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استراتژي:
استراتژي ،كلمه اي يوناني است و ريشه آن استراتگوس يعني نوعي حيله و ترفند نظامي براي غلبه بر دشمن است .استراتژي ،شناخت و
فهم بهتر از وضعيت موجود و شرايط محيطي و بهره برداري از فرصت ها براي رسيدن به هدف مورد نظر است .فرصت هايي كه تاكنون
كسي به آن پاسخ نداده است .استراتژي برنامه اي است كه براي دست يافتن به يك هدف بلند مدت مشخص طراحي شده است .براي
پرداختن به مديريت استراتژيك ابتدا بايد از تفكر استراتژي شروع نمائيم.
استراتژي ،برنامه اي از پيش طراحي شده براي رسيدن به هدف بلند مدت مشخص است و در واقع طرح و برنامه مديريت براي كسب
نتايج منطبق با ماموريت و اهداف سازماني است.
تفكر استراتژيك:
شيوه انديشيدن و بينش ما از سازمان و محيطي كه سازمان در آن واقع شده و از آن تاثير مي پذيرد را تفكر استراتژيك مي گويند .براي
دارا بودن تفكر استراتژيك بايد خالقيت داشته باشيم .تفكر استراتژيك مدير را قادر مي سازد كه بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف
مورد نظر سازمان مهم و موثر است و چگونه اين عوامل براي مشتري ارزش ايجاد مي كند .تفكر استراتژيك پيش درآمدي از طراحي
آينده سازمان و نيازمندي ما براي حضور در محيط رقابتي و پرتالطم بازار است.
تفكر استراتژيك در دو سطح فردي و سازماني مطرح مي شود كه اين دو سطح بايستي همزمان با هم رشد يابند.
تعاريف مختلفي براي تفكر استراتژيك مطرح شده است كه برخي از مهمترين آنها را ذكر مي كنيم:
تفكر استراتژيك ،تلفيق فعاليت هايي كه در كنار هم براي بازار ارزش و براي سازمان مزيت رقابتي ايجاد مي كند.
تفكر استراتژيك ،معماري هنرمندانه بر مبناي خالقيت ،كشف و فهم جهش ها و ناپيوستگي هاي كسب و كار است.
تفكر استراتژيك ،طرح ريزي اقدامات بر اساس يادگيري هاي جديد است.
تفكر استراتژيك ،يك فرآيند ذهني است كه از طريق خالقيت و شهود ،نماي يكپارچه اي از كسب و كار را در ذهن ايجاد مي كند.
تفكر استراتژيك ،هنر استفاده از موقعيت ها و بحران ها براي خلق موقعيت برتر و مزيت رقابتي براي سازمان است
همانطور كه مشاهده مي شود در تمام تعاريف تفكر استراتژيك واژه هاي خالقيت ،مزيت رقابتي و توجه به محيط تكرار شده است.
از ديدگاه ماهوي تفكر استراتژيك :تفكر استراتژيك يك بصيرت و فهم است كه در شرايط پيچيده كسب و كار به ما كمك مي كند تا آن
را بدرستي درك كنيم .برخي از اين موارد عبارتند از:


واقعيت هاي بازار و قواعد آنرا بدرستي بشناسيم.



ويژگي هاي جديد بازار زودتر از ديگران كشف شود.



جهش ها ( ناپيوستگي هاي ) كسب و كار درك شود.
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براي پاسخگويي به اين شرايط راهكارهاي نو  ،خالقانه و داراي ارزش افزوده خلق شود.

آقاي كن ايچي اومي در كتاب تفكر استراتژيك مي گويد كه مديران ،بدون داشتن تفكر استراتژي درباره موضوعات مورد نظر خود،
هرچقدر فشار فيزيكي و رواني به همكاران زيرمجموعه خود وارد بياورند ،نتيجه اي جز سردرگمي و شكست براي ايشان نخواهد داشت.
تفكر استراتژيك ،پيش بيني آينده نيست بلكه تشخيص به موقع ميدان رقابت و فرصت ها است .شركت آمازون يك نمونه از تفكر
استراتژيك اس ت و آقاي جف نروس بنيانگذار شركت آمازن توزيع كتاب از طريق شبكه اينترنت را پايه گذاري كرد.
تفكر استراتژيك براي مديران ارشد سازمان ،چشم انداز ايجاد مي كند و باعث مي شود كه :


منابع سازمان بر فعاليت هاي ارزش آفرين متمركز شود



سازمان با داشتن استراتژي خاص و منحصر به فرد خود از ساير رقبا و سازمان ها متمايز شود.



باعث مي شود كه از پرداختن به همه امور اجتناب شود ( .موضوع اولويت بندي )

تفكر استراتژي ،مبتني بر تفكر شهودي و خالق است و از سمت راست مغز استفاده مي كند .براي تقويت سمت راست مغز بايد كارهاي
زير را انجام داد:


استفاده از جمالت



استفاده از استعاره



استفاده از قياس



استفاده از ضرب المثل



استفاده از داستان

اين در حاليست كه برنامه ريزي استراتژي مبتني بر تفكر تحليلي و متدولوژي است و از سمت چپ مغز استفاده مي كند .با توجه به
آگاهي از اين خصوصيات و تقويت آنها در نهايت ما بايد از ماموريت به چشم انداز برسيم.
چالش ها و موانع تفكر استراتژيك:
نداشتن ديدگاه سيستمي  :مديران يا جزء نگرند و يا كل نگرند .ليكن مديران بايد تركيب هوشمندانه اي را از اين دو داشته باشند.
عدم استفاده از مديريت مشاركتي :براي بهبود اين حالت ،مديران بايد بقيه را تشويق كنند و فقط به خودشان فكر نكنند و سازمان را
آنطور كه واقعا هست ،ببينند.
عدم دسترسي به اطالعات به هنگام  :اطالعات ناب ،مثل مرواريد در اعماق دريا است و مهم آن است كه به شاهراه ارتباطي و اطالعاتي
سريعتر از رقباء دسترسي داشت .در اينجا به لحاظ اهميت موضوع ،فروش اطالعات مطرح است.
موانع رفتاري و دروني مديران :بعضي از مديران مثل كاپيتان كشتي هاي قديمي عمل مي كنند و صرفا با حدس و گمان سازمان خود را
مي چرخانند و البته با اندكي خرافات كه مناسب شرايط پيچيده امروز نيست.
كمبود و فقدان مديران كليدي :مديران كليدي ،توان برقراري تفكر استراتژيك را دارند .اين مديران ،هوشمندي تجاري دارند .مديران
شش دانگ كه داراي خالقيت و ريسك پذيري هستند و به كار تيمي عالقه مند بوده و داراي روحيه مشاركت مي باشند.
2

مشكل در همسو كردن اعضاء سازمان ( عدم اعتماد سازماني )  :اين مشكل ناشي از پايين بودن اعتماد كاركنان به مديريت است كه ناشي
از صداقت در قول و عمل مديران است و تقويت روحيه اعتماد از مهمترين عوامل مشاركت است و شامل يكپارچگي ،صداقت ،شايستگي و
وفاداري است .عالوه بر اينها موارد سازگاري( پيش بيني وقايع و تصميم درست ) گشودگي ( كنجكاوي ،پذيرش عقايد ديگران و به
اشتراك گذاري اطالعات ) را نيز دربر مي گيرد.
عدم وجود فرهنگ سازماني مشوق :فرهنگ سازماني مي تواند مشوق و پيشبرنده و يا اينكه بازدارنده باشد .براي اين منظور بايد بستري
براي شكوفايي عناصر فردي و گروهي ايجاد گردد كه يكي از آنها توانمند سازي كاركنان است.
توانمند سازي شامل  :استقالل كاري ،تشويق كاركنان به فراگيري دانش كاري ،همدلي و صميميت ،مهارت هاي حل مساله و مشاركت
كاركنان در كار تيمي است.
مزيت رقابتي مستلزم تمايز در جهت گيري نسبت به رقيب است و ايجاد تمايز در جهت گيري به ديدگاه متفاوتي نياز دارد و براي
دستيابي به چنين ديدگاهي الگوهاي متعددي پيشنهاد شده است كه عبارتند از:


يادگيري مستمر از محيط



كشف نيازهاي بي پاسخ بازار



خلق راهكارهاي بديع و ارزش آفرين

و پيام آن نگرش متفاوت به محيط كسب و كار است .در اينجا بايد رابطه مديران با محيط بازار را مجددا تعريف كرد و سازكارهاي
مديريتي سازمان را مورد بازنگري قرار داد.
ماموريت (  : ) Missionيك سند مكتوب است به طوريكه بيانيه ماموريت يك سازمان ،آن سازمان را از سازمان هاي ديگر متمايز مي
كند .ماموريت در واقع پاسخ به اين سئوال است كه "چه كاري مي كنيد ؟"  .ماموريت ،بيانگر فلسفه وجودي يك سازمان است .به
عبارت ديگر حوزه و دامنه فعاليت سازمان ،بيانيه ماموريت است.
چارچوب رسالت يك شركت عبارت است از:


وظيقه



محصول



بازار



مشتريان

به عنوان مثال چارچوب رسالت يك شركت يا ماموريت يك شركت خودرو سازي ،توليد و توزيع خودرو سواري در سطح ملي براي بخش
خصوصي و دولتي است كه در اين عبارت به وظيفه ،محصول ،بازار و مشتريان خودرو اشاره شده است.
چشم انداز :اينكه در آينده به كجا مي خواهيم برسيم ،چشم انداز ما است .يعني آنچه مديران براي آينده مدنظر دارند .به عبارتي چشم
انداز جائيست كه مي خواهيم به آن برسيم و در واقع همان ستاره قطبي ما است .چشم انداز از نوع بلند مدت است يعني حدود  01تا 01
ساله و همچنين از جنس هدف است .چشم انداز بايد بلندپروازانه  ،مهيج و موجب انگيزه مند كردن كاركنان شود .تفكر استراتژيك براي
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مديران چشم انداز ايجاد مي كند و چشم انداز منجر به شناخت بهتر واقعيت بازار  ،درك جهش ها و ناپيوستگي ها و خلق راه كارهاي
موثر تر از رقيب مي شود .مسئوليت برنامه ريزان استراتژيك ،گردآوري داده ،همراهي متفكر استراتژيك در خلق استراتژي است.
اهداف بلند مدت  : long term objectiveاين اهداف به صورت نتايج خاصي است كه سازمان مي كوشد درتامين ماموريت خود به
آن دست يابد و معموال مدت آن بين  0تا  5سال است .ويژگي هاي اهداف بلند مدت عبارتند از) smart( :


چالشي



كمي



با ثبات



معقول و روشن



زمان

اهداف كوتاه مدت  : short term objectivesتعيين اهداف كوتاه مدت براي رسيدن به اهداف بلند مدت ضروري است و معموال اين
نوع اهداف زير يك سال است .در اين بين اهداف ميان مدت را هم داريم كه بين  0تا  0سال است.
خط مشي يا سياست  : Policyيك سري بايد ها و نبايد ها و اصولي است كه بر اساس آن مديران بايد تصميم بگيرند .خط مشي و
سياست ،مجموعه اي از رهنمود ها ،مقررات و رويه هايي براي دستيابي به اهداف است.
ارتباط ميان تفكر ،مديريت و برنامه ريزي استراتژيك:
يكي از مفاهيم مهم در تدوين برنامه استراتژيك ،داشتن مزيت رقابتي است كه در نتيجه آن رضايت مشتريان حاصل مي شود .مسئوليت
برنامه ريزان استراتژيك ،گردآوري داده ،همراهي با متفكران استراتژيست در خلق استراتژي و نهايتا مشاركت در پياده سازي چشم
اندازهاي سازمان است .برنامه ريز استراتژيك ،بر روي جزئيات استراتژي خلق شده تمركز دارد و براي پياده سازي مناسب آن بر اساس
داده هاي دقيق تالش مي كند.
در تفكر استراتژيك يك تصوير بزرگ و يكپارچه از محيط كسب و كار شكل مي گيرد و جهت گيري مناسب سازمان را با خلق روش هاي
نوآورانه نسبت به نيازهاي بازار فراهم مي سازد و برنامه ريزي استراتژيك سازمان را در جهت مشخص شده و طبق برنامه به پيش مي برد.
تفكر استراتژيك  <- ---بينش نسبت به محيط سازمان  <- ---تركيب با نو آوري  <- ----چشم انداز براي سازمان
برنامه ريزي استراتژيك :در اينجا به روش سيستماتيك و بر اساس راهبردهاي تعيين شده و در راستاي چشم انداز ،برنامه سازمان را
طراحي و تدوين مي كنيم .در تدوين برنامه ريزي استراتژيك ،داشتن مزيت رقابتي بسيار مهم است.
تفاوت تفكر استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك:
در تفكر استراتژيك يك تصوير بزرگ از محيط سازمان شكل مي گيرد  .تفكر استراتژيك ،ويژگي محيط گرايي بيشتري دارد و بر مبناي
يادگيري و خالقيت است و البته غير قابل درك .درحاليكه در برنامه ريزي استراتژيك ،موضوع جايگاه يابي و برنامه ريزي مطرح است و
همچنين قابل درك است .همراهي متفكر استراتژي در خلق استراتژي موثر است .تفكر استراتژي ،برنامه استراتژي را خلق مي كند و
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سپس تفكر استراتژيك جاي خود را به برنامه ريزي استراتژيك غير منطبق و گاه رويايي نسبت به واقعيات بازار مي سپارد .در نتيجه تفكر
و برنامه ريزي استراتژيك بايد در كنار هم نقش مكمل داشته باشند.
محيط كسب و كار سازمان :
محيط كسب و كار ،مجموعه عواملي است كه سازمان روي آنها كنترل مستقيم ندارد ولي آنها روي سازمان تاثير مي گذارند.
محيط نزديك و صنعت :محيطي كه كسب و كار ما در آن قرار گرفته است و شامل مشتريان ،تامين كنندگان و رقبا است.
در اين خصوص  5الگوي پورتر شامل :رقباي اصلي ،مشتريان ،تامين كنندگان  ،تازه واردان به صنعت و كاالهاي جايگزين هستند.
محيط دور و كالن  :شامل محيط سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و تكنولوژي است و براي بررسي و تحليل محيط دور از الگوي PEST
استفاده مي كنيم ) Policital, Economical, Social , Technological ( .كه بعدا موارد محيط زيست و قانونگذاري نيز به آن
اضافه شد يعني  . L , Eبراي اثر بخشي استراتژي ها بايد عوامل محيطي را تحليل كنيم .الزم به ذكر است كه عمر و تاريخ استفاده از
يك استراتژي محدود به عوامل زير بنايي آن است.
آقاي اريك كامون ،محيط كسب و كار قرن  10را چنين توصيف مي كند كه در قرن  ، 10تغييرات ويران ساز است ،فرصت ها زودگذر و
عدم قطعيت و بي نظمي وجود دارد كه تحوالت تكنولوژي و روند جهاني سازي در آن نقش عمده دارند .تحول تكنولوژيكي توسط پول
الكترونيك و اقتصاد ديجيتال شدت مي يابد و جهاني سازي نيز با جريان سرمايه و كاال شدت مي يابد.
وقتي با تشديد جريان اطالعات ،بازار متفاوت مي شود ،جريان سرمايه نيز تشديد شده و به دنبال آن جريان كاال هم تشديد مي گردد كه
نتيجه آن آشفتگي و بي نظمي و نهايتا تغيير مداوم قواعد بازي خواهد بود.
ويژگي محيط هاي پيچيده و غير خطي:
ثبات و تكرار پذيري كم
تغييرات غير خطي
تغييرات گسسته
آينده غير قابل پيش بيني
بازار اشباع شده
رقابت بسيار سنگين
عدم سود و زيان بودن دغدغه رقابت
منشاء نيرو هاي مورد ارزيابي:
رقبا
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تامين كنندگان
توزيع كنندگان
مشتريان
كاركنان
اتحاديه ها
سهامداران
در محيط كالن تر بيروني عوامل  PESTELهستند كه عبارات زير در مورد آنها مصداق دارد:
عوامل نيرو زا در جهت سازمان = فرصت
عوامل بازدارنده سازمان = تهديد
شرايط اشباع ،دغدغه " سود و زيان" را به " بود و نبود" تبديل مي كند.
فرآيند مديريت استراتژي  :ايجاد استراتژي  ،اجراء استراتژي و ارزيابي استراتژي
فرآيند مديريت استراتژي از ديدگاه ديويد :هنر و علم تدوين ،اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه اي است كه سازمان را قادر
مي سازد كه به اهداف بلند مدت خودش دست يابد.
تدوين استراتژي و يا ايجاد استراتژي :براي ايجاد استراتژي از تعيين ماموريت و چشم انداز شروع مي كنيم و سپس بايستي
شناختي از فرصت ها و تهديدهاي محيطي كسب نمائيم .بدنبال آن با توجه به نقاط قوت و ضعف سازمان متبوع ،اهداف بلند مدت را
طرح ريزي نموده و پس از بررسي استراتژي هاي ممكن ،نسبت به انتخاب استراتژي مناسب اقدام مي نمائيم.
پياده سازي و اجراي استراتژي :براي اجراي استراتژي ،ابتدا مطابق با استراتژي انتخاب شده ،اهداف ساالنه سازمان را مشخص مي كنيم،
و پس از تدوين خط مشي ،انگيزش كاركنان و تخصيص منابع آنها را پيگيري و اقدام مي نمائيم.
ارزيابي استراتژي  :شامل ارزيابي محيط خارجي  ،ارزيابي فضاي داخلي سازمان ،ارزيابي عملكرد داخلي و كاركنان ،ارزيابي مديريت
عملكرد و نهايتا اقدامات اصالحي و پروژه هاي بهبود ( پروژه هاي بهبود اولويت بندي شده ) مي شود.
مدل طرح ريزي استراتژي ( ديويد ) :
در اين مدل نيز ما از تدوين ماموريت و چشم انداز شروع مي كنيم و اهداف بلند مدت و ايجاد و ارزيابي و انتخاب استراتژي و اجراي
استراتژي و استراتژي وظيفه اي و اندازه گيري و ارزيابي عملكرد را خواهيم داشت .كه البته اين مدل همزمان به ارزيابي محيط بيروني و
محيط داخلي توجه دارد .همچنين پس از اندازه گيري و ارزيابي عملكرد مجددا به ماموريت و چشم انداز مي رسيم و حلقه بهبود كامل
مي شود.
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الگوي هانكر و ويلن  :اين الگو شامل بررسي محيطي  ،ايجاد استراتژي ،اجراي استراتژي و ارزيابي استراتژي است .مجموعه تصميمات و
اعمال مديريتي كه عملكرد دراز مدت يك سازمان را مشخص مي كند.
الگوي پنج مرحله اي تامسون  :توسعه چشم انداز  ،تعيين اهداف  ،ايجاد و پياده سازي و پايش و ارزيابي و اقدامات اصالحي كه همگي در
صورت لزوم بازنگري مي شوند.
طرح ريزي استراتژيك اجماع بر سر مسير حركت سازمان و گفت گو ميان مديران كليدي شركت است.
سطوح برنامه ريزي استراتژيك:


انواع استراتژي هاي شركتي



انواع استراتژي هاي كسب و كار



انواع استراتژي هاي وظيفه اي

استراتژي هاي شركتي :


يكپارچه : integration
 oرو به جلو  : Forwardافزايش تملك و كنترل روي توزيع كنندگان و خرده فروشان مثل جنرال موتور و كفش ملي .
 oرو به عقب  : backwardتملك و يا افزايش كنترل روي شركت هاي تامين كننده.
 oافقي  : Horozontalتملك و يا افزايش كنترل بر روي شركت هاي رقيب مثل هتل هاي هيلتون كه هتل هاي
پراموس را خريد .معموال دراين حالت شركت دنبال انحصار است و بازار رو به رشد و يا اينكه توليد انبوه مزيت رقابتي
ايجاد مي كند .همچنين ممكن است شركت مورد نظر به علت سوء مديريت وضعيت خوبي نداشته باشد.



تمركز :intensive
 oرسوخ در بازاز :افزايش سهم بازار با تبليغات .
 oتوسعه بازار  :مناطق جغرافيايي جديد .
 oتوسعه محصول  :افزايش فروش از طريق بهبنه سازي محصول



تنوع :diversification
 oهمگون  :محصول جديد مشابه و مرتبط با محصول قبلي است ( مثل هايدا كه ساندويج سرد و سپس ساندويچ گرم ).
 oناهمگون  :محصول جديد غير مرتبط با محصول قبلي ( مثل شركت سوني كه بعد از دوربين ،كامپيوتر ساخت )
 oافقي  :محصول جديد و غير مرتبط با مشتريان فعلي ( مثل توليد كاغذ توسط شركت زيراكس )



تدافعي :defensive
 oمشاركت يا . join venture
 oكاهش  :تجديد ساختار در فعاليت و كاهش يك بخش از شركت
o

واگذاري  :فروش يك بخش از شركت .

 oانحالل  :فروش تمام دارايي شركت به منظور كسب ارزش ملموس آنها
استراتژي كسب و كار:
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رهبري در هزينه ها  :دستيابي به بازار با قيمت پايين و ايجاد  dampingدر بازار مشابه چين.



در مقابل رقبا  :استفاده از ويژگي ممتاز و متمايز كننده محصوالت و خدمات مثل بنز و BMW



تمركز محدود  :فقط روي گروه خاصي از مشتريان سرمايه گذاري مي كنند مثل اتومبيل هاي لوكس فراري

استراتژي وظيفه اي :


تمركز بر بهبود و كارايي و اثر بخشي



استراتژي توليد و عمليات



ايتراتژي بازاريابي



استراتژي خريد و مديريت كاال



تحقيق و توسعه R & D



منابع انساني



مالي و حسابداري

تحليل  SWOTيا  :TOWSتحليل سوات در سه سطح استراتژي شركتي  ،كسب و كار و عملياتي استفاده مي شود .در اين تحليل بايد
توجه داشت كه نقاط قوت و ضعف داخل سازمان هستند و فرصت ها و تهديد ها در بيرون سازمان.


فرصت :موقعيت مطلوب چشمگير در محيط سازمان و بيرون سازمان .عوامل بروز منفعت به طور ناقص



تهيديد :موقعيت نامطلوب بحراني در بيرون سازمان و عوامل بروز ضرر به صورت ناقص



قوت :كليه سرمايه هاي مشهود و نامشهود سازماني مهم كه به واسطه نيازهاي كسب و كار اهميت دارند.



ضعف :كمبود سرمايه هاي مشهود و نامشهود سازماني كه مانع اثربخشي عملكرد سازمان مي شوند.

در جدول مربوط به نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصت (  ) Weak, Strenght, Opportunity, Threatبا استفاده از آن و تركيب
حاصله مي توان موارد زير را براي استراتژي هاي كسب و كار در نظر گرفت:
تركيب نقاط قوت و فرصت ها (  : ) Soبا استفاده از فرصت هاي پيراموني سعي مي كنيم تا نقاط قوت را تقويت كرده و بيشترين بهره را
از فرصت ها بدست آوريم.
تركيب فرصت ها و نقاط ضعف (  : ) WOدر اينجا بايد با استفاده از فرصت ها نقاط ضعف سازمان را از بين ببريم.
تركيب تهديدها و نقاط ضعف (  : ) WTبا كاهش نقاط ضعف دروني  ،تهديد هاي بيروني را كم مي كنيم.
تركيب تهديد ها و نقاط قوت ( : ) STبا دوري از تهديدها از نقاط قوت استفاده مي كنيم يعني با تقويت نقاط قوت خود سعي مي كنيم
تهديدهاي بيروني را كم اثر نمائيم.
كاركرد استراتژي :كاركرد كشف در به فعليت رساندن منافع بالقوه و نهفته موجود در فرصت هاي پيراموني سازمان است.
آناليز  : PESTبراي تحليل محيط بيرون سازمان بكار مي رود و مخفف كلمات  Policy , economy , social , technologyاست.
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ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژي  : spaceاين ماتريس براي تبيين استراتژي تهاجمي ،رقابتي  ،تدافعي و محافظه كارانه
بكار مي رود.
محورهاي ماتريس بيانگر دو بعد داخلي ( توان مالي  FSو مزيت رقابتي  CAو دو بعد خارجي ( ثبات محيطي  ESو قدرت صنعتي IS
هستند.
قدرت مالي FS
محافظه كارانه

تهاجمي

مزيت رقابتي CA

توان صنعت IS
تدافعي

رقابتي

ثبات محيطي ES
ما در اينجا توان موجود در صنعت و مزيت رقابتي را محاسبه و ميانگين مي گيريم تا يك نقطه بر روي نمودار بدست آيد .آن نقطه را
عالمت مي گذاريم.
متغيرهاي مربوط به توان مالي(  :) ISشامل بازده سرمايه  ،اهرم مالي  ،قدرت نقدينگي  ،خطرهاي ناشي از تجارت  ،سرمايه در گردش ،
جريان هاي نقدينگي و سهولت خروج از بازار است.
متغيرهاي ثبات محيط (  : ) ESشامل نرخ تورم  ،تغيير در تقاضا  ،قيمت محصوالت شركت رقيب  ،موانعي سر راه ورود بازار  ،فشارهاي
ناشي از رقابت  ،كشش تقاضا از نظر قيمت است.
متغيرهاي مربوط به توان صنعت (  : ) ISشامل توان بالقوه رشد  ،توان سود آوري  ،ثبات مالي  ،مهارت الزم در فناوري  ،استفاده بهينه از
منابع  ،تراكم سرمايه  ،سهولت ورود به بازار و بهره وري است
متغيرهاي مزيت رقابتي (  : ) CAشامل سهم بازار  ،كيفيت محصول ،چرخه حيات  ،وفاداري مشتري  ،توان بهره برداري از رقابت  ،دانش
فني  ،اعمال كنترل بر عرضه كنندگان مواد اوليه و توزيع كنندگان كاالهاي ساخته شده مي باشد.
روش ارزيابي متوازن  ( : BSCكارت امتيازي متوازن ) :
منظر مالي
چشم انداز

منظر فرآيندها

منظر رشد و يادگيري
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منظر مشتري

كه در هر منظر بايستي اهداف كلي ،معيارهاي سنجش ،اهداف كمي و ابتكارات مشخص گردند.
اهداف استراتژي(  : ) Objectiveبايد بررسي نمائيم كه چه كارهايي انجام دهيم تا استراتژي خاص تحقق يابد.


ابزار سنجش (  : ) Measureچه معيار سنجش استفاده مي شود.



اهداف كمي مورد نظر (  : ) Targetدر اينجا بايد ريز شويم.



برنامه و ابتكارات (  : ) Initiativeچه برنامه و ابتكاراتي براي تحقيق اهداف فوق در نظر مي گيريم.

مهمترين تفاوت روش ارزيابي متوازن با ساير روش هاي رايج اندازه گيري عملكرد در رابطه علت و معلولي در منظر ارزيابي روش BSC
است كه به شرح زير است:
ياد گيري و رشد  )--فرآيندها  )---كسب و كار( داخلي ،منظر )  )---رضايت مشتري ( منظر ،مشتري )  )---نتايج مالي(منظر مالي )
معيار هاي سنجش متداول :


منظر مالي  :بازده سرمايه  ،فروش ناخالص ،درآمد در هر بخش بازار ،ارزش افزوده اقتصادي



منظر مشتري و معيارها :كاهش مشكالت مشتري  ،خريداري مكرر  ،عرضه محصوالت با قيمت مناسب و تحويل به موقع و
وفاداري مشتري.



منظر فرآيندهاي داخل معيارها  :كاهش زمان چرخه توليد  ،تعداد محصوالت جديد و بهبود كيفيت.



منظر رشد و يادگيري و معيارها  :رضايت كاركنان  ،قابليت و مهارت كاركنان  ،فضاي مناسب براي كار  ،دسترسي به اطالعات
استراتژيك.

همچنين مي توان براي بررسي عوامل داخلي و خارجي از ماتريس مشاوران بوستون و يا كتب تدوين استراتژي نيز استفاده نمود.
در اينجا شماي كلي از برنامه ريزي استراتژيك آورده شده است:
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من اهلل التوفيق – علي ثاقب موفق
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