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 رشد -1

با توجه به منابع درون 

 سازمانی

 یکپارچگی

 )کامل، ناقص و صفر(

 : کنترل بر فرآیند توزیع و خرده فروشییکپارچگی رو به جلو .1

 :  کنترل بر فرآیند تأمین مواد اولیهیکپارچگی رو به عقب .2

 تملک یا افزایش کنترل بر رقبا :یکپارچگی افقی .3

 تنوع

 افزایی کار فعلی با هدف هم کار جدید در رابطه با کسب و مرکز(: ایجاد کسب و )همتنوع همگون .1

 کار فعلی با هدف سوداوری کار متفاوت با کسب و )تنوع نامتقارن(: مبادرت به کسب وتنوع ناهمگون .2

 کار فعلی و عرضه به مشتریان فعلی متفاوت با کسب و: تولید محصوالت تنوع افقی .3

با توجه به منابع برون 

 سازمانی

 ادغام

 )از دست دادن موجودیت حقوقی(

 : رشد و توسعه از طریق ادغام با سازمان های مشابه ادغام افقی .1

 ادغام عمودی رو به جلو /: ادغام عمودی رو به عقب ادغام عمودی .2

 تملیکخرید یا 

 آید( )شرکت به صورت واحد تابعه در می

 : از طریق تفاهم منصفانه و با رضایت طرفیندوستانه .1

 : از طریق اعمال فشار یا خرید سهام بدون رضایت طرف خرید شوندهخصمانه .2

 رشد ساکن ثبات یا -2

 )برای سازمان های نسبتا موفق(

 ولی صنعت از کشش باالیی برخوردارنبوده یا سازمان به علت توسعه زیاد دچار بی نظمی شده است. ،سریع را طی کرده : سازمان دوره ای از رشدتأمل و آغاز محتاطانه .1

 : صنعت کشش باالی خود را از دست می دهد. مدیران مبادرت به کاهش هزینه های تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری می نمایند.تأکید بر سودآوری .2

 : انجام ندادن کار جدید به علت عدم تغییر شرایطعدم تغییر .3

 کاهش -3

 )برای بهبود عملکرد یاسودآوری(

 دارای دو مرحله انقباض)کوچک سازی( و تثبیت  –تمرکز بر بهبود و کارایی عملیات  - .می باشند: سازمان درگیر مشکالت فراوانی است که بحران آفرین ناحیاء .1

 مسیر رشد آینده سازمان مسدود می گردد.  –مبادله استقالل در برابر کسب امنیت  –: سازمان به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده انحصاری سازمان دیگر اسارت .2

 فایده اند.ادامه فعالیت منجر به ضررهای عمده می گردد و استراتژی های کاهش بی   -: موقعیت سازمان بسیار ضعیف فروش و واگذاری .3

 : در ورشکستگی، دادگاه از محل فروش شرکت بدهی ها را پرداخت می کند ولی در تسویه مدیران شرکت این کار را انجام می دهند.ورشکستگی یا تسویه .4

 پرتفولیو
 مناسب برای سازمان های چند محصولی –بر پایه دو منحنی تجربه)یادگیری( و دوره عمر محصول  – )ماتریس رشد / سهم بازار(: عالمت سؤال، ستاره، گاو شیرده، سگ BCGماتریس گروه مشاوران بوستون  .1

 دارای دو بعد جذابیت صنعت و توان شرکت می باشد. –روشی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک  – : نه خانه دارد و ماتریس دقیق تری است.GE ماتریس جنرال الکتریک  .2

 سرپرستی

 اولویت تخصیص منابع و رشد –: واحدهای استراتژیک  واقع در این منطقه قلب و محور سرنوشت آتی سازمان و فرصت هایی برای رشد سازمان هستند منطقه حیاتی .1

 آنها را به سمت منطقه حیاتی سوق دهد. چسبیده به منطقه حیاتی: واحدهای استراتژیک واقع در این منطقه مورد توجه و حساسیت باالی شرکت هستند. شرکت سعی می کند .2

 سرمایه گذاری در اختیار شرکت قرار می دهد. :  واحدهای استراتژیک  واقع در این منطقه سالهای طوالنی با شرکت همراه بوده و بسیار موفق بوده اند و نقدینگی و سرمایه الزم را جهتمنطقه متعادل کننده .3

 استراتژیک  واقع در این منطقه باعث هدر رفتن و تقلیل توان استراتژیک شرکت می گردندو فرصت کمی برای رشد و توسعه دارند.:  واحدهای منطقه ناشناخته .4

 احتمال وقوع بزرگترین اشتباه شرکت –شرکت عوامل استراتژیک الزم را جهت موفقیت در آنها ندارد  -: واحدهای استراتژیک  واقع در این منطقه بیانگر فرصت هایی برای رشد و توسعه هستند منطقه دام ارزش .5
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 توسعه ای .1

 متمرکز( )نیاز به تالش

 علت موفقیت این استراتژی کسب تخصص در سطح صنعت می باشد. –: افزایش سهم فروش محصوالت و خدمات در بازار نفوذ در بازار -1

 به بازارهای جدید : عرضه خدمات و محصوالت فعلیتوسعه بازار -2

 باعث کسب شهرت و نام تجاری مناسب می شود.  –فروش بیشتر : ایجاد تغییرات اساسی در محصوالت فعلی یا ارائه محصوالت مرتبط جدید جهت افزایش رضایت مشتریان و توسعه محصول -3

 رقابتی .2

 )رقابت موفقیت آمیز(

 کاهش هزینه های کلی: رهبری کم هزینه .1

 ترغیب خریداران به ترجیح دادن محصوالت شرکت نسبت به محصوالت رقبا از طریق ایجاد تمایز : تمایز و تنوعرهبری  .2

 ایجاد شهرت برای شرکت –ایجاد ارزش برای شرکت  –ساخت کاالهای خوب با هزینه پایین  –ترکیب هزینه پایین و تمایز : تولید متنوع با بهترین هزینه .3

تمرکزی
 بر بخش محدودی از خریداران تمرکز دارد. – کاهش هزینه نسبت به رقبا در جهت خدمت به بازار هدف: مبتنی بر کاهش هزینهتمرکز  .4 

 تولید کاال و خدمات منطبق بر ویژگی های منحصر به فرد و خاص مشتریان در بازار هدف: تمرکز مبتنی بر تمایز و تنوع .5

 ارائه محصوالت و خدمات متفاوت و متمایز از رقبابا قیمتی مناسب برای مشتریان در بازار هدف: تمرکز مبتنی بر تمایز کم هزینه .6

 مشارکتی .3

 )همکاری(   

 : غیر قانونی و غیر اخالقیتبانی -1

ائتالف  -2

 استراتژیک

 یک سازمان مختلط و مستقل تشکیل می شود.  -: یک فعالیت تعاونی تجاری سرمایه گذاری مشترک .1

 : ائتالفی ضعیف و موقتی میان چند سازمان جهت اشتراک منابع و امکاناتکنسرسیوم خدمات متقابل .2

 : مشارکت عمیق و گرم با شرکت های باالدستی یا پایین دستیمشارکت در زنجیره ارزش .3

 : تولید محصوالت تحت لیسانس شرکت مجوز دهندهتوافق و قراردادهای امتیاز .4

 فروش و نمایندگی فروش : به صورت جزئی و کلی صورت می گیرد.دادن حق  .5

 غرافیاییاستراتژی خوشه ای: جمع شدن مجموعه ای از تولیدکنندگان و یا ارائه دهندگان خدمات با زمینه حرفه ای و چالش های مشترک در یک محدوده ج .6

 در یک مکان که زمینه های حرفه ای آنها لزوماً مشترک نیست و برخالف استراتژی خوشه ای ایجاد صف نمی کند.استراتژی وحدت استراتژیک: تجمیع واحدهای تولیدی و خدماتی  .7
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 استراتژی های قیمت گذاری  –استراتژی تعیین جایگاه در بازار  –: استراتژی تعیین بازار استراتژی های  بازاریابی .1

 سازمان و آمیخته بازاریابی سازمان است. آمیخته بازاریابی اشاره به چهار عامل محصول، قیمت، مکان و ترویج در بازار دارد.تعیین کننده دو موضوع بازار هدف 

 استراتژی مدیریت سرمایه و تقسیم سود –خصیص سرمایه ت استراتژی –: استراتژی کسب سرمایه استراتژی  های مالی .2

 آوردن ساختار سرمایه ای و وجوه نقدی برای یک سازمان است که برای رشد و استراتژی های رقابتی الرم است.وظیفه اولیه استراتژی های مالی فراهم 

 عیین مکان تولیداستراتژی ت –استراتژی شیوه تولید مانند تولید انبوه، تولید سفارشی، تولید قطعه ای و  استراتژی بهبود مستمر  -استراتژی تکنولوژی تولید استراتژی  تولید و عملیات:  .3

 زیت رقابتی شود.وظیفه طراحی و مدیریت فرآیندها در سازمان را برعهده دارند و سازمان را قادر می شازند محصوالت و خدماتی را ارائه کند که منتهی به م

 روابط کارکنان –انگیزش  –توسعه منابع انسانی  –مدیریت عملکرد  –جذب کارکنان  –توسعه روابط کاری  –مدیریت تغییر  –مدیریت فرهنگ استراتژی  منابع انسانی:  .4

 ایجاد حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان و سازمان

 استراتژی پیروی تکنولوژیک –: استراتژی رهبری تکنولوژیک استراتژی  تحقیق و توسعه .5

 تریان مورد استفاده قرار می گیرد.و یا ایجاد روابط بهتر با مش : جهت دست یابی به یک مزیت رقابتیاستراتژی  سیستم های اطالعاتی .6

 


