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 ی استراتژ   ف ی تعر 

بداند    یعنیداشبته باشبد     یاهداف مشبص ب  دیکه هر کسب    کا  با  میدان یما م  همه

که    یریمسب    برنامه    …به کجا برسبد، سباهنه دقد  سبود کسب  کند      صواهدیکه م

کسب       یاسبتراتژ دیکنیم  یبه اهداف کسب    کا تان مشبصو      دنی سب  یبرا

مشبببصو کردن اهداف     یعنی  یتوان گفت که اسبببتراتژ  یم  نیکا  نام دا د  بنابرا

 به آن ها  دنی س   رینقشه  اه   مس  دنیکش

 دا د   یباه کامال همصوان  فی اهبرد است که با تعر  ،یاستراتژ  یفا س   معادل

 ن ی متص   از زبان    ی استراتژ   ف ی تعر 

 نقشه  اه کس    کا  شما   ، یاستراتژ 

 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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  ن ییتع  یعنی  یدندلر ، اسببتاد مد سببه کسبب    کا  ها  ا دا اسببتراتژ  آلفرد •

 به اهداف    یابیدست  یمنابع هزم برا  ویاهداف بلندمدت کس    کا    تص 

 هانیسیتئو    نیترپو تر ، از شناخته  کلیما •

از    یااسببت که مجمو ه  زیمنح ببر به فرد   متما  یتیخلق موقع  ی اسببتراتژ۱

بوده   با    یسبتمیبه صبو ت سب  دیبا  هاتیفعال  نی  اردیگی ا د  بر م  هاتیفعال

 هم تناس  داشته باشند 

توانبد    یاز مبا نم  ریکس غ  چیکبه ه  میانجبام ده  ییکبا هبا  یعنی  ی اسببببتراتژ۲

 انجام دهد 

ببه ان توهبه    دیبکبه هر کسبببب    کبا  ببا  ی قبابت  تیبپو تر ببه مز  کبلیمبا  فیتعر  نیا  د  

  ا کامل تر کند   فیکند تا تعر یداشته باشد اشا ه م

 کس    کا    ی استراتژ   ه ی ان ی ب 

  ی دا ا   هیانیب  نیخود داشبته باشبد  ا  یاسبتراتژ  یبرا  یا  هیانیب  دیکسب    کا  با  هر

 استا یسه بصش اصل
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 mission ا ی   ت ی مامو  

  یده کا  م  یبرا  میکه بدان  نیا  یعنی  شود یم  نییسمت هدف کس    کا  تع  نیا  د  

هر    یفلسببببفبه    لبت  هود  توانی ا م  تیب  مبامو  میببه کجبا برسبببب  میصواهی  م  میکن

  ی فعل  تید   ضبع  یکه هر کسب    کا    یکا    گریبه زبان د  ایدانسبت    یکسب    کا  

  دهدیخود انجام م

 values ای ها    ا زش 

ها  هسبببتند که تمام سبببازمان به آن  ییهااصبببول   دا دو   ،یسبببازمان  یها  ا زش

ا زش هبا ببه    نی  اگر ارنبدیگیقرا  م  یا فبادا  اسببببت   فراتر از هر قبانون   قبا بده

مثل صبداقت،    یخواهند شبد  اصبول  یاز فرهنگ سبازمان  یاهرا شبوند، هز   ید سبت

  ، ینوآ     ت،یبخالق  ،یانسبببباناد ، حفظ کرامبت    ت،یبتالش، شببببفباف  ت،یبفیک  ،یمیکبا  ت

 …     یمشتر  تی   ضا  یتعامل بهتر با مشتر  ،یریپذ  تیمسئول

 vision ا یانداز    دشم

که کسبب    کا  ما قرا  اسببت به کجا برسببد      شببودیم  ینیب  شیقسببمت پ  نیا  د  

کسب       ندهیاز آ  یریت بو  توانی  دشبم انداز  ا مکندی ا مشبصو م  ییمق بد نها

دشبم    م،یبه آن برسب  میاسبت که د سبت دا    یزیدآن  یکرد به  با ت  فیکا مان تعر

 !نبود  یآ مان  یژگیبا    شودیمحسو  م  یانداز هدف بلندمدت

 ی استراتژ   ن یی تع   ی ها   گام 

آن کسب    کا     تیدشبم انداز   مامو    دیکسب    کا  ابتدا با  یاسبتراتژ  نییتع  د  

  س ی ماتر  لیان با تحلشبوند  بعد از    نییمشبصو شبده، سباس اهداف بلند مدت تع
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SWOT  اهداف کوتاه مدت د     زیشببود  د  اخر ن یکسبب    کا  انتصا  م  یاسببتراتژ

 شود   یموا د مشصو م  نیتمام ا  ی استا

 

 امیپرداز  یگام ها م  نیهر کدام از ا  حیادامه به توض  د  

 شود؟   ن یی د  ابتدا تع   د ی دشم انداز مهم است   با   درا 

دشم اندازها از گمراه شدن    اندازها کنترل کننده کس    کا  هستندا  دشم .1

 کنند   یم  یریهلوگ یاصل  ریکس    کا ها   خا ج شدن آن ها از مس

شببببمبا  ا    یدشببببم انبدازهبا انر   اانبدزاننبدهیانبدازهبا الهبام بصش   انگ  دشبببم .2

  ی برا  یزشبی امل انگ  تواندیمناسب  م  یانتصا  دشبم انداز   دهد،یم  شیافزا

 باشد   یکس    کا  هر  

دشبم اندازها کسب    کا    هسبتندا ی اندازها دراغ  اه هر کسب    کا   دشبم .3

 کنند  یم  یا  ی  خم  قابت   چیشما  ا د   اه پر پ

 اهداف بلندمدت نییتع

  یبه مق بد م  دنی سب  یبرا  یزی  د  کسب    کا ، با   تمرکز   برنامه    هدف  داشبتن

 ادیسه سوال پاسخ ده  نیبه ا  دیبا  یگذا    هدف  یشود  برا

 م؟ی  د  حال حاضر کجا هست۱

 م؟یبرس   میخواه ی  به کجا م۲

 م؟یانجام ده  دیبا  ییکا ها  مق د، ده  نیبه ا  دنی س   ی  برا۳
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به    دنی سب  یشبوند تمرکز ههن  ا برا  تیدا د که اگر   ا  ییها  یژگی   یگذا    هدف

مببدا   مق ببببد    زه،یانگ  دجبایتوان ببه ا  یهبا م  یژگی   نیکنبد  از هملبه ا  یم  ادیبآنهبا ز 

  کرد  اشا ه  …کا      عیتسر ،یداشتن، زمان بند

 

  ی سبازمان   بر سب  ید  ن طیمح  لیبه تحل  یاهداف بلند مدت سبازمان  ویتشبص  یبرا

  د یفرصببت ها   تهد  یسببازمان بر سبب  یر نیب  طیمح  لینقاط ضببعف   قوت خود   تحل

مشبصو خواهد    SWOT  سیبود که با اسبتفاده از ماتر  میخواه  ازمندی   ن  شیپ  یها

 شد 

 ی  انتصا  استراتژ یابیا ز ،یبر س

مناسب  با کسب    کا  خود  ا    یاسبتراتژ  SWOT  سیگام با اسبتفاده از ماتر  نیا  د  

 امیکنیم  دایپ
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 (SO) یتهاهم یاستراتژ

د  کسببب    کا  شبببما هسبببتند     تی  خالق  یاز هنس نوآ     هاینوع اسبببتراتژ  نیا

دسبته    نیاز ا  دیتوان یقرا  دا د، م  یخوب  ا  یبسب  طیکه کسب    کا  د  شبرا  یهنگام

  اسبتفاده  …مح بول      ای  توسبعه بازا     یگذا  هیا  شبد، سبرماریها نظ  یاز اسبتراتژ

  دیکن

 (ST) ی قابت یاستراتژ

حبال از خرر    نیدا د امبا ببا ا  ی  خوب  یقومرحلبه  ملکرد    نی  کبا  مبا د  ا  کسبببب 

اسببت که دگونه با  هود    نجای  حاه سببوال اسببتیم ببون ن  یر نیب  طیمح  یدهایتهد
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قسبمت ثثبات    نیا یدی ن بر کل م؟یاثر کن  ی ا ب  دهایتهد  میتوان  ینقاط قوت خود م

 شود  ی قابت « محسو  م  نید   

 (WT)یتدافع یاستراتژ

از خرر    یی ها  یبرا  یاسبت   نقره قوت  فیکسب    کا  به شبدت ضبع  تیموقع  نیا  د  

     یلیتعر ،ینی ق  نشب  رینظ  ییتوان از  اهکا ها یمواقع م  نیندا د  د  ا  دهایتهد

  کرد  استفاده  …انحالل    

 (WOمحافظه کا انه) یاستراتژ

نسبببت به  قبا مشبببول به    یتر  فیحالت کسبب    کا  اگرده با  ملکرد ضببع  نیا  د  

از    زین  تیموقع  نیا  یهم دا د  هنس  اهکا ها  یخوب  یهااسبت، اما فرصبت  تیلفعا

  ی   محافظه کا    اطیخواهد بود، اما  ن بر احت  ی  نوآ     یگذا    هیدسبته  شبد، سبرما

 به آن اضافه خواهد شد 

 اهداف کوتاه مدت نییتع

اهداف کوتاه مدت      دیتوانیشبما م  یاهداف بلند مدت   انتصا  اسبتراتژ  نییتع  با

  اهداف کوتاه  دیکن  نیبه دشبببم انداز خود تد   دنی سببب  ید   اسبببتا  بصشزهیانگ

اهداف    یبا توان کسب    کا تان تناسب  داشبته   د   اسبتا  دیشبده با  نییمدت تع

 بلندمدت   دشم انداز باشند 

 آن ی  کا بردها SWOT لی  تحل هیتجز

نقاط قوت      یی کا ، شبببناسببباکسببب   یاسبببتراتژ  نییمراحل د  تع  نیتراز مهم یکی

  یی بالقوه سبازمان اسبت  شبناسبا   یهافرصبت  لی تحلهیضبعف سبازمان    قبا   تجز

گونه که هسبببت  همراه باشبببد   سبببازمان همان  ینیببا  اقع  دینقاط قوت   ضبببعف با

 شود   یمعرف

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

سببازمان  ا با   یکنون  گاهیبهتر اسببت ها  کیاسببتراتژ  یهانهیگز  ییاز شببناسببا  شیپ

  لی  تحل  هیتجز ینو   SWOT  میکن  نییتع  SWOT  سیماتر  لی تحلهیاستفاده از تجز

  وندیپ  یخا ه  یدهایها   تهدسبازمان  ا با فرصبت  یاسبت که نقاط ضبعف   قوت داخل

بر   یمبتن  دهایها   تهد  فرصببببت  هبر منابع بود ی  نقباط قوت   ضببببعف مبتندهدیم

 هستند     طیمح

 

 SWOT لید  تحل جی ا اشتباهات
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  ن یاسببت که ا  نیا  شببودیانجام م  SWOT  لی  تحل  هیجزکه د  ت  یاشببتباه  نیترجی ا

ند ت    ش به  نیکه ا  ی  د  صببو تشببودی  ش کامالً هامع   بد ن اشببتباه فرم م

  افتد یسازمان از قلم م  کی  مسا ل مهم استراتژ  دهدی ا نشان م  ی اقع  یکمبودها

    دینم  شیپ  یکس    کا  به خوب  ی  استراتژ

     یلیاز نقاط قوت   ضبعف اسبت که پشبتوانه تحل  ی وهن  یفهرسبت  هید م ته  اشبتباه

  بد ن   ی وهن  یبهتر از فهرست ،یمنرق قو  یدا ند  فهرست کوتاه دا ا  یکم  یمنرق

 ههات است   عید  نظر گرفتن هم

 کس    کا  یها یانتصا  استراتژ یا هایمع

 توهه است؟قابل یگذا هیسرما بازده

 ۴۰۰از    شی اپن ببا ب  مبتیقد  منبا ق گران  ادیبز   نبهیهزمثبال اسببببتبا  بباکس ببا    یبرا

د     ریپذ یبرند   ز اما آسبب  کیآن  جهیکرد  نت  تی کا  شببر ع به فعال احد کسبب 

باهتر بود اما ضبببعف    اید  حد اسبببتا باکس     تشبببانیفیها کآن  رایمقابل  قبا بود، ز 

 گران بودن  ا نداشتند 

  هود دا د؟ یدا یپا ی قابت تیمز ایآ

     هباییاز دا ا  دیبببا  یاسببببتراتژ  کیب  دا ،یبپبا  ی قبابت  تیبمز  کیبببه    یابیبدسببببت  یبرا

 سازد   ی  نقاط ضعف آن  ا خنث  ردیبهره بگ  یسازمان  یهاتیقابل

 موفق خواهد بود؟ ندهید  آ یاستراتژ ایآ

  ش، ی ها  فرصبت  دهایبازا ، همراه با تهد  راتییبتواند متناسب  با تب  دیاب  یاسبتراتژ

  دیخود  ا حفظ نما

 اهرا است؟قابل  یاستراتژ ایآ

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  ن یسببازمان قرا  داشببته باشببد  هم ن  ی  انسببان ید  برن منابع مال  دیبا  یاسببتراتژ

کا کنان   فرهنگ شبرکت    ها،سبتمیسباختا ، سب  رینظ  یسبازمان  یهایژگی   گریبا د  دیبا

 باشد   شتریسازگا  بوده   با   تحرک هرده ب

 کس    کا  همصوان است؟ یها یاستراتژ گریبا د یاستراتژ ایآ

ببا    ایبد  تعبادل هسببببتنبد؟ آ  گریکبدیببا    ینگینقبد  انیبمنبابع   اسببببتفباده از هر  ایبآ

  ا یآ  ابد؟ییکاهش م  یسببازمان  یریپذانعراف  ،یانسببان  ای ید  منابع مال  یگذا  هیسببرما

 د؟یآیبه دست م  یاستراتژ  نیبالقوه با ا  ییافزاهم

 کس    کا  یها یاستراتژ انواع

گردند  د  ادامه   یباز م  یا  هیپا  یها  یشبده به اسبتراتژ  نیتد   یها  یاسبتراتژ  تمام

  ت ی ریمد  کی  دیتا بتوان  میکن  فیشبما تعر  یکسب    کا   ا برا  یا  هیپا  یها  یاسبتراتژ

  دیقد تمند داشته باش 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یکس    کا   قابت یاستراتژ

  ن یگردد  از ا یم  نی قابت د  بازا  با  قبا تد   یبرا  یاسبببتراتژ  نی  اسببباس ا  هیپا

   دیید  هامعه آماده نما  یبازا   قابت  یکسبب    کا  خود  ا برا  دیتوان  یشببما م  قی ر

برنامه قد تمند      کیکرده تا از    ی قبا  ا بر سببب  ریسبببا  یتمام   ش ها  دیشبببما با

  دیخود بهره ببر    کس    کا  یسرح باهتر از آنها برا

به اسببلحه پنهان   قد تمند شببما د     لیتواند تبد  یم  ی  ش انح ببا    کی  داشببتن

     یهذ  مشبتر  یاز   ش ها  دیبا  یاسبتراتژ  نیبازا  باشبد  شبما د  ا  ی قابت  یفضبا

  دییفر ش شرکت خود استفاده نما  زانیباه بردن م  یآن ها برا  یازهاین  نیتأم

 یمشا کت یاستراتژ

شبرکت    رانیمد  یباه برا  ا  یبسب  ید  سبرح ها  یمشبا کت  کیاسبتراتژ  تیریمد    ش

  ی تعامل سببازنده برا  کیبه    رانی  ش مد  نیشببود  د  ا  یم  یسبباز   ادهیبز گ پ  یها

  ن یتوان با اسبببتفاده از دن ی قابت م  نی سبببند  د  ح ی شبببد بازا  صبببنعت خود م

بازا ها د  سببرح    ریابازا  صببنعت خود  ا نسبببت به سبب  یا زنده ا  یها  یاسببتراتژ

  دینگه دا    یباهتر

 کس    کا  یاستراتژ

  ن ی تد   یا احد کسب    کا  هم معر ف اسبت که بر  یکه به اسبتراتژ  یاسبتراتژ  نیا

منظو  شببما    نیا  ی  براندینما  یاز د    ش باه  ا اسببتفاده م  یبیهر ده بهتر آن ترک

که دگونه قرا  اسبت د  بازا  با  قبا به  قابت   دیکن  نییتع  قیبه صبو ت دق  یسبتیبا

  ی ا ا ه   برا ی ال  تیفیمح بوهت خود  ا با ک  نه  دگودی  از آنها  ق  نمان  دیبارداز 

  دیهذ  کن  یآنها مشتر

 یکا کرد یاستراتژ
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

کسبببب    کا     ی اندمان  ا برا  زانیم  نیتعبداد کا کنبان باهتر  نیبا کمتر  یسببببتیبا  ما

سبازمان    یتک تک  احدها  یشبما برا  ی  ش اسبتراتژ  نی  د  ادیا   یخود به دسبت ب

  زان یم  نکهی  ادیده ی شد شرکت قرا  م  رینموده   آنها  ا د  مس  یزیخود برنامه   

باشبد   به کدام بصش ها اخت با       توسبعه شبرکت دقد  یهزم برا  یمنابع م برف

  دی س   دیبه آنها خواه  یکا کرد  یاست که شما د  استراتژ  ییپاسخ ها  ابد،ی
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