
  يا راهبردیک يت استراتژيريمد
  ايمان الياسيان،كارشناس ارشد سازه

زی، اجرا،کنترل برنامه ها وطرحهای بلند مدت با توجه به شرایط محیطی و توجه به تهدیدات،فرصتها و نقلط ضعف و يبرنامه ر
تحليل،تدوين اهداف و تدوين مطالعه محيطی،تجزيه و (تدوين استراتژی  -۱سه گام اصلی  قوت جهت نيل به اهداف سازمانی

  )کنترل( ارزيابی استراتژی -۳ )اعمال راهبردو تخصيص منابع( اجرای استراتژی -۲)راهبرد برای نيل به اهداف

  

  

  



  وظايف اصلی مديريت 
 بسيج منابع و امکانات -Commanding  ۴ هدايت و رهبری -Organizing  ۳ سازماندهی -Planning۲ برنامه ريزی-۱

  کنترل -Coordinating ۵  ياهماهنگي
  

Controlling  

  

  
  ويژگيهای برنامه ريزی استراتژيک

 استفاده از تکنيکهای تحليلی -۵مشارکت افراد کليدی  -۴يکپارچگی وظيفه ای  -۳برون گرايي  -۲درون گرايي  -۱



  تمرکز بر کنترل  -۷ خالقيت در برنامه ريزی -۶ 

  

  

  
  



  
  انواع استراتژی متداول

  استراتژی های متمرکز)  الف
  Market Developmentتوسعه بازار  -Product Development  ۲توسعه محصول  -۱

 Market Penetrationرسوخ در بازار  -۳

 Diversificationتنوع تمايز يا استراتژی های ) ب

  Horizontalتنوع افقی  -Conglomerate  ۳تنوع ناهمگون  -Concentric ۲تنوع همگون  -۱

 Defensiveاستراتژی تدافعی )  ج

    Liquidationانحالل  -Divestiture ۴ واگذاری -Retrenchment ۳کاهش  -Joint Venture ۲مشارکت  -۱
 Take overبلعيدن -acquisition ۷تمليک  -merge ۶يا  Combinationادغام  -۵

  Competitive)ژنريک يا وراثتی(استراتژی رقابتی ) د

   Vertical & Horizontal Integrationاستراتژی يکپارچگی افقی و عمودی )ه
 Conservativeا پايستار ياستراتژی محافظه کارانه ) و

  Aggressiveاستراتژی تهاجمی ) ز
  استراتژی رهبری يا مديريت هزينه ها) ح
  



  
  6Pاستراتژی )ط

  
-Perspective ۶ديدگاه -Position ۵وضعيت -Pattern ۴الگو  -Ploy۳صف آرايي  -PLAN ۲طرح و نقشه  -۱

  Promotionترويج و پيشرفت 
  (Flexibility)انعطاف پذيري استراتژی )ي



  

 
  

  Industrial Revolutionانقالب صنعتی 
 Industrial Eraدوره صنعتی 

   Post Industrialدوره فراصنعتی 
    Budgeting and resources allocation & levelingمنابع و تسطيح بودجه بندی و تخصيص 

  Shared Valuesارزشهای مشترک -  Long Term Objectivesهدفهای بلند مدت سازمان 

  Object Clause & Survivalفلسفه وجودی و مانايي سازمان 
  Futurologyآينده نگری   Ideologyايدئولوژی  World Outlookجهان بينی  Insightبينش 



 
  ريزی انواع برنامه 

  دارد) استراتژيک،تاکتيکی و عملياتی(و وسعت ) ادائمیيموقت (نوع برنامه بستگی به بازه زمانی، کاربرد
  )سال ۵تا ۳سال،بلندمدت  ۳تا ۱سال،ميان مدت  ۱کوتاه مدت زير(  Operationalعملياتی  -۱
  Floatingغلطان يا شناور -۲

 مشارکتی يا تعاملی -۳

 Based on Valuesمبتنی برارزشها  -۴

 اخرديکالن :  استراتژيک يا راهبردی -۵

 
  



  
  استراتژيک  شناساييفرايند 

شناسايي  -۵شناسايي نيازها  -۴يا رسالت  missionsشناسايي ماموريتها   -۳شناسايي پندارها  -۲شناسايي ارزشها و باورها   - ۱
  Visionsشناسايي چشم اندازها  -۶قوتها،ضعفها، فرصتها وتهديدات 

  وطرز تفکر در انتخاب راهبرد یا استراتژی،روشها و تاکتيکها و برنامه ها تاثيرگذارنددانش،مهارت 
  

  



  
  تکميل -۶اصالح  -۵اجرا  -۴اتخاذ تصميم  -۳شناسايي  -۲آگاهی -۱مراحل 

يا  عرضه( استراتژيک -۴تلفيقی  -۳) adaptiveتجربی و انطباقی( توصيفی  -Prescriptive  ۲تجويزی  -۱رويکرد می تواند 
  باشد) براساس شرايط (اقتضايي -۶سيستماتيک و قانونمند -۵)تقاضامحور

  باشد Grandبزرگ -Adaptive ۳انطباقی  -Competitive  ۲رقابتی  -۱راهبرد می تواند 

  
-۳شناختی يا ادراکی  -۲کارآفرينی -۱موقعيت يابی مکاتب توصيفی شامل  -۳برنامه ريزی -۲طراحی  -۱مکاتب تجويزی شامل 

  محيطی می باشند -۶فرهنگی  -۵قدرت گرايي  -۴ادگيری ي
  توان اعمال نفوذ –داشتن ابتکارعمل –امکان اعمال شيوه خالقانه 

1-Strategic Thinking 2-Leadership 3-International Financial Management  



4-Entrepreneurship 5-Legal Environment 6-Mastering Strategy  
7-Risk Management 8-Human Resource Management 9- E-Business Trends and Technologic 
10- Conflict Resolution 11- Return on Investment 12-Process Improvement 13-Individual 
Performance Improvements 14- Client/User Sa sfac on & Loyalty 15-Great Speeches 16- 
mission content 17-Re Structuring & Re Engineering  

  رگذار اقتصادیيمتعيرهای تاث
کسر بودجه  -۶نرخ تورم  -۵ نرخ بهره -۴ميل به مصرف و الگوی مصرف  -۳سطح درآمدقابل تصرف  -۲وجود اعتبار  -۱

 روند بازار بورس  -۱۰ارزش دالردر بازار جهانی  -۹سطح بهره وری کارکنان  -۸روند توليد ناخالص داخلی  -۷دولت 

  نرخ ماليات -۱۴سياستهای مالی و پولی  -۱۳نوسانات قيمت  -۱۲صادرات وواردات  -۱۱

  
  

  
  برای ارزيآبیتشکيل ماتريسهای مختلف 

    External Factor Evaluation (EFE) Matrix-1ماتريس ارزيابی عوامل خارجی                                                         
    Internal Factor Evaluation (EFE) Matrix-2ماتريس ارزيابی عوامل داخلی                                                           

    3- Competitive Profile Matrix  (CPM) بررسی رقابت                                                                               ماتريس
  Strategic Position & Action Evaluation (SPACE) -4ماتريس ارزيابی و اقدام راهبردی                                     

  



5-
SWOT matrix          قوت، تهديدات و فرصتها                                             -ماتريس نقاط ضعف      

  



  

  



  
  Delphiروش دلفی  -Brain Storming  ۸طوفان مغزی  -۷)پرسشنامه، مصاحبه،مشاهده (روش پيمايش  -۶

  7s      Structure-Strategy-System-Staff-Skill-Style-Shared Valuesمدل  -۹
۱۰-(BCG) Boston Consulting Group Matrix  

 QSPM برنامه ريزي استراتژيك كمي ماتريس -۱۱

 
  Rational Choice Theoriesگزينش بخردانه 

 Resource-basedتئوری مبتنی برمنابع  -۱

 Human Capitalتئوری مبتنی برسرمايه انسانی  -۲

  Transaction Costتئوری مبتنی بر هزينه معامله  -۳



   Constituency-based Theoriesتئوری مبتنی برگروههای ذينفع 
  Institutionalتئوری نهادی  -۱

  Resource Dependency Theoryنی بر وابستگی منابع تئوری مبت -۲

  
  

  
http://iranproblems.persianblog.ir 
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