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 ریزي استراتژیکرنامهب

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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 5 از  2 صفحه   ریزي استراتژیکرنامهب

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ریزي استراتژیک بر چگونگی دستیابی به اهداف سازمانی با توجه به منابع قابل دسترس تمرکز دارد که برنامه
 .مسئولیت آن بر عهده مدیریت عالی سازمان است

 ریزي استراتژیکهاي برنامهگام

 :ریزي استراتژیک در شکل زیر بیان شده استهاي فرایند برنامهبه طور کلی، گام

 مأموریت و اهداف :گام اول •
 وتحلیل محیط خارجیتجزیه :گام دوم •
 وتحلیل نقاط قوت و ضعف درونی سازمانتجزیه :گام سوم •
 وتحلیل استراتژیکتجزیه :گام چهارم •
 خلق استراتژي :گام پنجم •
 اجراي استراتژي :گام ششم •
 ارزیابی نتایج :گام هفتم •

ــتفاده ازاهداف و مأموریتبا تعیین  ــلی و فرعی؛ با اس ــتراتژیکتجزیه «SWOT» مدل هاي اص  وتحلیل اس
هاي بالقوه اي که نقاط قوت و ضــعف درونی ســازمان شــناســایی و تهدیدات و فرصــتگیرد. بگونهصــورت می

شود. گیري استراتژي سازمانی فراهم میگیرد و زمینه براي شکلمحیط بیرونی سازمان مورد ارزیابی قرار می
یرند تا گاستراتژي سازمان پیگیري شده و نهایتاً؛ نتایج مورد ارزیابی و بازنگري قرار می در مرحله بعدي اجراي

 .اجراي استراتژي محقق شود
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 5 از  3 صفحه   ریزي استراتژیکرنامهب

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

 

 ریزي استراتژیکفرآیند عمومی برنامه: 1شماره  نمودار

 چهار سطح استراتژي

ستراتژي سازمان موجودیت پیدا میا سطوح مختلفی از  سطح  کنند. به طور کلی در هرهاي در  سازمان چهار 
 :پذیر استمتفاوت استراتژیک سازمانی امکان

 ها)سطح اول: استراتژي سطح شبکه (سطح بین بنگاه .1

 سطح دوم: استراتژي بنگاه مادر (سطح کالن سازمانی) .2

 وکار (سطح واحد سازمانی)سطح سوم: استراتژي واحد کسب .3

 اي)هاي عملیاتی (سطح وظیفهسطح چهارم: استراتژي .4

ستراتژي سطح شبکه ستراتژي :ا شبکهمرتبط با اهداف و ا وکاري مطرح هاي چند کسباي بین بنگاههاي 
ست که بحث اتحادها و همکاري ستا شای هاي مختلف هر بنگاه به گیهاي کالن را در بر می گیرد تا بتواند از 

اي استفاده کرد. این سطح جدیدترین سطح تعریف شده در تدوین استراتژي است که آقاي مایر نحو شایسته
 .مطرح کرده است» استراتژي: زمینه، محتوا و فرایند«در کتاب خود به نام 
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

سازمان سطح کالن  ستراتژي  سازمان بوده و چگو :ا افزوده نگی ایجاد ارزشمرتبط با اهداف و گستره کلی 
سب سطح بنگاه مادر براي واحدهاي ک سازمان را بیان میدر  شتیبانی  سیله وکار و پ ستراتژي بو دارد. این ا

گیرد. تدوین مزیت مادري مدیریت عالی ســـازمان براي نظارت بر مناطق و عملیات کل ســـازمان شـــکل می
 :شوند، عبارتند ازین سطح مطرح میهاي کلیدي که در ابخشی از این استراتژي است و پرسش

 چه نوع خدمات و محصوالتی باید ارائه شود؟ •
 اهداف و انتظارات براي هر خدمت یا محصول چیست؟ •
 تخصیص منابع براي دستیابی به اهداف چگونه باید باشد؟ •

ن ح کالن سازماهاي سطتوان از جمله استراتژيتدوین استراتژي سازمان براي یک دوره سه تا پنج ساله را می
 .بشمار آورد

سازمانی سطح واحد  ستراتژي  ست. اینکه چطور می :ا سازمان در بازارهاي خاص ا توان مرتبط با موفقیت 
تواند در بازار شناسایی و خلق شود، کدام هاي جدیدي مینسبت به رقباء مزیت رقابتی ایجاد نمود، چه فرصت

ستاي اهداف ساز مان محصوالت یا خدمات در کدام بازار باید ایجاد شود، تا چه حدي نیازهاي مشتریان در را
شد میتأمین می سازمان ر سهم بازار  سودآوري یا  ستیابی به اهداف شود و  ستراتژي براي د کند. این نوع ا

 :هایی از این قبیل استگیرد و شامل پرسشواحدي خاص شکل می

 وکار یا پشتیبانی چه خدمات یا محصوالتی باید ارائه کند؟واحد کسب •
 ود؟به چه مشتریانی خدمت یا محصول ارائه ش •
 توزیع منابع در داخل واحد چگونه باشد؟ •

افزایی ها در جهت همتدوین اســتراتژي براي واحدهاي ســازمانی و همســویی اســتراتژیک بین این اســتراتژي
ــتر بین واحدها یا بین بنگاه مادر و واحدها به عنوان یکی از بخش ــطح قرار بیش ــازمان در این س هاي مهم س

 .دارد

سطح وظیفه ستراتژي  هایی هســتند که چارچوبی براي مدیران در هر وظیفه براي اجراي اســتراتژي :ياا
ستراتژي سازمان، ارائه میا سطح کالن  سازمان و  سطح واحد  ستراتژيکنند. برنامههاي  هاي هاي عملیاتی از ا

 .کننداي پیروي میهسطح وظیف

 هاي عمومی پورتراستراتژي

صاحب مایکل پورتر ستهاز  ستراتژينظران برج سازماني مدیریت، ا ستهاي رقابتی و بازاریابی  سه د ه ها را به 
 :کند که عبارتند ازتقسیم می
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 ..یا به اشتراك بگذارید

 ي کل مربوط به محصول یا خدمتکوشد تا هزینهدر این استراتژي، سازمان می :استراتژي رهبري هزینه .1
 .را با کمترین مبلغ در مقایسه با سایر رقبا در صنعت موردنظر عرضه نماید

کوشد تا محصول یا خدمت متمایز و منحصر به فردي را براي مشتریان خلق سازمان می :استراتژي تمایز .2
 .ها حتی حاضرند مبلغی اضافی نیز بابت آن بپردازندکند که آن

ست که در آن یک کسب :ستراتژي تمرکزا .3 ها تمامی توجه خود برداري از فرصتوکار براي بهرهراهبردي ا
 .سازدرا بر روي یا چند بخش خاص و کوچک از یک بازار بزرگ معطوف می

 هاي خلق استراتژيروش

هایی ها تحت عنوان روشتلفی وجود دارد که این روشهاي مخهاي اســتراتژیک، روشبراي هر کدام از گزینه
 :شوندخلق استراتژي به سه دسته تقسیم می

ستراتژي :توسعه درونی .1 سازمانی و بر پایه ظرفیتدر جایی که ا سازمان ها بوسیله افزودن منابع  هاي خود 
شــود، به عنوان روش نیز نامیده می» توســعه پویا«قع تحت عنوان شــوند. این روش که در برخی مواایجاد می

سوب می ستراتژي مح سازمانی از طریق اولیه در ایجاد ا سعه درونی داراي مزیت مهم ایجاد ظرفیت  شود. تو
سازمان مزایاي  سعه یابد و  سازمانی بیش از اندازه تو ست که در این روش منابع  ست. البته ممکن ا یادگیري ا

 .شدن را از دست بدهدتخصصی 

ساب .2 سازمان، منابع و ظرفیت :روش ادغام یا اکت سازمانجایی که یک  صدي  هاي هاي خود را با پذیرش ت
گیرد، چرا که توســعه دهد. امروزه این روش به عنوان روشــی عمومی مورد اســتفاده قرار میدیگر توســعه می

گذارد، پیامد خوبی شود. البته اثري که روش ادغام از خود جاي مینایی باال حاصل میظرفیت با سرعت و توا
ست به علت تفاوت شرکتندارد، چرا که ممکن ا سوي بنگاه هاي فرهنگی و عدم درك  شده از  هایی که ادغام 

 .مادر، مشکالتی بوجود آید

ستراتژیک .3 شوند تا ها سهیم میجایی که دو یا چند سازمان در منابع و فعالیت :توسعه مشترك و ائتالف ا
ست، چرا  ست که در حال عمومیت یافتن ا ستراتژي جدیدي ا شترکی را دنبال نمایند. این روش ا ستراتژي م ا

 .رآیندسازي بتوانند به تنهایی از عهده محیط پیچیده در فرایند جهانیها همیشه نمیکه امروزه سازمان
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