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آشنایی با اثربخشی
و

نظریه های اثربخشی درسازمان

جلسه اول
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تعریف هدف سازمانی

.دبه آن را دارقصد رسيدنهدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است كه سازمان 

.استنتيجه يا نقطۀ نهاييهدف سازمانی نمایانگر یک 
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انواع اهداف در سازمان ها
:بُعد اول

(ماموریت)هدفهای رسمی

الن یا عبارت است از بیانیه های رسمی كه به بصورت نسبتاَ آرمانی طراحی شده و بیشتر نشان دهنده اهداف ك

.تصویرمطلوب سازمان از خود  است

هدف های عملیاتی

.  روندهای داخلی و نحوه تخصیص منابع درسازمان را منعکس می كند

(وظایف و فعالیتهای عملی انجام شده در سازمان)
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:بُعد دوم

هدف های كوتاه مدت

هدف های بلند مدت
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اثربخشی چیست؟

خودو بدون هدر دادن منابعمنابع خاص با استفاده از اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است كه یک سازمان

.اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می كندفرسوده كردن غیر ضروریو بدون 

.در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف هایش را نشان می دهد

.به اهدافش تحقق می بخشداثربخشی اندازه ای است كه یک سازمان
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سازمانیاثربخشیمقیاس هایومعیارها

حوادثكیفیتسودكارآییبهره  وریاثربخشی كلی

رشد
میزان غیبت از 

كار
روحیهانگیزشرضایت شغلیترک كار

انسجامكنترل
انعطاف پذیری

و انطباق
برنامه ریزی و 
هدف گذاری

اجماع دراهداف
نهادینه سازی 
اهداف سازمانی

ا سازگاری نقشه
و هنجارها

مهارتهای 
ارتباطی 
مدیریتی

مهارتهای
یاجرایی مدیریت

مدیریت 
اطالعات و 
ارتباطات

آمادگی سازمانی
بهره برداری از 

محیط

ثبات
مدیریت منابع

انسانی
مشاركت 
كاركنان

ارزیابی محیطیفضای ارتقاءآموزش
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سازمانياثربخشيمدل های

(Goal Model)هدف مدل

از ( یدرصدباالی)، اثربخشی را به عنوان تحقق كامل یا بخش وسیعی (نیل به هدف)هدف مدل
.تعریف می كنداهداف سازمان

اده از روش مبتنی بر تأمین هدف یا نیل به هدف استفدر سازمان های تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان
ا معموالً سازمان ها عملکرد خود ر. می شود؛ زیرا می توان هدف های تولیدی شركت را به آسانی اندازه گیری كرد

.برحسب سودآوری، رشد، سهم بازار و بازده سرمایه گذاری اندازه گیری می كنند
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سازمانياثربخشيمدل های

رویکرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اظهار می دارد كه سازمانها متشکل از 
اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل كند، اثر . قسمت های فرعی مرتبط به هم هستند

.عملکرد ضعیف آن، بر عملکرد كل سیستم مؤثر واقع می شود

نمی تواند روابط حسنه خود را مدیریت. اثربخشی، مستلزم آگاهی و تعامالت مؤثر با عوامل محیطی است
با مشتریان، عرضه كنندگان مواد اولیه، مؤسسات و نهادهای دولتی، اتحادیه ها و عوامل مشابه كه قدرت 

.را دارا هستند، نادیده بگیردمخدوش نمودن عملیات باثبات سازمان

(System Model)سیستمی مدل
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سازمانياثربخشيمدل های

((Strategic Constituencies Modelذی نفعان استراتژیک  مدل
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سازمانياثربخشيمدل های

(Competing-Values Model)ارزش های رقابتی مدل

رویکرد ارزش های رقابتی با این فرض شروع می شود كه برای ارزیابی اثربخشی سازمانی، بهترین 
.معیار وجود ندارد ومتکی به ارزش های شخصی، ترجیحات و منافع فردی یا سازمانی است

این رویکرد، استدالل می كند كه عناصر مشتركی وجود دارند كه در هر فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار 
هركدام از این . گرفته و می توانند به شیوه ای باهم تركیب شده و مجموعه ای از ارزش های رقابتی را ایجاد كنند

.اثربخشی منحصر به فرد را تعریف می كندمجموعه ارزش ها، مدل
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سازمانياثربخشيمدل های

(Ineffectiveness Model)عدم اثربخشی مدل

جلوگیری می كنند و با نگریستن به این مدل، با تمركز بر عواملی كه از عملکرد موفق سازمان
. به عنوان مجموعه ای از مشکالت و خطاها یک دیدگاه متفاوتی ارائه می كندسازمان،

ساده تر، درست تر و سودمندتر است، و سازمان فرض اصلی و پایه ای این مدل این است كه
را باید مشخص كند تا معیار شایستگی ها را ( عدم اثربخشی)بیشتر، مشکالت و نقص ها 

(. اثربخشی)

.در این رویکرد ،اثربخشی سازمانی به عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعریف شده است
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ادغام معیارهای اثربخشی

در كارشناسان در زمینه مدل ها و معیارهای اثربخشی، یک رویکرد چندبعدی را جهت دستیابی به اثربخشی
گی سازمان های مدرن پیشنهاد كرده اند؛ بدین معنا كه به كارگیری یک معیار واحد، برای تمام مراحل چرخه زند

ص را برآورده سازد، به خصومناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد؛ كه بتواند نیازهای همه افراد سازمان
. اینکه منافع آنها رقابتی بوده و متفاوت از یکدیگرند

اهنگ خوبی برخوردارند، معیارهای اثربخشی را به گونه ای با یکدیگر تركیب و همسازمانهایی كه از مدیریت
خود را مدیران، باید به طور دائم ورودی های مورد نیاز. می نمایند تا با نیازهای آن موقعیت تناسب داشته باشند

، با زمانی كه اطالعات به دست آمده از این طریق. تعیین كرده و آنها را از طریق اعضای استراتژیک فراهم آورند
خشی را ادغام گردد، مدیریت قادر خواهد بود تا تركیبی از معیارهای مناسب اثربفلسفه و رسالت اصلی سازمان

.استنتاج نماید
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عوامل موثردراثر بخشی سازمانی

توسعه منابع انسانی*

فرهنگ سازمانی  * 

رهبری خدمتگزار* 
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چندگانههایارزشرویکردبراساسسازمانیاثربخشیمدلهای

کنترل

انعطاف پذيری

داخليخارجي

مدل سیستم باز

آمادگی/ انطباق و انعطاف : ابزار 
رشد ، كسب منابع و مزیت رقابتی: اهداف 

منابع انسانیمدل

روحیه/ انسجام: ابزار 
رشد منابع انسانی ، تاكید بر آموزش و رشد: اهداف 

مدل هدف عقالنی

هدف گذاری/ برنامه ریزی: ابزار 
بهره وری ، كارآیی: اهداف 

مدل فرآیند داخلی

مدیریت اطالعات و ارتباطات: ابزار 
ثبات ، كنترل: اهداف 
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دیدگاه سازی

جلسه دوم
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استراتژی اثربخش چیست؟

رویکردی تازه دردنیای استراتژی است كه اصالت خود را با رهایی ازشکل و قالب های موجود و با تکیه بر خالقیت 

.وتفکراستراتژیک نمایان می سازد

توصیه اساسی درزمینه خلق استراتژی اثربخش5

پیشنهادات جدید-1

گفتگوهای جدید-2

احساسات جدید-3

دیدگاه های جدید-4

تجارب جدید-5
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.هستندفرصت ها درونمایه خلق استراتژی های اثربخش 

.  درجهت تحقق منافع نهفته درآنهاستتمركز منابع و فرصت های اصلی ماهیت استراتژی ، تشخیص 

....فرصت استراژيک الويت اول فرصت های استراتژيکفرصت ها

فرصت چیست ؟

فراهم شدن عوامل بروز منفعت سازمانی بصورت ناقص
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منفعت بالفعل 

فرصت

فرصت 
بالفعل 

منفعت بالقوه

درک  
وگسترش 

استراتژی دیدگاه
اثربخش

ناقص

کامل
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رویکرد پیش نگر* 

دراین رویکرد ، سازمان با الهام ازدیدگاه خود و روندكار، آینده را پیش بینی كرده و با امید به اینکه در 

های موردنیاز قابلیتبرای  بهره برداری ازآنها مهیا باشد، درجهت دستیابی به فرصت های بالقوه زمان بروز 

. آینده سرمایه گذاری میکند

رویکرد های كالن نگر به استراتژی

رویکرد پس نگر* 

این رویکرد به مراتب . دراین رویکرد ، سازمان پس ازظهور فرصت ، به ایجاد قابلیت الزم روی می آورد 

.رامتوجه سازمان می نمایدفرصتهااقتصادی تر از رویکرد پیش نگراست ولی درمقابل ، ریسک ازدست رفتن 
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اهشکل گیری استراتژی در بستر برنامه و نقش دیدگ



www.sadaghianifar.com

ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش

راهیابی استراتژیک-3تحلیل گلوگاه  -2فرصت یابی -1

فرصت يابي

تحليل گلوگاه ها

راهيابي استراتژيک

موضوعات استراتژيک

عوامل حياتي موفقيت

راهکار استراتژیک

پديده ها
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:ویژگی است5دیدگاه سازی دراستراتژی اثربخش مبتنی بر

نگرش سیستمیک-1

تمركز بر هدف-2

فرصت جویی هوشمندانه-3

تفکر در زمان-4

فرضیه سازی-5
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خالقيت
ديدگاه 
سازی

تفکرخالق

تفکر 
استراتژی استراتژيک

خالقانه
استراتژی اثربخش

فرصت يابي
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شناسایی و تحلیل فرصتها
(فرصت یابی)

جلسه سوم
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استراتژی به دوعامل بستگی دارد     = ارزش یک فرصت 

چه اندازه برای ما مزیت رقابتی ایجاد می كند-1

.چه اندازه پركردن این فاصله برای رقیب ما هزینه دربردارد-2

كاركرد فرصت یابی در این است كه سازمان را متوجه سازد 

آیا مزیت یا فاصله در ذات و ماهیت فرصت وجود دارد؟-1

آیا باید این مزیت و فاصله را ایجاد كنیم ؟-2

اولین الزمه فرصت یابی، حساسیت ذهنی است
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دربستر قواعد موجود درمحیط زاییده میشوندپدیده ها          

بر قواعد مسلط محیطی استوار هستند        فرصت ها          

.باشداستراتژی های آینده ساز وجود دارد كه میتواند مبنایی برای تغییر مفاهیم مسلط محیطی گاهی درپدیده ها پیامهایی از 
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ذهن 
حساس

(تضادهای نهفته دردانش موجود نسبت به موضوع)سـوال

دانش بيشتر             سوال بيشتر

غني سازی 
ذهن نسبت 

به موضوع

:ذهن عبارتست از 
ميزان توجه و حساسيت 
سازمان به پديده های 

محيطي داخلي و خارجي و 
تحليل آنها براساس 

اطالعات

؟
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وقوع پديده

مالحظه 
پديده

درک پيام

تفسير پيام

کشف قواعد و فرصت های استراتژيک

دايما درحال روی دادن است

آيا سازمان ميتواند فرصتها و 
تهديد ها را ببيند؟

(نگاه استراتژيک)

آيا سازمان ميتواند تحليل 
واقعي از وضعيت موجود 

داشته باشد؟
(تفکراستراتژيک)

آيا سازمان راهکاری دارد يا 
ميتواند خلق کند؟

(برنامه استراتژيک)

درک فرصت ها 
(تهديدها)

+
قواعد کسب آنها

(پرهيز از آنها)
=

اثربخشي عمليات 
سازمان
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احساس رضایت ازوضع موجود*

احساس امنیت* 

پایداری سازمانی* 

. مهمترین عوامل بازدارنده سازمان از درک فرصت هاست
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ذهن را نسبت به موضوع حساس كنید-1

ذهن را نسبت به موضوع غنی سازید-2

سازمان را درمعرض پدیده ها قراردهید-3

کتفکر استراتژي
گسترش بينش

کسب اطالعات
سيستم های 

اطالعاتي

جغرافيای کسب 
و کار

.چگونه توزیع شده استچگالی پدیده های كسب و كار جغرافیای كسب و كارنشان می دهد كه 
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تبدیل احساس رضایت ازوضع موجود به احساس نیاز به تغییر وضع موجود 

درک و دریافت ذهنی            درمعرض پدیده ها قراردادن سازمان
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:نظریه كارساز 

درهیات مدیرهكارآفرینان تخریب طلب و محافظه كاران انتخاب تركیبی مناسب از 

ایجاد شرایط مطلوب برای حساس سازی سازمان

پـایـداری بـحـرانی
:پایداری بحرانی 

، تضاد نهادینه شده درنظام اداره سازمان ، ذهن مدیران را نسبت به بدون ازبین رفتن پایداری و ثبات سازمان حالتی است كه درآن، 

.فرصت های محیطی حساس می كند
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گسترش 
R&D

سرمايه گذاری 
جديد

سودآوری

سود آوری
توليد و 
بازاريابي 

درمعرض پدیده بودنثبـات

یر
تغی

ک 
در

 و 
س

ح

تغییر
ثبـات

........
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قرارگرفتن درمعرض پدیده ها

حساسیت ذهنی

وقوع پديده

مالحظه پديده

درک پيام

تفسير پيام

کشف قواعد و فرصت های استراتژيک

غنای ذهنی
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فرصت چیست ؟

فرصت ها كجا هستند؟

فرصت چگونه ادراک میشود؟
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تحلیل گلوگاه ها

جلسه چهارم
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گلوگاه ها

(  منافع نهفته درفرصت های استراتژیک)موانع اصلي سازمان دردستيابي به اهداف استراتژيک 

.به شمار مي آيند
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عوامل تحقق منافع نهفته درفرصت

عوامل تحقق منافع

استراتژیک

غیراستراتژیک

یشایستگی های کلید

گلوگاه های اصلی
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:معموال به دو صورت ظاهر می شوند (CSF)گلوگاه ها

منابع

فرایندها

كلیدی؟

كلیدی؟

کليه عوامل الزم برای توليد که ازخارج سازمان تامين ميشود و شامل مواد اوليه ، 
.اعتبارات ، ارتباطات حرفه ای و سياسي، منابع انساني ويژه و ازاين قبيل مي باشند

متوجه سازوکارهای داخلي سازمان بوده و ايجاد کننده ارزش کاالها و خدمات سازمان از 
(.قيمت و مطلوبيت)ديدگاه مشتری هستند 
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شناسايي عوامل الزم برای تحقق منافع نهفته درفرصت ها:    گام اول 

تقسيم بندی عوامل شناسايي شده به دو دسته استراتژيک و غيراستراتژيک:   گام دوم 

مقايسه عوامل استراتژيک با قابليت های سازمان:   گام سوم 
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تجزیه و تحلیل گلوگاه درسه گام

گام 
اول

گام
دوم

گام
سوم

عوامل الزم برای دستيابي به هدف 
چيست؟

کداميک ازاين عوامل کليدی هستند؟

گلوگاه های اصلي کدامند؟

عوامل تحقق 
منفعت

عوامل 
غيراستراتژيک

عوامل 
استراتژيک

شايستگي های 
کليدی

گلوگاه های 
اصلي
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شايستگي های                                 
کليدی 

گلوگاه های اصلي

گلوگاه ها و شایستگی های كلیدی،

سازمان هستند؛اهداف استراتژیکوابسته به 

یعنی از سازمانی به سازمان دیگر، 

و دریک سازمان از زمانی به زمان دیگر،

.تغییرمی كنند
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به یکدیگرCSFو   CCتبدیل 

شايستگي های کليدی
گلوگاه های 

اصلي شايستگي های کليدی پايدار

فرصت همنفعت بالقو منفعت بالفعل

استراتژی
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گلوگـاه چیست؟

چگونه گلوگاه را تشخیص دهیم؟

خاصیت و قابلیت گلوگاه چیست؟
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راهیـابی استراتژیک

جلسه پنجم
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ریسک ویا منافع كمتر از حد مورد نظر راهکارهای منتج ازدرک فرصت های استراتژیک ، بعلت 

بهروندتکوینی، به خودی خود  قابل استفاده نبوده و می بایستی دریک بیش ازحد قابل قبول 

.                                           راهکارهای استراتژیک تبدیل شوند

باید قادر باشد تا گلوگاه های دستیابی به هدف را مرتفع كند و منافع "راهکاراستراتژيک"یک

.محقق سازد-ریسک قابل قبولی-استراتژیک نهفته درفرصت را با 
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:راهکارهای استراتژیک به دو گروه عمده تقسیم می شوند 

راهکـارهای اقتبـاسـی

راهکـارهای ابـداعـی

ازطریق تشابه وضعیت موجود، با یک وضعیت شناخته شده قبلی به دست می آید وماهیت كار، 

.یک عملیات تطبیقی است

از قابلیت خالقانه استراتژیست سرچشمه می گیرند و درصورت اثربخشی، مبدایی برای شرایط مشابه 

.خواهند بود( راهکارهای اقتباسی)آینده 
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A

A’

B

B’

C

C’

D

M’

M      

M’

D      

D’

ريسک گريزی

ريسک پذيری
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دو توصیه اساسی برای راهیابی استراتژیک

شناختن قواعد*

جستجو كردن راهکار* 

مکانیسم تکوین استراتژی
فرصت ها
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راهکار استراتژیک چیست؟

انواع راهکار استراتژیک كدامند؟

عناصر راهیابی استراتژیک كدامند؟
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اثربخشی رقابتی
(تنوع، صرفه جویی، هم افزایی، سود)

جلسه ششم
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تثبیت ریسک

متعادل كردن مجموعه سرمایه گذاری 

بهره گیری ازتوان بازار

دسترسی استراتژیک به منابع حیاتی

دسترسی استراتژیک به كانال های توزیع

استفاده هرچه بیشتر از منابعی مانند هوش مدیریتی وكارافرینی

فرار از افول صنایع
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.هم افزایی ها داردبعضیحفظ سازمانهای تنوع یافته، بستگی به موجودیت و بهره گیری از 

مهارت های 
سازمان

فرهنگ 
سازمان

برنـد

حق امتياز

تجهيزات

نقدينگي

سازمان
افزايش 
کارايي 

کلي منابع
تنوع بازارها و محصوالت
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دارایی های مشترک

روابط بیرونی مشترک

یادگیری و دانش مشترک

شترکدارایی فیزیکی مانند پول نقد یا سرمایه گذاری م•
نیروی انسانی مشترک•
تکنولوژی مشترک•
نام های تجاری مشترک•

مشتریان•
عرضه كنندگان•
انتوزیع كنندگ•
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اتوماسیون كارخانه باانعطاف پذیری درتولید محصوالت متعدد
(فورد در برزیل)

جهانی كردن نام و نشان تجاری 
(كوكا كوال)

استفاده ازكانال توزیع مشترک برای محصوالت متعدد 
(میتسوبیشی در ژاپن)

خدمات رسانی چندملیتی به مشتریان
درسطح دنیا

(سیتی بانک)

و كارتحقیق و توسعه مشترک دركسب
(NECدركامپیوتر و ارتباطات)

تلفیق دانش توسعه یافته دربازارهای مختلف
(پروكتر اند گمبل)
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هـم افـزایـی

ایجاد مفهومی ازابعاد سازمانی درسازمان های متنوع شده كه باید دریک راستا، شروع به تفکردرباره 

.ایجاد یک سیستم اثربخش نمایند

سطوح و طبقه بندی هم افزایی

عملیات مشترک

شایستگی متمایز

ارزش ها و تصاویر مشترک

تحقيق و توسعه ، بازاريابي ، تامين و توليد ، توزيع

مهارت های کارآفريني ، مديريتي ، تکنولوژيکي ، بازاريابي

سرمايه گذاری در ساير برندها ، ليسانس ، زنجيره ارزش
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اثربخشی

به میزان دستیابی یک فعالیت به نتایج مطلوب اشاره دارد

(معیارهای اثربخشی برمقایسه نتایج واقعی با انتظارات یا استانداردها متمركزاست)

بهره وری      

به میزان منابع مصرف شده برای دستیابی به سطح معینی ازخروجی اشاره دارد

(                                                معیارهای بهره وری به نسبت ورودی به خروجی بستگی دارد)
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توانایی ارزیابی خروجی ها-1

داشتن استاندارد مشخص عملکرد-2

توانایی بکارگیری اطالعات جهت بازخوردمنظم-3
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تحلیل سوددهی استراتژیک

ابزاری برای ارزیابی موفقیت یک كسب وكار در تولید سود، ناشی از اجرای استراتژی است

سهم بازار•
سود ناخالص•
تبليغات•
جريان نقدی•
بازده حقوق صاحبان سهام•
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مغايرت های طرح سود

تحلیل مغایرت درآمدصورت واقعی طرح سود

ریالی % ریالی % ریالی

050150 100 0504504 100 0003004 فروش

67291 # 6726861 # 0005951 هزینه كاالی فروخته شده

# # # # # سایرهزینه های تولید

# # # # # سود ناخالص

# # # # # هزینه های فروش و اداری

# # # # # هزینه های تبلیغات

# # # # # هزینه بهره

# # # # # سودقبل از كسر مالیات

# # # # # مالیات بردرآمد

21124 # 211437 # 000413 سودپس ازكسرمالیات
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ملیاتی حاصل ازبهره وری ع( زیان)سود + حاصل ازاثربخشی رقابتی( زیان)سود =سوددهی استراتژیک 

متغیرهای كلیدی موثربرسوددهی مربوط به سهم بازار   

(تغییرات درتعداد كل واحد یا حجم پولی فروش دربازار)سود ، بدلیل تغییر اندازه بازار ( كاهش)افزایش 

(تغییرات درنسبت دریافت كنندگان خدمات ازكسب وكار موردنظر به كل بازار)سود ، بدلیل تغییرسهم بازار ( كاهش)افزایش
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فرضيات مربوط به درآمد درطرح سود

محقق شدهبرنامه
منعکس شده درفرضیات

برنامه سود

000280436 000000430 (ریالی)اندازه بازار 

2932681 0002501 (حجمی/واحدی/ تعدادی)اندازه بازار

1/02 1/00 (ریالی)سهم بازار درصد

0/82 0/80
درصد سهم بازار 

(حجمی/واحدی/تعدادی)

220
واحد حاشیه فروش محاسبه شده هر

( ریالی)
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مورد نياز برای محاسبه مغايرت درآمداطالعات

محقق شدهبرنامه
منعکس شده درفرضیات

برنامه سود

7050 7000 Aتعداد كاالی 

8007912 0008002 Aاز فروش كاالی درآمدحاصل

3350 3000 Bتعداد كاالی 

2506581 0005001 Bحاصل از فروش كاالی درآمد
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1658250+  2791800=   4450050:                درآمد تحقق يافته 

A                              :7050 *400االی ازفروش کدرامدحاصل

B                             :3350 *500درآمدحاصل از فروش کاالی 

4495000-4450050

44950-
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دام های اثربخشی
و ساختارهایی برای اجرای اثربخش استراتژی

جلسه هفتم
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دام های اثـربخشی

عدم شناخت محیط-1

،(استراتژیک)سازمان برروی بهترین فرصت ( ومحدود)استراتژی قدرت خود را ازتمركز منابع ارزشمند 
.می ستاند و تعدد نقاط تمركز ، این كاركرد را خنثی خواهد كرد
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نقش ساختار دراثربخشی

: هماهنگی میان فرایندها و عملیات سازمان در

انسجام درونی

تطابق بیرونی

فرصت شناسی

مواجهه باگلوگاه ها

طراحی فرایندها

تطابق استراتژیکی

Strategic Fit



www.sadaghianifar.com



www.sadaghianifar.com

شرایط مناسب برای استراتژی تحلیلگر

یک استراتژی تحلیلگر به درد محیطها و صنایع خوب توسعه یافته ای كه هنوز دارند رشد را تجربه می كنند و به 

.دلیل تغییر و تکامل نیازهای مشتری یا تحوالت مستمر و پیوسته تکنولوژیکی تغییر میکنند میخورد

شرط اصلی این است كه سازمان ، توان تخصیص زمان ، منابع و سرمایه را به سمت نیازهای جدید ، تغییرات جدید 

.و نگرش های جدید جهت همسویی با محیط جدید داشته باشد

شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو
.یک استراتژی فرصت جو به درد محیط های به سرعت درحال تغییر و بی ثبات می خورد

بی ثباتی این محیط ها ناشی از خلق وعرضه تکنولوژی های جدید، تغییر نیازهای مشتری یا ناشی از هردو عامل 

.است
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شرایط مناسب برای استراتژی مدافع

یک استراتژی مدافع ، تنها زمانی منطقی و معقول است كه یک شركت یا یک واحد فعالیت ، چیزی برای دفاع 

.كردن داشته باشد

این استراتژی بیشتر به درد آن واحدهایی می خورد كه یک یا چند بخش بازار مهم آنها دریک صنعت نسبتا بالغ و 

.باثبات ، سودآورباشد

یت شده بیشتر مدافعان موفق به پیروی ازاصول بهبودمستمر مدیریت كیفیت جامع و بمنظور پشتیبانی ازجایگاه تثب

محصوالت خود در بازار و تقویت آن ، اقدام به بهبود فرایند ، بهبود محصول یا توسعه خانواده محصول می كنند
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نوع شناسی تلفیقی استراتژی های رقابتی تجاری

محصول-تاکيد بررشد بازار
تاکيد کم      تاکيد زياد      

منفعلمدافعتحليلگرفرصت جو

يز
ـا

تم
نه

زي
 ه

ی
بر

ره

بدنبال رشد از طريق 
فرصتپيگيری جسورانه

های بازار و محصوالت 
جديد و خلق تقاضاهای 
جديد و پذيرنده ريسک 

ميباشند

واحدهايي با فعاليت های محوری و
قوی که فعاالنه درپي ورود به 

محصوالت جديد هستند -بازار
ازطريق ايجاد تمايز

واحدهايي که عمدتا بدنبال
حفظ جايگاه و موقعيتي 
متمايز دربازارهای بالغ 

ا استراتژی رقابتي يميباشند
توسعه مشخصي 

ندارند، با جريان  بازار
دبه پيش رانده ميشون واحدهايي با فعاليت های محوری و

قوی که فعاالنه درپي ورود به 
محصوالت جديد هستند -بازار

ازطريق حداقل کردن هزينه ها

واحدهايي که عمدتا بدنبال
خود از حفظ موقعيت خاص

حيث حداقل بودن هزينه ها 
دربازارهای بالغ ميباشند
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عوامل محیطی مناسب برای اتخاذ استراتژی های تجاری

مدافع کم هزينهمدافع متمايزتحليلگرفرصت جو

صنعت و بازار
/  معرفی یا رشد اولیهمرحله

بخش های شناسایی نشده
زیاد

رشدنهایی و اوایل درمرحله
محصوالتی به بخش/ بلوغ 

های عمده بازار عرضه 
میشود

ش فرو/ مرحله بلوغ یا پیری 
بدلیل تکرار خریدها 

مکرروتقاضای

ش فرو/ مرحله بلوغ یا پیری 
بدلیل تکرار خریدها 

مکرروتقاضای

كاربردهای/ جدید و نوظهور تکنولوژی
كشف نشده زیاد

لیت جاافتاده با قابتکنولوژی
بهبود

افته تکنولوژی كامال توسعه ی
اصالحات جزئی/ 

افته تکنولوژی كامال توسعه ی
اصالحات جزئی/ 

/ ه محدود رقبای باسابقتعدادرقابت
صنعت درحال تکامل

/ تعداد رقبا زیاد است
بازارسهم بندی شده

نعت ص/ تعداد رقبا نسبتا زیاد
امکان ادغام/ باثبات

نعت ص/ تعداد رقبا نسبتا زیاد
امکان ادغام/ باثبات

قوت ها
مستهلک نشده و امکانات

امکان كسب / تازه نفس
اطالعات دقیق

مهندسی/ تحقیق و توسعه 
تولید و تحقیقات بازار

كنترل / مهندسی فرایند
/ ش بازاریابی و فرو/ كیفیت

توزیع

مهندسی/ تحقیق و توسعه
تامین منابع/ محصول
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سه جنبه ای كه می توانند برموفقیت یک واحد فعالیت استراتژیک دراجرای یک استراتژی رقابتی خاص

:تاثیر بگذارند عبارتند از

میزان اختیاری كه به هرمدیر واحد فعالیت داده شده است-1

میزان اشتراک طرح های عملیانی و تسهیالت هرواحد بادیگرواحدها-2

شیوه ارزیابی و پاداش عملکرد مدیران واحد فعالیت استراتژیک توسط شركت-3
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کم هزينهمدافعمدافع متمايزفرصت طلب

اختيارات واحد فعاليت 
SBU

نسبتا كمنسبتا متوسطنسبتا زیاد

طرح های / هم افزایی نسبتا كم هم افزايي و طرح های مشترک
مشترک محدود

حوزه های تمایز هم افزایی كم در
سطح باالیی ازهم افزایی و طرح 

های مشترک فراوان

انگیزه دهی باال براساس حجم سيستم های ارزيابي و پاداش
فروش و رشد سهم بازار

دهی انگیزه باالبراساس سود یا باز
سرمایه

ROI

ها براساس سود یا بازدهیانگیزه
سرمایه 

ROI
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sadaghianifar

sadaghianifar@gmx.com

0912-4969-112


