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ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

حلیلوي هایي كه با تعیین اولویت مشخص مي شووند   یوك روت تبر استراتژيعالوه *

این . كنندها را مشخص ميدیگر هم وجود دارد كه بدان وسیله جذابیت نسبي استراتژي

روت را ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كمي مي نامنود و در مرحلوه سووم چوارچو 

بوا . گیوردجامع تدوین استراتژي به عنوان یك چارچو  تحلیلي مورد استفاده قرار موي

ر زموره هاي گونواگوني را كوه دتوان به صورت عیني استراتژياستفاده از این روت مي

.ها هستند   مشخص كردبهترین استراتژي
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میککاربرد ماتریس برنامه ریزی استراتژیک 
تووان يدیدگاه نظري   با استفاده از ماتریس برناموه ریوزي اسوتراتژیك كموي مواز *

نوي كوه یوك یعني تعیوین میزا. هاي مختلف را مشخص كردجذابیت نسبي استراتژي

قیوت تواند از عوامل سرنوشت ساز داخلي و خوارجي بوه صوورتي موفاستراتژي مي

داخلوي و با تعیین اثرات تجمعي هر یك از عوامل سرنوشت سواز. آمیز استفاده كند

ي هاي در مجموعه استراتژ)خارجي مي توان جذابیت نسبي هر یك از استراتژي ها 

.كردرا تعیین ( قابل اجرا
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تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

لوه او  و تهیه ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كموي از تجزیوه و تحلیل هواي مرحبراي *

اده چارچو  جامع تدوین اسوتراتژي اسوتف( مقایسه عوامل داخلي و خارجي سازمان)دوم 

.  ندشومي شود تا بدان وسیله به شیوه اي عیني استراتژي هاي قابل اجرا مشخص 

:زیر طي كردارایه یك ماتریس ارزیابي استراتژیك كمي باید شش مرحله   به شرحبراي *



فرصت ها و تهدیدات عمده خارجي   نقاط قوت و ضعف عمده داخلي . 1
. ویسویدرا در ستون طرف راست ماتریس برنامه ریزي اسوتراتژیك كموي بن
اخلوي و این اطالعات را باید به صورت مستقیم از ماتریس ارزیابي عوامل د

در مواتریس برناموه ریزي. ماتریس ارزیابي عوامل خوارجي بوه دسوت آورد
عامول 10عامل بسویار مهوم خوارجي و 10استراتژیك كمي باید دست كم 

. رفوتبسیار مهم داخلي كه براي شركت موفقیت آمیوز هسوتند   در نظور گ
یزي براي انتخا  عوامل داخلي و خارجي جهت بررسي در ماتریس برنامه ر
:رداستراتژیك كمي   در مورد هر یك از آن ها باید این پرسش را مطرح ك

مرحله اول
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« ارد؟آیا این عامل در فرآیند انتخا  یا گزینش استراتژي هوا نقشوي عموده د»

نظور باشد   بدین معني است كوه عامول موورد« آري»اگر پاسخ به این پرسش 

قابول براي بررسي و ارزیابي استراتژي هاي ممکن و انتخا  اسوتراتژي هواي

این اسوت باشد   مبین« نه»اجرا مهم و كلیدي است و اگر پاسخ به پرسش باال 

سوي آن كه این عامل هیچ نقش مهمي در گزینش استراتژِ ندارد و لزومي به برر

.در این ماتریس نیست

مرحله اول
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به هریك از عوامل داخلي و خارجي كه در موفقیوت سوازمان نقشوي عموده . 2

این ضریب ها درسوت هماننود ضوریب هواي . دارند   وزن و یا ضریب بدهید 

یون ا. ماتریس ارزیابي عوامل خارجي و ماتریس ارزیابي عوامل داخلوي هسوتند

مول ضریب ها در یك ستون نوشته مي شوند   درست طرف چپ هر یك از عوا

.داخلي و خارجي كه در موفقیت شركت نقش اصلي دارند

مرحله دوم
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یوا آنهوا را موورد )استراتژي هایي را كه سازمان باید بوه اجورا در آورد . 3

ایون اسوتراتژي هوا را در ردیوف بواالي . مشخص كنید ( توجه قرار دهد

.ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كمي بنویسید

مرحله سوم
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ژي را نمره هاي جذابیت را مشخص كنید؛ آنها مقدار عددي هستند كه جذابیت هر استرات. 4

ت نمره جذابیت نشان دهنوده تووان و قابلیو. در یك مجموعه از استراتژي ها نشان مي دهند

وت ها بهره گیري از فرصت ها و ق)استراتژي در برخورد مناسب با عوامل داخلي و خارجي 

.است( و رفع ضعف ها و پرهیز از تهدیدها

:نمره جذابیت به این شکل است 

مرحله چهارم

بدون 
جذابیت

:1 تا حدي 
جذا 

:2
راي جذابیتدا

معقو 

:3 بسیار 
جذا 

:4
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مقصود از جمع نمره هاي جذابیت. جمع نمره هاي جذابیت را حسا  كنید . 5

مرحلوه )در نموره هواي جوذابیت ( مرحله دوم)مجموع حاصل ضر  ضریب 

جمع نمره هاي جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبي هور یوك از. است( چهارم

طوه بوه استراتژي ها است كه تنها با توجه به اثر عوامل داخلي و خوارجي مربو

موورد بیش تر باشد استراتژي« جمع نمره هاي جذابیت»هر قدر . دست مي آید

نظر گرفته البته باتوجه به عوامل در)بحث داراي جذابیت بیش تري خواهد بود 

(.شده

مرحله پنجم
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مجمووع نموره هواي جوذابیت هور یوك . مجموع نموره هواي جوذابیت را حسوا  كنیود . 6

مجمووع نموره هواي. ازستون هاي ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كمي را بوه دسوت آوریود

ار جذابیت نشان مي دهد كه در هر مجموعه كودام اسوتراتژي از جوذابیت بیش توري برخوورد

ه هموه عوامول نمره هاي باال بیانگر جذابیت بیش تر استراتژي ها است   البته باتوجه بو. است

بین مجموع تفاوت فاحش. داخلي و خارجي كه مي توانندبر تصمیمات استراتژي اثر بگذارند

سوبت بوه نمره هاي جذابیت در هر مجموعه از استراتژي ها بیانگر مطلوبیت یك استراتژي   ن

.استراتژي دیگر   است

مرحله ششم
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یادآوری
یس خاطر تعدد استراتژي هاي ممکن در سطوح سازمان یا كسب و كوار   مواتربه *

راتژي هواي برنامه ریزي استراتژیك كمي اغلب در این سطوح به منظور انتخا  است

در سطح وظیفه اي معمووال  بوا توجوه بوه موقعیوت واحود. مي رودجذا  تر به كار 

در ماتریس (مانند بازار یابي   تولید و عملیات   تحقیق و توسعه و غیره )وظیفه اي 

د داخلي و خارجي و نوع استراتژي مربوط به آن موقعیوت اسوتراتژي هواي آن واحو

پیشونهاد وظیفه اي به صورت قضاوتي و شهودي توسط استراتژیسوت هوا تعیوین و

.  مي شود
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یادآوری

ن و چنانچه اهمیت واحد وظیفه اي   حجم اطالعات ماتریس هاي مربوط به آالبته *

وح نیز تعداد استراتژي هاي ممکون آن زیواد باشود   مي تووان از فراینود مشوابه سوط

راتژي سازمان و كسب و كار به منظور برسي عوامل داخلي و خارجي و انتخا  اسوت

.در آن سطح استفاده كرد 
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ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

ه كنید كه توج. شکل زیر ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كمي ارایه شده استدر *

ه از مرحلو)ستون دست راست این ماتریس در برگیرنده عوامول داخلوي و خوارجي 

است و در ردیوف بواالي اسوتراتژي هواي( او  چارچو  جامع تدوین استراتژیك

ه شوده نوشت( ازمرحله ي دوم چارچو  جامع تدوین استراتژي)مختلف امکان پذیر 

.  است
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ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

به صورت ویژه ستون دست راست این ماتریس در برگیرنده اطالعاتي است كهبه *

ركت مستقیم از ماتریس ارزیابي عوامل خارجي و ماتریس ارزیابي عوامل داخلي شو

ل خوارجي در ستون بعدي ضریب متعلق به ماتریس ارزیابي عوام. به دست آمده اند

. و ماتریس ارزیابي عوامل داخلي نوشته مي شود



انواع استراتژي هاي قابل اجرا

ام nاستراتژي  ...استراتژي  استراتژي او 

جمع نمره نمره جذابیت جمع نمره نمره جذابیت جمع نمره نمره جذابیت

عوامل اصلي خارجي
(فرصت ها و تهدیدها)

1 جمع نمرات عوامل خارجي

عوامل اصلي داخلي
(قوت ها و ضعف ها)

1 جمع نمرات عوامل داخلي

8≤ x ≤1 8≤ x ≤1 8≤ x ≤1 2 جمع نمرات عوامل

:  مرحله سوم چارچوب

مقایسه

:  مرحله دوم چارچوب

تورودی
می

 اه
ب

ضری
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برنامه ریزی استراتژیک کمی

کاربرگ های 
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جذابانتخاب استراتژی های 

  در نظر داشتن مأموریت   عوامل داخلي و خارجي سازمان یا كسب و كار خوودبا *

استراتژي هاي ممکن براي سوطوح مختلوف آن را كوه از طریوق مواتریس هواي قبول

ناسوب شناسایي كرده اید   با اسوتفاده از مواتریس زیور ارزیوابي كورده و اسوتراتژي م

سازمان   كل)را براي سطوح مختلف ( بهترین استراتژي ها از بین گزینه هاي موجود)

.برگزینید( كسب و كار و وظیفه



انواع استراتژي هاي قابل اجرا

ام nاستراتژي  ...استراتژي  استراتژي او 

جمع نمره نمره جذابیت جمع نمره نمره جذابیت جمع نمره
نمره 
جذابیت

عوامل اصلي خارجي
(فرصت ها و تهدیدها)

1 جمع نمرات عوامل 
خارجي

عوامل اصلي داخلي
(قوت ها و ضعف ها)

1 جمع نمرات عوامل داخلي

8≤ x ≤1 8≤ x ≤1 8≤ x ≤1 2 جمع نمرات عوامل

:  مرحله سوم چارچوب

مقایسه

:  مرحله دوم چارچوب

تورودی
می

 اه
ب

ضری

www.mshojaie.com



www.mshojaie.com

هاجذاب ترین استراتژی 

  اسوتراتژي هواي QSPMتوجه به كاربرگ هواي قبول و بوه خصووت مواتریس با *

سوتراتژي ا-بهترین استراتژي ها از بین گزینه هواي موجوود )برگزیده سطوح مختلف 

.یدبنویسبراي سازمان یا كسب و كار را درجدو  زیر ( هاي انتخا  شده براي اجرا
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(رتبه)اولویت 
هر استراتژي

نمره نهایی جذابیت
هر استراتژي

رکتبهترین استراتژي هاي قابل اجراي سطوح مختلف ش ردیف


