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

  (IS)مرحله ورودي

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ماتریس بررسي رقابت ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

(IFE) (CPM) (EFE)

(MS)ه  مقایستطبیق یا مرحله 

ماتريس 

استراتژي اصلي

ماتریس
داخلي و خارجي

ماتریس
نتسگروه مشاوران ب

يماتریس ارزیاب
موقعیت و اقدام
استراتژیك

ماتریس تهدیدات 
هافرصت

نقاط ضعف و نقاط قوت

(GSM) (IE) (BCG) (SPACE) (SWOT)

  (DS)مرحله تصمیم گیري

ریزي استراتژیك كميماتریس برنامه

(QSPM) www.mshojaie.com
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تعریف استراتژی

بررسی استراتژی ها

انتخاب استراتژی ها

سطح بندی استراتژی ها

استراتژی های سطوح مختلف

ویژگی های تصمیمات استراتژیک در سطوح مختلف

تقسیم بندی استراتژی ها در سطوح مختلف

سطح کل سازمان

سطح کسب و کار

سطح وظیفه
گونه های مختلف استراتژیک

اتژیکسازگاری الگوهای استراتژیک با مبانی منطقی گونه های استر

تجزیه و تحلیل سوات

مرحله ساخت ماتریس 8
سوات

هادسته های اصلی استراتژی

تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

ماتریس نه خانه ای

تحلیل جایگاه شرکت

اتخاذ استراتژی ها

ماتریس چهار خانه ای تحلیل جایگاه شرکت

(سوات)ماتریس بررسی عوامل 

نکات ماتریس داخلی و 
خارجی

SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 
مراحل تهیه

ماتریس

عوامل اساسی

BCGگروه مشاوران بستن 

GSMماتریس استراتژی اصلی 
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ي خوود استراتژي ها باعث مي شوند كه سازمان با طي مراحل تدریجي از حالت كنون*

تژي ها ، راه در واقع ، استرا. پا فراتر گذاشته و به جایگاه مورد نظر در آینده دست یابد

.  و روش تحقق مأموریت سازمان تلقي مي شوند
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و ( فرصوت هوا و تهدیودها)به گونه اي كه از این راه ، سوازمان عوامول خوارجي *

را بررسي و شناسایي كرده و از قوت هاي داخلي( قوت ها و ضعف ها)عوامل داخلي 

ن و فرصت هاي خارجي به درستي بهره برداري نموده ، ضعف هواي داخلوي را از بوی

.ببرد و از تهدیدهاي خارجي نیز بپرهیزد
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ود كه مي در بررسي استراتژي ها درباره شیوه انتخاب استراتژي هایي بحث مي ش*

توجوه . ید توان بدان وسیله به بهترین شکل ممکن مأموریت سازمان را تحقق بخشو

هم زمان به مأموریت سازمان و استراتژي ها و بررسي اطالعات داخلوي و خوارجي 

ل اجورا سازمان ، مبنایي به دست مي دهد كه مي توان بر آن اساس استراتژي هاي قاب

. را شناسایي و مورد ارزیابي قرار داد
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هاانتخاب استراتژی

اخلوي و و كاركناني كه مسئول تعیین مأموریت سازمان و بررسي عوامل دمدیران *

. ي نمایندخارجي بوده اند باید استراتژي هاي گوناگون را شناسایي و آنها را ارزیاب

د؛ شووندر این فرآیند باید نمایندگاني از بخش ها و واحودهاي سوازمان گنجانوده 

.  درست همانند حالتي كه پیش از این درباره تدوین مأموریت بحث كردیم
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هااستراتژیانتخاب 

د كساني كه در بررسوي و انتخواب اسوتراتژي هوا مشواركت موي كننود بایوهمه *

اطالعات حاصل از بررسي هاي داخلوي و خوارجي سوازمان را در اختیوار داشوته 

دگان آگاهي از این اطالعات و اشراف به مأموریت سازمان به مشاركت كننو. باشند

كمك مي كند كه استراتژي هاي خاصي كوه در ههون و فکور خوود دارنود، بسویار 

.شفاف شود



www.mshojaie.com

هاانتخاب استراتژی 

ن بایود گردهمایي ها یا جلسه هایي كه پیاپي تشکیل مي شووند ، كاركنوان و مودیرادر *

را بایود اسوتراتژي هواي پیشونهادي. درباره استراتژي هاي گوناگون بوه بحوث بپردازنود 

ا درک پس از این كه مشاركت كنندگان در این فرآیند همه اسوتراتژي هوا ر. فهرست كرد 

بوه نمودند ، آن گاه باید هر یك از آن ها استراتژي هاي پیشنهادي را بر حسو  اهیموت

:اولویت ها به شرح هیل تعیین مي شوند. ترتی  بنویسند 



را نباید به اجو

.درآید

1

مووي توووان آن 

را به اجرا در 

.آورد

2

احتمووا ب بووه 

اجوووووورا در 

.خواهد آمد

3

به طور حوتم

ا باید به اجور

.درآید

4

. شوندسپس با نظر جمع ، استراتژي هاي اولویت دار براي اجرا انتخاب مي*
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هاسطح بندی استراتژی 
وجود منحصر به فرد بودن مأموریت ، اهداف و فعالیت هاي سوازمان هوا ، هموه با *

یشورفت آنها در حالت كلي در هر زمینه اي كه فعالیت داشته باشند بوه دنبوال بقوا و پ

مینه براین اساس مي توان استراتژي هاي سازمان ها را در حالت كلي در هر ز. هستند

دن بوه اي كه فعالیت داشته باشند در شرایط مختلوف محیطوي و داخلوي بوراي رسوی

:بندي كرداهداف پیشرفت ، حفظ وضع موجود یا پسرفت در سطوح مختلف تقسیم



استراتژي هاي سطوح مختلف

استراتژي هاي سطح 
وظیفه اي

استراتژي هاي سطح 
كس  و كار

استراتژي هاي سطح 
سازمان
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(كالن)شركت استراتژي سطح

C.S

استراتژي سطح كس  و كار یا بخشها

B.S

ه ايوظیفاستراتژي سطح

F.S

عاليسطح مدیریت 

هماهنگي/سطح میانيمدیریت 

اجرا/عملیاتيسطح مدیریت

استراتژیهاي

رقابتي
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های سطح وظیفهاستراتژی اراستراتژی های سطح کسب و ک سطح سازماناستراتژی های

نیمنابع انسااستراتژی های
استراتژی انتخاب•
استراتژی توسعه•
استراتژی ارزیابی عملکرد•
استراتژی پرداخت•
استراتژی های بازاریابی
(خدمات/کاال)استراتژی محصول•
استراتژی قیمت•
استراتژی ترفیع•
استراتژی توزیع•
استراتژی های مالی
استراتژی تأمین مالی•
استراتژی سرمایه گذاری•
استراتژی تقسیم سود•

های توسعهاستراتژی

نفوذ در بازار•

توسعه بازار•

توسعه محصول•

استراتژی های رقابتی

استراتژی هزینه کمتر•

استراتژی تمایز•

استراتژی تمرکز•

تمرکز و تمایز•

تمرکز بر هزینه•

یهای هدایتاستراتژی
استراتژی های رشد•

تمرکز. 1
یکپارچگی عمودی

یکپارچگی افقی
ناهمگون-تنوع همگون . 2
استراتژی های ثبات•

آغاز /استراتژی توقف.1
محتاطانه

استراتژی عدم تغییر.2
استراتژی سود.3
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های سطح وظیفهاستراتژی اراستراتژی های سطح کسب و ک انسطح سازماستراتژی های

اعا استراتژی های تکنولوژی اطال
استراتژی های تکنولوژی محور•
استراتژی های انسان محور•
هاستراتژی های تحقیق و توسع
(وآوریپیشگام در ن)رهبری تکنولوژیک •
(بتقلید از رقی)پیروی تکنولوژیک •
استراتژی های تولید و اعملیا 
ی ، مدرن سنت)استراتژی تکنولوژی تولید•

...(و 
ارشی و انبوه ، سف)استراتژی شیوه تولید •

)...
استراتژی مکان تولید•

استراتژی های مشارکتی

قابلاستراتژی کنسرسیوم خدمات مت•

سرمایه گذاری مشترک•

توافق بر سر اعطای امتیاز•

مشارکت زنجیره ارزش•

استراتژی های کاهش•
استراتژی تغییر جهت .1
استراتژی اسارت.2
اریاستراتژی فروش یا واگذ.3
یا استراتژی ورشکستگی.4

انحالل
یواستراتژی های پرتفول
یاستراتژی های سرپرست
استراتژی نفوذ انفرادی•
استراتژی نفوذ اتصالی•
-استراتژی نفوذ عملیاتی•

خدماتی
استراتژی نفوذ توسعه ای•
یاستراتژی اقیانوس آب
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.باشدفرآیند مدیریت استراتژیك شامل سه بخش عمومي تدوین استراتژیها ، اجراي استراتژیها و ارزیابي استراتژیها مي*

ويژگيهاي تصميمات استراتژيك در سطوح مختلف
سطوح استراتژيك

ويژگيها
فني و عملياتي بخشها كل سازمان

عملیاتي تركیبي ادراكي نوع

به طو معمول كمي تا حد كمي قضاوتهاي ارزشي گیريقابلیت اندازه

ايدوره اي یا متفرقدوره اي یا متفرقدوره فراواني

زیاد متوسط كم قابلیت سازي

تکمیلي تركیبي ابتکاري ارتباط با فعالیتهاي فعلي

كم متوسط دامنه وسیع مخاطره

كم متوسط زیاد احتمال سود

كوچك متوسط بزرگ هزینه

كوتاه مدت دامنه متوسط بلند مدت افق زماني

كم متوسط زیاد پذیريانعطاف

كم متوسط قابل مالحظه همکاري  زم www.mshojaie.com



استراتژی های سطح سازمان
استراتژی های 
هدایتی

استراتژی های 
رشد

تمرکز

یکپارچگی 
عمودی

قییکپارچگی اف

تنوع

همگون

ناهمگون

استراتژی های 
ثبات

استراتژی توقف
آغاز محتاطانه/ 

استراتژی عدم 
تغییر

استراتژی سود

استراتژی های 
کاهش

استراتژی تغییر جهت

استراتژی اسارت

استراتژی فروش یا 
واگذاری

استراتژی ورشکستگی یا 
انحالل

استراتژی 
اقیانوس  آبی

استراتژی 
پرتفولیو

استراتژی های 
سرپرستی

یاستراتژی نفوذ انفراد

یاستراتژی نفوذ اتصال

استراتژی نفوذ 
خدماتی-عملیاتی

استراتژی نفوذ 
توسعه ای
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از و مأموریت شركت ، بایستي چشم اند/براي تعیین استراتژي در سطح كل سازمان *

ف سازمان و عوامل محیطي و داخلي آن در نظر گرفته شوند و متناس  بوا آنهوا اهودا

یت مجموعوه بلند مدت تنظیم شده و استراتژي هایي بررسي و انتخاب شوند كه موفق

.  سازمان را به ارمغان آورد
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:سازمان/ سه دسته اصلی استراتژی های کل شرکت *

(هدف گیری به سمت رشد)استراتژی هدایتی 

(کسب و کارهماهنگی جریان نقدی واحدها یا)تجزیه و تحلیل پرتفولیو : استراتژی های پرتفولیو

(ایجاد هم افزایی از طریق توسعه و تسهیم منابع)استراتژی های سرپرستی 
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یوروي از آن جا كه هر واحد تولیدي یا خدماتي باید از یك استراتژي در سطح بنگواه پ

ت از سه جهت استراتژي هدایتي یك شرك. كند تا موقعیت رقابتي اش را تحکیم بخشد

:گیري كلي به سمت رشد تشکیل مي شوند

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

.می دهندسازمان را کاهش/ تغییر در فعالیت های فعلی شرکت :  استراتژی های ثبات 

.ددهنسازمان را كاهش مي / سطح فعالیت هاي شركت : استراتژی های کاهش 

1

2

3

:هر یک از این استراتژی ها خود به چند استراتژی دیگر ، قابل طبقه بندی هستند*
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:استراتژي هاي رشد.1

كوه موجو  بهترین استراتژي ها در سطح بنگاه براي مؤسسات تجاري ، آنهایي هستند

رشد و افزایش در فروش ها ، دارایي ها ، سوودها یوا تركیبوي از برخوي یوا هموه آنهوا 

:دو استراتژي رشد اصلي وجود دارد. مي گردد 

در ایووون اسوووتراتژي بوووا تولیووود •
محصووو ت دیگوور یووا ورود بووه 

.ودصنایع دیگر تنوع ایجاد مي ش

استراتژی تنوع( ب

در این استراتژي بر روي یك خوط•
.دتولید یا صنعت تمركز مي شو

استراتژی تمرکز( الف 
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:روش هاي اجراي استراتژي رشد

:این استراتژي ها را مي توان به دو صورت اجرا كرد
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از طریق سرمایه گذاري در طراحي و توسعه محصول جدید• داخلی

:نها از طریق ادغام ، خریداري شركت هاي دیگر یا برقراري ائتالف هاي استراتژیك با آ•

هوا تعاملي است كه دو یا چند شركت را در برمي گیرد و طي آن سهام این شوركت: ادغام •

كت معموو ب بوین شور. شود و در نهایت فقط یکي از آن شركت ها باقي مي مانود مبادله مي

.هاي هم اندازه و آنهایي كه رابطه خوبي با هم دارند صورت مي گیرد

هوا كتمعمو ب بین شر. خریداري یك شركت به طور كامل توسط شركت دیگر: خریداري •

. با اندازه هاي مختلف روي مي دهد و ممکن است دوستانه یا خصمانه صورت پذیرد

ي دستیابي به مشاركت دو یا چند شركت یا واحد تجاري با یکدیگر برا: ائتالف استراتژیك •

.اهداف مهم استراتژیك كه براي همه شركا سودمند خواهد بود

خارجی
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استراتژي هاي تمركز:  استراتژي هاي رشد ( الف-1

وه اي اگر شركت داراي خطوط تولیدي اي باشد كه ایون خطووط ، قابلیوت بوالق

، اتخواه براي رشد و توسعه داشته باشند ، تمركز منوابع روي آن خطووط تولیود

.استراتژي رشد را معقول و ممکن مي كند 
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پوارچگي یک)عبارت است از انجام وظیفه یا فعالیتي كوه قوبال توسوط یوك عرضوه كننوده •

. توه اسوت صورت گرف( یکپارچگي عمودي به با )یا یك توزیع كننده ( عمودي به پایین

تي براي یك شركت یا واحد تجاري كه در یك صونعت بسویار جوذاب از موقعیوت رقواب

.خوبي برخوردار است، بهره گیري از این استراتژي منطقي است

. 3.یکپارچگي عمودي ناقص. 2.یکپارچگي عمودي كامل. 1: به سه شکل صورت مي گیرد•

یکپارچگي عمودي صفر

استراتژی 

یکپارچگی 

عمودی

ختلف و عبارت است از گستره و میزان فعالیت یك شركت در موقعیت هاي جغرافیایي م•

بت بوه در یکپارچگي افقي از طریق توسعه خارجي ، شركت نسو. متعدد در همان زنقبلي 

لط یوا خریداري شركت هاي دیگر یا عقد قرارداد تشکیل جیره ارزش صنعت شركت مخت

.همکاري آنها ، اقدام مي كند

قراردادهواي . 3. ادغام افقوي جزیوي.2. ادغام افقي كامل. 1: به سه شکل صورت مي گیرد•

بلندمدت

استراتژی 

یکپارچگی 

افقی
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نباشود ، اگر خطوط تولید فعلي شركت از پتانسیل  زم بوراي رشود برخووردار

. مدیریت شركت مي تواند استراتژي تنوع را انتخاب كند 

استراتژي هاي تنوع:  رشداستراتژي هاي ( ب. 1
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که موقعیت وقتی. عبارت است از توسعه فعالیت ها از طریق ورود به صنعتی مرتبط•

ن رقابتی شرکت خوب است ، اما جذاابیت صذنعت کذم اسذت ، بهرر گیذری از ایذ

ب هم افزایی شرکت با اجرای این استراتژی به دنبال کس. استراتژی منطقی می باشد

. است 

.تنوع همگون می تواند به دو شکل داخلی یا خارجی صورت پایرد•

استراتژی 

تنوع همگون 

(مرتبط)

رکت نیذز وقتی که مدیریت شرکت پی می برد که صنعت فعلی جاابیتی ندارد و شذ•

صوالت توانایی ها یا مهارت های برجسته ای ندارد که بتواند آنها را به آسانی به مح

مرتبط موجذود در دیگذر صذنعت هذا انتقذال بدهذد ، بهتذرین ( کاالها و خدمات)

ه صنعتی یعنی شرکت فعالیت های خود را با ورود ب. استراتژی، تنوع ناهمگون است

.نامرتبط با صنعت کنونی ، تنوع می بخشد

استراتژی 

تنوع ناهمگون 

(نامرتبط)
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استراتژي هاي ثبات. 2:

اسوت و در شركتي موفق. یعني ادامه فعالیت هاي فعلي بدون این كه تغییر مهمي در آنها بدهند

راتژي هواي ثبوات كند ، مي تواند از یکي از انواع اسوتمحیط قابل پیش بیني و با ثبات فعالیت مي

ر عین حوال و استراتژي هاي ثبات در كوتاه مدت مي توانند خیلي مفید باشند اما د. استفاده كند

ول تورین متدا. به خصوص اگر براي مدت زمان طو ني دنبال شوند ، مي توانند خطرناک باشند

:انواع این دسته از استراتژي ها 
استراتژي سود. 3 استراتژي عدم تغییر. 2

آغاز محتاطانه/ استراتژي توقف . 1
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ه هور یوك از این استراتژي در واقع نوعي فرصت یا وقفه است ؛ فرصتي براي استراحت و تجدید قووا قبول از ادامو•

ده است بوا وقتي شركتي كه براي مدت زمان زیادي از نرخ رشد سریعي برخوردار بو. استراتژي هاي رشد یا كاهش

ژي مووقتي آینده اي مبهم و غیر قابل پیش بیني مواجه مي شود ، مي تواند از این اسوتراتژي بوه عنووان یوك اسوترات

.استفاده كند و منابع خود را ترمیم و متمركز كند 

استراتژی 

آغاز / توقف 

محتاطانه

ایون كوه هاي فعلوي بوه خواطري عملیات و سیاستتصمیم بر انجام ندادن كار جدیدي است؛ یعني تصمیم به ادامه•

موقعیوت . ت اسوتموفقیت این استراتژي در روي ندادن تغییر مهمي در موقعیت شورك. آینده قابل پیش بیني نیست

ي فعلوي اش رقابتي مناس  شركت در یك صنعت و وجود محیطي ثابت ، شركت را به ادامه وضعیت و فعالیت هوا

.ترغی  مي كند و تغییر محدودي در اهداف سود و فروش خود اعمال مي كند

استراتژی عدم 

تغییر

ین حوال اما شركت در عو. تصمیمي است مبني بر انجام ندادن كاري جدید در وضعیتي كه در حال بدتر شدن است•
صونوعي از استراتژي سود عبارت است از تالش براي حمایت م. طوري عمل مي كند كه انگار مشکالتش موقتي اند

سودها ، درحالي كه فروش هاي شركت براثر كاهش سرمایه گذاري و مخارج احتیاطي در كوتواه مودت ، در حوال

.بنابراین درواقع پاسخ كوتاه مدت مدیران شركت به موقعیت بد جاري است. كاهش است

استراتژی سود
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استراتژي هاي كاهش. 3:

ف شودن وقتي كه موقعیت رقابتي شركت در برخي یا همه خطوط تولیدش به حدي ضوعیف اسوت كوه باعوث ضوعی

قتوي فوروش عملکرد آن مي شود ، مدیران ترغی  مي شوند استراتژي عق  نشیني را انتخاب كنند؛ به عبارت دیگر و

شركت در حال كاهش است و سود آن در حال تبدیل شدن به زیان موي باشود، ممکون اسوت مودیران شوركت ایون 

:انواع استراتژي هاي كاهش . استراتژي را انتخاب كنند

(انحالل)تصفیه / استراتژي ورشکستگي  واگذاري/ استراتژي فروش 

استراتژي اسارت استراتژي تغییر جهت

د

ب

ج

الف
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استراتژي هاي كاهش:
الت شوركت وقتي كوه مشوک. بر بهبود و ارتقاي كارایي عملیاتي تأكید مي كند •

ل و منطقوي فراگیر است اما هنوز بحراني نیست ، استفاده از این استراتژي معقو

:این استراتژي دو مرحله اساسي دارد. است 

ن تالش اولیه اي است بوراي جلووگیري از بودتر شود: مرحله كوچك سازي. 1•

.وضعیت از طریق كاهش در اندازه و هزینه هاي شركت

كت عبوارت اسوت از اجوراي یوك برناموه بوراي تثبیوت شور: مرحله تثبیوت. 2•

.كوچك تر شده ي كنوني

استراتژی 

تغییر 

جهت
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استراتژي هاي كاهش:

ه انحصواري شركتي كه چنین استراتژي اي را اجرا مي كند ، به عرضه كننده یا توزیع كننود•
ي شركت دیگري تبدیل مي شود ، و در عوض آن شركت متعهد مي شوود كوه بوراي مودت
ق آن طو ني خریدهاي خود را از آن شركت تأمین كند یا توزیع محصو ت خود را از طری

بارت بهتر با این كار ، شركتي كه استراتژي اسارت را انتخاب كرده است یا به ع. انجام دهد
وقعیوت وقتوي كوه م. شركت اسیر ، استقالل خود را در قبال كس  امنیت مبادله موي كنود 

بوه ایون . ود رقابتي شركت ضعیف است ، ممکن است تسلیم محض یکي از مشتریانش ش
.اهش مي دهدترتی  شركت اسیر گستره ي برخي از فعالیت هاي خود مثل بازاریابي را ك

استراتژی 

اسارت
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استراتژي هاي كاهش:

ه اسدیر وقتي که موقعیت رقابتي شرکت در صنعت خود ضعیف است و در عین حال نه مي تواندد عبدن نندیني کندد و ند•

در . نددشرکتي ديگر بنود ، مديران آن چاره اي ندارند جز اين که شرکت را به فدرو  برسدانند و آن صدنعت را تدر  کن

ت خريددار چنانچه مديران شرکت بتوانند سهامداران را قانع سازند و شرک. استراتژي فرو  ، کل شرکت فروخته مي شود 

باشدد ، اگدر فعاییدت یداي شدرکت متعددد. نیز قیمت خوبي بپردازد ، فرو  کل شرکت منطبي و معبول به نظر مي رسد

.انندممکن است مديران آن استراتژي واگذاري را انتخاب کنند ، يعني يکي از واحدیاي فعاییت خود را به فرو  برس

استراتژی 

فروش یا 

واگذاری

ن آن چنود راه وقتي شركتي در بدترین شرایط ممکن قرار مي و گیرد ، موقعیت بسیار ضعیفي در صنعت دارد و آینده درخشواني هوم نودارد ، مودیرا•
:محدود پیش رو دارند

.داستراتژي ورشکستگي؛ شركت را در اختیار دادگاه مي گذارند ، تا دادگاه از محل فروش آن بدهي ها و تعهدات شركت را تصفیه كن•

یوز آن قودر استراتژي انحالل یا تصفیه ؛ تمام دارایي هاي شركت ، به تدریج به فروش مي رسد ف از آن جا كه صنعت ناجوذاب اسوت و شوركت ن•
ركت را نقود ضعیف است كه به راحتي نمي توان آن را با قیمت مناس  به فروش رساند ، شركت تا آن جا كه مي تواند دارایي هاي قابل فروش شو

.مي كند و پس از ایفاي كل تعهدات شركت ، باقي مانده درآمد حاصل از فروش ، میان سهامداران توزیع مي شود

استراتژی 

ورشکستگی یا 

انحالل
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ولیوو ، مراكوز براساس تجزیه و تحلیول پرتف. براي آن دسته از شركت هایي كه چندین واحد تجاري یا خط تولید دارند

ولید در این روش ؛ مدیریت ارشد ، واحدهاي تجاري و خطوط ت. اصلي شركت مانند یك بانکدار داخلي عمل مي كنند

. خش باشندخود را به مثابه یك سري سرمایه گذاري هاي صورت گرفته فرض مي كند كه انتظار دارد ، سودآور و ثمرب

: دو روش اصلي و متداول تجزیه و تحلیل پرتفولیو عبارتند از

ماتریس رشد بازار و سهم بازار گروه مشاوره اي بوستون •

صفحه نمایشگر فعالیت هاي جنرال الکتریك•

رشود و : ز سازمان ممکن است در نتیجه این تجزیه و تحلیول اتخواه نمایود ، عبارتنود ا/استراتژي هایي كه یك شركت

توسعه ؛ حفظ و نگهداري یا ثبات ؛ و كاهش ؛ واگذاري یا انحالل
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ظر مدیران سرپرستي ، شركت را از حیث منابع و توانمندي هاي قابل استفاده آن در ایجاد ارزش و هم افزایي مورد ن

لوق شركت هایي كه به چند فعالیت مي پردازند ، از طریق فعالیت هاي خوود ارزش خ. ، مورد توجه قرار مي دهد

ه شرط آن كوه مي كنند ، بهترین شركت هاي مادر مي توانند در مقایسه با رقباي خود ، ارزش بیش تري خلق كنند ب

. ي مي گوییماین شركت ها همان چیزي را دارند كه ما به آن مزیت سرپرست. مالکیت آن فعالیت در اختیارشان باشد

بین شركت سرپرستي با تمركز بر شایستگي هاي محوري و اصلي شركت مادر و هم چنین ارزش حاصل از ارتباط

دارد ، وقتي شركت در چند مركوز اصولي فعالیوت. مادر و واحدهاي تجاري اش ، استراتژي بنگاه را خلق مي كند

.شركت مادر از قدرت زیادي برخوردار مي باشد
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وظيفه اصلي مراكز اصلي شركت:
كس  هم افزایي میان واحدهاي تجاري از طریق فراهم آوردن منابع  زم بوراي واحودها و توزیوع مهوارت و •

. قابلیت ها میان آن ها

.هماهنگ كردن فعالیت هاي واحدها به منظور ایجاد صرفه جویي هاي مقیاس•

ند ، مي توان آن زماني كه از این استراتژي براي ایجاد هم افزایي و بهبود رقابتي یك یا چند واحد تجاري استفاده مي كن

.را مشابه استراتژي رقابتي كالن دانست
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سه اقدام تحلیلی برای طراحی استراتژی سرپرستی

.بررسي هر واحد تجاري از حیث عوامل كلیدي موفقیت آن•

بررسي هر واحد تجاري از حیث حوزه هایي كه مي تووان عملکورد را •
.بهبود بخشید

تجزیه و تحلیل میزان هماهنگي شركت مادر با واحد تجاري •
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اسوتراتژي اقیوانوس Blue ocean strategyكتابي تحت عنوان  2005در سال 

وبورگنوه پروفسور چان كویم و پروفسوور رنوه م"آبي كه حاصل كار بیست ساله 

ان دنیوا بودمنتشر شد ودر كمتر از یك سال میلیونها نسخه از آن به چهل ویك زبو

.ترجمه وفروخته شد
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ود ندارد و كه در آن هیچ رقیبي وج( یا یك فضاي جدید در بازار فعلي)آفرینش یك بازار جدید •

.و این همان اقیانوس آبي است. بدین ترتی  رقابت را بي معني كردن
استراتژی 

اقیانوس آبی

اقیوانوس هواي قرموز. اقیانوس هاي قرمز معرف كلیه صنایعي هستند كه امروزه وجوود دارنود•

یع دراقیانوس هاي قرمز، محدودیت ها و حدومرزهاي صونا. فضاهاي شناخته شده بازار هستند

در . تندتعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده اند و همچنین قوانین بازیرقابت مشخص هس

ت یافتوه، اقیانوس هاي قرمز شركت ها سعي مي كنند تا به عملکرد بهتري نسبت به رقبوا دسو

انوس هواي از آنجایي كوه اقیو. تابدین ترتی  سهم بیشتري از تقاضاي بازار را از آن خود كنند

احتموال ( منظور صنایعي اسوت كوه در آن رقبواي زیوادي وجوود دارنود)قرمز پرجمعیت اند، 

هوا در اقیانوس هاي قرمز، رقابت كشنده میوان شوركت. سودآوري و رشد در آنها كم مي باشد

.آب اقیانوس را قرمز و خون آلود كرده است

استراتژی 

اقیانوس قرمز 
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اقیانوس آبی    اقیانوس قرمز
ایجاد بازارها جدید رقابت در بازارهاي موجود

ایجاد فضایي بدون رقی   از میان برداشتن رقی  

ایجاد و تصاح  نیاز و تقاضاي جدید زارپاسخگویي به نیاز و تقاضاي كنوني با

ایجاد سود بیشتر و هزینه هاي كمتر  تعادل بین هزینه و فایده 

هماهنگي كلیه فعالیت هاي شركت در جهت 
و استفاده از مزیت هاي هر دو استراتژي تمایز

قیمت پایین

از هماهنگي كلیه فعالیت هاي شركت با یکي
استراتژي هاي تمایز وقیمت پایین
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استراتژی های سطح کسب و کار

استراتژي یاي توسعه

نفوذ در بازار

توسعه بازار

توسعه محصول

استراتژي یاي رقابتي

استراتژي یزينه کم تر

استراتژي تمايز

استراتژي تمرکز

تمرکز بر تمايز

تمرکز بر یزينه

استراتژي یاي منارکتي

استراتژي کنسرسیوم خدمات متبابل

سرمايه گذاري منتر 

توافق بر سر اعطاي امتیاز

منارکت زنجیره ارز 
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ت یوا یوك استراتژي كس  و كار بر بهبود موقعیت رقابتي محصوو ت یوك شورك*

موي در یك صنعت یا یك بخش بازار خاص تأكید( كا ها یا خدمات)واحد تجاري 

ك صنعت استراتژي كس  و كار نشان مي دهد كه یك شركت چه طور باید با ی. كند

.خاص رقابت یا همکاري كند

:سه دسته اصلي استراتژي هاي سطح كس  و كار*
استراتژي هاي توسعه

استراتژي هاي رقابتي

یا ائتالف هاي بزرگ( همکاري)استراتژي هاي مشاركتي 
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تصومیم در طراحي استراتژي هاي توسعه براي یك فعالیت تجواري منفورد ، مودیران بایسوتي*

نقوش محصو ت ، بازارها ،)چگونه حوزه كار خود . بگیرند كه منابع را به كجا اختصاص دهند 

لي كسو  به طور ك. را در صورت نیاز ، اصالح كنند( هاي وظیفه اي و فعالیت هاي تبدیل منابع

.  دصورت پذیرخارجییا داخلیرشد در كارهاي منفرد ممکن است از طریق استراتژي هاي

استراتژي هاي خارجي

ادغام افقي

پیمان هاي استراتژیك

استراتژي هاي داخلي
رنفوه در بازا

توسعه بازار
توسعه محصول
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چه طور نشان مي دهد كه یك شركت. یعني مبارزه با تمام رقبا براي كس  مزیت *

ل دفاع در یك استراتژي رقابتي ، موقعیتي قاب. باید در یك صنعت خاص رقابت كند 

مایکول . ندصنعت ایجاد مي كند به نحوي كه شركت مي تواند بر رقباي خود غلبه ك

تراتژي پورتر براي غلبه بر دیگر شركت هاي رقی  موجود در یك صونعت ، دو اسو

. رقابتي عمومي پیشنهاد مي كند
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از این جهت این استراتژي ها را عمومي مي گویند كه هر شركت تجواري ، از هور*

نوع و اندازه اي كه باشد ، حتوي سوازمان هواي غیور انتفواعي ممکون اسوت از ایون 

.استراتژي ها ، استفاده كنند

وسوط پورتر همچنین معتقد است كه مزیت رقوابتي یوك شوركت در یوك صونعت ت

:قلمروي رقابتي آن شركت تعیین مي شود
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عبارت است از توانایي یك شركت یوا یوك واحود تجواري در طراحوي ، •

.تولید و بازاریابي یك محصول ، كارا تر از رقبایش
استراتژی 

هزینه کم تر

یودار از عبارت است از توانایي ارایه ارزشي منحصر به فرد و برتر بوه خر•

.حیث كیفیت ، ویژگي هاي خاص یا خدمات پس از فروش محصول
استراتژی 

تمایز
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.گیري بازار متوسط یا انبوه استهدف• بازار 

گسترده

.انتخاب یك بخش خاص از بازار مد نظر قرار مي گیرد• بازار 

محدود

گستره ي بازار هدف یك شركت یا واحد تجاري: قلمروي رقابتي
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:قبل از بهره گیري از یکي یا هردوي استراتژي رقابتي باید این موارد را مشخص كند

مجموعه اي از 
ا صنایع مرتبط كه ب
آنها نیز رقابت 
خواهد كرد

حوزه هاي 
جغرافیایي فروش 

شركت

انواع خریداراني كه 
به آنها محصو ت 
خود را عرضه 
خواهد كرد

كانال هاي توزیع
طیف تنوع 

د محصو ت كه تولی
.خواهد كرد
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:شودترکین دو نوع بازار یدف با دو استراتژي رقابتي ، به چهار نوع استراتژي عمومي منجر مي

هارهبری هزینهتمایز

هزینه محورتمایز محور

هزینه کمترتمایز

بازار گسترده

بازار محدود

ی
ابت

رق
ی 

رو
لم

ق

مزیت رقابتی
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ن مي دیدد ننا. يعني ؛ یمکاري با يک يا چند رقین براي کسن مزيت علیه ساير رقبا

. که يک شرکت چه طور بايد در يک صنعت خاص یمکاري کند 

مزيدت استراتژي یاي منارکتي ، آن دسته از استراتژي یايي یستند که براي کسدن

رقابتي در يک صنعت از طريق یمکاري ، و نده مبدارزه ؛ باشدرکت یداي ديگدر مدورد 

.استفاده قرار مي گیرند
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.نوع اصلي استراتژي مشاركتي ، ائتالف استراتژیك است•

همي مشاركت دو یا چند شركت یا واحد تجاري كه اهداف استراتژیك م•

.برندرا به طور مشترک دنبال مي كنند و همه آنها از این مشاركت سود مي

ترسوي بوه كس  تکنولوژي یا قابلیت هواي تولیودي و دس: دلیل تشکیل•

.يبازارهاي خاص ، كاهش ریسك سیاسي یا مالي و كس  مزیت رقابت

ائتالف 

استراتژیک
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كنسرسیوم هاي خدمات متقابل. 1 ارزش-مشاركت زنجیره. 2

شركت هاي مختلط. 4 توافق برسر اعطاي امتیاز ساخت. 3

انواع ائتالف های استراتژیک
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:انواع ائتالف هاي استراتژيك
. مشاركت شركت هاي مشابه در صنایع مشابه•

بوه تنهوایي این شركت ها با هدف رسیدن به منفعتي كه بسیار گران قیمت است و تهیه آن•

.دشوار و حتي غیر ممکن است ، منابع خود را كنار یکدیگر مي گذارند

اكنسرسیوم ه.1
ي خدمات 
متقابل

ائتالفي است گرم و عمیق كه در آن یك شركت یا واحد تجاري یك موافقت نامه ي•

.همکاري بلندمدت با یك عرضه كننده بزرگ و كلیدي منعقد مي كند
مشاركت . 2

زنجیره ارزش

اس آن با موافقت نامه اي است بین شركت مجوزدهنده و شركت تحت لیسانس ، كه براس•

موافقت اجازه دهنده ، شركت دوم مي تواند محصو ت شركت اول را در كشور خود 

.تولید كند یا به فروش برساند

اعطاي مجوز . 3
ساخت یا 
فروش
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:انواع ائتالف هاي استراتژیك

.متداول ترین شکل ائتالف هاي استراتژیك مي باشند•

قل بوراي شركتي تجاري است ، كه با مشاركت دو یا چند شركت جدا از یکدیگر و مسوت•

قل اسوت و این شركت ماهیتاب مست. وصول به اهداف استراتژیك مشترک تشکیل مي شود

شركت هاي تشکیل دهنوده ي آن ، ضومن حفوظ هویوت مسوتقل خوود ، در مالکیوت ، 

، مسئولیت هاي عملیاتي ، ریسك هاي مالي و پاداش هاي اعطایي به هور یوك از اعضوا

، و به شركت هاي مختلط به همراه توافقات بر سر اعطاي امتیاز ساخت. مشاركت دارند 

د شركت نیازمند منظور دستیابي به فرصتي كه تحصیل آن به توانایي و مشاركت دو یا چن

.است ، تشکیل مي شوند

تضواد از دست رفتن كنترل ، سود كمتر ، احتمال تعوارض و: معای  شركت هاي مختلط•

.منافع با شركا ، احتمال انتقال مزیت تکنولوژیك به شریك

شرکت مختلط

یا 

سرمایه گذاری 

مشترک
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استراتژی های سطح وظیفه ای
استراتژي هاي 
منابع انساني

استراتژي انتخاب

استراتژِي توسعه

استراتژي ارزيابي 
عملکرد

استراتژي پرداخت

استراتژي هاي 
بازاریابي

استراتژي محصول

ستراتژي قیمتا

ترفیعاستراتژي 

استراتژي توزيع

استراتژي هاي مالي

استراتژي تأمین 
مایي

استراتژي سرمايه 
گذاري

استراتژي تبسیم 
سود

استراتژي هاي تکنولوژي 
اطالعات

تکنویوژي ستراتژِي ا
محور

استراتژي یاي 
انسان محور

استراتژي هاي 
تحقیق و توسعه

ریبري تکنویوژيک 
(پینگام در نوآوري)

وي تکنویوژيک پیر
(تبلید از رقین)

استراتژي هاي 
تولید و عملیات

مدرن ، )استراتژي تکنویوژي تویید 
...(سنتي و 

انبوه ، )استراتژي شیوه تویید 
...(سفارشي و 

استراتژي مکان تویید
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واهدافكس برايكاريحوزه يیكاستفاده يموردنگرش،ايوظیفهاستراتژي*

ستراتژيااین.استمنابعبهره وريكردنحداكثرطریقازوكاركس  وشركتكلاستراتژي هاي

رقابتيمزیتبهبتواندشركتوسیلهبدینتاپردازدميبارزشایستگيیكتقویتوتوسعهبه

:شش دسته اصلي استراتژي هاي سطح وظيفه اي*.یابددست
استراتژي هاي بازاریابي

استراتژي هاي مالي
استراتژي هاي تحقیق و توسعه
استراتژي هاي تولید و عملیات

استراتژي هاي مدیریت منابع انساني
استراتژي هاي سیستم هاي اطالعاتي
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.استراتژي بازاریابي به مسایلي چون قیمت گذاري ، فروش و توزیع یك محصول مي پردازد
اع سهم بزرگي از بازار محصو ت فعلي را از طریق اشب. 1: با بهره گیري از این استراتژي •

براي محصوو ت فعلوي بازارهواي جدیود . 2. بازار و نفوه در بازار ، در اختیار خود بگیرد

.خلق كند

استراتژي  
توسعه بازار

براي بازارهاي فعلي ، محصو ت جدید طراحي و عرضه . 1: با بهره گیري از این استراتژي •

.براي بازارهاي جدید ، محصو ت جدید معرفي كند. 2. كند

استراتژي توسعه 
محصول 

.  ریف گردیداستراتژي هاي فوق به منظور معرفي نمونه هایي از استراتژي هاي بازاریابي جهت درک بهتر موضوع تع
.نمونه هاي بسیار دیگري از استراتژي هاي بازاریابي وجود دارد 
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استراتژی های سطح وظیفه ای

آن موي مالي به مسایل مالي شركت و گزینوه هواي اسوتراتژیك فورا روياستراتژي *

این . ندپردازد و بهترین اقدامات را از حیث اهمیت مالي آنها، شناسایي و معرفي مي ك

ت مانور استراتژي هم چنین مي تواند از طریق كاهش هزینه منابع مالي و افزایش قدر

آن شوركت شركت در ایجاد سرمایه براي پشتیباني از یك اسوتراتژي تجواري ، بوراي

.  مزیت رقابتي ایجاد كند
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استراتژی های سطح وظیفه ای

طح سو. استراتژي معمو ب تالش مي كند ارزش مالي شركت را حوداكثر كنوداین *

ت از مطلوب بدهي در مقابل حق صاحبان سرمایه در مقابول توأمین موالي بلندمود

. ي رودداخل با جریان پول نقد ، مسئله اي اساسي در استراتژي مالي به شمار م
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عرضه 
سهام 
خاص

افزایش 
سرمایه

خرید 
استقراضي

فروش 
استقراضي

مدیریت 
سود سهام 
پرداختي

استراتژي 
هاي 
اختیار 
معامله

برخی از استراتژی های مالی



د تولیود استراتژي تحقیق و توسعه به نوآوري و خالقیت در محصوول و فرآینو*
.  محصول و بهبود كیفیت هر دوي آن ها مي پردازد

دو نوع استراتژی تحقیق و توسعه

پیروي تکنولوژیك

.داز محصو ت رقی  تقلید مي كن•

رهبري تکنولوژیك

پیشگام در نوآوري•

www.mshojaie.com



ت بر حصول پورتر معتقد است كه تصمیم گیري درباره ي انتخاب یکي از این دو نوع استراتژي ، مقدمه اي اس*
:جدول زیر گویاي این وضعیت است. یکي از دو استراتژي هزینه كمتر و تمایز

هزینه محصول یا فعالیوت هواي بوا ارزش را از طریوق بهوره 
.گیري از تجربیات رهبر ، كاهش دهید

فه با تقلید از رهبور ، در هزینوه هواي تحقیوق و توسوعه صور
.جویي كنید

. ددر طراحي محصول با كم تورین هزینوه پویش قودم شووی
ي قورار اولین شركتي باشوید كوه در پوایین منحنوي یوادگیر

با طراحي روش هواي هزینوه ، فعالیوت هواي بوا . مي گیرد
.ارزش انجام بدهید

آن محصووو تي را انتخوواب كنیوود كووه بووه نیازهوواي خریوودار 

یات رهبر این انتخاب را با بهره گیري از تجرب. نزدیك تر باشد

.انجام دهید

 توري در تولید محصول متمایز كه براي خریدار ارزش بیش
.داشته باشد پیش گام شوید

د توا فعالیت هاي بدیع و جدید دیگري طراحي و اجرا كنیو
.شویدبه این ترتی  ارزش بیش تري براي مشتري قائل

رهبري تکنولوژیك پیروي تکنولوژیك

مزیت 
هزینه اي

تمایز
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:  استراتژي تولید و عملیات موارد هیل را تعیین مي كند*
ارتباط میان 
عرضه کنندگان

توسعه منابع 
فیزیکی

میزان و سطح 
یکپارچگی عمودی

روش و محل 
تولید یک محصول

جم تولید این مفهوم ، افزایش در ح. استراتژي تولید تحت تأثیر چرخه حیات محصول قرار دارد
د را توصیف مي كند ؛ حال چه این حجم تولید كم و محودود باشود ، چوه از قطعوات اسوتاندار

اساس این مفهووم ، بر. تشکیل شده باشد و چه سیستم تولید منعطف باشدو چه تولید انبوه باشد
یابود ، محصول در طول زمان به یك كا ي مصرفي تبدیل مي شود و تقاضاي آن افوزایش موي

. ضمن آن كه كارایي آن با ست
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انسانیاستراتژی های مدیریت منابع 
ي میوان مدیریت منابع انساني به دنبال ایجاد حداكثر هماهنگي و همراهواستراتژي *

ركت یوا این استراتژي به این سوال پاسخ مي دهد كه آیا شو. كاركنان و سازمان است

موي واحد تجاري باید تعداد زیادي كارمند كم مهارت را استخدام كند كه دسوتمزد ك

هوا مي گرند، كارهاي تکراري را انجام مي دهند و اكثراب پس از مدت كوتاهي كار را ر

.كنندمي 
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انسانیاستراتژی های مدیریت منابع 
،  این كه باید كاركنان مواهر را انتخواب كنود كوه حقووق بیشوتري موي خواهنودبا *

آموزش هاي مختلف و متعدد دیوده انود و موي تواننود در گوروه هواي كواري خوود 

ذیري بسیاري از شركت ها براي كاهش هزینه ها و كس  انعطواف پو. مشاركت كنند

كنند ، بلکه نه تنها از تعداد زیادي از كاركنان پاره وقت و موقتي استفاده ميتر؛ بیش 

د ، كوه شركت ها هم چنوین متوجوه شوده انو. از كاركنان پیماني نیز استفاده مي كنند 

هوا آنموج  مزیوت رقوابتي( از حیث نژاد ، سن و ملیت)استخدام نیروي كار متنوع 

.مي شود
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تعوداد هوم اكنوون. افزایش پیچیدگي كار ، گروه ها بهتر مي تواننود كوار كننودبا *

روزافزوني از شركت ها به بهره گیري از گروه هاي كواري خودمختوار روي آورده

ش تحقیقات نشان مي دهد كه بهره گیري از گروه هاي كواري منجور بوه افوزای. اند

.شودكیفیت و كارایي مي 



Free. agent استراتژی پیمانکارانه

مورد استفادر در مشاغل پیچیدر و تخصصی. 1

استخدام دائمی و رسمی چنین کارشناسانی، هزینة بذ. االیی 2
نمایدرا بر شرکت تحمیل می

شرکت بذه ایذن نذوع از مشذاغل، در مقذاطعی کوتذار و . 3

.به صورت موقت نیاز دارد

Commitment استراتژی متعهدانه
مورد استفادر در مشاغل پیچیدر و تخصصی. 1

کارشناسان فعال در این مشاغل، به طور دائم مورد ن. یذاز 2
.باشندشرکت می

این کارشناسان، شذبکة پیچیذدت تولیذد دانذش خذا . 3
لاا جایگزینی آنها بذه راحتی.دهند،شرکت را شکل می
.باشدامکان پایر نمی

Secondary استراتژی ثانویه

مناسب برای مشاغلی سادر، تکراری و استانداردپای. ر1

نیروی کار مورد نیاز برای آنها، به میزان کافی در ب. ازارکار 2
.بیرون از شرکت، موجود است

ضرورتی در پرورش و نگهذداری ایذن کارکنذان وجذود . 3

.ندارد

Parentalistic استراتژی پدرانه

مناسب برای مشاغلی سادر، تکراری و استانداردپ. ایر1

مدیریت شرکت، تمایل به نگهداری و ارتقاء کارک. نذان 2
موجود و هماهنگ نمذودن آنهذا بذا فرهنذگ سذازمانی 

.شرکت دارد

در صورت وجود پست. های خالی بذا ارتقذاء کارکنذان 3
.شودها اقدام میموجود، به پر کردن این پست

داخلبازار کار 

محصول

فرایند

ل 
تر

کن

(بامبرگر و مشولم )استراتژی های تأمین منابع انسانی 
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4 .  پیمانکارانهFree agent
. . مبتنی بر سیستم باز: الگوی مدیریت 1

. . جاب منابع : هدف 2

. . انعطاف پایری: ابزار 3

. . بسیار ارگانیک: ساختار 4

2 .   متعهدانهCommitment
الگوی مدیریت . مبتنی بر روابط انسانی: 1

. . توسعه نیروی انسانی: هدف 2

. . انسجام/ حفظ وحدت : ابزار 3

. . ارگانیک: ساختار 4

3 .   ثانویهSecondary
. . مبتنی بر عقالیی بودن: الگوی مدیریت 1

. . کارایی و اثر بخشی : هدف 2

. . برنامه ریزی: ابزار 3

. . مکانیکی: ساختار 4

1 .    پدرانهParentalistic

. . مبتنی بر فرآیندهای داخلی: الگوی مدیریت 1

. . ثبات: هدف 2

. . مدیریت اطالعات: ابزار 3

. . بسیار مکانیک: ساختار 4

بازار کار  داخل خارج

(بامبرگر و مشولم )استراتژی های تأمین منابع انسانی 
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رل
کنت

محصول

فرایند
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استراتژی های سیستم های اطالعاتی

نولووژي گیري از استراتژي هواي سیسوتم هواي اطالعواتي سوب  اسوتفاده از تکبهره *

.  شوداطالعات براي ایجاد مزیت رقابتي براي واحد هاي تجاري مي

ایجواد از شركت ها نیز تالش مي كنند توا از سیسوتم هواي اطالعواتي بورايبسیاري *

د توا بوه ایون روابط بهتر و صمیمانه تر با مشتریان و عرضه كنندگان خود اسوتفاده كننو

چیده تر ، كارایي وسیله بتوانند از طریق شبکه هاي داخلي یا اینترنت هاي پیشرفته و پی

.خود را افزایش بدهند



اهرم /آیندر ساز/آیندر پژور/تهاجمی/تعاملی. 4
پیمانکارانه/نفوذ

-عملیذذاتیتذذاکتیکی-تکنیکذذیهمذذاهنگی سذذطو . 11.
استراتژیکی

بهرر ور. 22.

کار درست را درست انجام دادن. 33.

مأمور صالح مصلح. 44.

نتیجه گرا. 55.

مبتنی بر سیستم باز: الگوی مدیریت . 66.

جاب منابع : هدف . 77.

انعطاف پایری: ابزار . 88.

بسیار ارگانیک: ساختار . 99.

محافظه /حال نگر/احتیاطی/فعال. 2
متعهدانه/محدود/کارانه

تاکتیکو تکنیک. 11.

کارا. 22.

درست کارکردن. 33.

مأمور و مسئول. 44.

فرآیند گرا. 55.

مبتنی بر روابط انسانی: الگوی مدیریت . 66.

توسعه نیروی انسانی: هدف . 77.

انسجام/ حفظ وحدت : ابزار . 88.

ارگانیک: ساختار . 99.
www.mshojaie.com



یهثانو/آسیب پایر/آیندر نگر/رقابتی/پیش فعال. 3

عملیاتتاکتیکو هماهنگی تکنیک.11.

اثر بخش. 22.

کار درست را انجام دادن. 33.

مأمور مقتدر مسئول. 44.

هدف گرا. 55.

مبتنی بر عقالیی بودن: الگوی مدیریت . 66.

کارایی و اثر بخشی : هدف . 77.

برنامه ریزی: ابزار . 88.

مکانیکی: ساختار . 99.

مشکل /انفعالی/گاشته نگر/تدافعی/غیر فعال. 1
پدرانه/دار

تکنیک. 11.

نمادین. 22.

(سرگرمی)مشغول بودن . 33.

مأمور و معاور. 44.

کارمند گرا. 55.

مبتنی بر فرآیندهای داخلی: الگوی مدیریت . 66.

ثبات: هدف . 77.

مدیریت اطالعات: ابزار . 88.

بسیار مکانیک: ساختار . 99.

www.mshojaie.com



آيندهتمايززيادمحصولتهديد

S
R

P
2
 

/ SOتهاجمي

مان كارانه يپ1.

ستاره. 2

تما. ز ي3

آينده ساز . تعاملي/ 4

/WOمحافظه كارانه

متعهدانه  . 1

گاوهاي شيرده . 2

تمايز محور. 3

تجربه پذير. فعال/ 4

عوامل 
كنترلداخلي 

سهم 
بازار 

مزيت 
رقابتي 

زمان

/STرقابتي

ثانو. ه ي1

عالمت  سئوال . 2

رهبري هزينه . 3

آينده نگر . پيش فعال/ 4

/WTتدافعي

پدرانه . 1

سگ هار. 2

هزينه محور. 3

گذشته نگر. منفعل/ 4

كم فرايند فرصت 
كاهش 
گذشتههزينه 

پورتر

ايکاف

SRP1

كمكاربردزياد

محدود قلمرو رقابت وسيع

B.C.G كمرشد فروش زياد

بيرونبامبرگر و مشولم 
بازار كار (خارجي)

درون
(داخلي)

ضعف عوامل داخلي قوت هانگر/  SWOT / SPACE(رو ، ماسون و ديکل )  www.mshojaie.com
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(SWOT)تجزیه و تحلیل سوات 

ند توا تجزیه و تحلیل سوات ، عوامل خارجي و داخلي مورد بررسي قرار مي گیردر *

فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف  هاي سازمان در آینده شناسوایي شوده و بوراي

ن تجزیوه و براي انجوام ایو. رویارویي بهتر با آنها استراتژي هاي مناسبي تدوین شوند

.  تحلیل از ماتریس سوات استفاده مي شود
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(SWOT)تجزیه و تحلیل سوات 

این ماتریس یکي از ابزارهاي مهمي است كوه مودیران بودان وسویله اطالعوات*

.  مربوط به عوامل داخلي و خارجي ممکن را ارایه كنند

مقایسه كردن عوامل اصلي داخلي و خارجي از مشکل ترین بخوش هواي تهیو. ه 1

اوت ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف و نقاط قوت است و بوه قضو

.هاي خوبي نیاز دارد



.يفهرست فرصت هاي اولویت دار ماتریس ارزیابي عوامل خارج• 1

.فهرست تهدیدهاي اولویت دار ماتریس ارزیابي عوامل خارجي• 2

.فهرست قوت هاي اولویت دار ماتریس ارزیابي عوامل داخلي • 3

.فهرست ضعف هاي اولویت دار ماتریس ارزیابي عوامل داخلي• 4
www.mshojaie.com



ي نقاط قوت داخلي و فرصت هاي خارجي را با هم مقایسه كنیود و اسوتراتژي هوا•

.بنویسید« SOاستراتژي هاي »ممکن متناس  با آنها را در خانه مربوطه در گروه 
5

نقاط ضعف داخلي را با فرصت هواي موجوود در خوارج سوازمان مقایسوه كنیود و •
.بنویسید« WOاستراتژي هاي »استراتژي هاي ممکن متناس  با آن ها را در گروه 

6

نقاط قوت داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه كنید و استراتژي هاي ممکن•
.بنویسید« STاستراتژي هاي »متناس  با آنها را در گروه 

7

ن نقاط ضعف داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه كنید و استراتژي هاي ممک•
.بنویسید« WTاستراتژي هاي »متناس  با آنها را در گروه 

8
www.mshojaie.com



-قوت هوووووووا •
تهدیدات 

-ضوووعف هوووا•
تهدیدات

–قووووت هوووا •

فرصت ها
–ضوووووعف ها •

فرصت ها

WO SO

STWT
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ت هاي این استراتژي ها ، با استفاده از نقاط قوت داخلي مي كوشد از فرص
همه مدیران ترجیح موي دهنود سوازمان شوان در . خارجي بهره برداري كند

ز رویودادها و موقعیتي قرار گیرد كه بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي ا
معمو ب سازمان هوا بوراي رسویدن بوه . روندهاي خارجي بهره برداري كنند
اسوتفاده موي كننود توا WTیا WO ،STچنین موقعیتي از استراتژي هاي 

.استفاده كنندSOبدانجا برسند كه بتوانند از استراتژي هاي 
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هدف از این استراتژي ها این اسوت كوه سوازمان بوا بهوره بورداري از 
فرصت هاي موجود در محیط خارج بکوشود نقواط ضوعف داخلوي را 

بي گاهي در خارج از سازمان فرصوت هواي بسویار مناسو. بهبود بخشد
د از وجود دارد ، ولي سازمان به سب  داشتن ضعف داخلي نموي توانو

.این فرصت ها بهره برداري كند
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ناشوي این استراتژي ها ، مي كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثورات
از تهدیدات موجود در محیط خارج را كاهش دهنود یوا آنهوا را از بوین 

هدیوداتي البته یك شکرت قوي به ناگزیر در محیط خوارجي بوا ت. ببرند
در بسیاري از صنایع تهدیدات خوارجي بوه صوورت. روبرو خواهد شد

.اقداماتي است كه شركت هاي رقی  به عمل مي آورند
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عي سازمان هایي كه این استراتژي ها را به اجرا در مي آوردند ، حالت تداق
به خود مي گیرند و هدف ، كوم كوردن نقواط ضوعف داخلوي و پرهیوز از 

سازماني كوه داراي نقواط ضوعف. تهدیدات ناشي از محیط خارجي است 
و موي داخلي مي باشد و با تهدیدات بسیار زیادي در محیط خارج رو به ر

ي در واقع چنین سوازمان. شود در موضعي مخاطره آمیز قرار خواهد گرفت 
اسوتراتژي هواي)مي كوشد براي حفظ بقا از فعالیوت هواي خوود بکاهود 

ي ، در شركت هاي دیگر ادغام شود ، اعالن ورشکستگ( كاهش یا واگذاري
.كند یا سرانجام منحل شود
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خارجیتجزیه و تحلیل داخلی و 

یس تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتربراي *

ایون . استفاده مي شوود ( MatrixInternal & External) داخلي و خارجي 

.شركت به كار مي رود/ ماتریس براي تعیین موقعیت سازمان 
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تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی

بي عوامول تشکیل این ماتریس ، بایستي نمرات حاصل ماتریس هاي ارزیوابراي *

داخلي و خارجي را در ابعاد افقي و عمودي این مواتریس قورار دهود توا جایگواه 

شركت در خانه هاي ایون مواتریس مشوخص گوردد و بتووان اسوتراتژي/ سازمان 

یس نُوه ماتریس داخلي و خارجي به دو شکل ماتر. مناسبي را براي آن اتخاه نمود 

.شودخانه اي و ماتریس چهار خانه اي ارایه مي 



در ماتریس داخلي و خارجي نُه خانه اي نمرات ماتریس هاي ارزیابي عوامل خوارجي 
.  و داخلي در طیفي سه بخشي قرار مي گیرند

قوی

4الي 3

متوسط

3الي 2

ضعیف

2الي 1

یشونهاد موي این ماتریس سه وضعیت اصلي را مشخص كرده و سه دسته استراتژي را پ
كند

www.mshojaie.com
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ضعف

تهدید

فرصت



چنانچه موقعیت سوازمان یوا كسو  و كوار از حیوث نمورات عوامول •

د خارجي و داخلي در یکي از این خانه ها باشد ، اتخاه استراتژي رشو

.و توسعه براي آن توصیه مي شود

: خانه هاي 
ب
پ
ج

چنانچه موقعیت سوازمان یوا كسو  و كوار از حیوث نمورات عوامول •

ژي خارجي و داخلي در یکي از این خانه ها قرار بگیرد ، اتخاه اسوترات

حفظ و نگهداري یا ثبات توصیه مي شود

: خانه هاي 
الف
ث 
خ

چنانچه موقعیت سوازمان یوا كسو  و كوار از حیوث نمورات عوامول •
ژي خارجي و داخلي در یکي از این خانه ها قرار بگیرد ، اتخاه اسوترات

.كاهش ، برداشت ، واگذاري یا انحالل توصیه مي گردد

: خانه هاي 
ت
چ 
ح
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خارجیتجزیه و تحلیل داخلی و 

( WT,WO,ST,SO)با توجه به این كه براساس چارچوب سوات چهار دسته استراتژي 

براي سازمان معین مي شود و جایگاه به دست آموده در مواتریس داخلوي و خوارجي ، 

ه اسوت ناحیه مورد تأكید استراتژي ها در چارچوب سوات را مشخص مي كند ، شایست

اق  آن این ماتریس هم به گونه اي ترسیم شود كه نشان دهنده چهار خانه اصلي و متع

اتریس نُه چنانچه اعاد افقي و عمودي م. توصیه كننده چهار دسته استراتژي اصلي باشد

.خانه اي را نصف كنیم ، مي توانیم به ماتریس چهار خانه اي دست یابیم



(ب)

تهاجمی

(الف)

محافظه کارانه

(د)

رقابتی

(ج)

تدافعی

SRPضعفقوت
s

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

تهدید

ی
رج

خا
ل 

ام
عو

ی 
یاب

رز
س ا
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مات

ی 
های

ه ن
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ن
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فرصت



S–نقاط قوت 

(نقاط قوت شرکت را فهرست کنید)
S1:
S2:
...

Sn:

W–قاط ضعف ن

(نقاط ضعف شرکت را فهرست کنید)
S1:
S2:
...

Sn:

O–فرصت ها 

(فرصت های شرکت را فهرست کنید)
O1:
O2:
...

On:

SO–استراتژی های  

S4S2O4:

S5O3O7O4:

S3S1O6O5O2O1:

:SIOI

رصت ها گزینش استراتژی هایی برای بهترین بهرر برداری از ف)

(و قوت ها

WO–استراتژی های  

W1W5O3O4O5O6O1:

W2OI:

W3O4O3:

:WIOI

ها و بهبود گزینش استراتژی هایی برای بهترین بهرر برداری از فرصت)

(ضعف ها

T–تهدیدات 

(تهدیدات شرکت را فهرست کنید)
T1:
T2:
...

Tn:

ST–استراتژی های  

S2S4S5S1T10T9T5T3:

S3S4S2T9T1:

S1S3S2S4T8T10T7T5T3:
:SITI

دات و گزینش استراتژی هایی برای چارر جویی جهت رفع تهدی)

(هابهرر برداری از قوت

WT–استراتژی های  

W5W6T6T4:

W2W1T10T9T3T7:

W2T10WT4:

:WITI

گزینش استراتژی هایی برای چارر جویی جهت رفع تهدیدات و)

(کاهش و یا از بین بردن  ضعف ها

عوامل داخلي
(سازمان)

IFE عوامل خارجي
(محيط)

EFE
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W : ضعفها S  قوتها:
عوامل داخلی     

عوامل خارجی     
WOاستراتژی های محافظه کارانه 

شناخت  محدود یتها
(تغییر  جهت ) 

SO    استراتژی های تهاجمی

شناخت اهرمهای  نفوذ
O :  فرصتها

WT   استراتژی های تد افعی

شناخت مسائل و  مشکال ت

ST  استراتژی های تنوع

سیب استراتژیهای رقابتی شناخت آ

پایری ها

( نقاط ضربه پا یر ) 

T :  تهدیدات
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تهاجمي شدید
تهاجمي معطوف

به قوت
محافظه كارانه معطوف به 

محافظه كارانه شدیدقوت

تهاجمي معطوف به 
فرصت

تهاجمي خفیف
محافظه كارانه خفیف

تهاجمي معطوف به 
ضعیف

تدافعي معطوف به ضعیفتدافعي خفیفرقابتي خفیفرقابتي فرصت محور

تدافعي شدیدتدافعي معطوف به تهدبدرقابتي شدید محوررقابتي شدید

www.mshojaie.com
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  سازمان به منظور دقت كافي و قضاوت بهتر در مورد انتخاب استراتژي هاي مناس*

ها و كس  و كارها كه با عنایت به نمرات ارزیابي عوامل داخلوي و خوارجي آنهوا و 

ه نقطوه موقعیتشان در ماتریس داخلي و خارجي اتخاه مي شوند ، شایسته است كه بو

معیني كه در یکي از خانه هاي ماتریس هاي نوه خانوه اي و چهارخانوه اي داخلوي و 

، نهایي خارجي مشخص مي شود اكتفا نشود و با در نظر داشتن انحراف معیار نمرات
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نکته در ارتباط با ماتریس داخلی و خارجی

ظیفه اي و تشکیل ماتریس داخلي و خارجي در سطوح پایین تر به ویژه سطح ودر *

ش در ارتباط با هر كدام از وظایف ، ماتریس داخلي و خارجي سطح كل سازمان نقو

ارزیوابي سازنده و تسهیل كننده اي ایفا مي كند ، چرا كه بعد مربوط به نموره نهوایي

حوا  عوامل خارجي بدون تغییر در ماتریس داخلي و خارجي سطح وظیفه اي نیوز ل

تي بوا در حالي كه بعد مربوط به نمره نهایي ارزیابي عوامول داخلوي بایسو. مي گردد 

.شودبررسي قوت ها و ضعف هاي آن وظیفه محاسبه و لحا  
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(.IS)و توان صنعتي(  ES)، ثبات محیط( CA)، مزیت رقابتي ( FS)توان مالي : متغیرهایي را انتخاب نمایید كه معرف موارد زیر باشد 

را CAوESدو بوازوي . را تشکیل دهیودISوFSنمره بدهید و دو بازوي ( بهترین+ )6تا ( بدترین+ )1به این متغیرها از 
.بدهيدنمره ( بدترین)-6تا ( بهترین)-1براي هر یك از متغیرها تشکیل و از 

ایید تا نموره مقادیر هر یك از متغیرهاي موجود بر بازوي هر یك از این محورها را با هم جمع كنید و سپس بر تعداد متغیرها تقسیم نم
.به دست آیدESو FS ،IS  ،CAمیانگین 

.را قرار دهیدCaو FS ،IS ،ESهاي میانگین نمره« ماتریس ارزیابي موقعیت و اقدام استراتژیك»بر روي محورهاي 

هوا Xهاي موجود بر روي محور ها را مشخص نمایید و نمرهXها را جمع كنید و نقطه متعلق به محورXهاي موجود بر روي محور نمره
.این دو نقطه را به هم وصل كنید. را جمع بزنید و نقطه مربوط به این محور را تعیین نمایید

توانود بوه يشوود و مواین خط نشان دهنده نوع استراتژي است كه براي سازمان توصویه موي. از مبدأ مختصات به این نقطه وصل كنید
.كارانه باشدصورت تهاجمي ، رقابتي ، تدافعي یا محافظه
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2
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موقعیت استراتژیک خارجی موقعیت استراتژیک داخلی

(ES)ثبات محیط 
آوريتغییرات فن
نرخ تورم

تغییر در تقاضا
هاي رقی قیمت محصو ت شركت

دموانعي كه بر سر راه ورود به بازار وجود دار
فشارهاي ناشي از رقابت
كشش تقاضا از نظر قیمت

(FS)توان مالي
بازده سرمایه
اهرم مالي

قدرت نقدینگي
سرمایه در گردش

هاي نقديجریان
سهولت خروج از بازار

خطرهاي ناشي از تجارت

www.mshojaie.com



(IS)توان صنعت 
توان بالقوه رشد
توان سودآوري

ثبات مالي
آوريمهارت  زم در فن

استفاده بهینه از منابع
تراكم سرمایه

سهولت ورود به بازار
وري ، استفاده بهینه از ظرفیتبهره

(CA)مزیت رقابتي 
سهم بازار 

كیفیت محصول
چرخه ئحیات محصول

وفاداري مشتریان
برداري از رقابتتوان بهره
دانش فني

واد كنندگان ماعمال كنترل بر عرضه
اولیه و توزیع كنندگان كا هاي 

ساخته شده
www.mshojaie.com



 (FS)توان مالي 

بازده سرمایه
اهرم مالي

قدرت نقدینگي
سرمایه در گردش
جریان هاي نقدي

سهولت خروج از بازار
خطر هاي ناشي از تجارت 

 (IS)توان صنعت 

توان بالقوه رشد
توان سودآوري 
ثبات مالي 

مهارت  زم در فن آوري 
استفاده بهینه از منابع 

تراكم سرمایه 
سهولت ورود به بازار 

بهره وري، استفاده بهینه از ظرفیت

محافظه  کارانهتهاجمی
(CA)مزيت رقابتي 

سهم بازار 
كیفیت محصول 

چرخه حیات محصو ت 
وفاداري مشتریان 

توان بهره برداري از رقابت 
دانش فني 

اعمال كنترل بر عرضه كنندگان مواد اولیه و توزیع
كنندگان كا هاي ساخته شده

تدافعیرقابتی

 (ES)ثبات محيط 

تغییرات فن آوري 
نرخ تورم 

تغییر در تقاضا
قیمت محصو ت شركتهاي رقی 

موانعي كه بر سر راه ورود به بازار وجود دارد 
فشارهاي ناشي از رقابت
كشش تقاضا از نظر قیمت
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رشد فروش کمزیاد

زیاد

کم

ار
از

م ب
سه

SRP
s

گاوهای شیردر

(خوب احتیاط کنید)

ستارر

(روشن شتاب کنید)

سگ هار

(خطر ، فرار را بر قرار ترجیح دهید)

عالمت سوال

(ابهام احتیاط کنیم )
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(GSM)ماتریس استراتژی اصلی 

شركت یا سازماني در هر وضعي كوه باشود در یکوي از خانوه هواي متعلوق بوه هر *

. عیین كوردتوان جایگاه آن را تها ميماتریس استراتژي ها با توجه به موقعیت شركت

و بعد قرار دهد ماتریس استراتژیهاي اصلي بر پایه دهمانگونه كه نمودار هیل نشان مي

موضع رقوابتي و رشود بوازار ، بوراي هور یوك از خانوه هواي ایون مواتریس ، . دارد

جورا تووان آنهوا را بوه ااستراتژیهایي كه براي سازمان یا شركت مناسو  اسوت و موي

.درآورد در نمودار فهرست شده است



 SOتهاجمی توسعه

توسعه بازار. 1

رسوخ در بازار. 2

توسعه محصول. 3

یکپارچگی عمودی به باال. 4

یکپارچگی عمودی به پایین. 5

تنوع همگونیکپارچگی افقی. 6

 WOمحدودیتها محافظه کارانه 

توسعه بازار. 1

رسوخ در بازار. 2

توسعه محصول. 3

یکپارچگی افقی. 4

واگااری. 5

انحالل. 6

 STرقابتی

تنوع همگون. 1

تنوع افقی. 2

تنوع ناهمگون. 3

مشارکت. 4

WTمسائل و مشکالت دفاعی 

كاهش. 1

تنوع همگون. 2

تنوع افقي. 3

تنوع ناهمگون. 4

واگذاري. 5

انحالل. 6

ضعیفقوی

سریع

کند

موقعیت رقابتی
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