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 درباره نویسنده

 

  

 تحصیالت 

 از دانشگاه تهران  یبازرگان تی ری مد یکارشناس  •
 از دانشگاه تهران  ی ابی بازار ش یگرا یبازرگان  تی ری ارشد مد یکارشناس  •

 ها تخصصی ه حوز

 برند  یریت و مد  یغاتتبل یابی،بازار  مشاور •
 مشاور توسعه کسب و کار •
 یغات و تبل یابی بازار یسند استراتژ ین و تدو  ی طراح •
 ی اجتماع  یهاشبکه یسند استراتژ ین و تدو  ی طراح •
 یی محتوا یداتتول  یو اجرا ی طراح •
 برندبوک  ین و تدو  ی طراح •

 

 پناهمحمدسجاد یزدان

 

 درخواست مشاوره 

 :دیکن کیدرخواست مشاوره کل یبرا

 درباره نویسنده
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 یشگفتار پ
 :کی برایالکترونیین کتاب ا

 را بهبود دهندد کسب و کار خوخواهند وچک که میارهای ک کسب و کمدیران  •
 ین کسب و کار خود هستندقطه آغازن درکه   کسانی •
 ی یتیرمدث باحم به   انمندعالقه •

بردی  هیز شود و به کار پر گویی   افه تا از اضدوین و نگارش این کتاب سعی شده کاربرد دارد. در ت
 ای شده است. ژهیز توجه وی بودن مباحث ن

 خ دهد: تژی شما باید به سواالت زیر پاس ایت استرا در نه

 ؟ به کجا برسدباید  در درازمدت ب و کار شما کس •
 ت؟ در بازار چیس مزایای رقابتی شما •
 ند؟ ابتی شما در بازار کدامتوان رقمنابع الزم برای  •
 ثیراتی دارند؟ هر کدام چه تاکدامند و  ثیر گذاری درون سازمانی و محیطی شما عوامل تا •

 

 مقدمه 

  ی م   چگونهو   باشدخواهد ی م کجا  ندهیآدر  ای قرار دارد،در چه نقطه  اکنونسازمان  یعنی  ی استراتژ
در  یجار راتیی توجه مستمر به تغ  ی وزیربرنامه ، ندی فرا   ن ی" اک یخواهد به آنجا برسد. بخش "استراتژ 

مح  و  است   ی رونیب   طیسازمان  ر.  آن  برنامه  در  مدت    یطوالن  ت یموفق   یبرا  ک یاستراتژ   یزیمهارت 
 است:  ریشامل موارد ز   ی زی شکل از برنامه ر ن یا  مهم است. اریسازمان بس

 ( ها، چشم انداز و ارزش ماموریت   یهاه یانیب)  باورهای سازمانطراحی و بررسی (  الف
 دها یها و تهد فرصت   ییو شناسا   انخارج از سازماتفاقات   تحلیل ( ب
 ، از جمله نقاط قوت و ضعف آن  درون سازمانبه اتفاقات  قی دق  ینگاه( ج
 ها مناسب بر اساس تحلیل   انتخاب استراتژی بندی اهداف و  ت اولوی ( د
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 12: پیشرو اینگونه استکتاب یو سنار ، در یک نگاه
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1 Internal Factors 
2 External Factors 

ارزش ها

ماموریت

چشم انداز

 EFخارجی  طیمح لیتحل 

 

 IF ی داخل  طیمح لیتحل 

 

 SWOT لیتحل 

 

 انتخاب استراتژی

1 2 
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 باورهای سازمان
  خوبیهای سازمان به چهارچوب ن استراتژی بایستی اصول و در بخش ابتدایی مراحل تدوی

 سازمان مشخص شود.  یهاارزش و انداز چشم ،  ماموریتبرای این منظور بایستی مشخص شوند؛  

 ماموریت 
  ا یتواند گسترده  ی که ماست سازمان   یفلسفه وجود  Mission Statementبیانیه ماموریت یا 

ماموریت    دتوانمی ، دهدازمان آن را انجام می ه اکنون س کارهایی ک به بیان ساده 1؛ محدود باشد
گیرند.  که اهداف کوتاه مدت سازمان نیز در همین بخش جای می  آن بعالوه  شودسازمان تلقی 

 زیر کمک گرفت:  قالبتوان از برای طراحی ماموریت سازمان می 

 کنیم. ه می ائارچه هدف و مزیتی (3) و با   انیچه کس ( 2)را برای   چه محصول یا خدمتی(1) •

 دهیم: را با همین قالب تطابق می  معروف  یهاشرکت  یهات ی مامور  هیانیب از مثالحال چند 

 ترک ینزد(3)جامعه و  ک یساختن  یشرکت توانمند ساختن افراد برا   ن یا تی مامورفیسبوک: 
تان و  ارتباط با دوس  ی برقرار(1)  یبوک برا سیاز ف مردم (2) بوده است.  گری کدیآن به    ساختن افراد

بهره    خود یبرا تیو به اشتراک گذاشتن مسائل با اهم  رونیخود، کشف اتفاقات جهان ب انیآشنا 
 2. رندیگی م

  سواری، موتور خودروهای قطعات کننده تولید( 1) خودرو سهند شرکت: شرکت سهند خودرو تبریز 
  شرفتگییپ سطح با NC از ماشین آالت(3)تولید محصوالت خود  یبرااست و  تراکتور  و سیکلت
 کشور داخل  در  خودروسازی مختلف های شرکت آن (مشتریان2)  و  گیرد می  بهره متوسط

 3شد. بامی 

 

 چشم انداز 
  تی در آن فعال ندهیرا که سازمان در آ ی مدت است که جهان  بلندافق  کی  Visionیا  چشم انداز

  بدون فقر« ی»جهان مانند   .کندی م  فیتوص کندی م
 سازمان  یو جذاب برا ریتحقق پذ  انه،یواقع گرا  یا  ندهیآ عبارتست ازچشم انداز  به بیان دیگر 

 هستند.   مختصر و   واضح ، الهام بخش چشم اندازها  ن یبهتر 
 توانید از سواالت زیر کمک بگیرید: برای طراحی بیانیه چشم انداز می 
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 زمان( )تاثیر برند بر درون سا کارمندان چگونه خواهد بود؟ یبرند من در زندگ یفرهنگ تجار •
 نفعان بیرونی( ذی برند بر ریتاث) تعامل خواهد داشت؟ انیبا مشتر ت یبرند من در نها یبا چه روش •
 4ه صورت کالن(برند ب ریتاث) خواهم برند من چه تأثیر نهایی بر جامعه، صنعت یا جهان من داشته باشد؟ یم •
 المللی و...( بین خالق، حامی، ثالا )م کشد؟ب ریبه تصوما را  نوع سازمان یعبارات ایچه کلمات  میخواه یم •

 : معروف  یهاشرکت اندازچشم  هیانیب از  مثالچند 

قادر    انیتا مشتر  میباش  ن یزم یشرکت در کره ن ی ترمحور یاست که مشتر ن یانداز ما اچشم آمازون: 
 کنند.  دایپ مت یق ن ی کرد، با کمتر  یداریخر ن ی به صورت آنال   توانی را که م ی ز یباشند در آن هر چ

 . شتریافراد ب یبهتر برا یساخت زندگ ایکیا: 

 

 هاارزش 
  قتیدر حق .اندازمان هستندبه چشم دنیچراغ راه ما در رس (Core Values) برند  یهاارزش 
ماو مقصد   یوجود ل یدل انی م یمانند پل  یو عملکرد   ی رفتار یهاچارچوب ان یما با ب  یهاارزش 
بدون   5کنیم. تر می را مستحکم د سازمان با کارکنان ما بدین وسیله اتحا  .کنندی عمل م   مانیی نها
ها خط قرمزهای  از طرف دیگر این ارزش  کنند. ی خود کار م  اتیفرضا ب   کارکنان هاارزش  فیتعر 

 . دهد  ی ارزش "روح" شرکت را نشان م  هیانیبکنند.  می  سازمان را نیز مشخص

ها را  و قدرت ارزش  تی اهم د،یه کنها توجکه اگر به آن  کندی مطرح م  یدیچند سوال کل نزیکال میج
 : کرد دی بهتر درک خواه

دانید و رعایت میها در نظر گرفته نشود، باز هم آن را ارزش آیا اگر هیچ نوع پاداشی برای رعایت این ارزش  •
 کنید؟ می

 ها را قبول دارید؟ سال بعد هم این ارزش ۱۰۰توانید بگویید که آیا می •
 تان تعلق ندارد؟دیگر به شما و تیم و سازمانن ارزش را قبول نداشته باشد، آیا باور دارید که اگر کسی ای •
 د و به سراغ شغل دیگری بروید؟اگر مجبور به کنار گذاشتن این ارزش شوید، حاضرید شرکت خودت را ببندی •
ها  سمت آنگویید خوب است در آینده به تدریج به ها باور دارید؟ )یا فقط میآیا همین امروز هم به این ارزش •

 حرکت کنیم؟(
مزیت رقابتی را از شما بگیرند و شما را از دیگران عقب بیندازند، باز هم   ها،ای برسید که همین ارزشاگر به نقطه •

 کنید؟ را رعایت میها آن
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 م: یاالمللی بورسا کباب طراحی کرده برای رستوران بین که  ها مثالی از ارزش 

 ت ی فیبه ک  یبندیپا •
را به مهمانان خود ارائه  محصوالت و خدمات با کیفیتی  در تالشیم که  ب ایران هموارهما در بورساکبا

استفاده از مواد  : شوندکلیدی تعریف میدهیم. استانداردهای کیفی در بورسای ایران در سه بعد 
 . سرویس دهی منحصر به فردسبک  اولیه مرغوب و تازه، رعایت بهداشت و 

 
 ما، خانواده ما  تیم •

مان کارکنان ارزشمند گاهیجابرند ما هستند. ما  رگذاریتاث یهاهیسرما ران،یبورسا کباب ا کارکنانو افراد 
 . میکنیقلمداد م  خانواده بزرگ بورسااز  یها را عضوو آن میدانیم یرا به خوب

 
 میزبانی تمام و کمال  •

کنیم، از  خطاب می میهمانرا  برای ما دارند؛ ما آنانجایگاهی فراتر از مشتری مخاطبین بورسای ایران، 
 . ها خواهیم بودآن میزبان تمام و کمالبه گرمی استقبال کرده و همیشه ها آن
 

 حفظ یکپارچگی  •
های  زیر ساخت است. این اصول یکپارچه در دوبعد  یکپارچگیهای بنیادین بورسای ایران،  یکی از ارزش

 شود. تعریف میتمامی شعب در کیفیت خدمات و غذاها و قوی و سیستماتیک 
 

 نماینده فرهنگ ترکیه  •
نمایش و القای فرهنگ و اصالت کشور ها که در ترین غذابورسای ایران، نه فقط در ارائه باکیفیت

ورود به فرهنگ غذایی ملیتی دیگر همواره  جهت با اهداف برند مادر خود( گام برداشته و همترکیه، )
 . ما خواهد بودخط قرمز 

 
 

 :جملهیک  در باورهای سازمان
 کنیم.حرکت می   اندازچشم های سازمان، به سمت ارزش، در چهارچوب تیماموربا استفاده از 

 

 
 چشم انداز ها ارزش ماموریت 
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 ی تحلیل محیط
های سازمان، حال نوبت بررسی محیطی است. بررسی  پس از بررسی چشم انداز، ماموریت و ارزش 

دی محیطی در شود. تقسیم بنمحیطی هم به داخل سازمان و هم به بیرون سازمان اطالق می 
 آمده است:  ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط 

 داخلی

 خارجی 
 صنعت

 PESTEL کـــلـان

نیروهای پنجگانه 
 پورتر

7s مکنزی 

 ( ای )مدل عملیاتیرویکرد وظیفه
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 تحلیل محیط داخلی 
های مختلفی وجود دارد که در اینجا به دو مدل  برای تحلیل محیط داخلی سازمان، ابزارها و مدل

 کنیم.اشاره می  «عملیاتیمدل »و   «س مکنزی ا7»

 اس مکنزی7مدل 

مل تام پیترز، رابرت واترمن و  توسط مشاوران مک کینزی شا   1980اس مکینزی در دهه   7مدل 
سعه پیدا کرد. از زمان معرفی، این ابزار توسط فعاالن دانشگاهی و  جولین فیلیپز ارائه و تو

ریزی  شده برنامهمشاوران بسیاری مورداستفاده قرارگرفته و یکی از ابزارهای معروف و شناخته
  عنصر سازمانی مختلف در کنار 7 اتژیک است. هدف این ابزار نشان دادن چگونگی قرار گرفتن استر

. نکته اصلی در این مدل این  باشد هم برای رسیدن به حداکثر میزان از اثربخشی در سازمان می 
عنصر دارای ارتباط درونی با یکدیگر بوده و اینکه یک تغییر کوچک در یک   7است که تمام این 

سجام و اثربخشی سازمانی  منظور حفظ انهای دیگر به سازمان نیاز به تغییر در بخش بخش 
 باشد. می 
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 :استراتژی
منظور دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان و رقابت  به استراتژی طرحی است که  

شده ی اس مکینزی یک استراتژی خوب طراح 7کند. در مدل  آمیز در بازار توسعه پیدا می موفقیت 
ه  ده باشد، بلندمدت باشد، به دستیابی بش خوبی به دیگران انتقال داده که به  بدین معناست

شده باشد.  ها تقویت و ارزش  ماموریت انداز سازمانی،  مزیت رقابتی کمک کند و با استناد به چشم 
ن  منظور پیدا کرداس مکنزی نگاه کردن به شرکت خودتان به  7بنابراین کلید اصلی در مدل 
ت، بلکه باید به دنبال هماهنگی آن با  ها و . . . خوب و مناسب نیس استراتژی، ساختار، سیستم

 .  نی باشیمدیگر عناصر سازما 

 :ساختار
دهی شده و  ها و واحدهای سازمانی سازمان ای است که بر اساس آن بخشساختار بیانگر شیوه 

چارت   ،دیگر، ساختارعبارتاست. به  شامل اطالعاتی مبنی بر پاسخگو بودن کدام بخش به دیگری 
تغییر  ترین عناصر قابل ترین و آسان طرف دیگر یکی از واضح  شود. ازمی  شرکت محسوب  سازمانی

 .در مدل هم هست

 :هاسیستم 
های روزانه یک  هایی در شرکت هستند که بیانگر فعالیت و دستورالعمل   فرایندها ، هاسیستم
هایی از شرکت و سازمان  ها بخش باشند. سیستمها می وکار و چگونگی اتخاذ تصمیم کسب 
گرفته و باید تمرکز اصلی مدیران در حین  وکار انجام دهند چگونه یک کسب ند که نشان می هست

 .فرایند تغییر سازمانی بر روی آن متمرکز باشد

 :هامهارت 
ها  سانند. این مهارترخوبی به انجام می یی است که کارکنان یک سازمان به هاتوانایی ها مهارت 

  شوند. در طی فرایند تغییر سازمانی، اغلب این ها هم میها و توانمندی همچنین شامل قابلیت 
شود که سازمان برای اجرای استراتژی جدید یا ساختار جدید خودش به چه  سؤال مطرح می 
 .هایی نیاز داردمجموعه مهارت 

 :کارکنان 
ا نیاز  هاز آن  تعدادکارکنان و به چه  نوعپردازند که یک سازمان چه  عنصر کارکنان به این موضوع می 

 .ها باید به چه صورتی انجام پذیرددادن به آن  پاداشو   انگیزش ، آموزش، استخدام ارد و روند  د
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 :سبک  
مورد مدیریت  ای است که بر اساس آن یک شرکت توسط مدیران ارشد سازمانی  سبک بیانگر شیوه

های  ارزش  دهند وکارهایی انجام می کنند، چهها چگونه با یکدیگر تعامل می قرارگرفته، آن 
 .یک سازمان است سبک مدیریت رهبراندیگر، بیانگر  عبارتها هم چیست. به نمادین آن 

 :های مشترک ارزش 
و  ، نبایدهابایدهاها شامل  اس مکنزی قرار دارد. این ارزش  7های مشترک در قلب مدل ارزش 

رو اساس و بنیاد   ن ای شود و ازیی است که راهنمای رفتار کارکنان و اعمال شرکت می استانداردها
  .هر سازمانی است

ه به تمام این  دهندگان آن این است کاس مکینزی ازنظر توسعه 7در رابطه با مدل  نکته مهم
 6.ها خارج شودداده شود تا بهترین نتایج از دل آن  ارزشی برابرعناصر باید 

 

 کنیم: را بررسی می «ایهفید وظرویکر»اس مکنزی، 7پس از بررسی مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط

 داخلی

 خارجی
 صنعت

 PESTEL کـــلـان

 نیروهای پنجگانه پورتر 

7s  مکنزی 

 (ای )مدل عملیاتیرویکرد وظیفه 
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 7( یات یمدل عملای )رویکرد وظیفه 
 : گیرند عبارتند ازررسی قرار میکه در رویکرد وظیفه ای مورد ب عواملی

 : وظیفه اصلی است  5: مدیریت دارای مدیریت عوامل سازمان و 

بینی ، تعیین هدف   های مدیر برای تدارک دیدن امور آینده شامل: پیش ریزی: فعالیت برنامه . 1
،  در نظر گرفتن هدف های کوتاه مدت  های بلند مدت ، تدوین استراتژی ها ، تعیین سیاست ها ،

 ... زمان مورد نیاز و ها و اقدامات ، تعیین تعیین فعالیت 

  هاو روابط قدرت منجر به یک ساختار از کارهای تخصصیهای مدیر که : فعالیت سازماندهی. 2
های  شغل، شرح وظایف، تعیین ویژگی  شود شامل: طرح ریزی سازمان، تعیین شرایط احرازمی 

 ریزی شغل و تجزیه و تحلیل شغل  د هماهنگی، طرحفرماندهی، ایجا شغل، حیطه نظارت، وحدت

  رهبری، ایجاد ارتباط،   :به رفتار انسانی شامل  های مدیر برای شکل دادن: فعالیت ایجاد انگیزه. 3
  اختیار، غنی سازی شغل، رضایت شغلی، تامین  های کاری، تعدیل در رفتار، تفویضهتشکیل گرو

 نیاز، تغییر ساختار 

محور مدیریت منابع   هایی در زمینه تامین نیروی انسانی و حول: فعالیت نیتامین نیروی انسا. 4 
  استخدام، اخراج، ،مصاحبه، گزینش  ستمزد و حقوق، مزایای کارکنان،شامل تعیین دکه انسانی 

 ... داوطلبان کار و، ایمنی کارکنان، دادن فرصت برابر به همه  آموزش کارکنان، توسعه مدیریت،

با نتایج برنامه ریزی   های مدیر جهت حصول اطمینان از اینکه نتایج واقعیالیت اعمال کنترل: فع. 5
ها،  مالی، کنترل فروش، کنترل موجودی  شامل : کنترل کیفیت، کنترل امور شده سازگار است و

 .، دادن پاداش و تشویق و ترغیب افرادانحرافات  ها ، تجزیه و تحلیل کنترل هزینه 

 

 ی اب یعوامل بازار 
 ( Placeع و محل ارائه محصوالت و خدمات ) ای توزیهکانال •
   (Brand imageاز سازمان )  تصویر ذهنی  •
 و تبلیغات  ( Promotion) ترویج فروش ی و اثر بخش  یمدآکار •
 (  Price)  استراتژی قیمت گذاری و انعطاف قیمت گذاری  •
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 Product)کیفیت محصوالت و خدمات ) •
 خدمات و  والتهای دریافت بازخور از بازار و توسعه محصروش •
 از فروش و پیگیری پسخدمات   •
 و...  •

 

 مالی و حسابداریعوامل 
 سازمان  یا فهیوظ ی و منابع به طرح ها ، محصوالت و واحدها هی سرما صیتخص وضعیت •
 وضعیت ساختار سرمایه  •
 ها وضعیت دارایی  •
 ها ها و طلب وضعیت بدهی  •
 وضعیت نقدینگی  •

 

 عوامل تولید و عملیات 
 که شامل:  کند  یم  ل یرا به کاالها و خدمات تبد یورودقالم که ا ییهاتمام فعالیت 

 تسهیالت مد آکارایی، هزینه و در بررسی  •
 خرید  وطراحی ، زمان بندی    ،های اثر بخش کنترل عملیاتدستورالعمل بررسی  •
 کنترل کیفیت و کارایی  •
 های فنی در مقایسه با صنعت و رقبا هزینه ها و توانایی  •
 ن کنندگان اد اولیه ، روابط با تامیهزینه و در دسترس بودن مو •
 های کنترل موجودی، چرخش موجودی نظام  •
 آرایش و بهره برداری از تجهیزات محل تجهیزات،  •

 

 عوامل تحقیق و توسعه 
 نوآور بودن سازمان  •
 پیشرو بودن در خدمات و محصوالت  •
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 المللی های بین جوایز و گواهینامه  •
 د یجد  یواحدها  شیگشا های کنونی و بررسی وضعیت واحد  •

 

 ITعوامل  
 سازمان های مدیریت اطالعات در بررسی وضعیت مدیریت دانش و سیستم  •

 

(  ایویکرد وظیفه و ر اس مکنزی 7و تحلیل محیط داخلی از دو رویکرد متفاوت )  پس از اتمام بررسی 
 پردازیم.به تحلیل و بررسی محیط خارج از سازمان می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط

 داخلی

 خارجی
 صنعت

 PESTEL کـــلـان

 نیروهای پنجگانه پورتر 

7s  مکنزی 

 (ای )مدل عملیاتیرویکرد وظیفه 
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 خارجی  طیمح لیتحل 
بررسی کرد؛ به طور مثال در  «صنعت»و  «کالن»نظر توان از دو ممان را می تحلیل محیط خارج از ساز

از نظر صادرات، واردات،  رسی یک شرکت سیمانی بایستی هم وضعیت صنعت سیمان صورت بر
وضعیت کالن جامعه از منظر سیاسی، اقتصادی،  تاثیر  در کشور را بررسی کرد و هم  حجم تولید و... 
 لیل و بررسی کرد. نعت سیمان را تحبر روی شرکت و صاجتماعی و... 

خواهیم داشت، سپس با   «پنجگانه پورتر  یروهاین»از   در ابتدا تحلیل وضعیت صنعت را با استفاده
 . خواهیم پرداختبه بررسی وضعیت کالن جامعه  «PESTELعوامل »استفاده از 

 

 8پنجگانه پورتر  یروهاین
  ایورود   یبرا یاو برنامه   ی استراتژ ،صنعت کیدر ( معتقد بود اگر بخواهیم  1976مایکل پورتر )سال 

. با  میداشته باش  آگاهیرقابت در آن صنعت  تی نسبت به وضع دی با ، میکن یطراح   تیفعال
  ن یو بهتر کرده   ییرا شناسا تی موقع ن یترمناسب   میتوان  یم  هارقابت وضعیت   یاستفاده از بررس 

 شده است:  ل یبخش تشک ۵از  پورتر ل ی. تحلتشخیص دهیمعدم ورود   ایورود   یصنعت را برا

 جایگزین   کاالهای .1
 کنندگان تامین  زنی چانه قدرت .2
 خریداران  زنیچانه  قدرت . 3
 جدید  رقبای ورود تهدید  . 4
 موجود  رقبای رقابتی قدرت .5
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 پردازیم:در ادامه به توضیح هر یک از موارد زیر می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاالهای جایگزین

دود زیادی از نظر کیفیت و ویژگی های اساسی با  ه تا ح است ک یا خدمتی  جایگزین محصول کاالی
تواند یکی از ول مورد عرضه ما شباهت دارد و مشتری در صورت یافتن برتری در یک کدام می حصم

به جای هم   های گازدارآبمیوه دو محصول را به جای یکدیگر انتخاب کند. به طور مثال نوشابه و  
تواند باعث کاهش تقاضا و همچنین  جایگزین می توانند انتخاب شوند. وجود محصول  می 

 . کاهش قیمت شود و در نتیجه سودآوری یک صنعت را کاهش دهد 
وان بر اساس هزینه )برتری در قیمت و کل هزینه مالکیت( و  قدرت کاالی جایگزین را می ت

 همچنین بر اساس عملکرد )برتری ها در ویژگی و کیفیت( بررسی کرد. 

 کنندگان تامین زنی چانه قدرت
توانایی باالیی در عرصه چانه زنی   مواد اولیهدر صورتی که تامین کنندگان یعنی عرضه کنندگان 

تر است. بررسی قدرت چانه زنی عرضه  عرصه برای تامین کنندگان جذاب ورود به این   ،داشته باشند
 :کنندگان با این فاکتورها میسر است

 موجود  ی قدرت رقبا

 د یجد  یورود رقبا د یتهد

زنی  قدرت چـانه 
 کنندگان ن یتام

زنی قدرت چانه   
 خــــریداران 

 کاالهای جایگزین 
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  تواند در انتخاب با دستمشتری می   ،اگر زیاد باشد تعداد عرضه کنندگان ن: تعداد عرضه کنندگا
 .شودبازتر عمل کند و در نتیجه قدرت تامین کننده کم می

  زیادی داشته باشد اتخود تمایز اگر عرضه کننده در محصوالت :محصوالتمیزان تمایز بین 
 .او باال می رود زنیچانه  )محصوالت متنوع باشند( قدرت

او   ،های ثابت )مستقل از تعداد تولید( برای یک تامین کننده باال باشد ینهاگر هز هزینه ثابت باال:
 .خود را از دست می دهدمجبور به تولید باالست و در نتیجه قدرت چانه زنی  

 

 زنی خریداران قدرت چانه 

این صنعت برای ورود یک    ،اگر قدرت چانه زنی و توان خریداران در یک صنعت باال نباشد
:  زیرا تامین کننده در تقابل با مشتری دست باالتر را در اختیار دارد ؛تر استید جذاب کننده جدتامین 

زیرا اگر یک   ؛کندها را کم میطبیعی است که تعداد باالی خریداران قدرت آن   :تعداد خریداران 
 .خریدار محصول را نخرد مشتریان دیگری برای این محصول پیدا خواهند شد

تواند به راحتی  ینه تعویض یک کاال برای خریدار باال باشد مشتری نمی هز   اگر : های تعویض هزینه 
 .آوردتامین کننده خود را عوض کند و در نتیجه قدرت چانه زنی کمتری به دست می 

اگر کاال برای مشتری از اهمیت باالیی برخوردار باشد )وجود آن الزم باشد و   :ول حیاتی بودن محص
 .شودمشتری تحمیل کند( قدرت چانه زنی مشتری کم می نبود آن خسارت زیادی را به

اگر مشتری نسبت به محصول اطالعات کامل داشته باشد   : آشنایی با محصول و روش تولید آن
 .آوردهای جانبی محصول به دست می د قیمت و ویژگی قدرت چانه زنی زیادی در مور

 تهدید ورود رقبای جدید 

ها اضافه  هر روز به تعداد رقبا و ابزارهای آن   ،از باشد دید بهای جوقتی بازار برای ورود شرکت 
یابد. اگر یک بازار در  شود و در نتیجه هزینه رقابت بیشتر شده و سود هر شرکت کاهش می می 

توان در آن به مدت زیادی یکه تازی کرد. اما اگر نمی   ،تعداد زیادی رقیب جدید باشدمعرض ورود  
توان با کیفیت خوبی در آن به صورت انحصاری  رقبا دشوار باشد می  یک بازار برای ورود ،بالعکس

 :حضور داشت. عوامل زیر بر تسهیل یا سخت شدن ورود رقبای جدید تاثیر گذار است
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به طور مثال سرمایه اولیه الزم برای صنایعی چون پتروشیمی و فوالد زیاد است  : سرمایه اولیه زیاد
و تهدید ورود رقبای جدید کمتر است اما در صنایعی  ارد شود از این رتواند به بازار وو هر رقیبی نمی 

 .های خبری و … ورود نیازمند هزینه باالیی نیست چون سایت 

ی فروش و عرضه محصول برای تولید کننده راحت باشد  اگر دستیابی به کانال هاکانال عرضه: 
 ن کاالهای دارویی برای ورود کار)محصوالت غذایی( کار برای ورود راحت تر است اما محصوالتی چو

 .را سخت می کنند

ها  اگر فناوری الزم برای یک محصول پیچیده و پیشرفته باشد ورود برای تازه وارد : پیچیدگی فناوری 
 .شودتر می سخت 

تفاوت زیاد در ویژگی های یک محصول کار را برای ورود تازه وارد سخت    تفاوت در محصوالت: 
راحت نیست اما برای ورود به صنعت آب معدنی کار  عرصه موبایل کاری کند مثال ورود به می 

 .دشواری وجود ندارد

ادی باشد )صنایع  در صورتی که برای ورود به یک صنعت نیاز به زمان زی: زمان یادگیری با تجربه
ها به این صنعت  توان گفت تازه وارددارویی( و یادگیری مستلزم هزینه و زمان زیادی باشد می 

 .شودها می آن زیرا زمان و هزینه زیاد مانع  ؛رد نخواهند شدوا

قوانین دولتی در خصوص تاسیس یک شرکت در این حوزه، سهولت در دریافت امتیاز،   : دولت
دادن وام یا تسهیالت برای فعاالن جدید در یک عرصه و یا قوانین انحصاری برای یک محصول 

 .دهداثیر قرار می وضعیت ورود شرکت های تازه وارد را تحت ت

 

 قدرت رقابتی رقبای موجود

مورد توجه قرار بگیرد. در صورت بیشتر ترین نیروی مدل پورتر است و باید قوی  این نیرو عموماا 
شدت باالی رقابت بین رقبا می توان گفت ورود به این عرضه چندان جذاب نیست. شدت رقابت  

 :بین رقبا متاثر از این عوامل است

 .شودهزینه ثابت باال باعث شدت در رقابت می  :هزینه ثابت
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تواند باعث سختی رقابت  تبدیل و تغییر مسیر از یک کاال به کاالی دیگر می هزینه   :هزینه تبدیل
 .شود

هرچه رقبا از نظر امکانات و سرمایه ها )دارایی مالی، نیروی انسانی و …( و نوع   :مشابهت رقبا 
 .تری وجود داردتوان گفت رقابت شدید محصول به هم شباهت داشته باشند می 

  یک صنعت راحت نباشد )هزینه تبدیل باال، سرمایه ثابت باال، قیمت اسقاطاگر خروج از : موانع خروج
 .آیدرقابت شدیدتری به وجود می   های دولتی و …(کم، محدودیت 

 

 PESTEL  عوامل
گیرد.  ر مورد بررسی قرار می این مدل برای تشریح عوامل محیطی کالن موثر بر یک کسب و کا

ازجمله این موارد    PEST، STEPE در دسترس است، PESTEL های متفاوتی ازتعاریف و نسخه 
های گوناگون  عنوان بخشی از تکنیک تحلیل استراتژیک، در بخشبه PESTEL  هستند. مدل

وکارها، صنایع  کسب تواند برای درک تصویر کالن از محیط این مدل می . گیردمورداستفاده قرار می 
 است:  ریز یهاسرنام واژه  ELPEST 9.یردو کشورها مورداستفاده قرار گ

•  P سیاسی (Political)  

•  E اقتصادی  (Economic) 

•  S اجتماعی  (Social) 

• T  تکنولوژیک  (Technological) 

•  E محیطی (Environmental)  

• L  قانونی (Legal)    

کشور است.   یاس یوکار، ثبات س کسب  تیل مؤثر بر موفق عواماز  یک ی (Political): یاسیعوامل س 
. در مقابل  دهندی از خود بروز م  ی ثباتی ب  یاس یس  یرفتارها یطور سنتاز کشورها به  یبرخ

  یهات یفعال  یرا برا طی برخوردار بوده و شرا ی باالتر  یاس یهستند که از ثبات س   ییکشورها
و    برندی در ثبات به سر م یاس یازنظر س ه ک  ییاست کشورها  یع ی. طبکنندی م   ایمه  یاقتصاد
  یاقتصاد ت یفعال ی برا  ی بهتر یهانه یگز  دهند،ی از خود نشان م استیمعقول در س  ی رفتارها
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حوزه مورد   ن یتواند در ا  یم  زین ی بخش خصوص ی گذاره ینگاه دولت به سرما  ن یهستند. همچن
کنند و تالش   یاستقبال م ی خصوص ی ها هیکه از سرما  ییها   حکومت.  رد یقرار گ  ل یو تحل هیتجز 
 . رندیگ یداران قرار م  هیمورد استقبال سرما  شتری ب ندینما تی از آن حما ندینما  یم

ها، قوانین مالیاتی،  توان برای این بخش در کشور ما درنظر گرفت: تحریم از جمله عواملی که می 
 قوانین بهره و... 

موضوع اقتصاد است.    ط،یمح ی ابیدر ارز  تی اهم با  گریعامل د (Economical): یاقتصاد
بخش ،   پول قدرت ،ی رشد اقتصاد، تورم ، نرخ بهرهمرحله شامل  ن یدر ا  ی موردبررس   یهاشاخص
  یثبات اقتصاد  ن یو … است. همچن کارآمد یمال نیتام یهاستم یس  ،نرخ بیکاری  ،ی قو یخصوص

  سکی وده و رشور بآن ک یاقتصاد  رانیگ میاقتصاد و تصم یکارآمد یهاکشور از نشانه  کیدر  زین
  یهاشاخص  یو ناگهان  دی. در مقابل نوسانات شددهد ی در کشور را کاهش م ی گذاره یسرما

  یمثبت برا  یعامل  زیشود. پول پرقدرت و با ثبات ن  گذارانه یتواند منجر به خروج سرما ی م  یاقتصاد
  یتواند برای م  آرام یتوجه داشت کاهش قدرت پول با روند  دی . البته بادیآی حساب م ها به شرکت

ورود،    یاقتصاد مساعد برا ک ی گرید نشانه .باشد دی رفاه جامعه مف شی توسعه صادرات و افزا
است و   فیضع ی که بخش خصوص ییبزرگ و فعال است. در کشورها  یوجود بخش خصوص

بوده و عموماا فساد   ن یی پا  ی ورهره ب شود،ی وابسته انجام م  ی و نهادها یکارها توسط بخش دولت 
مهم    اریبس  زین یصو خصو  یدولت ی هابخش یهماهنگ   زانی قرار دارد. البته م  ییح باالدر سط

مواجه شوند.   یجد  ی با خطرها  توانندی وکارها مالزم، کسب  یاست. در صورت عدم هماهنگ
و    ،ی مال ،ی کالن پول  یهااست یس  ،یکارآمد و هماهنگ با بخش خصوص ستمیس  کی دولت در 

  . وجودشودی و بهبود اقتصاد م ییا یکه منجر به پو کندی م م یتنظ یاگونهرا به  ی تجار
  نگیز یو ل  یمال ن یتأم  یهاکارآمد و قدرتمند مانند بورس، بانک، شرکت   یمال ن یتأم  یهاستمیس 
 .ستنشان از کارآمد بودن اقتصاد ا زین

  یکالن است. برا ط یمح ل یموردتوجه در تحل گریموضوع د   ،یعامل اجتماع  (Social): یاجتماع
سواد  ، فرهنگ ،یت یجمع یهرم سن  ،تینرخ رشد جمع چون  ییهابه شاخص دی عامل با  ن یا یس رر ب

گاه ها در شاخص  ن یتوجه داشت. اصوالا مساعد بودن ا ییگراقانون و  اخالق کار ،ی اجتماع یو آ
 .در کشور شود ی گذاره یسرما طیتقاضا و بهبود شرا ش یمنجر به افزا  تواندی کشور م  کی
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است.   ی کالن، عامل فناور  طی مح ل یموردتوجه در تحل  گریعامل د (Technological): ی ورافن
و سطح پوشش    ی فناور ریینرخ تغ د،یتول  یندهایو توسعه، خودکار بودن فرآ  قیتحق   یهات یفعال

  .عامل است ن یمؤثر در ا  یهاشاخص  ن یترازجمله مهم  دهی اینترنت

  ن یها، ا ها و ملت در نزد دولت  ست یزط یمح تی اهم   شیبا افزا  (Environmental): ستیز طیمح
  ،یط یمحست ی ز راتییاست. عالوه بر شاخص تغ  شدهل یتبد  هال یمؤلفه مهم در تحل ک یعامل به 

  ییعامل موردتوجه است. کشورها  ن یمهم ا یهاعنوان شاخص به  زیکشور ن کیوهوا  و آب   میاقل
والت منطبق با  ده از محصبر استفا شود،یگرفته م  یجد  یطیمحست ی ز راتییتغ  اهکه در آن

اساس   ن یاز کشورها بر هم  ی اریدر بس کیدارند. موج مصرف محصوالت ارگان دیتأک  ستیزط یمح
توجه داشته   یطی محست ی بازارها به نکات ز ن یدر هنگام ورود به ا دی وکارها بااست. لذا کسب 

کشورها   یرشد اقتصادبر تقاضا و  یاثر مثبت  تواندی م  زیوهوا نو آب  می باشند. مساعد بودن اقل
 .مؤثر است زی ونقل نحمل  یهابر روش  میداشته باشد. اقل

کالن کشور، موردتوجه   طی عامل مؤثر بر مح ن یعنوان آخر به   ن یقوان ت ی (: درنهاLegal)  یقانون 
  نیقوان، قانون تجارت  ،ی اجتماع نیتأم،  قانون کارمانند  ن یاز قوان ی. برخ ردیگی وکارها قرار مکسب 

به   ورود ی ها براکتموردتوجه شر   دی، و … باواردات و صادرات، کنندهاز مصرف  تیحما،  ضد انحصار
  ن یقوان ن یاز ا  یکشور ممکن است بر برخ کیها بسته به روش ورود به بازار . شرکت رند یبازار قرار گ
 . ندینما  ی شتر ی تمرکز ب
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 SWOTتحلیل 
ها فرا  بندی این تحلیل ان جمع پس از بررسی و تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی، اکنون زم

از حروف  SWOT ماتریس کنیم.استفاده می  SWOTز ابزار معروف رسد. برای این منظور ا می 
 و تهدید (Opportunity) ، فرصت (Weakness) ، ضعف (Strength) ابتدای مفاهیم قوت

(Threat)  و    قوت و ضعف اطنق ،محیط داخلی کند تا در این ابزار به ما کمک می  .است تشکیل شده
 را شناسایی کنیم.  هاها و تهدید فرصت  ،محیط خارجی در 

 

 :شودگام های زیر طی بایستی  SWOT برای انجام تحلیل سازمان به وسیله ماتریس 

 عوامل داخلی و خارجی  دهی: وزنگام اول
زمان  بر اساس اینکه عوامل سطح کالن یا سطح صنعت اثر بیشتری روی سادر ابتدا : عوامل خارجی 
  دهیم.نمره می  30و محیط صنعت   70محیط کالن به  دهیم. به طور مثال ها نمره می دارند، به آن 

دهیم که جمع  ای نمره می به گونه  PESTELسپس به هر یک از عوامل نیروهای پنچگانه پورتر و 
 شوند.  100از این دو مورد حداکثر نمرات هر یک 

مالی و حسابداری،  عوامل ی، ابیعوامل بازار،  مدیریتن و عوامل سازما  به هر یک ازعوامل داخلی: 
دهیم که جمع  ای نمره می به گونه  ITعوامل تولید و عملیات، عوامل تحقیق و توسعه و عوامل  

 تجاوز نکند.  100ها از آن 
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 عوامل   از ریزهر یک   گام دوم: محاسبه نمره
این ضرایب   آنان، بایستی یرتاث  ضریبو    ریز عواملضریب ، اهمیت کلی عواملضریب پس از تعیین 

 به عنوان ضریب اهمیت نهایی لحاظ شوند.   در یکدیگر ضرب شده و

 گام سوم: محاسبه امتیاز کلی عوامل داخلی و خارجی 
کنیم تا نهایتاا  هایی که گذشت، در این بخش اعداد به دست آمده را با هم جمع می با توجه به گام 

بنابر این در انتهای این گام ما دو عدد داریم که  به دست بیاید.  امتیاز کلی عوامل خارجی یا داخلی 
 امتیاز کلی عوامل داخلی و عوامل خارجی خواهد بود.

 SWOTماتریس   گام چهارم: موقعیت یابی در
 : کنیمکنیم و در ماتریس زیر معین می کوچک می  2تا   0دو عدد گام قبل را در مقیاس  

 

 (W)ضعف  (Sقدرت ) 

 SO WO (O)ت فرص

 ST WT (T)تهدید 
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های  توان یکی از استراتژیدهد، می سازمان را در کدام سلول قرار می با توجه به اینکه عدد نهایی 
 زیر را درنظر گرفت: 

در این استراتژی هدف این است که از مزیت های موجود در  (WO): هاستراتژی محافظه کاران 
. به طور مثال با توجه به فرصت موجود در بازار،  ه شودها برای جبران نقاط ضعف استفادفرصت 

 ولیدی سازمان را که در آن ضعف داریم جایگزین محصول مورد اقبال بازار کنیم. محصول ت

هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از   (WT): استراتژی های تدافعی
یطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز  در چنین شرا تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معموالا 

های دیگر این  شرکت  ادغام با و یا  انحالل، واگذاری کاهش عملیات  م از روشتوانیمی و قرار دارد  
 .را کنترل کردبحران 

سازمان با  وضعیت، سازمان در بهترین حال خود قرار دارد.  در این  (SO): استراتژی های تهاجمی
 . داخلی بیشترین بهره را از فرصت های خارجی می بردهای  تکیه بر قوت 

در این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده   (ST): بتیاستراتژی های رقا
شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی  

با تکیه بر نقاط قوت بایستی تهدیدها را به فرصت  ؛ به عبارت دیگر  شود تهدیدات را از بین بروند
 تبدیل کرد. 

 

  شود.شروع می ها  ی تحلیلنقطهآخرین   از ،راتژی خاب استآغازین انت ینقطه
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 10انواع استراتژی 
و   بررسی و تحلیل عوامل داخلی،  باورهای سازمانپس از بررسی تمام مراحل گذشته از جمله بررسی  

  و  ها انواع تژیاسترا پردازیم.ها میانواع استراتژی حال به بررسی  ، SWOTتحلیل و   خارجی سازمان
تری انواع  ند. اما در اینجا به یکی از اصلیشوئه میاراتلفی دارند و در سطوح مختلفی مخ  اقسام

    ارد.دبرای کسب و کارها و جامعیت زیادی ایم که عمومیت  رداختهها پاستراتژی 

 آمده است: بندی انواع استراتژی در ادامه تقسیم

 

 

 

 

 

 
 . دهند ی م  توسعه را سازمان هایفعالیت که   ،رشد هایتراتژیاس  .1
 . دهندی نم سازمان یفعل هایفعالیت   در تغییری که   ،ثبات هایاستراتژی .2
 . دهندی م  کاهش   را سازمان هایفعالیت  سطحکه  ،کاهش هایاستراتژی . 3

 

 
 

 د: هستن  بندی طبقه  قابل  دیگر، استراتژی  چند به خود  هااستراتژی این  از کهری

 یتژاتر اس

 رشد 

 کاهش

 ثبات
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  شدر هایتراتژی اس

  و رشد موجب  که هستند   یهای آن  تجاری،   مؤسسات برای بنگاه سطح در هااستراتژی بهترین 
  یاصل  استراتژی   دو. گرددی م  هاآن   همه  یا یبرخ از یترکیب  یا  سودها ،های دارای  فروش، در افزایش

  صنعت یا تولید خط کی  روی بر ستراتژی ا این  درکه    تمرکز استراتژی : از اند  عبارت  که دارد وجود رشد
  دیگر صنایع به ورود یا  دیگر محصوالت  تولید با استراتژی  این که  تنوع استراتژی  و  شودیم  تمرکز
 . کندی م  ایجاد  تنوع

  ذ می، اتخاهستند (SO)  تهاجمییا  ( ST) رقابتیوضع در م که ییها شرکت در ی استراتژنوع   ن یا
 شود.

 

 

 

 تمرکز  استراتژی

  کی از  یبخش محدود ای  بازار مشخص کیورود به  یمنابع خود را روشرکت  استراتژی تمرکز،در 
که شرکت بخش موردنظر   شودی استفاده م  یتمرکز معموالا زمان ی. استراتژکندی متمرکز م  صنعت

  ی ازهاین  زیو متما کامل پوشش  یو محصوالت الزم را برا  شناسدی م  یخوب بازار هدف خود را به از 
 دارد. اریدر آن بخش بازار در اخت انیمشتر 

 

 تنوع  استراتژی 

  یفرد خود برا منحصربه  محصوالت  یاب یو بازار   یمشتر یهدف توسعه شرکت با  کیکه  یکردیرو
که  رودی به کار م  یمعموالا زمان   زیتما ی . استراتژ ردیگی م  شیدر پ انیمختلف مشتر   یهابخش 

را در   هات ی مز ن یا تواندی هستند و شرکت م  یروشن  یرقابت یایمزا یمحصول آن دارا شرکت و 
 منتقل کند.   ی به مشتر یخوببه  یغات یتبل و  یابیبازار یها ن یو کمپ کارهاقالب راه 

 

 

 تمرکز 

 تنوع 
 استراتژی رشد 
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 ثبات  هایاستراتژی 

  زمان مدت  برای  اگر  حال درعین  اما دنباش   مفید توانندی م  مدت کوتاه در  ثبات هایاستراتژی
  دسته این  انواع  ترین استفاده  مورد  و  لترین متداو. باشند  کخطرنا  توانندی م  شوند، دنبال ی طوالن

 . سود استراتژی  و  تغییر  عدم استراتژی  محتاطانه،  آغازیا  توقف استراتژی : از عبارتند استراتژی از

 شود. ذ می، اتخاهستند (WO)  کارانهظهمحافوضع در م که ییها شرکت در ی استراتژنوع   ن یا

 

 

 

 محتاطانه   یاآغاز  توقف استراتژی 

  ادامه از  قبل  قوا تجدید و  استراحت برای یفرصت  ؛است وقفه یا فرصت ینوع  واقع  در استراتژی  این 
ی  سریع رشد نرخ از زیادی زمان مدت برای که یشرکت یوقت.  کاهش یا رشد هایاستراتژی از کهری

  منابع و  کند استفاده ی موقت استراتژی  ک ی عنوانه ب استراتژی  این  از تواندی م ، است  بوده برخوردار
حتیاط بیشتری  یستی با ا با  محیط، اوضاع بهبود   تا دیگر عبارته ب. کند بررسی  و  ترمیم را خود
 شروی  کرد. پی

 

 تغییر  عدم استراتژی  

  و عملیات ادامه به تصمیمی  یعن ؛است  جدیدی کار ندادن انجام  بر تصمیم تغییر، عدم استراتژی 
  آن نام توانی م  یسخت به چه اگر. نیست یبین  پیش قابل   آینده اینکه خاطر  به یفعل  هایسیاست

.  است  شرکت موقعیت در یمهم   تغییر ندادن روی در استراتژی  این  موفقیت  نهاد، استراتژی  را
  و  وضعیت  ادامه به را شرکت ثابت،  یمحیط وجود  و صنعت  کی در شرکت  مناسبی  رقابت  موقعیت
  اعمال خود فروش و  سود اهداف در محدودی تغییر  و کندی م  ترغیب اشی فعل   هایفعالیت 

  نقطه یا  ضعف نقطه و کندی نم  مشاهده را یمشخص   و بارز تهدید  یا فرصت  هیچ  شرکت. دکنی م
  آوری  سود شرکت.  شوندی نم  وارد  جدیدی مقتدر رقبای صنعت، این   در. ندارد ایبرجسته  قوت
  شرکت مدیران  که شودی م   باعث محیط،  آرامش . است ثبات با  محصوالتش بازار و  دارد یخوب

 .کنند دنبال را تغییر عدم استراتژی 

 قف تو
ت با ث استراتژی  عدم تغییر 

 سود  
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 سود  استراتژی 

  شدن بدتر حال در که یوضعیت  در جدید کاری  ندادن  امانج  بر یمبن است  یتصمیم  سود، استراتژی 
  سود استراتژی . اندیموقت  مشکالتش انگار که کندی م  عمل   طوری  حال  عین  در شرکت اما. است
  کاهش اثر بر شرکت هایفروش  که  یدرحال سودها، از یمصنوع  حمایت   برای تالش از است عبارت
  استراتژی  مشخص  طور  به . است کاهش  حال در مدت،  کوتاه در  یاحتیاط مخارج و  گذاری  سرمایه
  متاسفانه.  بگذراند یسالمت  به را ی موقت و دشوار دوره کی  تا کندی م ک کم  شرکت به  تنها سود

  موقعیت به  جدی آسیب شود واستفاده پیروی  زیادی مدت اگر  و است کننده اغوا سود، استراتژی 
شود اما به  ن مییاراتژی سود بظاهراا با نام استراتژی استاین .  اختس  خواهد وارد  شرکت ی رقابت

رخ  صورت خود را سیلی س کند طالح سعی میبه اصکند و  ی شرکت سودی کسب نمیمعنای حقیق 
 نگه دارد. 
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 کاهش  های استراتژی 

  باعث  که است ضعیف  حدی به تولیدش خطوط همه   یا  یبرخ در شرکت یرقابت  موقعیت  که وقتي
  ؛کنند انتخاب را ینشین قبع استراتژی شوندیم   ترغیب  مدیران ،شودی م  آن عملکرد  شدن ضعیف

  زیان به شدن تبدیل   حال در آن سود و  است کاهش  درحال  شرکت فروش ی وقت دیگر عبارت به
  فشار  ها،استراتژی از دسته  این . کنند انتخاب را  استراتژی   این  شرکت مدیران  است ممکن   باشد،ی م

  تحت  بازنده  فوتبال تیم  کیی  مرب  مثل  شرکت مدیرعامل .  کنند یم  وارد عملکرد  بهبود برای زیادی
  در شرکت مدیریت .شد خواهد  اخراجگرنه   و بدهد  انجام کاری  ترسریع   چه هر  تا دارد قرار فشار
  انواع از ییک  از تواندی م  او .انداخته بد روز این  به  را  شرکت که است یضعف نقاط   حذف برای تالش

  استراتژی  ،جهت  تغییر   استراتژی : از عبارتند   هااستراتژی   این . کند استفاده را کاهش هایاستراتژی 
 . انحاللیا ی ورشکستگ استراتژی  و  واگذاری  یا روشف

 شود. ذ می، اتخا هستند (WT)  فعیتدا وضع در م که ییها شرکت در ی استراتژنوع   ن یا

 

 

 

 

 جهت   تغییر  استراتژی  

  شرکت مشکالت که  یوقت . کندی م  تاکید  یعملیات  یکارای ارتقای و  بهبود بر جهت تغییر استراتژی 
  این . است  یمنطق  و  معقول  استراتژی  این  از  استفاده نیست، یبحران هنوز  اما است فراگیر

  مرحله و  سازی  ککوچ  مرحله:  دارد یاساس  مرحله  دو است،  یغذای رژیمک  ی همانند  که استراتژی 
 . تثبیت

  و اندازه در کاهش طریق از وضعیت   شدن بدتر از جلوگیری  برای است ایاولیه  تالش ،سازی  ککوچ
 هشد ترک کوچ شرکت تثبیت  برای  برنامه کی  اجرای از  است عبارت ،تثبیتو    شرکت هایهزینه
 . یکنون

  تا  کنندیم  تهیه  ایبرنامه  شرکت مدیران  شرکت، در ها فعالیت  انجام روند کردن هموار  برای
  این .  کنند توجیه را یعملیات  هایفعالیت   هایهزینه  و  داده کاهش را غیرضروری  سربار هایهزینه

 تغییر جهت
 کاهش   یها ی استراتژ یواگذار ایفروش 

 انحالل  ای  یورشکستگ
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  کارکنان از  بسیاری  نگردد،   اجرا ی درست به تثبیت  مرحله اگر.  استی  حیات  بسیار سازمان برای مرحله
  شرکت کنند، مشارکت   استراتژی  این  اجرای در کارکنان همه اگر البته .کرد  خواهند کتر  را آن شرکت،
  باقیمانده کاهش استراتژی  اجرای  از پس و  سخت شرایط این  از یقبل  شرکت گذر از پس که جدیدی
  را اشی رقابت موقعیت  شرکت یحالت چنین  در.  بود  خواهد تریافته  سازمان و  تر  قوی بسیار است،
 . بدهد  توسعه را خود هایفعالیت  دوباره تواند یم   و  است بخشیده بهبود

 واگذاری  یا فروش استراتژی 

  عقب تواندیم  نه حال درعین  و  است ضعیف  خود صنعت در شرکت یرقابت  موقعیت  که یوقت 
  فروش  به را شرکت اینکه جز ندارند  ایچاره آن   مدیران  شود، دیگر یاسیرشرکت نه و  کندی نشین

  مدیران  چنانچه. شودیم   فروخته  شرکت کل  ،فروش  استراتژی  در. کنند کتر  را صنعت آن و  برسانند
  کل  فروش بپردارزد، یخوب  قیمت نیز خریدار  شرکت  و  سازند قانع را سهامداران بتوانند شرکت
  است ممکن  باشد، متعدد  شرکت هایفعالیت اگر. رسدیم  نظر به معقول   وی  منطق شرکت
  فروش  به را خود  فعالیت واحدهای از ییک ییعن  کنند،  انتخاب را واگذاری  استراتژی آن مدیران
 . برسانند

 انحالل  یا  یورشکستگ  استراتژی  

  و دارد صنعت در یضعیف  بسیار موقعیت گیرد،ی م  قرار ممکن  شرایط  بدترین  در ی شرکت یوقت 
.  است ناگوار نیز  هاآن همه که دارند رو پیش محدود راه چند آن مدیران  ندارد، هم  یدرخشان آینده

 از باید شرکت  نیست، ناجذاب  یصنعت در ضعیف  شرکت کی  خریداری  به حاضر  هیچکس   که آنجا از
  را شرکت مدیران  ،یورشکستگ  استراتژی  براساس  .کند استفاده تصفیه  یا یورشکستگ  استراتژی 

  تصفیه را شرکت وتعهدات  های بده آن  فروش  محل  از  هدادگا تا گذارندیم دادگاه اختیار در
  یصنعت در بتوانند و گردند ترقوی  ،یورشکستگ  ازاعالم پس که امیدوارند شرکت ارشد مدیران .کند

 . سرگیرند از را  خود فعالیت ترجذاب
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ز را با مفاهیم  ه عزیا خوانندشمتا  چه الکترونیکی سعی داشت باید اشاره کنم که این کتاب  در انتها
ید به یکی از نتوامند برای یادگیری بیشتر می قهآشنا کند. شما خواننده عال   استراتژی نیادی ب

 ید. سر بزن msyazdan.ir من  و یا به سایتمه آمده است مراجعه  ا ادی که در منابع
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