 
فن آوري

محصوالت

خدمات

بازارها

عرضه كنندگان 
عرضه اولیه

توزیع كنندگان 
شركت هاي رقیب

مشتریان

فرآیندهاي تولید

روش هاي بازاریابي 
www.mshojaie.com



عوامل تولید
تمرکز بر روي اقدامات 

تکنولوژیک 

انتقال تکنولوژي از 

آزمایشگاه به بازار

حمایت از مالکیت 

معنوي

محصوالت جدید
تحوالت جدید در 

انتقال تکنولوژي

ز بهبود عملکرد تولید ا

طریق اتوماسیون

ساختار و ویژگی هاي 

تکنولوژي

انتقال تکنولوژي و 

شرایط آن

درجه استفاده از 

کامپیوتر در صنایع

سرعت تغییر 

تکنولوژي
تکنولوژي

کل بودجه تخصیصی دولت

به امر تحقیق و توسعه

www.mshojaie.com
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حقوقی/قانونی-سیاسیعوامل . 4
این دسته از عوامل براي مردیران مهرم تررین مالحظره در صرورت بنردي ماهیت *

تري را مالحظات سیاسي ، عوامل قانوني یرا دول. استراتژي شركت به شمار مي رود 

. ودكه مؤسسه باید یا مي خواهد در قالب آن به عملیات مبادرت ورزد شامل مي شر

ي دولت ها و نهادهاي دولتي در زمره شركت ها و نهادهاي اصلي هستند كه مقرراتر

را تدوین مي نمایند ، مقرراتي را حذف مري كننرد ، یارانره پرداخرت مري نماینرد ،

م از نیروهاي سیاسي هم از داخل و هر. كارفرما یا مشتري شركت هاي دیگر هستند

.  خارج از عمده ترین تعیین كننده هاي موفقیت سازماني به شمار مي روند 



قوانین حمایت کننده از 

محیط زیست 
قوانین مالیاتی مقررات تجارت خارجی

نگاه به شرکت هاي 

خارجی

ام قوانین مربوط به استخد

و ارتقاي شغلی
ثبات حکومت

مقررات دولتی یا مقررات 

زدایی

درصد مشارکت رأي 

دهندگان

کانون هاي اعتراض به 

دولت، شدت اعتراض و 

تعداد اعتراض کنندگان

میزان هزینه هاي دفاعی
ر قوانین دادن فرصت براب

به داوطلبان مشاغل
میزان یارانه هاي دولت

قوانین ضد انحصاري
بازارهاي کار ، نفت و 

ارز
انتخابات

www.mshojaie.com
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جهانیعوامل . 5
ور ها با روند فزاینده اي عملیات و بازار خود را به فراترر از مرزهراي كشرشركت *

ه جهراني شردن ، فرصرت دسترسري بره بازارهراي برالقو. گسترش مي دهند « مادر»

اهر و بزرگ تر و مقدار وسیعي از عوامل تولید مانند مواد خام ، نیروي كار ، مدیران م

ك با این حال این موارد ممکن اسرت شرامل ریسر. متخصصان فني را فراهم مي كند

ركت هرا تأثیرات عوامل جهاني بر ش. هاي اقتصادي ، اجتماعي  و سیاسي نیز باشند 

رآن نیز باید در قالب محیط عمومي بررسي شوند تا آنها اسرتراتژي هراي خرود را بر

.اساس تدوین كنند



روند رو به رشد تجارت جهاني

نرخ هاي تبدیل ارز

(مانند هند و چین)ظهور قدرت هاي جدید اقتصادي 

(امانند نفتا ، اتحادیه اروپا و آسی)توافقات تجاري بین بلوک هاي منطقه اي 

جهاني شدن بازارها و اقتصاد

شدت گرفتن رقابت جهاني

WOTپذیرش چین در 

...و 
www.mshojaie.com
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محیط تخصصی یا خرد

یرد كره محیط خرد ، محیط عوامل موجود در وضعیت بالفصل رقابتي را در برمي گ

ا بسیاري از چال  هاي فرا راه سازمان در جذب و به دست آوردن منرابع الزم ، یر

یط تفاوت مح. تالش براي فروش سود آور كاال ها و خدمات از آن ناشي مي شوند

ا كنتررل خرد و كالن از این بابت مي باشد كه این محیط بری  ترر تحرت ترأثیر یر

.  سازمان قرار دارد



. بل مي باشدمحیط تخصصي شامل افراد ذي نفعي است كه سازمان با آنها به طور منظم در حال ارتباط متقا

مشتریان

عرضه كنندگان

رقبا

(نهادهاي دولتي)دولت 

مدیران

جوامع محلي

كاركنان

موضع رقابتي مؤسسه

شهرت در میان تأمین كنندگان

شهرت در میان بستانکاران

شهرت در میان بازار كار در دسترس
گروه هاي فعال اتحادیه ها و واسطه هاي ملي در 

سطح داخلي و بین المللي
www.mshojaie.com
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الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر 

 ه عوامرل محریط تخصصري ، بر( فرصت هرا و تهدیردهاي)براي بررسي اثرات

.  عوامل الگوي پنج نیروي رقابتي مایکل پورتر اشاره مي كنیم



الگوي پنج 
نیروي رقابتی 
مایکل پورتر 

1

مشتریان

تأمین 
کنندگان

رقباي 
موجود

رقباي 
بالقوه

رقباي 
یمغیرمستق

www.mshojaie.com
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مشتریان. 1

روشرنده از وضعیت یا موقعیتي است كه بنا به هر دلیلي ، مشرتري در قبرال فمنظور *

ا معرین به طور كلي این نیروها قدرت مذاكره مشرتري ر. قدرت باالیي برخوردار باشد

تخفیرف بنابراین باید به مشتریاني كه مقدار زیادي خرید انجام مري دهنرد ،. مي كنند 

.داد ؛ چرا كه آنها این قدرت را دارند كه از دیگران خرید كنند 



زایي بر در این مورد از دست دادن یك مشتري تأثیر به س. تعداد مشتریان محدود باشد

.روي صنعت مي گذارد

.مشتریان در حجم زیاد خریداري كنند

نعت بره مشتریان بتوانند به راحتي اطالعات دقیقي درباره تقاضرا و هزینره فرروش صر

.دست آورند
ر تغییر دهنرد مشتریان بتوانند به راحتي خرید خود را از یك فروشنده به فروشنده دیگ

.و عزینه هاي تغییر فروشندگان بسیار پایین باشد

.محصول استاندارد و تعداد عرضه كنندگان زیاد باشد

www.mshojaie.com
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تأمین کنندگان. 2

ي خریدار وجود شرایطي است كه بنا به هر دلیلي ، عرضه كننده در قبال شركت هامنظور *

.از قدرت باالیي برخوردار باشد

ه كنندگان لوازم و قطعات یدكي و مواد ، بازارهراي كرارگري و سررمایه گرذاري كرتأمین *

نعت به شركت ها ، كاركنان و سرمایه خود را از آنها مي گیرند و جزیي از تأمین كنندگان ص

سرود تأمین كنندگان پر قدرت با باال بردن قیمت هرا مري تواننرد از درصرد.شمار مي روند 

.صنایع خریدار بکاهند



.هنگامي كه تعداد تأمین كنندگان محدود باشد

.مشابه هاي جنس و یا خدمات محدود باشد

ن معني كره از تأمین كنندگان به افزای  فروش وابسته نباشند ، به ای

.دست دادن یك فروش برایشان حائز اهمیت نباشد

د ، بره تأمین كنندگان واقف باشند كره صرنایع خریردار برراي تولیر

.خدمات و محصوالتشان نیازمند هستند
یني ترأمین تأمین كنندگان به صورتي عمل كنند كه تعویض و جانش

.كنندگان براي شركت هاي خریدار دشوار باشد www.mshojaie.com
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موجودرقبای . 3

سریاري در ب. اكثر صنایع ، حركت رقابتي شركت ها بر روي هم اثر گذار است در *

اثراتري از مهم ترین. از صنایع رقابت چنان باالست كه باعث كم شدن سود مي شود 

.مي شوندكه باعث افزای  رقابت بین شركت هاي موجود در یك صنعت 



هم بازار را از در صورتي كه رشد صنعت كُند باشد ، رقیبان باید س: رشد آهسته صنعتي 

.یکدیگر بگیرند تا پیشرفت كنند

د ترا برا بدین معني است كه شركت هرا تحرت فشرار هسرتن: باال بردن هزینه هاي ثابت

. افزای  فروش بتوانند هزینه را تحمل كرده و در نهایت سودآور باشند

در این باعث مي گردد كه فشار زیرادي برر روي قیمرت هرا و: فقدان تنوع محصوالت 

.بی  تر موارد باعث كاه  دادن قیمت ها شود

.ري تقسیم شوند یعني این كه سهم كل بازار باید به تعداد بی  ت: باال بردن تعداد رقیبان 

رمایه و یرا یعني شركت هایي كه مایل به ترک این صنعت هستند ، ممکن است كرل سر: باال بردن موانع براي خروج 

.م باشدبراي همین آنها مجبورند كه در این صنعت بمانند حتي اگر سودشان ك. مقدار زیادي از آن را از دست بدهند 
www.mshojaie.com
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(تازه واردان)رقبای بالقوه . 4
مي توانند وارد استفاده از چند نیرو به آساني مي توان پی  بیني كرد كه چند رقیب جدیدبا *

ك صرنعت رقباي تازه وارد ، رقابت را در یر. یك صنعت بشوند و منتظر چند رقیب باید بود

ممکرن اسرت آنهرا .بشروندافزای  مي دهند و ممکن است باعث كاه  قیمت هرا و سرود 

دگاه محصوالت و یا پروژه هاي جدید را اجرا كنند و ایرده هرا و دیركنند، ظرفیت را بی  تر 

ه و یا هرردو هاي تازه اي داشته باشند كه تمام این ها باعث پایین رفتن قیمت و افزای  هزین

بلي مري نیروهایي كه از ورود رقباي تازه جلوگیري مي كنند و باعث حفاظت رقباي ق. گردد

.شوند ، به آنها موانع ورودي گفته مي شود



ود برازدهي وقتي كه یك محصول با تسهیالت فراوان و در حجم بی  تري تولید ش•

ر زیرا رقباي موجود بره خراط. باالتري دارد ، لذا مانع ورود رقباي جدید مي گردد 

.ت آورندداشتن منابع مورد نیاز و حجم باالي تولید مي توانند بازدهي زیادي به دس

صرفه جویي به 
مقیاس

زیررا .افزای  هزینه هاي ساخت ، مانع ورود رقیبان كوچك تر به صنعت مي شود •
مکن است راه اندازي سیستم هاي تولیدي نیاز به منابع و سرمایه هنگفتي دارد كه م

.در توان رقباي جدید نباشد

باال بردن سطح 
سرمایه گذاري 
تجهیزات

راي بعضي از شركت ها برا داشرتن مشرتریان و سرطح براالي تنروع ، فعالیرت را بر•
نرد زیرا آنها نمي تواننرد در بردو ورود مان. شركت هاي تازه وارد سخت تر مي كنند 
.شركت هاي موجود تنوع ایجاد كنند

باال بردن 
سطوح تنوع 
محصوالت

ه شركتي كه مي خواهد وارد یك صنعت شود در صرورتي كره متوجره شرود هزینر•
خروج از آن صنعت در زمان به وجود آمردن مشرکل و عردم موفقیرت ، سرخت و 

.هزینه بر است از ورود به چنین صنعتي خودداري كند

هزینه هاي 
باالي خروج

www.mshojaie.com
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(جانشین ها)رقبای غیر مستقیم . 5

نعت شركتي محصوالتي را تولید كند كه جانشین كاالها و یرا خردمات یرك صراگر *

ایبوپروفن ن، آسپریبه عنوان مثال . این شركت ها را رقباي غیر مستقیم مي نامند باشد، 

در . ونرد و استامینوفن  همگي مشابه مسکن و به عنوان كاالهاي جانشین به كار مري ر

واننرد جانشین هاي نزدیرك مري ت. قسمت خدماتي ، شركت هاي هواپیمایي مي باشند 

ده مصرنوعي براي مثرال اگرر قیمرت شریرین كننر. تعیین كننده سقف قیمت نیز باشند 

تفاده مري افزای  یابد بسیاري از مشتریان كه معمروالً شریرین كننرده مصرنوعي را اسر

.كردند احتماالً آن را با شکر عوض مي كنند
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خارجیخالصه بررسی محیط 
كرالن و طور خالصه در بررسي محیط خارجي باید پس از تجزیه و تحیل محیطبه *

. قردام كررد نیز تجزیه و تحلیل محیط خرد ، نسبت به استخراج عوامرل اسرتراتژیك ا

ي بره عالوه بر عوامل كالن و خرد محیطي اشاره شده در منابع و مراجع علمي ، بایست

ا سرازمان كمك استراتژیست ها ، مدیران و كارشناسان ، سایر عوامل محیطي مرتبط بر

ترا ادامره كرار به دقت مورد شناسایي ، پای  و تجزیه و تحلیل كارشناسي قرار گیرند

تري برر برنامه ریزي با توجه به عواملي انجام گیرد كره از اهمیرت و تأثیرگرذاري بیشر

.  سازمان برخوردارند 
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

حریط استفاده از ماتریس ارزیابي عوامل خارجي ، هر یك از عوامل اسرتراتژیك مبا *

ت هاي كالن و تخصصي كه در ماتریس اولویت عوامرل خرارجي شناسرایي و اولویر

ي خاصري بندي شده اند ، مورد ارزیابي قرار گرفته و با استفاده از ضررایب و رتبره ها

ه مري امتیاز بندي مي شوند تا در نهایت مشخص شود كه آیا سازمان در آینرده اي كر

هدیدهاي خواهد براي آن برنامه ریزي كند ، فرصت هاي بیشتري خواهد داشت یا با ت

.بی  تري مواجه خواهد شد



خارجیماتریس ارزیابی عوامل 
=نمره

رتبه* ضریب اهمیت 
نمره

4≥x  ≥1
ضریب 
اهمیت

عوامل خارجی اولویت دار

:فرصتها

1-

2-

3-

4-

:تهديدات

1-

2-

3-

4-

4≥x ≥1 1 =100% :جمع
www.mshojaie.com
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ستون دومستون اول

عوامل اسرتراتژیك اولویرت
دار خارجي در این سرتون و 
در قالرررب فرصرررت هرررا و 
.تهدیدها فهرست مي شوند

بررا توجرره برره میررزان اهمیررت و 
حساسیت هر عامرل ، برا مقایسره
این عوامل با همردیگر ، ضرریب 

، 1-0)اهمیتي بین صرفر و یرك 
برره آن عامررل هررا ( نسرربتي از كررل
ن تخصریص ایر. تعلق مي گیررد 

د كره ضرایب باید به گونه اي باش
مجموع ضرایب تمام عوامل بی 

.از یك نباشد
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ستون سوم
3یرا 4بره با توجه به كلیدي یا عادي بودن فرصت ها و تهدیدها به ترتیب رت

رتبه تخصیص. اختصاص پیدا مي كند( به تهدیدها)1یا 2و رتبه ( به فرصت)
صرت سرازمان یرك فر/ بدین صورت است كه اگر فرصت پی  روي شركت

بره عامرل 3و چنانچه یك فرصت معمولي باشد، رتبه 4استثنایي باشد ، رتبه 
د سازمان یك تهدی/ مورد نظر داده مي شود ، و اگر تهدید رو در روي شركت 

به عامل مرورد 1و چنانچه یك تهدید جدي باشد رتبه 2معمولي باشد ، رتبه 
ي همان گونه كه مالحظه مي شود ، روند رتبه دهي به طور. نظر داده مي شود

كنریم ، است كه هر قدر از فرصت استثنایي به سمت تهدید جدي حركت مي
.  مي رسد1به 4میزان رتبه كم تر شده و از 
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ستون چهارم

ي ضرایب ستون دوم و رتبه هاي ستون سوم براي هر عامل در هم ضرب مر
شرخص براي شركت یا سازمان م( فرصت یا تهدید)شوند تا امتیاز آن عامل 

هرایي در انتهاي این ستون از مجموع امتیازات به دست آمده ، امتیراز ن. شود
.سازمان از نظر برخورداري از فرصت یا تهدید تعیین مي شود
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باشرد ، بردین 2/5جمع كل امتیاز نهایي سازمان در این مراتریس بری  از چنانچه *

دهاي آن معني است كه طبق پی  بیني ، فرصت هاي پری  روي سرازمان برر تهدیر

باشد نشان دهنده ي غلبه تهدیدها برر 2/5غلبه خواهد كرد و اگر این امتیاز كم تر از 

.فرصت ها خواهد بود
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نکته

ین اي كه از ماتریس ارزیابي عوامل خارجي سازمان به دست مي آید جهرت تعیرنمره *

فاده بوده استراتژي در همه سطوح و تشکیل ماتریس داخلي و خارجي در آنها قابل است

عوامل در حالي كه نمره ماتریس ارزیابي. و نیازي به محاسبه مجدد در آن سطح ندارد 

.داخلي بایستي در هر سطح به طور جداگانه محاسبه و لحاظ گردد



بررسی عوامل خارجی

کاربرگ های 

www.mshojaie.com
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و تهدیدهاها فرصتشناسایی 

هرا یرا عنایت به دسته بندي عوامل محیط كالن و عوامل محیطي خرد، فرصتبا *

ه تهدیدهاي احتمالي ناشي از این عوامل براي سازمان خود در طول مدت یرا برازد

در ستون اول جدول صفحه بعرد نوشرته و ( سال5مثالً )زماني مورد برنامه ریزي 

.سپس ضریب اهمیت نسبي و رتبه هركدام از آنها را تعیین كنید



رتبه ضرایب اهمیت نسبی

تهدید ( 2)عوامل محیط کالن
معمولی

تهدید جدي( 1)

فرصت ( 4)
استثنایی

فرصت ( 3)
معمولی

به تفکیک عوامل 
فرعی

عوامل 
اصلی

عوامل اقتصادي

-عوامل اجتماعي
فرهنگي

عوامل تکنولوژیکي

يقانون-عوامل سیاسي

عوامل جهاني
www.mshojaie.com



رتبه ضرایب اهمیت نسبی

تهدید معمولی( 2)عوامل محیط خرد
تهدید جدي( 1)

فرصت ( 4)
استثنایی

فرصت ( 3)
معمولی

مل به تفکیک عوا
فرعی عوامل اصلی

مشتریان

تأمین كنندگان

(تازه واردان)رقباي بالقوه 

رقباي موجود
رقباي غیر مستقیم

(ارایه كنندگان)
محصوالت جایگزین

نهادهاي دولتي

اتحادیه كارگري و تجاري

سایر www.mshojaie.com
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تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

دول عنایت به فرصت ها و تهدیدهاي شناسایي شده در كاربرگ قبرل ، در جربا *

ل صفحه بعد فرصرت هرا و تهدیردها را تفکیرك كررده و مراتریس ارزیرابي عوامر

هدیرد خارجي را تشکیل دهید تا نمره سازمان از حیث برخورداري از فرصت یرا ت

.بی  تر در آینده مورد برنامه ریزي مشخص شود



رتبه*نمره وزن
رتبه

3و 4

(وزن)ضریب اهمیت 
فرصت ها

رعیبه تفکیک عوامل ف عوامل اصلی

محیط اقتصادي•

فرهنگي–محیط اجتماعي •
محیط تکنولوژیکي•

قانوني–محیط سیاسي •
(بین المللي)محیط جهاني •
مشتریان•
تأمین كنندگان•
رقباي موجود•
رقباي غیر مستقیم•
نهادهاي دولتي•
تجاري/اتحادیه هاي كارگري•

سایر• www.mshojaie.com
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ر عوامل داخلي ، عواملي هستند كه مربوط به درون شرركت یرا سرازمان هسرتند و د*

.كنترل مدیریت سازمان مي باشند

عوامل داخلی 

شامل

ضعف ها قوت ها

محدودیت ها یرا كمبودهرا در منرابع ، 

مهارتها و تواناییها است كه جردا مرانع

.عملکرد اثر بخ  مي شود

عواملي كه مزیت رقابتي یرا مهرارت

.متمایزي باشند( شایستگي)

www.mshojaie.com
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قوت ها

یا نسربت بره هستند كه نسبت به گذشته سازمان ، نسبت به متوسط صنعتعواملي *

و نقاط قوت سازمان شامل مهرارت هرا. رقباي آن براي سازمان مزیت به حساب آیند

و بره توانایي هایي است كه سازمان را قادر مي سازد استراتژي هرای  را بره درسرتي

نرد باید توجه داشرت كره اسرتراتژي هراي گونراگون نیازم. خوبي طراحي و اجرا كند

.  مهارت و توانایي هاي متفاوتي هستند



باشرند اگر نقاط قوت سازمان به گونه باشند كه تعداد زیادي از از رقبا از آن ها برخوردار•

رقرابتي ، نقاط قوتي معمولي هستند كه سازمان را در بهترین حالت در وضرعیت برابرري

.قرار مي دهند و سازمان مي تواند با آنها به عملکرد اقتصادي عادي دست یابد

برابری 

رقابتی

ود اگر نقاط قوت، منحصر به سازمان بوده یا در تعرداد كمري از رقبرا وجر•

سرت یافتره داشته باشد مي توان گفت كه سازمان به شایستگي متمرایزي د

.است كه براي هر كسي قابل دست یابي نیست 

شایستگی 

متمایز

ر میدان اگر مزیت رقابتي سازمان به گونه اي باشد كه در محیط ، بازار و د•

ید نشرود در آن رقابت دوام بیشتري داشته و توسط سایر رقبا به راحتي تقل

.صورت یك مزیت رقابتي پایدار خواهد بود

مزیت 

رقابتی 

پایدار www.mshojaie.com
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هاضعف 

هسررتند كرره سررازمان توانررایي انجررام آنهررا را نرردارد در حررالي كرره قرربالً عررواملي *

ر مهارت به عبارت دیگ. مي توانست انجام دهد یا رقباي اصلي این توانایي را دارند

انرد ها و توانایي هایي هستند كه سازمان به خاطر عدم برخورداري از آنها نمري تو

.  استراتژي هایي را انتخاب و اجرا كند كه از مأموریت سازماني حمایت شود
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هاضعف 

وند ، هایي كه در شناسایي و غلبه بر ضعف شان با شکست مواجره مري شرشركت *

یرك سرازمان وقتري داراي عردم مزیرت. احتماالً از عدم مزیت رقابتي رنج مي برند

ننرد ، رقابتي است كه استراتژي هاي ارزشمندي را كه شركت هاي رقیب اجررا مري ك

از حرد چنین سازماني باید شراهد عملکررد اقتصرادي پرایین تر. نمي تواند اجرا كند 

.معمول باشد
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فرآیند بررسی عوامل داخلی

ابي ارزیابي یا بررسي عوامل داخلري سرازمان مشرابه و مروازي فرآینرد ارزیرفرآیند *

براي تعیین قوت ها و ضعف هراي سرازمان بایرد نماینردگان ،. عوامل خارجي است

داخلري فرآینرد بررسري عوامرل. مدیران و كاركنان تمام سازمان نقشي فعال ایفا كنند

ی  تري براي كاركنان فرصت ب( در مقایسه با بررسي عوامل خارجي سازمان)سازمان 

هترر به وجود مي آورد تا بتوانند رابطه شغل ، دایره و واحد خود را برا كرل سرازمان ب

.درک كنند و در این صورت وظایف خود را بهتر انجام مي دهند
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فرآیند بررسی عوامل داخلی

ات عوامل دروني سازمان مستلزم گردآوري ، دسرته بنردي و ارزیرابي اطالعربررسي *

عوامرل براي این كار باید برا اسرتفاده از رویکررد وظیفره اي. مربوط به عملیات است

سرایي كه نق  حیاتي در موفقیت سازمان دارند شنا( قوت و ضعف سازمان)داخلي را 

نموده و به آنها اولویت داد، به گونه اي كه مهمتررین مجموعره نقراط قروت و ضرعف 

.  شركت را تعیین كرد
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فرآیند بررسی عوامل داخلی

وت هرا از این كه با مشاركت مدیران و كاركنان و در قالب رویکرد وظیفه اي ، قپس *

یرند و ضعف هاي داخلي شناسایي شدند در یك ماتریس آنها مورد ارزیابي قرار مي گ

.  تا وضعیت سازمان از نظر برخورداري از قوت یا ضعف در آینده مشخص شود
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رویکرد وظیفه ای برای بررسی عوامل داخلی

در هری  . هر سازمان در قلمرو واحدهاي وظیفه اي خود داراي نقاط قوت و ضعف اسرت

آینردي مردیریت اسرتراتژیك فر. شركتي نقاط قوت و ضعف همه واحد ها یکسان نیسرت

ه برین است كه به روابط متقابل بسیار زیادي نیاز دارد و در اجراي آن ایجاب مري كنرد كر

ت ، عملیرا–حسرابداري ، تولیرد -مدیریت سازمان و مدیریت واحدهاي بازاریابي ، مالي

. اشردتحقیق و توسعه ، سیستم اطالعات رایانه اي همراهنگي اثرر بخشري وجرود داشرته ب

موفقیت سازمان در گرو همکاري و همیاري مدیران و كاركنران همره دوایرر و واحردهاي 

.سازماني است تا دیدگاه ها ، نظرات و عقاید خود را ارایه نمایند



:مواردي كه در رویکرد وظیفه اي مورد بررسي قرار مي گیرند عبارتند از

مديريت

بازاريابی

عملیات/تولیدحسابداری/مالی

تحقیق و توسعه

اطالعات 
رايانه ای
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:مدیریت دارای پنج وظیفه اصلی است
اعمال 
کنترل

تأمین 
نیروی 
انسانی

ایجاد 
انگیزه

سازماندهی
برنامه 
ریزی

. عملکرد مدیریت براساس وظایف آن بررسي مي شود تا قوت ها و ضعف هاي آن در داخل سازمان شناسایي شود

جو سازماني و 
فرهنگ

ريشیوه تصمیم گی
مهارت ، توانایي و 
عالیق مدیر عالي 

نظام برنامه ریزي 
استراتژیك

هم افزایي درون 
سازماني

ساختار سازماني
تصویر ذهني و 
پرستیژ سازمان

سابقه سازمان در 
رسیدن به اهداف

سازمان نظام 
ارتباطات

نظام فراگیر كنترل

اثربخشي و )
(بهره وري
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پی  بیني
تعیین هدف هاي بلند 

مدت
تدوین استراتژي ها تعیین سیاست ها

در نظر گرفتن هدف 
هاي كوتاه مدت

تعیین فعالیت ها و 
اقدامات

تعیین زمان مورد نیاز و ... 

.ودر برگیرنده همه فعالیت هایي مي شود كه مدیر براي تدارک دیدن امور آینده انجام مي دهد
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طرح ریزي سازمان
تعیین شرایط احراز 

شغل
شرح وظایف

تعیین ویژگي هاي 
شغل

حیطه نظارت وحدت فرماندهي ایجاد هماهنگي
طرح ریزي و تجزیه 
و تحلیل شغل

ارهراي در برگیرنده همه فعالیت هایي مي شود كه مدیریت انجام مي دهد و منجر به یك ساختار از ك

مي شود( اختیارات)تخصصي و روابط قدرت ها 
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رهبري ایجاد ارتباط
تشکیل گروه هاي 

كاري
تعدیل در رفتار

تفویض اختیار غني سازي شغل شغليرضایت
تأمین نیاز و تغییر 
ساختار

.ومقصود كارهایي است كه براي شکل دادن به رفتار انساني انجام مي شود 
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زد تعیین دستم
و حقوق

مزایاي 
كاركنان

مصاحبه گزین  استخدام اخراج
آموزش 
كاركنان

توسعه 
مدیریت

ایمني كاركنان
اجراي قانون 

«اقدام مثبت»

اجراي 
سیاست هاي 
انضباطي

روابط اتحادیه
هاي كارگري

توسعه مسیر 
شغلي

تحقیقات در زمینه 
مدیریت منابع انساني

دادن فرصت برابر به
همه داوطلبان كار

رسیدگي به شکایت
ها و روابط عمومي

.فعالیت هایي كه در زمینه تأمین نیروي انساني صورت مي گیرد حول محور مدیریت منابع انساني مي چرخد 
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کنت لوک ف م کنت لواقعیوق ل  کنت لو   ش کنت لوقعجعبیوه 

کنت لوهزینهوه 
تجزیهو وتند لو

الن ا  ت
بابنوپ باشو تشعیقو و

ت غ بوا  اب

جوققصعبو،و ت ل موه ی واسموکهوقیی وجهموحصکعلواط  نک نوازوایکنوککهولتک ی

. ایت و  ولت یجو  ل قهوییزیوشیطوس زگ یواسمو،والج موق وبهی
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تصویر ذهني، 
شهرت و كیفیت 

خدمت/محصول

ترویج فروش و 
تبلیغات خالق، 
كارآمد  و اثر بخ 

استراتژي قیمت 
گذاري و انعطاف 
قیمت گذاري

خدمات بعد از و 
پي گیري

عالقه به / نام نیك 
نام تجاري

كاالها یا خدمات 
سازمان

گسترش خط 
محصول

تمركز فروش بر 
چند محصول یا 

چند مشتری 

توانایي جمع آوري 
اطالعات درباره 
بازارها

سهم بازار یا سهم 
بخشي از بازار

مناسب بودن 
خدمت و / محصول

توانایي توسعه

/  تعادل سود 
فروش در محصول 

خدمت/ 

سازمان فروش اثر بخ  ، آگاهي از 
نیازهاي مشتریان

تعداد ، پوش  و : كانال هاي توزیع 
كنترل

روش هاي دریافت بازخور از بازار و 
توسعه محصوالت ، خدمات و 

بازارهاي جدید

.بازریابي یعني تالش در جهت قوه به فعل در آوردن مبادالت براي ارضاي نیازها و خواسته هاي بشر
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:فعالیت هاي اصلی بازاریابی

محیط شناسي

تحلیل محیطي 
و شناسایي 
فرصت ها

تحلیل داخلي 
و تعیین 
وضعیت 
فعالیت هاي 
موجود

انتخاب 
بازارهاي هدف

ژي تعیین استرات
هاي بازاریابي و 
برنامه ریزي

اجرا و ارزیابي 
اقدامات 
بازریابي

گردآوري اطالعات مورد نیاز از محیط و بازار 

تجزیه و تحلیرل و پرردازش اطالعرات
گردآوري شده

ق شناسایي فرصت هاي موجود در بازار از طریر
تجزیه اطالعات گردآوري شده

اي براي پیاده سازي مناسب اسرتراتژي هرا ، فعالیرت هر
.بازریابي باید برنامه ریزي ، اجرا و ارزیابي شوند

ان و براي نفوذ در بازار و ترأمین رضرایت مشرتری
ب ارضاي نیاز آنهرا مري بایسرت اسرتراتژي مناسر

.بازاریابي تدوین شود

مات شناسایي و انتخاب بازارهاي هدف بر اساس تصرمی
و اطالعات در دسترس 
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و ارزیرابي استراتژیست ها با درک این وظایف مي توانند نقاط قوت و ضعف بازاریرابي را شناسرایي

ایرد همرواره با وجود تعاریف و تعابیر مختلف براي بازاریابي ، در قالب این مفهروم، شرركت ب. كنند 

برا ارایره را  زیر نظر داشته باشد تا با شناسایي دقیق نیازهاي مشرتریان ،( 3C)خود ، مشتري و رقیب 

مناسرب ، از كاال و خدمات مناسب، تعیین قیمت مناسب ، انجام تبلیغات و ترفیعات مناسب ، توزیرع

را بره طریق افراد ، فرآیندها و دارایي هاي فیزیکي مناسب ، رضرایت مشرتریان ، ذي نفعران و جامعره

.شکلي بهتر از رقبا جلب كرده و سود معقولي نصیب شركت كنند
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برراي . یردوضع مالي به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین كننده وضع رقابتي سازمان بره حسراب مري آ

. عیین كرد تدوین استراتژي ها به شیوه اي اثر بخ  باید نقاط قوت و ضعف سازمان را از نظر مالي ت

اغلرب ،.  نسبت هاي مالي مي تواند نشان دهنده نقاط قوت و ضعف تمام واحردهاي شرركت باشرد

.عوامل مالي موجب مي شوند كه استراتژي هاي كنوني و برنامه هاي اجرایي تغییر یابند
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هزینه و موانع ورود
سود ونسبت قیمت به 
P/Eسود  , EPS

سرمایه در گردش ، 
انعطاف ساختار سرمایه

كنترل اثر بخ  هزینه ،
 هاتوانایي كاستن از هزینه

اندازه مالي
سیستم حسابداري 
اثربخ  و كارآمد

توانایي تهیه سرمایه 
كوتاه مدت

منابع سطح سازمان
هزینه سرمایه در مقایسه 
با صنعت و رقبا

مالحظات مالیاتي
ارتباطات با مالکان ، سرمایه گذاران و 

سهام داران
دهي نسبت ب: توانایي تهیه سرمایه بلند مدت 

به حقوق صاحبان سهام

ي ظرفیت استفاده از استراتژ: موقعیت اهرمي 
هاي مالي مختلف ، مثل اجاره یا فروش

:حسابداري اتخاذ مي كند/ سه تصمیم كه واحد مالي 

تصمیم گیري در مورد 
تصمیم سود

تصمیم گیري در مورد 
تأمین مالي

تصمیم گیري در مورد 
سرمایه گذاري ها
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كارایي، هزینه و 
درآمد تسهیالت

دستورالعمل هاي 
اثربخ  كنترل عملیات
، طراحي ، زمان بندي، 
خرید ، كنترل كیفیت و 

كارایي

هزینه ها و توانایي 
هاي فني در مقایسه 
با صنعت رقبا

/  تحقیق و توسعه 
نوآوري/ تکنولوژي 

حق امتیاز ، نام 
تجاري و سایر 
محافظت هاي 
قانوني

هزینه و در دسترس 
بودن مواد اولیه ، 
روابط با تأمین 
كنندگان

نظامهاي كنترل 
موجودي ، چرخ  
موجودي

محل تجهیزات ، 
آرای  و بهره برداري 
از تجهیزات

صرفه به مقیاس
كارایي فني تجهیزات
و استفاده از ظرفیت

استفاده اثربخ  از
پیمان كاري فرعي

میزان ادغام عمودي 
، ارزش افزوده و 
حاشه سود

عل یوقیی یموت.وش قلوه هوک یه ی وق وشعبوکهوایالمو ی بیویاو هوک اله و وخیق توتبییلوق وکنی

نکیو  وایالمو ی بیوی وبابطوه و،و  آینیوتبییلو وایالموخ  ج وس و وک یوبایبو وایکنو  آی(ور د  ت)

.بیوصن ییو و  زایه یوگعل گعنوقتف  تواسم
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پری  از اینکره یعنري. بقاي شركت به فعالیت هاي موفقیت آمیز تحقیق و توسعه بسرتگي دارد

وانرد شركت هاي رقیب اقدام به تولید و عرضره محصروالت جدیرد كننرد، شرركت مزبرور بت

شریدن بره محصوالتي جدید ارایه نماید ، كیفیت محصوالت را بهبرود بخشرد و برا بهبرود بخ

.فرآیند تولید هزینه هاي مربوطه را كاه  دهد

بهبود كیفیت 
محصوالت كنوني

باالبردن كارایي واحد 
دن تولید و گسترده تر كر
یا افزای  توانایي ها و 
ظرفیت فن آوري شركت

تولید و عرضه 
محصوالت جدید

حمایت یا 
الیت پشتیباني از فع
هاي كنوني

كمك به گشای  
واحدهاي جدید

جهت فعالیت در )
(زمینه هاي تازه
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اطالعات ، همه واحدهاي وظیفه اي شرركت را بره یکردیگر مررتبط مري سرازد و پایره و 

. استاساسي براي همه تصمیمات مدیریتي به وجود مي آورد و سنگ بناي همه شركت ه

العرات هدف سیستم اط. اطالعات یکي از منابع عمده ي مزیت یا عدم مزیت رقابتي است

ازمان را رایانه اي این است كه از طریق بهبود كیفیرت تصرمیمات مردیریت ، عملکررد سر

د ، از نظرر شركت هایي كه از نظر سیستم اطالعاتي داراي مهارت الزم نباشن. بهبود بخشد

مکان را به یك سیستم اطالعاتي قوي براي شركت این ا. رقابتي دچار ضعف خواهند بود 

.وجود مي اورد كه در زمینه هاي دیگر هم به شایستگي هاي متمایز دست یابد
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یین كرد با مشخص شدن عوامل كلیدي داخلي از طریق رویکرد وظیفه اي ، باید تع*

شرود براي این منظور كافي است مشخص. كه آیا این عوامل قوت هستند یا ضعف 

د بره آن كه عوامل شناسایي شده با توجه به موقعیتي كه شركت در آینده مري خواهر

.  دست یابد ، قوت محسوب مي شود یا ضعف
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ه رونرد در صورتي كه عوامل موجود براي دستیابي به موقعیت آتري و برا توجره بر*

مان بره درپی  رو كافي و مناسب باشند ، مي توان آنها را به عنوان نقطه قروت سراز

اب حساب آورد ؛ در غیر این صورت آن عامل براي سازمان یك نقطه ضعف به حس

.مي آید
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ول
ه ا

حل
مر بررررا اسررررتفاده از 

رویکرد وظیفره اي
، عوامررل كلیرردي 

قوت ها و )داخلي 
( ضررررعف هررررا

.ندشناسایي مي شو
وم

ه د
حل

مر از طریق مراتریس
اولویررت عوامررل 
داخلرري ، عوامررل 
شناسررایي شررده از
داخررل سررازمان ، 
اولویت بنرررررردي 

.مي شوند

وم
 س

حله
مر برررراي بررسررري 

بی  تررر، عوامررل 
لي استراتژیك داخ

قوت ها و ضعف )
كلیرردي و ( هرراي

اصررررلي تعیررررین 

.مي گردند

رم
چها

له 
رح

م عوامل كلیدي سازمان
از طریرررق مررراتریس 
ارزیابي عوامل داخلي
دي ارزیابي و امتیازبنر

خواهنرررد شرررد ترررا 
ان وضعیت كلي سازم

از نظر برخورداري از 
قرروت هررا و ضررعف 
هاي داخلي مشرخص 

.شود

www.mshojaie.com



فاده از برا اسرت. ابزار ارزیابي عوامل داخلي ، ماتریس ارزیابي عوامل داخلي است *

مرل این ماتریس هر یك از عوامل استراتژیك داخلي كره در مراتریس اولویرت عوا

امرل ، داخلي شناسایي شده اند ، مورد ارزیابي قرار مي گیرند و از بررسري ایرن عو

.قوت ها و ضعف ها فهرست مي شوند
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و برا این قوت ها و ضعف هاي شناسایي شده در یك ستون ماتریس قررار گرفتره*

شرخص استفاده از ضرایب و رتبه هاي خاصي امتیازبندي مي شروند ترا در نهایرت م

.شود كه سازمان داراي قوت است یا از ضعف رنج مي برد
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داخلیماتريس ارزيابی عوامل 

=نمره
*  ضریب اهمیت 
رتبه

نمره
4≥x   ≥

1

ضریب
اهمیت

اولویت دارداخليعوامل 

:هاقوت

1-

2-

3-

4-

:هاضعف

1-

2-

3-

4-

4≥x ≥1 1 =100% :جمع www.mshojaie.com



ستون دوم

ر با توجه به میزان اهمیت و حساسریت هر
عامل ، با مقایسه این عوامل برا همردیگر ،

، 1-0)ضریب اهمیتري برین صرفر و یرك 
 گیرد به آن عامل ها تعلق مي( نسبتي از كل

ه اي تخصیص این ضرایب بایرد بره گونر. 
  باشد كه مجموع ضرایب تمام عوامل بری

.از یك نباشد

ستون اول

ار عوامل استراتژیك اولویت د
داخلرري در ایررن سررتون و در 
قالب قروت هرا و ضرعف هرا 

.فهرست مي شوند
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ستون سوم

1یرا 2و رتبه ( به قوت )3یا 4با توجه به كلیدي یا عادي بودن قوت ها و ضعف ها به ترتیب رتبه 
ی  روي تخصیص رتبه بدین صورت است كره اگرر قروت پر. اختصاص پیدا مي كند( به ضعف ها)

بره عامرل 3و چنانچه یك قوت معمولي باشد، رتبره 4سازمان یك قوت عالي باشد ، رتبه / شركت
بره سازمان یك ضعف معمولي باشد ، رت/ مورد نظر داده مي شود ، و اگر ضعف رو در روي شركت 

همان گونه كه مالحظه . به عامل مورد نظر داده مي شود1و چنانچه یك ضعف بحراني باشد رتبه 2
ت مي مي شود ، روند رتبه دهي به طوري است كه هر قدر از قوت عالي به سمت ضعف بحرانیحرك

. مي رسد1به 4كنیم ، میزان رتبه كم تر شده و از 
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ستون چهارم

ب ضرایب ستون دوم و رتبه هاي ستون سوم براي هر عامل در هرم ضرر

برراي شرركت یرا سرازمان( قوت یرا ضرعف)مي شوند تا امتیاز آن عامل 

، در انتهاي این ستون از مجموع امتیازات بره دسرت آمرده. مشخص شود

.شود امتیاز نهایي سازمان از نظر برخورداري از قوت یا ضعف تعیین مي
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باشرد ، بردین 2/5چنانچه جمع كل امتیاز نهایي سازمان در ایرن مراتریس بری  از *

ان برر معني است كه طبق پی  بیني هاي به عمل آمده ، قوت هاي پری  روي سرازم

باشد نشران دهنرده ي 2/5ضعف هاي آن غلبه خواهد داشت و اگر این امتیاز كم تر از 

.غلبه ضعف ها بر قوت ها خواهد بود
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بررسی عوامل داخلی

کاربرگ های 
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شناسایی قوت ها و ضعف ها

ي ، مرالي شامل سازمان و مدیریت ، بازاریاب)عنایت به دسته بندي عوامل داخلي با *

ابع انساني و و حسابداري ، تولید و عملیات، تحقیق و توسعه ، سیستم اطالعاتي ، من

قوت ها و ضعف هاي احتمالي ناشي از این عوامرل برراي سرازمان را در طرول ... ( 

و در ستون اول جدول صفحه بعد نوشته( سال آینده5مثالً )مدت مورد برنامه ریزي 

.سپس ضریب اهمیت نسبي و رتبه هركدام را تعیین كنید



رتبه ضرایب اهمیت نسبی

ضعف معمولی( 2)عوامل داخلی
ضعف بحرانی( 1)

قوت عالی( 4)
قوت معمولی( 3)

رعیبه تفکیک عوامل ف عوامل اصلی

عوامل سازمان و مدیریت

عوامل بازاریابي

عوامل مالي و حسابداري

عوامل تولید و عملیات

عوامل تحقیق و توسعه
عوامل سیستم اطالعات و 

مدیریت

عوامل منابع انساني

سایر www.mshojaie.com
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تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

عنایت به قوت ها و ضعف هراي شناسرایي شرده در كراربرگ قبرل ، در جردول با *

صفحه هاي بعد قوت هرا و ضرعف ها را تفکیرك نمروده و مراتریس ارزیرابي عوامرل 

ی  ترر داخلي را تشکیل دهید تا نمره سازمان از حیث برخورداري از قوت یا ضعف ب

.در آینده مورد برنامه ریزي مشخص گردد



رتبه*نمره وزن
رتبه

3و 4

(وزن)ضریب اهمیت 
به تفکیک عوامل ها قوت 

فرعی عوامل اصلی

عوامل سازمان و مدیریت
عوامل بازاریابي

عوامل مالي و حسابداري
عوامل تولید و عملیات
عوامل تحقیق و توسعه

عوامل سیستم اطالعات مدیریت
عوامل منابع انساني

سایر
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رتبه*نمره وزن
رتبه

1و 2

(وزن)ضریب اهمیت 
به تفکیک عوامل تهدیدها

فرعی عوامل اصلی

عوامل سازمان و مدیریت
عوامل بازاریابي

عوامل مالي و حسابداري
عوامل تولید و عملیات
عوامل تحقیق و توسعه

عوامل سیستم اطالعات مدیریت
عوامل منابع انساني

سایر

1≤ نمره ≤ 4 - 1=∑ 1=∑ جمع www.mshojaie.com
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، مي تروان ( Competitive Profile Matrix)با استفاده از مراتریس بررسري رقابرت *

به ) ركت رقباي اصلي و نقاط قوت و ضعف آنها را ، نسبت به موضع استراتژیك یك ش

.  شناسایي كرد( عنوان نمونه
(CPM)نکات مورد توجه در ماتریس بررسي رقابت 

. عوامل موجود در ماتریس بررسي رقابت در برگیرنده مسائل داخلي و خارجي مي شوند

.در ماتریس بررسي رقابت، عوامل تعیین كننده موفقیت سازمان گسترده تر هستند

.داده هاي خاص یا مشخص را در بر نمي گیرند و حتي امکان دارد با مسائل داخلي سازمان تركیب شوند

.مي توان رتبه ها و نمره هاي نهایي شركت هاي رقیب را با شركت نمونه مقایسه كرد

.منحصر به فرد برسیماعداد تنها بیانگر توان نسبي شركت هستند ، و بیانگر مطلبي دقیق نمي باشند و هدف این نیست كه به یك عدد
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