
 تفىش ساّثشدی
 ػغح همذهاتی

 

 

 ػَمٍیشایؾ  -95آتاى 

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 برداشت شوب از 
؟ساّثشدیهذیشیت   

  یــب
 تفکر راّبردی؟
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 اًتظبر شوب از ایي کبرگبُ؟



 هی ؿٌَم

 هی تيٌن

 یاد هی گيشم اًدام هی دّن

 تِ خاعش هی ػپاسم

 فشاهَؽ هی وٌن

 آًچِ سا
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 ـ تاٍس ـ هْاست ـ وٌؾ ًگشؽ ـ داًؾ 

 اطَل یبدگیری

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 





 :هذیشیت داسای پٌح ٍظیفِ اصلی اػت 
اػوال 
 کٌتشل

تأهیي 
ًیشٍی 
 اًؼاًی

ایداد 
 اًگیضُ

 تشًاهِ سیضی ػاصهاًذّی

ػولکزد هذٗزٗت بزاعبط ٍظبٗف آى بزرعٖ هٖ ؽَد تاب واَه ّاب ٍ  اؼف ّابٕ آى در      

 . داخل عبسهبى ؽٌبعبٖٗ ؽَد

خَ ػاصهاًی ٍ 
 فشٌّگ

 ؿیَُ تصوین گیشی
هْاست ، تَاًایی ٍ 
 ػالیك هذیش ػالی 

ِ سیضی  ًظام تشًاه
 اػتشاتظیک

ّن افضایی دسٍى 
 ػاصهاًی

 ػاختاس ػاصهاًی
تصَیش رٌّی ٍ 
 پشػتیظ ػاصهاى

ػاتمِ ػاصهاى دس 
 سػیذى تِ اّذاف

ػاصهاى ًظام 
 استثاعات

 ًظام فشاگیش کٌتشل 

ُ ٍسی) (اثشتخـی ٍ تْش  



 پیؾ تیٌی
تؼییي ّذف ّای 

 تلٌذ هذت
 تؼییي ػیاػت ّا تذٍیي اػتشاتظی ّا

دس ًظش گشفتي ّذف  
 ّای کَتاُ هذت

تؼییي فؼالیت ّا ٍ  
 الذاهات

تؼییي صهاى هَسد 
 ًیاص

 ... ٍ  

در بز گ٘زًذُ ّوِ فؼبل٘ت ّبٖٗ هٖ ؽَد کِ هذٗز بزإ تذارک دٗذى اهَر آٌٗاذُ  

 . اًجبم هٖ دّذ



 عشح سیضی ػاصهاى
تؼییي ؿشایظ احشاص  

 ؿغل
 ؿشح ٍظایف

تؼییي ٍیظگی ّای  
 ؿغل

 ایداد ّواٌّگی ٍحذت فشهاًذّی حیغِ ًظاست
عشح سیضی ٍ تدضیِ  

 ٍ تحلیل ؿغل

در بزگ٘زًذُ ّوِ فؼبل٘ت ّبٖٗ هٖ ؽَد کِ هذٗزٗت اًجبم هٖ دّذ ٍ هٌجاز باِ   

 هٖ ؽَد( اخت٘براه)ٗک عبختبر اس کبرّبٕ تخصصٖ ٍ رٍابط وذره ّب 



 ایداد استثاط سّثشی
تـکیل گشٍُ ّای  

 کاسی
 تؼذیل دس سفتاس

 سضایت ؿغلی غٌی ػاصی ؿغل تفَیض اختیاس
تأهیي ًیاص ٍ تغییش  

 ػاختاس

 .  هقصَد کبرّبٖٗ اعت کِ بزإ ؽکل دادى بِ رفتبر اًغبًٖ اًجبم هٖ ؽَد 



تؼییي دػتوضد ٍ 
 حمَق

 اخشاج اػتخذام گضیٌؾ هصاحثِ هضایای کاسکٌاى

 ایوٌی کاسکٌاى تَػؼِ هذیشیت آهَصؽ کاسکٌاى
اخشای لاًَى 

«الذام هثثت»  

اخشای ػیاػت 
 ّای اًضثاعی

سٍاتظ اتحادیِ 
 ّای کاسگشی

 تَػؼِ هؼیش ؿغلی
تحمیمات دس صهیٌِ هذیشیت 

 هٌاتغ اًؼاًی

دادى فشصت تشاتش تِ ّوِ 
 داٍعلثاى کاس

سػیذگی تِ ؿکایت 
 ّا ٍ سٍاتظ ػوَهی

فؼبل٘ت ّبٖٗ کِ در سهٌِ٘ تأه٘ي ً٘زٍٕ اًغبًٖ صَره هاٖ گ٘ازد لاَح ه اَر     

 .هذٗزٗت هٌببغ اًغبًٖ هٖ چزخذ 



 کٌتشل هَخَدی ّا کٌتشل فشٍؽ کٌتشل اهَس هالی کٌتشل کیفیت

 کٌتشل ّضیٌِ ّا
تدضیِ ٍ تحلیل  

 اًحشافات
دادى پاداؽ ٍتـَیك ٍ 

 تشغیة افشاد

هقصَد ، فؼبل٘ت ّبٖٗ اعت کِ هذٗز جْت لصَح اطوٌ٘ابى اس اٗاي کاِ ًتابٗ      

 .ٍاوؼٖ بب ًتبٗ  بزًبهِ رٗشٕ ؽذُ عبسگبر اعت ، اًجبم هٖ دّذ
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  تذٍیي تشًاهِ ّای ساّثشدی ٍ ػولياتی چيؼت؟دس 

 تشًاهِ ّای ساّثشدیآػية ؿٌاػی 



 هَاًغ اخشای اػتشاتظی ّا

اص کاسکٌاى اص  % 5تٌْا 
اػتشاتظی ػاصهاى خَد هغلغ 

 ّؼتٌذ

 ػذم اًتقبل استراتژی ّب

اص هذیشاى % 25تٌْا 
ّای اًگیضؿی خَد سا  ػیؼتن

ّای ػاصهاى تِ اػتشاتظی
 اًذهشتثظ ػاختِ

 ػذم ّوسَیی کبرکٌبى

اص هذیشاى اسؿذ کوتش اص  % 85
یک ػاػت دس هاُ دس هَسد  
اػتشاتظی تحث ٍ گفتگَ  

 کٌٌذهی

 ػذم تؼْذ هذیریتی

ّا ٍ اص ػاصهاًْا تَدخِ% 60
ّا هٌاتغ خَد سا تِ اػتشاتظی

 اًذهشتثظ ًکشدُ

 ػذم تخظیض بْیٌِ هٌببغ

تب در   7سبزهبى،  10از ّر 
ّبی خَد اخرای استراتژی

 ًبهَفق است

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 هَاًغ اخشای تشًاهِ ساّثشدی

 فمذاى ًمـِ ساُ تشای اخشای•

 ػذم تثذیل ػٌذ ساّثشدی تِ تشًاهِ•

 ػذم تثذیل تشًاهِ تِ پشٍطُ•

 ًثَد هذیشیت پشٍطُ کالى•

 ؿکاف اػتشاتظیک•
 

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 داًشیشکبف  -1

 شکبف سیبسی-2

 شکبف قبًًَی -3

 شکبف فرٌّگی -4

 شکبف فٌبٍری -5

 شکبف هٌببغ اًسبًی -6

 شکبف هبلی -7

 شکبف هذیریتی -8

 شکبف فرایٌذی ٍ ًظبم اخرایی -9

 شکبف اثربخشی ٍ کبرایی -10
 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 ساتغِ ؿکاف داًـی ٍ ؿکاف ػولیاتی

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 

 

 

ِ سیضی ساّثشدی  ؿىاف ّای هذیشیتی  تشًاه

 :  ؿىاف ًَع اٍل

ِ سیضی هی وٌٌذ  .ؿىاف تيي آًچِ هذیشاى فىش هی وٌٌذ ٍ آًچِ تشًاه

 :  ؿىاف ًَع دٍم

ِ سیضی هی وٌٌذ ٍ آًچِ اخشا هی وٌٌذ  .ؿىاف تيي آًچِ هذیشاى تشًاه

 :  ؿىاف ًَع ػَم

 .ؿىاف تيي آًچِ اخشا هی وٌٌذ ٍ آًچِ ریٌفؼاى دسن هی وٌٌذ

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 ػلل شکست برًبهِ ّب
 ریٌفؼاى تحليل دس ضؼف ويؼت؛ ؿوا هخاعة داًيذ ًوی•

 سػاًی اعالع دس ضؼف ایذ؛ تَدُ ًاتَاى هخاعثاى تِ دػتاٍسدّا ؿٌاػاًذى ٍ هؼشفی دس•

 گشایی وويت ّؼتيذ؛ آى وويت فىش تِ فمظ ٍ دّيذ ًوی اّويت ويفيت تِ خَد ّای فؼاليت دس •

 اسصیاتی ٍ ًظاست دس ضؼف ّؼتيذ؛ ضؼيف وٌتشل ٍ ػاصهاًذّی سیضی، تشًاهِ دس•

 پظٍّی آیٌذُ دس ضؼف ًيؼتيذ؛ آیٌذُ تشای ای ؿذُ هذٍى تشًاهِ ّيچ داسای ؿوا•

 سّثشی دس ضؼف هٌاتغ؛ ٍ اهىاًات ًاهغلَب تخليق ٍ تَصیغ•

 اثشتخـی ٍ تـخيق دس ضؼف ّؼتيذ؛ واسّا ؿذى اًدام ػشیغ ٍ واسی تيالى تذًثال تيـتش•

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 تحَالت ٍ تغییرات ٍ اقذاهبت اخرای در اشخبص هسئَلیت بَدى ًبهشخض•

 برًبهِ اخرای شرٍع ٌّگبم بِ ارشذ هذیراى سریغ طحٌِ از خرٍج•

 ّا تٌذی اٍلَیت دس هالی هٌاتغ تخليق ٍ اهىاًات تؼيح ٍ تٌذی اٍلَیت ػذم•

 ّاػت سًدٌاهِ یا ّا آسصًٍاهِ هدوَػِ تشًاهِ؛ ًَع•

  ػيؼتن تفىش ًثَد ٍ ّا تشًاهِ تَدى ؿخق تِ لائن ٍ هذیشیتی تغييشات•

 ریٌفؼاى ػایش ٍ ّوىاساى یا ٍ هذیشاى خذی ػضم ٍ تاٍس ػذم•

 داؿتي ای پشٍػِ سٍیىشد ًِ ّا تشًاهِ تا وشدى ای پشٍطُ تشخَسد•
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 ػلل شکست برًبهِ ّب

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



اثشتخـیدام ّای   
 هحیظ ؿٌاخت ػذم :اٍل دام

 اص ؿٌاخت .اػت اثشتخـی ًذاؿتي تشای سٍؽ هؤثشتشیي ػیٌی، ٍالؼیتْای خای تِ رٌّی ّای تشداؿت اص اػتفادُ
 .تاؿذ ٍالؼیتْا تشپایِ ٍ ػیٌی تایؼتی هی هحیظ

 کاغزی اػتشاتظی : دٍم دام
 .ؽَد اٗجبد ادارٕ هکبتببه ٍ ابالغِ٘ طزٗق اس تَاًذ ًوٖ هغئلِ اٗي ٍ اعت درگ٘ز افزاد کل٘ٔ ػشم هغتلشم اعتزاتضٕ عبسٕ پ٘بدُ
 .کٌٌذ هٖ پ٘ؾٌْبد را گزٍّٖ اعتزاتضٕ اٗذٓ بزخٖ اهزٍسُ .گ٘زد هٖ ؽکل اعتزاتضٕ بِ راعخ اػتقبد بب صزفبً اعتزاتضٕ ػشم

 .تَد خَاّذ خَسدُ ؿکؼت اػتشاتظی یک اص کوتش آى ّضیٌة اها اػت، صهاًثش ٍ پشّضیٌِ کاسی گشٍّی اػتشاتظی
 یکپاسچگی فمذاى :ػَم دام
 بِ دعت٘ببٖ اصلٖ ّبٕ بزًبهِ را رّبزٕ ٍ فزآٌٗذّب عبسهبًٖ، ب٘ي ّوکبرٕ ، کبرآًبى اعتزاتضٕ، ه َرِ پٌ  ؽذُ پذٗزفتِ الگَٕ ٗک

 ؽَد گزفتِ اعتزاتضٕ اس ًقؼ اٗي اگز .ببؽذ ٗکذٗگز بب عبسهبى اصلٖ ّبٕ بزًبهِ ّؤ ه َر ببٗذ ّب اعتزاتضٕ .داًذ هٖ ک٘ف٘ت
 .بَد خَاّذ ّ٘چ لذ در آى گذارٕ تأث٘ز
 اػتشاتظیک اّذاف تؼذد :چْاسم دام
 .ًببؽ٘ذ اثزبخؾٖ اًتظبر در اعت بْتز دارد، ٍجَد راّبزدٕ هَ َع پٌ  اس ب٘ؼ ؽوب عبسهبى اعتزاتضٗک هَ َػبه فْزعت در اگز

 اّذاف تؼذد ٍ گ٘زد هٖ (اعتزاتضٗک) فزصت هْوتزٗي بزرٍٕ عبسهبى (ه ذٍد ٍ) ارسؽوٌذ هٌببغ توزکش اس را خَد وذره اعتزاتضٕ
 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی  .کزد خَاّذ خٌثٖ را کبرکزد اٗي
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 ػوبره هٌچغتز
 .چْل پلکاى کِ خیلی اص آًْا تِ ّیچ خایی ًوی سػذ ٍ تِ ػمف ختن هی ؿَد -
 .پلِ داسًذ 13تشخی اص ایي پلکاى ّا  -
ُ ای داسد کِ دس کف آى تاص هی ؿَد -  .یکی اص اتاق ّا پٌدش
 .دٍ تا اص اًثاسّا سٍ تِ دیَاس تاص هی ؿًَذ ٍ ّیچ فضایی دسٍى آًْا ًیؼت -
ِ ّا تاص هی ؿَد ٍ استفاع ظشف ؿَیی آى ّـت فَت اػت -  .یک دس، تاالی دیَاس یکی اص آؿپضخاً
 . فَتی تشفشاص تاؽ گـَدُ هی ؿَد 14یکی دیگش اص دسّای خاًِ دس استفاع  -
 .  ؿَهیٌِ دیذُ هی ؿَد کِ دٍدکؾ چْاس تا اص آًْا تِ پـت تام ًوی سػذ ٍ تِ دیَاس ختن هی ؿَد 47دس ایي خاًِ  -
ِ ای داسًذ -  .تؼیاسی اص حوام ّا دس ؿیـ
ُ ّا اص  - ُ اًذ 13اغلة پٌدش  .پٌدشُ ّؼتٌذ 13گَؿِ داسًذ ٍ تشخی اص آًْا داسای  13تؼیاسی اص اتاق ّا . ؿیـِ چْاسگَؽ ػاختِ ؿذ



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
امكانات و تسهيالت الزم جهت    

حركت و رسيدن به هدف   
 

محل عبور جهت رسيدن به هدف   

 .گيرد معطوف به آن است هر آنچه در سازمان صورت مي

  (:ابزار)منابع 

بَدجِ،  هبلٖ، ف٘شٗکٖ، اًغبًٖ، اطالػبتٖ، في آٍرٕ، تغْ٘اله ، سهبى ،لوبٗت
ارسؽْب،  وبًَى ، هشٗت، تْذٗذ، وَه،  ؼف، عبختبر، ؽزح ٍظبٗف، ببٍرّب،اصَح   ،

 ًقؼ، تجْ٘شاه، اهکبًبه ، هقذٍراه، ه ذٍدٗت، وَتْب، فزصتْب، تْذٗذاه

  (:راه)مسير 
اعتزاتضٕ،خط هؾٖ ،ع٘بعت، بزًبهِ،رٍِٗ،طزح،               

بَدجِ،تذب٘ز فؼبل٘ت، تصو٘ن،ػول، اوذام     ،  ،راّبزد اٗفب ، 
ِ ،آئ٘ي ، اعبعٌبهِ وبًَى ) رٍػ       ًبهِ ، ، ًظبم ًبه

...( جبرٕ،  َابط، هقزراه، ٍ ، رٍػ ،گزدؽکبر دعتَرالؼول
...تبکت٘ک، تکٌ٘ک ، هتذٍلَصٕ ٍ   

 
 

:ىدف  
 رعبلت،هأهَرٗت

 اًذاس،ً٘بس، فبٗذُ چؾن
ٍ هٌفؼت   پبٗبى، ًْبٗت 

 غبٗت ، ًقطٔ ًْبٖٗ ، دعتبٍرد
هٌظَر، هقصَد اًتظبراه ،    

 ّب، توبٗاله، ً٘ت، آرهبى، آرسٍ خَاعت
 آهبح ، اغزاض ، ًت٘جِ، اًگ٘شُ  ، لبصل 

...هقبصذ ،ساٍِٗ دٗذ ، افق،دعتزً    



مدددیریا ارددژرا هیر ىنددر ت ویدد،  دددتی  ر ااددرا ت ارتیددابه  یدد ي ا  ت ي ددو ا         

 .چندگانو ارا کو راتمان را قادر مه راتد بو مقاصد خود درا یابد

 :سه بخش اصلی مدیریت استراتژیک 

ارزیابی 
 استراتژی

تدوین 
 استراتژی

اجرای 
مدیریا   استراتژی

 ارژرا هیر

ایددد  ردددو ببددد  ار  دددا ه    

 .  نگا نگ ت مژقابل دارند 

ىر بب  دارا  اازا ت 

 .مراحل خاص خود ىسژند 



 تياًيِ  
 هاهَسیت 

 تذٍیي، اسصیاتی
 ٍ اًتخاب 

 اػتشاتظی ّا

 هحاػثِ ٍ 
 اسصیاتی 
 ػولىشد

 تخليق 
 هٌاتغ

 تؼييي 
 ػياػت ّا

 تؼييي اّذاف 

 تشسػی 
 ػَاهل خاسخی 

 تشسػی 
 ػَاهل داخلی 

 بخش 
 ارزیابی استراتژی 

 بخش تدوین استراتژی  بخش اجرای استراتژی 



 پیشینه تفکر راهبردی

 ػملیاتی ي تفکر راَبردي تمایس تفکر 
 ؛بلىذمذت در مقابل کًتاٌ مذت ي فًري: 1
 ؛مفًُمی بًدن در قبال ػیىی بًدن.  2 
 ؛  (تفکر در برابر ػمل )ػملی بًدن /اوؼکاسی بًدن در مقابل اقذام /یادگیروذٌ. 3 
 ؛شىاسایی فرصتُا ي مسائل اصلی در مقابل یافته راٌ حل براي مسائل مًجًد. 4
 ؛حرکت بٍ سمت زمیىٍ َاي جذیذ در مقابل زمیىُُاي جاري ي تکراري.  5 
 اثربخشی در برابر کارایی . 6 
 (  حال در مقابل قال )ريیکرد غیر یذي در مقابل یذي. 7
 در مقابل جسئی وگري( وگاٌ از باال )جامغ وگري .  8



 پیشینه تفکر راهبردی

  1تفکر راَبردي را بٍ ػىًان تفکري کٍ سایر اوًاع تفکر مخصًصا تفکر جاوبی  میىتسبرگ
 .کىذي تفکر استقرائی، شًُد ي خالقیت پیشىیاز آن َستىذ را مؼرفی می 

ایه ػًامل  . مطالؼٍ خًد پىج ػىصر را مبیه تفکر راَبردي مىظًر میذارد در  لیتذکا
شامل دیذگاٌ سیستمی، َذفمىذ بًدن ، فرصت طلبی ًَشمىذاوٍ، تفکر بٍ مًقغ، تًلیذ ي 

 . آزمًن فرضیٍ است
بٍ چگًوگی تًسؼٍ تفکر   "متفکر راَبردي خبرٌ"در مطالؼٍ خًد با ػىًان  گلذمه

 . پردازد می در مذیران ارشذ اجرائی حرفٍ اي راَبردي بٍ صًرت 
ػاهل؛ هغالؼات هيٌتضتشي، ليتذوا ٍ ٌّفَسد، تفىش ساّثشدی سا تشويثی اص چْاس در وظر گرفته با 

 .هی دّذتـخيق علثی فشكت ٍ آیٌذُ ًگشی ، تفىش ػيؼتوی، تفىش هفَْهی



 تفکش ساّثشدی
 رّ٘بفتٖ آى در کِ کٌذهٖ تؼزٗف اعتزاتضٗک هغبئل لل بزإ رٍؽٖ را اعتزاتضٗک تفکز تَى

   .ؽَد هٖ تزک٘ب خالوبًِ تفکز فزآٌٗذّبٕ بب ّوگزا ٍ ػقالٖٗ
  بزإ افزاد تَعط آٌٗذُ خلق ٍ هؾبّذُ ارسٗببٖ، تفکز، رٍػ کِ اعت فزاٌٗذٕ اعتزاتضٗک تفکز
ٖ کٌذ، تب٘٘ي را دٗگزاى ٍ خَد    .اعت ارسؽوٌذ ٍ هَثز بغ٘بر ابشارٕ اعتزاتضٗک تفکز ه
   :بَد داًغتِ بؼذ عِ ؽبهل را فزدٕ عطح در اعتزاتضٗک تفکز ػوَهٖ ابؼبد

 (ػيؼتوی تفىش) هحيغؾ ٍ ػاصهاى اص ًگشاًِ ول دسن

 خالليت 

 .ػاصهاى آیٌذُ تشای اًذاصی چـن

آیٌذُ اػت ٍ دس  ( فشكتْا ٍ تْذیذّا)هثٌای تشًاهِ سیضی ساّثشدی؛ پيؾ تيٌی هحيظ 
تفاٍت صیادی ( ادس صهاى اخش) ٍ ٍالؼيت ( دس صهاى تشًاهِ سیضی )خایی وِ تيي پيـثيٌی 

.اثشتخـی آى اص تيي هيشٍدٍخَد داؿتِ تاؿذ،   



  ؟اػتاػاػی هْاست ّای وذام هؼتلضم پشٍساًذى  ساّثشدیتفىش 



 نگرش
 نظام مند

تمرکس بر  
هدف وجهت  

 دار بودن

فرصت جويي  
 هوشمندانه 

تفکر 
پيوسته در 

 زمان

فرضيه سازي 
 خالق

 روش مندي

ويژگي هاي  

 تفکراستراتژيک



ن ایدددددد بدددددو 
اادددددددددددددددرا 

 .درآید

1 

مددده  دددوان  
آن را بدددددددو 
اادددددددرا در 

 .آترد

2 

احژ ددا ب بددو  
ااددددددددرا در 
 خواىد آمد

3 

بدددددو  دددددور  
حژ، بایدد بدو   
ااددددددددددددددددددرا 

 .درآید

4 

 .ػپغ تا ًظش خوغ ، اػتشاتظی ّای اٍلَیت داس تشای اخشا اًتخاب هی ؿًَذ



 استراتژی های سطوح مختلف

ارژرا ه  ىا   
 رطح ت ي و ا 

ارژرا ه  ىا   
 رطح دانشکده

ارژرا ه  ىا   
 رطح دانشگاه



.تاؿذ فشآیٌذ هذیشیت اػتشاتظیک ؿاهل ػِ تخؾ ػوَهی تذٍیي اػتشاتظیْا ، اخشای اػتشاتظیْا ٍ اسصیاتی اػتشاتظیْا هی  

 ٍیظگیْای تصویوات اػتشاتظیک دس ػغَح هختلف

 ػغَح اػتشاتظیک
 ٍیظگیْا

 کل ػاصهاى تخـْا فٌی ٍ ػولیاتی

 ًَع ادساکی تشکیثی ػولیاتی

گیشی لاتلیت اًذاصُ لضاٍتْای اسصؿی تا حذ کوی تِ عَ هؼوَل کوی  

ای دٍسُ ای یا هتفشق دٍسُ  ای یا هتفشق دٍسُ   فشاٍاًی 

 لاتلیت ػاصی کن هتَػظ صیاد

 استثاط تا فؼالیتْای فؼلی اتتکاسی تشکیثی تکویلی

 هخاعشُ داهٌِ ٍػیغ هتَػظ کن

 احتوال ػَد صیاد هتَػظ کن

 ّضیٌِ تضسگ هتَػظ کَچک

 افك صهاًی تلٌذ هذت داهٌِ هتَػظ کَتاُ هذت

پزیشی اًؼغاف صیاد هتَػظ کن  

 ّوکاسی الصم لاتل هالحظِ هتَػظ کن



 :اػشاف هثاسوِ ػَسُ 45 آیِ دس

  فشهاى خَد لَم تِ ٍ وي اخشا لَت تا سا آًْا گفتين اٍ تِ ٍ دادین پٌذ هَسدی ّش دس هَػی تِ
  . ًوایٌذ اخشا ٍ وٌٌذ اًتخاب سا آًْا تْتشیي وِ دُ

   .داد اًدام تَاى توام تا سا آى ٍ ًوَد اًتخاب سا سٍؽ تْتشیي تایذ سیضی تشًاهِ دس : ًىتِ

 

 : یَػف هثاسوِ ػَس47ُ آیِ

 خَسیذ هی وِ سا اًذوی خض وشدیذ دسٍ سا آًچِ ٍ وٌيذ وـت پی دس پی ػال 7 گفت یَػف
  . تگزاسیذ وٌاس اؽ خَؿِ دس

 تشًاهِ سیضی تشای خشٍج اص تحشاى   -1 :      ًىتِ 

 تشًاهِ سیضی دس تَليذ   -2                 

 



 سٓحِنٓ اللِّٔ اِهٕشَاً ػٓلِنٓ هِي أیيَ ٍٓ فی أیيَ ٍٓ إلی أیيَ

 .خذا رلوت کٌذ کغٖ را کِ بذاًذ اس کجب آهذُ ٍ در کجبعت ٍ بِ کجب هٖ رٍد

 أَػٕمَلُ الٌّاعِ أًَْظ َسّٔٔنٕ فِی الْؼَٓالِةِ

 .دٍر اًذٗؼ تزٗي آًْبعت ،هزدمخزدهٌذتزٗي 

 ( :ع)حضرت ػلی 
 ( 3367غُرَرُالحِکَن ٍَ دُرَرُالکَلِن ، ص ح )

 ( :ع)حضرت ػلی 
 (240، ص 74ج  ٬بحبراالًَار) 

 .هٓيْ أَضاعٓ الْحٓضْمٓ تَََّْٓسٓ ٬هٓيْ أَخَزَ تِالْحٓضْمِ اػٕتَظْْٓشَ

ٖ پزٍا گزدد  .ّز کِ دٍراًذٗؾٖ پ٘ؾِ کٌذ، پؾت گزهٖ پ٘ذا هٖ کٌذ ٍ آى کِ دٍراًذٗؾٖ را کٌبر بگذارد، ب

 ( :ع)حضرت ػلی 
 (7914ٍ  7913غُرَرُالحِکَن ٍَ دُرَرُالکَلِن ، ص ح )



 .ال خَیٕشَ فِی ػٓضْمٍ تِال حٓضْمٍ

 .خیشی ًیؼت ٬دس تصویوی کِ تا دٍساًذیـی ّوشاُ ًثاؿذ 

 ( :ع)حضرت ػلی 
 (10682غُرَرُالحِکَن ٍَ دُرَرُالکَلِن ، ص ح )

 التلغـف فـی الحیلـِ اخـشی هـي الَػیلـِ 

 .ظزافت ٍ دوت در بزًبهِ رٗشٕ، بْتز اس اهکبًبه اعت

 التذتیـش لثـل الؼوـل، یـَهٌـک هـي الٌـذم

 .آیٌذُ ًگشی لثل اص ؿشٍع کاس، تَ سا اص پـیواًی ایوي هی ػاصد

 ( :ع)حضرت ػلی 
 ( 338، ص 68غررالحکن، ج ) 

 ( :ع)حضرت ػلی 
 ( 107، ص 1غررالحکن، ج )



 تحليل سّثش 
 سفتٌذ وؼثِ صیاست تِ خولگی اهؼال دٍصاى پيٌِ•
 «اػت؟ چگًَِ وـَس التلادی اٍضاع اهؼال» :پشػيذ خَد ٍصیش اص ػثاع ؿاُ•
 وؼثِ صیاست تِ تَاًؼتٌذ دٍصاى پيٌِ توام وِ اػت ای گًَِ تِ الحوذاهلل» :گفت ٍصیش•

 «!!سًٍذ
 هىِ تِ تایؼت هی وفاؿاى تَد خَب هشدم هالی اٍضاع اگش ًاداى،» :گفت ػثاع ؿاُ•

  هی تؼويشؽ تِ ًاچاس تخشًذ وفؾ تَاًٌذ ًوی هشدم چًَىِ دٍصاى، پيٌِ ًِ سفتٌذ هی
 «.وٌين اكالح سا واس تا ًوا پيذا آًشا ػلت ٍ وي تشسػی پشداصًذ،

 .تاؿذ ػاصهاى ول ٍضؼيت تياًگش ػادگی ػيي دس تَاًذ هی هٌاػة ؿاخق
 

 .  هرد آخربیي، هببرك بٌذُ ای است: هَلَی 
 

 



 هذیشیت تِ ػثه لَستاغِ ای
 

 هذیشاى ایي .وشد خَاٌّذ ػول لَستاغِ هاًٌذ ًذاسًذ تَخِ آى تغييشات ٍ هحيظ تِ وِ هذیشاًی•
 اتخار سا هٌاػة اػتشاتظی الصم صهاى دس تٌاتشایي ٍ ًوی وٌٌذ ؿٌاػایی سا تذسیدی تغييشات ٍ سًٍذ

ُ اًذ آهادُ وشدُ تغييش ؿشایظ آى تشای سا خَد صیشا ًوی وٌٌذ  .ًىشد
 تِ تٌاتشایي ٍ ًذاسًذ سا ًاگْاًی هحيغی تغييشات اص خيلی تحول ظشفيت هذیشاى ایي دیگش عشف اص•

 .ًوی دٌّذ ًـاى ػىغ الؼول دسػتی تِ تغييشات آى
  تْشُ دسػتی تِ تْذیذّا ٍ فشكت ّا اص ٍ ًوی وٌٌذ ػول اػتشاتظیه هذیشاى ایي دیگش تياى تِ•

 ًوی تشًذ

 ًگشؽ ؿيـِ ای یا آیٌِ ای

 تيٌٌذ هی سا خَیؾ تين اػضای  خَد اتاق ّای ؿيـِ پـت اص هَفميتی ّش دس هَفك هذیشاى•
  
 .تيٌٌذ هی آیٌِ دس سا خَد هَفميتی ّش دس ًاواستلذ هذیشاى اها•



 هذل ّای تشًاهِ ساّثشدی
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 (Initiating Stage)  (IS)هشحلِ ؿشٍع

 تؼ٘٘ي هأهَرٗت ٍ تِْ٘ ب٘بًِ٘ هأهَرٗت عبسهبى

 (Input Stage)   (IS)هشحلِ ٍسٍدی

 هبتزٗظ ارسٗببٖ ػَاهل خبرجٖ هبتزٗظ بزرعٖ روببت هبتزٗظ ارسٗببٖ ػَاهل داخلٖ

(EFE) 

(Internal Factor Evaluation matrix) 

(CPM) 
(Competitive Profile matrix) 

(EFE) 
(External Factor Evaluation matrix) 

 (Mathing Stage) (MS) ِ همایؼتغثیك یا هشحلِ 

 هبتزٗظ  

 اعتزاتضٕ اصلٖ

 هبتزٗظ

 داخلٖ ٍ خبرجٖ

 هبتزٗظ

 تيغگزٍُ هؾبٍراى ب

 هبتزٗظ ارسٗببٖ
هَوؼ٘ت ٍ اوذام 
 اعتزاتضٗک

 ّب هبتزٗظ تْذٗذاه فزصت

 ًقبط  ؼف ٍ ًقبط وَه

(GSM) 
(Grand Strategy Matrrix) 

(IE) 
(Internal External) 

(BCG) 
(Boston Consulting Group) 

(SPACE) 
(Strategic Position and Action 

Evaluation) 

(TOWS) 
(Strangth,Weakneess, Opportunity and 

Threat) 

 (Decision Stage) (DS)هشحلِ تصوین گیشی

 رٗشٕ اعتزاتضٗک کوٖ هبتزٗظ بزًبهِ

(QSPM)  (Quantitative Strategic Planning Matrrix) 



 وًٌَی ّای اػتشاتظی ٍ اّذاف ، هأهَسیت ؿٌاػایی 1هشحلِ 

 .ػاصهاى هأهَسیت تياًيِ تذٍیي 2هشحلِ 

 .ػاصهاى خاسخی تْذیذات ٍ ّا فشكت ؿٌاػایی 3هشحلِ 

 .(CPM) سلاتت تشسػی هاتشیغ تْية 4هشحلِ 

 .(EFE) ػاصهاى خاسخی ػَاهل اسصیاتی هاتشیغ تْية 5هشحلِ 

 .ػاصهاى داخلی ضؼف ٍ لَت ًماط ؿٌاػایی 6هشحلِ 

 .(IFE) ػاصهاى داخلی ػَاهل اسصیاتی هاتشیغ تْية 7هشحلِ 

 گشٍُ هاتشیغ ، (SPACE) اػتشاتظیه الذام ٍ هَلؼيت اسصیاتی هاتشیغ ، (TOWS) لَت ًماط ٍ ضؼف ًماط ، ّا فشكت ، تْذیذات هاتشیغ تْية 8هشحلِ 
 ٍ هضایا . (QSPM) ووی اػتشاتظی سیضی تشًاهِ هاتشیغ ، اكلی اػتشاتظی هاتشیغ ، (IE) خاسخی ٍ داخلی هاتشیغ ، (BCG) تؼتي هـاٍساى

 .تشؿواسیذ ا س اػتشاتظیه ّای گضیٌِ اص یه ّش هؼایة

 .تاؿٌذ سٍؿي ّضیٌِ الالم ، ًظش هَسد ػال ّش تشای .ؿَد هـخق پيـٌْادّا ّضیٌِ تایذ .خاف ّای اػتشاتظی اسائِ ٍ هذت تلٌذ ّای ّذف تؼييي 9هشحلِ 
 .ؿًَذ همایؼِ ؿشوت ٍػيلِ تِ ؿذُ سیضی تشًاهِ ٍالؼی ّای اػتشاتظی تا پيـٌْادی ّای اػتشاتظی

 ّای ًؼثت تایذ ؿذُ تيٌی پيؾ هالی ّای كَست تِ تَخِ تا .ؿًَذ هـخق اًتظاس هَسد ًتایح ٍ پيـٌْادی ّای اػتشاتظی اخشای ؿيَُ تایذ 10هشحلِ 
 .ًوَد تْيِ ؿذُ تٌذی صهاى ٍ اخشایی دػتَسالؼول یه .وشد هحاػثِ سا ریشتظ

 .وشد هـخق سا ّا ػياػت ٍ ػاالًِ ّای فذّ 11هشحلِ 

 .ًوَد اسائِ سا ّایی سٍیِ ؿذُ اسائِ اػتشاتظی اسصیاتی ٍ تشسػی تشای 12هشحلِ

استراتژیگبم ّبی اطلی تذٍیي   



 هرحلِ ٍرٍدی

کاستشگ ّای تشسػی 
 ػَاهل داخلی

هاتشیغ اسصیاتی 
 ػَاهل داخلی

هشاحل تشسػی 
 ػَاهل داخلی

تؼشیف هاتشیغ 
اسصیاتی ػَاهل  

 داخلی

لَت ّا ٍ ضؼف  
ّای اصلی دس  
 داخل ػاصهاى

گام ّای تْیِ 
هاتشیغ اسصیاتی  

 ػَاهل داخلی

تحلیل ًتایح 
هاتشیغ اسصیاتی  

 ػَاهل داخلی

تشسػی ػَاهل  
 داخلی

 ػَاهل داخلی

 لَت ّا

 ضؼف ّا

سٍیکشد ٍظیفِ ای 
تشای تشسػی 
 ػَاهل داخلی

فشآیٌذ تشسػی 
 ػَاهل داخلی

هَاسد هَسد  
تشسػی دس  

ِ ای  سٍیکشد ٍظیف

 لَت یا ضغف؟

کاستشگ ّای تشسػی 
 ػَاهل خاسخی

هاتشیغ تشسػی 
 CPMسلاتت 

هاتشیغ اسصیاتی 
 ػَاهل خاسخی

فشصت ّا ٍ 
 تْذیذّای هحیظ

گام ّای تْیِ 
هاتشیغ اسصیاتی  

 ػَاهل داخلی

تحلیل ًتایح 
هاتشیغ اسصیاتی  

 ػَاهل خاسخی

 تشسػی ػَاهل خاسخی

خالصِ تشسػی 
 هحیظ خاسخی

اخضای هحیظ 
 خاسخی

 الیِ ّای هحیظ

هحیظ ػوَهی 
(کالى)  

 ػَاهل التصادی

-اختواػی
 فشٌّگی

 تکٌَلَطیکی

لاًًَی-ػیاػی  

 حمَلی ٍ خْاًی

هحیظ تخصصی 
(خشد)  

 هؼشفی ری ًفؼاى
الگَی پٌح ًیشٍی سلاتتی 

 هایکل پَستش

 هـتشیاى

 تأهیي کٌٌذگاى

 سلثای هَخَد

سلثای غیش 
 هؼتمین

الگَی تشسػی 
 هحیظ خاسخی

 ػَاهل خاسخی

 ًَع ؿٌاػی هحیظ



د ؟
ار

 د
رل

کٌت
ى 

رآ
ن ب

ست
سی

 

SRPs 

 (داخلی)سیستوی 

 (خبرخی )هحیطی 

 بِ سیستن هربَط است؟

 ًِ سیستوی

 ٍ 

 ًِ هحیطی 



 (والى) هحيظ ػوَهی 

 (خشد)هحيظ تخللی 

 (هذٗزاى ، هبلکبى ٍ عْبهذاراى)
 ػاصهاى

 (عبختبر ؛ فزٌّگ ٍ هٌببغ)

 فشٌّگی -ًیشٍّای اختواػی  ًیشٍّای التصادی

ًیشٍّای 
 خْاًی

ًیشٍّای 
 خْاًی

 ًیشٍّای تکٌَلَطی حمَلی/ لاًًَی  –ًیشٍّای ػیاػی 

اتحادیِ ّای 
 کاسگشی

اتحادیِ ّای 
 تداسی

 ػْاهذاساى ػشضِ کٌٌذگاى هـتشیاى

 سلثا ٍاػغِ ّای هالی ًْادّای دٍلتی

 .هحیظ کالى هی تَاًذ تأثیش ػویمی تش ؿشکت ٍ هحیظ خشد آى داؿتِ تاؿذ



 

  هْوتشیي هخاعثاى ٍ ریٌفؼاى ؿوا چِ وؼاًی ّؼتٌذ؟

 

 تحليل ریٌفؼاى



ریٌفؼاى    

 :ریٌفغ ّش فشد یا ًْادی وِ –
 ػاصهاى اًتظاس ٍ تَلغ داسد ٍ ػاصهاى تشای پاػخگَئی تِ اص

 ًياصّای آًْا تَخَد آهذُ اػت 
 هی گيشدتاثيش تشًاهِ ّای ػاصهاى لشاس تحت. 
هی تَاًٌذ تش تشًاهِ ای ػاصهاى اثشگزاس تاؿٌذ  . 

 هٌفی هثبت

 داخلی

 خبرخی

 ًقشِ ریٌفؼبى  

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 اًَاع ریٌفؼاى هحيظ ًضدیه

 گشٍّْای آهَصؿی -1

 اػضای ّيأت ػلوی ٍ هذسػيي -2

 داًـدَیاى -3

 پشػٌل ٍ واسوٌاى -4

 داًؾ آهَختگاى  -5

 هذیشاى ػتادی -6

 هذیشاى تاالدػتی -7

 

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



ریٌفؼاىعشح خاهغ هـاسوت     
 هَافك ٍ هـاسوت وٌٌذُ ٍ حوایت وٌٌذُ؛   -1

 تذٍیي تشًاهِ ٍ اخشای آى
 هَافك ٍ تأئيذ وٌٌذُ؛   -2

 ایداد فضای هـاسوت ٍ ًظشخَاّی ٍ اػوال ًظشات هثثت
 خٌثی؛ -3

 اعالع سػاًی ٍ دسیافت ًظشخَاّی 
 هٌتمذ؛   -4

 تـىيل اتاق فىش تش اػاع پيؾ ًَیغ ّا ٍ دسیافت ًظشات خایگضیي
 هخالف؛ -5

 اعالع سػاًی هؼتوش ٍ ؿفاف  
 

ایداد گشٍّْای ریٌفغ ، (فؼال وشدى تين داًـدَیی)داًـىذُ پَستال: تَخِ تِ اتضاسّای اعالع سػاًی
 ٍ اسػال سایاًاهِ، اتَهاػيَى ٍ پياهه

 
 

 دسیافت ًظشات ٍ پيـٌْاداتاتوام تاصُ صهاًی لحاػ ًوَدى تاسیخ : 1هالحظِ 

 پيـٌْادات خایگضیيتأويذ تش استمای هغالة ٍ اسائِ ًظشات ٍ : 2هالحظِ 
 ٍ هؼتٌذػاصی آًْا ٍ سػويت دادى تِ آًْادسكذی  70خوغ آٍسی ًظشات حذالل : 3هالحظِ

 95-آتاى  -الضّشا -هذیشیت ساّثشدی–ػمضچی 



 ّرم هذیریت راّبردی

 هبهَریت
 چرا هب ّستین

 ارزشْبی هحَری
 هب بِ چِ چیسی هؼتقذین

 چشن اًذاز
 هی خَاّین چِ بشَین

 راّبردّب
 چگًَِ هی خَاّین بِ آى چشن اًذاز برسین

 تذٍیي شبخض ّبی پیشرٍ ٍ پسرٍ ٍ رٍش ارزیببی
 چگًَگی پیبدُ سبزی ٍ تورکس بر راّبردّب

 برًبهِ ّب ٍ اقذاهبت  راّبردی 
 چِ کبرّبیی الزهبست کِ اًدبم دّین

 برًبهِ ػولیبتی
 چِ کبرّبیی الزم است کِ اًدبم دّن

 ًتبیح راّبردی

 تحَل ٍ پَیبیی در داًشکذُ سبختبرّبی کبرآهذ هٌببغ بْرٍر ٍ هتذیي

 اّذاف اطلی
 ّذف ّبی اطلی خْت ًیل بِ چشن اًذاز چیست
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 مدیریت تغییرات راهبردی



52 


