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 مقدمه
ستفاده از آنها به سعی بر آن شده تا شرحی کوتاه از روش ها و تکنیک هایی که می توان با امطلب در این 

ارزیابی و اجرای استراتژی های کسب وکار پرداخت، ارائه شود. هدف از این ارائه؛ کمک به خلق تصویری کلی 

 در پس زمینه ذهنی دانشجویان از تکنیک های ارزیابی و اجرای استراتژی های کسب وکار می باشد.

تراتژی های هر نوع سازمانی مورد استفاده این روش ها و تکنیک ها ممکن است برای تخمین و ارزیابی اس

قرار گیرند. ارزیاب ممکن است فقط از یکی از این شیوه ها و یا تعداد بیشتری از آنها بر اساس شرایط موجود 

 و تجربه خود استفاده نماید. این تکنیک ها عبارتند از :

 

2    .SWOT Analysis 

9    .PEST Analysis 

3    .Gap Analysis 

1    .Portfolio Analysis 

5    .Value Chain Analysis 

6    .Delphi Method 

9    .Life Cycle Analysis 

8    .Screening Strategic Option 

2    .Financial Analysis 

21  .Scenario Planning 

22  .Critical Success Factors Analysis 

29  .the Five Forces 

23  .Directional Policy Matrix 

21  .Competitor Analysis 

 

 

2  .SWOT Analysis  

، یکی از محبوب ترین تکنیک هاست. این تحلیل شامل بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز swotتحلیل 

توانمندی ها و هرگونه فرصت و تهدید موجود در کسب وکار است. با استفاده از این تحلیل می توان فهمید 

اثرات نقاط ضعف می که چگونه میزان سرمایه گذاری بر نقاط قوت اثر دارد، چه راههایی برای حداقل سازی 

شود یافت، چگونه می توان بیشترین فرصت ها را برای خود ایجاد نمود و چگونه اثرات تهدیدات را کاهش 

 داد.

به یاد داشته باشید که فرصت ها می توانند تبدیل به تهدیدات شوند، به عنوان مثال : بازارهای جدید می 

ت شما را تضعیف می کند و یا اینکه رقبای شما به سرعت توانند تحت تسلط رقبای شما درآیند و این موقعی
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رشد می کنند و بازارهای جدید برای محصوالت و خدمات خود فراهم می آورند و این به معنای آن است که 

 شما هم باید بازار خود را توسعه دهید.

یش نمود. می توان از آن این تحلیل ، اساسی فراهم می آورد تا بتوان عملکرد و چشم اندازکسب وکار را آزما

به عنوان قسمتی از بررسی منظم فرایندها و یا تدارک برای فعال سازی و باال بردن امور مالی  و یا کمک 

کننده به مشاوران برای بررسی استفاده کرد. به این منظور می بایست اطالعاتی در خصوص نقاط قوت و 

 یدات خارجی جمع آوری نمود.ضعف داخلی و نیز اطالعاتی در مورد فرصت ها و تهد

 

9  .PEST Analysis  

این تحلیل متمرکز بر تاثیرات محیطی کسب وکار است. نام این تحلیل مخفف حروف اول چهار عامل 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی می باشد که می توانند بر توسعه استراتژیک کسب وکار تاثیرگذار 

 باشند.

، نشان  PESTه می توانند تاثیرات محیطی مهم را بر کسب و کار تحت تحلیل برخی از عوامل کلیدی ک

 دهند عبارتند از:

 مقررات محیط زیست و حفاظت 

 رشد اقتصادی 

 توزیع درآمد 

 هزینه های دولت در زمینه تحقیقات 

 مالیات 

 سیاست های پولی 

 جمعیت 

 تمرکز دولت و صنعت بر تالش های فناورانه 

 مقررات بین المللی تجارت 

 هزینه های دولت 

 کار و تحرک اجتماعی 

 اکتشافات جدید و توسعه 

 حمایت از مصرف کننده 

 سیاست ها در خصوص بیکاری 

 تغییرات سبک زندگی 

 سرعت تغییر و انتقال تکنولوژی 

 قوانین استخدام 

 نگرش نسبت به کار، فراغت و تفریح 

 نرخ منسوخ شدن فناوری 

 سازمان دولت و گرایش هایش 
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 نرخ ارز 

 پرورش آموزش و 

 استفاده از انرژی و هزینه های مربوط به آن 

 مقررات رقابت 

 تورم 

 تغییرات در دانش تولید مواد 

 مراحل چرخه کسب وکار 

 بهداشتی و رفاهی 

 تاثیر تغییر در فناوری اطالعات 

 تمایالت و اعتماد اقتصادی مشتری 

 شرایط زندگی و مسکن 

 . اینترنت و 

 

 

3   .Gap Analysis 

ان شکاف، روشی است که در فرآیند طراحی استراتژی یک سازمان به صورت گسترده یا هم Gapتحلیل 

مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه شکاف و فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از 

و تعریف می ، سیستم ها، منابع انسانی، زیر ساخت و ساختار سازمانی تعیین نظر فرایندها، رویه ها، تکنولوژی

 شود.

 مراحل پیاده سازی آن بدین شرح است :

 

 انتخاب معیارهای کمی و کیفیتی اساسی (2

 تعریف وضعیت عملکردی آینده مطلوب (9

 اندازه گیری و بررسی عملکرد فعلی (3

 تشخیص شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آینده (1

طریق پل زدن در تمام شکاف طراحی و اجرای استراتژی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب از  (5

های تعریف شده و بهبود فرایندها، رویه ها و تکنولوژی و سیستم ها، منابع انسانی و زیر ساخت ها و 

 ساختار سازمانی.

 

. و نیز زمانی که شما وظایفی را ، در آغاز یک پروژه و نیز توسعه کسب وکار مفید است Gapتحلیل 

 ژه خود نیازمند انجام آنها هستید.شناسایی می کنید که برای تکمیل پرو
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1  .Portfolio Analysis  

این تحلیل، تحلیل تعادل و سازگاری واحدهای کسب وکار استراتژیک یک سازمان در یک مجموعه بزرگ از 

 نظر سهم بازار، نرخ رشد، سرمایه گذاری بیشتر، رشد محصول و غیره است.

 مراحل انجام این تحلیل عبارتند از :

 

 ایی خطوط کسب وکارشناس (2

 بررسی مجموعه خطوط کسب وکار (9

 مقایسه کسب وکاربا بیانیه ماموریت و رسالت سازمان (3

 تعریف محصوالت و خدمات در هر یک از خطوط کسب وکار (1

 تجزیه و تحلیل همه محصوالت و خدمات (5

 تعیین تناسب و میزان صالحیت محصوالت و خدمات (6

 تعیین سهولت سرمایه گذاری و اجرا (9

 دسترسی به آلترناتیوهاتعیین  (8

 تعیین موقعیت رقابتی محصوالت یا خدمات (2

 تعیین تطابق استراتژی (21

 

 

5   .Value Chain Analysis 

یک راه سیستماتیک برای بررسی و آزمون تمام فعالیت های داخل وو اطراف سازمان مانند : خرید نهاده ها، 

ش محصوالت و ارتباط اینها با تجزیه و تحلیل طراحی محصوالت، تحویل و خدمات پس از فرومنابع انسانی، 

 قدرت و مزیت رقابتی سازمان می باشد. 

تحلیل زنجیره ارزش به شما کمک می کند تا راه هایی را که می توانید با استفاده از آنها برای مشتریان خود 

راهها حداکثر ارزش  خلق ارزش کنید را شناسایی کرده و بررسی کنید که چطور می توانید با استفاده از این

 زرگ و یا کار خوب انجام شده.بممکن را ایجاد نمایید؛ خواه از طریق محصوالت فوق العاده ، خواه خدمات 

در کسب وکارها، موادخام خریداری شده به عنوان ورودی کارهایی روی آن انجام می گیرد که قابل ارائه به 

گیرد نوعی ارزش به محصوالت اضافه می کنند به گونه مشتری نهایی می گردد. کاری که روی آن انجام می 

مشتری نهایی حاضر به پرداخت پول برای داشتن کاالی نهایی می شود. این مساله در صنایع تولیدی ایی که 

به وضوح قابل رویت است، در صنایع خدماتی نیز شاهد آن هستیم که افراد ورودی هایی مثل زمان، دانش، 

 د می کنند تا خدماتی با ارزش واقعی برای تحویل به مشتریان ایجاد کنند.تجهیزات و سیسستم وار

باید در نظر داشت که مشتریان فقط افراد خارج از سازمان نیستند، مشتری ممکن است رئیس شما باشد، 

 همکارشما باشد و به طور کلی کسانی که وابسته هستند به آنچه که شما انجام می دهید.

ره ارزش، فعالیت هایی را که در یک کسب وکار اتفاق می افتد را شرح داده و آن ها را با تجزیه و تحلیل زنجی

 تحلیل قدرت رقابتی کسب وکار مرتبط می سازد.
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 این فعالیت ها عبارتند از :

 

  فعالیت های اولیه  :  فعالیت هایی که به طور مستقیم بر ایجاد و تحویل یک محصول متمرکز

 هستند.

 یبانی  :  فعالیت هایی که با وجود اینکه مستقیمآ درگیر تولید نیستند، ممکن است فعالیت های پشت

 بهره وری و کارایی را افزایش دهند، مانند مدیریت منابع انسانی.

 

به ندرت ممکن است کسب وکاری مسئولیت هر دو نوع فعالیت های اولیه و فعالیت های پشتیبانی را به 

ح می شود که کدامیک از فعالیت هایی که سازمان به عهده می گیرد، عهده بگیرد.حال این سئوال مطر

 مستقیمآ به دستیابی به مزیت رقابتی مربوط و منجر می شود ؟

 

 تحلیل زنجیره ارزش به سه گام متوالی تقسیم می شود :

 . شکستن بازار/ سازمان به فعالیت های کلیدی تحت هریک از سرفصل های مهم در مدل 2

نسیل ها به منظور اضافه کردن بر ارزش از طریق مزیت هزینه و یا تمایز و یا شناسایی . ارزیابی پتا 9

 فعالیت های جاری که منجر به ضعف رقابتی برای کسب وکار شده اند.

. تعیین استراتژی هایی که حول تمرکز بر فعالیت هایی که مزیت های رقابتی را تقویت می کنند،  3

 ساختار یافته اند.

 

 

6  .Delphi Analysis  

بررسی اینکه آیا یک استراتژی احتماآل درست و یا نیاز به تغییر، بهبود و غیره دارد، به صورت زیر انجام 

 می گیرد :

یک مدیر پرشنامه ایی را با مهارت طراحی کرده و در بین گروهی از متخصصان توزیع می کند. هیچیک 

از متخصصان از هویت دیگری اطالع ندارد. هرکدام از آنها نظرات خود را بر اساس سئواالت پرسشنامه 

یر بگذارد. مدیر رند بدون اینکه بر گروه و یا شخص دیگری تسلط داشته باشد و بر او تاثاعالم می دا

پرسشنامه ها را جمع کرده و پرشنامه جدیدی را برای ارائه به گروه طراحی می کند، تا زمانی که نتایج 

 رضایت بخش به دست آید. 

 معموآل این کار سه تا چهار مرتبه تکرار می گردد.

 

 

 

9  .Life Cycle Analysis  
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Assessment of whether a strategy is likely to be correct given the stage of the 

product life cycle on criteria, such as: resources, competences, cost 

reduction, market growth rate, customer loyalty, etc. 

 

 

8  .Screening Strategic Analysis  

وضع بازار،امکانات و  لیو تحل هیو تجز طور اعمبه یاسیو س ی،اجتماعیاقتصاد طیبررس اوضاع و شرا

توسعه کسب  ایمحدود ساختن،ادامه وضع موجود و  یرا برا ییطور اخص،راههابه سازمان یهاتیمحدود

 رفتیپذ توانیم طالعهرا نه بدون م یاست که هر راه یهی.اما بددهدیصاحبان کار قرار م یپا شیو کار پ

 توانندیمورد بحث،که م یراهها یابیارز یرا برا ییارهایعم دیرد کرد.قاعدتا با توانیم دهیو نه نسنج

را  یریپذامکان رش،ویپذتی،قابلیریپذقیشوند،به کار برد. تطب دهینام کیشقوق استراتژ ای هانهیگز

به کار برد.با استفاده از  کیاستراتژ یهانهیدر مورد گز یریگمیتصم ی،برایکل اریعنوان سه معبه توانیم

مثال با اهداف سازمان تا چه حد  کیاستراتژ نهیگز کیداد که  صیتشخ توانیمذکور م یارهایمع

افراد  یبودن تا چه حد برا زیآمو مخاطره سکیاست،و مثال از نظر ر"متناسب"

مثال بودجه  ایاست)آ"ریپذامکان"به اجرا گذاشتن آن داست و تا چه ح"قبولقابل"ای"ریپذرشیپذ"ربطیذ

 فراهم کرد؟( توانیآن را م یاجرا یبرا ازیموردن

ارزیابی گزینه های مختلف استراتژیک از طریق رتبه بندی آنها در برابر انتظارات از منابع و سهام داران 

و/یا از طریق تحلیل درخت تصمیم و/یا از طریق سناریو سازی ریالبه عنوان مثال : تطابق گزینه ها با 

 ری در هر کسب وکار می باشد.، امری ضروسناریو های مختلف آینده

 

2  .Financial Analysis  

فرایند ارزیابی کسب وکارها و پروژه ها، بودجه ها و سایر ماهیت های مالی مرتبط به موسسه به منظور 

. به طور معمول تحلیل مالی برای تجزیه و تحلیل اینکه تعیین تناسب آنها برای سرمایه گذاری می باشد

به اندازه کافی پایدار و با ثبات، قادر به پرداخت قروض، دارای نقدینگی و نیز  آیا یک موسسه مستقل

 سودآور هست که در آن سرمایه گذاری شود ؟

هنگامی که به شرایط مالی در یک شرکت توجه می کنیممتوجه می شویم که تحلیلگر مالی اغلب بر  

 روی درآمد، ترازنامه و جریان های نقدی متمرکز می شود.

الوه، یک عامل کلیدی در تحلیل مالی شامل بررسی و مقیاس عملکرد گذشته شرکت برای پیش به ع

 بینی و تخمین عملکرد آینده شرکت می باشد.

ارزیابی سودآوری و اثرات مفید احتمالی منتج شده از استراتژی ها از طریق استفاده از مقیاس های مالی 

حلیل ارزش سهامداران، تحلیل جریان سرمایه گذاری، ، ت ROCEدوره برگشت سرمایه،  مختلف مانند :

سود و غیره ، انجام  –تحلیل نقطه سربه سر، تحلیل جریان وجوه نقد، تحلیل حساسیت، تحلیل هزینه 

 می گیرد.
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21  .Scenario Planning 

 تکنیکی که دیدگاه های مختلف باور کردنی از آینده ممکن برای کسب وکار می سازد.

 سناریو، ابزاری برای پیش بینی آینده نیست بلکه آنچه که ممکن است را توصیف می کند.برنامه ریزی 

؛ گروهی از آینده های متمایز که همه آنها قابل قبول حاصل برنامه ریزی سناریو یا همان سناریو سازی

 هستند، می باشد. حال چالش اصلی این است که چگونه با این سناریوهای ممکن روبه رو شویم.

ناریوسازی اغلب توسط گروهی از مدیران اجرائی سطح باال و متخصصان فنی و رهبران صنعتی انجام س

 می گیرد.

 

22  .Critical Success Factor Analysis  

تکنیکی است برای شناسایی مناطقی که در آنها کسب وکار باید موفق شود به عبارت دیگر به اهدافش 

 ی ادامه دهد.دست یابد و رقابت را به شکل بهتر

CSF  ، همچنین به عنوان مناطق نتایج کلیدی نیز شناخته می شود. آنها مناطق ضروری ازفعالیتی

هستند که اگر شما می خواهید به اهداف و ماموریت ها و خواسته های کسب وکار خود برسید، باید به 

 خوبی انجام گیرد.

انید یک نقطه مشترک به عنوان مرجع برای از طریق شناسایی عوامل بحرانی موفقیت خود، شما می تو

 کمک به جهت گیری و اندازه گیری موفقیت کسب وکار خود تعیین نمایید.

بدین ترتیب هر فرد در سیتم دقیقآ می داند که چه چیزی مهم است و این مساله کمک می کند که 

ی همان ایده کلی ) نقطه افراد کارهای خود را به درستی انجام داده و حتی کارکنان یکدیگر را به سو

 مشترک( هدایت کنند.

CSF نخستین بار توسط ، D.Ronald Daniel  ارائه گردید و در دهه بعدی توسط  2261در دهه

John F.Rockart   از دانشگاهMIT  .توسعه داده شد و مفاهیم آن انتشار یافت 

استراتژیک کسب وکار دارد در عوامل بحرانی موفقیت ارتباط بسیار نزدیک و قوی با رسالت و اهداف 

 CSFحالیکه ماموریت و اهداف بیشتر بر مقصد و آنچه که می توان بدست آورد تمرکز دارند، اما 

 همزمان هم برمقصد و هم راههای رسیدن به مقصد توجه می کند.

 

29  .The Five Forces  

 ار تاثیر می گذارند.تئوری است که در آن پنج عامل تعیین شده که بر توسعه بازار و کسب وک

عرضه کنندگان موجود، کاالهای جایگزین این پنج عامل تازه واردان، رقبای موجود، خریداران موجود، 

 هستند.

 با استفاده از این مدل می توان یک استراتژی برای حفظ سازمان فراتر از این تاثیرات ساخت.

 

23  .Directional Policy Matrix  
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تی عملیات یک کسب وکاررا در بازارهای خاص، متمرکز می کند. ماتریس تکنیکی که، قدرت رقاب

سیاست جهت دار جذابیت های یک بخش و توانایی سازمان برای حمایت و استفاده از آن بخش را اندازه 

 می گیرد.

( ابزاری است که به شما کمک می کند تا آن بخش از بازار را که DPMماتریس سیاست جهت دار )

 هید، تعیین کنید.ترجیح می د

، باید گفت که این تحلیل به شما کمک می کند تا بفهمید که به چه میزان و در کجا   DPMدر تکمیل

 سرمایه گذاری کنید و جهت گیری سازمان شما چگونه باشد.

در تعیین اینکه آیا تصمیمات اتخاذ شده و به اجرا درآمده هر روزه سازمان، بیشترین  DPMدر نهایت 

 ا برای شما دارند، به شما کمک می کند.منفعت ر

 

 جذابیت بخش های مختلف با استفاده از متغیرهای زیر ارزیابی می گردد :

 

 )اندازه هر بخش ) جمعیت مصرف کنندگان و واحدها و فروش 

 نرخ رشد هر بخش 

 حاشیه سود ناشی از فروش محصوالت سازمان درهر بخش 

 قدرت خرید فعلی در هر بخش 

 ترسی داده شده حاصل از بودجه های تبلیغاتی، تکه ها و بخش های بازار و هزینه سهم بازار دس

 های تبلیغاتی رقبا

 سهم بازار مورد نیاز برای سربه سری 

 

 ارزیابی توانمندی های سازمان برای تشخیص نیازهای هر بخش شامل :

  ،مکان، قیمت و توانمندی های رقابتی سازمان در برابر آمیخته بازاریابی ) محصول/ خدمات

 تبلیغات(

 دسترسی به کانال های توزیع 

 منابع سرمایه ایی و انسانی مورد نیاز برای سرمایه گذاری 

  اهمیت نام تجاری شرکت در چشمان هر بخش از بازار )اهمیتی که برند در نظر مشتریان

 موجود در هر بخش از بازار دارد.(

 ه است.سهم بازار کنونی به احتمال زیاد سهم بازار آیند 

 

به منظور استفاده از این تحلیل، شما می بایست هدف استراتژی بازاریابی خود را تعیین نمایید که ممکن 

 است شامل :

 . باال رفتن سود 2

 . باال رفتن سهم بازار 9



 11 

www.hajarian.com 

 . باال رفتن ارزش سازمان اگر قصد فروش آن را دارید 3

 

21  .Competitor Analysis 

رقابتی کلی یک کسب  تحلیل ها که در جستجوی خالصه وضعیت های طیف وسیعی از تکنیک ها و

 وکار است.

 

 

 

برای اطالعات و مطالب و مقاالت بیشتر در خصوص موارد ارائه شده می توانید به سایت های زیر مراجعه 

 نمایید 

: 
www.mindtools.com 

www.changefactory.com 

www.netmba.com 

www.strategy.com 

 و...
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindtools.com/
http://www.changefactory.com/
http://www.netmba.com/
http://www.strategy.com/

