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به نام خدا

فصل ششم بررسی و انتخاب استراتژی: درس

:استاد

:گردآورندگان

شناساییمدت،بلندهایهدفتعییندربارهفصلایندر

اجراهببایدکههاییاستراتژیانتخابوگوناگونهایاستراتژی

.کنیممیبحثآوریمدر

ازتدریجیمراحلطیباسازمانکهشوندمیباعثهااستراتژی

دررنظموردپایگاهبهرووبگذاردفراترراپاخودکنونیحالت

.شوندروبروناگواروضعیباناگهانکهاینمگریابددستآینده

بررسی و انتخاب استراتژی

کندمیخریداریراارتباطاتصنعتدرفعالهایشرکتسایروآوردمیدراجرابهرااستراتژیاینآمریکاتلفنوتلگرافشرکت

ازناشیادغامازناشیسهمگینرقابتبرابردربتواندتانمایدمیخریداریراجنرالتلفنشرکتکشاندهجاآنبهکارراشایدو

.نمایدایستادگیآیسیامهایشرکت

ندبلهای،هدفسازمانماموریتازهاآنگرددنمیعرضهتصادفیامورسایهدرگوناگونهایاستراتژی

.گیردمینشاتخارجیوداخلیعواملارزیابیومدت

بررسی و انتخاب استراتژی

امکانهایراهوهاگزینههمهگاههیچهااستراتژی

قرارتوجهموردهستند،سازماننفعبهکهپذیر

برایوداردوجودعملیراهنهایتبیزیرا.دادنخواهد

بسیارهایراهازتوانمیهاآنازهرکداماجرای

ازایمجموعهاینبنابراین.کرداستفادهزیادی

میقرارتوجهمورداجراقابلوجذابهایاستراتژی

وهاهزینهها،ستدودادمضرات،مزایا،بایدگیرند

.نمودمشخصرااستراتژیاینمنافع

فرایند ارائه و انتخاب استراتژی ها 

هدفهبدستیابیبرایهااستراتژی.باشدمیمشخصیهایاستراتژیاجرایازانتظارموردهاینتیجهبیانگرمدتبلندهایهدف

زگارساهمبابایدمدتبلندهایهدفوهااستراتژیاینزمانیچارچوب.کندمیپیشنهادعملیهایراهانتظارموردمدتبلندهای

.کشدمیطواسال5تا2بینمعموالکهباشند

راتبمسلسلهدارایدرک،چالشگر،قابل،واقعیسنجش،قابلکمیصورتبهبایدمدتبلندهایهدف:مدتبلندهایهدفماهیت

مدتبلندهایهدفمعموالوباشدمعقولزمانیدورهدارایوباشندسازگارسازمانیهایواحدهایهدفباودستیابیقابلسازمانی

هرسودعمودی،یکپارچگیماهیتومیزان،تنوعماهیتومیزانبازار،سهمآوری،سودفروش،رشدها،داراییرشدحسببررا

.کندمیبیاناجتماعیهایمسئولیتوسهم

هدف های بلند مدت
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بهراآنهاباشندروشنومشخصمدتبلندهایهدفاگر

موفقیتموجبدلیلچندینوبرساننددیگرانآگاهی

.شدخواهدسازمان

اتکنندمیکمکنفعذیهایگروهبههاهدفایننخست

برایهمچنین.کننددرکسازمانآیندهدرراخودنقش

هستند،متفاوتهاینگرشوهاارزشدارایکهمدیرانی

اساسآنبرکهمیکنندارائهپایدارمبناییهاهدفاین

.نمایندمیگیریتصمیم

سودبههدفبیوگیجمدتبلندهایهدفبدونسازمان

.دارندمیبرگاممعلومناپایانی

هدف های بلند مدت

یمفکرشمااگر):گفتگمنامکردهتحصیلیکزمانی

راجهلاستبهتراستهزینهپردانشکسبکنید

(.بیازمایید

درتاسنهفتهگفتارایندرکهمعنایییامفهوممیتوان

.بردکاربههممدتبلندهایهدفتعیینمورد

ذکرهایراهیاهاگزینهازکنندسعیبایدهااستراتژیست

.ندکنپرهیزهدفبرسنتیغیرمدیریتبرمبنیشده

مدیریت غیرسنتی بر هدف

.شوندمیمانجاخوبیبههاکارزیراشوند،اجرا،یابندمیجریانگونهبدانامور:استثناءبرمبتنیمدیریت-1

.هاسترویدادبراردرانفعالیاواکنشنوعی:بحرانبرمبتنیمدیریت-2

تانداردوجودکلیبرنامههیچکهداردقراردیدگاهایناساسبر:ذهنیهایقضاوتبرمبتنیمدیریت-3

.رفتبایدراهیچهازکهکردمشخصآناساسبربتوان

وفقموکنیمسعیاگر.استمطمئنناهایرویدادازانبوهیازانباشتهآینده:امیدبرمبتنیمدیریت-4

.شویمموفقسومیادومنوبتدرکههستیموارامیدباز.نشویم

مدیریت غیرسنتی بر هدف

چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی ها

ژیاستراتتدوینبراینیازموردواصلیاطالعاتورودیمرحلهدر

.شودمیمشخصها

ژیاستراتانواعبهنامندمیمقایسهمرحلهراآنکهدوممرحلهدر

یاصلعواملبینمنظورهمینبهشودمیتوجهپذیرامکانهای

.گرددمیبرقرارتعادلوتواننوعیسازمانخارجیوداخلی

هارائاطالعاتازونامندمیگیریتصمیمراآنکهسوممرحلهدر

ایهاستراتژیانواعبتوانتاشودمیاستفادهاولمرحلهدرشده

یعینشیوهبهاندشدهشناساییدوممرحلهدرکهرااجراقابل

.دارندقرارقضاوتوارزیابیمورد

چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی ها مقایسه عوامل داخلی و خارجی 
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رااطالعاتوسیلهبدانکهاستمهمیهایابزارازیکیماتریساین

.کنندمیمقایسه

هبماتریساینهایبخشترینمشکلازخارجیوداخلیعواملمقایسه

عنوانبهچیزینیزوداردنیازخوبیهایقضاوتبهوروندمیشمار

.نداردوجودمقایسهقابلعواملمجموعهبهترین

بهرهخارجیهایفرصتازکوشدمیداخلیقوتنقاطبراساسسازمان

رارقموقعیتیدرسازمانشاندهندمیترجیحمدیرانهمهونمایدبرداری

ایهروندوهارویدادازداخلیقوتنقاطازاستفادهبابتوانندتاگیرد

چنینبهرسیدگیبرایهاسازمانمعموالا .نمایندبرداریبهرهخارجی

هرکدامکهمیکننداستفادهwtیاwo،stهایاستراتژیازموقعیتی

.کنندمیدنبالرااهدافی

(tows)نقاط قوت و نقاط ضعففرصت ها،ماتریس تهدیدات،

موتوردراهآننصبباکهباشدداشتهوجودالکترونیکیهایقطعهبرایزیادیبسیارتقاضایداردامکانمثالبرای

ودروخهایقطعهکنندگانتولیدازبسیاریولی(فرصتنوعیک)نمودجوییصرفهزمانوسوختدرتوانبهخودرو

(ضعفنقطهیک)نیستندهاقطعهاینتهیهجهتالزمفناوریدارای

(tows)نقاط قوت و نقاط ضعففرصت ها،ماتریس تهدیدات،

دوممرحلهدرکه(spase)استراتژیکاقداموموقعیتیابیارزشماتریس

ماتریسنمودار).داردزیادیاهمیتومیگیردجایمقایسهمرحلهمثل

:استعبارتاستخانهچهاردارای(استراتژیکاقداموموفقیتارزیابی

تهاجمیهایاستراتژی•

کارانهمحافظههایاستراتژی•

تدافعیهایاستراتژی•

رقابتیهایاستراتژی•

بعددوو(رقابتیمزیت–مالیتوان)داخلیبعددودهندهنشانو

.باشدمی(صنعتیقدرتومحیطثبات)خارجی

دارایعاملچهارایناستراتژیکنظرازسازمانکلیوضعتعیینبرای

.باشندمیاهمیتباالتریت

 (spase)ماتریس ارزش یابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

(توان مالی)

توان صنعت

ثبات محیط

مزیت رقابتی

عیت عواملی را که میتوان به هنگام تهیه ماتریس موق

و اقدام استراتژیک بکار برد و آنها را بر روی محور

.های ماتریس قرار داد

محوررویبرکهابعادیازیکهربرایسازماننوعباتوجهبا

فتهگرنظردراستراتژیکاقداموموقعیتارزیابیماتریسهای

هنگامبه.کرداستفادهزیادیهایمتغیرازتوانمیشود،می

تاسبهتراستراتژیکاقداموموقعیتارزیابیماتریستهیه

وداخلیعواملارزیابیهایماتریسدراینازپیشکهعواملی

.گیرندقرارتوجهموردشدهگنجاندهسازمانخارجی

قدرت،مالیاهرمسرمایه،بازدهمانندعواملی:مثالبرای

انگربیتوانندمینقدهایجریانوگردشدرسرمایه،نقدینگی

.باشندسازمانمالیتوان

 (spase)ماتریس ارزش یابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

مجموعهراآنکهآورندمیوجودبهراچیزیسازمانیک(سودمراکزیا)مستقلواحدهاییاهابخش

سبینسهمتواندمیشودرسمنمودارصورتبهبُستنمشاورانگروهماتریس.نامندمیشرکتهایدارایی

.دهدنشانراصنعترشدنرخوهابخشیکهربازار

(BCG)ماتریس گروه مشاوران بُستن 

نمودار ماتریس گروه مشاوران بُستن
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کیفروشیادرآمدکلنمایانگردایرههراندازهیابزرگی.استبخشیکدهندهنشاندایرههر

راشرکتسودازدرصدیزدههاشورقسمت.استشدهشرکتکلنمایهکهاستتجاریواحد

این1شمارهخانهدرکهواحدهایی.استآمدهدستبهواحداینوسیلهبهکهدهدمینشان

گیرندمیقرار2شمارهخانهدرکهراآنهاشوند،مینامیدهپرسشعالمتگیرندمیقرارماتریس

راآنهاسرانجامونامندمیشیردهگاوگیرندمیقرار3شمارهخانهدرکهراآنهانامند،میستاره

.شوندمینامیدهسگگیرندمیقرار4شمارهخانهدرکه

ازاربنسبیسهمکههستندوضعیگیرندمیقراریکخانهدرکهواحدهایی:پرسشعالمت-1

نیازهاتشرکاین.پردازندمیرقابتبهداردباالییبسیاررشدکهصنعتیدرولیاستاندکآنها

دردبایمادرشرکت.استاندکنقدپولسهمیهدرآنهاتوانودارندنقدپولبهشدیدیبسیار

وسعهتیابازارتوسعهبازار،دررسوخ)شرکتهایاستراتژیطریقازکهبگیردتصمیمآنهامورد

.بگیردآنهافروشبهتصمیمیابرآیدتقویتودرصد(محصول

(BCG)ماتریس گروه مشاوران بُستن 

وشدرموجبکههستندمدتیبلندهایفرصتبهترین:ستارهعالمت-2

قابلگذاریسرمایهبایدمادرشرکت.شوندمیمادرشرکتسودآوری

.کندتقویتراآنهاوبنمایدآنهادرایمالحظه

نعتیصدرولیهستندزیادینسبتاا بازارنسبیسهمدارای:شیردهگاو-3

ارآنهاجهتآناز.پردازندمیرقابتبهداردکندیبسیاررشدآهنگکه

مینتأراخودنیازبرمازادنقدوجوهتوانندمیکهنامندمیشیردهگاوهای

شیردهگاوهایازبسیاریو.دوشیدراآنهاشیرتوانمیاغلب.نمایند

قرارشیردهگاوهایگروهدرکهواحدهایی.هستنددیروزستارگانامروز

فظحراخودقویموضعبتوانندکهشوندادارهایگونهبهبایدگیرندمی

یاولمحصتوسعه.کرداستفادهآنهابررازیراستراتژیتوانمیو.کنند

.همگونهایاستراتژی

(BCG)ماتریس گروه مشاوران بُستن 

هنگآکهپردازندمیرقابتبهصنعتیدرودارنداندکیبازارنسبیسهم:سگ-4

آنهاشرکتهایداراییمجموعدرندارندرشدیهثچیاودارندکندیبسیاررشد

راآنهاباید.دارندواحدهااینکهخارجیوداخلیضعفسبببه.باشندمیسگ

نهاآازهاییبخشهاهزینهدادنکاهشبایاکاستآنهافعالیتحجماز.نمودمختل

یتفعالازمقداریکهاستاینآنهامورددراستراتژیبهترینورساندفروشبهرا

.دادکاهشراآنها

بهادرمشرکتشودمیباعثکهاستاینبستنمشاورانگروهماتریساصلیفایده

باو.ردببپیگوناگونواحدهاینیازبهونمودهتوجههستندشیردهگاوکهواحدهایی

دربکوشندبایدهاسازمانوکندمیتغییرهابندیتصمیماینزمانگذشت

.باشندمیستارهصورتبهکهکنندگذاریسرمایهواحدهایی

(BCG)ماتریس گروه مشاوران بُستن   (IE)ماتریس داخلی و خارجی 

،استمشابهبستنمشاورانگروهماتریسباماتریساین(IE)خارجیوداخلیماتریس

به.کنندمیارائهنمودارصورتبهراسازمانمختلفواحدهایماتریسدوهردرزیرا

.نامندمیسازمانهایداراییمجموعهماتریسرادوهرجهتهمین

ماتریس استراتژی اصلی 

خانهازیکیدرباشدکهوضعیهردرسازمانهر

.یردگمیقرارهاییاستراتژیماتریسبهمتعلقهای

راآنجایگاهتوانمیسازمانهروضعبهتوجهبا

.دهدمینشاننموداردرکهگونههمان.کردتعیین

وتیرقابموضعداردبعددواصلیاستراتژیماتریس

.بازاررشد

بازارکندرشد

ماتریس استراتژی اصلی 

.ددارنقرارعالیبسیاروضعیدراستراتژینظراز:1شمارهخانه

بایدگیرندمیقرارخانهایندرکههاییسازمان:2شمارهخانه

بهکهایاستراتژیودارندبازاردرحاضرحالدرکهراموضعی

.دهندقرارمجددارزیابیموردآورندمیدراجرا

پردازندمیرقابتبهصنایعیدرهاسازماناین:3شمارهخانه

موضعیدررقابتینظرازوکنندمیرشدکندآهنگیباکه

.دارندقرارضعیف

یصنعتدرولیدارندقویموضعی،رقابتینظراز:4شمارهخانه

.نندکمیرشدکندبسیارآهنگیباکهاندمشغولفعالیتبه

بازارکندرشد
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تحلیلوتجزیهازگیریتصمیمازمرحلهایندرواستراتژیتدوینبرای:گیریتصمیممرحله

تژیاستراسازمانخارجیوداخلیعواملمقایسهباکنندمیاستفادهشهودیقضاوتوعلمی

.نمایندمیشناساییراپذیرامکانهای

میشخصیاولویتتعیینباکههاییاستراتژیبرعالوه:کمیاستراتژیکریزیبرنامهماتریس

راهااستراتژینسبیجذابیتسایهوبیانکهداردوجودهمدیگرتحلیلیروشیک،شوند

ورتصبهو.نامندمیکمیاستراتژیکریزیبرنامهماتریسراروشایننمایندمیمشخص

.نمودمشخصهستندهایاستراتژیبهترینزمرهدرکهگوناگونیهایاستراتژیعینی

نقاط قوت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 

هااستراتژیازایمجموعههمزمانصورتبهیاترتیببهتوانمی-1

.دادقراربررسیموردرا

هیکپارچصورتبهراخارجیوداخلیعواملهمههااستراتژیست-2

.بگنجانندگیریتصمیمفرآینددر

میاثراستراتژیکتصمیماتبرکهمهمیروابطبهراماتوجه-3

غیروانتفاعیبزرگ،وکوچکهایسازمان-4.نمایدجلبگذارند،

یزیربرنامهماتریسازتواندمیسازمانینوعهرتقریباا وانتفاعی

کهیملیتچندهایشرکتدربویژه.کنداستفادهکمیاستراتژیک

انهمزمصورتبهرامختلفهایاستراتژیواصلیعاملچندینباید

.دشوواقعموثربسیارتواندمیماتریسایندردادقرارتوجهمورد

نقاط ضعف ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 

.استنیازسنجیدهمفروضاتوشهودیهایقضاوتبههمیشه-1

بموجتواندمینظرهااختالفواطالعاتازمتفاوتتفسیرهای-2

یاارزندهبحثهااستراتژیتحلیلوتجزیههنگامبهکهگردد

.شودانجام

ستگیشایکهاستاینمزبورماتریسضعفنقاطازدیگریکی-3

استشدهتعیینپیشازکهداردقراراطالعاتیاساسبرآن

جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی 

ازایمجموعهبرگیرندهدرفرهنگ.داردفرهنگیکسازمانیهر

وهاشخصیت،هنجارها،هاعادت،هانگرش،هاباور،هاارزش

.یدنمامیتوصیفراسازمانیکهاستمشترک(زنومرد)قهرمانان

تفعالییاکارسازمانکهاستفردیبهمنحصرراهتنهافرهنگ

تاسسازمانانسانیجنبهفرهنگ.دهدمیانجامگونهبدانراخود

اهاستراتژیکههنگامیشود،میمشخصهدفهمبستگیباکه

دروریبهرهافزایشوتعهداتتقویتموجبفرهنگکنندتغییر

.شودمیسازمان

جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی 

کند،نگاهفرهنگیدیدگاهازکهاستاستراتژیکمدیریتنفعبه

فرهنگکهداردبستگیحمایتیمیزانبهموفقیتاغلبزیرا

.بنمایدهااستراتژیازسازمانی

رکتمشامختلفکشورهایبهمتعلقشرکتچندیادوکههنگامی

ینکمبوسیایانول،هانی)شرکتهایبینآنچهمانندکنند،می

کردنیکپارچهیاهمگونگیردمیانجام،(بولساشینزدس

.آیدمیدرمسألهیکصورتبههاشرکتاینفرهنگ

جنبه های سیاسی به هنگام انتخاب استراتژی 

مندارزشوقتاززیادیمقدارتوانندمینگیرند،قرارتوجهموردسیاسیترفندهایاگر.اندسیاسیهاسازمانهمه

زاموجبسرانجاموکنندمنحرفراانسانینیروهاینمایند،متزلزلراسازمانیهایهدفدهند،هدربهراسازمان

هایاستراتژیگزینشفرآیندبرداخلیهایسیاست.شوندسازمانارزشمندکارکناناززیادیعدهرفتندست

افرادکهآرزوهاییدیگرسویازوسازماندرفرماندهیمراتبسلسلهسو،یکازدارندزیادیاثراتسازمان

میافرادازهاییائتالفتشکیلموجبمنابعتخصیصبهنیازسرانجامودارندخودآیندهشغلیمسیربرایمختلف

سوم،دومردهدرراسازماننیازهایوهاخواستو.گرددتأمینخودشانهایخواستهنخستکوشندمیکهشود

اهائتالفتشکیلبرایکهاستاینهااستراتژیستاصلیهایمسئولیتازیکی.دادخواهندقرارچهارمیا

یاافرادانیپشتیبیاحمایتازگونهبدینونمایندتقویتراتیمتشکیلمفهومیااصلکنند،ارائهرارهنمودهایی

.گردندمندبهرهافرادازهاییگروه

نقش هیأت مدیره 

دانچننقشمدیرههیأت،استراتژیکمدیریتدرآمریکادر

هایگذشتهازاستتغییرحالدرپدیدهاینونداشتزیادی

فعالیتدرونیقدرتیکعنوانبهمدیرههیأتاغلبدور،

هیأتایندیدگاهاستراتژیک،مسائلزمینهدروکردهمی

.استگرفتهمیقراراجراییارشدمقاماتدیدگاهازپس

خارجیافرادراهاشرکتمدیرههیأتاعضایبیشترامروزه

سازماناستراتژیکمدیریتدراینهاودهندمیتشکیل

.نمایندمیبیشتریمشارکت
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نقش هیأت مدیره 

بایدکهکنندمیبیشتریتأکیدنکتهاینبرمدیرههیأتاعضای

اینردآنهاوبیابندبیشتریآگاهیسازمانعملیاتوسالمتدرباره

بدهنداطمینانمردمبهتااندگرفتهعهدهبرترفعالنقشیهمزمینه

واقعیوضعوواقعیتبیانگرهاسازمانازشدهمنتشراسنادکه

أتهیکهبرندمیپیهاواقعیتاینبهبیشترمردمو.استسازمان

ومردمبرابردرآنعملکردوشرکتهایفعالیتمورددرمدیره

بهکوشندمیهاشرکتمدیرههیأتنیزوهستندمسئولسهامداران

یااستراتژیسازمانکهبدهندبیشتریاطمینانسهامدارانومردم

.آوردمیدراجرابهبخشاثر

نقش هیأت مدیره 

.دانکردهتعیینمأموریتیکمدیرههیأتاینبرایهستندمدیرههیأتدارایکههاییشرکتهمهدرصد41تقریباا

.استمدیرههیأتقصدوهدفبیانگرمدیرههیأتمأموریت

انمندتومدیرههیأتاعضایواستعالیبسیاراند،بودهبرخوردارتوانمندایمدیرههیأتازکههاییسازمانعملکرد

.نمایندمیفعالمشارکتشرکتتصمیماتدر

اگرودباشنداشتهمعینومشخصمسیریسازمانیاگرکهدهدمینشانفصلاینمطالعهازمختصروکلینتیجه

بهالامعمورودمیکجابهنداندسازمانکههنگامی.رفتخواهدنابودیبهروسرعتبهنباشندمنسجمهااستراتژی

وهاهدفوشودایجادآگاهانهایشیوهبهبایدسازمانهر!استنبودهآنخواستارگاههیچکهرسیدخواهدجایی

.برساننددیگرانآگاهیبهآشکارایشیوهبهراخودهایاستراتژی

ماز توجه شما کمال تشکر را داری 
33

تآری هب اتفاق جهانی توان گرف ... و رد پایان 


