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مقدمه

2مریم غنوي

راهبرد سطح سازمان مادر

راهبرد سطح مؤسسه

راهبرد سطح عملیاتی

:تعریف راهبرد

رد ،محدود منابع مطلوب تخصیص چگونگی 

.اهداف هب دستیابی منظور به ،رقابتی محیط یک

در عمناب تمرکز و اصلی يفرصت ها تشخیص 

.آن ها در نهفته منافع تحقق جهت

برنامه ریزي، مدیریت و تفکر راهبردي

3مریم غنوي

یک فرایند ذهنی•

هاي تحلیلی مستلزم مهارت•

ادکمی از افر ادعدتایجاد هماهنگی بین •

متداول در محیط هاي علمی•

یک فرایند عملیاتیبیشتر •

هاي رهبري مستلزم مهارت•

رادزیادي از افتعداد ایجاد هماهنگی بین •

متداول در محیط کسب وکار•

تفکر راهبرديمدیریت راهبرديبرنامه ریزي راهبردي

فرایند برنامه ریزي راهبردي

4مریم غنوي

تدوین رسالت سازمان

تعریف اهداف خرد و کالن

ارزیابی منابع سازمانی  و فرصت ها و تهدیدهاي محیطی

تدوین استراتژي

اجراي استراتژي

ارزیابی و انتخاب استراتژي هاي بدیل
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فرایند مدیریت راهبردي

5مریم غنوي

شناسایی
شناسایی رسالت، اهداف کالن و راهبردهاي کنونی•

تحلیل
محیط. ف.سازمان و ت. ق.تحلیل رسالت و اهداف کالن، ض•

تدوین
تجدیدنظر در رسالت و اهداف کالن، و انتخاب راهبردهاي جدید•

اجرا
اجراي برنامه هاي راهبردي، مدیریت منابع، سیستم ها و روش ها•

ارزیابی
ارزیابی نتایج و تجدیدنظر در فرایند مدیریت راهبردي•

 تدوین

راهبرد

اجراي  

راهبرد

شناسایی و تحلیل وضعیت

6مریم غنوي

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

 )O( فرصت ها
)مثبت خارجی،(

  )T( تهدیدها
)خارجی، منفی(

 )S(قوت ها
)داخلی، مثبت(

(SO)فرصت  –قوت  راهبردهاي

 از ان،سازم قوت نقاط از استفاده با می توان چگونه
آورد؟ تدس به سود حداکثر شده، شناسایی فرصت

(ST)تهدید  –راهبردهاي قوت 

 ان،سازم قوت نقاط از استفاده با می توان چگونه
رساند؟ حداقل به را شده شناسایی تهدید

  )W(ضعف ها 
)داخلی، منفی(

(WO)فرصت  –ضعف  راهبردهاي

 شده، ییشناسا فرصت از استفاده با می توان چگونه
داد؟ کاهش را سازمان ضعف نقاط

(WT) تهدید -ضعف  راهبرد

 زا سازمان، ضعف نقاط کاهش با می توان چگونه
کرد؟ اجتناب شده شناسایی تهدید

ت  
خ

شنا

ن
انداز چشمو  اهداف، مأموریتسازما

ت  
خ

شنا

ب وکار
س

ک

یتجزیه و تحلیل محیط داخل

ت  
خ

شنا

ط
حی

یتجزیه و تحلیل محیط خارجم

راهبردتدوین 

7مریم غنوي

سازمان مادرراهبرد سطح 

راهبرد سطح مؤسسه

راهبرد سطح عملیاتی

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

:برمبناي شناخت به دست آمده از مرحله قبل

.قابل استفادهي راهبردهامجموعه شناسایی . 1

توجـه بـه پارامترهـاي مطـرح در     بـا   انتخاب راهبـرد برتـر  . 2

.عیتوضبدست آمده در تحلیل نتایج راهبردي و نیز مدیریت 

.و تعهد زهایجاد انگیجهت تمام سطوح مدیران مشارکت : نکته

کل سازمانتدوین راهبرد در سطح 

8مریم غنوي

برنامه ریزي  

سبد 

سرمایه گذاري

ماتریس 

B.C.G.

بررسی تاثیر 

راهبردهاي  

بازار بر  

سودآوري

کم Sمدل هفت 

ار
از

د ب
ش

 ر
خ

نر

سهم بازار

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی
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مؤسسهتدوین راهبرد در سطح 

9مریم غنوي

راهبردهاي 

رقابتی

راهبردهاي 

انطباقی

چرخه  

حیات 

محصول

محدود

ت
اب

رق
و 

مر
قل

یمزیت رقابت

نمتمایز ساختکاهش هزینه

هگسترد

تمایز

صرفه  اقتصادي

اقتصاديصرفه  

متمرکز

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

مؤسسهتدوین راهبرد در سطح 

10مریم غنوي

راهبردهاي 

رقابتی

راهبردهاي 

انطباقی

چرخه  

حیات 

محصول

پیشرويتحلیل گريتدافعیاستراتژي

انعطاف پذیري و نوآوريثبات و انعطاف پذیريو کارآییثبات اهداف

پویامتغیرایستامحیط

ساختار
م کار کنترل شدید، تقسی

زیاد، رسمیت، تمرکز

ت هاي  فعالیکنترل شدید 
جاري و کنترل کم 

جدیدفعالیت هاي 

یم ساختار منعطف، تقس
کار کم، عدم تمرکز

تدافعی

عدم اطمینان محیطی

نانعطاف پذیري سازما

پیشرويتحلیلگري یانفعال

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

عملیاتیتدوین راهبرد در سطح 

11مریم غنوي

 ازاریابی،ب تولید، تخصصی زمینه هاي در مدیریت فعالیت هاي عملیاتی، راهبرد

  راهبرد یحام و کرده هدایت را ... و توسعه و تحقیق مهندسی، مالی، انسانی، منابع

.هستند موسسه سطح

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

اجراي راهبرد

12مریم غنوي

تکمیل 

تدریجی 

راهبرد

برنامه ریزي

سازماندهی

هدایت

عبسیج مناب

کنترل

استفاده از 

فرصت هاي 

کوتاه مدت

تمرکز بر 

اهداف  

بلندمدت

راهبردهاي 

پدیدار شونده

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

 راهبردهابا سازمانی ساختار متناسب سازي.

اجراییسازمان در سطح هاي  توانمندي، منابع و ها مهارتسازي  هماهنگ.

 جدیدمتناسب با استراتژي فرهنگ سازمانی ایجاد.



1394/9/13

ارزیابی راهبرد

13مریم غنوي

بررسی مبانی اصلی 

.سازمانهاي راهبرد 

ظار مورد انتایج مقایسه نت

.واقعی ایجبا نت

جهت  قدامات اصالحی ا

رد عملکتطابق اطمینان از 

ی هاي پیش بین با برنامه

. شده

یشناسای

تحلیل

تدوین

اجرا

ارزیابی

موانع موفقیت برنامه ریزي راهبردي

14مریم غنوي

خطاهاي فراینديخطاهاي جوهري


