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 سال سقوط کمپانی اپل1996سال ،

انواع سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری، : محصوالت
چابگر، سیستم های اطالعاتی و فن آوری پیشرفته

 ناتوانی در رقابت در تمامی  حوزه ها: تحلیل کسب و کار

 ماه با ورشکستگی فاصله 2کمپانی اپل تنها 1997در سال
داشت



 فروش اپل به آی بی ام یا موتوروال

سرمایه گذاری سنگین بر روی فناوری نیوتون

بهره برداری از موقعیت اپل در بازار آموزش و پرورش

توسعه محصوالت پیشرفته

 افزایش تنوع همگون

کاهش قیمت محصوالت



 مدل به یک مدل15کاهش تمامی مدل های کامپیوترهای رو میزی از

کاهش تنوع مدل های لبتاپ به یک مدل

 توقف کامل تولید سخت افزارهای جانبی مانند چاپگر و...

کاهش تعداد نفرات تحقیق و توسعه

کاهش تعداد توزیع کنندگان و اتمام همکاری با  خرده فروشان

ایجاد یک فروشگاه شبکه ای جدید مختص محصوالت اپل

شکل دهی بازار برای محصوالت آتی و تلفن های همراه هوشمند



استراتژی بر تحلیل چالش بنیادین کسب و کار استوار است

در اجزای درونی استراتژی تضاد وجود ندارد و کامال منسجم است

استراتژی قابل تقلید نیست

استراتژی بین مولفه های مختلف سازمانی انسجام ایجاد می کند

استراتژی تمرکز آفرین است

استراتژی توصیف کننده کارهای خوبی  است که نباید بکنیم!

و ممکن است با خرد متداول سازگاری نداشته باشد! استراتژی خوب، غیر منتظره است

زنبود تمای: چالش

ایجاد : استراتژی
تمایز

:  اقدامات
رویکردهای تمایز



استراتژی یک تصمیم جهت ساز و تحول آفرین سازمانی است

 را تعریف می کندپیش رو استراتژی ذات چالش

استراتژی سیاست راهنمایی برای مواجهه با چالش پیش رو ایجاد می کند

استراتژی بر پایه یک مزیت رقابتی پایدار تعریف می گردد

استراتژی غیر منتظره است و با خرد متداول سازگاری ندارد

استراتژی های نوظهور از عدم قطعیت ها و ناپایداری های محیطی نهایت استفاده را می برند























محیط قابل پیش بینی است

محیط غیر قابل تغییر است

تمزیت اندازه و موقعیت بسیار اثر گذار اس

استراتژی ها دراز مدت و پایدار هستند



محیط غیر قابل پیش بینی است

محیط غیر قابل تغییر است

استمزیت انطباق پذیری سازمانی بسیار اثر بخش

استراتژی ها کوتاه مدت و چابک هستند

زینه اقدامات به صورت سناریو و با در نظر گرفتن گ
های مختلف برنامه ریزی می شود

یدار استامزیت های رقابتی بسیار ناپ



محیط قابل پیش بینی است

محیط قابل تغییر است

مزیت اولین عرضه محصول یا خدمت اثربخش است

یق و استراتژی ها بلند مدت و مبتنی بر تمایزات تحق
توسعه است

استراتژی ها معموال رقابت گریزند



محیط غیر قابل پیش بینی است

محیط قابل تغییر است

مزیت اجتماعی و مشارکت ها، مزیت اصلی در این بازار است

ریسک پذیری استراتژی شکل دهی باال است

منفعت حاصل از استراتژی شکل دهی بازار زیاد است

منفعت حاصل از استراتژی شکل دهی پایدار است





قابلیت خوانش نشانه ها و اقدام سریع بر مبنای آن

 (مزیت سیستمی ) قابلیت مدیریت پیچیدگی های چند سازمانی

قابلیت بسیج سریع و انعطاف پذیری

مزیت اجتماعی

مزیت نیروی انسانی





ارزش آفرینی•
توانایی ترمیم پذیری بعد از بحران ها•
بهبود مستمر در بهره وری و بازدهی•
تکامل مشارکتی•
یادگیری جمعی•
بهینه سازی تاثیرات •



پیشگامی•
گسترش اکوسیستم•
قرتسلط بر اکوسیستم مست•
مرگ و بازسازی•



بازارهای پیش بینی ناپذیر

بازارهای نوظهور

صنایع جوان

 صنایع گسیخته



گسترش هنر پرسش گری بر مبنای سناریو

 (ذینفعان ) بکارگیری دیدگاه های چندگانه

تحلیل مستمر ابر روندها

ایجاد مزیت نشانه ها

تحلیل تجربه مشتریان و ذینفعان

مربی گری برای تربیت استراتژیست ها در سازمان

تغییر آهنگ مشارکت

تغییر ریتم مشارکت

ایجاد تاالرهای گفتگوی استراتژیک



www.hosseinnourian.com


