
 .  استاستراتژی تهاجمی امروزه عامل موفقيت یک مؤسسه داشتن 

 یافتن موقعيت مناسب در صنعت       هدف اصلی استراتژیک در مدل رقابتی پورتر 

 رقابت        اساس مدل پورتر 

 .  استبودجه بيانگر  ،در نظام برنامه ریزی استراتژیک این سوال که امکانات ما برای اقدام چيست

 شویم که در مسير درست حرکت می چگونه ميخواهيم به مقصد برسيم و چگونه آگاه می، در مدل برنامه ریزی استراتژیک 
 .  ن شده است بيا کنترل -استراتژی ها در   کنيم

 .  کاربرد دارد جامعيت، عقالنی، تمرکز، کنترل شدید شرایطمدل نظام برنامه ریزی استراتژیک در 

   .این است که سازمان می تواند از مرکز کليه یا اکثر عمليات داخلی را کنترل کند ریزی استراتژیک برنامه  از مفروضات مدل

 .  مدل جامعيتاز  ریزی استراتژیک وارد شده است عبارت است ایرادهایی که بر مدل نظام برنامه ازیکی 

فرهنگ  -رهبری  -ساختار که عبارت اند از :  باشند برای اجرای استراتژی در مدل رایت توجه به سه عنصر در نظر می
 .سازمان 

  . رده است توجه ک باورهای مدیر  -باورها و ارزشهای اجتماعی  متغيرهایدر انتخاب استراتژی مينزبرگ به 

 .  منظم می شوندسه سطح استراتژیها در مدل رایت در 

  .  استنظام در مدل رایت، مراحل تدوین استراتژی تحت تأثير 

  .  است وظيفهسطوح تدوین استراتژی در مدل رایت شامل 

 .  استفاده کند هيل اگر سازمانی دارای استراتژی مدون نباشد نمی تواند عمالً از مدل

 .  گيرد و استراتژی جدید انتخاب می شود ، استراتژی قدیم مورد عالقه و بررسی قرار میمدل هيل براساس 

  .نگر است -اب استراتژی بر مبنای دید گذشته استراتژی جدید بر مبنای استراتژی گذشته انتخاب شده و انتخ ،هيل مدلدر 

 ارزیابیتدوین، اجرا، : ریزی استراتژیک در مدل دیوید  گامهای برنامه

 .  را مورد تأکيد قرار داده است  استراتژی فعلیهيل برای انتخاب استراتژی در مدل خود توجه به 

 .  می تواند برای سازمان محدودیتها یا فرصت ها را ایجاد کندمحيط بررسی 

 .  مورد ارزیابی قرار می گيرد بازخورنتایج هر استراتژی از طریق 

 .  استدو بعد دارای  SWOtجدول 



 . بيان شد  سترمنافراگرد برنامه ریزی استراتژیک توسط 

 می کند.  سیابتدا محيط صنعت و عوامل مؤثر محيطی برای طراحی استراتژی برر، مدل رایت 

 .  وجه کردت تحقيق و توسعه -توليد  -مالی  -بازاریابی  -مدیریت  در مدل دیوید برای اجرای استراتژی بایستی به عناصر

 .  بایستی توجه کند سبک رهبری خود و شرایط سازمان نکاتمدیریت برای انتخاب مدل استراتژی به 

در تمام  توجه کرد که  فرصتها و تهدیدات محيطی و نقاط قوت و ضعف داخلی متغيرهایبرای تدوین استراتژی بایستی به 
  . مدلها مورد بررسی قرار گرفته است 

 ارائه گردید.  ۰۸۹۱در سال  والونجو نيز توسط  ۰۸۹۵در سال  لورنجتژیک توسط ریزی استرا مدل نظام برنامه

  . ميزان دسترسی سازمان به منابع مورد بررسی قرار می گيرد ، از مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گام چهارمدر 

  .  آن استشرکت و کسب و کار استراتژی الگویی از مقاصد و خط مشيهای معرف        ندروز ا

  به جامعيت و ارائه دید استراتژیک به مدیر اشاره شده است.مدل هاروارد از نقاط قوت 

 .  ابتدا به تحليل صنعت و محيط بيرون می پردازدمدل هيل 

 مطرح گردید. ۰۸۹۵در سال  اندرسنمدل خطمشی هاروارد توسط  

 های اقتصادی هر صنعت ارائه می دهد.  سنجش جنبهگرایی است که برای  روش نظام، رقابتی پورتر  مدلنقطه قوت 

 .  مرحله بوده که همه مراحل تحت تأثير نظام اطالعاتی است ۰بيان شد و دارای  ۰۸۸۱در سال  رایت مدل

 .  تدوین می شوداستراتژی  واهداف عملياتی در مدل دیوید اهداف غایی براساس 

 

 

 

 

 

 

  

  



 فصل سوم

ذینفعه کمک می کند تا نقش خود را در آینده سازمان درک کنند و برای مدیرانی که  به گروه هایهدف های بلندمدت 
 .  ارزشهای متفاوت هستند، مبنای پایدار ارائه دهد دارای

 اولویت سازمانی تعيين می شود.  ، تعيين اهدافبه هنگام 

 .  دهد معيار ارزیابی عملکردها و مسير رشد و ترقی سازمان را نشان می،  هدف

 .  دهد می کاهش را تضاد و تعارض ميزان استراتژی، اجرای مرحله در افراد در نظر اتفاق ایجاد با هدفهای بلندمدت

 نتایجی هستند که از اجرای استراتژی های خاصی انتظار داریم کسب کنيم. های بلندمدت هدف

 .  دارد تکنولوژیاین که مؤسسه در بازار رهبر باشد یا پيرو بستگی به 

 .  تعيين می شود توانایی توليد عيارموقعيت رقابتی براساس م

 وری را تضمين کند. ها می تواند بهره رابطه منطقی بين ستاده ها و داده

 .  باشند می شهروند مسئولهای بلندمدت در حوزه مسئوليت اجتماعی به دنبال  سازمان ها با اتخاذ هدف

 .شوند می مدیریت استراتژیکهدف سودی برای شرکتهایی است که به صورت 

 اهداف تحقق برای مضاعفی تالش هسازمانی سازگاری وجود دارد ک و شخصی اهداف بين کنند احساس افراد هاین ک
 .  دارد اشاره(  بلندمدت هدفهای ویژگيهای از) برانگيزاننده به باشند داشته سازمان

  .  محسوب می شودهای بلندمدت  جزء ویژگی هدفقابل دسترسی  -انعطاف پذیری 

يير تغ برای ایجاد انعطاف پذیری در یک هدف و در عين حال به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از انعطاف پذیری راه حل
 . است  در ميزان و سطح هدف

 . اشندب انعطاف پذیریبينی در محيط مؤسسه رخ دهد، اهداف بلندمدت سازمان باید حائز  در صورتی که تغييرات قابل پيش

 ژگيهایوی) از قابل قبول بودن  بيانگر ،باشد سازگار آنها رجحان و ادراک همدیران بيشتر هدفهایی را تعقيب می کنند ک
 .  باشد می (بلندمدت هدفهای

کوشد در اجرای آن بر مالکيت خود بيافزاید و شرکت عرضهکننده مواد اوليه  شرکت میاستراتژی ادغام عمودی به پایين در 
  .  خریداری نماید را

 زمانی مناسب است که شرکت به عرضه کنندگان مواد اوليه اعتماد ندارد و یا آنها قيمت ها را باالادغام پایين استراتژی 
 منظور می کنند. 




