
 
     ادیبان روز

 

 

 وكارها: كسب و ایجاد ریزي طرح
 ریزي ها و برنامه مدل 

 با رویکرد راهبردي و سیستمی 

 ویراست دوم  
 

 

 

 

 مولف:

 زاده حمیدي درضامحمّ دكتر
  عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

 

 

 

 

 



 

 پیشگفتار
  از علم، چراغ عقل است و تنها: فرمایند می( ع) امام علی حضرت

 .شد پیروز رویدادها، شرایط و حاالت آن() زمانه بر توان میعقل  طریق

گیرند، تابع دستگاه شناختی فرد و  وكارها بر پايه فرهنگ، شناخت و اخالق شکل می  از آنجا كه كسب 

و  فرايندهاها، معیارها، سازوكارها،  روش مجموعهاز متشکل  هیأت موسسان آن هستند. فرهنگ

در ايجاد  ايفای نقش كلیدی ها، نهادها و جامعه برای انسان راهبری درصددكه های دانشی است  نقشه

در حالی كه اخالق،  آيد؛ های اقتصادی با رعايت منافع ملی بر می بنگاه خلق سعادتارزش افزوده و 

محور و معیارگرا برای درست انجام دادن روشی است كه در پیشبرد امور مطابق چارچوب  نگرش

های  نیات و محرک لذا پديداركننده . البته نگرش تکیه بر شناخت دارد؛شودمیفرهنگ به كار گرفته 

دهند، هسته اصلی  ها كه انگیزه افراد و رفتار آنها را شکل می اين نیات با محرک .است درونی افراد

وكارها  كسبمسائل  ه/ئلكشف، فهم، درک وجود و آثار مس ندياين شناخت، تابع فرآ شوند.  شناخت می

تصويرپرداز است؛ تصاوير در  ،شناختو فنی دارد.  یجوهره دانشی، هنروكاری  هر كسب لذا،است؛ 

ها همدم الگوهايشان  كنند. انسان الگوسازی می ،همگرايی با افکار و قدرت انديشیدن برای انسان

 وبیها، تهديدها و ع مشکالت، ضعفها،  ها، فرصت چارچوبد نتوان شوند و با اين زاويه فکری می می

پس از قصد و اراده شخص در كانال همت های آن را شکافته تا  و فعالیت وكارها كسببالقوه و بالفعل 

 های طیدر مح یعمل یتی، فعال هئلمس شناخت. كندها  رفع آنگیری و يا  بهرهاقدام به گری او،  و تالش

 ست.نیز ه وكار كسبو شرايط آن  یاست و متأثر از نظام محیطی، ارزشوكارها  كسب یواقع

وكارها است. حركت از دانش  ری از موتورهای محرک فرهنگ و اخالق كسببه هر حال، خرد ابزا

، بینش، دانش، منطقق ی؛ مولدهای دانشدر نقش  است. ِخرد به خرد، نیازمند درک اصول خردورزی

 وكارها كسب فرهنگی، طیف ظرفیت و عمل شناسی شناختو میزان درک حاكم در سطوح  بصیرت

يابقد و   جلقو  بقروز مقی    خرد ايشانخصايص  در چارچوبد افرااندوختة دانشی . كند را تعیین می

های فردی نظیر تجربه، اطالعات، علم، درايت )افُق و  آن به تعامل مستقیم و درونی ورودی ارتقای

و قدرت حل  وكارها كسبيابی از میان مسايل  ظرفیت و توانمندی تحلیل وقايع، راه ،ارتفاع فکری(

نگ، الگوهای خردورزی، دانايی و تجربه مشقترک بقرای ايجقاد و    در بطن فره. مسئله بستگی دارد

ها بر پايه معانی و زبان مشترک و نیز نوع تفکقر و   انسان قرار دارد. وكارها كسبارتقای سطح خرد 

خقردورزی   یرفتارهقا  ؛تبیین راهکارهقا  و وكارها كسبانجام امور ريزی و  طرحنحوه همگرائی در 

بخش انسان،  ت در اين صورت است كه از ابعاد هويتی و حیاگذارند.  خود را به نمايش میای  حرفه



 

است. انسان با عقل  استداللاستعداد و توانايی فهم حقايق از طريق عقل،  .استوی  «و خرد عقل»

هقا در   كند. اهمیت خرد به دلیقل آن اسقت كقه انسقان    صوّر موجودات و نظم میان آنها را درک می

هقای   به جای الگوهای عادی تفکر برای اخذ تصقمیم  ای شناختی فعالهای خود از فراينده تصمیم

 كنند.وكارها استفاده می مهم در كسب

دانش  شکافتن، توصیف و تبیینبنابراين، نويسنده به تقرير كتاب دو جلدی مبادرت كرده است. جلد اول آن 

 وكارهاو مرگ كسب در حالی كه جلد دوم به تشريح شکوفايیوكارها است؛  كسب وايجاد ريزی طرح

، شکوفايی و مرگ ايجاد ،ريزی های طرح كتاب با رويکرد بنیادیِ تفسیری به جنبهاختصاص دارد. هر دو 

 پردازد. اين كتاب مطابق نقشه میو سیستمی ريزی استراتژيك  ها و برنامه مدل ی وكارها بر پايهكسب

مشتمل بر دو  استراتژی و سیستم( 5 فصل با اين چیدمان:  ، دارای پنج محور اصلی و سیزده5شکل

              بر پايه سه فصل؛ انداز ارزيابی و چشم( 3 با چهار فصل؛ بلوغ ريزی و ها، طرح مدل( 6 فصل؛

فصل، هستند. از  سهالگوها حاوی  و اجرا ،ريزی برنامه( 1دارای دو فصل؛  ريزی استراتژی و برنامه( 4

، 8، 6، 1، 4، 3رو، اگر كتاب برای تدريس دروس دو واحدی مورد استفاده قرار گیرد هشت فصل  اين

توان از هر تركیبی ديگری بر حسب نیاز استفاده كرد؛ اما برای  شود، البته می آن پیشنهاد می 54و  50، 1

در صورتی كه كتاب  اربرد دارد.دروس سه واحدی تمام فصول آن در حوزه مطالعه، بحت و بررسی ك

 53و 55و  50، 1، 8، 7، 4، 3، 6، 5كارها مورد استفاده قرار گیرد فصول وبرای تدريس مديريت كسب

 شود.پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاروریزي و ایجاد كسب. نقشه طرح9شکل

 زاده محمّدرضا حمیدي

 بهشتی دانشگاه شهید استاد



 

 سخن اوّل

 

ها  روی انسان  های روزافزونی را پیش های حیات و زندگی، پیچیدگی فراگیر عرصه و تحوالت پرشتاب

های متمايزی هستند كه آنها را به  توانمندیها، نیازمند  ها در اين صحنه از پیچیدگی گشايد. انسان می

گیری از علوم  انديشمندانی مدبّر در انجام كارها تبديل كند. از ابزارهای انديشمند شدن، بهره

ها است، علوم سیستمی  ای است. يکی از اين علوم كه هسته و حوزه مشترک تمامی رشته رشته میان

شناختی  ها، اصول، رويکردهای سیستمی و پويايی است. سرچشمه و محرک اين علوم، تفکر، نظريه

 های جهان هستی است. سیستمی پديده

انديشی، چندسونگری، ساختارشناختی،  آيند جامع وجود میههايی كه با يادگیری علوم سیستمی ب توانايی

رو، با  شناختی و ترسیم سازوكارهای مرتبط، ارمغان آن خواهد بود. از اين يابی، پیچیدگیفرآيند

سیستمی و هوشمندانه، راهبردی و مبتکرانه به ابزارها و گیری از آن علوم، بصیرت و مسیريابی  بهره

ها،  ها و نهادهای مستعد، مشتاق و تالشگر بايد بدان شوند كه انسان تجهیزاتی كارآمد تبديل می

يابی  سازی و مدل ها و دانايی طراحی الگوها، الگويابی، مدل شوند. با كسب اين شايستگی مجهز 

 شود. ها آسان می ها، مديريت بر پیچیدگی پديده

ها و نهادهاست اما علوم سیستمی مانند  اگرچه كیفیت عملکرد نشانه میزان، سطح و عمق شناخت انسان

سازد.  های خود را جهت داناپروری و خردورزی فراهم می کنیچراغی برای عقل و تدبیر، پرتواف

دهد تا تعالی و سعادت را  هايی را در عرصه تفکر، رفتار و عملکرد پرورش می های حاصل، انسان مزيت

 ها، به ارمغان آورند. از درون پويايی پیچیدگی

ر دارد تا با حمايت ها در چارچوب اهداف و وظايف خود، در نظ شناسی سیستم انجمن علمی پويايی

بهای پژوهشی، نقش خود را در اين زمینه ايفا كند. آثاری كه حاصل عمری از تالش  از آثار گران

هايی را در  رود با نشر آثار علمی گام رو، امید می محققان و نويسندگان برجسته كشور است. از اين

 گسترش علوم سیستمی در كشور بر دارد. 
 

 ها ی سیستمشناس انجمن علمی پویایی



 

دوم سخن  

  

 است هايی تصمیم بودن آمیز موفقیت از اطمینان حصول برای الزم شرط كار و كسب یها بنگاه نوآوری

 مخاطبان انتظارات و یطیمح مداوم تغییرات به پاسخ در ینااطمینان و ريسك شرايط در آن راهبران كه

 كارها و كسب متنوع اریبس یها مدل نيتدو. كنند می اتخاذ خود وكار كسب مدل مطابق مناسب زمان در

 بارزی نقش یستمیس و یراهبرد تفکر. است یضرور ها بنگاه یتعال به لین و آنها انداز چشم تحقق یبرا

 قادر كه هستند مدآكار رقابت در يیكارها و كسب هرحال، به. كنند می ايفا كارها و كسب اهداف شبردیپ در

 انطباق  بهینه وضعیت با را خود همواره و باشند پرچالش مخاطبان یتقاضاها به سريع گويی پاسخ به

 مطرح را عواملی از تركیبی كارها و كسب یستمیس و یراهبرد ريزی برنامه كنار در یچالش مزيت. دهند

 را یچالش مزيت سرچشمه. دهد یم را یرقابت تيمز در یسرآمد توانمندی ها، بنگاه به كه كند یم

 از یریگ بهره عملکرد، كیفیت راهبردها، اجرای در تيمز كسب نهادها، های قابلیت و منابع: توان یم

 محور منابع از اندازها چشم یاجرا یتوانمند و مزيت در بودن پايدار. كرد ذكر خالقیت و نوآوری زمان،

 متعهدانه رفتارهای و دانش ها، مهارت تركیب شايستگی،. گیرد می تأنش اصلی های شايستگی بودن

 اساس، همین بر. شوند یم نهينهاد ها بنگاه یساختارها و فرآيندها ها، سیستم افراد، در كه است

 ها، مهارت دهد می امکان ها بنگاه به آفرينی ارزش روند با فرآيند اين. است ايپو یفرآيند شايستگی،

 .گیرند كارهب كارا صورت به را خود یها دارايی و ورودی مواد ،يیاجرا فرآيندهای

 فنی و نهادی یها محیط با كارها و كسب انیم مطلوب تعامل عيتسر در تبیین كتاب، اين اهداف از 

 یبرا شده ريزی برنامه تابلوهای و الگوها ها، مدل داشتن تعامل، تداوم و برقراری الزمة. است

 مرز تعیین به تعامالت اين در نانيكارآفر عضويت كه داشت اذعان بايد. است خود یكارها و كسب

 .گردد می بر خود كار و كسب در رتیبص و دانش از یریگ بهره یبرا آنها اقیاشت حدود و

 محققان، و سندگانينو از تيحما با مذكور یراهبردها تحقق یفايا در است درصدد انجمن نيا

  د.ينما فايا خود تيمامور یراستا در یسهم

 و راه نقشة و محیط با تعامل یها فرصت درون در نيآفر ارزش تفکر طرز نشانگر راهبرد، هرحال، به

 فضای ترسیم و آينده یمهندس و معماری در مشاركت رود یم انتظار حال،. است نگری سويه چند

  .باشد كتاب نيا یدستاوردها از كشور، یكارها و كسب یعلم توسعه ايجاد و آتی مطلوب

 

 رانیا يراهبرد تیریمد انجمن                                                                      



 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                                                               عنوان  

 

 
 مديريت سیستم های مديريت استراتژيك؛ ويژگی :انداز فصل؛ مقدمه؛ استراتژی؛ مديريت استراتژيك چشم

سازی: تدوين برنامه استراتژيك، تغییر  ديدگاه تجويزی، ديدگاه تکوينی، ديدگاه توافقی؛ نهادينه: استراتژيك

 سطوح  رهبری؛ و مديريت فرايند حقايق؛ شناخت سازی برنامه استراتژيك؛ نگامهآمیز، بازنگری و به موفقیت

 گرا؛ مشتری های سازمان ها؛ خروجی بر تمركز: رهبری؛ محتوی تمركز عطف نقطه سیستمی:سیستمی؛ تفکر 

 انضباط؛ با توأم پیگیری مداومت، مديره؛ هیئت كلیدی های نقش گرا؛ مشتری های سازمان كلیدی فرامین

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع

 
 ريزی انواع تفکر؛ برنامه ريزی؛ برنامه و تفکر استراتژيك؛ ريزی تصاوير و الگوها؛ برنامه انداز فصل؛ مقدمه؛ چشم

 مدل ،زنده های سیستم سطوح ،ها سیستم شناسی نظريه عمومی سیستمی: پويايی مديريتی؛ سیستم مديريت؛ و

؛ كاربرد  انديش بازپس های سیستم ها؛ سیستم  ويژگی بازخوردی؛ تفکر دستاوردها؛ تغییر؛ طبیعی چرخه ،سیستم

ريزی  ريزی سه ساله، برنامه ريزی استراتژيك سريع، برنامه ريزی استراتژيك جامع، برنامه گانه: برنامه فرايند پنج

ريزی استراتژيك برای زندگی شخصی،  ريزی پروژه و تغییرات استراتژيك، برنامه رد، برنامهاستراتژيك خُ

 .وگو برای بحث و گفت بندی؛ سؤال جمع

 

 

های  رويکرد قابلیت رويکرد منابع با كیفیت؛ :وكار كسب ایمدل منظومه وكار؛ انداز فصل؛ مقدمه؛ مدل كسب چشم

ای: منابع  ای؛ رويکرد رابطه رويکرد همکاری شبکه معامالتی؛های  رويکرد هزينه رويکردهای دانشی؛ كلیدی؛

 های مکمل؛ ای، انتقال و تسهیم دانش بین دو شركت، منابع و قابلیت های خاص رابطه مزيت رقابتی، دارايی

رويکرد  کرد اقتصادی؛يمحور؛ رو رويکرد فعالیت رويکرد حاكمیت مؤثر شركتی؛ رويکرد اتحادهای استراتژيك؛

وكار؛ ارزيابی  های كسب وكار؛ الگوگرايی در مدل های كسب بندی مدل طبقه وكار؛ اجزای مدل كسب راهبردی؛

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت وكار؛ جمع های كسب وكار؛ نوآوری در مدل های كسب مدل

 

 57 : استراتژي و سیستم9بخش 

 45-51 ريزی سیستمیاستراتژی و برنامه :فصل اول

 67-43 سازیريزی و سیستمفصل دوم: برنامه

 61 ریزي و بلوغها، طرح: مدل0بخش 

 18-75 وكارها و رويکردهای كسبفصل سوم: مدل



  فهرست/  21

 
ارزش  های مشتری؛ بخش وكار؛ ؛ تابلوی طراحی مدل كسبكارهاوكسبمخاطبان مدل انداز فصل؛ مقدمه؛  چشم

 منابع كلیدی؛های درآمدی؛ جريانمشتری: انواع ارتباط؛ ارتباط با  ها، مراحل كانال؛ ها: انواع كانال كانال پیشنهادی؛

 :های شناختی هوكار؛ الگوها و نقش تابلوی طراحی مدل كسب ساختار هزينه؛ مشاركت كلیدی؛ های كلیدی؛ فعالیت

 وكار زيرساختی، ای، الگوی كسب وكار رابطه الگوی چندگانه، الگوی كسب وكار تفکیکی، كسب الگوهای الگوها:

وكار رايگان: چگونگی ارائه پیشنهادی  دار، الگوی سَکوهای چند وجهی، الگوی كسب وكار دنباله الگوی كسب

ی ها وكار باز؛ نقشه الگوی طعمه و شکار، الگوهای كسب ،الگوی رايگان و ويژه رايگان، مدل رايگان و ويژه،

كننده و ارزياب دقت، پیوستگی و  های تعیین توصیفی، نقشه اسم توصیفی، عبارت ای، رشته : توصیفشناختی

های تأثیر علیّت و پويايی  های شناختی؛ نقشه بندی ها، فرايندها و طبقه های ابعاد گروه اهمیت مفاهیم؛ نقشه

های  ها و رموز ادراک و نیز محتوی مؤلفه های چارچوب گیری؛ نقشه ساختار بحث و نتیجه یها نقشهها؛  سیستم

بندی؛  جمع ها؛ ها، ابعاد و متغیرهای پديده های جايگاه روابط متقابل سازه ها و مسائل؛ نقشه دهند  موضوع شکل

 وگو. سؤال برای بحث و گفت

 
فرايند  سناريونويسی؛ های نوآوری؛ كانون پردازی؛ ايده؛ بینش مشتری: و ايجاد فصل؛ مقدمه؛ طراحی انداز چشم

محیط  :استراتژی تدوينهای شناخت؛  سناريوپردازی؛ نقشه گويی؛ قصه سازی؛ تفکر تصويری؛ نمونه پردازی؛ ايده

 ،نوآوری :وكار كسب ايجادوكار؛ فرايند  مديريت چندين مدل كسب وكار؛ استراتژی اقیانوس آبی؛ مدل كسب

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت ؛ جمعسازی دورنما؛ صفحه داشبورد؛ الگوی پیاده؛ فرايند ايجاد ،هاچالش

 
ها، چرخه سطوح بلوغ؛ مدل بلوغ مديريت  مدلهای بلوغ: مبانی،  ل انداز فصل؛ مقدمه؛ رقابت و بلوغ؛ مد چشم

، افراد، و ارتباطات شناختی، فناوری و سیستم اطالعات راستايی استراتژيك، حاكمیت، روش وكار: هم فرايند كسب

وكار:  های عملکرد فرايند؛ مدل بلوغ مهندسی مجدد فرايند كسب فرهنگ؛ ارزيابی بلوغ مديريت فرايند؛ شاخص

وكار، عوامل  گیری عملکرد، ايجاد معماری فرايند كسب سازی اندازه د راهبردی، يکپارچهعملیاتی كردن رويکر

وكار فیشر؛  وكار؛ مدل بلوغ فرايند كسب های بلوغ فرايند كسب كاركرد فناوری اطالعات؛ مدل ،انسانی و سازمانی

ی و مديريت فرايند، ساختار گیر وكار: ديدگاه فرايندی، مشاغل فرايندی، اندازه مدل بلوغ محوريت فرايند كسب

های سازمان؛ نردبام  سازی فرايندی، قابلیت های فرايند؛ مدل بلوغ سازمان و فرايند: توانمند فرايند، باورها و ارزش

 لی و همکاران؛ وكار جیون مدل بلوغ فرايند كسب وكار گروه مديريت اشیا؛ بلوغ هارمون؛ مدل بلوغ فرايند كسب

 .وگو ث و گفت؛ سؤال برای بحبندیجمع

 533-11 وكارهای كسبريزی مدلفصل چهارم: طرح

 566-531 و ايجاد فصل پنجم: فنون طراحی

 516-567 های بلوغفصل ششم: مدل
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 مالی، وضعیت تحلیل بررسی و ارزيابی وضع جاری درونی سازمان، ؛حركت انداز فصل؛ مقدمه؛ مبداء چشم

  استراتژيك، وكار كسب طرح موفقیت، كلیدی معیارهای تحلیل و بررسی اصلی، های ارزش تحلیل و بررسی

استراتژيك؛ رويکرد  انسانی منابع مديريت رهبری،/  مديريت اصلی های توانايی ها، ارزش سلسله تحلیل و بررسی

وارده  :های سازمان ش نیروی انسانی برتر، واردهرها و فرايندهای پرو زمینه ؛سیستمی پرورش نیروی انسانی برتر

 :و ماتريسی ای وظیفه چند تیمی كارهای مالی؛های مالی و غیر عملکرد: پاداشپاداش مبنايی اصلی، چرخه بیرونی؛ 

بررسی و تحلیل ساختار  ؛سازمان و محصوالت زندگی چرخه سازمان: برونی وضعیت ارزيابی وری؛افن ارزيابی

 بازار؛ تقسیم كار در و گیری جهت بندی آنها؛ مشتری و بخش بر تمركز وضعیت رقیب؛ تحلیل و بررسیبازار؛ 

 و بررسی و عزّت؛ اطمینان های آمیزه رشد؛ نرخ و بازار سهم يابی؛ گذاری محصوالت و خدمات: موقعیت ارزش

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع برونی؛ و درونی محورهای تحلیل

 
 انديشقة  زوايقای فکقری؛   با مقابله كار: نظريه اقیانوس آبی؛ سیستمی؛ نحوه ةانديشانداز فصل؛ مقدمه؛  چشم

 هقای  سقازمان   مأموريقت؛  بیانیقه  تقدوين  رايقج در  اشقتباهات  آل؛ ايده آينده تصوير های چالش استراتژيك؛

وضعیت   برتری: اشتباهات و سردرگمی؛ تعیین يابی ؛ موقعیتیفرهنگ سازمان ها؛ ارزش كاربرد گرا؛ مشتری

 وگو. ؛ سؤال برای بحث و گفتبندیجمعها؛  هزينه

 
چارچوب الگوی ارزيابی؛  ،ها های محیطی، گام بررسی انداز فصل؛ مقدمه؛ محیط؛  سیستم بررسی محیط: چشم

های محیط،  نفع، شالوده های ذی هوش رقابتی: سازوكارهای بازخورد و بازنگری؛ ارزيابی محیط بیرونی: گروه

 ها، منابع؛ ، سیاستفناوریسیاسی؛ ارزيابی محیط درونی: مديريت،  – های اجتماعی ها و تهديدها، مؤلفه فرصت

های جلسه فرايند  ، گزينهیتعاملهای فرايند  نفعان، گام با ذی تعاملند فراي ؛سازی برای آينده نگری: مدل آينده

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع ی؛تعامل فرايند جلسه موضوع و دستور ها: نمونه كاربست ؛یتعامل

 

 
 پذيری، انعطاف الکترونیکی، دادوستد شركت، منابع ريزی برنامه: ها استراتژی مقدمه؛ بازنگری انداز فصل؛ چشم

         بازاريابی يافته، ارتقا محصوالت افزوده، ارزش متحدان، و ها شبکه افقی، پیوستگی با محصوالت سرعت،

 513 انداز: ارزیابی و چشم9بخش 

 651-511 فصل هفتم: ارزيابی وضع موجود

 644-657 نگاریانداز و آيندهفصل هشتم: چشم

 668-641 فصل نهم: بررسی و تحلیل محیط

 661 ریزي : استراتژي و برنامه4بخش 

 615-675 فصل دهم: تدوين استراتری
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 سازمانی، اخالق های آموزش ارزش، زنجیره مديريت سازی، ساده و تعمیم مشتری، انبوه جلب برای تكبهتك

 های استراتژی سادگی و استمرار: ديدگاه؛ سهولت؛ رهبری، و مديريت اقدامات ،كار بر تمركز: منافع و كاركنان

تغییر: استراتژی اصلی نخست: بیانیه،  محورهای متنوع؛ تغییر و مديريت آن؛ های استراتژی ايجاد ها: هشدار؛ بخش

ییر در پارادايم؛ غییر در پارادايم؛ استراتژی اصلی سوم: بیانیه، تغاستراتژی اصلی دوم: بیانیه، ت ییر در پارادايم؛غت

آموزی؛  پشتیبان؛ درس های تیم ايجاد استراتژيك؛ عملی ییر در پارادايم؛ اقداماتغاستراتژی اصلی چهارم: بیانیه، ت

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع

 
 بندی؛ بودجه فردی؛ عملکرد برنامه؛ سطح تصويب و بازنگری ها؛ واقعیت انداز فصل؛ مقدمه؛ بازبینی چشم

 فراگیری؛ و آموختن ساختارسازمانی؛ گسترش مهار ابداعی؛ تازه های برنامه  الزامات كارايی؛ منابع؛ و بندی بودجه

 برنامه ريزی؛ مطالعه كردن برنامه نهايی ها؛ برنامه شکست در مؤثر عوامل ترغیب؛ و عملکرد پاداش؛ و قدردانی

وتوسعه و فناوری،  تجاری، برنامه مالی، برنامه عملیات، تحقیق بازار، برنامه   وكار، برنامه وكار: طرح كسب كسب

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت ها؛ جمع ريسك عملیات، اطالعات پشتیبانی و ضمائم؛ رهیافت

 

 
ريزی، تجسم آينده  ريزی برای برنامه ال در آينده: برنامه انداز فصل؛ مقدمه؛ بازآفرينی؛ تجسم محصول ايده چشم

های ارزيابی وضعیت امروز و تدوين  واردهال؛ بازخورد معیارهای كلیدی موفقیت: معیارهای كلیدی؛  ايده

های ساالنه و  ساله، برنامه وكار و برنامه سه استراتژی: ارزيابی وضع موجود، تدوين استراتژی، واحدهای كسب

ريزی برای اجرا، اجرای استراتژی)تغییر(، بازنگری و  بودجه استراتژيك؛ عملیات اجرايی، كاربرد و تغییر: برنامه

ها با  حل های ناقص سیستمی: تفکر تحلیلی، آغاز تركیب اجزا و راه حل النه برنامه استراتژيك؛ راهسازی سا بهنگام

ريزی: سطوح  ريزی استراتژيك، نشانگر راه: نمايانگرهای راه؛ پلکان برنامه يکديگر، تفکر سیستمی واقعی؛ برنامه

 راتژيك؛ فؤايد تفکر و كاركرد سیستمی؛كارهای است راه ريزی ساالنه؛استراتژيك، سطوح برنامه ريزی برنامه

 وگو. بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع

 
جرای سیستمی؛ الزامات برای موفقیت؛ اقدامات ارتقای آمادگی در های سطوح اانداز فصل؛ مقدمه؛ پايهچشم

پذيری اجرايی؛ تجمیع و ريزی پروژه/طرح جامع ساالنه؛ بازبینی تداوم استراتژيك و انعطافبرنامه سازی؛پیاده

كار؛ كنترل استراتژيك؛ ملزومات كنترل وتلفیق اجرا: رويکرد تفکر سیستمی؛ فناوری اطالعات و ايجاد كسب

 وگو. سؤال برای بحث و گفتبندی؛ استراتژيك؛ الگوهای كنترل؛ جمع

 351-613 ا هفصل يازدهم: برنامه

 357 هاالگو و ، اجراریزي: برنامه0بخش

 337-351 ريزی و تغییرفصل دوازدهم: برنامه

 366-331                                     فصل سیزدهم: اجرا برای ايجاد
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ها: خالصه مديريتی؛ بررسی، تجزيه و تحلیقل شقرايط؛    انداز فصل؛ مقدمه؛ الگويی برای تدوين برنامه چشم

هقا، تهديقدها، رقابقت،     خالصه شرايط بازار؛ بررسی استراتژيك شركت: نقاط قوت، نقاط ضقعف، فرصقت  

بازارهای هدف، ی، بازاريابهای بازاريابی: اهداف  ، شبکه توزيع؛ استراتژی5000های محصول صوت  ويژگی

ها؛ ارزيابی  های مالی؛ كنترل ها، آمیخته بازاريابی، تحقیقات بازاريابی؛ تحلیل تعیین جايگاه و موضع، استراتژی

ها؛ بررسی، تجزيه و تحلیل فروش؛ بررسی، تجزيه و تحلیل سهم بقازار؛ بررسقی، تجزيقه و     و كنترل برنامه

و تحلیقل   های مالی؛ كنترل سودآوری: تجزيقه   تحلیل صورت های بازاريابی؛ بررسی، تجزيه و تحلیل هزينه

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت يابی كامل؛ جمع يابی مستقیم در مقابل هزينه سودآوری بازاريابی؛ هزينه

 

 

 

 316-367                                     هاچهاردهم: الگوی تدوين، ارزيابی و كنترل برنامهفصل 

 405-317  منابع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژي و سيستم
 

 بخش اول

 

 

 

فصللللل: اول: اسلللللتراتژي و 

 ريزي سيستميبرنامه

ريللزي و فصلل: دو : برناملله 

 سازيسيستم

 



 

 فصل

 اول فص:

 ريزي سيستميبرنامهاستراتژي و 

انداز فص:چشم  

 
 

باشند؟ داشته بايد هاييويژگي چه استراتژيك مديريت 

است؟ ضروري اقداماتي چه سازينهادينه براي 

چيست؟ سيستمي سطوح از منظور 

دارند؟ هاييخصيصه چه گرا،مشتري هايسازمان 

وكارهاكسب موفقيت در  مديره هيأت كليدي هاينقش چه 

 كنند؟مي ايفا

هدف مالحظه با بنگاه براي موفق عملكرد به توانمي چگونه 

 رسيد؟ مشتري به خدمت طريق از سود تحصي:

 



 

 فصل

 دو  فص:

 سازيريزي و سيستمبرنامه

 

انداز فص:چشم  

 
 

ريلزي و   تصاوير و الگوهلا در برنامله   ،چه نقش و كاركردي

 سازي دارند؟سيستم

ريزي دارد؟و چه ارتباطي با برنامه ؟تفكر چيست 

بازآفريني مديريت استراتژيك برمبناي توان به چگونه مي

 دست يافت؟ تفكر سيستمي

 دارند؟ هاهاي توسعه بنگاهاستراتژي ي،رويكردهايچه 

  مللديريت  بللراي اسللتقرار سيسللتم   بايللدي هللايچلله گللا

 طي كرد؟ استراتژيك در سازمان

دارند؟ انديش بازپس هايسيستم كاركردي چه 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوغ و ريزيطرح ها،مدل
 

دو بخش   

 
 

 رويكردهاي و هافص: سو : مدل

 وكاركسب

 

 هايريزي مدلفص: چهار : طرح

 وكاركسب
 

 فنون طراحي :مپنج فص:

 هاي بلوغفص: ششم: مدل

 

 



 

 فصل

 سو  فص:

 وكاركسب يو رويكردها هامدل

انداز فص:چشم  

 
 

سيستمي  منظومۀو چه  ؟وكار و اجزاي آن چيستمدل كسب

 دارد؟

هللا، تهديللدها و وكللار، چلله چللالشدر طراحللي مللدل كسللب

 د؟نشوهاي خطرخيزي مطرح ميحوزه

 و چلله    وكللار چيسللت؟  هللاي كسللب الگللوگرايي در مللدل

 هايي در تحلي: مزيت رقابتي آنها نياز است؟نگرش

وكار بايد مطلرح   هايي هنگا  ارزيابي مدل كسب چه سؤال

 وكار تحقق يابد؟كرد تا نوآوري پايدار در مدل كسب

نظر در وكاركسب مدل براي توانمي نوآوري از درجه چند 

 گرفت؟



 

 فصل

 چهار  فص:

 وكارهاي كسبريزي مدلطرح

انداز فص:چشم  

 

 هللاي ريلزي چيسلت؟ و چله نقلش و كلاركردي در ملدل      طلرح

 وكارها دارد؟كسب

هلايي را  ريزي چه اجزايي را بايد شناخت؟ و چه گا  در طرح

 كرد؟بايد عملياتي 

تابلوي طراحي چه الگوها و  كاركردهايي دارد؟ 

وكار باز چيست؟هاي كسبمدل 

چيست؟ باز و بسته نوآوري اصول 

 

 

 
 



 

 فصل

 پنجم فص:

 و ايجادفنون طراحي 

انداز فص:چشم  

ي بايد داشته باشد؟هايويژگيچه فرايند و  طراحي چيست؟ و 

هاي نوآوري پردازي و كانونبينش مشتري چه ارتباطي با ايده

 دارد؟

 پردازي وجود فرايند ايدهچه ارتباطي  بين سناريونويسي و

 دارد؟

 گللويي بللراي سللازي و قصللهتعاملل: تفكللر تصللويري بللا نمونلله

 سناريوپردازي چيست؟

در تدوين استراتژي بايد بر چه تعامالتي تكيه كرد؟ 

تلوان  وكلار را ملي  هاي اسلتراتژيك در ملدل كسلب    چه حوزه

 شناسايي و تشريح كرد؟

؟منظور از چارچوب چهار اقدا  استراتژيك چيست 

گيري وكار بهرهتوان از مديريت چندين مدل كسبچگونه مي

 كرد؟

 

 



 

 فصل

 ششم فص:

 هاي بلوغمدل

انداز فص:چشم  

 

دارند؟ بلوغ يهامدل كاركردهايي چه 

دارد؟ وجود بلوغ و رقابت بين تناسبي و ارتباط چه 

نلدها يفرا بللوغ  يابيل ارز بلراي  تلوان  مي ييها روش چه از 

  كرد؟ استفاده

و نلللديفرا تيريملللد بللللوغ يهلللاملللدل را امكانلللاتي چللله 

 آورند؟مي وجود به هاسازمان براي آن سازوكارهاي

نظلر  در بللوغ  يهلا  مدل براي توان مي هايي بندي دسته چه 

   گرفت؟

مجلدد  يمهندسل  بللوغ  ملدل  گانله  پلن   مراحل:  كاركردهاي 

 .دهيد توضيح را وكاركسب نديفرا

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازارزيابي و چشم

سو بخش   

 

 

 

ارزيلابي وضل    : هفلتم  فص:

 موجود 

انلداز و   چشلم فص: هشلتم:  

  نگاريآينده

بررسلي و تحليل:   فص: نهم: 

 محيط



 

 فصل

 هفتم فص:

 ارزيابي وض  موجود

انداز فص:چشم  

 

 

و آتلي درونلي و برونلي     توان ارزيابي وض  جاري چگونه مي

 سازمان را انجا  داد؟ 

 سلازمان  برونلي ارزيابي وضلعيت  چه اهداف و كاركردي را 

 كنند؟دنبال مي

 چيسللت؟ و بلله چلله دسللتاوردهايي  يللابيموقعيللتمنظللور از

 توان رسيد؟مي

و بروني چيست؟ محورهاي دروني 
  

 

 

 

 

 
 



 

 فصل

 هشتم فص:

 نگاريانداز و آيندهچشم

انداز فص:چشم  

 

 چرا بايد انديشۀ استراتژيك داشت؟ 

چيست؟ و كاركردهاي آن كدامند؟ زواياي فكري 

هايي دارد؟گرا چه ويژگيهاي مشتريسازمان 

هاي ها و كاركردهايي از فرهنگ و خرده فرهنگچه نقش

 رود؟سازماني انتظار مي

سيستمي در  انديشۀتوان از كاركردهاي چه انتظاري مي

 اندازي داشت؟اقدامات چشم
  

  

 

 

 

 

 
 



 

 فصل

 نهم فص:

 بررسي و تحلي: محيط

انداز فص:چشم  

 

   ريللزي محلليط چيسللت؟ و چلله نقللش و كللاركردي در طللرح

 وكارها دارد؟كسب

عملياتي كرد؟هايي را بايد هاي محيطي چه گا در بررسي 

 هوش رقابتي چه كاركردي در بررسي و تحلي: محيط ايفا

 كند؟مي

در ارزيابي محيط بيروني بر چه متغيرهايي بايد تكيه كرد؟ 

در ارزيابي محيط دروني بر چه متغيرهايي بايد تكيه كرد؟ 

شناسي دارد؟نگري چه كاركردي در محيطآينده 
  

 

 

 

 

 
 



 

 ريزي استراتژي و برنامه
 

چهار بخش   

 

 

 

 تدوين استراتري: دهم فص:

هلا و   برنامله فص: يلازدهم:   

 وكار طرح كسب



 

 فصل

 دهم فص:

 تدوين استراتژي

انداز فص:چشم  

 

 

و چه ضرورتي به  ؟رودانتظار چه كاركردي از استراتژي مي

 بازنگري آنها وجود دارد؟

هاي  هاي جديد و فرصت در تدوين استراتژي با چه چالش

 شد؟استراتژيك ممكن است روبرو 

      چه آثاري از اقلدامات ملديريت و رهبلري سلازمان ممكلن

 است بروز كند؟

براي تغيير به چه محورهايي بايد پرداخت؟ 

چه نقشي اقدامات عملي استراتژيك برعهده دارند؟ 
 

  

  

 

 

 

 

 
 



 

 فصل

 يازدهم فص:

 هابرنامه

انداز فص:چشم  

 

 

تفكللر اسللا  بللر را بنگللاه ريللزيبرناملله تللوانمللي چگونلله 

 داد؟ انجا  سيستمي

هلايي  روش چله  از منلاب ،  تخصيص و بندي بودجه نظا  در 

 كرد؟ استفاده توانمي

چيست؟ هابنگاه سندرو  وضعيت  

چيست؟ هابرنامه تدوين در فراگيري و آموختن كاركردهاي 

شوند؟مي هابرنامه شكست به منجر عواملي چه 

هللاييجنبلله چلله بلله بايلد  وكارهللاكسللب برناملله مطالعله  در 

 پرداخت؟

 

 

 

  

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاالگو واجرا ريزيبرنامه

پنجمبخش   

 

 

 

ريزي  برنامه: دوازدهم فص:

 و تغيير 

فص: سليزدهم: اجلرا بلراي    

 ايجاد

فصلللل: چهللللاردهم: الگللللوي 

تلللدوين، ارزيلللابي و كنتلللرل 

 ها برنامه

 



 

 فصل

 دوازدهم فص:

 ريزي و تغيير برنامه

 

انداز فص:چشم  

 

 

   هلايي كلله در آللاز بله انللداز    برنامله علل: شكسلت لالللب 

 اند در چيست؟هاي موفق خوب تهيه شدهبرنامه

ريزي وجود ريزي براي برنامهچه انتظاري از گا  برنامه

 دارد؟

شود؟ چگونه تصوير و تجسمي از آينده ايجاد مي 

 آن چه تفاوتي  واقعي چيست؟ و با نوع ناقصتفكر سيستمي

 دارد؟

 هللاي اسللتراتژيك بللا هفللت سللطح  برنامللهدر چلله تناسللبي

 هاي زنده براي استمرار موفقيت وجود دارد؟سيستم

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 زدهمسي فص:

 اجرا براي ايجاد

انداز فص:چشم  

 

ريلزي و اجلرا    توان از الگوهاي سيستمي در برنامه چگونه مي

 كرد؟گيري بهره

هاي اصلي، مطابق چه مراتبي صورت سازي استراتژيهنگا به

  پذيرد؟مي

 وكارهلا  و سلطوح سيسلتمي در ايجلاد كسلب     هاپايهچه نقشي

 دارند؟

وكارها چه الزاماتي را بايد براي كسب موفقيت در ايجاد كسب

 در نظر گرفت؟

 كلللاركرد نظلللارت، ارزيلللابي و كنتلللرل اسلللتراتژيك درايجلللاد

 يست؟وكارها چكسب

:گري در ايجاد، بهبود و توسعه فناوري اطالعات چه نقش تسهي

 وكارها دارد؟كسب

 

 

 



 

 فصل

 چهاردهم فص:

 هابرنامه كنترلالگوي تدوين، ارزيابي و 

 

انداز فص:چشم  

 

 

ها، چه مراحلي بايد مد نظلر قلرار    در الگوي تدوين برنامه

 گيرد؟

يابي چه ارگاني بايد تعبيه شود؟بازار هايدر استراتژي 

هلا  كنترل برنامهتوان براي ارزيابي و هايي مياز چه روش

 استفاده كرد؟

هاي ارزيابي و كنترل چه الگويي دارند؟هر يك از روش 
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فدیگر از این مول كتب هاي ارتباطیراه   

 

 


