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مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک: بخش اول



فرایند مدیریت استراتژیک: فصل اول



تاریخچه استراتژی

ازتعملیاولجستیکرهبری،هایواژههمانندکهاستایواژهاستراتژی•
اییوهشتشریحبرایحوزهایندرواستگرفتهسرچشمهنظامیمدیریت

میدستهایشانهدفبهنظامینیروهایوسیلهآنبهکهرودمیکاربه
15ص.یابند

بهینیچژنرالونویسندهاز«جنگهنر»نامبازمینهایندرمکتباثراولین•
بکتادراو.استماندهجایبهمیالدازپیشسال500حدوددرتزوساننام

15ص.کندمیمطرحرانظامیاستراتژیعمدههایمولفهخود
مرکبارتش،فرماندهمعنایبهStrategusیونانیریشهازاستراتژیواژه•

برداللتکهگرفتهنشاترهبرمعنایبهagoوارتشمعنیبهstratosاز
ردنکهماهنگوتطبیقاقداماتازصحیحیجریانهمراهبهارتشرهبری
16ص.شدمیگرفتهکاربهجنگیاهدافبهنیلجهتنیروها



هایرنامهبوهاسیاستواصلیاهدافازایمجموعهاستراتژیدیگرتعریفیدر•
موضوعاتاینتبیینبهقادرکهایگونهبهاستاهدافاینبهنیلمنظوربهکلی
.نماییمتفعالیخواهیممییاوکنیممیفعالیتکاریوکسبچهدرکهباشد
17ص

.باشدنمیهاهبرنامبودنتغییرقابلغیرمعنایبهضرورتامدتبلنداهدافثبات•
نیزمدتدبلناهدافباکهمدتکوتاهاستراتژیکهایبرنامهازمنظوراینبرای

گامینترمهمعنوانبهمنابعتضمیننهایتدرشودمیاستفادههستندهمسو
.استاستراتژیاجرای

کاروسبکهایواحدبندیبخشاستراتژیک،ریزیبرنامهفراینددرگاماولین•
18ص.است

نفعانذیبهداردنظردرسازمانکهاقتصادیهایکمکتبیینعنوانبهاستراتژی•
اکثرحدبهازفراترراسازمانمسئولیتاستراتژیازبعداین.دهدارائهخود

.داندمیسهامدارانثروترسانیدن



هایفرصتومنابعینباستراتژیکتناسبدنبالبهکهکالسیکیرویکردهایازاستراتژیکنیت•
استراتژیبمراتسلسلهو(تمرکزبرابردرتمایزبرابردرپایینهزینه)ژنریکهایاستراتژی

20ص.جویدمیدوری(هاتاکتیکوهااستراتژیاهداف،)
.دهدمییرتغیسازمانسطحبهکاروکسبواحدسطحازرااستراتژیبحثاستراتژیکنیت•

استراتژیکتحلیلوتجزیهاصلیمبنایعنوانبهکاروکسبواحدازاستفادهبههملوپراهاالد
21ص.کنندمیانتقاد

پراهاالدگری همل



ضرورت تدوین استراتژی

پیچیدگیوتنوعومحیطیتغییراتروزافزونشتاببهتوجهبا•
رایبجامعایبرنامهکارگیریبهلزومسازمانی،تصمیمات

21ص.استناپذیراجتنابمسائلگونهاینبامواجهه
کمکمانسازبهکهاستایناستراتژیکمدیریتاصلیفایده•

یاهاهرامنطقیومعقولمنظم،هایروشازاستفادهباکهنماید
تراتژیاسگونهبدینونمودهتعیینرااستراتژیکهایگزینه

.نمایدانتخابرابهتریهای
ورانمدیکهشودمیسبباستراتژیکمدیریتازاستفاده•

تژیاسترااجرایوتدوینزماندرمختلفسطوحدرکارکنان
مدیریتاریرفتنتایجروایناز.کنندنظرتبادلیکدیگرباها

23ص.استمشارکتیگیریتصمیمهماننداستراتژیک



موانع اجرای برنامه های استراتژیک

:موانع عمده پیاده سازی استراتژی را می توان به شرح زیر بر شمرد•
.  درصد کارکنان استراتژی را می فهمند5فقط . موانع مربوط  به عدم انتقال استراتژی•
درصد مدیران، منافع خود را در پیودن با اجرای 25فقط .  موانع مربوط به عدم همسویی کارکنان•

24ص .استراتژی می یابند
...و •



فرایند مدیریت استراتژیک

واجراواحیطرمنظوربهیکپارچههایفعالیتوتصمیماتشاملاستراتژیکمدیریتفرایند•
25ص.استموثرهایاستراتژیکنترل



فرایند مدیریت استراتژیک

استراتژینترلکواستراتژیاجرایاستراتژیکریزیبرنامهاصلیمرحلهسهشامل:استراتژیکمدیریت•
.است

منظورهبداخلیوخارجیمحیطشدهتعیینسازمانماموریتمرحلهایندر:استراتژیکریزیبرنامه•
وافاهدآنهااساسبروگیردمیقرارتحلیلموردهاضعفوهاقوتها،تهدیدها،فرصتشناسایی

.شوندتعیینمختلفسطوحدرسازمانهایاستراتژی
برای.آینددراجرابهبایستیپیشینمرحلهدرشدهطراحیهایاستراتژیمرحلهایندر:استراتژیاجرای•

شدهطراحیهااستراتژیوماموریتدرراستایهاسیاستوعملیاتیهایبرنامهابتداهااستراتژیاجرای
ازندهسفرهنگباومناسبساختاردرسپسوشوندمیدادهتخصیصسازمانمابعآنهااساسبرو

26ص.آینددراجرابههااستراتژیتاشوندمیهدایت
شاملستراتژیکامدیریتگامآخرینعنوانبهاستراتژیکنترلوارزیابی:استراتژیکنترلوارزیابی•

اینمناسبلکردعمتضمیننقشوبوده،کلیکعنوانبهاستراتژیکمدیریتفرایندارزیابیونظارت
26ص.داردعهدهبردارارافرایند



مدل مدیریت استراتژیک

: ند از سه سوال مهمی که به منظور طراحی برنامه استراتژیک باید پاسخ داده شوند، عبارت•
ما اکنون کجا هستیم؟-1•
ما کجا می خواهیم برویم؟-2•
ما چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟-3•



تحلیل محیطی

28ص. دسته بندی می شودو درونی (  صنعت)کالن، خردسطح سه محیط سازمانی معموال در •
شکیلتراسازمانبیرونیمحیط.داردقرارآندرسازمانکهمحیطیکل:خارجیمحیطتحلیل•

تاثیرآنرویتواندمیئهواستدرکقابلسازمانطرفازمحیطاینکلنهاما.دهدمی
.بگذارد

29ص. تجزیه و تحلیل داخلی بسیار وابسته به نوع سازمان است: تحلیل محیط داخلی•



برنامهمدلچندیایکازعمالآندرکهرفتهکاربهمنحصراستراتژیکریزیبرنامهمدلیک•
30ص.استشدهاستفادهکالسیکاستراتژیکریزی



راتژیکتفکر استراتژیک و جهت های است:فصل دوم



تفکر استراتژیک

نایوهستندشدنجهانیحالدرایفزایندهطوربهبازارها•
است،شدههاکشوربینمتقابلوابستگیافزایشباعثپدیده

بینسرمایهودانشخدمات،کاالها،انتقالجریانزیرا
.استافزایشحالدرشدتبهکشورها

توصیفبرایاغلبکهاستایواژهحد،ازبیشرقابت•
34ص.شودمیاستفادههابنگاهبینشدیدبسیاررقابت

فکرتپروراندنکارآفرینیونوآوریکلیدیعواملازیکی•
توصیفایبراصطالحیاستراتژیکتفکر.استاستراتژیک

34ص.استاستراتژیکمدیریتنواورانههایجنبه



تفکر استراتژیک

کندمیمکککهاستفهمیوبصیرتاستراتژیکتفکر•
:کاروکسبپیچیدهشرایطدرتا
.ودششناختهدرستیبهآنقواعدوبازارهایواقعیت-1•
.رددگکشفدیگراناززودتربازارجدیدهایویژگی-2•
.ودشدرککاروکسب(هایناپیوستگی)هایجهش-3•
وعبدیکارهایراهشرایطاینبهگوییپاسخبرای-4•

35ص.شودخلقآفرینیارزش
میدانتخصوصیاموقعبهتشخیصاستراتژیکتفکر•

هبنسبترقباکهاستهاییفرصتدیدنورقابت
ذشتهگتجربیاتازیادگیریوشرکتاصلیمشکالت

35ص.است



اتژیک است؟آیا تفکر استراتژیک جایگزین برنامه ریزی استر

ریزیبرنامهازنآسازیپیادهوتبیینبرایوکندمیخلقراسازماناندازچشماستراتژیکتفکر•
36ص.شودمیاستفادهاستراتژیک

.شودمیمنجرموثرترهایاستراتژیتدوینبهاستراتژیک،تفکرتقویتکهاستمعتقدمینتزبرگ•
راکارمندانسایردقادرنهستنداستراتژیکتفکرقابلیتدارایکهمدیرانیکهاستباوراینبراو
36ص.کنندترغیبسازمانموفقیتبرایخالقانهراهکارهاییافتنبه



ویژگی های تفکر استراتژیک

دویادگیریهمانندرااستراتژیکتفکر(1998)هراکلیوس•
تکیادگیریهمانندرااستراتژیکریزیبرنامهوایحلقه
37ص.داندمیایحلقه

نیازمندیتحلیلاستداللومنطقکناردراستراتژیکتفکر•
37ص.استنیزتخیلقدرت

تلزممسامااستگرامدتبلنداستراتژیکتفکراگرچه•
38ص.استحالتشخیصوگذشتهویادگیری

آزمونردرویکبهاستراتژیک،تفکربحثدرعلمیرویکرد•
فرایندریقطازهاییایدهبایدبنگاه.شودمینامیدهنیزفرضیه

اتدهدقرارآزمونموردراهاآنسپسوکردهخلقخالقانه
38ص.کنندمیکارهاایدهاینآیاکهببیند



ترویج تفکر استراتژیک بین کارمندان و مدیران

کههنگامیجملهازدهدمیرخهازمانهمهدراستراتژیکتفکر•
بهحرکتدرسازمانبهکمکبرایهاایدهمورددرمدیرانوکارکنان

ینابایدهاشرکتکههرچند.کنندمیتفکراندازشچشمسمت
ازبتواننداستراتژیکتفکروقوعهنگامکهباشندداشتهراآمادگی

39ص.ببرندبهرهآنمزایای
پذیری فضای ریسکدر نهایت و شاید مهم ترین  نکته، سازمان ها  باید •

جریمه را پرورش دهند و به ویژه نباید شکست ها را به صورت شدیدی
ه جای حفاظت کنند، نهایتا این مسئولیت مدیران ارشد است  تا تغییر را ب

40ص . از وضع  موجود تشویق نمایند



چشم انداز و ماموریت: جهت های استراتژیک

حالیدرند،کمیرقابتچگونهوکجاحاضرحالدربنگاهکهکندمیمشخصماموریتبیانیه•
میربراکارکنانکهدهدمیارائهآیندهدرسازمانازآرمانیتصویریاندازچشمبیانیهکه

41ص.کنندمتمرکزمشترکنقطهسمتبهرااقداماتشانتاانگیزد



چشم انداز استراتژیک

ازمانسآیندهجایگاه»سوالبهپاسخدروکندمیمشخصراسازمانآرمانیدورنمایاندازچشم•
41ص.گرددمیبیانکجاست؟



چشم انداز استراتژیک

د پیگیری در راستای رسیدن به چشم انداز  و به منظور تحقق رهبری تحول افرین مراحل زیر بای•
:شود

.اشته باشیمبرای تحقق اهداف و کسب موفقیت  باید تصور روشنی از آینده دایجاد  چشم انداز -1•
رددباید به همه افراد سازمان منتقل شود و در آنان نهادینه گتبیین و انتقال چشم انداز -2•
وهاتمسیسهمه.پردازدمیاندازچشمدستیابیوانجامچگونگیبه:اندازچشمالگوسازی-3•

.باشداندازچشمراستایدربایدهاروش
نترلککهاستالزماندازچشماثربخشاجرایمنظوربه:اندازچشمبهنسبتتعهدایجاد-4•

66ص.گویندمیاندازچشمممیزیآنبهکهپذیردصورتاستراتژیک



بیانیه ماموریت

میکاروکسبوضعیتونفعانذیخویش،موجودوضعشناساییبهسازمانماموریتبیانیه•
43ص.پردازد

تحققاراننتوانکهکلیقدرنآنهاماباشدکلیماموریتکهاستالزمسازمانبقایبرای•
43ص.بخشید



اجزای ماموریت

همگانرایبکهاستاینبیانیهاینتهیهازهدفواقعدروماموریتبیانیهیکبخشترینمهم•
.باشدمیمشغولکاریچهبهواستآمدهوجودبهچراشرکتکهشودمشخص

مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟•
اصلییاخالقوفلسفیهایاولویتآرزوها،وهاآرمانها،ازرشبنیادی،باورهایشرکتفلسفه•

.شودگنجاندهتماموریبیانیهدربایدشرکتفلسفهاهمیتبهتوجهبا.کندمیبیانراشرکت
44ص



اجزای ماموریت

ازخودرقبایبهنسبتتاکنندمیتالشمعموالکامیابیراستایدرهاشرکت:متمایزشایستگی•
بیانیهدربایدبنابراین.دیابندستویژهقابلیتیبهبایدکاراینبرایوباشندبرخورداررقابتیمزیت

اشد؟بمیمتمایزشایستگییارقابتیمزیتچهدارایشرکتکهشودمشخصماموریت
ذهنیتصویرکهچرااستبرخوردارزیادیاهمیتنهاآبرایهاشرکتازعمومیذهنیتصویر•

تصویرسبرعکوآوردارمغانبهراشرکتموفقیتتواندمیشایستهعملکردیاثردرمثبت
45ص.شودشرکتناکامیباعثدلیلیهربهمنفیذهنی



:  دارندزیر در شکل گیری بیانیه ماموریت شرکت ها نقشعوامل سه گانه 

.کندمیمشخصراگذاریسرمایهمدتبلندانتظاراتواهدافکهسهامدارانهایارزش•
شخصمراشرکتاستراتژیکنیتیااندازچشمکهمدیراناصلیمجریانشخصیهایارزش•

.کنندمی
شرایط ذی نفعان•



نمونه هایی از بیانیه ماموریت و چشم انداز های شرکت ها

وسازمانیاندازچشموماموریتمفهومبیشترتفهیمبرایاستشایسته•
:شودارائهسازمانیاندازچشموماموریتازنمونهچندآنتهیهنحوه

تریانیمشبهتعریفبهترینعرضهباخواهیممیدلایرایانهشرکت-1•
دریارایانهشرکتموفقترینکنیممیخدمتهاانبهبازارهادرکه

شویمجهان
دماتخرستورانبهترینکهاستآنمااندازچشمدونالدمکشرکت-2•

وزرگبهایرستورانادارهوافتتاحجملهاینمعنی.شویمجهاندرسریع
49ص.استاستثنایی«ارزشونظافتخدمات،کیفیت،»عرضه



مشاورانازهاعبارتوهاجملهویرایشبرایماموریتنوشتنهنگامبههاسازمانبرخی•
51ص.کنندمیاستفادهسازمانمتخصص



تحلیل محیطی: بخش دوم



تحلیل محیط خارجی: فصل سوم



تحلیل محیطی

ازطمیناناواستراتژیکغافلگیریازاجتنابجهتهاسازمانکهاستابزاریمحیطیتحلیل•
59ص.گیرندمیکاربهسازمانمدتبلندسالمت

ایهتهدیدوهافرصتشناساییخارجیمحیطتحلیلاصلیهدف:خارجیمحیطتحلیل•
راسازماناهدافوماموریتپیگیریچگونگیکهاستسازمانعملیاتیمحیطدراستراتژیک

.دهندمیقرارتاثیرتحت
ردخارجیعواملخالفبروبودهشرکتدرونبهمربوطکههستندعواملی،داخلیعوامل•

59ص.باشندمیسازمانمدیریتکنترل



تحلیل محیط خارجی

یت و عملکرد هدف از تجزیه و تحلیل محیطی، بررسی و شناخت عواملی است که به نوعی بر فعال•
اهی محیط سازمان تاثیر می گذار این عوامل گاهی با محیط داخل سازمان ارتباط پیدا می کنند و گ

61ص .  خارج از سازمان مربوط می شوند



تحلیل محیط خارجی

:  بخش تقسیم یم شوددودر تجزیه و تحلیل محیطی، محیط بیرونی سازمان به •
گسترده / کالن/ محیط عمومی-1•
62وظیفه ای ص / نزدیک/ خرد/ محیط صنعت-2•
لیل شامل با افزایش درک محیط عمومی بتگاه ها، درگیر تحلیل محیط خارجی می شود  این تح•

: بخش استچهار
ارزیابی-4پیش بینی   -3نظارت -2پویش -1•



عوامل محیطی و مرز سیستم

کهاستاینمحیطیتحلیلهایمحدودیتاز•
نیروهایتمامنیروهایتمامتوانندنمیمدیران
صنندکشناساییراسازمانبرتاثیرگذارمحیطی

64
پرسشازتوانمیمحیطعواملتشخیصبرای•

:کرداستفادهزیرهای
دارد؟آیا عامل مورد نظر با هدف سیستم ارتباط-1•
ارد؟ آیا این عامل تحت کنترل  سیستم قرار د-2•



:  تحلیل محیط و رقابت

هچرخ،کالنمحیط-محیطیهایویژگیدستهچهاراین•
بهشدتبه-رقابتماهیتوصنعتساختار،صنعتعمر

صورتهمزمانبایدآنهاتحلیلوهستندمرتبطیکدیگر
67ص.پذیرد

تجارت،قانونقبیلاز)قانونیتاثیرات.سیاسینیروهای•
وقیحقو(...والمللیبینقوانینوارداتوصادراتقوانین

احزابقدرتآن،نوعودولتثباتقبیلاز)سیاسی
هایتشرکوکشورهاباارتباطدردولتمشیخطسیاسی

68ص.غیرهوخارجی



تحلیل محیط خارجی

تاثیراندتومیفرهنگیوشناختیجمعیتاجتماعی،عواملتغییرات•
69ص.بگذاردخدماتوکاالبازارومصرفالگویبرایعمده

واعانبرایتقاضاکند،میتغییراجتماعیهایارزشکههمچنین•
وهاکاالسایروتفریحیهایفعالیتوکتابلباس،ازجدیدی
70ص.ایدمیپدیدنیزخدمات

بهرانوینیصنایعوخدماتوهامحصولتکنولوژیکیتغییرات•
راافرادانتظاراتوجامعهرفتارنحوهتغییراتاین.آوردمیوجود
71ص.دهندمیتغییر

مدیریتهبمربوطکهاستعواملیتحلیلشاملسیاسیمحیطتحلیل•
براآنهتاثیرواجتماعی-سیاسیهایجنبهویژهبهوعمومیامور

72ص.باشدمیسازمانکاروکسبوصنعت



تحلیل محیط خارجی

مهم تبدیل به یک روند اجتماعی« مسایل سبز»و اکولوژیدر سال ها اخیر نگرانی فزاینده در مورد •
73ص . شده است که  نگرش افراد را نسبت به محصوالت  و عملیات سازمان ها تغییر داده است

ابزاریکودهدمیقراربررسیموردراکاروکسبپیرامونیمحیطPESTELتحلیل•
میمحسوبارکوکسبکنندهاحاطهمحیطاز«بزرگتصویر»شناختبرایمناسباستراتژیک

74ص.شود



عوامل جهانی در تحلیل محیط خارجی

: برخی از مهم ترین عوامل جهانی عبارتند از •
رشد فزاینده تجارت جهانی-1•
نوسانات شدید در بازار طال-2•
شدت گرفتن رقابت جهانی-3•
(75ص ...)و •



نیروی رقابتی پورتر5مدل : تحلیل ساختاری صنعت

تقیم به سازمان بخشی از محیط بیرون سازمان است که به طور مس( با محیط تخصصی، صنعت)محیط خرد•
75ص . در تحقق اهدافش مرتبط می شود و به طور واضح و روشن بر عملکرد  سازمان تاثیر دارد

.  قلمرو یک سازمان با دامنه محصوالت  و یا خدمات و همچنین با سهم بازار آن، رابطه دارد•
: نیروهای رقابتی در صنایع عبارتند از•
تهدید رقبای بالقوه •
تهدید محصوالت جایگزین •
قدرت چانه زنی خریداران•
قدرت چانه زنی عرضه کنندگان•
76شدت رقابت موجود در صنعت ص •



77ص . شدت رقابت در یک صنعت ریشه در ساختار آن صنعت دارد
.کنندعمللبهدوشمشیرصورتبهتوانندمیدهند،میتغییرراصنعتساختارکههاییاستراتژی

77ص.بخشدبهبودراصنعتسوداوریوساختارتواندمیکهگونههمانسازمانیکزیرا



دررقابتهکاستواقعیتاینکنندهمنعکس-جدیدرقبایسرمایهورود-رقابتیعاملپنجاین•
78ص.رودمیفراترآندرافتادهجارقبایسطحازمراتببهصنعتیک



ورودتهدید 

د  تمایل به رقبای تازه وارد رقابت در صنعت را با شیوه هایی مانند  ایجاد ظرفیت های تولید جدی•
ص . دگرفتن سهم  بازار، عرضه محصوالت جدید و به همراه آوردن منابع  جدید افزایش می دهن

79
راموجودرقبایطرفازجویانهانتقامبرخوردانتظارواردتازهشرکتیاباشندزیادموانعاگر•

.بودخواهدکمورودخطرباشد،داشته



:منابع اصلی برای موانع ورود عبارتند از

کیتولیدمتوسطهزینهکاهشازاستعبارتمقیاسمزیت:مقیاسهایصرفهمزیت-1•
افزایشتموازابه(گیردمیصورتمحصولیکتولیددرکهفعالیتیوکارکردیا)محصول

زمانواحددرتولیدمطلقحجم
یموادارراواردتازهشرکتوکندمیایجادورودراهسربرمانعنوعی:محصولدرتمایز-2•

79ص.کندصرفزیادیزمانوهاهزینهآنهانظرجلبومشتریعالیقتامینبرایکهکند
دسترسیعدمواسطهبهاستممکنورودموانعازدیگرنوعی:توزیعهایکانالبهدسترسی-3•

80ص.شودایجادکاالتوزیعهایکانالبهجدیدرقب
وجبمرقابتجهتگذاریسرمایهبرایمالیمنابعاززیادیحجمبهنیاز:سرمایهبهنیاز-4•

80ص.شودمیورودمنابعنوعیایجاد



:منابع اصلی برای موانع ورود عبارتند از

ار دولت می تواند ورود به یک صنعت را محدود یا ممنوع نماید و این ک: سیاست های دولت-5•
را می تواند از طرفی مانند  صدور مجوز های خاص  برای انجام برخی از فعالیت ها یا محدود

81ص . کردن دسترسی به بعضی  از مواد خام اولیه انجام دهد
ص.شودیممرتبطتغییرهایهزینهبهورودموانعازدیگریکی:خریدارانتغییرهایهزینه-6•

81
ممکنصنعتدرافتادهجاهایشرکت:بنگاهاندازهبهتوجهبدونایهزینههایمزیتعدم-7•

81ص.دنباشنحضورقابلبالقوهرقبایبرایکهباشندروبروهزینهمزیتنوعیبااست



یژگیودارایورودموانععنوانبهافتندمیاتفاقهمبامعموالتجربهومقیاسمزیتاگرچه•
82ص.هستندمتفاوتیبسیار



شدت رقابت در بین رقبای موجود

بازاردرربرتجایگاهیآوردندستبهبرایرقباهایتالشازناشیموجودرقبایبینرقابت•
تبلیغاتی،بارزاتمقیمت،سربررقابتنظیرهاییاستراتژیکارگیریبهطریقازمعموالکهاست

صورتریانمشتبرایضمانتیاخدماتافزایشوشدهبهینهیاجدیدمحصولمعرفیبرایتالش
82ص.گیردمی

:دارندرهمدیگبرمتقابلتاثیرکهباشدمیساختاریعواملازتعدادیحاصلشدیدرقابت•
برخوردارندیکسانیاندازهوقدرتازکهرقبایییارقبااززیادیتعدادوجود•
.بربایندیکدیگرازرابازارسهمبایدرشدبرایرقبارواینازصنعت،رشدکندی•
83ص...و•



موانع خروج و موانع ورود

پایینروجخموانعوباالورودموانعاندرکهاستموقعیتیحالتبهترینصنعت،سوددیدگاهاز•
بدتریناامگویندمیترکراصنعتناموفقرقابیوشودمیجلوگیریورودازاینجادراست

84ص.هستندباالخروجموانعوپایینصنعتبهورودموانعکهاستهنگامیحالت



فشار ناشی از محصوالت جایگزین

تولیدزینجایگمحصوالتکهمنابعیباایگستردهدرصنعتیکدرموجودهایشرکتتمامی•
.هستندرقابتدرکنند،می



توان  چانه زنی خریداران

یاوبهتر،کیفیتدریافتمحصوالت،قیمتکاهشدنبالبهباالزنیچانهقدرتباخریداران•
85ص.هستندبیشتریخدمات

کهگامیهن-یابدمیافزایشصنعتخریداراننسبیتمرکزعلتبهخریدارانزنیچانهقدرت•
85ص.فروشندمیخریدارکمیتعدادبهرامحصوالتشانفروشندگاناززیادیتعداد

...و•



توان چانه زنی تامین کنندگان

.  میل کنند تامین کنندگان می توانند توان  چانه زنی خود را به شرکت های درون یک صنعت تح•
نسبتنندگانکتامینودهندشکلراراصنعتکنندگانتامینگروهمعدودشرکتچندتنهااگر•

86ص.باشندمتمرکزفروشندمیآنبهکهصنعتیبه



تحلیل صنعت ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

اطالعاتتادهدمیراامکاناینهااستراتژیستبه(EPE)خارجیعواملارزیابیماتریس•
محیط،هاورانفنقانونی،سیاسی،شناختی،جمعیتفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیفنیروهای
مرحلهپنجدرتوانمیراEPEماتریس.نمایندارزیابیوخالصهرارقابتیمحیطوفیزیکی

دادتوسعه
.دنماییفهرستراخارجیمحیطممیزیفراینددرشدهشناساییکلیدیخارجیعوامل-1•

وبنگاهکهدهیدقرارنظرمدراهاتهدیدوهافرصتشاملکلیدیعامل20تا15مجموعا
87ص.دهندمیقرارتاثیرتحتراآنصنعت

عاملآننسبیاهمیتهاوزن.بدهید(مهمبسیار)1/0تا(مهمغیر)0/0ازوزنیعاملهربه-2•
87ص.دهندمینشانرابنگاهصنعتدرموفقیتکسبدر



تحلیل صنعت ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

استآندهندهنشانکهدهیدتخصیص2تا1بینایرتبهکلیدیخارجیعواملازیکهربه-3•
دهدمینشانواکنشعاملآنبهاثربخشیصورتبهمیزانچهتابنگاهفعلیهایاستراتژیکه
واکنشیعنی2رتبهاست،متوسطباالیواکنشیعنی3رتبهاست،عالیواکنشیعنی4رتبهکه

.استضعیفواکنشیعنی1رتبهواستمتوسط
.شودتعیینعاملهرموزونامتیازیتانمودهضرباشرتبهباراعاملهروزن-4•
87ص.شودمحاسبهسازمانبرایکلموزونامتیازتانمودهجمعرامتغیرهرموزونامتیازات-5•



ماتریس پروفایل رقابت

قرارتاثیرتحترابنگاهاستراتژیکجایگاهتوانندمیکهمحیطیهایروندووقایعتمامیاز•
بنگاهاصلیرقبای(CPM)پروفایلماتریس.دارندراتاثیربیشتریناغلبرقابتینیروهایدهند،

89ص.کندمیمشخصراآنهاخاصضعفوقوتنقاطو
موفقیتکلیدیعواملبایدهااستراتژیستابتدا،شود،طیبایدCPMماتریستهیهدرمرحلهپنج•

تریندیکلیمورددرتوافقحصولومباحثهطریقازوصنعتمطالعهوسیلهبهراصعتدر
89ص.نمایندشناساییموفقیتعوامل



تحلیل محیط داخلی: فصل چهارم



تحلیل محیط داخلی

ولیفعهایاستراتژیاثربخشیبررسیسازمان،درکداخلیمحیطتحلیلازمدیرانهدف•
.استمنابعتخصیصکارایی

:تحلیل محیط داخلی به دالیل زیر انجام می شود•
ا مورد استفاده قرار شایستگی ها و شایستگی های محوری که باید  توسعه یافته ی: تعیین منابع-1•

گیرند
ارزیابی چگونگی سازماندهی فعالیت های ارزش افزوده-2•
... و •



اهمیت تجزیه وتحلیل محیط درونی

میتاکیدداخلیمحیطتحلیلوتجزیهاهمیتبرکهاستپژوهشگرانیجملهازگرانترابرت•
خارجیمحیطحلیلتوتجزیهبهنسبتداخلعیمحیطتحلیلوتجزیهکهاستمعتقدگرانتکنند

96ص.استبرخورداربیشتریاهمیتازسازمان
ی ها، فرایند منابع عبارت است ازنهاده های تولید، شایستگ. منابع به دارایی های شرکت اشاره دارد•

، درون منابع به عنوان دارایی های سازمان. ها،  مهارت یا دانش که توسط شرکت کنترل می شود
97ص . دادی است که در فعالیت های کسب و کار به  کار گرفته می شود

، می تواند  مزیت رقابتی اگر شرکتی بتواند منبعی را به نحو مناسبتری در مقایسه با رقبا به کار گیرد•
که شرکت  کسب نماید همچنین منبعی ممکن است به عنوان نقطه ضعف محسوب شود، در حالتی

98ص . قابلیت دسترسی و انجام کامل آن را نسبت به رقبا نداشته باشد



قابلیت: تحلیل محیط داخلی

هایرایندفشاملهاقابلیت.دارداشارهمنابعشازبرداریبهرهدرشرکتتواناییبههاقابلیت•
هاادهددرونتبدیلمنظوربهرامنابعبینتعامالتکهاستکاریهایرویهوکاروکسب

98ص.کندمیمدیریت(هاخروجی)هادادهبرونبه(هاورودی)
درمحیطابآنهاکردنسازگارمنظوربهوشدهروزبهمستمرطوربههاقابلیتاینکههنگامی•

98ص.شودمینامیدهپویاهایقابلیتشوند،بندیپیکرمجدداتغییرحال



شایستگی: تحلیل محیط داخلی

توسعهایستگیشمثالبرای.هاستقابلیتهماهنگیوکارکردی–بینیکپارچگیشایستگی•
اطالعاتستمسیقابلیتسازییکپارچهنتیجهاستممکنشرکتبخشیکدرجدیدمحصول
بخشدرونیدتولهایقابلیتوتوسعهوتحقیقهایقابلیتبازاریابی،هایقابلیتمدیریت

99ص.باشد



شایستگی محوری: تحلیل محیط داخلی

ونورددمیدرراسازمانبخشهایمرزکهاستهاییشایستگیازایمجموعهمحوریشایستگی
برای.هددانجامعالیبسیاردرراآنتواندمیسازمانکهاستچیزیوشدهگستردهسازماندرون

بهبخشچندینبماشایستگیایناگرباشدمحوریشایستگیتواندمیجدیدمحصولتوسعهمثال
99ص.باشدشدهگذاشتهاشتراک



شایستگی های متمایز: تحلیل محیط داخلی

می باشند ویژگی یا مجموعه ای از ویژگی ها هستند که خاص یک سازمانشایستگی های متمایز •
100ص . به گونه ای که عملکرد باالتر از متوسط صنعت را به ارمغان می آورند



ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی 

نیست،رکتشهایقابلیتومنابعازطوالنیفهرستتهیهداخلیمحیطتحلیلوتجزیهازهدف•
نقاطبربایدتحلیلایندربلکهکند؛نمیچندانیکمکاستراتژیتدویندرفهرستاینزیرا

.استآیندهوالحرقابتیمحیطدرنظرموردهایفرصتبامرتبطکهکردتاکیدضعفیوقوت.
101ص

حوزهبینوثرمهماهنگینیازمندکهاستتعاملیشدتبهفرایندیاستراتژیکمدیریتفرایند•
اطالعاتیهایمسیستوتوسعهوتحقیقعملیات/تولیدمالی،/حسابداریبازاریابی،مدیریتهای

101ص.باشدمیمدیران



ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی

: تفاده میشودبرای ارزیابی عوامل کلیدی داخلی و تعیین نقاط قوت و ضعف از چهار دیدگاه زیر اس•
مقایسه با قابلیت ها و عملکرد گذشته-1•
( چرخه عمر محصول)محصول / استفاده از مدل تکامل بازار-2•
مقایسه با رقبا-3•
مقایسه با عوامل کلیدی موفقیت صنعت-4•



داخلیتحلیل نظام مند محیط 

ردرویکدوازضعفوقوتنقاطشناساییجهتداخلیمحیطتحلیلمندنظامهدایتبرای•
103ص.شودمیاستفادهارزشزنجیرهتحلیلرویکردو(کارکردی)ایوظیفه



رویکرد کارکردی در تحلیل محیط  داخلی

حوینبههستند،خودکارکردیهایحوزهقلمرودرمتفاوتیضعفوقوتنقاطدارایسازمان•
تیشرکاستممکنمثالعنوانبه.باشدمیخودخاصضعفوقوتنقاطدارایبخشهرکه
103صباشدضعیفبازاریابیقابلیتدرولیقویبسیارتولیدقابلیتدر
بهراهاادهددرونکهاستهاییفعالیتازدستهآنشاملکاروکسبعملیات/تولیدکارکرد•

104ص.کندمیتبدیلخدماتوکاالها



ساختمانیهایشرکتاستراتژیکعواملبامتفاوتکامالصنعتیهایشرکتاستراتژیکواملع•
برایضافراند،متفاوتاستراتژیکعواملنیزصنعتیکدرونهایشرکتمیانحتی.است

عملباشدمیانبوهوزیعتدنبالبهکهشرکتیبهنسبتکندمیتکیهمحصولتمایزبرکهشرکتی
108ص.استبرخورداربیشتریاهمیتازتوسعهوتحقیق



تحلیل زنجیره ارزش

برایشتربیارزشایجادهایروششناساییبرایابزاریعنوانبهراارزشزنجیرهپورترمایکل•
طراحی،منظوربههکاستهاییفعالیتازترکیبیبنگاههرمدل،اینطبقبر.کردمطرحمشتریان

108ص.استشدهایجادمحصولپشتیبانیوعرضهبازاریابی،تولید،
: در بین فعالیت های اصلی  زنجیره ارزش پورتر •
خطبههاادهددرونانتقالوسازیذخیرهدریافت،بامرتبطهایفعالیتشامل-داخلیلجستیک•

بهمراجعهونقلیهوسایلریزیبرنامهموجودی،کنترلفروشی،عمدهمواد،مدیریتمانندتولید
109ص.کنندگانتامین



: در فعالیت های پشتیبانی زنجیره ارزش پورتر توسعه تکنولوژی یعنی•
کنولوژیتتوسعه.دارداشارههاوریهودانشتکنولوژی،برمشتملافزودهارزشفعالیتهربه•

عملیاتهبودبهایکوششتمامبهکلیطوربهتواندمیکههاستفعالیتازوسیعیدامنهشامل
110ص.شوداطالقهافرایندو



رقابتیمزیت 

مبنایدارد؟سایرینازبهترعملکردیهاشرکتبعضیخاص،بازارباصنعتیکدرونچرا•
کیفیتی،کارایازناشیدونالدمکایزنجیرههایرستورانرقابتیمزیتچیست؟آنهارقابتی

111ص.استمشتریانبهگوییپاسخواعتمادقابل



تعریف مزیت رقابتی

رقابتیعیتموقارتقایوحفظبهقاردراسازمانکهاستهاییقابلیتوهاویژگیرقابتیمزیت•
نمایداجرارایارزشایجاداستراتژیکهکندمیکسبرقابتیمزیتهنگامیبنگاه.نمایدمیاش
112ص.ودنشگرفتهکاربهبالقوهیافعالیرقبایتوسطهمزمانطوربهاستراتژیاینکه

کهاستویهدوسایرابطهعوضدر،نیستخطیهااستراتژیومتمایزهایشایستگیبینرابطه•
هاییشایستگخلقوایجاددرهااستراتژیودادهشکلراهااستراتژیهاشایستگیاندر

113ص.کندمیکمکمتمایز



دیدگاه سازمان صنعتی

عملکردنندهکتعیینکار،وکسبمحیطموفقیتکلیدیعواملکهکندمیمطرحدیدگاهاین•
114ص.دهدتطبیقمحیطشرایطباراخودبایدسازمانوباشدمیشرکت



(RBV)مزیت رقابتی مبتنی بر منبع 

یکسانرقابتیمحیطشرایطدررقبایشبهنسبتمدتبلندعملکردیمزیتشرکتکههنگامی•
تحتدرونیبعمنپایداررقابتیمزیتچنینمنشاحتمطوربهبنابراین.آوردمیدستبهصنعت
115ص.استبودهشرکتکنترل



: ، عبارتند از منابع نامحسوسی که می توانند منشا بالقوه  مزیت رقابتی پایدار باشند

هایوانمندیتوپویاهایمکانیزمسازمانیهایقابلیتویلسونوالدونظرطبقبر:سازمانیهایقابلیت
برترعملکردسبکراستایدراشمنابعکارگیریبهوتوسعهدستیابی،بهقادررابنگاهکهاستنامحدودی

.سازدمیدیگرهایبنگاهبهنسبت
.استمدیریتیمتیمسلطمنطقیاذهنیهایمدل»شاملمدیریتیهایشایستگی:مدیریتیهایشایستگی
یاوجههدمانننامشهوداستراتژیکهایداراییشاملمحوردانشهایشایستگی:محوردانششایستگی

.استمشتریوفاداریوخدمتیامحصولکیفیتبنگاه،تصویر
هایاناییتووهامهارتدانش،برمتکیمستقیماسازمانییاانسانیسرمایه:سازمانیوانسانیسرمایه
117ص.استسازماناعضای

توسطایدارپرقابتیمزیتاززیادیسهمهستند،کارفرمایانبهترینکههاییسازمانبرایحقیقتدر
117ص.شودمیایجاداشکارکنان



محصرشاخصعنوانبهرامتمایزهایشایستگیمفهومسلزنیکبارنخستین•
.بردکارهباشاصلیرقبایبامقایسهدرسازمانکاروکسببودنفردبه

118ص
چگونگیمخصوصاسازمانجمعییادگیریمحوریهایشایستگی•

سازییکپارچهنیزوتولیدوعملیاتمختلفمنابعوهامهارتهماهنگی
119ص.استتکنولوژیهایجنبه

یاکرده،کپیرانانتوانندراحتیبهرقباکهباشدایگونهبهبایدشایستگی•
سلزنیک119ص.نمایندتقلیداناز



ماروابطارزیابیوتعیینبرایرامبناییIPEماتریساست(IPE)درونیعواملارزیابیماتریس•
120ص.آوردمیفراهمبنگاه(کارکردی)ایوظیفههایحوزهبین

:ازعبارتندمراحل•
.سازمانکلیدیضعفوقوتنقاطتعییناول•
.کلیدیدرونیعاملهربه(مهمبسیار)1/0تا(مهمغیر)0/0ازوزنیدادناختصاصدوم•
عمدهضعفعاملایاکهشودمشخصتااستضعفووقتهربهرتبهاختصاص.سوممرحله•

.باشدمی(4رتبه)ایعمدهقوتیا(3رتبه)جزییقوت(2رتبه)جزییضعف،(1رتبه)
در.دشومیمحاسبهبنگاهموزونامتیازتاشدهضربآنرتبهدرعاملهروزن،چهارممرحله•

میحاسبهمبنگاهکلموزونامتیازتعیینمنظوربهمتغیرهرموزونامتیازمجموعنهاییمرحله
120ص.گردد



بخش سوم انتخاب استراتژیک 



استراتژی های رقابتی: فصل پنجم



انتخاب استراتژی

: محور زیر شکل می گیردسهانتخاب استراتژی بر پایه •
شناسایی گزینه های موجود و ممکن -1•
ازریابی گزینه های شناسایی شده-2•
انتخاب گزینه مطلوب-3•



سازمانیسطح 

منابعهینهبتخصیصوسازمانکلیهدایتعمومیقلمروکلی،اهدافباسطحایندراستراتژی•
128ص.هستندارتباطدر



بخشی/ واحد تجاری استراتژیک/ سطح کسب و کار

کاروکسبانواعازمختلفیواحدهاسازمانازبسیاریدر•
الکتریکجنرالشرکتدرمثالعنوانبه.داردوجود
تمحصوالخانگی،لوازمتولیدمثلمختلفیهایواحد

128ص.داردوجودغیرهومخابراتیالکترونیکی،



یبخش/ واحد های تجاری استراتژیک/ سطح کسب و کار

:  پرسش زیر روبرو هستیمسه در این جا با•
مزیت های رقابتی نسبت به رقبا چگونه می تواند حاصل شوند؟ -1
چه محصول یا خدمتی در کدام بازار باید ارائه شود؟-2
ت رقابتی چه روش هایی به کار گرفته شوند تا به وسیله آن، ارائه محصوالت و خدمات ایجاد مزی-3

نماید؟ 



ایسطح عملیاتی یا وظیفه 

میربدررامحصولمدیرانمثلایوظیفههایحوزهمدیرانعمدتاایوظیفهیاعملیاتیسطخ•
130ص.گیرد



استراتژی های رقابتی: 5فصل 



مکتب فکری موضع یابی رقابتی

تراتژی های رقابتی این مکتب بیشتر از مطالعات مایکل پورتر نشات می گیرد و منجر به پیدایش اس•
گونه در وی در این مکتب بر روی این مساله تاکید دارد که سازمان ها در محیط رقابتی چ. است

موانع رقابت قرار می گیرند



استراتژی های ژنریک مایکل پورتر

چهارچوبدرورترپمایکلتوسطرقابتیمزیتبرایتوضیحاتترینشدهشناختهوترینقدیمیازیکیشاید•
ارائهرقابتیرفتاربهنسبتروشنبینشزهمباولی،شدهروبروانتقادهاییباتاکنونپورترژنریکهایاستراتژی

132ص.دهدمی
کهکنندمیاستانداردمحصوالتعرضهوتولیدبهاقدامکاروکسبهایواحداستراتژیایندر:هزینهرهبری•

.یابدمیکاهش(داردحساسیتقیمتبهنسبتکهکسی)مشتری،برایواحدهرشدهتمامبهای
ارزشو(قیمتنکمتریالزامانه)قیمتبهترینباراخدمتییامحصولکهاستارزشبهتریناستراتژیدومنوع•

133ص.کندمیارائهمشتریانازبزرگیگروهبهبازاردرموجودوممکن
عنوانبهظرنموردصنعتدرکهشوندارائهخدماتییامحصوالتکهاستاینتمایزاستراتژیازمنظور:تمایز•

حساسیتتقیمبهکهشوندعرضهمشتریانبهوشدهتلقیمشتریذهندرفردبهمنحصرخدمتییامحصول
.دهندنمینشانچندانی

بازارازوچکیکبخشدرتمایزیاهزینهرهبریاستراتژیدوازاستفادهتمرکزفاستراتژیازمقصود:تمرکز•
:کندمیمطرحراجایگیزیننوعدوپورترنیزاستراتژیاینبرای.است

ارزشبهترینبرتمرکزوپایینهزینهبرتمرکز•



استراتژی رهبری هزینه

فویادیقطرازهزینهکاهشبرایفراوانتالشکارامد،تجهیزاتتدارکمستلزمهاهزینهرهبری•
هزینهاندنرسوجاریهایهزینهومخارجبهینهکنترلاقتصادی،مقیاسرعایتتجربه،منحنی

نیرویفروش،ازپسوجانبیخدماتارائهتوسعه،وتحقیقمانندهاییزمینهدرحداقلبهها
136ص.باشدمیغیرهوتبلیغاتتوزیع،کانالفروش،



عوامل موثر در استراتژی رهبری هزینه

:  ستندفهرست زیر، عواملی هستند که در انتخاب و اجرای استراتژی رهبری هزینه اثر گذار ه•
تولید محصول استاندارد•
سادگی طراحی محصول•
کنترل مواد اولیه•
...و •



نکته کلیدی در انتخاب استراتژی رهبری هزینه

بیانبهیاتقاضاقیمتیحساسیتبودنباالاستراتژیاینگیریکاربهشرایطترینمهمازیکی•
.استقیمتبهنسبتمشتریانحساسیتدیگر



استراتژی تمایز

یتیموقعایجادباعثاقداماین.دهدمیارائهمتمایزخدماتیامحصوالتشرکتحالتایندر•
136ص.استفردبهمنحصرصنعتکلدرکهشودمی

خطرکند،یمتهدیدرااستراتژیاینگیرندهپیشدرهایشرکتکهعواملیترینمهمازیکی•
138ص.استرقباسویازتقلید



استراتژی تمرکز 

بایانپاییهزینهموضعبامحدودایحوزهدرهاشرکتکهاستایندهندهنشانتمرکزاصوال•
138ص.دباشنمیخوداستراتژیکهدفبهدستیابیدنبالبهآنها،دویهریاوبودنمتمایز

خطرات ناشی از تمرکز•
.  محدود هستیمدر این استراتژی همیشه به دنبال ایجاد موقعیتی متمایز و یا هزینه پایین در بازاری•
ونددهمیقرارهدفموردشدهمتمرکزآندرشرکتیکهرافرعیبازارهایرقبااوقاتگاهی•

139ص.کنندمیخارجخودجایگاهازرایافتهتمرکزشرکت
سازمانازبعضیهککندمیتاکیدفوقهایاستراتژیازاستفادهبرایپورتر:وسطدرافتادنگیر•

دروشوندمیسردرگمژنریکهایاستراتژیازیکهرانتخاببرایگیریتصمیمهنگامدرها
140ص.افتندمیگیرآنهامیان



وسطاتحاد استراتژی پیوندی بدون گیر افتادن در 

انتخابراییکهزینهرهبریومتمایزهایاستراتژیبینازبایدهاشرکتاستمعتقدپورتر•
141ص.نمایندگیریتصمیمفعالیتحوزهبهنسبتسپسونموده



استراتژی های رقابتی اسنو و مایلز

کهددریافتمختلفهایسازمانکهدریافتندمختلفهایسازمانانواعمورددرمایلزواسنو•
عمدتاهافرصتازمندیبهرهافزایشومحیطازمنفیپذیریتاثیرکاهشمنظوربههاسازمان

استراتژینوعحسببرراسازمانآنها.کنندمیاستفادهتطبیقیاستراتژینوعچهارازیکی
ص.کردندبندیتقسیممنفعالنومدافعان،گرانتحلیل،جویانفرصتهایگونهبهشانتطابقی

142



استراتژی های رقابتی اسنو و مایلز

کسببرایهآنکازبیشترآنهاکنندمیتالشجدیدهایفرصتازاستفادهبرایهمواره:جویانفرصت•
.هستندمعتقدنوآورانعنوانبهشهرتکسببهشوندقایلارزشسود

مسلطایگاهجحفظوکسببرایآنها.استبازاردرموقعیتحفظاستراتژیایندراصلیایده:مدافعان•
بخشسمتبهمحصوالتازکوچکییمجموعهوکنندمیتالشبازارازمحدودیبخشدرخود

143ص.شوندمیهدایتبازارکلازمحدودی
اززمانهمنندکمیسعیمدافعانوجویانفرصتبینگرفتنقراردلیلبههاسازماناین:گرانتحلیل•

میاباجتنجویانفرصتحدازبیشریسکازحدودیتاهمطریقایناز.باشدبرخوردارآنهامزیای
.باشندمیسازمانمنافعافزایشپیدرمدافعانمثلوورزند

وشرایطشدنفراهمصورتدرگفتتوانمیگرانتحلیلوجویانفرصتمدافعان،مورددر:هامنفعل•
نیزاهمنفعلمورددررانظراینتواننمیامااستاثربخشیاستراتژیخودجایدرکدامهرالزامات

.گرددبیان



مکتب فکری شایستگی های محوری

خاصهاییویژگازایمجموعهیاویژگیمتمایزتواناییبامحوریشایستگی:محوریهایشایستگی•
داشته،داردقرارآندرکهصنعتیمیانگینازباالتریعملکردسازدمیقادرراسازمانیککهاست
136ص.باشد

باشندبایدچگونهمحوریهایشایستگی•
مشتریسویازادراک•
بودنانحصاری•
مداومبهبود•
مساعیتشریک•
سازمانیدانش•
پایداررقابتیمزیت•



استراتژیومحوریشایستگیرویکرددوهستندمعتقدشولتزوهینمثلپژوهشگرانازبرخی•
138ص.هستندناسازگاریکدیگربازیادیحدتاپورترژنریکهای



استراتژی های هدایتی: فصل ششم



تعریف استراتژی های رشد

جهتنتبییبهبازارومحصولبعددودرماتریسیکارائهباباراولینبرایانسف،ایگر•
متغیردوبهتوجهباماتریساین.پرداختکاروکسبواحدهایفعالیترشدبرایاستراتژیک

ستراتژیادستهچهاردررارشدهایاستراتژیدیگر،بعددربازارمتغیروبعدیکدرمحصول
طریقنایازوبندیدستهتنوعهایاستراتژیومحصولتوسعهبازار،توسعهبازار،دررسوخ
داد،گسترشآندررامحورشایستگیورقباتیهایاستراتژیتوانمیکهراهاییحوزه

154ص.کندمیمشخص



انواع استراتژی های رشد

درجودمومحصولبازارسهمافزایشاستراتژیایندراصلیهدف:بازاردرنفوذاستراتژی-1•
155ص.باشدمیفعلیبازار

بدونستاجدیدبازارهایبهفعلیمحصولوروداستراتژیاینهدف:بازارتوسعهاستراتژی-2•
ص(.شوددهداتغییریجزییاتدراستممکناوقاتگاهی)شودایجادتغییریمحصولدراینکه
155

فعلیبازاردرموجودمحصولبهبودوتوسعهاستراتژیاینازهدف:محصولتوسعهاستراتژی-3•
مشتریانمشتریجلبدرسعیبازارسهمافزایشبرایکهقبلیاستراتژیدوخالفبر.است

.داشتند
ونومحصوالتارائهطریقازرشداستراتژی،اینگیریکاربهازهدف:تنوعاستراتژی-4•

156ص.باشدمیجدیدبازارهایدرحضور



استراتژی تنوع همگون

زنجیرهایهفعالیتازگستردهطیفیدرراخودداردسعیسازماناستراتژیایندر:عمودیتنوع•
157ص.نمایددرگیرارزش

شبکهتیحونمایندمیفروشوبازاریابیسازمانتاسیسبهاقدامپایینبهروعمودیتنوعدر•
158ص.کنندمیایجادتوزیعمویرگی

ومحصوالتبهربطبیالبتهوجدیدخدماتیومحصوالتسازماناستراتژیایندر:افقیتنوع•
.افزایدمیخودخدمات

والتمحصبهمرتبطاماجدیدخدماتیاومحصوالتبهسازماناستراتژیایندر:موربتنوع•
159ص.کندمیارائهفعلیمشتریانبهوافزودهخودقبلی

بهبتنسرانامرتبطوجدیدخدماتیومحصوالتشرکتاستراتژیایندر:ناهمگونتنوع•
159ص.کندمیعرضهبازاربهخوداصلیخدماتومحصوالت



سادگیبهیولشودواقعمفیدهدایتیهایاستراتژیتحلیلدرتواندمیچهاگرآنسفماتریس•
.شودمیمحسوبمحدودیتنوعینیزماتریسایندرخانهچهارحداکثرداشتنوحدازبیش

آنسف



تعریف استراتژی های  ثبات

تراتژیاسجایبهاستممکنکاروکسبهایواحدازیکهرباسازمان:ثباتهایاستراتژی•
کهنیستیمعناینبهموجودوضعحفظیاثباتهایاستراتژیاتخاذ.کنداستفادهثباتهای

.رقباستبرابردرموجودبازارسهمحفظبرایدفاعیامورانجامانمعنیبلکهندهیمانجامکاری
161ص



انواع استراتژی های ثبات

ازقبلکاروسبکواحدتاباشدفرصتیتواندمیاستراتژیایناتخاذ:احتیاطباحرکت–مکث•
درآرامذهنیابوبکاهدموجودتنشهایازهافعالیتکاهشیاتوسعهورشدبرایگیریتصمیم
163ص.نمایدگیریتصمیم

امهادوجدیدفعالیتگونههرانجامعدمحالتایندراصلیایده:تغییراتبدون-راهادامه•
164ص.استبینیپیشقابلایایندهبهدستیابیبرایفعلیعملیات

واستتغییرحالدردایمامحیطدهدادامهخودراهبهتواندنمیسازمانیهیچ:سودپایداری•
بهرایطشکهکنندتصورسازمانمدیرانکهشرایطیدر.کندمیواکنشبهمجبورراهاسازمان
هستندذراگومقطعیصنعترشدکاهشوفزایندهرقابتدولتتصمیماترکودمثلمحیطی
162ص.کننداستفادهسودپایداریاستراتژیازبگیرندتصمیماستممکن



تعریف استراتژی های تدافعی

ه محیط  و واحد های کسب و کار زمانی که در موضع رقابتی ضعیف قرار می گیرند و یا حالتی ک•
استراتژی شرایط علیرغم  استراتژی های رشد یا ثبات همچنان نامساعد باقی مانده  ممکن است از

163ص . های تدافعی استفاده نمایند



انواع استراتژی  تدافعی

.  این استراتژی بر بهبود کارایی عملیاتی تکیه دارد: نوسازی/برگشت-1•
ازیکیبهقطفمشتریانبینازتاگیردمیتصمیمارشدمدیریتحالتایندر:شدنتسخیر-2•

164ص.نمایدتکیهآنهابزرگتیرن
استممکندبگیرقرارضعیفیموضعدررقابتینظرازکاروکسبواحدیکاگر:واگذاری-3•

کاروکسبکلیاهاداراییتری،قویواحدهایسایربهکمکونقدینگیافزایشبرای
164ص.شودفروختهضعیف

گرفتهقراریضعیفبسیاررقابتیموقعیتدرسازمانکهزمانی:انحالل/ورشکستگیاعالم-4•
اعالممناسبهگزینتنهازیاداحتمالبهنمایداستفادهفوقهایروشازکدامهیچازنتواندوباشد

165ص.استورشکستگی



روش های توسعه استراتژیک : فصل هفتم



مبنایدموردرگیریتصمیمهمانندنیزاستراتژیکتوسعههایروشمورددرگیریتصمیم•
ایمرحلهژیاستراتموفقیتبرایوبودهدشواروسخترقابتیمسیردرحرکتجهتورقابت

167ص.شودمیمحسوبحیاتیوبحرانی



روش های توسعه ارگانیک

روش،اینیاصلویژگی.هستنداستراتژیکتوسعههایروشترینمرسومازارگانیکهایروش•
کسبیاسهامدارانمجددآوردهقبل،هایسالانباشتهسودازاستفادهباجدیدگذاریسرمایه

168ص.هاستبانکمثلمالیتعیینمنابعازنقدینگی



روش های توسعه مبتنی بر برون سازمان از طریق ادغام و تملیک

ورضایتباوآیندمیهمگردجدیدسازمانیکایجادبرایسازمانچندسهامدارانکهزمانی:ادغام•
اساسبرجدیدسازماناینگفتتوانمیکنند،میبناراجدیدیسازمانخودهایاوردهاساسبرتمایل
169ص.استگرفتهشکلادغام

شودخریداری(تربزرگمعموال)دیگرسازمانتوسطسازمانیککهافتدمیاتفاقزمانیتملیک:تملیک•
اینرمگ.باشندنداشتهحقوقیشدهخریداریسازماندردیگرآنسهامدارانوصاحبانکهطوریبه.

170ص.باشدشدهدادقرارجدیدسازمانسهامازدرصدیصورتبهپرداختکه
توسطتملیکالتحایندرکهتفاوتاینبا.استتملیکشبیهمحتواوشرایطلحاظازبلعیدن:بلعیدن•

.استهمراهکوچکترسازمانناخوشایندیونارضایتیبابزرگترسازمان
روعمودیییکپارچگبانمایدمرتفعراخودتوزیعکانالهایدغدغهباشدداشتهقصدسازمانکهزمانی•

170ص.دهدمیکاهشراکنندگانتوزیعسایرازناشیخطراتادغامباوتملیکوجلوبه
170ص.است(تملیکیاادغام)یکپارچگیدستاوردوهدفترینمهمافزاییهمکسب•



انگیزه ادغام و تملیک

.داردوجودسازمانبرونبرمبتنییاخارجیرشداستراتژیانتخاببرایزیادیدالیل•
وهدفتشرکشرایطمورددرهابررسیبودنناکافی:تملیکوادغامفرارویبالقوهمشکالت•

.کافیاطالعاتنبودندسترسدر
سازمانسایرابمساعیتشریکومشترکتوسعهطریقازسازمانبرونبرمبتنیتوسعههایروش•

.ها
ومنابعگذاشتناکاشتربهباسازمانچندیادوکهافتدمیاتفاقزمانیمشارکتبرمبتنیتوسعه•

173ص.نمایندتالشمعینیاستراتژیتحقیقبرایهافعالیتدرمساعیتشریکبا



(لیسانس)اعطای حق امتیاز 

اجازه(یرندهگامتیاز)دیگریشرکتبهدهندهامتیازشرکتیکامتیازحقاعطایقراردادتحت•
شرکتبهمبلغیامتیازحقبابتعوضدروکننداستفادهآنمعنویهایداراییازتادهدمی

173ص.شودمیپرداختدهندهامتیاز
امتیازحقاعطایروشارزیابی•
سرمایههبنیازنهامتیازحقاعطایروشالمللی،بینبازارهایبهوروداستراتژییکعنوانبه•

173ص.خارجیکشوردربازاریابیقدرتودانشبهنهوداردگذاری



فرانچایز

جاری،تنامعضرهوبرداریبهرهاجرا،امکانوامتیازآنطبقبرکهاستتجاریمدلیکفرانچایز•
بهدسوازدرصدییاعضویتحقازایدرمالکیتحقاصلیدارندهسویازتجارتشیوهومحصول
175ص.گرددمیواگذارسایرین

فرنچایزهایقرارداددراساسیموضوعات•
صورتهبولیگردددرجبایستیقراردادمتندروباشدمیمتفاوتفرانچایزهربرایعضویتحق•

.باشدمی(ضررباچهباشددهسودچهحال)کلفروشازدرصدیوثابتعضویتحقمعمول
میینتعیراهاییحداقلوشرایطآندهندهارائهفرنچایزهردردرآمدنعضویتبهبرای:هانیازمندی•

.کند
درهکمعنابدین.گرددمیصادرمکانبرایوباشدمیدارمدتصورتبهفرنچایزقرارداد:قرارداد•

وباشدمیطرفهیکبسیارمعموالفرانچایزهایقرارداد.شودمیارزشبیقراردادجاییبهجاصورت
.دهدمیاصلیمالکبهرابسیاریامتیازاتواختیارات



موضوعات اساسی در قرارداد های فرانچایز

لغوهکصورتیدرمعموالولیاستگردیدهذکرقراردادخوددرقراردادلغوشرایط:قراردادلغو•
176ص.بودخواهدجریمهباهمراهگیردصورتعضوسویاز
بر.داردبردررایسنگینهزینهکهتبلیغاتانجامکهاستاینفرانچایزمزایایازیکی:تبلیغات•

تمامیبرایمشتریکسبباعثگستردهتبلیغیکانجامباتوانمیواستکنندهاعطاعهده
176ص.شدهاشعبه

اقدامخودانتووگستردگیبهتوجهبافرانچایزحقکنندهارائههر:آموزشیهایدورهبرگزاری•
سادهتواندمیهادورهاین.نمایدمیمختلفهایسطحدرآموزشیهایدورهبرگزاریبه

ایگانرمعموالهادورهاین.باشدکاروکسبمدیریتهمچونپیچیدهتامداریمشتریهمچون
.گرددمیارائهآزادحالتبهنسبتکمتربسیارهزینهبایاوباشدمی



موضوعات اساسی در قرارداد های فرانچایز

بهاقدامخودمختلفهایشعبهدرتجربیاتارزیابیوگردآوریبافرانچایزکنندهارائه:مشاوره•
177ص.نمایدمیهاآنبهمشاورهارائهوهاشعبهسایریاتجربیاتتبادل

واستخدامابآندهندهارائهکهاستاینفرانچایزهایخوبیازدیگریکی:بازارنیازهایبررسی•
177ص.کندمیشناساییرابازارکنشومیلکنکاشانجامومتخصصینکارگیریبه
معموالوگیرندمیعهدهبهراهاشعبهاولیهموادتامیناغلبفرانچایزکنندهاعطاهایشرکت•

177ص.نمایندتامیندیگرمنابعازراخودنیازمورداولیهموادکهنیستندمجازهاعضو



:  پیمان های استراتژیک

آندرکهاستسازمانچندیادوبینمدتبلندبیشوکمرابطهنوعیکاستراتژیکپیمان•
178ص.دارندافقیوسطحهمروابطهمبهنسبتهاسازمان

باآنهاازبرخیپیامدوعملکرداخیر،هایسالدرتجاریهایپیماننوعاینگسترشعلیرغم•
179ص.استبودههمراهناکامی

استراتژیکدتوانمیهمبازنباشد،موفقکامالرقابتیمزیتایجاددرکهزمانیحتیپیمانیک•
182ص.باشد

منعقدکاروکسبکلیدیاهدافبرایمهمهایریسککاهشهدفباپیمانیککههنگامی•
نندهکتعیینعواملعنوانبهاهداف،اینرویبرآنبالقوهتاثیروریسکماهیتشود،می

183ص.روندمیشماربهاستراتژیک



:  جوینت ونچر

همان.هددمیرخمفهومیتداخلونچرجوینتواستراتژیکپیمانادغام،عبارتسهبینمعموال•
هایواناییتومنابعگذاشتناشتراکبهیاسازمانچندیادوادغامدرشودمیگفتهکهگونه

184ص.اورندمیوجودبهجدیدیسازمان



: مهم ترین ویژگی های جوینت ونچر

رابطه قراردادی-1•
معینودشومیتشکیلمشخصوخاصفعالیتیکبرایونچرجوینت:مشخصفعالیت-2•

مدخاصجغرافیاییواقتصادیابعادباخصوصبهبایدبلکهکندنمیکفایتفعالیتزمینهبودن
184ص.باشدنظر

خاصیالیتفعیکدیگرهمکاریباطرفینونچرجوینتیکچهارچوبدر:مشترککنترل-3•
184ص.برندمیپیشرا
شراکت در نفع و ضرر-4•
برچیزهرازبیشطرفینروابطونچرجوینتیکدرشدگفتهکهطورهمان:حقوقیقالب-5•

185ص.شودمیاستوارمابینفیقراردادمبنای



ژی تحلیل، انتخاب و اجرای استرات: بخش چهارم 



اهدافبهیابیدستجهتمناسبعملکردهایزمینهتعیینفرایندازعبارتستاستراتژیتعیین•
189ص.سازمانوجودیفلسفهوماموریتراستایدرازمانی



تحلیل و انتخاب استراتژی: 8فصل 



میمحسوبراهبردیریزیبرنامهفراینددرمهمهایگامازیکیاستراتژیتدوینوطراحی•
.شود

.شودمیمشخصاستراتژیتدوینبراینیازمورداطالعات،(ورودی)اولمرحلهدر•
.شودمیتوجهممکنهایاستراتژیانواعبه(مقایسه)دوممرحلهدر•
انواعوانبتتاشودمیاستفادهاولمرحلهدرشدهارائهاطالعاتاز(گیریتصمیم)سوممرحلهدر•

اعمالنبدووعینیایشیوهبهاند،شدهشناساییدوممرحلهدرکهرااجراقابلهایاستراتژی
189ص.قراردادقضاوتوارزیابیموردشخصینظر

بهدتوانمیحالدرعیناما.آوردمیفراهمسازمانکلیجهتازوسیعیدرکماموریتبیانیه•
191ص.شودگرفتهکاربهسازمانپیشرفتارزیابیبرایاصلیمبنایعنوان



هدف های بلند مدت

192ص . سازمان بر اساس اهمیت نسبی شان در سلسله مراتبی جای می گیرنداهداف •
رایداچالشگر،درک،قابلواقعی،،سنجشقابلکمیصورتبهبایدمدتبلندهایهدف•

193ص.دباشنسازگارسازمانیهایواحدهایهدفباودستیابیقابلسازمانی،مراتبسلسله



هدف های بلند مدت

اییداربازدهباسهمهردرامدصورتبهراسودآوریهدفهایغالباهااستراتژیست:سودآوری•
194ص.استROIزمینهایندرشدهشناختهشاخصیک.کنندمیبیان

هایشرکت.استبازاربرآنهانسبیتسلطسازمانها،موفقیتمعیارهایازیکی:رقابتیموضع•
تواناییبیانگراتکنندمیتعیینفروش،بابازارسهمرقابتی،موضعاساسبرهدفیاغلببزرگ

تواندمیشرکتیکمدتبلندهدفمثال،عنوانبه.باشدرقبابهنسبتآنهارشدوسودآوری
194ص.باشدساله5دورهیکدردومردهبهسومردهازحرکت



هدف های بلند مدت

چهباودشمعلومکهطوریبه.گردندبیاندقیقوروشنبایدهاهدف:زمانطیسنجشقابلیت•
وجودزمانطیدرآنهاارزیابیامکانتایابیم،دستآنهابهخواهیممیمدتچهدروچیز

.باشدداشته



تدوین استراتژی

تنخسمرحله.شودمیمشخصهااستراتژیتدوینبراینیازمورداطالعاتورودی،مرحلهدر•
:شودمیزیرمواردشاملها،استراتژیتدوینچهارچوب

،(IFE)داخلیعواملارزیابیماتریس•
(EFE)خارجیعواملارزیابیماتریس•
196ص(CPM)رقابتبررسیماتریسو•



تجزیه و تحلیل استراتژیک در سطح سازمانی

سطحرداستراتژیانتخابمنظوربهاصلیشیوهدو،رایتویلاستیون•
:کندمیارائهراسازمانی

یایوپرتفولمدیریت:(پرتفوی)هاداراییمجموعهبرمبتنیروش-1•
رکتشدرموجودکارهایوکسبترکیبمدیریتبهها،داراییمجموعه

197ص.شوندمیاطالق
بلنددرسازمانمسیرروش،ایناجرایدر:هاارزشبرمبتنیروش-2•

امانجشیوهدربارهکارکنانومدیراناعتقاداتوباورهااساسبرمدت
198ص.شودمیتعیینسازماندرهافعالیت

یتاستیون ویل را



(BCG)سهم بازار  /ماتریس گروه مشاوره بوستون یا ماتریس رشد

.  دو متغیر نقش اصلی را ایفاء می نمایدBCGدر ماتریس •
نرخ رشد صنعت بر روی محور عمودی -1•
سهم بازار نسبی واحد کسب و کار-2•



ازاربازاندکینسبیسهمدارایگیرندمیقراروضعیتایندرکهواحدهایی:سوالعالمت•
200ص.دارندقراردارد،باالییبسیارفروشرشدکهصنعتیدرولیهستندمحصول

سهمدارایهاواحدقبیلاین.هستندمدتبلندگذاریسرمایهبرایفرصتبهتریننمایانگر:ستاره•
200ص.استباالنیزصنعترشدنرخحالعیندروبودهبازاردرفروشازباالیینسبی

ناچیزیاربازرشددارایمعموال.گیرندمیقرارشیردهگاووضعیتدرکهواحدهایی:شیردهگاو•
اختیارردرافروشبازاراززیادینسبیسهموباشدمیکندبسیارصنعترشدچون.هستند
نمیسحهاواحداینقلمروبهورودبرایجدیانگیزهدیگرگذارانسرمایهدلیلهمینبهدارند،

201ص.کنند
ندکیانسبیبازارسهممعموالگیرندمیقرارسگناحیهدرکهمحصوالتییاهاواحد:سگ•

201ص.باشدمیپایینبسیارنیزآنهاصنعترشدودارند



هایمحیطدراستراتژیتغییرامکانکهاستاینBCGماتریسهایمحدودیتازیکی•
کهاستنایاستانداردصورتبهبوستونمشاورانگروهتجویز.گیردنمینظردررامتفاوت

202ص«.شویدتبدیلشیردهگاویاستارهیکیهوآوریددستبهرابازاررهبری»
دلیلبهرشدنرخسالیانهتغییراتونسبیبازارسهمساالنهتغییراتکهایندیگرمحدودیت•

مناسبراتژیاستماهیتتحلیلمالکتواندنمی(سالیانه)کوتاهزمانیدورهیکبرایبازارنوسان
203ص.داردوجودتحلیلبرایتریطوالنیمدتبهنیازوباشدسازمانبرای



(GE)مدل جنرال الکتریک 

موقعیتوصنعتجذابیتارزیابیجهتBCGمدلدر•
ویمحیطمعیاریکتنهاکاروکسبواحدهررقابتی

نسبیبازارسهموبازاررشدنرخیعنیسازمانیمعیاریک
.رودمیکاربه
وواحدهرفروشدرصددهندهنشاندایرههربزرگی•

کلبهواحدهرسوددرصددهندهنشانزدههاشوربخش
303ص.استسازمان



SWOTماتریس 

واستروروبمحیطیفرصتچندباشرکتاستموقعیتترینمطلوبشرایطاین:SOاستراتژی
208ص.استداراراهافرصتاینازبرداریبهرهبرایالزمهایتوانمدی
تفرصازتواندنمیدرونیهایضعفعلتبهشرایطایندرکاروکسبواحد:WOاستراتژی

208ص.کندبرداریبهرهبازاردرموجودهای
دروضعیتایندرهاشرکتواستمطلوبیتحداقلباموقعیتیبیانگرشرایطاین:WTاستراتژی
درگیریهککندمیطلبهایاستراتژیخوبیبهشرایطاین.گیرندمیقرارامیزمخاطرهموضعی
.کندتعریفمجددایادادهکاهشرامحصولوبازاردرشرکت

.ردداقرارنامطلوبمحیطیدرکلیدیقوتنقاطباشرکتوضعیتایندر:STهایاستراتژی
ازناشیاثراتخودقوتنقاطازاستفادهباکوشندمیSTهایاستراتژیاجرایباهاشرکت

209ص.نماینددوریآنهاازیادادهکاهشراخارجمحیطدرموجودتهدیدات



(SPACE)ماتریس ارزیابی موقعیت  و اقدام استراتژیک

تعیینمنظوربهکهباشد،می(BCG)پرتفولیوتحلیلبعدیدومدلیافتهتوسعهSPACEماتریس•
.گیردمیقراراستفادهموردسازمانمناسباستراتژی

میابیارزیبعدچهاربهتوجهبااستراتژیکهایگزینهبودنمناسبSPACEماتریستحلیلدر•
استراتژیکموقعیتاصلیهایشاخصعنوانبه(CA)رقابتیمزیتو(FS)مالیتوان:شوند

اصلیهایشاخصعنوانبه(IS)صنعتاستحکامباتوانو(ES)محیطثباتعاملدووداخلی
211ص.باشندمیخارجیاستراتژیکموقعیت

ومحیطیتثبارقابتی،مزیتمالی،توانابعادمعرفکهمتغیرهاییابتداSPACEماتریستهیهدر•
.شوندمیانتخابهستند،صنعتتوان





SPACEماتریس 

میرارقمدلگانهچهارمناطقازیککدامدرشرکتاستراتژیکموقعیتکهاینحسببر•
:شودمیپیشنهادزیراستراتژیچهارگیرد،

یکازنیزسازمان.استمحیطیتالطمحداقلوجذابصنعتبیانگروضعاین:تهاجمی-1•
213ص.استبرخوردارباالییمالیتوانوقطعیرقابتیمزیت

دررقابتیزیتمازسازمان.استعادیرقابتیصنعتشرایطدروضعیتاین:(ترکیبی)رقابتی-2•
213ص.استمالیتقویتکلیدیفاکتوربرد،میبهرهناپایدارنسبتامحیطی

ایندر.هددمیرخکمرشدنرخباثباتباصنعتیکدراغلبوضعیتاین:کارانهمحافظه-3•
213ص.کندتاکیدمالیپایداریبربایدبنگاهموقعیت

تواناززنیسازمانکهباشدمیجذابغیرصنعتیکدرمعمولحالتوضعیتاین:تدافعی-4•
214ص.نیستبرخوردارباالییرقابتیمزیتومالی



ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

بارویاروییدرپیشنهادیراهکارهایپایداریوپذیریامکانارزیابیبرایQSPMماتریس•
216ص.باشدمیموجودوضعومحیطیشرایط



FREEMANتدوین برنامه استراتژیک نظارتی با استفاده از مدل 

ازمانی،سفرهنگکهگذارندمیاثرسازمانیاهدافونفعانذیانتظاراترویمختلفیعوامل•
راهبردویاستراتژکهاستمعتقدفریمن.هستندجملهآنازشخصیانتظاراتومحیطیعوامل

رقراریببرایپلیساختنیانفعانذیباارتباطروشعنوانبهتوانمیراسازمانسطحهای
221ص.کردتلقیآنهاباارتباط



متیازی متوازنپیاده سازی و کنترل استراتژی با رویکرد کارت ا: فصل نهم



یازی متوازنپیاده سازی و کنترل استراتژی با رویکرد کارت امت

وگرفتهقراراستقبالموردبسیارحاضرحالدرکهموجودهایروشترینجامعوترینکاملاز•
تاوردهایدسازوسازیپیادهراآندیامایموبیل،پی،اچشل،قبیلازجهانمعتبرهایشرکت

225ص.باشدمیمتوازنامتیازیکارتروشنمایندمیاستفادهآن
رامتوازنامتیازیکارترویکردشرکت،12باتحقیقاتیپروژهیکطیدرنورتونوکاپالن•

ازمانسعملکردگیریاندازهبرایراجدیدیدریچهمدیریتینوآوریاینباوکردندمعرفی
226ص.گشودند



:کندمتوازن از جهات زیر توازن برقرار می ارزیابی روش 

(از لحاظ اهمیت)توازن بین سنجه های مالی  و غیر مالی-1•
توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان-2•
توزان بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت-3•
227ص . توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد-4•



متوازن نسل اولچهار وجه کارت امتیازی •
(وجه مشتری)در نظر مشتریان چگونه به نظر برسیم ؟ -1•
(وجه فرایندهی داخلی سازمان)در چه فرایند هایی از یک کسب و کار برتری یابیم -2•
(وجه یادگیری)آیا می  توانیم در خلق  و بهبود ازرش به صورت مداوم عمل کنیم-3•
(وجه مالی)در نظر سهامدران خود چگونه به نظر برسیم؟ -4•



متوازن، دو طور گفت که کاپالن و نورتون در نسل دوم کارت امتیازیاین به طور کلی می توان •
:  بهبود اساسی ایجاد نمودند که عبارتند از 

دراستراتژیکهدف25الی20آنهامشخصاستراتژیکاهدافمبنایبرهاسنجهانتخاب-1•
هربرایراسنجهچندالییکسپس.کردندانتخابمتوانزامتیازیکارتهایمنظرازیکهر

.نمودندگزینشاستراتژیکهدف
234ص.شودمیهدیداستراتژینقشهدرآنپیامدکهاستراتژیکاهدافبینعلیرابطهتعیین-2•



کارت امتیازی متوازن نسل سوم 

یکعنوانبهرامتوزانامتیازیکارتیافتهتوسعهوجدیدمدل1996سالدرنورتونوکاپالن
ارتباطایجاددرمدیریتسنتیهایسیستمکهکردندبیانآنها.کنندارائهراهبردمدیریتسیستم

ازکهیمدیراناماهستند،ناتوانانمدتکوتاههایفعالیتباسازمانمدتبلندهایراهبردبین
بهصرفمدتکوتاهمالیهایسنجهازاستفادهبهمجبورکنندمیاستفادهمتوازنامتیازیکارت
234ص.نیستندمانزساعملکردارزیابیمنحصرمعیارهایعنوان



تشریح  مراحل سیستم جامع مدیریت

ارسازمانیارمانیدورنمایاندازچشممعموالچرا؟وهستیمکاریوکسبچهدر:اولمرحله•
.گرددمیبیان«کجاست؟سازمانایندهجایگاه»سوالبهپاسخدروکندمیمشخص

استراتژیکتحلیلوتجزیهانجاموکلیدیمالحظاتومسائلبررسی:دوممرحله•
تدوینبهمرتآخرینازکهاصلیتغییراتویژهبهعملیاتی،ورقابتیمحیطوضعیتمدیران•

:کنندمیبازنگریرااستدادهرخشاناستراتژی
چگونه به بهترین شکل می توانیم رقابت کنیم؟: مرحله سوم•

•




