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انواع استراتژی در مدیریت از منظر کسب و کار
مقد مه

اگــر بخواهیــم ســازمانی پویــا داشــته باشــیم بایــد بــا انــواع اســتراتژی در مدیریــت آشــنا
باشــیم .اســتراتژی در مدیریــت بــه  5بخــش اصلــی تقســیم مــی شــود کــه مــی توانیــم از
آن بــرای کســب و کار خــود اســتفاده کنیــم و تحولــی در کســب درآمــد خــود ایجــاد کنیــم .در
مقــاالت قبلــی ســطوح اســتراتژی و همچنیــن مزیــت رقابتــی بــرای تمایــز بــا رقیبــان را مــورد
بررســی قــرار دادیــم .عوامــل اثــر گــذار بــر اســتراتژی را آشــنا شــدیم و دانســتیم بــرای
آنکــه بخواهیــم مزیــت رقابتــی خــود را ایجــاد کنیــم بایــد بــه ایــن پنــج عامــل توجــه ویــژه ای
داشــته باشــیم .ماتریــس انســوف نیــز بــه بررســی نــوع بــازار و محصــول مــا مــی پرداخــت.
حــال مــی خواهیــم بــرای شــما انــواع اســتراتژی را توضیــح دهیــم کــه مــی توانیــم بــرای
توســعه کار خــود از آن اســتفاده کنیــم

انــواع اســتراتژی در مدیریــت کــه مــی توانــد رمــز

موفقیــت مــا باشــد

در حالت کلی انواع استراتژی در مدیریت به چهار دسته تقسیم می شود

اسرتاتژی حمله
اسرتاتژی مترکز
اسرتاتژی غافلگیری
اسرتاتژی بهره برداری
اسرتاتژی منحرف و منرصف کردن

ایــن پنــج شــاخه ای کــه مــا در اینجــا برای شــما
در نظــر گرفتــه ایــم در دنیــای کســب و کار
کارآمــد مــی باشــد و جنبــه دانشــگاهی و آکادمیــک نداشــته ،بنابرایــن ممکــن اســت تفــاوت
زیــادی بیــن ایــن دســته بنــدی مــا و دســته بنــدی کــه شــما در ســرفصل هــای آموزشــی بــا
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آن رو بــرو مــی شــوید دیــده شــود .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه رســالت مــا متحــول کــردن
کســب و کار شماســت و نمــی خواهیــم بــرای شــما یــک ســری پارامتــر هــا را توضیــح دهیــم.

اسرتاتژی حمله

یکــی از انــواع اســتراتژی در مدیریــت ،حملــه مــی باشــد .در اســتراتژی حملــه مهمتریــن
نکتــه پیشــتاز بــودن و خلــق ایــده هــای نــو مــی باشــد .بایــد شــما کاری را انجــام دهیــد
کــه هیــچ یــک از رقبــا حتــی جــرات انجــام آن را نــدارد .مدیریــت بایــد در ایــن مرحلــه از
قــدرت ریســک پذیــری باالیــی برخــوردار باشــد .بــه عنــوان مثــال تحویــل رایــگان اجنــاس
درب منــزل از جملــه کارهایــی اســت کــه بســیاری از شــرکت هــا آن را انجــام نمــی دهنــد.
در اینجــا چنــد پارامتــر را مــورد بررســی قــرار میدهیــم

تعدد حمالت

بــاد تــا مــی توانیــد ایــده هــای خالقانــه مطــرح کــرده و تنهــا بــه یــک اســتراتژی بســنده
نکنیــد ،ایــن را بدانیــد کــه رقیبــان بــه ســرعت جایگزیــن آن را خواهنــد یافــت .پــس بایــد
مــدام بــه فکــر خلــق کاری جدیــد باشــد.

ترک امنیت طلبی

بدانیــد اگــر در کار خــود ریســک نمــی کنیــد و مــدام دســت بــه کارهــای جدیــد نمــی زنیــد،
کســب درآمــد شــما رو بــه نابــودی اســت و شــما بــه زودی ورشکســت خواهیــد شــد .اصــا
ممکــن نیســت کــه در ایــن دنیــای تغییــر و تحــول شــما بخواهیــد هــرروز بــه یــک شــکل بــه
کار خــود ادامــه دهیــد و چیــزی جدیــد بــرای کار خــود نداشــته باشــید.

تقویت جسارت

بایــد روی اعتمــاد بــه نفــس خــود کار کــرده و قــدرت تصمیــم گیــری خــود را بــاال ببریــد.
بایــد بتوانیــد کارهایــی را انجــام دهیــد کــه از عهــده کســی بــر نمــی آیــد .ارائــه اپلیکیشــن
موبایــل ،همــراه بــا محصــوالت خــود از دیگــر کارهایــی اســت کــه شــما را از بقیــه متمایــز
مــی ســازد.

در خالف جهت باد حرکت کنید
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بایــد خــود را از انجــام یــک ســری کارهــا منــع کنیــد .ایــن کارهــا ،کارهــای روتینــی ایســت
کــه رقبــا آن را انجــام مــی دهنــد .بــرای موفقیــت در ایــن کار شــما بایــد کارهایــی را کــه
رقیبــان انجــام مــی دهنــد را کنــار گذاشــته و بــه دنبــال راهــکاری جدیــد بــرای کســب و کار
خــود باشــید.

استراتژی تمرکز

یکــی از انــواع اســتراتژی در مدیریــت ،اســتراتژی تمرکــز مــی باشــد کــه تاکیــد آن روی
افزایــش تمرکــز حــواس ســازمان شــما مــی باشــد .بررســی هــای زیــر را در ایــن بخــش بــرای
شــما انجــام داده ایــم.

مترکز روی رقیبان

روی نقــاط ضعــف رقیبــان خــود تمرکــز کنیــد ،ببینیــد کــه رقبــای کســب و کار شــما در چــه
حــوزه ای ضعیــف عمــل مــی کننــد  ،روی آن تمرکــز کــرده و آن را بــه مزیــت رقابتــی خــود
تبدیــل کنیــد

تسلط روی حوزه ای خاص

مهــارت خــود را روی حــوزه ای خــاص متمرکــز کنیــد ،اینقــدر در ایــن حــوزه عالــی عمــل کنیــد
کــه هیــچ رقیبــی تــوان رقابــت بــا شــما را در ایــن حــوزه نداشــته باشــد .گاهــی تمرکــز روی
حــوزه ای خــاص بشــترین میــزان افزایــش ثــروت را بــرای شــما رقــم خواهــد زد.

سال های فعالیت

مایــکل پترســون معتقــد اســت اگــر شــرکتی روی حــوزه ای خــاص متمرکــز شــود بعد  7ســال
بــه بیشــترین بازدهــی خواهــد رســید ،امــا اکثــر شــرکت هــا قبــل از اینکــه بــه  7ســال کاری
خــود برســند ،حــوزه ی فعالیــت خــود را تغییــر داده و بــه کلــی از آن کار خــارج مــی شــوند.

حوزه فعالیت

مــدام حــوزه فعالیــت خــود را تغییــر ندهیــد و بــه اصطــاح از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه
نپریــد .اگــر مــدام فعالیــت خــود را تغییــر دهیــد بــه یــک همــه چــی دانــی تبدیــل خواهیــد
شــد کــه در هیچکــدام از ایــن کارهــا صــد در صــد نمــی باشــید ،پــس بازدهــی بــرای شــما
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نخواهــد داشــت.

کنار گذاشنت چند کار همزمان

ســعی نکنیــد چنــد کار را بــه طــور همزمــان انجــام دهیــد .کارهــای خــود را اولویــت بنــدی
کنیــد و بــا برنامــه ای درســت و اصولــی کارهایــی کــه
بیشــتر بــرای شــما موجــب افزایــش ســود و ثــروت
مــی شــود را انتخــاب کــرده و تمــام تمرکــز خــود را
روی آن کارهــا قــرار دهیــد.

استراتژی غافلگیری

راحتتریــن راه شکســت دشــمن غافلگیــری اســت.
بایــد در ایــن اســتراتژی بــه نــکات زیــر توجــه کنیــم

ترکیب محصوالت و خدمات

بایــد تــا مــی توانیــد در ایــن مرحلــه روی خدمــات
خــود متمرکــز شــوید .مثــا کاملتریــن پکیــج را بــرای مشــتریان خــود ارســال کنیــد .بایــد تــا
مــی توانیــد کارهــای را انجــام دهیــد کــه رقبــا را غافلگیــر کــرده و در عیــن حــال آنــان تــوان
انجــام آن را نداشــته باشــند.

بهرتین استفاده از زمان

بایــد تــا مــی توانیــد تبلیغــات خــود را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن انجــام دهیــد ،و در
زمــان کوتاهــی همــه را از وجــود خــود بــا خبــر ســازید .بــرای اینــکار مــی توانیــد کل بودجــه
تبلیغــات خــود را در یــک مــاه خــرج کــرده و از آن بــرای تبلیــغ و معرفــی خــود اســتفاده
کنیــد .بــا اینــکار مخاطبــان بــه هرجایــی کــه مراجعــه مــی کننــد تبلیــغ شــما را خواهنــد دیــد،
و وقتــی شــما را در چنــد رســانه ببینــد بــه شــما اعتمــاد کــرده و راغــب خواهنــد شــد کــه بــه
ســمت شــما ســوق پیــدا کننــد.

استفاده از فناوری

تــا مــی توانیــد فنــاوری هــای روز مربــوط بــه کســب و کار خــود را شناســایی کــرده و از آنــان
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بــرای بهبــود کاال و خدمــات اســتفاده کنیــد .پیتــزا دومینــو هنگامــی کــه مشــاهده کــرد کــه
اکثــر رقبــا تحویــل در حداقــل زمــان ممکــن را مزیــت رقابتــی خــود قــرار داده انــد ،از اصــل
غافلگیــری بــه درســتی اســتفاده کــرده و قابلیتــی را در ســایت خــود ایجــاد کــرد کــه افــراد
مــی تواننــد پیتــزای خــود را خودشــان طراحــی کــرده و ســفارش دهنــد .اینــکار را تــا آن
زمــان هیچکــس انجــام نــداده بــود و تــا مدتــی هیچکــس انجــام نخواهــد داد.

استراتژی بهره برداری

از دیگــر انــواع اســتراتژی در مدیریــت بهــره بــرداری اســت .در ایــن بخــش بایــد بدانیــد
کــه هیــچ پیــروزی مانــدگار نیســت .همــه کاالهــا یــک نقطــه اوج ،و یــک نقطــه ســقوطی
دارنــد .ایــن را بدانیــد کــه بیــش از  70درصــد بــازار از وجــود شــما اطالعــی ندارنــد .تــا
احســاس کردیــد نــوآوری شــما رو بــه موفقیــت اســت کل بودجــه تبلیغــات خــود را بــه آن
اختصــاص دهیــد و ایــن کاال و خدمــات خــود را بــه گــوش تمامــی مــردم برســانید .بــه دنبــال
ایــن باشــید کــه ســود  10ســاله را در یــک ســال بدســت آوریــد .اگــر بخواهیــد تــا آنموقــع
صبــر کنیــد تمامــی رقیبــان محصــوالت شــما را شــناخته و بــه ســرعت مدلــی بهتــر از آن را
بــه بــازار عرضــه مــی کننــد.

استراتژی سردرگمی رقبا
وسوسه نکردن رقبا

رقیبــان خــود را وسوســه نکینــد .مــدام کارهایــی را انجــام ندهیــد کــه آنــان تحریــک شــوند.
مثــا اگــر بــه شــما زنگــی زده شــد و گفتــه شــد کــه مــا بــاگ هــای سیســتم شــما را مــی دانیــم
از آنهــا راهنمایــی بخواهیــد تــا اینکــه بگوییــد اصــا اینطــور نیســت و سیســتم مــا مشــکلی
ندارد.

جلب توجه

بهتریــن کاســب کســی اســت کــه هیچکــس تشــخیص ندهــد درآمــدش چقــدر اســت .برنــد
خــود را هــر جایــی مطــرح کنیــد بــه جــز جلــو چشــم رقبــا .کاری نکنیــد کــه تمــام تمرکــز ذهــن
رقیبــان روی شــما معطــوف شــده باشــد.
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تیم آموزشی ماهان تیموری
ارائه دهنده :آموزش های کسب و کار  ،سیستم سازی در مدیریت ،کارآفرینی

انواع استراتژی در مدیریت از منظر کسب و کار
منابع سود

هیچــگاه کاری نکنیــد کــه نشــان دهــد کــه اصلــی تریــن منبــع ســود شــما کجاســت .بــا اینــکار
شــما خــود را از کســب درآمــد خواهیــد انداخــت.

مخفی نگه داشنت برنامه ها

برنامــه هــای آتــی خــود را همــه جــا بازگــو نکنیــد .رقیبــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه
برنامــه هــای شــما را پیــش بینــی کننــد و بــه ســرعت اســتراتژی بــرای آن پیــاده کننــد.
برنامــه هــای مهــم را نــزد خــود نگــه داریــد تــا بتوانیــد آن را بــه بهتریــن شــکل عملــی کنیــد.

نتیجه گیری

حــال کــه انــواع اســتراتژی را شــناختیم بایــد بتوانیــم بهتریــن اســتراتژی را بــرای شــرکت
و ســازمان خــود پیــاده ســازی کنیــم تــا بیشــترین بازدهــی و ســودآوری را داشــته باشــیم.
پیــدا کــردن اســتراتژی درســت از مهمتریــن کارهــای مدیریــت مــی باشــد .زیــرا اگــر ایــن
کار بــا دقــت انجــام نشــود ،انتخــاب اســتراتژی اشــتباه موجــب تباهــی و نابــودی مــا خواهــد
شــد.
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