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  مقدمه

اطمینان خاطر از : کنترل استراتژي را به خاطر کمک به رسیدن به دو هدف زیر به رسمیت شناخته اند اخیراً
در . اجراي استراتژي به همان شکلی که برنامه ریزي شده و شکل دادن به محتویات استراتژي در حین اجرا

که نسبت به انجام کنترل  هاي استراتژیک وجود دارد حالی که ابزارهاي تحلیلی بسیاري براي طراحی کنترل
هاي استراتژي که به  اي براي طراحی کنترل کند، هیچ گونه ابزار قابل مالحظه استراتژیک ما را مطمئن می

  ..محتویات استراتژي در حین اجرا شکل بدهد وجود ندارد

سازند تا  میهاي کنترل استراتژي از بنیادي ترین ابزارهاي مدیریت هستند، چرا که مدیران را قادر  سیستم
به طور سنتی، . بر عملکرد نظارت کنند و در هنگام لزوم به جهت دهی مجدد اقدامات سازمانی همت گمارند

گرفته اند که براي اجراي استراتژي آن گونه که  هایی در نظر می هاي استراتژیک را به عنوان سیستم کنترل
هاي کسب وکار، باعث شده است که  در محیطبا این حال تغییر سریع . رفته است طراحی شده، به کار می

  .بسیاري در این دیدگاه سنتی تجدید نظر کنند

به خصوص، مشخص گردیده است که حتی در بهترین شرایط با وجود بیشترین اطالعات ممکن، باز هم 
امل ها مجبورند که تا حدي بر مبناي مفروضاتی در مورد شرایط خارجی نظیر تقاضا و رقابت و عو استراتژي

اگر این مفروضات .هاي گوناگون شکل بگیرند ن فعالیتداخلی نظیر توانایی به انجام رساندن و یکپارچه کرد
به عالوه، . رساند اشتباه باشند، اجراي استراتژي به نحوي که برنامه ریزي شده ما را به عملکردي بهتر نمی

تواند  اشته باشند، تغیرات محیطی میها بنا شده صحت د حتی اگر مفروضاتی که استراتژي بر مبناي آن
در ). Ansoff, 1980( کنند تضعیف میهایی جدید را پیش رو بگذارد که استراتژي ما را تهدیدها و فرصت

دهی به  به اجراي استراتژي و شکل کمک: دانند هاي استراتژیک را داراي دو نقش می کنترل نتیجه، اخیراً
  .محتویات استراتژي

و کنترل  1کنند به ترتیب کنترل اجراي استراتژي استراتژي که این دو نقش را ایفا میهاي کنترل  سیستم
شود،  با وجود این که این نقش گسترده روز به روز بیشتر پذیرفته می. شوند نامیده می 2محتواي استراتژي

براي طراحی در حالی که تعدادي ابزار تحلیلی . گونه اي عدم تعادل در توجه به این دو نقش وجود دارد
هایی براي  ه ي چارچوبهاي بسیار اندکی هستند که به ارائهاي اجراي استراتژي وجود دارد، کار کنترل

هاي  چارچوبی را براي طراحی کنترلتحقیق این که در . هاي محتوي استراتژي پرداخته باشند طراحی کنترل
  .می گرددمحتویات استراتژي ارایه 

  

  

                                                             
1 -Strategy Implementation Control 
2 -Strategy Content Control 



  ترل استراتژیک رویکردهاي گوناگون براي کن

 رویکرد کنترل اجراي استراتژي  -1

به  در این رویکرد، کنترل استراتژیک به عنوان وظیفه اي مدیریتی که باعث اطمینان از اجراي استراتژي ها
  :کنترل استراتژیک بر روي دو نکته متمرکز است . شود گونه اي که برنامه ریزي شده اند، در نظر گرفته می

 شود؟  آیا استراتژي به گونه اي که برنامه ریزي شده اجرا می -1

  )1384دفت، (آیا نتایج تولیدشده توسط استراتژي همان نتایجی است که مدنظر بوده است ؟  -2

که تمرکز کنترل متعارف مدیریتی بر روي تمام جنبه هاي برنامه است ، تمرکز کنترل استراتژیک  هنگامی
  .فقط بر روي عوامل کلیدي موفقیت است 

هنري فایول  طراحی کنترل اجراي استراتژي بر مبناي مدل سایبرنتیک که حاصل دستاورد مدیریت علمی
  :مرحله است 3است شامل 

 اي عملکردي الزم براي اجراي استراتژيتعیین استاندارده -1
 ارزیابی و سنجش عملکرد واقعی -2
 انداردها و انجام اقدامات اصالحیتعیین انحراف عملکرد واقعی از است  -3

آنها به . را براي کنترل اجراي استراتژي ایجاد کردند BSC1بعدها کاپالن و نورتونبر اساس مدل سایبرنتیک 
حوزه مالی،  4تبیین اهمیت ایجاد استانداردهاي عملکردي پرداختند و معیار واقعی عملکرد را بر اساس 

 .و یادگیري تعریف کردند مشتریان، فرایندهاي داخلی کسب و کار

  رویکرد تعیین اعتبار مفروضات استراتژیک-2

ي محتواي استراتژي سیستم هایی هستند که به محتواي استراتژي درحین اجراي ها کننده کنترل
از آنجا که ابطال مفروضات اولیه و تغییرات محیطی دو دلیل عمده براي تغییر یک . دهند استراتژي شکل می

کنترل  بنابراین. باشد ، تاکید کنترل محتواي استراتژي نیز بر این دو عامل است استراتژي در حال اجرا می
شامل ارزیابی اعتبار مفروضات اصلی است که استراتژي را شکل  جزءاولین  ،محتواي استراتژي دو جز دارد

ي استراتژي براي انطباق با اطالعات و مفروضات امحتو  باشنددهند و اگر مفروضات اولیه نامعتبر شده  می
شامل درنظر گرفتن تغییرات محیطی است که ممکن است استراتژي را  جزءدومین . کند جدید تغییر می

  .عکس کننده شرایط محیطی جدید باشدتضعیف کنند و اگر الزم بود محتواي استراتژي را تغییر دهیم تا من

                                                             
1- Balanced Score Card 



  :شود ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می دیوید معتقد است که براي ارزیابی و کنترل استراتژي

 .اند هاي کنونی قرار گرفته عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژيبررسی  -1
 محاسبه و سنجش عملکردها -2
  اقدامات اصالحی  -3

هدف از کنترل استراتژیک رویکرد کنترل محتوا و مضمون استراتژي است و نه اطمینان ازاجراي استراتژي 
  .به گونه اي که برنامه ریزي گردیده است 

  یریت ظهـــور جنبـه هــاي استراتژیکرویکــرد مد  -3

که پیچیدگی محیط و بازار  این حقیقت قرار داد رویکرد پیشین براي کنترل استراتژیک ، تمرکز خود را بر 
نظرگرفتن مفروضات ساده سازي ، براي درك  بدون در "طی برنامه ریزي "یک شرکت در یک نقطه از زمان 

مشخص  باید به طورپیوسته مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد تا می و فهم مشکل است ، و لذا این مفروضات
وجود دارد و آن  در این رابطه جنبه مهم دیگري نیز .است یا خیر ارائه شده هنوز معتبر شود که آیا برنامه

محیطی و بازار بتواند به طور کامل در مرحله برنامه ریزي درك شود، این  حتی اگر شرایط است که  این
شود  کند و این تغییرات منجر به فرصتها و تهدیدات جدید می ط طی دوره اجراي استراتژي تغییر میشرای

شود که انجام برنامه ریزي به صورت  این مشکل از آنجا ناشی می. تواند برنامه موجود را بی اعتبار سازد که می
  . حال آنکه تغییرات محیطی و بازار پیوسته است ،دوره اي است 

محیط و بازار و پاسخ به  هاي مدیریت ظهور جنبه هاي استراتژیک شامل شناسایی تغییرات مهم درسیستم 
الزم است فهرست جنبه هاي تحت بررسی به اندازه . دوره اجراي استراتژي است  آنها به طور پیوسته در

یط و تفسیر داده هاي کار بررسی شرایط بازار و مح. انواع تغییرات را پوشش دهدبتواند تا  کافی بزرگ باشد
سه مدیر ارشد  ایمتخصص در سازمانهاي بزرگ و به وسیله دو  جمع آوري شده به وسیله دپارتمانی از افراد

ارزیابی شده بر این جنبه ها و فوریت  پاسخ به این داده ها براساس تاثیر. شود در سازمانهاي کوچک انجام می
یافته مربوط به آن پاسخ به عنوان  جنبه تغییر ویق انداخته شوداگر پاسخی بتواند به تع. نیاز به پاسخ است 

در اجراي  ،نیاز ضروري باشد اگر پاسخ مورد. شود ورودي براي انجام برنامه ریزي بعدي درنظرگرفته می
افزودن پروژه . شود استراتژي ، به شکل افزودن یک پروژه جدید به پروژه هاي موجود در طرح ، انجام می

ا حذف عناصر مشخص از برنامه به عنوان پاسخی به تغییرات در جنبه هاي تشخیص داده شده هاي جدید ی
 این رویکرد از کنترل استراتژیک نیز هدف خود را. شود در محتوا و مضمون برنامه می یمنجر به تغییرات

 ,Goold and Quinn( دهد که متفاوت از کنترل اجراي استراتژي است کنترل محتواي استراتژي قرار می

1993(.  

  



  رویکرد بازنگریهاي دوره اي استراتژي -4

فواصل از  این رویکرد براي کنترل استراتژیک شامل اجراي یک بازنگري کامل استراتژي به طور دوره اي در 
  .هدف از این بازنگري ، انجام تغییرات الزم بر روي استراتژي است . قبل تعیین شده است 

 موسسه را در کلیه فرضیات برنامه ریزي و تمام بخشهاي محیط گسترده است تا ابعاد بازنگري به حد کافی
 در هر باریکسال یا  به دلیل ابعاد گسترده این فرآیند، معموال یکبار در چنین بازنگري هایی ، توالی. برگیرد

و مانند بحران نفت ، ، بسیار مهم و قابل توجه است بعضی ازتغییرات در محیط و بازار، . سال است  چند
روي استراتژي موسسه داشته  بر  برخوردار است و ممکن است اثر کمی  بسیاري ازتغییرات از اهمیت کمی

بازنگریهاي  .هرچند این اثرات کم به طور تجمعی ممکن است اثر عمده اي بر استراتژي داشته باشد. باشد
اثرات تجمعی چنین تغییرات اندکی دارد که در غیر درشناسایی و ارزیابی  یدوره اي استراتژي ، نقشی اساس

درسازمانهایی که بازنگریهاي دوره اي . این صورت ممکن است نادیده گرفته شده و متوجه آنها نشویم 
مفروضات برنامه ریزي و  کنند، مدیران خطوط عملیاتی، داده هاي مربوط به اعتبار اجرا می استراتژي را

تفسیر داده ها و تهیه پاسخ از طریق  .کنند محیطی را جمع آوري و گزارش میشرایط  تغییرات در بازار و
  .شود تبادل نظر بین مدیران ارشد و عملیاتی ، انجام می بحث و

  :کردبندي رویکرد مطرح شده در باال را به نحوي دیگر تقسیم  4توان  میبطور کلی 

مدیریتی پیشنهاد  فرآیند. متعارف مدیریتی است هدف از کنترل استراتژیک در رویکرد اول همانند کنترل 
شده نیز مشابه کنترل مدیریتی است و شامل وضع استانداردها، اندازه گیري عملکرد واقعی و استفاده از 

  .انحرافات براي تعیین اقدام اصالحی است 

از کنترل  هدف. هستندمتفاوت از کنترل متعارف مدیریتی  کنترل استراتژیک اساساً سه رویکرد دیگر
تا کسب اطمینان از اجراي استراتژي به  ترل محتوا و مضمون استراتژي است استراتژیک در این رویکردها کن

 استفاده براي تاثیرگذاري برکنترل استراتژیک در فرآیند مدیریتی مورد. گونه اي که برنامه ریزي شده است 
  .شده در کنترل متعارف مدیریتی است این رویکردها نیز کامال متفاوت از فرآیند به کارگرفته 

گیریم، کنترل  نوع کنترل را در نظر می 2بندي مجدد از رویکردهاي کنترل استراتژیک  پس در یک دسته
ابزارهاي گرفته و  بل انجام مینوع اول همان کنترل اجراي استراتژي است که به طور سنتی از سالها ق

نوع دیگر کنترل، کنترل محتواي استراتژي است که در  .اردري براي این نوع کنترل وجود دتحلیلی بسیا
هاي  اي براي طراحی کنترل حقیقت همان بررسی اثربخشی استراتژي است ولی تاکنون ابزار قابل مالحظه
  .استراتژي که به محتویات استراتژي در حین اجرا شکل بدهد وجود نداشته است

  

  

  



  طراحی کنترل محتواي استراتژي
هایی هستند که به محتواي استراتژي درحین اجراي استراتژي شکل  محتواي استراتژي سیستمهاي  کنترل

ر از آنجا که ابطال مفروضات اولیه و تغییرات محیطی دو دلیل عمده براي تغییر یک استراتژي د. دهند می
ترل محتواي بنابراین کن. ، تاکید کنترل محتواي استراتژي نیز بر این دو عامل استباشد حال اجرا می

دهند  اولین جنبه شامل ارزیابی اعتبار مفروضات اصلی است که استراتژي را شکل می. استراتژي دو جز دارد
ي استراتژي براي انطباق با اطالعات و مفروضات جدید تغییر او اگر مفروضات اولیه نامعتبر شده بودند  محتو

است که ممکن است استراتژي را تضعیف کنند  دومین جنبه شامل درنظر گرفتن تغییرات محیطی. کند می
  .و اگر الزم بود محتواي استراتژي را تغییر دهیم تا منعکس کننده شرایط محیطی جدید باشد

بعالوه فرضیاتی که ) یعنی دانش( دانیم درست است  از آنجا که استراتژیها بر مبناي اطالعاتی است که می
گرفته  ها شکل ها بر اساس آن سبت فرضیات به دانش که استراتژيزنیم، ن ها حدس می درباره روابط و پدیده

به طور مشابه، همانگونه که محیط همه کسب و کارها در حال تغییر . ها متکی هستند متفاوت است و به آن
هاي  از آنجا که استفاده از کنترل. است، نرخ این تغییر نیز در میان کسب و کارهاي متفاوت متغیر خواهد بود

تواند زمان و منابع مهم  اي استراتژي براي بررسی فرضیات اولیه  و نظارت بر تغییرات محیطی میمحتو
ها را مناسب با نیاز خاص استراتژي سازمان  مدیریتی را به خود اختصاص دهد، معقوالنه است که این کنترل

کیل دهنده کنترل گیري درباره اینکه به هر یک از دو عنصر تش به عبارت دیگر تصمیم. طراحی کنیم
. محتواي استراتژي تا چه اندازه توجه کنیم و چگونه منابع را به آنها اختصاص دهیم بسیار حائز اهمیت است

  .کلیات مباحث باال که در برگیرنده محتواي کنترل استراتژي است در شکل زیر نشان داده شده است

  
  

  1سناریو

فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي بررسی 
  فرضیات

فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي ارزیابی 
  محیط

  4سناریو

فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي بررسی 
  فرضیات

  فرایند معمولی براي نظارت محیط

  2سناریو

  فرایندهاي معمولی براي بررسی فرضیات

فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي نظارت 
  محیطی

  3سناریو

  فرایند معمولی براي بررسی فرضیات
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گیري استراتژي  سناریو است که بر مبناي نسبت فرضیات به دانش که پایه شکل 4نشان دهنده  1شکل 
سودمندي و . باشد شرکت با آن مواجه است می شرکت است و میزان تغییر محیطی یا عدم اطمینانی که

مفید بودن این چارچوب بستگی به این دارد که قادر باشیم قضاوت درستی درباره نسبت فرضیات به دانش و 
توان بوسیله  در حالیکه هر شرکت داراي مشخصات خاص خود است ولی می. تغییر محیطی داشته باشیم

محیطی که شرکت در آن فعال است و یا ممکن است با آن مواجه شود هاي اولیه استراتژي شرکت و  ارزیابی
  .درباره سطح مفروضات به دانش و تغییرات محیطی به نتایج کلی مفیدي دست پیدا کرد

استراتژیهایی که طبق آنها  یک شرکت به سمت قلمروهاي ناشناخته مثل محصوالت، بازار و در  مثالً
نسبت فرضیات به دانش بیشتر است تا زمانی که یک  رود احتماالً می ستا هایی که برایش ناآشنا آوري فن

به . کار داشته باشد و هاي موجود بایستی سر شرکت طبق استراتژیهایش با محصوالت، بازارها و فن آوري
با تغییرات  کنند احتماالً طور مشابه شرکتهایی که در صنایع بالغ و بازار کشورهاي صنعتی فعالیت می

ظهور و بازارهاي کشورهاي در حال توسعه فعالیت  تري نسبت به شرکتهایی که در صنایع نومحیطی کم
  .شوند مواجه می ،کنند می

در رابطه با یک ترکیب پیشنهادي براي چگونگی بررسی فرضیات و نظارت بر  1هر یک از سناریوها در شکل 
سناریو (غییر محیطی هر دو کم باشد که نسبت فرضیات به دانش و میزان ت براي مثال هنگامی. محیط است

استفاده از فرایندهاي معمولی براي بررسی فرضیات و نظارت بر محیط در طراحی کنترل محتواي ) 3
که نرخ فرضیات به دانش و میزان تغییر محیطی هر دو زیاد  در مقابل هنگامی. استراتژي قابل توجیه است

ی فرضیات و نظارت محیط عالوه بر فرایندهاي معمولی فرایندهاي پیشرفته براي بررس)1سناریو (باشد 
جایی که نرخ فرضیات به دانش کم است اما میزان تغییر  2براي سناریوي . بایستی در نظر گرفته شود

محیط زیاد است، فرایندهاي معمولی براي بررسی فرضیات و فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي نظارت 
جایی که نرخ فرضیات به دانش زیاد است ولی میزان تغییر  4ناریوي براي س. محیطی قابل توجیه است

فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي ارزیابی فرضیات به عالوه فرایندهاي معمولی براي  ،محیط کم است
  .شود نظارت محیطی  توصیه می

  

  فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي بررسی فرضیات
یات شامل شناسایی فرضیات اصلی است که استراتژي بر مبناي آنها فرایندهاي معمولی براي بررسی فرض

جمع آوري اطالعات در زمان اجرا براي بررسی اعتبار این فرضیات در یک مقطع زمانی . شکل گرفته است
اي تغییر دهیم که منعکس  به گونهباید استراتژي را  ،شود، که اگر این فرضیات دیگر بی اعتبار بود انجام می

زمانی این فرایند ممکن است راضی کننده باشدکه نرخ فرضیات به . اطالعات و فرضیات جدید باشدکننده 
زمانی که نسبت فرضیات به دانش باال باشد شرکت براي کاهش ریسکی که به دلیل . دانش نسبتا کم باشد

فرایندهاي  ه، ممکن است بغیر معتبر شدن فرضیاتی که توسط فرایندهاي معمولی پوشش داده نشده است 
  .دیگري نیاز داشته باشد



استراتژي یک شرکت بیانگر ورود به یک کسب و کار جدید است، فرضیات درباره  که  براي مثال، هنگامی
بسیار  ،توانایی شرکت براي ساختن یک محصول که بوسیله مشتریان تقاضا داشته باشد و پذیرفته شود 

ا زمانی که محصول طراحی، اعتبار این فرضیه ممکن است تاطالعات مورد نیاز براي بررسی . حیاتی است
اگر شرکت بخواهد از فرایند معمولی جمع آوري اطالعات براي . در دسترس نباشد ،نشود بازاریابیتولید و 

ارزیابی اعتبار فرضیه در خالل دوره اجرا استفاده کند، براي این کار ممکن است زمان زیادي را صرف کند 
این کار ممکن است تصحیح استراتژي شرکت را ). حصوالت طراحی، تولید و بازاریابی شودتا زمانی که م(

بنابراین به فرایندهاي پیشرفته براي بررسی فرضیات که تکمیل . بوسیله این اطالعات بسیار به تاخیر بیندازد
  .هاست در چنین مواردي نیاز است کننده فرایندهاي بررسی معمولی فرضیه

. اند که در فرایند پیشرفته بسیار مفید هستند مرحله دو فرایند مکملبه نتایج سریع و اجراي متوالی مرحله 
هایی با  نسخههاي کوچک هستند که بیانگر استراتژي در  اي از برنامه اقدامات مربوط به نتایج سریع مجموعه

شده اند که در یک چارچوب زمانی کوتاه  ها به گونه اي طراحی هر کدام از این برنامه. مقیاس کوچک هستند
رود براي  به اجرا درآمده و منتج به نتایجی قابل سنجش شوند که بیانگر نتایجی هستند که امید می

پیاده سازي نتایج سریع اولیه نشاندهنده اجراي استراتژي مورد نظر شرکت . استراتژي کل شرکت بدست آید
این عمل شبیه آزمایش . شود زمانی بسیار کوچکتري انجام می به شکل یک مینیاتور است که در چارچوب

کند که معیاري براي سنجش پاسخ  هاست که یک یا چند مدل ایجاد می محصول جدید و طراحی مفهوم
  .باشد بازار می

 Johnsonاگر بخواهیم مثالی از چگونگی کار کردن عملکرد نتایج سریع را بیان کنیم باید استراتژي 

&Johnson’s را براي یکپارچه کردن اطمینان خاطر از کیفیت براي دو واحدR &D  خودگردانش را در نظر
آورد که  این امر تعهدي را به وجود می. احدها در سراسر جهان پخش شده اندبگیریم که پرسنل این و

سازي مستلزم اقدامات فراوانی نظیر توسعه استاندارهاي آموزشی و طراحی  سیستمهایی براي استاندارد
هر کدام از این اقدامات در گذر سالها به مرور نتایج خود را آشکار . مجزا بود گزارشهاي اتوماتیک سابقاً

مفروضات زیادي وجود داشت که اعتبارشان احتماال براي مدتی  ،با توجه به پیچیدگی استراتژي. کردند می
براي کاهش ). شود یج مطلوب منجر میشامل اقدماتی که به ایجاد نتا(شد  طوالنی به رسمیت شناخته نمی

از تعدادي از نتایج سریع استفاده کرد که هر کدام از آنها به دنبال  Johnson & Johnson’sاین ریسک 
هاي کوچکتر فرایند کلی اطمینان خاطر از کیفیت به شکلی سریع هستند تا به این  یکپارچه سازي تکه

توانست  اکتشاف و یادگیریهاي حاصل از این اقدامات می. دوسیله از مفروضات نامعتبر پرده برداشته شو
  .مبنایی را براي تجدید نظر و اصالح مجدد استراتژي یکپارچه سازي فراهم آورد

هدف از اجراي متوالی و مرحله به مرحله بیشتر بررسی سریع اعتبار فرضیات بوسیله اجراي اجزاي استراتژي 
 1ت موتور هوندا براي ورود به بازار وسایل نقلیه موتوري ورزشیاستراتژي شرک. است ءجز ء بهبه شکل جز

                                                             
1-Sport Utility Vehicle 



)SUV (هاي مسافرتی در بازار امریکا بود،  گرچه هوندا یک تولید کننده موفق ماشین. بیانگر این رویکرد است
ورود به این بخش سودآور نیازمند این بود که هوندا . بود SUVاین شرکت فاقد محصوالتی در بخش سودآور 

هاي  متفاوت از ماشین یک نوع جدید اتومبیل را طراحی، مهندسی، تولید و بازاریابی کند که مشخصاً
بود که درگیري زیاد منابع و زمان شرکت را  باال این کار نیازمند ریسک زیاد و سرمایه گذاري. مسافرتی بود

انش هوندا درباره طراحی، مهندسی، تولید، بازاریابی، و خدمات، در بازار فعلی که در آن د. کرد طلب می
اگر هر کدام از این فرضیات در هر بخش از . بود SUVمشغول بود مکمل تعدادي فرضیات در رابطه با بازار 

ا شود و شهرت توانست منجر به از دست دادن سرمایه زیادي براي هوند می می بود،زنجیره ارزش اشتباه 
  .هاي مسافرتی بدست آورده را با خطر مواجه کند زیادي که این شرکت در بازار ماشین

استراتژي هوندا در ابتدا تاکید بر . هوندا این مشکل را به وسیله اتخاذ فرایند اجراي مرحله به مرحله حل کرد
در  ،آن را بدست آورد بوده  Isuzuبود که به وسیله برونسپاري که از طریق شرکت  SUVبازاریابی و خدمات 

فروخت و به عرضه  1994ها به فعالیت پرداخت و محصوالت را تحت برند خودش در سال  این زمینه
شود و فرضیاتی را درباره نیازهاي  SUVاین همکاري باعث شد که شرکت هوندا وارد بازار . خدمات پرداخت
از بازار درباره طراحی، تولید و فروش آموخت  تجربیاتیکه  سپس هوندا به مرور بعد از این. بازار بررسی کند

را در دست  SUVیکی از بزرگترین بازارهاي  2003را ادغام کرد و در سال  SUVهاي خودش در  فعالیت
  .داشت

  

  فرایندهاي معمولی و پیشرفته براي نظارت محیطی

رات در عناصر محیطی نزدیک مثل فرایند معمولی براي نظارت محیط شامل بررسی محیط براي یافتن تغیی
مثل شرایط کالن  پیرامونهاي توزیع و خریداران بعالوه ابعادي از محیط  رقبا، تهیه کنندگان، کانال

تغییرات محیطی که بر . اقتصادي، جغرافیایی، سیاسی، علمی، تکنولوژیکی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی است
شود و استراتژي براي  کنیم مشخص می زهایی که ارزیابی میگذارند از طریق بررسی نیا استراتژي اثر می

شود که  در اکثر شرکتها بررسی بوسیله بخش اجرایی انجام می. کند انعکاس شرایط جدید محیطی تغییر می
. کند کند و تاثیر تغییرات محیطی را بیان می اطالعات محیطی را به صورت مداوم جمع آوري و پخش می

که محیط داراي  هنگامی. می باشدمناسب  ،ثابت است زمانی که محیط شرکت نسبتاً دراین فرایند معمولی 
تغییرات زیادي است، فراوانی تغییرات و اثر آنها بر استراتژي شرکت احتماال بسیار بیشتر خواهد بود، در 

یطی نیازمند سطح زیاد تغییرات مح. کنند که در آنها تجربه دارند هایی فعالیت می نتیجه شرکتها در محیط
  .اتخاذ فرایندهاي پیشرفته تر براي تکمیل فرایندهاي معمولی نظارت محیطی است

بایستی جمع آوري و تحلیل اطالعات تقویت و تکمیل شود  واقع شوند،براي اینکه فرایندهاي پیشرفته موثر 
تواند بوسیله  ه میاطالعات جمع آوري شد. داده شود معمولی محیطهاي مرحله اي به فرایند نظارت  و پاسخ
تر شدن به منابع تغییر محیطی افزایش یابد، که به شرکتها اجازه خواهد داد هشدارهاي اولیه در  نزدیک

گري موثري داشته باشند  مثال شرکتها اگر فعالیت البی. رابطه با تغییرات قریب الوقوع را بدست آورند



به طور مشابه حمایت و حضور فعال در . گاه شوندتوانند از قوانین قریب الوقوعی که وضع خواهد شد آ می
تواند به شرکت کمک کند که از تکنولوژیهایی که در آینده نزدیک به وجود خواهد  هاي تکنولوژي می انجمن

عالوه بر نظارت معمولی محیط، این فرایندهاي اضافی نیازمند این است که شرکت نقشی . آمد مطلع باشد
  .ت بیرونی که مبناي تغییرات قریب الوقوع هستند بازي کندتر براي یافتن اطالعا فعال

تواند  براي تحلیل تاثیرات بالقوه تغییرات محیطی می استفاده از فرایندهاي پیشرفته مثل سناریوهاي توسعه
توانند به شناخت منابع مهم  سناریوهاي توسعه می. هاي ناپایدار نیز مفید باشد براي شرکتها در محیط

طی کمک کنند و در نتیجه براي هدایت و اختصاص منابع و تالشها براي نظارت محیطی مفید تغییرات محی
تواند شرکتها را براي دادن پاسخ مناسب به آنها  همچنین شناخت منابع مهم تغییرات محیطی می. واقع شوند

  .و آمادگی در برابر تغییرات مهیا سازد

تاکید بر انطباق دادن استراتژي با تغییرات  فعالیتها نوعاً در فرایندهاي نظارت معمولی محیط این پاسخها و
هایی با عدم ثبات زیاد  چنین پاسخهاي محدودي ممکن است براي شرکتهایی که در محیط. محیطی دارند

هستند شایسته نباشد، زیرا تغییرات محیطی به مراتب بیشتر و تاثیر چنین تغییراتی بر استراتژي شدیدتر 
ها در چنین شرایطی نیاز دارند که براي محافظت از خودشان در برابر تغییرات محیطی شرکت. خواهد بود

هاي تاثیر گذاشتن و شکل  هایی از شیوه مثال. سعی در شکل دادن به این تغییرات و زمان وقوع آن بنمایند
هاد شده، ایجاد البی کردن براي به تاخیر انداختن یا تغییر لوایح قانونی پیشن: دادن به محیط عبارتند از

  .همکاري و استفاده از اخذ لیسانس براي غلبه بر موانع استانداردهاي فن آوري

  

  نتیجه گیري
اي نیاز خواهند  ها به طرز فزاینده ها، شرکت آوري جهانی شدن سریع بازارها و رشد تغییرات در صنایع و فن با

ها و بازارهاي آشنا به سوي بازارهاي جدید حرکت کنند، و تواناییهاي جدید را براي بقا یا  داشت که از محیط
بیشتر بر مبناي فرضیات هستند  ی احتماالًچنین استراتژیهای. تسلط بر نوسانات موجود در خود پرورش دهند

در مقابل استراتژیهاي کسب و  .تا دانش قطعی و شرکت نیاز دارد که بر عدم اطمینان محیطی غلبه نماید
شرکتها به طور مستمر نیاز دارند که استراتژیهاي  شود، شنا و توسعه یافته انجام میکارهایی که در بازارهاي آ
در نتیجه، یک . بتوانند منعکس کننده فرضیات جدید و تغییرات محیطی باشند خود را دستکاري کنند تا

نیاز فوري به ایجاد و توسعه ابزارهایی که به مدیران در شکل دادن کنترل محتواي استراتژي کمک کنند 
  .وجود دارد
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