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 تقذین بِ :

در حاایی   ٍ هادرم کِ توام ّستی خَد را هذیَى آًْاا ّساتن    پذر

ٍ ّرچِ در راُ علن  داًستن ي جْاى قذم ًْادم کِ ّیچ چیس ًویبذی

ٍ هعرفت کسب کردم بِ فضل خذا ٍ ّوّت ٍتالش آًْا بَدُ ٍّست  

ٍتقذین بِ توام کساًی کِ افق ّای تازُ ای در بیٌص ٍ داًشن ایجااد  

ًیوا هختاارزادُ   استاد استاد غالهحسیي ًیکَکار ٍ بَیژُ کردًذ 

جلّای  کِ جرعِ ای از اقیاًَس علن ایاي بسرواَاراى در ایاي اتار ت    

تشکّر ًْایی از سرکار خاًن ًروس برٍهٌذ کِ با دقّت   یافتِ است 

 ٍ حَصلِ  زحوت بازخَاًی ایي اتر را کشیذًذ 

 

 

  



 :ٔمسّٔٝ

تكط اظ زیطتاظ زض پی تحقّق آضظيَا ي زؾتیاتی تٍ اَساف ذوًیف توًزٌ   

امّا َمًاضٌ ایه ؾًال زض شَىف مُطح تًزٌ کوٍ گوًووٍ تایوس توٍ      اؾت.

پاؾد تٍ ایه ؾوًال مؿوتلعد زض     ذًز زؾت پیسا کىس؟اَساف مُلًب 

پؽ اظ قىاذت مىاؾوة   مًقٗیّت کىًوی ي محیٍ پیطامًن ذًیف اؾت.

 ذوًاَی  تطؾوی ؟   ي پاؾد تٍ ایه ؾًال کٍ توٍ کدوا موی   اظ خایواٌ ذًز 

زَس تا تىحًی مُلًب توٍ   ی ضاَی مىاؾة پیف ضيی ما قطاض میاؾتطاتػ

ذًز ضا زض تواظاض تقًیوت کىوی . امّوا     اَساف ذًز تطؾی  ي خایواٌ ضقاتتی 

تسيیه اؾتطاتػی مىاؾة زض تماد ؾًُح ؾاظمان ویاظمىوس تؿولٍّ تّرّوط    

اظیه ضي زض ایه اثوط توٍ    اک  تط ؾاظمان اؾت.ح ٖىًان خًٍّ اؾتطاتػیک ت

پوطزاظی  امیوس اؾوت کوٍ      ؾوتطاتػیک موی  تثییه مثاوی ي انوًل تّرّوط ا  

تىای اؾتطاتػیک ذًز ضا توط   ذًاوىسگان محتطد تا ذلّاقیت ي ًَـ ایطاوی

َای ه تىوسٌ ضا اظ اوتقوازاو ي پیكوىُاز   َمچىوی  ایه انًل اؾتًاض ؾاظوس.

اضتثواٌ توا    تسیه مىًٓض ذًاَكمىس اؾت خُوت   ًیف محطيد ورىىس.ذ

 تا تكرّط .ق ظیط اقساد فطماییسیه خاوة اظ َطای

  االض يوریامیطؾ                                                            

 9393اؾّىس ؾال                                                          

  19929327969:قماضٌ تماؼ                                                
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 فصُ اَّٚ:

 تؼزیف .1

 استزاتژیه چیست؟ تفىّزاستزاتژیه ٚ  ٔسیزیّت .1.1

ت تٍ ایوه ٖلّو   اؾتطاتػیک یک حًظٌ مُالٗاتی گؿتطزٌ اؾت. مسیطیّت

اَوساف ؾواظماوی ي َمچىویه    ؾاظمان ضا تطای ضؾیسن تٍ  ، کٍ اؾتطاتػی

ضقاتت تا ضقثا ي زض  محیٍ ضقاتتی، یاضی مىاؾة تطای  تّرّطایداز وحًٌ 

 .کىس می

تیىی مىاؾوة محویٍ    پیف تحلیل ي اؾتطاتػیک ویاظمىس تحقیق، تّرّط

ایداز یک َطح خامٕ تطای ؾاظمان اؾت. کٍ ایوه   ، تٍ مىًٓضکاضي کؿة

َوای   تالیو َطح پاؾد ایه ؾًال کٍ گوًوٍ تٍ ٖىوًان یوک ؾواظمان فّٗ   

 کىس. میٍ ٍ تُتطیه وحً اوداد زَی ؟ ضا اضائمرتلف ضا ت

Dr.peterson  اؾوتطاتػیک ضا توسیه    مسیطیّتاؾتاز زاوكواٌ میكیوان

 وحً تٗطیف می کىس:
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اؾتطاتػیک ٖثاضو اؾت اظ فطآیىس تسيیه ي پیازٌ ؾواظی زقیوق    مسیطیّت

 ؾاظمان تٍ مىًٓض:تطای یک َطح تاظی 

 ٖایجاز ارسش بزاي ٔطتزیا 

 ّت رلابتی پایسارایجاز یه ٔشی 

 تحمّك اٞساف ػّٕىززي 

 موسیطیّت اؾوتطاتػیک ي   مسیطیّتتٗسَا زکتط پتطؾًن يخٍ تمایع میان 

 کىس: ٖملیاو ضا ایىوًوٍ تیان می

: آیاا ٔاا   ضٛز وٝ ػّٕیات بسیٗ سٛاَ پاسد زازٜ ٔی ٔسیزیّتزر 

 ؟زٞیٓ وارٞا را زرست ا٘جاْ ٔی

ضٛز ایاٗ اسات    استزاتژیه سٛاِی وٝ ٔغزح ٔی ٔسیزیّتا زر أّ

 ؟ا٘جاْ ٔی زٞیٓوٝ: آیا وار زرست را 

اؾتطاتػیک تىوطی ، زض اتتسای ضاٌ  تّرّطتىاتطایه اگط ما تا ایه زیسگاٌ تٍ 

 ياحوس ٖملیواتی،   ،اظ ذًزمان تپطؾی  کوٍ آیوا زض توی     تایس ایه ؾًال ضا

ٗ  زپاضتمان ي تًُض کاضَوای   کىوی ،  الیّوت موی  کلی ؾواظماوی کوٍ زض آن ف

 زَی  یا وٍ؟؟ زضؾت ضا اوداد می

ٍ ما تایس یک َطح مى ضَىمًزَوای   اؾة تطای ؾاظمان تسيیه کىی  کو

مكورتو   َای اؾتطاتػیری کٍ ؾاظمان تطای حلّ ٖالی زض اوتراب گعیىٍ
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قًز؛ تٍ مسیطان اضقس تسَس. ایوه َوطح    می ضيی ذًز تٍ آوُا ضيتطي پیف

تّرّوط  تایس َی کىی  ي تغییطاتی ضا کٍ تایس زض وحوًٌ   ضا کٍمؿیطی تایس 

ي ایوه تًاومىوسی ضا    م تیوان کىوس  تًُض مكورّ ، مان اٖمال کىی  کىًوی

 َسایت کىس. زضؾت ما ضا زض مؿیط اؾتطاتػیک زاقتٍ تاقس کٍ

1.1 .p6 تفىّز استزاتژیه: 

اؾوتطاتػیک توا گوٍ     تّرّوط لٍ کوٍ  زکتط پتطؾًن تطای تثییه ایه مؿو  

ٍ   ٍ میلیؿتی اظ اتعاضَا اضائ ق می قًز.اتعاضی محقّ  تّرّوط  6p کىس کوٍ تو

 :اؾتطاتػیک مٗطيف اؾت
 

 Plan :)عزح( 

 َایی کٍ قما تایس تًُض آگاَاوٍ تٍ اوداد ضؾاویس. تفٗالیّ
 

 Ploy )الساْ ٚ تٕٟیس(: 

 تّراش کىیس.ا َا تایس تتمُیساتی کٍ تطای اوداد مىاؾة فٗالیّ

 Pattern :)ٍِٛا( 

 .فطاَ  کطزن الوًیی مىاؾة تطای کؿة مًفقّیت پایساض زض ًَل ظمان
 

 Position :)ٜجایٍا( 

حّّ یا گؿتطـ ؾُ  تاظاض ي کؿة  َایی تٍ مىًٓض ایداز، الیتاوداد فّٗ

 .یک خایواٌ ضقاتتی ممتاظ زض تاظاض َسف
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 Purpose :)ٞسف( 

ؾتیاتی توٍ َوسف   ز مىاتٕ مازّی ي اوؿاوی ؾاظمان تٍ مىًٓضَسایت تماد 

 .مُلًب ؾاظمان

 Push :)زازٖ ٚ تزغیب ُٞ( 

تٍ مىًٓض تًؾوٍٗ ي گؿوتطـ حوًظٌ ٖملروطزی     تسيیه اَساف اوویعقی 

 .ؾاظمان
 

 کط،الوصّ  َوای فوً    pىسٌ تٍ تّریک تٍ تطّضؾی َط یک اظ َای آی زض فهل

 ذًاَی  پطزاذت.

 ت،ظیوطا توسين َوسف ي مامًضیّو     .پوطزاظی   زض اتتسا تٍ تطّضؾی َسف می

ذًاَی  تطيی  ي تتقمان تٍ کساد ؾمت ذًاَس تًز زاوی  تٍ کدا می ومی

 اؾتطاتػیک ما قطاض اؾت ما ضا تٍ کساد َسف تطؾاوس.ي َطح 
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 :فصُ زْٚ

 :(purpose)ٞسف 2. 

 ٔؼزفی:1.2. 

 زض ایه فهل ما اظ زي ظايیٍ تٍ َسف وواٌ میرىی :

 استزاتژیه ٚ عزح استزاتژیه تفىّزٞسف  .1

 ٞسف وّّی ساسٔاٖ .1

اؾوتطاتػیک ي توسيیه َوطح اؾوتطاتػیک      تّرّط تثییه قثل اظ قطئ تٍ

پیوطيی ي اٖموال    الظد اؾت تساویس کٍ گطا ظمان ذوًز ضا نوطف ایدواز،   

تًاویس یک َوطح مىاؾوة   قما ومی کىیس؟ ٖتيٌ تطایه،تغییطاو الظد می

قوطاض اؾوت توٍ کوساد      آورٍ تساویس َسف قما گیؿوت ي  ایداز کىیس موط

 ؾمت حطکت کىیس؟
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 فٛایس تسٚیٗ عزح استزاتژیه 2.2. 

 تّرّووطفًایووس متٗووسّزی تووطای تووسيیه َووطح اؾووتطاتػیک ي تثٗیّووت اظ 

ممروه   پطزاظی .اؾت کٍ زض ازامٍ تٍ تیان آوُا میاؾتطاتػیک قاتل تهًّض 

امّا َسف  مىس قًز.فًایس تُطٌ اؾت ؾاظمان قما اظ َمٍ یا تركی اظ ایه

َای یک کٍ وكان زَس اگط اظ تماد پتاوؿیلایه اؾت  اظ کتاب ایه ترف

تًاووس قسضتمىوس   گٍ اوساظٌ می ایه اتعاض تا ،َطح اؾتطاتػیک اؾتّازٌ قًز

 تاقس.

 ٘مغٝ تٕزوش1.2.2. 

اد َطح اؾتطاتػیک ماوىس یک َطح تاظی تطای یک تی  اؾوت، کوٍ تمو   

اؾوتطاتػیک کموک   تسيیه َطح  کىىس.اًٖای تی  اظ آن َطح پیطيی می

کىس کٍ اًٖای تی  آگاٌ قًوس کٍ ضَثطی زاضوس کٍ اظ خُت حطکوت  می

 کىس. میتی  آگاٌ اؾت ي آگاَاوٍ تی  ضا َسایت 

یک َطح اؾتطاتػیک کٍ تٍ ذًتی َطاحی قسٌ تاقس تهًیطی قوّّاف  

َای تی  حوًل  َا ي اوویعٌزَس فّٗالیتزَس کٍ وكان میمی اضائٍتٍ قما 

توطای زؾوتیاتی توٍ اَوساف     اوس ي گٍ ضيوسی ضا ع قسٌمتمطک کساد محًض

ًخًز ایه َطح ایه احؿاؼ زض میان اًٖای تی  تاوس؟ پیف گطفتٍ تیمی

مًثّط کتن ؾاظمان تؿیاضمامًضیت تحقّق َای آوُا زض  آيضز کٍ فٗالیّت می

ضؾیسن توٍ اَوسافف   تًاوىس ؾاظمان ضا زض  ط میمًثّ اؾت ي آوُا تٍ قرلی
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اظ ایه امران تطای ضَثط ؾواظمان يخوًز زاضز کوٍ    َمچىیه  کمک کىىس.

ایه َطح تٍ ٖىًان اتعاضی تطای ایداز اوویعٌ زض میان اًٖای تی  ي ایداز 

 تُّٗس زض میان تماد آحاز ؾاظمان اؾتّازٌ کىس.

ٞاي تیٓ  زٞس وٝ فؼّاِیت ٓ: عزح استزاتژیه بٝ ضٕا ٘طاٖ ٔیّٟٔ

ٍٛ٘اٝ اٍ٘یاشٜ   ٚ اػضاي تیٓ چ ا٘س حَٛ چٝ ٔحٛري ٔتٕزوش ضسٜ

 .آٚر٘س بزاي رسیسٖ بٝ  اٞساف را بسست ٔیالسْ  

 ٔسیز ٔٛفّمیّت:. 1.1.1

َایی اؾت کٍ زقیقا  تطای ظمان َط ح اؾتطاتػیک یک ضاَىمای مىاؾة

آيضیس کٍ قطاض تًز گٍ کاضَایی اوداد زَیس ي تٍ کساد ؾومت   تراَط ومی

زض ظووسگی ي َو  زض    اگط تىُا یک قواوًن تاقوس کوٍ َو      حطکت کىیس.

آن َ  ایه قاوًن اؾت کوٍ َموٍ گیوع پیًؾوتٍ زض      تداضو تطقطاض تاقس.

اتّّا  تیّتس توًیػٌ زض ظمواوی    تغیییط تىاتطایه يقتی ایه حال تغییط اؾت.

   ً اوی  ذًزموان ضا توا آن   کٍ ؾطٖت تغییطاو آوقسض ظیاز تاقس کوٍ موا وتو

زض ایوه    .َوسافمان فانولٍ تویوطی   ، محتمل اؾوت کوٍ اظ ا  تُثیق زَی 

اتعاضی اؾت مىاؾة تٍ ٖىوًان یوک وقكوٍ ضاٌ     9َطح اؾتطاتػیک قطایٍ

ضا توٍ   َوا ي اٖموال ذوًز    کٍ قما ویاظمىسیس مدسّزا فّٗالیتمًاقٗی  تطای

 زَی کىیس. آل ذًز خُت ؾمت َسف ایسٌ

                                                           
1.Business plan 
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عزح استزاتژیه ابشاري است ٔٙاسب بٝ ػٙٛاٖ یه ٘مطاٝ   ّٟٔٓ:

ٚ اػٕااَ   ٞاا  ٔجسّزا فؼّاِیات وٝ ضٕا ٘یاسٔٙسیس راٜ بزاي ٔٛالؼی 

 زٞی وٙیس. آَ ذٛز جٟت ذٛز را بٝ سٕت ٞسف ایسٜ

 زستٛر اِؼُٕ ٞاي ػّٕیّاتی:. 3. 1.1

ؾوتّازٌ  مان زؾتًضالٗمل ا هطفیکىاض ذطیس َمٍ کاالَای م امطيظٌ زض

گطفتٍ َیف کاالَای مهطفی ما اظ قامپً  کىی . اظ آوُا ضا ویع زضیافت می

ًٌ کوٍ توٍ ذوًتی وحو     َایی زؾتًضالٗملتا لًاظد ذاووی َموی تٍ َمطاٌ 

 قًوس. تٍ تاظاض ٖطيٍ می کىىس، اؾتّازٌ اظ آوُا ضا مكرّم می

 س،زض اَطاف ما َؿتى َایی کٍ خًز ایه َمچىان تؿیاضی اظ ؾاظماني تا

ممره اؾت موا   الٗمل ٖملیّاتی مكرّهی تطای ذًز َؿتىس.فاقس زؾتًض

ذًز یک ایسٌ ٖمًمی زضتاضٌ ایىروٍ زض َوط ضيظ کواضی قوطاض      زض ؾاظمان

، ؟ذًاَی  ایىراض ضا اوداد زَی  ي گوًوٍ می ؟اؾت گٍ کاضی اوداد زَی 

تًاوس اظ فوطزی توٍ فوطز     می 2امّا ایه لیؿت کاضَای ضيظاوٍ زاقتٍ تاقی .

َوای فوطزی يوماوتی     تّوايو  تٍ زلیل يخًز َمیهزیوط متّايو تاقس. 

توٍ ؾومت َوسف     ی ياحسَای مرتلف ؾاظمانَا ّٗالیتفيخًز وساضز کٍ 

 ؾً قًوس. یرؿاوی َموطا ي َ 

 

                                                           
2. to do list 
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 تٍ تیاوی زیوط:

عزح استزاتژیه یه ِیستی با ٔمیاس بشري اس وارٞایی اسات  

ٙاایٗ ایااٗ عاازح ٕٞچ وااٝ بایااس زر ساااسٔاٖ ا٘جاااْ زٞاایٓ. 

بزاي براص ٞاا ٚ ٚاحاسٞاي     اي  ٞاي اجزایی سازٜ زستٛراِؼُٕ

 وٙس. ٔیٔرتّف ساسٔاٖ تؼزیف 

ایه  لیؿت تا مقیاؼ تعضگ اؾت.  to do َطح اؾتطاتػیک ماوىس یک 

ٍ کىس تا وقف ذًز ضا زض  َطح تٍ َط قرم کمک می محهوًل یوا    اضائو

رًتی آگواٌ  ي تزض  کىس تًُض کامل  کىس، میذسمتی کٍ ؾاظمان ٖطيٍ 

ای زض وتایح َطح  گٍ تاثیط مثثت یا مىّی فّٗالیتف زض ؾاظمان،قًز کٍ 

 گصاضز؟ تاثیط ضا میگصاضز ي گوًوٍ ایه  می

َای ٖملرطزی  تًاوس تٍ آیت  میآل یک َطح اؾتطاتػیک  زض حالت ایسٌ

َمعموان کوٍ    قوًز. قًز، تدعیٍ  َطاحی می انتط کٍ تطای کاضمىس یخعئ

تی  قوما توٍ َوسف     َای ٖملیاتی تٍ ذًتی اخطا قًوس، زؾتًضالٗمل ایه

 قًز. تط می وعزیک ي وعزیک ت،کطزن اَساف ؾاظماوی اؾ ذًز کٍ تطآيضزٌ

 حفظ پایساري ػّیزغٓ ٚرٚز ٚ ذزٚج واروٙاٖ. 4. 1.1

یری اظ ًٖاملی کٍ زض زویای تداضو تٍ َوًض مؿوتمط زض حوال تغییوط     

ای اؾت کٍ زض َط تدواضتی مكوغًل    تطکیة مىاتٕ اوؿاوی اؾت، قرل ي
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غلی ذوًز ضا زض  گٍ تطذی کاضکىان تماد ٖموط قو   اگط تٍ فّٗالیت َؿتىس.

امّا تًٗی اظ کاضکىوان توٍ زوثوال فطنوتی      کىىس. ؾاظمان ؾپطی می یک

َای ذًز ضا  ٍ ؾاظمان زیوط تطيوس تا تًاومىسیَؿتىس تا اظ یک ؾاظمان ت

 اگوط قوما توطای گىویه يضيز ي     تٍ قرلی موًثّطتط توٍ وموایف توصاضووس.    

مُاضو ي زاوكی کٍ َط قرم تٍ  آمازٌ وثاقیس؛ َایی زض ؾاظمان، ذطيج

کىس؛ ممره اؾوت   َمطاٌ ذًز اظ ؾاظمان ذاضج می  اظمان،َىواد تط  ؾ

 ضا اظ گطزيوٍ ضقاتت تا ضقثا ذاضج کىس.قما ؾاظمان 

ضاٛ٘س یاا اس آٖ ذاارج     ٕشٔاٖ وٝ واروٙاٖ ٚارز سااسٔاٖ ٔای  ٞ

وٙس تاا جایٍااٜ    عزح استزاتژیه بٝ ساسٔاٖ وٕه ٔی ضٛ٘س؛ ٔی

 یٙىٝ چاٝ وسای  ا . ٔستمُ اسذٛز را بٝ ضىّی رلابتی حفظ وٙس

   ٔتصسّي ٞز پست ساسٔا٘ی باضس.

تًاوس پایساضی تیكتطی تطای ؾواظمان توٍ اضمغوان     َطح اؾتطاتػیک می

اگط َطح اؾتطاتػیک تٍ ًَض کامل اخطا قًز ي تهوًضو مرتوًب ي    آيضز.

ض اذتیاض کاضمىس تٗسی کٍ تهوسّی یوک قوغل    تًاوس ز آیس؛ می مؿتىس زض

کاضمىس تا تًخّوٍ توٍ خایوواٌ     َط قطاض گیطز. گیطز، ضا تطُٖسٌ می مكرّم

ي گوًووٍ تایوس آن يْوایف ضا     ز ذًاَس زاوؿت کٍ گٍ يْایّی زاضز؟ذً

 اخطا کىس.
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ت َط تا ایه زیسگاٌ َطح اؾتطاتػیک یک تطوامٍ مسيّن اؾت کٍ مًفقیّ

ٌ  کىس ي تٍ ًَض کلّی تٍ َوط  فطز زض ؾاظمان ضا تًمیه می  قوغلی  خایووا

قوسٌ توٍ   کٍ تطایف مكرّم  کىس تا يْایّی ضا  زضين ؾاظمان کمک می

ت پیسا تٗییه قسٌ زؾتطایف اظ پیف  ذًتی اوداد زَس ي تٍ اَسافی کٍ

 گطزز. متهسی َط خایواٌ تسيیه می  ایه تطوامٍ مؿتقل اظ .کىس

 یازآٚر٘سٜ تصٛیزوّّی. 5. 1.1

ٍ یک َطح اؾتطاتػیری ویاظمىسیس تا تٍ قما کمک کىس کٍ الثتٍ قما ت

ضا تٍ نًضو مطحلٍ تٍ مطحلٍ زض اذتیاض زاقتٍ  َای ٖملیّاتی الٗمل زؾتًض

یاو الظد تاقىس توا  َا تایس تقسض کافی حايی خعئ الٗملایه زؾتًض تاقیس.

َای اؾاؾی ؾاظمان اظ  ًان یک ضاَىما زض اوداد فّٗالیّتقما تتًاویس تٍ ٖى

َوای انولی    ضيی فّٗالیّتزض وتیدٍ تماد تًان ذًز ضا  اؾتّازٌ کىیس. آوُا

َوای موصکًض قوما توٍ َوطح      زاموا ٖوتيٌ توط کاضتط    کىیوس. ذًز متمطکع 

کىوس کوٍ َوسف قوما اظ تمواد      اؾتطاتػیک ویاظمىسیس تا تٍ قما یازآيضی 

زَیس گیؿت؟ تهًیط کلّی ؾاظمان  َایی کٍ زض ؾاظمان اوداد می فّٗالیّت

 ي َسف غایی ؾاظمان گٍ ذًاَس تًز؟ تٍ گٍ قرل اؾت؟

ؾلؿولٍ مطاتوة    تاقوس،  اؾتطاتػیک کٍ تٍ ذًتی وًقتٍ قسٌ َطحیک 

ؾواظمان اؾوت ضا توٍ قوما یوازآيضی      َایی کٍ مسّ وٓوط   اَساف ي فّٗالیّت

کىس تا زضتاضٌ خُتوی کوٍ قوطکت زض آیىوسٌ      قما ضا زًٖو می کىس ي می
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زض ایه مطحلٍ قوما تایوس ؾوًاالتی اظ     کىس تٍ مثاحثٍ تپطزاظیس. اتّراش می

 ایه قثیل ضا اظ ذًز تپطؾیس:

  ؟بٟتزیٗ ػّٕىزز ٕٔىٗ را زر ٔمایسٝ با رلبا زاضتیس آیا ضٕا 

   جٟت رسیسٖ بٝ اٞساف آیا ضٕا اس بٟتزیٗ ٟٔارت واروٙاٖ زر

 ؟ایس استفازٜ وززٜ

یک َطح اؾتطاتػیک یک مطيض کلّی اظ آوچٍ زض ؾًُح تاالی ؾواظمان  

 مامًضیوت  اَساف اؾوتطاتػیک،  )ماوىس:اَساف ٖملرطزی، مًضز تًخٍّ اؾت

زیووط ضَثوطان ؾواظمان ضا تكوًیق      ي قوما ي  کىس. می اضائٍ ؾاظمان ي...(؛

کىس تا زض مثاحثاو ذًز تٍ گىیه مثاحث ؾُح تاالیی تیكتط تًخوٍ   می

 ي ایه مًاضز ضا َمًاضٌ زض شَه زاقتٍ تاقیس. کىیس

 :زر ارتباط با اٞساف ساسٔا٘ی. 3.1

َوا   ی َط یک اظ تو آوچٍ  کىس. میَط گطيٌ زض ؾاظمان یک وقف ضا ایّا 

ٖملرطز قطکت ي تًاومىسی آن خُت توطآيضزٌ کوطزن    زَىس تط اوداد می

تؿویاض   کىوس؛  یک قطکت تطؾی  می مامًضیت ي زیسگاٌ ي تهًیط کلّی کٍ

اَمیّوت آوچوٍ یوک توی       ،َای قغلی زض تؿیاضی اظ مًقٗیّت .مًثّط اؾت

کىس تطاحتی زض ووعز اًٖوای    زَس ي وقكی کٍ یک تی  ایّا می اوداد می

کىس کٍ  َطح اؾتطاتػیک تٍ کاضکىان کمک می قًز. گ می  ضوآن تی  ک
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اَمیّت فّٗالیّت تی  ضا زض شَه زاقتٍ تاقىس تا تتًاوىس تا وواٌ کوطزن توٍ   

ایه َطح زضیاتىس کٍ گوًوٍ فّٗالیّت تی  تٍ تحقّق اَساف ؾاظماوی کمک 

 کىس. می

َوا اکثوطا ؾواذتاضی     ُلة تا حسيزی زضؾت اؾت کوٍ ؾواظمان  ایه م

یٗىوی   ؾواظمان؛  3ي گىسیه ؾُح قسضو تیه ذوٍ مقوسد   ٖمًزی زاضوس

خایی کٍ کاضکىان ٖملیاتی زض آودا حًًض زاضوس؛ ي ؾوًُح تواالیی کوٍ    

ایه فانلٍ میان  ضَثطان ي مسیطان اضقس زض آن حًًض زاضوس؛ يخًز زاضز.

تًاووس   موی ویع زض تی  يخًز زاضز اضکىان زض حالتی کٍ تّریک فیعیری ک

ایوه   . اضی ي مسیطان اضقسـ فانلٍ اووساظز تی  کمیان َط  اتّّا  تیّتس ي

 یک اظ اًٖای تی  وؿثت تٍ موسیطان اضقوس،   قًز کٍ َط فانلٍ تاٖث می

ایوه   ٖوتيٌ توط   تا اَساف ؾاظمان زاقوتٍ تاقوس.  اضتثاٌ مؿتقی  کمتطی 

َط ؾُح اظ ؾواذتاض ؾواظماوی ؾوثة    تمایع فطَىگ ؾاظماوی مًخًز زض 

ًح اظ اَمیّت یرؿاوی تطذًضزاض قًز کٍ اَساف ؾاظماوی زض َمٍ ؾُ می

تًُض مثال تًٗی اَساف اظ وٓط کاضکىان ؾُح ٖملیاتی تؿیاض تا  وثاقىس.

ف توطای موسیطان اضقوس    اَوس اقًوس زض حالی کٍ َموان   می اَمیّت تلقّی

ایدواز یوک َوسف توطای َوط توی  ي        .وساضووس ؾاظمان اَمیّوت گىوساوی   

                                                           
3.Front line 
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تثاٌ تویه َوط   ایداز اض اظی آن یک ضاَراض ٖملی مىاؾة خُتمؿتىسؾ

 تی  کاضی ي مامًضیت کتن ؾاظمان ذًاَس تًز.

 لسرت ٞسف. 1.3.1

َسایت زیوطان تًؾیلٍ َطح اؾوتطاتػیک زض ايلویه قوسد ویاظمىوس آن     

ي گطا تایوس توٍ    ؟اؾت کٍ تساویس آوُا ضا تایس تٍ کساد ؾمت َسایت کىیس

کىىوسٌ مامًضیوت ي    زض حالیروٍ خموتو تیوان    آن ؾمت َسایت قوًوس؟ 

 زَىوس؛  ومای کلّی ؾواظمان ضا وموایف موی   مقهس ي زيض ؾاظمان، 4تیىف

ًز زاضز ویع تیىكی کلّی توطای  مًضز اَساف َط تی  يخ مؿتىساتی کٍ زض

اَوساف   آيضووس.  مت قغلی زض ؾاذتاض تیمی تًخوًز موی  اوساظ َط ؾ گك 

کىىس کٍ َط کاضمىس تطای گوٍ تایوس زض خایوواَی کوٍ      تیمی تًنیف می

مًفّقیّوت   گیوطز ي فّٗالیّوت اي توٍ گوٍ وحوً زض      قطاض تطایف تٗییه قسٌ،

 گصاض ذًاَس تًز؟تیىی قسٌ تاثیط فؾاظمان کٍ زض َطح اؾتطاتػیک پی

کىىس کٍ زض ؾواذتاض   ایه اَساف تٍ اًٖای تی  ایه احؿاؼ ضا القا می

ؾاظماوی اظ اَمیّت قاتل قثًلی تطذًضزاضوس ي تٍ ذوًتی فّٗالیّوت آوُوا توا     

ایوه اگوط فطآیىوس     ٖتيٌ تط زض اضتثاٌ اؾت.مامًضیت ي اؾتطاتػی قطکت 

تًاوس اوویعٌ الظد توطای کواض    اَساف تیمی تٍ ذًتی اوداد قًز میتسيیه 

                                                           
4. vision 
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تطای زؾوتیاتی توٍ اَوساف    میان اًٖای گطيٌ  ضا زض افعایی گطيَی ي َ 

 ایداز کىس. مكتط  تیمی،

ٞاي ساسٔاٖ را  اٞساف ٚ ٔأٛریت ّٟٔٓ: زر حمیمت اٞساف تیٕی،

ٚاحسٞاي ساسٔا٘ی پیٛ٘اس  ٞاي  ٞاي ضرصی اػضاي تیٓ با فؼّاِیّت

 ٙس.ٙو ٔزتبظ ٔی س ٚٙس٘ ٔی

اَساف تیمی فقٍ تطای کاضکىان مّیس ورًاَس تًز تلرٍ تطای قما توٍ   

َساف اتعاضی ضا زض اذتیواض  . ایه اضَثط تی  ویع فًایس تؿیاضی زاضز ٖىًان

زَس کٍ تكریم زَیس گوٍ   کٍ تٍ قما ایه امران ضا می صاضوسگ قما می

َمچىویه ایوه    ظماوی انتح یا تغییط زض ضفتواض کاضکىوان يوطيضو زاضز.   

َایی ضا تسيیه کىیس کوٍ اظ   َا ي ضيیٍ کىس کٍ ؾیاؾت امران ضا فطاَ  می

َمچىویه ایوه    اقوس. کىىسٌ ت يطيضی ي محسيز وٓط کاضمىسان قایس غیط

اضکىوان ي توسيیه ؾیؿوت  خثوطان     تكوًیق ک اَساف مٗیاض ذًتی توطای  

کوٍ اَوساف تیموی    اظ َطفی حطکت زض مؿیطی  تطای آوُا تاقس. 5ذسمت

توٍ   ، تقًیّت اوویعٌ میان کاضکىاناوس تاٖث ایداز ي  تطای ما مكرم کطزٌ

 قًز. ی تٍ زؾتايضزَای ٖالی ؾاظماوی میزؾتیات مىًٓض

                                                           
5. Compensation system 
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 ایجاز ٚ تسٚیٗ اٞساف تیٕی. 1.3.1

َوای مرتلوف زقیقوا    تسيیه اَساف تیموی زض ؾواظمان  داز ي فطآیىس ای

ي  گصاضوسَا اثط  ضوس کٍ تط تی ًٖاملی يخًز زا تًز. مكاتٍ یرسیوط ورًاَس

اَساف تیمی تًخیٍ ذًز ضا اظ زؾت قًوس تطذی مطاحل تسيیه  می ؾثة

ای کوٍ تایوس زض وٓوط     امّا ورتٍ کلیوسی  زَىس ي یا حتّی غیطممره قًوس.

گصاض ترف ي تاثیط تیاویٍ اَساف تیمی تایس الُادکٍ گطفتٍ قًز ایه اؾت 

ضٌ کىس کٍ زؾوتیاتی توٍ آوُوا    ایه تیاویٍ اَساف تایس تٍ اَسافی اقا تاقس.

پصیط تاقس وٍ ایىروٍ اَوسافی ضا توسيیه کىوس کوٍ زيض اظ زؾوتطؼ        امران

َا، مىاتٕ  ٍ تٍ يضيزیتا تًخّایه اَساف تایس  اًٖای تی  تاقس. کاضکىان ي

زض غیوط ایوه    ی کٍ َط تی  زض اذتیاض زاضز تسيیه قوًوس. َای ي تًاومىسی

مره اؾت تٍ ٖلّت ٖسد نًضو اًٖای تی  زض اخطا ي تحقّق آن اَساف م

 تا مكرل مًاخٍ قًوس. َا ي امراواو تا اَساف تٗییه قسٌ، تُاتق يضيزی

ّٟٔٓ: زر ابتساي تسٚیٗ بیا٘یٝ اٞساف تیٕی بٝ ایٗ ساٛاَ پاساد   

اس زیٍز تیٓ ٞاي ٔٛجٛز ٔتٕایش زٞیس وٝ وساْ ٚیژٌی تیٓ ضٕا را 

ٞاي س٘جیازٜ تاأیٗ    ٓ ضٕا وساْ فؼّاِیّت اس فؼّاِیّتٚ تی ؟وٙس ٔی

ٚ باٝ ػباارت    ؟زٞاس  ا را بٟتز اس زیٍز رلبا ا٘جاْ ٔیساسٔاٖ ضٕ

 ؟ضٕا ٘سبت بٝ رلباي زیٍز وساْ استزیٍز ٔشیّت رلابتی تیٓ 
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تطای قطئ مكرّم کىیس کٍ گٍ يیػگی مىحهط تّطزی زض تی  قوما  

يخًز زاضز کٍ تی  قما ضا اظ زیوط ياحسَای مًخًز زض ؾواظمان متموایع   

ٍ گو  ای زاضز؟ گطيٌ قما گٍ ذهًنویّت يیوػٌ   یا تٍ ٖثاضو تُتط کىس. می

التی کٍ مكوتطیان ؾواظمان   زَس؟ یا زض ح کاضی ضا تُتط اظ ضقثا اوداد می

ز توٍ ایوه ؾوًال پاؾود زَیوس کوٍ       زاذلی َؿتىس ي ضقیثی يخًز ووساض 

تی  قما تٍ ٖىًان ذطيخی ٖطيوٍ   کىىسگان کاالَا ي ذسماتی کٍ مهطف

کىىوس ي اظ   َا تٍ توی  قوما افترواض موی     کىس؛ تا تًخٍّ تٍ کساد يیػگی می

ز حهًالو ي ذسماو قما ضيوایت زاضووس؟ ایوه يیػگوی مىحهوط تّوط      م

تیاتی توٍ مٗیاضَوای تواالی    یا زؾو  ًاوس کیّیّت محهًالو تی  قمات می

اثوط کواض گطيَوی     س کوٍ زض َای زیوطی تاقو  یا مًفّقیّتتاقس ٖملرطزی 

زض مطحلوٍ   کط تاقوس. الوصّ  َوای فوً    یا تطکیثی اظ يیػگوی اوس  تسؾت آمسٌ

ایّی ضا زض ضاؾوتای  گوٍ يْو   ، مكرّم کىیس کٍ تی  قما حقیقتوا  یتٗس

زَس؟ زض وواٌ  َای کتن ؾاظمان اوداد می َا ي اؾتطاتػی مامًضیتتحقّق 

یوه  امّا زض ٖمل پاؾود توٍ ا   ضؾس، ل پاؾد تٍ ایه ؾًال آؾان تىٓط میايّ

: اگوط قوما َوسایت    تًُض مثال َ  وثاقس. تًاوس تٍ ایه ؾازگی ؾًال می

 .تًاوس تاظاضیاتی تاقس ُٖسٌ زاضیس، خًاب ایه ؾًال ومی تی  تاظاضیاتی ضا تط

  تًاوس ایىوًوٍ تاقس: تلرٍ یک خًاب مىاؾة می
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قطکت تٍ وحًی کٍ محهوًالو    6کمک تٍ ایداز ي تقًیّت تهًیط تطوس

ٍ  ویاظَوا ي  سا کىىوس ي ا تتًاوىس تٍ ذاوٍ مكتطیان ضاٌ پیو قم َوای   ذًاؾوت

 کىىس. اضائٍمكتطیان ضا تطآيضزٌ کىىس ي اظ ایه َطیق تٍ مكتطیان اضظـ 

حًًض زاضیوس  یا تٍ ٖىًان مثالی زیوط اگط قما زض ياحس آمًظـ ؾاظمان 

 :تًان ایىوًوٍ قطح زاز يْیٍّ ایه ياحس ضا می

زاوف ي مُاضو مًضز ویواظ   اضائٍتًاومىسؾاظی کاضمىسان قطکت، اظ َطیق 

 کاض ذًز ضا تٍ تُتطیه يخٍ اوداد زَىس. تا ایه َسف کٍآوُا تٍ 

چاٝ   ٔطرّص وٙیس وٝ تیٓ ضإا حمیمتاا    ،ّٟٔٓ: زر ٔزحّٝ بؼسي

ٞاي وانٖ   ٞا  ٚ استزاتژي ایفی را زر راستاي تحمّك ٔأٛریتٚظ

َ پاسد بٝ ایاٗ ساٛاَ آسااٖ    زر ٍ٘اٜ اّٚ ؟زٞس ساسٔاٖ ا٘جاْ ٔی

ٗ تٛا٘اس باٝ ایا    أّا زر ػُٕ پاسد بٝ ایٗ سٛاَ ٔیرسس،  بٙظز ٔی

 ٞا ٞٓ ٘باضس. سازٌی

، یوا ظموان قوما     زگاض مكرل قسیسؾد تٍ ؾًال مصکًض اگط قما زض پا

یس ایه ؾًال ضا اظ ذًز تًاو یافته يْیٍّ انلی تی  کافی ویؿت؛ می تطای

ایوه   : اگط قما کاض ذًز ضا متًقّف کىیس، گٍ ذًاَوس قوس؟ ي  تپطؾیس کٍ

ٍ اَوسافف  زؾوتیاتی تو   تٍ گٍ وحً ضيی تًاومىسی قطکت خُوت تًقّف 

                                                           
6. Brand image 
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ؾواظیس  تاظاضیواتی ضا متًقّّوف   َای  گصاضز؟ تًُض مثال اگط فّٗالیّت تاثیط می

گوٍ   ،َوای تاظاضیواتی   ایوه تًقّوف زض فّٗالیوت    گٍ اتّّاقی ذًاَس افتاز؟ ي

َایكوان ذًاَوس    ان ي تًاومىسی آوان زض ایّای وقوف تاثیطی ضيی کاضکى

گصاضز؟ ایه تًقّف ضيی  ًقّف گٍ تاثیطی تط آیىسٌ قطکت میزاقت؟ ایه ت

 ز؟ ي...گصاض طیان ي اضتاب ضخًٔ  گٍ تاثیطی میمكت

َوای توی     ووطیس کٍ اگط فّٗالیّت ی قما اظ ایه ظايیٍ  تٍ مًئً میيقت

اض قوًی زضتواضٌ ایوه    تؿوی  زیوسی ؛ ؟متًقّف قًز گٍ اتّّاقی ذًاَس افتاز

 :یس کٍآيض مًئً تسؾت می

 فزآٚرزٜ وّیسي اػضاي تیٓ بزاي ضزوت/ساسٔاٖ چیست؟

ي مامًضیوت  َوای توی  توا اؾوتطاتػی      حال کٍ قما اظ اضتثواٌ فّٗالیّوت  

َایی تی  قوما ضا اظ زیووط    ي زضیافتیس کٍ گٍ يیػگی ؾاظمان آگاٌ قسیس

یه اَّتٖواو ضا توٍ مىٓوًض    تًاویس ا می کىس، َای ٖملیاتی متمایع می تی 

تیاویوٍ   ، تا یرسیوط تطکیة کىیوس. ک تیاویٍ اَساف تیمی مىاؾةتسيیه ی

مكرّم  قًز، اظ آن یاز می 7کٍ گاَی تحت ٖىًان تیاویٍ ضؾالت اَساف

ٍ يیػگیُای مىحهط تّطزی اودواد  کىس کٍ یک تی  گٍ کاضی ضا تا گ می

گوصاضز کوٍ    یک قاذم مىاؾة زض اذتیاض قما موی  ایه تیاویٍّ زَس؟ می

َوای تیموی    ظیاتی میعان زؾتیاتی توٍ مًفّقیّوت  تًاوس مٗیاضی تطای اض می

                                                           
7. Business purpose 
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 ًاویوس تاقس ي مؿیط پیكطفتی ضا مكرّم ومایس کٍ قما زض َط لحٓوٍ تت 

َوا ي   تی تطای  زؾتیاتی توٍ مًفّقیّوت  زض مؿیط زضؾ ضؾی کىیس کٍ آیاتط

؟ ي اگوط زض مؿویط   قوطاض زاضیوس یوا  زض مؿویطی وازضؾوت      اَساف تیموی 

یوک تیاویوٍ ضؾوالت     وازضؾتی َؿتیس گٍ اقساماو انتحی الظد اؾوت؟ 

تیمی تایس تٍ مقساض کافی زضگیط کىىسٌ ي خصّاب تاقس تا احؿواؼ تُّٗوس   

تا آودا کٍ َوط   تقًیت کىس. ای اخطای تیاویٍ ضؾالت تیمی؛کاضکىان ضا تط

تیاتی توٍ  کاضمىس ایه احؿاؼ ضا زاقتٍ تاقس کوٍ تركوی اظ مؿویط زؾو    

مثال اگط قوما ضَثوط یوک توی       تًُض َس.ز اَساف قطکت ضا تكریل می

، تیاویٍ ضؾالت تی  کٍ يْیٍّ آن تامیه ؾّاضقاو مكتطیان اؾتَؿتیس 

 ل تاقس:کاضی قما می تًاوس تسیه قر

ٔا ٞز رٚس تنش ٔی وٙیٓ تا سفارضات ٔطتزیاٖ را سزیغ ٚ زلیك 

فزاٞٓ وٙیٓ ٚ زر بستزي أٗ ٔحصٛالت را بزاي آٟ٘ا ارساَ وٙیٓ 

باار ضازوت باٝ ٘حاٛي ٔغّاٛ       اػت ٚ اس ایٗ عزیك اس ضٟزت ٚ

آیٙسٜ رٞبزي باسار زر جٙٛ  ضزق آسیا را  وٙیٓ تا زر صیا٘ت ٔی

ٔستٕز زر ایجاز ارتبااط ٘شزیاه باا     زر اذتیار ٌیزیٓ ٚ با تنش

 .ٞاي بیطتزي وسب وٙیٓ ٔٛفّمیّت ،ٔطتزیاٖ

ي تواثیط   کىس کٍ گٍ کاضی تایوس اودواد زَیوس،    ایه تیاویٍ مكرّم می

اظ  کىوس.  َساف ؾاظمان ضا تٍ ضيقىی تیوان موی  فٗالیّت قما ضا زض تحقّق ا
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 ال تًاویس ایىوًوٍ وتیدٍ تویطیس کٍ قرؿت قوطکت احتموا   ایه تیاویٍ می

واقی اظ تاثیطاو مىّی اضتثاٌ وامُلًب تا مكتطیان ذًاَس تًز ي تٍ تثوٕ  

، آؾویة  ٍ وامُلًب ذوسماو توٍ مكوتطیان   اثط اضائقُطو قطکت زض آن 

کىوس کوٍ قوما     ٍ تٍ َموان ایه پیاد ضا مىتقل موی ایه تیاوی ذًاَس زیس.

ضؾت مّترط تٍ تطآيضزٌ کطزن ویاظ مكتطیان َؿتیس، ظیطا اَمیّت اوداد ز

 توٍ قوما   َای ضؾوالت  ٍ تیاویٍایىوًو ایس. کاض ذًز ضا تٍ ذًتی زض  کطزٌ

کاضکىوان زاقوتٍ    تركوی ضيی زَىس کٍ تاثیطاو الُواد   ایه امران ضا می

َای آوُا ضا تٍ ذوًتی َوسایت کىیوس ي زض نوًضو لوعيد       تاقیس ي فّٗالیّت

اقساماو انتحی ذًز ضا اٖمال کىیس ي مُ ّ تط اظ َمٍ، ؾیؿت  خثوطان  

ی مىاؾة تطای تكًیق کاضکىوان توٍ زؾوتیاتی توٍ اؾوتاوساضزَای      ذسمت

 ٖملیّاتی َطاحی کىیس.
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 فصُ سْٛ:

 :(planعزح ). 3

 تؼزیف1.3. 

مُطح قسٌ، تحت  6pاظ  pزض ایه فهل تٍ تطّضؾی َطح تٍ ٖىًان یک 

ؾی َوطح ایوه   تُتطیه ضيـ تطض پطزاظی .سفمىس میٖىًان یک فّٗالیّت َ

وُا ذًاَیس تٍ آزاضیس ي زض وُایت می ای کٍ زض شَهاؾت کٍ اَساف يیػٌ

َایی کٍ َا ي تتـا مكرّم کىیس ؾپؽ تقیٍّ فّٗالیّتزؾت پیسا کىیس ض

وٓوط َمؿوً    تطای ضؾیسن تٍ آن َسف الظد اؾت، زض ضاؾتای َسف موسّ 

تػی ظماوی کاضایی ذًز ضا وكوان  زاویس کٍ یک َطح اؾتطا قما می کىیس.

َمچىویه یوک َوطح     ضا تٍ اَساف مسّ وٓطتان تطؾواوس. زَس کٍ قما  می

قوًیس، ضَىمًزَوای الظد ضا    ٍ تا قرؿت مًاخٍ موی ذًب زض مًاضزی ک

 ایه ٖتيٌ تط کىس. ٍ میل قرؿت ي انتح آوُا تٍ قما اضایتطای یافته ٖل

َىوامی کٍ َطح اؾتطاتػیک تدا تراض گطفتٍ قًز، اَساف قما توٍ اتوعاض   



36          تفکر استراتژیک  

ضکىووان تووٍ اودوواد يْووایف ي  خُووت تكووًیق کا اوویعقووی اضظقوومىسی

 قًز. َایكان، تثسیل می فّٗالیّت

اظ  ، تٍ َط َسف تٍ ٖىًان یک خعءزض تىٓی  اَساف ،اظ زیسگاَی زیوط

ووطوس کٍ اظ َطفوی  تایوس َمؿوً توا اَوساف َوطح        میک َطح اؾتطاتػی

تٍ ٖىًان ياحسَای ؾاظوسٌ اؾوتطاتػی،  اؾتطاتػیک تاقس ي اظ ؾًی زیوط 

تطی تاقوس کوٍ وحوًٌ ضؾویسن توٍ       یَای خعئ ذًز تایس قامل اؾتطاتػی

 اَساف تیمی، اَساف َط ياحس ي اَساف َط ترف ؾاظمان ضا تثییه کىس.

وثال ضاَوی توطای توسيیه اَوساف توطای      تىاتطایه زض ايّلیه قسد تایس تٍ ز

کاضکىوان ذوًز توٍ ٖىوًان تركوی اظ َوطح        ؾاظمان ذًز، توی  ذوًز ي  

ه قسٌ َمؿً تاقىس اؾتطاتػیک ؾاظمان تاقیس، تٍ وحًی کٍ اَساف تسيی

 ت کىىس.یرسیوط ضا تقًی ي

 ٘ظزیٝ تٙظیٓ اٞساف الن ٚ التٟاْ. 1.3

سيیه ي تىٓوی   ايّلیه تاض وٓطیٍ ذًز زض مًضز ت Edwin locke زکتط

ٍ  9998اَساف ضا زض ؾال  ؾوًی ت وًضی ًٖامول    توٍ  "ای تىواد:   زض مقالو

تُوًض ذتنوٍ ازّٖوا     مىتكط کطز. "َا زض اوداد يْایف اوویعقی ي مكًّ 

قوًز ي   ُا تٗیویه موی  کطز کٍ کاضکىان تًؾیلٍ اَساف مٗیّىی کٍ تطای آو

 یاتس. ي تاظزَی آوُا افعایف می قًوس ؾتیاتی تٍ آن اَساف تطاوویرتٍ میز

کىوان زض ظمواوی کوٍ اَوسافی     کوٍ ٖملروطز کاض  زکتط التُواد وكوان زاز   
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گالكی تطایكان تٗییه قًز تؿیاض تُتط اظ ظماوی اؾت  قّّاف ي مكرّم،

تیوان ایوه   تُوًض مثوال    کٍ اَسافی مثُ  ي ؾازٌ تطای آوُا مٗیّه قوًز. 

 ضا افوعایف زَیوس،   : ذسماو مطتوًٌ توٍ مكوتطیان   خملٍ تٍ کاضکىان کٍ

ممره اؾت قما تٍ ٖىًان موسیط   مثُ  ي وامكرّم اؾت. ای کامت  خملٍ

ٍ کاضکىان ویع ماوىس قطکت مًُّد ایه خملٍ ضا تساویس امّا آیا تقیّ یا ضَثط

کىىوس؟ زض ٖوًو    ایه خملٍ ضا ماوىس قما تّؿیط می کىىس ي قما فرط می

خملوٍ موصکًض توسیه     قوّّاف اَساف تایس قّّاف تاقىس. تًُض مثال تیان 

زضنس  51ماٍَ،  5قرایاو مكتطیان زض َی یک زيضٌ  :آیس قرل زض می

 کاَف پیسا کىس.

زکتط ال  ي زکتط گطی التُاد مقالٍ زیوطی تا ٖىوًان   9991زض ؾال 

مىتكط کطزوس کٍ زض آن  انًل  "ت ًضی تسيیه اَساف ي ٖملرطز کاضی "

 عاوىسٌ مكرّم قسٌ اؾت.تىٓی  اَساف اووی ي مثاوی الظد تطای تسيیه ي

 محًض کلّی تٍ قطح ظیط اوس: 5ایه انًل قامل 

 (Clarityضفّافیّت ) .1

 (Challenge) چاِطی .1

 (Commitment) تؼّٟس .3

 (Feedback) باسذٛرز .4

 (Task complexity) پیچیسٌی ٚظایف .5



38          تفکر استراتژیک  

 یک اظ انًل نحثت ذًاَی  کطز. َط مًضز ا زضازامٍ فهل تًُض مدعّزض 

 (clarity)ضفّافیت. 9.2.3

گیوطی کوطز ي   تًان آن ضا اووساظٌ َسفی اؾت کٍ می ،یک َسف قّّاف

اَساف تایس  گصاضز.ای کح فُمی ي تّؿیط غلٍ تاقی ومیای تطَیچ ضيظوٍ

کٍ گٍ يْایّی اظ آوُا اوتٓاض  تیان کىىستهًضو کامت نطیح تٍ کاضکىان 

اوتٓاضاو تٍ آوُوا زازٌ ذًاَوس    ضيز؟ ي گٍ پازاقی زض قثال اوداد ایهمی

 یک آمسٌ وواٌ کىیس. تٍ اَسافی کٍ زض خسيل قماضٌ قس؟

ٍ تىٓی  اَساف تًُض کامل زض  کىیس کتطای آورٍ زض َىواد تسيیه ي 

پیًؾتٍ ایه ؾًال  اوس؟،فیت الظد تطذًضزاض َؿتىس یا مثُ اَساف اظ قّّا

س گوٍ اتّّواقی   ضا اظ ذًز تپطؾیس کٍ اگط اَساف تسيیه قسٌ محقّق قوًو 

ذًاَس افتاز؟ پاؾد تٍ ایه ؾًال تٍ قما کمک ذًاَس کوطز کوٍ اَوساف     

قّّاف ضا اظ اَساف مثُ  تمیع زَیس ي اَساف قّّاف ضا قىاؾایی کطزٌ ي 

 اَساف مثُ  ضا انتح کىیس.

ٌیزي تٛاٖ آٖ را ا٘ساسٜٓ: یه ٞسف ضفّاف ٞسفی است وٝ ٔیّٟٔ

 ٝ  ٚ تفسایز غّاظ باالی     اي بازاي واف فٟٕای   وزز ٚ ٞیچ رٚس٘ا

 ٌذارز.ٕ٘ی
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 اٞساف غیز ضفّاف اٞساف ضفّاف

 تُثًز فطآیىس تامیه ؾّاضقاو زضنسی ذُاَای تامیه ؾّاضـ 91کاَف 

ایداز یک ؾیؿت  مىاؾة اَّتٔ ضؾاوی کٍ 

َمٍ اًٖای تی  اظ تغییط ؾیاؾت َای 

کاضی ، تغییط ؾاٖاو کاضی يزیوط اَّتٖاو 

تًُض مىاؾة  مُ ّ زضين ؾاظمان تٍ مًقٕ ي

 آگاٌ قًوس.

 افعایف اضتثاَاو زضين تی  َای کاضی

افعایف تىًّٔ تركی زض محهًالو يذسماو 

زضنس اظ زضآمس  25زپاضتمان َا  تا آودا کٍ 

َای َط زپاضتمان اظ محلّ محهًالو تىًٔ 

 تركی قسٌ تامیه قًز.

 ایداز تىًّٔ زض محهًالو ي ذسماو

آمًظـ وطد افعاض مایرطيؾافت اکؿل تٍ 

تا  Xکاضکىان  زض مًؾّؿاو مٗتثط آمًظقی 

 َدطی قمؿی 9411ذطزاز  31تاضید 

 اؾتّازٌ اظ محهًالو مایرطيؾافتآمًظـ

 1جسَٚ ضٕارٜ 

 (challenge) چاِطی بٛزٖ. 1.1.3

تط احؿاؼ زض گٍ قطایُی تیكکىی . ایه ترف ضا تا یک ؾًال آغاظ می

زؾوت   کىیس؟ َىوامی کٍ تٍ یک َوسف ؾوازٌ   مًفّقیّت میزؾتیاتی تٍ 

 وامی کٍ تٍ َسفی گالكی زؾت پیسا کطزیس؟کىیس یا َى پیسا می

کىوی    قًی  کٍ پازاقی کٍ زضیافت می َمٍ ما َىوامی تطاوویرتٍ می

ایوه   تىاتطایه اگط ای . تاقس کٍ ترًتی آن ضا اوداد زازٌ ای زض اظای يْیٍّ
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َسفی کٍ تطای ما تٗییه قسٌ گالكی اؾت،  احؿاؼ ضا زاقتٍ تاقی  کٍ

الثتٍ يايح  ی  کطز.اوویعٌ الظد تطای زؾتیاتی تٍ آن َسف ضا کؿة ذًاَ

ان گالكوی توًزن یوک َوسف ي     میان میع اؾت کٍ تایس تًاظن ي تىاؾثی

ف زض اذتیواض  کٍ کاضکىان تطای زؾتیاتی توٍ اَوسا   َا ي مىاتٗی تًاومىسی

ؼ زض کاضکىان ایداز قًز کٍ زؾوتیاتی  زاضوس، تطقطاض قًز. اگط ایه احؿا

َاؾوت؛   آنَوای   ، زيض اظ تًاومىوسی اَسافی کٍ تطای آوُا تسيیه قوسٌ  تٍ

قوًز. حتّوی گواَی تواثیطاتی      یعٌ الظد زض زضين آوُا ایداز ومیَطگع اوو

احؿاؼ ؾطذًضزگی زض آوُا مىّی تط ٖملرطز کاضکىان ذًاَس گصاقت ي 

ٖىوًان  ٍ ه اؾوت کوٍ قوما تو    ورتوٍ مُو ّ زض ایىدوا ایو     کىوس.  ایداز موی 

، تایس تٍ موًاظاو توسيیه َوسف توطای     کاضکىانکىىسٌ اَساف تطای  تسيیه

ـ    آوان، یک ؾیؿت   زَوی توٍ    خثطان ذسمت مىاؾوة توٍ مىٓوًض پوازا

توا اظ   کاضکىاوی کٍ تٍ اَساف گالكی زؾت پیسا کطزوس، َطاحوی کىیوس.  

یوه  ا ایه َطیق کاضکىان ضا تٍ ؾمت زؾتیاتی تٍ اَساف تكوًیق کىیوس.  

اوس،  ساف زؾت پیسا کطزٌتكًیق وثایس مىحهط تٍ کاضکىاوی تاقس کٍ تٍ اَ

تطای زؾتیاتی تٍ اَسف توتـ   تلرٍ تایس کاضکىاوی ضا کٍ تا حسّ مُلًتی

 اوس ضا ویع زضتطگیطز. کطزٌ
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ٌیازیٓ واٝ باسا٘یٓ زر اساي     اٍ٘یاشٜ ٔای  ٞایی  ّٟٔٓ: ٔا اس پازاش

ٖ   ٚظیفٝ ذاٛاٞیٓ رساا٘س ٚ    اي است وٝ زر آیٙسٜ آٖ را باٝ پایاا

 تٛإ٘ٙسي بٝ اتٕاْ رسا٘سٖ آٖ زر ٔا ٚجٛز زارز.

 (commitment) تؼّٟس. 3.1.3

تطای ایىرٍ اَساف اوویعاوىوسٌ تاقوىس الظد اؾوت تُوًض وؿوثی تًافوق       

اَساف َ  تایس زض ضاؾتای اوتٓاضاتی  خمٗی ضيی آوُا يخًز زاقتٍ تاقس.

ای َوطح اؾوتطاتػیک   تاقىس کٍ زض گصقتٍ اظ آوُا زاقتی  ي َ  زض ضاؾت

اَوساف موا زض ایوه ضاؾوتا     اگوط   قطکت تاقس کٍ ضيیرطز ضي تٍ خلً زاضز.

تًاوی  اوتٓاض زاقتٍ تاقی  کٍ تٍ ذوًتی اخوطا قوًوس ي تُّٗوس      وثاقس ومی

 کاضکىان ضا تطای اخطای مًثّط ي کاضای آن خلة کىىس.

ٞٓ وارٔٙساٖ بایس تؼّٟس ٚ تٛافك ٔطتزوی  ّٟٔٓ: ٞٓ وارفزٔایاٖ ٚ

زستیابی باٝ اٞاساف    ٔٙاسب ٔٙابغ جٟت ٔٛرز ٘حٜٛ استفازٜزر 

 زاضتٝ باضٙس.

کاضمىسان ي کاضکىان وٍ تىُا تایوس تًافوق ي تُّٗوس مكوتطکی زض موًضز      

زؾوتیاتی توٍ   تٍ مىًٓض اظ ایه مىاتٕ  مىاؾة مىاتٕ الظد ي وحًٌ اؾتّازٌ

َای واقی اظ زؾتیاتی توٍ   پازاـ تلرٍ تایس زض مًضزاَساف زاقتٍ تاقىس؛ 

كتطی ضا اظ ه تًافق ظمان ي اوطغی تیای اَساف ویع تا یرسیوط تًافق کىىس.
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قًز کٍ کاضکىان وساوىوس   گیطز امّا ماوٕ اظ ایه مؿ لٍ می َط زي َطف می

زاضووس ي کاضفطمایوان    تٍ گٍ مىاتٕ ي اتعاضی تطای زؾتیاتی تٍ اَساف ویاظ

یكوطفت  تٗقیوة مؿویط پ   ویع وساوىس کٍ گٍ مٗیاضَایی ضا تطای وٓاضو ي

ایه تًافق تٍ ایه مٗىوا   کاضکىان تطای زؾتیاتی تٍ اَساف زض وٓط تویطوس.

کىیس،  ط َسفی کٍ تطای کاضکىان مكرّم میویؿت کٍ قما تایس تطای َ

کوٍ کاضکىوان   ؾت تسیه مىًٓض تلرٍ اتعاضی ا تٍ یک تًافق مُلق تطؾیس.

س تٍ یک تًافق ٖمًمی زض مًضز اَسافی کٍ تطای آوُا مكرّم قسٌ تطؾى

ي اظیه َطیق زضگیوط فطآیىوس تىٓوی  اَوساف قوًوس ي زض وتیدوٍ تُّٗوس        

تیكتطی زض اخطای ایوه اَوساف ي تثوسیل اوتٓواضاو توٍ ياقٗیّواو پیوسا        

 ذًاَىس کطز.

زض َىواد تىٓی  اَساف تٍ کاضکىان اخاظٌ زَیس کٍ زضگیوط مثاحثوٍ ي   

تطای ي وٓطاو ذًز ضا زض مًضز ایىرٍ گٍ مىاتٗی  تثازل وٓط تا قما قًوس.

ان ؟ ي زؾتیاتی تٍ اَوساف گوٍ مقوساض ظمو    زؾتیاتی تٍ اَساف الظد اؾت

ًض کلّوی زضگیوط   تی اظ ایه قثیل ضا پاؾود زَىوس ي تُو   گیطز؟ ي ؾًاال می

قوما   گیطی زض مًضز اَساف ٖملیّاتی ي کاضی ذًز قوًوس.  فطآیىس تهمی 

تًاویس اظ کاضمىسان ذًز ترًاَیس کوٍ اَسافكوان ضا ذًزقوان ایدواز      می

ا تٍ ٖىوًان موسیط ممروه اؾوت     قم ي زض گطيٌ تٍ مثاحثٍ توصاضوس.س کىى

 د یوک اظ کاضمىوسان ٖتقوٍ توٍ اضتقوای     تًُض کامل آگاٌ وثاقیس کٍ کوسا 

تىواتطایه محتمول    مُاضو ي یا افعایف زاوف زض یک حًظٌ ذوال، زاضز. 
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يلوی  ضکىان مكتا  آمًظـ يومه ذوسمت تاقوىس    اؾت کٍ تًٗی اظ کا

تٍ کاضمىسان اخواظٌ زَیوس    .َّتٖی وساقتٍ تاقسآوُا اظ ٖتقٍ آوُا امسیط 

َمچىویه توا ایدواز     َایی ضا کٍ تٍ آوُا ٖتقٍ زاضوس، تیامًظوس. کٍ مُاضو

ای اظ  ي اؾتّازٌ اظ َیوف گؿوتطزٌ   خًی گالكی ي ضقاتتی زض محیٍ کاض

ضا  تطای ضؾویسن توٍ اَوساف ي ٖتیوق آوُوا     ، قطایٍ الظد فىًن اوویعقی

 فطاَ  کىیس.

 (feedback) رزباسذٛ. 4.1.3

   ٍ ي  تىٓی  اَساف تًُض قُٕ مًثط ورًاَس تًز، اگط فطنوتی توطای اضایو

تواظذًضز گوًووٍ متًخّوٍ    توسين   تّؿیط تاظذًضز يخوًز وساقوتٍ تاقوس.   

قًیس کٍ کاضکىان زض مؿیط ضؾیسن تٍ اَسافی کٍ تطایكوان   ؾًاالتی می

تاقوس  وساقتٍ اگط تاظذًضز يخًز  قًز؟ تطایكان مُطح می تٗییه کطزی ،

کاضکىان زض مؿیط زضؾتی خُت ضؾیسن  یاتس کٍ گوًوٍ یک مسیط زضمی

زض حقیقت تاظذًضز فطنتی  تٍ اَساف قطاض زاضوس یا زض مؿیطی وازضؾت؟

اؾت تطای انتح ي قّّاف کطزن مؿیط کاضکىان قثل اظ ضؾیسن آووٍ توٍ   

 اَساف.

س وٝ ا٘تظارات ذٛز را ا زٞس باسذٛرز ایٗ أىاٖ را بٝ ضٕا ٔی ّٟٔٓ:

ٛ      وارٔٙساٖ ار بغٛر ضفّاف بیاٖ وٙیاس، باٝ تؼاسیُ ٚظاایف زضا
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حفاظ ٚ تمٛیّات اٍ٘یاشٜ     بپززاسیس ٚ تغییزات السْ را بٝ ٔٙظاٛر 

 واروٙاٖ اػٕاَ وٙیس.

توٍ   ي آل تاظذًضز، گعاضقی اظ ضيوس پیكطفت کواض اؾوت.   زض حالت ایسٌ

زَس کٍ تًُض قّّاف اوتٓواضاو ذوًز ضا اظ    مسیطان اضقس ایه امران ضا می

کاضکىان تیان کىىس ي تٍ تٗسیل اَوساف تؿویاض ؾورت یوا تؿویاض آؾوان       

افوعایف اوویوعٌ    کىىس توطای  ط زیوطی کٍ احؿاؼ میتپطزاظوس ي َط تغیی

ًضز فطنوتی توطای   ؛ اٖمال کىىس. زض ؾًی زیوط تواظذ کاضکىان ویاظ اؾت

موًضز  کىس تا اَمیىان حانل کىىس کٍ آیا زض مؿویط   کاضکىان فطاَ  می

یا تایس زض مؿویط ذوًز انوتحاتی     کىىس ن اضقس حطکت میاوتٓاض مسیطا

س کطز کٍ تا کىوًن توٍ گوٍ    َمچىیه تٍ ذًتی زض  ذًاَى اوداد زَىس.

تطای ازامٍ  َا مدسزا  ي تا مطيض مًفّقیّت ؟اوس َایی زؾت پیسا کطزٌ مًفّقیّت

سّ وٓطتان تًز ظماوی کٍ تٍ اَسافی کٍ م .کىىس ویعٌ مًاٖف پیسااومؿیط 

ـ   تًاویس اظ اَّ کطزیس میزؾت پیسا  َوا   تٖاتی کوٍ اظ تاظذًضزَوا ي گوعاض

 اضتقا ي پیكطفت زض آیىسٌ اؾتّازٌ کىیس. تسؾت قما ضؾیسٌ خُت

 (task complexityپیچیسٌی ٚظیفٝ). 5.1.3

التُاد مطتوًٌ اؾوت توٍ    آذطیه انل زض ت ًضی تىٓی  اَساف ال  ي 

ظماوی کٍ زض وقوف   کىیس.ای کٍ تطای يْایف تٗطیف میؾُح پیچیسگی

خًز زاضز، ایّای مًثط آن تٗطیف قسٌ تطای کاضکىان پیچیسگی تؿیاضی ي
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َای تاالی ترىیری اؾت.کاضمىسی کٍ آن وقوف  تًاومىسیوقف ویاظمىس 

تٍ اي محًل قسٌ ممره اؾت تؿیاض اوویعٌ پیوسا کىوس یوا ممروه اؾوت      

اَسافی ًاخٍُ تا ، زض میک َطف اکثط کاضمىسان تا اوویعٌ اظ مایًؼ قًز.

ي آذوطیه ظموان توطای    قوًوس  اوس یا ترًتی زض  وموی کٍ تؿیاض پیچیسٌ

ي اظ  زَىوس.  یؿت؛ اوویعٌ ذًز ضا اظ زؾت موی زؾتیاتی تٍ آوُا مكرّم و

ؾًی زیوط مسیطان ؾٗی زض َطاحی اَسافی زاضوس کٍ گالكی ي پیچیسٌ 

َای مًخًز میوان اوتٓواضاو   تىاتطایه تطای تٗامل تُتط ي ضفٕ تًاز تاقس.

َای کاضکىوان الظد اؾوت َموًاضٌ اضتثواَی متقاتول       تًاومىسی يسیطان م

تطیه کاضکىان َىوامی کٍ تماد اتٗاز  یعٌحتّی تا اوو میان آوُا تطقطاض قًز.

یک َسف تٍ ذًتی مكرّم وكوسٌ تاقوس، اوویوعٌ ذوًز ضا اظ      پیچیسگی

 زَىس. زؾت می

کوٍ   َای کاضی تؿیاض فىّوی ي پیچیوسٌ، تؿویاض اَمّیوت زاضز     زض محیٍ

مُم ه قًیس کٍ کاضکىان ظمان کوافی توطای ضؾویسن توٍ اَوساف ضا زض      

ظ ظمان زؾوتیاتی توٍ اَوساف تاٖوث     اوتٓاضاو غیط مىُقی ا اذتیاض زاضوس.

 قًز کٍ کاضمىوسان فكواض کواضی ظیوازی ضا تحمّول کىىوس ي متٗاقثوا         می

اؾوتطؼ ظیواز کواَف تواظزَی آوُوا       اؾتطؼ آوُا افعایف یاتس کٍ پیامس

موًضز ویواظ ضا اظ ضيی مىحىوی    قوایس ویواظ تاقوس کوٍ ظموان       ذًاَس تًز.
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امّا تًُض  َای کىًوی کاضکىان تٗییه کىیس. ي تا تًخٍّ تٍ مُاضو 8آمًظـ

 کلّی ضيقی تطای محاؾثٍ زقیق ظمان ضؾیسن تٍ اَساف يخًز وساضز.

 S.M.A.R.Tاٞساف . 3.3

 َای ظیط اؾت:مرّّف ياغٌ S.M.A.R.Tکلمٍ 

 مكرّم (Specific) 

 قاتل ( اوساظٌ گیطیMeasurable) 

 ،زؾتطؼ پصیط قاتل زؾتطؼ (Attainable) 

 ٍياقٕ گطایاو (Realistic) 

 ظماومىس (Timely) 

س تایو  تطای ایىرٍ تتًاوی  اوتٓواض زؾوتیاتی توٍ اَوساف زاقوتٍ تاقوی ،      

زض ازاموٍ   َای شکوط قوسٌ توسيیه کىوی .    اَسافمان ضا تا تًخٍّ تٍ يیػگی

 تًُض ذال تطّضؾی ذًاَی  کطز.َای مصکًض ضا َطیک اظ يیػگی

 

 (specificٔطرّص )1.3.3. 

زاویوس کوٍ   سف مكرّم تاقس قما تًُض قّّاف موی َىوامی کٍ یک َ

قوما تُوًض   اگوط   اوتٓاض زاضیس کساد یک اظ تًقّٗاو قوما توطآيضزٌ قوًز.   

                                                           
8. Learning curve 
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گوٍ گیوعی زؾوت پیوسا کىیوس،      ذًاَیس تٍ مكرّم تیان ورىیس کٍ می

زؾتان قما تتًاوىوس توٍ آن    اقیس کٍ ظیطتًاویس اوتٓاض زاقتٍ تگوًوٍ می

 زَس:تٍ ؾًاالو ظیط پاؾد مىاؾة میَسف تطؾىس؟ یک َسف مكرّم 

 گٍ کؿی تایس کاض ضا اوداد زَس؟ ؟چٝ وسی 

 ذًاَیس تطؾیس؟ای میتٍ گٍ وتیدٍ ؟چٝ چیشي 

 آیا تایس زض مران ذانّی اوتٓاضاو قما تطآيضزٌ قًز؟ ؟وجا 

 زاضیوس توٍ َوسف زؾوت پیوسا      زض گٍ مسّتی زيؾوت   ؟زر چٝ ٔسّتی

 کىیس؟

 َْا زض ؾط ضاٌ ضؾیسن تٍ َسف يخًز زاضووس؟ کساد محسيزیّت ؟وسا 

 آیا تطای ضؾیسن تٍ َسف پیف ویاظَایی الظد اؾت؟

 توا َوطح    گوًوٍ ایه َوسف  ای قما اَمیّت زاضز؟گطا َسف تط ؟چزا

تویطیس کوٍ قوما اظ   زض وٓط قًز؟ تًُض مثال  اؾتطاتػیک قما مطتثٍ می

ایوه   ذًاَیس کٍ اضتثاٌ ذًز تا مكتطیان ضا اضتقا زَىس. ذًز می کاضکىان

گٍ اتّّاقاتی تایس تیّتس کٍ اضتثواٌ   .َسف تٍ اوساظٌ کافی مكرّم ویؿت

ٍ   گوًوٍ قما متًخٍّ ذًاَ تا مكتطیان اضتقا یاتس؟ اضتثواٌ توا    یوس قوس کو

 اگط قوما توٍ ؾوًاالتی اظ    مكتطیان تٍ اوساظٌ کافی اضتقا پیسا کطزٌ اؾت؟

قوًز پاؾود زَیوس َوسف قوما       ل ؾًاالتی کٍ زض شیول مُوطح موی   قثی

 تط ذًاَس قس. مكرّم
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 تماد مكتطیاوی کٍ کاضکىان تروف فوطيـ توا آوُوا زض      ؟چٝ وسا٘ی

 وّط اؾت(. 751)کٍ تًُض مثال تٗساز آوُا  اضتثاٌ َؿتىس.

 ای اضتثاٌ مًثّط تطقطاض کىىس  ذًاَ  کاضکىاو  تٍ گًوٍ می ؟چٝ چیشي

ذًاَىس ضاخٕ تٍ ترىًلًغی ایىتطوت توا یوک فوطز     می مكتطیانکٍ يقتی 

ایه مُ ّ، َىوامی  .کاضکىان مه ضا اوتراب کىىس کىىس مكًضو مترهّم

مواٌ  مسّو یر تٍ قطکت زضَای مكتطیان  قًز کٍ تٗساز تماؼ محقّق می

وّوط مكوتطی قوطکت     751 ي کاضکىان تٍ تمواد  زضنس افعایف یاتس. 21

زَوس ضا توٍ    قطکت اضایٍ موی  ماتی کٍذس ي ایمیل اضؾال کىىس تا قطکت

 س.آوُا مٗطّفی کىى

 قٗثٍ قطکت کٍ َو  اکىوًن مكوتطیان توا آوُوا اضتثواٌ        5زض  ؟وجا

 مؿتقی  زاضوس.

 ماٌ 6زض مسّو  ؟زر چٝ ٔسّت. 

 ٓحسّاقل یک ؾال اظ مكتطیاوی ک؟ اس وساْ ٔطتزیاٖ ضزٚع وٙی ٍ

 اؾت تا قطکت اضتثاَی وساقتىس، قطئ کىی .

 ـ  تطای  ؟چزا مكوتطیان ي افوعایف    ، کواَف قورایاو  افوعایف فوطي

کٍ موسّ وٓوط َوطح اؾوتطاتػیک      ضيایت مكتطیان مًخًز زض تاظاض َسفی

زَوی  توا تتوًاوی  زض آیىوسٌ توٍ       اضتثاٌ تا مكتطیان ضا اضتقوا موی   ماؾت.

 مكتطیان تیكتط ي ؾُ  تاظاض تیكتط زؾت پیسا کىی !
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 (measurableٌیزي ) . لابُ ا٘ساس1.3.3ٜ

گیطی تاقوس  قًز تایس قاتل اوساظٌکٍ تطای کاضکىان مٗیّه می ط َسفیَ

تا تتًاوی  زض َط لحٍٓ زضیاتی  کٍ گقسض کاضکىان تا َسف تٗیویه قوسٌ   

اگوط   قوًز. وی فطآیىس ضؾیسن تٍ َسف ترمیل موی فانلٍ زاضوس ي گٍ ظما

تًُض مثال تیوان   قما یک مقیاؼ مىاؾة تطای کلّ پطيغٌ زاقتٍ تاقیس.

تًاویوس  آووواٌ موی   مكتطی خسیس خصب کىیس. 711اضیس کىیس کٍ قهس ز

 گقوسض فّٗالیوت کىوس ي گوٍ      تٗییه کىیس کوٍ َوط کاضمىوس تایوس زض ضيظ    

َایی کىس کٍ ایه تٗساز مكتطی ضا خصب کىی  ي تٍ َوسف ذوًز   فّٗالیّت

ٍ اَوساف ضا توٍ   زَوس کو   یطی تٍ قما ایه امران ضا میگ ایه اوساظٌ تطؾی .

ي تٍ کاضکىان اٖتد کىیس ضيظ توٍ ضيظ تایوس   اخعای کًگرتط تقؿی  کىیس 

یاتی تٍ اَساف کوًگرتط   زؾت ي زض قثال َایی ضا اوداد زَىس. یّتگٍ فّٗال

ویعٌ آوُا ضا تطای ضؾیسن تٍ َوسف  او یه َطیقا اظتٍ آوُا پازاـ زَیس تا 

ایىوًوٍ ویؿت کٍ تماد مٗیاضَایی کٍ تطای ؾىدف  کتن افعایف زَیس.

ضيوس قاتل تیان تاقىس. تٍ ًَض مثال: اگط قما اظ  می ضظیاتی اَساف تراضي ا

ذًز ضا تُتط تىًیؿس، گوًووٍ   یاتی ذًز ترًاَیس کٍ گعاضقُایمسیط ٖمل

 گیطی کىیس؟ ضا اوساظٌ گعاضقُا تًاویس تُتط تًزن می

کىس کٍ مٗیاضَای مىاؾوثی   َای ظیط تٍ قما کمک می پاؾد تٍ پطؾف

 یک اظ اَسافتان پیسا کىیس. تطای َط
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 ٝ؟ٔمسار چ 

 ؟چٝ ٔمسار وٕتز یا بیطتز 

 ؟ٚلت یىبار بایس بٝ ٞسف بزسیٓ ٞز چٙس 

   ٔیاشاٖ ذغاا ٚ اضاتباٞات    ؟ وٙاس با چٝ ٘زذی واٞص پیاسا(

 ضىایات ٔطتزیاٖ( ،ٌشارضٟا

 بااسزٜ   زرآٔاس،  )حجٓ تِٛیاس،  ؟با چٝ ٘زذی افشایص پیسا وٙس

 (اريٌذ سزٔایٝ

قًیس کٍ  گوًوٍ متًخٍّ می یا تًُض مرتهط تٍ ایه ؾًال پاؾد زَیس کٍ

 کاضکىان تٍ اَسافی کٍ تطایكان تٗییه کطزیس زؾت یافتىس؟

تٔ اظ زؾوتیاتی کاضکىوان توٍ    اگط قما یک تهًیط قّّاف اظ وحوًٌ اَّو  

زاقتٍ تاقیس، آمازگی الظد خُوت تقًیوت اوویوعٌ    زض شَه ذًز اَساف، 

گوٍ   گوطزی .  اض زاضیس. حوال توٍ مثوال قثول توط موی      کاضکىان ضا زض اذتی

موسیط اخطایوی اوترواب     ضَایی ضا تطای ؾىدف مىاؾوة گعاضقوُای  مٗیا

 مكرّم قًز؟ ضيوس افعایف یا کاَف کیّیّت گعاضقُاکىی  تا 

قوًز تؿوتوی    قسّو تٍ ؤً گعاضقی کٍ اضائوٍ موی   مٗیاضَای اوتراتی تٍ

تًاوی  مٗیاضَایی ماوىس مٗیاضَایی کٍ زض ازامٍ تٍ  امّا تًُض کلّی می زاضز.

 قسٌ ضا زض وٓط تویطی .آن اقاضٌ 
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 زرصس واٞص زر ذغاٞاي ٌزأزي ٚ أنئی 

 زرصس تغییز حجٓ ٔتٗ ٌشارش 

 زرصس تغییز ٘زخ سٔاٖ السْ بزاي اصنح ٚ باس٘ٛیسی ٌشارش 

 ٜجساَٚ ٌشارضٟا ٕ٘ٛزارٞا، ٞا، زرصس تغییزات حجٓ زاز 

    زرصس واٞص زفؼات ػٛزت ٌشارش جٟت اصنح، عای یاه

 )یه ٔاٜ، یه ٞفتٝ(  زٚرٜ ٔطرّص

ممره اؾت الظد تاقس تطای اوتراب مٗیاضَای مىاؾة اوسکی ذلّاقیّت 

 ٍ کىیوس کوٍ مٗیاضَوایی کوٍ اوترواب       ترطج زَیس، امّا تٍ ایه ورتٍ تًخّو

کىس َسفمىس تاقىس، تٍ وحًی کٍ َطکؽ تٍ وتایح اضظیاتی وواٌ  کىیس می

ٍ   تطؾس. ییرؿاو تٍ وتیحٍ کوٍ َیچوًووٍ    ای تاقوس  ي ماَیّت مٗیواض توًوو

 زذالت قرهی زض آن ضاٌ پیسا ورىس.

 (attainableلابُ زستزس ). 3.3.3

ی َوط  َماوًُض کٍ زض ترف قثل تًيیح زازی ، زاقته یک مٗیاض تطا

توطای  مىاؾوة  زَس کٍ یک َوطح کواضی   َسف تٍ قما ایه امران ضا می

تطای زؾتیاتی کاضمىسان ذًز تسيیه کىیس، کٍ تسيیه ي اخطای ایه َطح 

، الظد اؾوت مُمو ه   ل اظ قوطئ توٍ کواض   امّا قث .اَساف يطيضی اؾتتٍ 

. تًُض مثوال اگوط قوما زض موًضز     زؾتطؼ پصیطوس قًیس کٍ اَساف ياقٗا 

َوای مكوتطیان توٍ     زضنس افعایف زض تٗساز ظوگ 21ضا  ، َسف ذًزقثل
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ؾًال ضا اظ ذًز تپطؾیس کوٍ  زَیس، تایس ایه َّتٍ قطاض  6قطکت زض َی 

تطای پاؾود توٍ ایوه     یا ذیط؟یه َسف امران پصیط اؾت زؾتیاتی تٍ ا آیا

َایی تطای تحقّق َسف  اتی کىیس کٍ گٍ مىاتٕ ي تًاومىسیتایس اضظی ؾًال

ن تامیه آن مىواتٕ ضا زاضز  تًا ،ویاظ اؾت ي آیا قطکت زض ييٗیّت کىًوی

توٍ ؾومت   ؟ اگط یک َسف زؾت ویافتىی تاقس، قوما زض حطکوت   یا ذیط

نًضو یا تایس  زض ایه قًیس. َایی مًاخٍ می تتحقّق آن َسف تا محسيزیّ

َای ؾط ضاٌ ضا اظ میان تطزاضیس یا ؾُح اوتٓواضاو اظ اَوساف ي    محسيزیّت

زض غیط ایه نوًضو آن گیوعی کوٍ قوما زض      تحقّق آوُا ضا تٗسیل کىیس.

طای اذتیاض ذًاَیس زاقت یک تی  ؾطذًضزٌ ذًاَوس توًز کوٍ حتّوی تو     

ظیطا تايض زاضوس کوٍ زؾتطؾوی توٍ     س.کى تحقّق اَساف قما تتـ َ  ومی

پوؽ اظ تٗوسیل اَوساف ي اظ میوان تطزاقوته       اَساف غیط ممروه اؾوت.  

اَمیىوان زَیوس کوٍ اَوساف      کاضکىوان   ، الظد اؾوت توٍ   َوا  محسيزیّت

تسیه مىًٓض یک َطح کاضی ضيظاوٍ توطای   قسٌ قاتل زؾتطؼ اوس. تٗسیل

 مكرّم ومایس. آوُا تسيیه کىیس کٍ مطاحل ضؾیسن تٍ َسف ضا تطای آوُا

 (realistikٚالغ ٌزایا٘ٝ). 4.3.3

گطایاوٍ تسيیه قسٌ اؾت کٍ قما ي تی  کاضیتوان، ٖتقوٍ ي   َسفی ياقٕ

 کىیوس. آن اَساف ضا زض ذًزتان مكاَسٌ میتًاومىسی الظد تطای تحقّق 

ایه تسان مٗىا ورًاَس تًز کٍ اَساف ياقٕ گطایاوٍ، ؾازٌ ي ؾوُح پواییه   
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خطایوی ي توا   اؾت کٍ تا تحلیل يْایف ي فطآیىس اَؿتىس تلرٍ تٍ ایه مٗى

زض َىوواد تحلیول    اووس. َا ي مىاتٕ قطکت تسيیه قسٌتًخٍّ تٍ تًاومىسی

 :التی اظیه قثیل ضا اظ ذًز تپطؾیساَساف تایس ؾًا

 ،السْ بازاي   ابشارآالت، ...( ٔٙابغ ا٘سا٘ی، آیا ٔٙابغ )ٔٙابغ ٔاِی

 ؟زستیابی بٝ اٞساف را زر اذتیار زاریٓ

 آیا بزاي تحمّك اٞسافی وٝ اس ٘ظز استزاتژیه إٞیّت زار٘س، اس 

 ؟ٞا ٚ ٚاحسٞاي زیٍز بزذٛرزاریٓرتٕاٖزپاحٕایت 

 ؟سٔاٖ وافی زر اذتیار زارز ،آیا تیٓ واري بزاي اجزاي ٞسف 

 ؟ٞاي السْ اس تیٓ واري صٛرت ٌزفتٝ آیا حٕایت 

    چٝ وٕبٛزٞایی زر سٔیٙٝ تجزبٝ ٚ زا٘ص بزاي تحمّاك اٞاساف

 ؟ٚجٛز زارز

 ٞاي ٔزبٛط بٝ زا٘ص ٚ تجزبٝ زر ساسٔاٖ باا   وساْ یه اس ضؼف

 ؟ضٛز )رٞبز ساسٔاٖ( جبزاٖ ٔی حٕایت ٔٗ

  بازاي واروٙااٖ    ذٛبی ٝ ب بٙسي تزجیحات اٞساف را آیا اِٚٛیّت

 ؟اْ تبییٗ وززٜ

 ٍ ضا توٍ   Rحوطف   ،S.M.A.R.Tَوای خسیوس اظ مٗیواض     زض تطذی وؿور

تا ایه تٗثیط تایس قما  زَىس. وؿثت می( Relevantياتؿتوی ي اضتثاٌ )
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اَساف تسيیه قسٌ تا گٍ حوس زض ضاؾوتای مامًضیّوت    زض وٓط تویطیس کٍ 

آیوا اَوساف    س؟وؾاظمان ي زض گاضگًب َطح اؾتطاتػیک ؾاظمان قطاض زاض

اَوساف  کىىوسٌ زؾوتايضزَا ي    ای تسيیه قسٌ کٍ ترمیول  ياحس توًوٍَط 

 ،کٍ تطای َط فطز مٗویّه قوسٌ  ياحسَای زیوط ؾاظمان تاقس؟ آیا اَسافی 

ي اگط زض ضاؾتای  ؟زَس َای فطزی اي ضا افعایف می مُاضو َا ي یتًاومىس

افعایف مُاضتُای آوان ویؿت تٍ گٍ زلیل ؾٗی زض متقاٖس کوطزن آووان   

 زاضی ؟ ي زض یک خملٍ:

 واروٙاٖ تٙاساب ٞاي  با تٛإ٘ٙسي تا چٝ حس اٞساف تؼییٗ ضسٜ 

 ؟زارز

 :(timely) سٔإ٘ٙس. 5.3.3

ذوًاَی  توٍ آن   یکوٍ مو   S.M.A.R.Tَوای  آذطیه يیػگی اظ يیػگی

تسين تٗییه محسيزیّت ظماوی تطای اَساف ظماومىس تًزن اؾت.  ،تپطزاظی 

، قوما  ذطیه ظمان توطای زؾوتیاتی توٍ اَوساف    ي تٍ ٖثاضو تُتط تٗییه آ

تٗیویه   اوویعٌ الظد تطای تحقّق َطگٍ ظيزتط اَساف ضا ورًاَیوس زاقوت.  

ؿواؼ  یوک اح  ،تیىاوٍ تطای زؾتیاتی تٍ اَوساف  محسيزٌ ظماوی ياقٕیک 

زَوس   کىس ي زض وتیدٍ تٍ آوُا اوویعٌ می يطيضو تطای کاضکىان ایداز می

َوا   کوٍ ؾواظمان   تٍ ایوه ؾوثة   حقّق اَساف حطکت کىىس.کٍ تٍ ؾمت ت

ایوه   ،، تحقّوق اَوساف زض یوک ظموان مكورّم      پیًؾتٍ زض حال تغییطوس
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تا تحقّوق اَوساف    ،َس کٍ ٖلیطغ  تغییطاو ؾاظماویز ما میٍ تًمیه ضا ت

تًاوی  توٍ حطکوت ذوًز زض گواضگًب      ظمان محسيز ي مٗیّه، میزض یک 

مان ضا توا تغییوطاو ؾواظمان    تطاتػیک ؾاظمان ازامٍ زَی  ي ذًزَطح اؾ

کاضکىان ایه احؿاؼ ایداز قًز کٍ ظموان تٗیویه   اگط زض  تُثیق زَی .

اَمیّت َوسف ضا   ،ؾت تغییط قطایٍقسٌ آوقسض ًَالوی اؾت کٍ ممره ا

 اظ تیه تثطز، َطگع تٍ ؾمت تحقّق اَساف گامی تطورًاَىس زاقت.

 9تٙظیٓ اٞساف بٝ رٚش ػمب ٌزز. 4.3

َای تىٓی  اَساف ایه اؾت کٍ اظ اوتُا قطئ کىی   یری زیوط اظ ضيـ

مؿیط َطح اؾتطاتػیک ضا تهًضو ٖقة گطز َی کىی  تا ي زض شَه ذًز 

اتٗی ویاظمىسی ؟ مطحلٍ تطای زؾتیاتی تٍ اَساف تٍ گٍ مى زضیاتی  زض َط

موا مٗموًال    ٖرؽ ضيـ مٗمًل تىٓی  اَساف اؾت.ایه ضيـ زض خُت 

کىی  ي مطحلٍ توٍ مطحلوٍ توٍ     ایی کٍ زض آن حًًض زاضی  قطئ میاظ خ

امّا اگط قما اظ آذط  کىی . ؾیسن تٍ اَساف آیىسٌ ذًز حطکت میؾمت ض

ًز کوٍ آیوا   قو  مٗرًؼ َی کىیس، مكرّم موی طاحل ضا قطئ کىیس ي م

ضؾویسن توٍ اَوساف مٗویّه     ای کٍ قما توطای   اَساف زض گاضگًب ظماوی

 اوس یا ذیط؟ تیىاوٍ تًزٌ کطزیس ياقٕ

                                                           
9. Backward 
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َساف تا ضيیروطز ٖقوة گوطز توسیه     تًُض ذتنٍ مطاحل فطآیىس تىٓی  ا

 : اوس قطح

  َای  َسف وُایی ضا تا تًخٍّ تٍ يیػگیS.M.A.R.T.مكرّم کىیس ، 

      ٍاظ َسف وُایی قطئ کىیس، ؾپؽ ایه ؾًال ضا اظ ذوًز تپطؾویس کو

 ای ضا تایس ترمیل کىیس؟ اظ ضؾیسن تٍ َسف وُایی گٍ مطحلٍ قثل

  لٍ قثل اظ ضؾویسن توٍ َوسف گوٍ     مدسزا اظ ذًز تپطؾیس زيّمیه مطح

 ای اؾت؟ ي زض آن مطحلٍ گٍ اَسافی تایس محقّق قًز؟ مطحلٍ

  حطکوت توٍ   ؾیسن توٍ ايّلویه مطحلوٍ    ایه ضيوس پطؾف ؾًاالو ضا تا ض

 ؾمت َسف، ترطاض کىیس.

تط اظ ظمواوی   قة گطز حطکت می کىی ، تؿیاض ؾازٌيقتی تسیه قرل ٖ

کطزی ، مطاحل ضا قىاؾوایی   رطز ضي تٍ خلً اَساف ضا تسيیه میکٍ تا ضيی

افتىس یا توٍ   زض ضيیرطز ضي تٍ خلً، تؿیاضی اظ مطاحل اظ قل  می کىی . می

قوما ضا يازاض   ،گوطا  امّا زض ضيیرطز ٖقوة  قًوس. طزٌ میزؾت فطامًقی ؾپ

ت کىیوس ي توٍ قوما ایوه امروان ضا      کىس کٍ زض خُت مٗرًؼ حطکو  می

زَس کٍ تؿىدیس کٍ آیا ظماوی کٍ توطای َوط مطحلوٍ تٗیویه کطزیوس       می

تیىاوٍ تٗییه قسٌ یا ذیط؟ ي اگوط ياقوٕ تیىاووٍ تٗیویه وكوسٌ، گوٍ        ياقٕ

 ظماوی ياقٕ تیىاوٍ تایس اوداد زَیس. اقساماتی تطای تُیٍّ یک گاضگًب
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 فصُ چٟارْ:

 :(ployتٕٟیس ٚ الساْ ). 4

 ٔؼزّفی . 1.4

گٍ مٗىای تمُیس تاض مٗىایی مىّی زاضز امّوا زض ایىدوا مىٓوًض موا      اگط

تا ضقثا ي تقًیّت خایواٌ ذًز زض تاظاض اؾتّازٌ اظ ًَـ ذًز خُت ضقاتت 

ًیس توا  تسیه مىًُض قما ویاظمىسیس کوٍ تروًتی توا ضقثوا آقوىا قو       اؾت.

اضز توا   َایی کٍ تطای مكتطیان اَمیّوت ز  تكریم زَیس گوًوٍ زض حًظٌ

یوک تروف اظ َوطح     قًیس؟ ؾپؽ زض گاد تٗس تٍ ٖىًان آوُا مقایؿٍ می

 :مطکع کىیس کٍاویس ضيی ایه مُلة تتً اؾتطاتػیک قما می

ٔحسٚزٜ ٍٞٙأی وٝ بٝ تحّیُ رفتار ٔطتزیاٖ بٝ ٔٙظٛر تٛسؼٝ 

پززاسیس، ٘یاسٔٙسیس وٝ بغٛر ٕٞشٔاٖ  فؼّاِیّت ذٛز زر باسار ٔی

 :ٔٙظٛر بایسبسیٗ  .رٚي ٘ماط لّٛت ٚ ضؼف رلبا ٔتٕزوش ضٛیس

 .وقاٌ يٗف تىواٌ ذًز ضا کاَف زَیس ي کمثًزَا ضا خثطان کىیس 
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 تقًیت کىیس. وقاٌ قًّو ذًز ضا 

 ی َای طیاوی متمطکع کىیس کٍ مراَة حًظٌتماد تًان ذًز ضيی مكت

 قطاض زاضوس. َؿتىس کٍ وقاٌ قًّو قما زض وقاٌ

ٍ َا مؿتلعد ایه اؾت کوٍ مكوتطیان ذوًز ضا تو     الثتٍ تماد ایه فّٗالیت

ايّلویه قوسد تٗوس اظ قوىاذت      زض تسيیه تمُیساو الظد، ذًتی تكىاؾیس.

زض  زض فهول تٗوس،   ثا تٍ وحًی مُلًب اؾت.ضق کافی مكتطیان، قىاذت

کوٍ زض آن فّٗالیوت زاضز،    مًضز قىاذت تاظاض ي خایواٌ قطکت زض تاظاضی

 تًيیح ذًاَی  زاز.

 .رلبا را برٛبی ضٙاسایی وٙیس. 4.1

س تا وقواٌ قوًّو ي يوٗف ي    قما ویاظ زاضیس کٍ زضتاضٌ ضقثا تحقیق کىی

کٍ زض خصب ي حّّ  مكتطیان مكتط  تا قما تسؾوت  َایی ضا  مًفّقیّت

تطای آورٍ تروف تمُیوس ي اقوساد مًخوًز زض      قىاؾایی کىیس.ضا آيضزوس 

َطح اؾتطاتػیک ترًتی تسيیه قًز تایس اَّتٖاو مىاؾوثی گوطزآيضی ي   

مىاتٕ تؿیاضی تطای زؾتیاتی تٍ اَّتٖاو الظد زض مًضز ضقثا  .تحلیل قًز

کٍ ضقثوا زض موًضز    ایه اَّتٖاو ضا اظ مُالثی تًاویس قما می يخًز زاضز.

اَّتٖاو تیكتط زض مًضز ضقثوا   آيضی کىیس. کىىس، خمٕ ذًزقان تیان می

 :تًاویس اظ مىاتٕ ظیط تسؾت آيضیس ضا می
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 يب ؾایت ضقثا. 

 َای تاظاضیاتی ضقثا تطيقًضَا ي کاتالًگ. 

 َای ؾاالوٍ ضقثا گعاضـ. 

 مُالة گاج قسٌ تًؾیلٍ ضقثا. 

 کىىس ضقثا تطای محهًالو ذًز مىتكط می َای کٍ مللٗزؾتًضا. 

 ٌَوای مًؾّؿواو    تًؾّوٍ مكوتطیان زض يب ؾوایت   َایی کوٍ   تىسی ضز

 .گیطز ای ي وٓاضتی نًضو می مكايضٌ

 ٍقًز تىسی نىٗت کٍ ؾاالوٍ مىتكط می گعاضـ ضتث. 

 ّقًز او مىتكط میمقاالو مطتًٌ تٍ ضقثا کٍ زض مدل. 

ضقثوا مىتكوط   ذوًز   تًخٍّ زاقتٍ تاقیس کٍ اَّتٖاو اضیثی کٍ تًؾّوٍ  

وٓاضتی مىتكط  ای ي اظٌ اَّتٖاتی کٍ مًؾّؿاو مكايضٌقًز تایس تٍ اوس می

 ،کىىس مًضز تًخٍّ قطاض گیطوس. خؿتدًی اَّتٖاو تٍ قورل َسفمىوس   می

تًُض مثال  خُت کكف وقاٌ يٗف احتمالی ضقثا ذًاَس تًز.تُتطیه ضاٌ 

اظ فوطيـ ضقیوة    ًَض مرطّض اظ ذسماو پؽٍ مكتطیان یری اظ ضقثا ت اگط

حهوًالو قوطکت   کىىس یا اظ کیّیّت تؿیاض وامُلًب م اتطاظ واضيایتی می

ً  ؛ قما میآيضوس ضقیة ؾره تٍ میان می ض تًاویس اظ ایه اَّتٖاو تٍ مىٓو

گوٍ   َط ٍ ذسماو ذًز اؾتّازٌ کىیس.تُثًز تًلیس محهًالو ذًز ي اضائ

تطای ضقاتت تا ضقثا مدُّعتط ذًاَیوس   ،آيضی کىیس او تیكتطی خمٕاَّتٖ

 قس.
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 .بسا٘یس آ٘چٝ بایس زربارٜ رلبا. 1.1.4

ؾًاالو تؿیاض ظیازی زضتاضٌ ضقثوا يخوًز زاضز کوٍ قوما تایوس اظ ذوًز       

توسلیل ایىروٍ اکثوط     تپطؾیس ي تٍ قرلی مىاؾة توٍ آوُوا پاؾود زَیوس.    

ثطیّت افطاز اؾت تىواتطایه  اک ، زض زؾتطؼَّتٖاو ٖمًمی زض مًضز ضقثاا

، توٍ یروی اظ   آيضی اَّتٖواو زضتواضٌ ضقثوا ضا    تًاویس يْیٍّ خمٕ قما می

ایوه نوًضو توطای    کاضمىساوی کٍ زض اذتیاض زاضیس محًّل کىیس. زض غیوط  

 تًاویس یک مكايض تاظاضیاتی اؾترساد کىیس. تحقیق زض تاظاض می

اذت وّّی رلبا ٘یاس زاریس، ضٙ وٝ بٝ ٔٙظٛرّٟٔٓ: بیطتز اعّنػاتی 

 زر فضاي ػٕٛٔی لابُ زستزس است. بسا٘یس؛

ضٌ ضقثوا توٍ آوُوا پاؾود زَیوس      ًاویوس زضتوا  ت ی کوٍ موی  تٗسازی اظ ؾًاالت

 اوس اظ: ٖثاضو

  گٍ تٗساز ضقیة يخًز زاضز؟ 

       تا کساد یک اظ ضقثا تًُض مؿتقی  ي تا کساد یک تُوًض غیوط مؿوتقی

 کىیس؟ اتت میضق

  تطی تطای  تُسیس خسّی ،ا تا خصب مكتطیان َسف قماکساد یک اظ ضقث

 آیىس؟ قما زض تاظاض تٍ حؿاب می کىًوی مًقٗیّت
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زض تسيیه اؾتطاتػی مىاؾة تطای پاؾود توٍ    کٍ ،زؾتٍ اظ ضقثا ورتٍ: ایه

يلًیووت توواالتطی وؿووثت تووٍ زیوووط ضقثووا  حطکوواو اؾووتطاتػیک ضقثووا اظ ا

 تطذًضزاضوس.

        ضقثا زض کدا قطاض زاضوس؟ آیوا معیّوت خغطافیوایی زض خوصب مكوتطیان

 تاظاضی کٍ زض آن حًًض زاضیس مًثّط اؾت؟

  اوساظٌ ضقثا زض مقایؿٍ تا اوساظٌ تىواٌ قما گوًوٍ اؾت؟ 

  َایی زاضیس کٍ ضقثا آن مىاتٕ ضا زض اذتیواض   قما گٍ مىاتٕ ي تًاومىسی

 وساضوس؟

  گط زض حوال ضقوس َؿوتىس، ؾوطٖت     ا ضقثا زض حال ضقس َؿتىس؟ ي اآی

 ضقس آوُا گقسض اؾت؟

  َوای   و ي ذسماو قما زض مقایؿٍ تا ضقثوا، زض يیػگوی  گوًوٍ محهًال

، تهًیط تطوس، وحًٌ تًظیوٕ محهوًالو ي   ٖملرطزی ماوىس: کیّیّت، قیمت

 کىس؟ اظ فطيـ، معیّت ضقاتتی ایداز می ذسماو پؽ

  وٓط مكتطیان قما زض مًضز ضقثایتان گیؿت؟ 

  ٌاوس؟ ٗف ضقثای قما کسادقًّو ي ي وقا 

   کساد زؾتٍ اظ مكتطیان قما ممره اؾت تٍ مهطف محهًالو ضقثای

 قما گطایف پیسا کىس؟

  مكتطیان انلی ضقثای قما گٍ کؿاوی َؿتىس؟ 
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  ؟ب کساد گطيٌ اظ مكتطیان ٖتقٍ َؿتیسقما تٍ خص 

   ٍزقوًاض  ، تا گوٍ اووساظٌ   اوس تا ضقثای قما زض اضتثاٌخصب مكتطیاوی ک

 ذًاَس تًز؟

 یَوای  ؾپاضی فّٗالیّت ، تطينتا ضقثا تًاوس، قطاضزاز تداضی ایه اضتثاٌ می

اؾتّازٌ اظ ذسماو پؽ اظ فطيـ مىاؾة ي ضياتُی اظیوه   یا تٍ ضقثایتان

یک ضقیة توٍ تىوواٌ قوما ضا    خىؽ تاقس کٍ َعیىٍ خاتدایی مكتطی اظ 

 کىس. ظیاز می

   ضقثای قما تٍ گٍ میعان اؾت؟قسضو ضياتٍ میان مكتطیان ضقیة ي 

   ضياتٍ قرهی تا ضقثا  گیطوسگان کلیسی زضين ؾاظمان قما، آیا تهمی

 زاضوس؟ 

 کىس. ن آوُا تطای تغییط ضا زقًاضتط میزاقته گىیه ضياتُی متقاٖس کطز

  َای ؾاظمان توٍ مىٓوًض    َایی خُت تًؾٍٗ فّٗالیّت گٍ مىاتٕ يمُاضو

 تایس کؿة قًز؟ ظزن تٍ ضقثا، يطتٍ

 زض آیىسٌ ؾًاالو تیكتطی زض مًضز ضقثا مُطح کىی الظد اؾت ایه کٍ 

ی کٍ تىوواٌ  نىٗت ؛ تؿتوی تٍ محیٍ يیا َمیه تٗساز ؾًال کافی اؾت

زاضز. ي ایىرٍ فًای نىٗت تا گوٍ اووساظٌ اقوثأ    رىس، زض آن فّٗالیت می

قما َمًاضٌ ذًز ضا زض مٗطو مقایؿٍ تا ضقثا قوطاض زَیوس ي    قسٌ اؾت؟

اوداد ایوه   راض اظ مكتطیان کلیسی ي تا اضظـ تاظاض کمک تویطیس.تطای ایى
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طٌ محیٍ ذاضخی ي ضقثوا ضا  مقایؿاو ضیؿک واقی اظ تُسیساو غیطمىتٓ

 زَس. کاَف می

 .بٍٙاٜ ذٛز را زر ٔمایسٝ با رلبا رتبٝ بٙسي وٙیس. 1.1.4

مت، ًٖاملی يخًز زاضوس کٍ مكتطیان َىواد اوتراب محهوًل یوا ذوس   

زَىوس. زض وٓوط مكوتطیان َموٍ ًٖامول       ي ؾىدف قطاض میمًضز اضظیاتی 

تطای مكتطیان نىایٕ مرتلف ي فًاَای مرتلف  اَمیّت یرؿاوی وساضوس.

 متّايو تاقس.تًاوس يظن اَمیّت ًٖامل،  فیایی میخغطا

طیان ي ضقثایتووان اَّتٖوواو کؿووة ىوووامی کووٍ قووما زض مووًضز مكووتَ

تیكتطیه  تاقیس کٍ مكتطیانی یافته ًٖاملی کىیس، تایس َمًاضٌ زض پ می

پؽ اظ یافته ایوه ًٖامول ذوًز ضا زض     اوس. ای آن ًٖامل قائلاَمیّت ضا تط

 میعان زؾتیاتی تٍ آن ًٖامل تا ضقثا مقایؿٍ کىیس.

زض ظیط لیؿتی اظ ًٖاملی کٍ مٗموًال تیكوتطیه اَمیّوت ضا توطای ضقثوا      

توٍ پایوان   پؽ اظ ایىرٍ تحقیقاو ذًز ضا زض مًضز ضقثا  زاضوس، آمسٌ اؾت.

ای ضا اذص  کٍ زض مقایؿٍ تا ضقثا گٍ ضتثٍضؾاوسیس؛ حال تایس تطّضؾی کىیس 

توٍ   91توا   9َای اقاضٌ قسٌ یک ومطٌ اظ  تطای َط یک اظ آیت  کىیس. می

تطای ومایاووط تستطیه ٖملرطز ي ومطٌ  9ومطٌ  تىواٌ ذًز اذتهال زَیس.

تحقّق آن زاقتٍ تطای آیتمی اؾت کٍ تىواٌ تُتطیه ٖملرطز ضا تطای  91

 اؾت.
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     لّوه، ایمیول،  )تًؾویلٍ ت  میعان پكتیثاوی فىّوی مىاؾوة اظ مكوتطیان 

 .(پیامک یا اظ َطیق يب ؾایت

  َای ؾاذتاضقرىاوٍ میعان ٖطيٍ محهًالو تا يیػگی. 

  میعان اوُٗاف پصیطی قطکت زض تُثیق ذًز تا ویاظ مكتطیان. 

  میعان کىتطل کیّیّت محهًالو ي ذسماو قطکت. 

   کىیس ُازن تٍ آوچٍ تٍ مكتطیان ٖطيٍ میواضظـ. 

  کىىس تاظذًضزَایی کٍ مكتطیان اضائٍ میگًیی مىاؾة تٍ  پاؾد. 

  میعان تكًیق مكتطیان تٍ اضائٍ تاظذًضز. 

   ذوسماتی کوٍ قوطکت ٖطيوٍ      میعان آگاَی کاضکىان اظ محهوًالو ي

 .کىس می

  ماوىووس: گوواضاوتی،  میووعان اضائووٍ پیكووىُازاو اضتقووا زَىووسٌ ذووسماو (

 .، اوُٗاف پصیطی زض تٗییه قیمت فطيـ(تحقیقاو يیػٌ

  ٍَای پیكىُازی مىاؾة تطای پطزاذت مكتطیان اضائٍ گعیى. 

  ،ظمان مىاؾوة   میعان ٖمل تٍ تُّٗساو )تحقّق کیّیّت ، وتایح مىاؾة

 .اضؾال ي تحًیل محهًالو(

  نتًاومىسی ایداز قُطو ي اٖتثاض مىاؾة زض میان مكتطیا. 

    میعان تًاومىسی زض کؿة اٖتثواض   ٕ کىىوسگان،   میوان کاضکىوان، تًظیو

 .کىىسگان مًاز ايّلیٍ تامیه َا ي ياؾٍُ

  میعان تُّٗس تٍ تطقطاضی اضتثاٌ تا مكتطیان. 
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  پصیطی زض قثال محیٍ ظیؿت مؿ ًلیّت. 

   َای تىواٌ مثاحث حاکمیّت قطکتی زض اؾتطاتػیمیعان اٖمال. 

کىس، خعي وقاٌ قوًّو قوما محؿوًب    یافت زض 91َط آیتمی کٍ ومطٌ 

 ي تطای تقًیوت آن  قًز ي تایس ضيی آن تمطکع تیكتطی زاقتٍ تاقیس می

تُوًض مثوال اگوط زض ؾوال گصقوتٍ       آيضی کىیس. اَّتٖاو تیكتطی خمٕ

 زضنس ؾّاضقاو مكتطیان تٍ مًقٕ تٍ زؾت مكتطیان ضؾویسٌ اؾوت.  98

 تٍ مكتطیان ومطٌ کاالتًان وتیدٍ گطفت کٍ قما زض تحًیل تٍ مًقٕ  می

زض ياقٕ آوچٍ کٍ تیكتط ویواظ توٍ تاکیوس ي تًخّوٍ      کىیس. تاالیی کؿة می

کوٍ زض آوُوا وموطٌ پواییىی کؿوة      َوایی اؾوت    ی ترفزاضز، تمطکع ضي

توًیػٌ تایوس توٍ     قًوس. محؿًب میایس ي تٍ وحًی وقاٌ يٗف قما  کطزٌ

كتط تًخّوٍ  تی قًوس؛ ظ وٓط مكتطیان تا اَمیّت تلقی میوقاٌ يّٗی کٍ ا

کىیس ي ضفٕ ایه وقاٌ يٗف ضا زض زؾتًض کاض توسيیه َوطح اؾوتطاتػیک    

ُی زض ضفٕ ایه وقاٌ يٗف امروان  ظیطا ک  تًخّ ؾاظمان ذًز قطاض زَیس.

کىس ي اظیه َوط  مكوتطیان قوما ضا     اؾتّازٌ ضا تطای ضقثا فطاَ  می ؾً

 خصب ذًاَىس کطز.

افی اظ وّاٌ قًّو ي قما تٍ ٖىًان مسیط قطکت َمًاضٌ تایس، تهًیط قّّ

ایوه تهوًیط اَّتٖواو     يٗف قطکتتان زض مقایؿٍ تا ضقثا زاقتٍ تاقویس. 

الظد تطای اضتقا ؾُح اثطتركی قطکت خُوت تقًیّوت خایوواٌ ذوًز زض     
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َمچىیه توا اضظـ وُوازن توٍ مكوتطیان ي پاؾود       کىس. تاظاض ضا فطاَ  می

یی کوٍ زض  َا طیان ي تراضگیطی تُتطیه تًاومىسیمىاؾة تٍ ویاظَای مكت

اذتیاض زاضیس، تىوواٌ ذوًز ضا زض تطاتوط اظ زؾوت زازن مكوتطیان مهوًن       

ي اظ ؾًی زیوط مُم ه ذًاَیوس قوس کوٍ اَّتٖواو الظد      ذًاَیس کطز.

 کؿة خایواٌ ي ؾُ  مىاؾة زض تاظاض ضقاتت ضا زض اذتیاض زاضیس.تطای 
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 فصُ پٙجٓ:

 تؼییٗ جایٍاٜ ذٛز زر باسار. 5

 ٔؼزّفی . 1.5

 َای خصّاتی کٍ کاال ي َیدان قما تطای تماد يیػگی ٖلیطغ  اقتیا  ي

کىس، حقیقت ایه اؾت کٍ فقوٍ   ت تىواٌ قما تٍ مكتطیان اضائٍ میذسم

کواال ي محهوًل قوما ضا     ،مًخوًز زض تواظاض  تٗساز محسيزی اظ خمٗیّوت  

زَوس کوٍ تىُوا     ایه مًئً تٍ ؾازگی وكان می ذطیساضی ذًاَىس کطز.

کىىوس کوٍ احؿواؼ     ي ذسمت تىواٌ  قما ضا ذطیساضی میمكتطیاوی کاال 

 کىىس کاالی قما تطای آوُا مُلًتیّت ي مىّٗوت ایدواز ذًاَوس کوطز.     می

محهوًل پیكوىُازی تىوواٌ    ظ تسیُی اؾت کٍ َمٍ افطاز تٍ یک اووساظٌ ا 

تىاتطایه زض گواد ايّل يْیّوٍ قوما تكوریم ي      قًوس. مىس ومی قما تُطٌ

کاال ي ذسمت تىواٌ قما  قىاؾایی مكتطیاوی اؾت کٍ تٍ نًضو تالقًٌ اظ

تایس تماد تًان، ظمان ي ؾطمایٍ ذوًز ضا   زض مطحلٍ تٗس ي قًوس متىّٕ می
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؛ متمطکوع  ًض زاضووس ن موصکًض زض آن حًو  ضيی تركی اظ تاظاض کٍ مكتطیا

ي  91ی اؾووت کووٍ تووٍ ٖىووًان تاظاضیوواتی َووسف ایووه تموواد گیووع کىیووس.

، گطيَوی اظ موطزد   99یوک تروف تواظاض    قوًز.  تىسی تاظاض تیان می تقؿی 

توصاضیوس تًنویف تیكوتطی اظ     َؿتىس کٍ زضين تاظاض َسف قوطاض زاضووس.  

ظاض : گوًوٍ تایس کٍآ زض وواٌ ايّل ایه ؾًال پیف می تاظاضیاتی اضائٍ زَی .

ظاض َسف ضا تٍ وحًی مىاؾة تٍ ي گوًوٍ ایه تا َسف ضا تكریم زَی ؟

ی  تُتط تًان ذًز ضا ضيی ایوه  تا تتًاو َای کًگرتط تقؿی  کىی ؟ ترف

 َا متمطکع کىی . ترف

ّٟٔٓ: حمیمت ایٗ است واٝ فماظ تؼاساز ٔحاسٚزي اس جٕؼیّات      

 واال ٚ ٔحصَٛ ضٕا را ذزیساري ذٛاٞٙاس وازز.   ،ٔٛجٛز زر باسار

ٚ وااال   ،زٞس وٝ تٟٙا ٔطتزیا٘ی ایٗ ٔٛضٛع بٝ سازٌی ٘طاٖ ٔی

وٙٙاس   وٙٙس وٝ احسااس ٔای   ذسٔت بٍٙاٜ  ضٕا را ذزیساري ٔی

 .واالي ضٕا بزاي آٟ٘ا ٔغّٛبیّت ٚ ٔٙفؼت ایجاز ذٛاٞس وزز

                                                           
10. Target marketing  
11. Market segment 
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 تطریص باسار ٞسف. 1.5

 .ا٘ٛاع باسار. 1.1.5

اظ مكوتطیان   تطی ، مىًٓض موا گطيَوی   َىوامی کٍ ياغٌ تاظاض ضا تراض می

س کٍ موا اظ ویاظَوا ي ٖوازاو ضفتواضی آوُوا تروًتی       تالقًٌّ ي تالّٗل َؿتى

تطای آورٍ تاظاض َسفتان ضا مكرّم کىیس زض اتتسا تایوس توٍ    آگاَی زاضی .

 ایه حقیقت تًخٍّ کىیس کٍ ؾٍ زؾتٍ کلّی تطای تاظاض قاتل تهًّض اؾت.

   :ٖباسار ٔطتزیا 

ذاوًاضَوا محهوًالو ي    ذوال  تاظاضی اؾت کوٍ موطزد ٖامّوٍ ي تُوًض    

َوای ذوًز،    ا توٍ مىٓوًض کؿوة مىّٗوت ي ضفوٕ ویواظ      َا ض ذسماو تىواٌ

قًز  ا قامل ذًاضتاض، ما یحتاج ذاوٍ ي... میایه کاالَ کىىس. ذطیساضی می

 زَىس. ًالو مًخًز زض تاظاض ضا تكریل میکٍ ٖمًد محه

  باسار صٙؼت: 

قوما   ي َؿوتىس  92َوای تدواضی   ظاضی اؾت کٍ زيَطف مثازلٍ، تىواٌتا

قیس توا آوُوا   فطي َا می ٍ ٖىًان مازٌّ ايّلیٍّ تٍ ؾاظمانمحهًالو ذًز ضا ت

ذوسماو   فطآيضی کطزٌ ي تٍ  قورل محهوًالو ي   زض ظودیطٌ تامیه ذًز

 وٓط ذًز ٖطيٍ کىىس. مسّ

                                                           
12. Business to Business 
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تدُیوعاو  آالو ازاضی،  زّ ذاد، تدُیعاو کامپیًتط، ماقیهتًُض مثال: مًا

 كًوس.یه تاظاض مثازلٍ میزض ا ...،مطتًٌ تٍ وٓافت ازاضاو ي

  باسار ٚاسغٝ ٞا: 

ٍ زض ایه تاظاض قما  َوایی ماوىوس    محهًالو ي ذسماو ذًز ضا تٍ ياؾوُ

ٍ    فطيقویس.  فطيقان، موی  فطيقان ي ٖمسٌ ذطزٌ  َوا  زض مطحلوٍ تٗوس ياؾوُ

َطیوق   کىىوس ي اظ  َای زیوط ٖطيٍ می مدسّزا محهًالو قما ضا تٍ تىواٌ

اگط قما یک تىواٌ تًلیوسی َؿوتیس    س.آيضو ایه مثازالو ؾًز تسؾت می

ٍ     ممره اؾت قطایُی پ َوایی   یف آیس کوٍ محهوًل ذوًز ضا توٍ ياؾوُ

، خایوواٌ  اض فطيـ محهوًالو مكواتٍ محهوًل قوما    تّطيقیس کٍ زض تاظ

اوس ي ؾُ  تاظاض تٍ مطاتة تُتوطی وؿوثت توٍ     تط اظ قما پیسا کطزٌ مىاؾة

 قما زض اذتیاض زاضوس.

پطزاظیس ممروه   ي ذسماو ذًز میًالو َىوامی کٍ تٍ تاظاضیاتی محه

 مًاخٍ قًیس. ظ یک گطيٌ اظ تاظاضَای کٍ زض تاال اقاضٌ قس،اؾت تا تیف ا

، تواظاض َوسف متّوايتی زاضووس ي      کىیس کٍ َط کساد اظ ایوه تاظاضَوا   تًخٍّ

ویاظمىس اؾوتطاتػی تاظاضیواتی متّوايتی َؿوتىس. تُوًض مثوال اگوط قوما         

ای کٍ تطای فطيـ گاپوط توٍ   اؾتطاتػیفطيقىسٌ زؾتواٌ گاپوط َؿتیس، 

کىیس تًُض حت  تا اؾتطاتػی فوطيـ گواپوط    َا ي ازاضاو اتّراش می قطکت
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َوای ذوًز اظ گواپوط اؾوتّازٌ      ٍ کاضتطان ذاووی کٍ تطای گواج ٖروؽ  ت

 کىىس؛ تّايو ذًاَس زاقت. می

 ؟چزا ٔحصَٛ یا ذسٔت ضٕا. 1.1.5

كرّم کىیوس کوٍ   زض مطحلٍ تٗسی تایس م پؽ اظ تكریم تاظاض َسف،

ىىوس؟  گطا اوتٓاض زاضیس مكتطیان کاال ي ذسمت تىواٌ قما ضا ذطیوساضی ک 

کٍ کاال ي ذسمت قوما توطای مكوتطیان توٍ     تسیه مىًٓض تایس مىافٗی ضا 

َوای کلیوسی ي    کىاض آن يیػگیآيضی کىیس ي زض  آيضز ضا خمٕ می اضمغان

اب َوای کلیوسی ي خوصّ    گوٍ يیػگوی   اگط خصّاب َط محهًل ضا تىًیؿیس.

امّوا زض وُایوت    ؾواظز.  اظ کاالَای زیووط ضقثوا متموایع موی     کاالی قما ضا

وویعٌ ذطیس کىس؛ ا ي ذسمت  قما تطای مكتطی ایداز میمىافٗی کٍ کاال 

 تٍ ایه مثال ؾازٌ تًخٍّ کىیس: ضز.آي ضا زض مكتطی تًخًز می

خسیوس ضا ٖطيوٍ   ذًاَیس یک ؾواٖت ظوووساض    تهًّض کىیس کٍ قما می

خصّاب ایه ؾواٖت تؿویاض َیدوان     َای قما زضتاضٌ يیػگی احتماال کىیس.

َوا   اضیاتی ایه محهًل ضيی َمویه يیػگوی  تطای تاظایس ي قهس زاضیس  ظزٌ

َىس تساوىس ایه اؾت کوٍ  ذًا امّا آوچٍ مكتطیان می تمطکع ي تاکیس کىیس.

ؾوًال   پاؾد تٍ ایه کىس؟ َا گٍ مكرلی ضا تطای آوُا ضفٕ می ایه يیػگی

 َا ي تّايو میان يیػگی 2زض خسيل  کىس. ضا مكرّم میمىافٕ مكتطیان 

زض ایه خسيل تٍ ایه ورتٍ تًخٍّ کىیوس   مىافٕ ضا ترًتی مكرّم کطزی .
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تًاوس گىسیه مىّٗوت ضا توطای مكوتطیان توٍ اضمغوان       کٍ یک يیػگی می

 تیايضز.

 ٞا ٚیژٌی ٔٙافغ 
زيتاض ظوگ می ظوس تا اَمیىان حانل کىس کٍ تُوًض  

 اظ ذوًاب تلىوس قوسیس.َمچىیه     کامل ًَقویاضیس ي 

می تًاویس آياَای مرتلّی ضا تطای ظووگ َكوساض ان   

 تٗییه کىیس.

 ظوگ زيگاوٍ

 امران زیوسن نوّحٍ ؾواٖت ضا توطای قوما فوطاَ        

می کىس تسين ایىرٍ ویاظ تٍ ضيقه کوطزن گوطا٘ یوا    

 اؾتّازٌ اظ لىع یا ٖیىک زاقتٍ تاقیس.

 تعضگ  LEDومایكوط 

کٍ زض َىواد کٍ زيؾت زاضیس ایه امران ضا می زَس 

اظ ضازیً اؾتّازٌ کىیس یا ؾاٖت ضا تطای ضيقه کطزن 

 ضازیً زض یک ظمان مكرّم تىٓی  کىیس.

 AM/FMضازیً 

تثسیل می کىس ي  MP3ٖمت ؾاٖت قما ضا تٍ یک 

تٍ قما ایه امران ضا می زَس کٍ تا نسای مًظیک 

 مًضز ٖتقٍ تان اظ ذًاب تیساض قًیس.

MP3 player jack 

ؾاٖت ضا زضتطاض يطتاتی کٍ ممره اؾت زض َىواد 

 ذًاب تٍ آن ياضز کىیس، محافٓت می کىس.

 خلس پتؾتیری تازياد

اگط ؾاٖت تٍ َط زلیلی زگاض مكرل قًز می تًاویس 

 تطاحتی آن ضا تًٗیى کىیس.

 قطٌ یک ؾال گاضوتی تی قیس ي

 1جسَٚ ضٕارٜ 

یس کوٍ محهوًل ي ذوسمت    اگط قما وتًاویس تٍ مكتطیان ذًز تیان کى

تًاویس اوتٓاض زاقتٍ تاقیس  کىس؛ ومی ما گٍ مىافٗی تطای آوُا ایداز میق
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ایه اؾاؼ محهوًل قوما ضا    کٍ آوُا مىافٕ محهًل قما ضا زضیاتىس ي تط

اگوط زض تكوریم مىوافٕ محهوًلتان ویاظمىوس کموک        ذطیساضی کىىوس. 

ظیوط توٍ آن   َای کواالیی کوٍ زض    تىسی يیػگی تًاویس اظ زؾتٍ می َؿتیس

 اقاضٌ قسٌ، کمک تویطیس.

  :ٔٙافغ تجاري 

پوطزاظز کوٍ گوًووٍ     ح ایوه مًيؤً موی   ایه زؾتٍ اظ مىافٕ تٍ تكوطی 

تداضو آوُوا ؾوًز ي مىّٗوت    زض  اؾتّازٌ ایه محهًل تًؾٍّ مكتطیان،

ممره اؾت محهًل قوما يوایٗاو ضا کواَف زَوس یوا       کىس؟ ایداز می

تطوس قطکت ضا اضتقا تركس َعیىٍ تًلیس محهًل ضا کاَف زَس یا تهًیط 

 ي زض وُایت فطآیىس خصب مكتطیان ضا تؿُیل کىس.

  :ٔٙافغ فّٙی 

ز ترىًلًغیک تٍ محهًالو ایه زؾتٍ اظ مىافٕ یک يیػگی مىحهط تّط

تویطیس کٍ  تًُض مثال یک وطد افعاض حؿاتساضی ضا زض وٓط کىس. ايافٍ می

ًز ي ؾوطٖت  َای مرتلف َماَىوگ قو  93تًاوس تا پایواٌ زازٌ تطاحتی می

 َا زاضز. تاالیی زض اوتقال زازٌ

 

                                                           
13. Data base 
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  :ٔٙافغ فزآیٙسي 

تًُض مثال ممره اؾوت   َسف ایه مىافٕ اضتقا یک فطآیىس ذال اؾت.

وّط ؾاٖت  9111ؾطپطؾت تًلیسی کٍ تٍ تاظگی اؾترساد کطزی  ؾاالوٍ 

افوعاض خسیوسی ذطیوساضی     یا وطد کىس.خًیی ظماوی  زض فطآیىس تًلیس نطفٍ

 َا ضا کاَف زَس. ذُاَای امتیی مًخًز زض گعاضـ نسزض 81کىیس کٍ 

ىافٕ محهًالو ي ذسماو قطکت تًخّوٍ توٍ   ضاٌ زیوط تطای قىاؾایی م

زض ايّلویه   کىىوس.  کٍ محهًل ضا تطای مكتطی تًنیف موی کلماتی اؾت 

کٍ گاد ؾٗی کىیس یک خملٍ زض مًضز محهًل ي ذسمت ذًز تىًیؿیس 

 :تا یری اظ کلماو ظیط آغاظ قًز

  کىس ...  میتهسیق 

 زَس ...  اخاظٌ می 

 کىس ...  تقًیت می 

 زَس ...  گؿتطـ می 

 کىس ...  زضیافت می 

 کىس ...  فٗأل می 

 زَس ... اضتقا می 

 کىس ...  تیكیىٍ می 

 کىس اظ ...  خلًگیطی می 
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 زَس ...  کاَف می 

 زَس ...  افعایف می 

 ٌکىس ...  تط می ؾاز 

 کىس ... تط می ضاحت 

 تطاتط ...  کىس زض ماوٕ ایداز می 

اظ زیوط کاضمىسان مًخًز زض ؾاظمان ترًاَیس تا زض ایه فطآیىس قطکت 

ای اظ مىوافٕ ممروه زضتواضٌ محهوًل ي      تا تتًاویس َیوف گؿوتطزٌ  کىىس 

َوط مكوتطی    ذسمت تىواَتان، خُت اضائٍ تٍ مكوتطیان تسؾوت آيضیوس.   

ممره اؾت مىّٗت ذانّی اظ محهًل قما تثطز کٍ تا مىوافٕ موسّ وٓوط    

ای اظ مىافٕ  تٍ َمیه خُت َیف گؿتطزٌ مكتطیان متّايو تاقس.زیوط 

ىوس  تًاووس توٍ اتوعاضی قسضتم    کطزیس موی  کٍ تا مكاضکت کاضمىسان تسيیه

زَس زض َط تاظاض َسف ي َط ترف تاظاض  تثسیل قًز کٍ تٍ قما امران می

 ضيی مىّٗت متىاؾة تا َمان ترف تاکیس کىیس.

اس تمسیٓ واُّ بااسار باٝ     ت استّٟٔٓ: فزآیٙس تمسیٓ باسار ػبار

ٞاا،   وٝ ٔطتزیاٖ حاضز زر ٞز براص ٚیژٌای  ٞاي وٛچه  برص

 ٔٙحصز بفززي زار٘س.  ٘یاسٞا ٚ تزجیحات ٔتفاٚت ٚ
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 .باسار ذٛز را تمسیٓ بٙسي وٙیس. 3.1.5

زاوی  کٍ َوط مكوتطی ویاظَوای مرتلوف ي زض       ذًتی میٍ َمٍ ما ت

تىوواتطایه  زاضز.متّووايتی اظ محهووًالو زض مقایؿووٍ تووا مكووتطیان زیوووط 

مكتطی ضا تًُض  َىوامی قما زض تاظاض مًفّق ذًاَیس قس کٍ ویاظَای َط

ان ذوًز ضا توط   ا تتًاویس مكوتطی قم اگط مؿتقی  تا ذًز اي مطتثٍ ؾاظیس.

اؾتطاتػی سی کىیس، زضآیىسٌ ذًاَیس تًاوؿت تى گطيٌاؾاؼ ویاظَای آوُا 

کٍ تًُض مؿتقی  تا تاظاضیاتی مىاؾة تا َطگطيٌ ضا تٍ وحًی تسيیه کىیس 

ایه تسان مٗىاؾت کٍ ممره اؾوت توطای    ویاظَای آوان زض اضتثاٌ تاقس.

ّٗت ذانّی اظ پا کىیس کٍ ضيی مى َط گطيٌ کمپیه تثلیغاتی متّايتی تط

کىس کٍ ایه مىّٗوت توطای اًٖوای آن گوطيٌ اظ      محهًل قما تاکیس می

 اؾوت.  ايلًیّت تاالتطی وؿثت تٍ زیوط مىوافٕ محهوًل قوما، تطذوًضزاض    

تاظاضَای تؿیاض تعضگ تایس زض اتتسا تٍ تاظاضَای َسف کًگرتطی تقؿوی   

 کىی . َا می تىسی ترف ئ تٍ تقؿی ؾپؽ زض َط تاظاض َسف، قط قًوس.

ض شیل توٍ آن اقواضٌ قوسٌ    تىسی تط مثىای گُاض يیػگی کٍ ز ایه تقؿی 

 :ذًاَس تًز

   جغزافیایی:ٚیژٌی ٞاي 

ایوه   قوًوس.  تىسی می خغطافیایی تقؿی ما تطاؾاؼ مىاَق مكتطیان ق

ٍ  تىسی می تقؿی   ای یوا ملّوی تاقوس.    تًاوس تهًضو محلّی، قُطی، مىُقو
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ایی ماوىس تُوطان قوما گىوسیه    حتّی ممره اؾت زض یک مىُقٍ خغطافی

اضؾوال  تىسی زیوط تط مثىای میعان زؾتطؾی تٍ محهوًل، ظموان    تقؿی 

ٍ  مطؾًالو پؿتی ي زیوط يیػگی اگوط قوما    تاقویس.  َای مكتطیان زاقوت

افیایی تطای قما مالک یک تداضو مهالح ؾاذتماوی َؿتیس مىُقٍ خغط

تیكتطی وؿثت تٍ ظماوی کٍ قما مالک یوک فطيقوواٌ    اَمّیت تٍ مطاتة

الک یک تداضو آوتیه َ  تاقویس  زاضز. حتّی اگط قما م ،آوتیه َؿتیس

 يز.ض مكتطیان، ٖامل مُمّی توٍ قوماض موی    خغطافیاییَمچىان مًقّٗیت 

، ممروه اؾوت تیكوتط    فطيقویس  ًض مثال اگط قما تدُیعاو اؾری میتُ

 ضيی مىاَقی تمطکع کىیس کٍ يضظـ اؾری زض آن مىاَق تؿیاض ضایوح ي 

مىاؾوة توطای اؾوری َو       متسايل اؾت ي اظ َطفی قطایٍ آب ي ًَایی

خغطافیوایی زض نوىایٗی ماوىوس     تًُض کلی مًقٗیّوت زاضای اَمیّت اؾت. 

، تدُیعاو گطمایكی، مهالح ؾواذتماوی ي لوًاظد   یٍاو تًُنىایٕ تدُیع

 يضظقی اَمیّت تؿیاضی زاضز.

مطظَای کكوًض ذوًز اوترواب    اگط قما تاظاض َسف ذًز ضا زض ذاضج اظ 

ایس تایس تؿىدیس کٍ آیا اؾتطاتػی متىاؾة توا فطَىوگ ي ظتوان آن     ومًزٌ

ٍ    کكًض زض اذتیا ٍ َوای اؾوتطاتػیک کو    ض زاضیس؟ آیوا زضتواضٌ اووًأ گعیىو

اووساظٌ کوافی   ن کكًض افوعایف زَوس توٍ    تًاوس ؾُ  تاظاض قما ضا زض آ می

َای اؾتطاتػیری کٍ ٖملی  ایس؟ کساد یک اظ گعیىٍ تحقیق ي مُالٍٗ کطزٌ
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تطای ایداز یک يب ؾایت تٍ ظتان زیووط   تایس اوتراب قًز؟ ،ذًاَس تًز

 ازگی زاضیس؟ زض ایه قطایٍ،یا تثازل اضظ واقی اظ تداضو زض آن کكًض آم

تؿوعایی زض توسيیه َوطح تاظاضیواتی قوما       َای خغطافیایی تواثیط  يیػگی

 ذًاَىس زاقت.

  جٕؼیّت ضٙاذتی:ٞاي  ٚیژٌی 

ٍ زَس کٍ تو  تٍ قما ایه امران ضا می تی،اَّتٖاو خمٗیّ َوا ي   ا ذًاؾوت

َای خمٗیّت قىاذتی تطای  يیػگی تیكتط آقىا قًی . ویاظَای مكتطیان،

 ل مًاضز ظیط تاقس:تًاوس قام می ،َط یک اظ مكتطیان

  ؾه 

   خىؿیّت 

  مصَة 

  ؾُح زضآمس 

  ٌتٗساز اًٖای ذاوًاز 

  )تٗساز فطظوسان )زض یک گطيٌ ؾىّی مكرّم 

  ييٗیّت تاَل 

  ترهّم 

  )ييٗیّت مؿره )مؿتاخط یا مالک 
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تًاووس توٍ قورل     َای خمٗیّت قىاذتی می تطای مكتطیان نىٗت يیػگی

 ظیط تاقس:

  نىٗت 

  اوساظٌ قطکت 

   قطکتتٗساز قٗة 

  تٗساز کاضکىان 

  ٍزضآمس ؾاالو 

  ؾه قطکت 

  وطخ ضقس قطکت 

، تىوسی تواظاض َوسف    َوایی مٗیواض توطای تقؿوی      ؾًمیه زؾتٍ اظ يیػگی

 َای ضياوكىاذتی َؿتىس. يیػگی

  رٚا٘طٙاذتی:ٞاي  ٚیژٌی 

، تايضَوا آن تروف اظ   َا َای زض اضتثاٌ تا احؿاؾاو، ووطـ ایه يیػگی

اظ مكوتطیان توٍ ایوه     تًُض مثال تًٗی کطزی .تاظاض اؾت کٍ ما اوتراب 

کىىس کٍ تٍ آوُوا احؿواؼ توًزن زض یوک      ضا ذطیساضی می ٖلّت یک کاال

کاالَوای   کىوس.  طای آوُوا ایدواز موی   زَس ي مىافٕ اختماٖی ت گطيٌ ضا می

ظ کاالَوایی  زاض، َمووی ا َوای تطووس   تدُیعاو الرتطيویری، لثاؼ ،لًکؽ
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ذتی کوٍ توٍ مكوتطیان اضائوٍ     اوكوىا َوای ضي  َؿتىس کوٍ ترواَط يیػگوی   

 تروف اظ تواظاض زاضای ماَیّوت    تىاتطایه َط قًوس. زَىس، ذطیساضی می می

َای ضياوكىاذتی کوٍ   يیػگی َاؾت. ضياوكىاذتی متمایعی اظ زیوط ترف

 :ن زض وٓط ذًاَیس گطفت ٖثاضتىس اظاحتماال قما تطای تاظاض مكتطیا

 میعان تّطیح ي قاز تًزن 

  ضيـ ظوسگی 

  تثٗیّت اظ مس ضيظمیعان 

 خایواٌ ذاوًازگی 

 َای ذاوًازگی  گطایف 

 َا  ؾطگطمی 

 ٍيضظـ يتّطیحاو ذاضج اظ ذاو 

 میعان محتاٌ تًزن 

 میعان اٖتقازاو مصَثی 

 میعان ضيقىّرط تًزن 

 پصیطی زض قثال خامٍٗ میعان مؿ ًلیّت 

 پصیطی وؿثت تٍ محیٍ ظیؿت میعان مؿ ًلیّت 

   میعان ٖتقٍ تٍ ترىًلًغی 

  ؤً قغل ي ؾمت ؾاظماوی 
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َوای ظیوط    توًان اظ يیػگوی   َا موی  َمچىیه تطای تّریک مىاؾة تداضو

 اؾتّازٌ کطز:

 خایواٌ تداضو 

 الوًی تداضو 

  ٖطيٍ قسٌ زض تداضواوًأ محهًالو 

 پصیطی اختماٖی  مؿ ًلیّت 

 ضَثط نىٗت تًزن 

  وًآيض تًزن 

 تمطکع ضيی کاضکىان 

  ؤً ویطيی کاض 

 الوًی مسیطیتی 

 حتاٌ تًزنمیعان م 

  میعان ؾاذتاض قرىی 

 اختماٖی  گطایكُای 

 َای پیكىُازی تٍ کاضکىان اوًأ آمًظـ مُاضو 

 میعان اَمیّت زازن تٍ ؾُح تحهیتو کاضکىان 

َوای   ٗیاضَای گُاضگاوٍ توٍ تًنویف يیػگوی   تٍ ٖىًان آذطیه زؾتٍ اظ م

 پطزاظی . ضفتاضی می
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  ٞاي رفتاري: ٚیژٌی 

هوًل ي یوا ذوسمت    ای کٍ مكتطیان مح َا تا وحًٌ ماَیّت ایه يیػگی 

ممره اؾت مكوتطیان تىُوا    زض اضتثاٌ اؾت. ،کىىس قما ضا ذطیساضی می

 محهًل قما ضا ذطیساضی کىىس کٍ مىاتٕ آوُوا توٍ پایوان ضؾویسٌ     ظماوی 

تُوًض  تًاوىوس   ای اؾت کٍ تىُا می يکاض آوُا تٍ گًوٍ یا قطایٍ کؿةتاقس 

ممره اؾوت محهوًل    الیاوٍ محهًل قما ضا ذطیساضی کىىس.فهلی ي ؾ

ىُوا ظمواوی محهوًل     ي تىاتطایه ت قما اظ زیس مكتطی لًکؽ تىٓط تطؾس

کىس کٍ احؿاؼ کىس زضآمسـ افعایف یافتٍ ي پًل  قما ضا ذطیساضی می

َوای   تدواضو  .یوک کواالی لوًکؽ ضا زض اذتیواض زاضز    کافی تطای ذطیس 

اؾت ؾاالوٍ یا َط يقت کوٍ احؿواؼ    مرتلف َ  ماوىس مكتطیان ممره

 کىىس پًل کافی زض اذتیاض زاضوس تٍ ذطیس تپطزاظوس.

اظمىسیس تٍ ؾًاالو ظیط تطای تكریم ماَیت ضفتاضی تاظاض َسف ذًز وی

 :پاؾد زَیس

  کىىس؟ ان محهًل قما ضا ذطیساضی میگٍ ظماوی ي گطا مكتطی 

  کىىس؟ ٗساز اظ محهًل قما ضا ذطیساضی میگٍ ت 

  يقت یرثاض محهًل قما ضا ذطیساضی می کىىس؟َط گىس 

  کكس تا تهمی  تٍ ذطیس محهًل قما کىىس؟ گقسض ًَل می 
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   ٍُا توطای ذطیوس   ... ( تط تهمی  آوًٖاملی اظ خملٍ )کیّیّت، ظمان يگ

 گصاضز؟ محهًل قما تاثیط می

  کىىس؟ َای تًظیٕ قما، محهًل ضا ذطیساضی می اظ کساد یک اظ کاوال 

  ًکىىس؟ ل قما اؾتّازٌ میزضکدا اظ محه 

تٍ مىًٓض اؾتّازٌ اظ تماد اَّتٖاتی کٍ اظ پاؾد ؾًاالو تسؾوت آموسٌ   

تایس تٗییه کىیس کٍ کساد یک اظ اَّتٖاو کاضتطز تیكتطی زض تكوریم  

ق تازتواوی گىوسیه   : اگوط قوما قوای   ض مثوال تًُ ي اضظیاتی مكتطیان زاضز.

ط يیػگی ضفتواضی  فطيقیس، ؾُح زضآمس مكتطیان اظ َ میلیًن زالضی می

ی توطای  امّا اگط قما محهًالو کمک آمًظقو  زیوطی مُمتط ذًاَس تًز.

کىیوس، تمطکوع قوما تایوس ضيی تطکیوة       ؾال ٖطيوٍ موی   5کًزکان ظیط 

تًاویس کتوة ي   ٍ قما میذاوًازٌ ي تٗساز کًزکاوی زض َط ذاوًازٌ تاقس ک

 محهًالو ذًز ضا تٍ آوُا ٖطيٍ کىیس.

ٞااي   بٍیزیس وٝ واساْ زساتٝ اس  ٚیژٌای   ٓ ٟٔٓ: ضٕا بایس تصٕی

 ؟ٔطتزیاٖ بزاي تطریص ٚ ارسیابی ٔطتزیاٖ، ٔفیستز٘س

کىیس کٍ  قایس قما گىس يیػگی زیوط ویع ايافٍ کىیس، مثت اگط فرط می

تو تاالتط مراَة محهًالو قوما ذًاَىوس   َای تا ؾُح تحهی ذاوًازٌ

ی ذًز لحاِ کىیوس  َا ضا ویع زض اضظیات تایس میعان تحهیتو ذاوًازٌ تًز،

امّا وثایس ضيی يیػگی فطَىوی تًزن ذاوًاضَا تمطکوع کىیوس مووط ایىروٍ     



84          تفکر استراتژیک  

گواد تٗوس    محهًالو قما حايی مُالة فطَىوی تطای کًزکان تاقس. زض

َایی تطای مكتطیان قوما   رّم کىیس زض َىواد ذطیس گٍ يیػگیتایس مك

ٍ آ اَمیّت زاضز؟  ا کواضتطز، مىوس َؿوتىس یو    یا آوُا تیكتط تٍ واد تطوس ٖتقو

تًاویوس   تسیه مىًٓض می گیطوس؟ کیّیّت ي َعیىٍ محهًالو ضا زض وٓط می

 اظ مكتطیان ذًز تًؾیلٍ فطمی مكاتٍ فطد ظیط وٓطؾىدی تٍ ٖمل آيضیس.

توطای گعیىوٍ کو      9 ومطٌ زَیس. 5تا  9َای ظیط اظ  تٍ َطکساد اظ يیػگی

 : تطای گعیىٍ تؿیاض مُ  5اَمیّت ي 

 واد تطوس 

 قیمت 

  ًّٔمحهًالوتى 

 تطذًضز کاضکىان ترف فطيـ ي فطيقىسگان 

  وحًٌ اضائٍ ذسمت 

 ٍتىسی محهًالو تؿت 

 ٌمًقٗیّت فطيقوا 

 زض زؾتطؼ تًزن محهًالو ي مطاکع فطيـ 

 ترّیّاو تٍ مكتطی 

 َای تاظاضیاتی تطگعاضی کمپیه 

 ٌضاحتی زض اؾتّاز 
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 وقل محهًالو ذطیساضی قسٌي ضاحتی حمل 

 ٍَای پطزاذت تطای مكتطیان گعیى 

قما تایس تهًیط قّّافی اظ تاظاض َسف ي تركی کٍ زض آن حًًض زاضیوس  

زاضیوس کوٍ اَّتٖواو ضا تروًتی      قوما ایوه تًاومىوسی ضا    زاقتٍ تاقویس. 

 کاض تىسیوس. ٍ آيضی کىیس ي وتایح تحلیل اوُا ضا زض خصب مكتطیان ت خمٕ

امّا قثل اظ َط گیع ویاظمىسیس کٍ تساویس کٍ اَّتٖاو موًضز ویواظ ذوًز ضا    

 گوًوٍ تسؾت آيضیس؟

 .تحمیك زربارٜ باساري وٝ زر آٖ حضٛر زاریس. 4.1.5

ٍ  ذًقثرتاوٍ حد  ظیازی اظ اَّتٖواو زض  َوای   َوای زاوكورسٌ   کتاتراوو

 ایه اؾتّازٌ اظ َوط  ٖتيٌ تط َای محلّی مًخًز اؾت. ت ي کتاتراوٍمسیطی

 کىس توا تواظاض َوسف ذوًز ضا تُتوط ي      مىاتٕ ظیط تٍ قما کمک می یک اظ

 تیكتط تكىاؾیس.

  :ٔٛسّسات آٔاري 

کىىوس کوٍ زضتواضٌ     ضا مىتكوط موی   َایی گعاضـ مًؾّؿاو آماضی َط ؾالٍ

ٖاتی ضا زض اذتیاض ٖموًد قوطاض   َای خمٗیّت قىاذتی خامٍٗ اَّت يیػگی

خمٗیّت کولّ کكوًض توًزٌ، امّوا      گٍ ایه اَّتٖاو زض مًضز اگط .زَىس می
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َا ي قُطَا زض  تٍ تّریک اؾتانَا اَّتٖاتی ضا  تًٗی خسايل ایه گعاضـ

 گصاضز. اذتیاض ما می

 ٞا: سزضٕاري 

گوصاضز   اتی کوٍ ؾطقوماضی زض اذتیواض قوما موی     تًاویس اظ اَّتٖ قما می

ی خمٗیّوت قوىاذتی ي   َوا  ي اَّتٖواتی زض موًضز يیػگوی    اؾتّازٌ کىیس

 ... تسؾت آيضیس.ؾًُح زضآمسی ي

  ٞا: ٞا ٚ ٚسارت ذا٘ٝ ٌشارضٟاي استا٘ساري 

ا ، اقتهازی، اختماٖی ضَای مرتلف فطَىوی َا قاذم قثیل گعاضـایه 

 گصاضوس. تٍ تّریک اؾتان زض اذتیاض قما می

  ٞا: ٞا ٚ ضٛرایاري ٞاي ضٟززاري ٌشارش 

ایه گعاضقُا اَّتٖاو مطتًٌ تٍ َط قُط ضا تا خعئیّاو تیكتطی زض اذتیاض 

 گصاضوس. ا میقم

  يخًز زاضووس کوٍ زض    تٍ ٖىًان آذطیه مىثٕ تطذی مًؾّؿاو ذهًنی

ٍ   اظای زضیافت پًل، اَّت تىوسی زض   ٖاو مًضز ویاظ قوما ضا تهوًضو َثقو

 گصاضوس. اذتیاض قما می

َای ضفتاضی ي  آیس کٍ اَّتٖاو مطتًٌ تٍ يیػگی حال ایه ؾًال پیف می

زض پاؾد توٍ ایوه ؾوًال     ضياوكىاذتی مكتطیان ضا اظ کدا تسؾت آيضی ؟
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تًؾویلٍ تحقیقواو میوساوی تسؾوت      وتایس گّت کوٍ اکثوط ایوه اَّتٖوا    

َوای   مهاحثٍ تا مكتطیان یا ترمیول فوطد   ایه اَّتٖاو تا اوداد آیىس. می

قما تایوس زض   آیىس. كتطیان تالقًٌّ ي تالّٗل تسؾت میپطؾكىامٍ تًؾٍّ م

 مًضز َط محهًل تًُض خساگاوٍ تحقیق کىیس.

 اعّنػات رفتاري ٚ رٚا٘طٙاذتی ٔطتزیاٖ، ٔؼٕاٛال تٟٙاا اس   ٟٔٓ:

طاتزیاٖ بااِمّٜٛ ٚ باِفؼاُ    عزیك ا٘جاْ تحمیمات ٔیسا٘ی رٚي ٔ

 آیٙس. بسست ٔی

گاَی ايقاو قما ویاظمىسیس کٍ تطای اوداد ایه قثیل تحقیقواو یوک    

قوسن   توا گؿوتطـ ي ترههّوی    ظیوطا  مكايض تاظاضیواتی اؾوترساد کىیوس.   

تا ایه  ، تحقیق زض تاظاض تٍ یک ٖل  تثسیل قسٌ اؾت.َای تداضی فّٗالیّت

تًاویس اظ مكتطیان  ان مالی اؾترساد مكايض ضا وساضیس، میل اگط قما تًحا

زاضز تطای ایه کاض گىسیه ایسٌ يخًز  کىًوی ذًز اَّتٖاو کؿة کىیس.

 کىی : کٍ زض شیل تٍ آوُا اقاضٌ می

  َای پطؾكىامٍ تطای مكتطیان یوا ترمیول ایىتطوتوی     اضؾال پؿتی فطد

 .آوُا تط ضيی ؾایت قطکت

  ىامٍ تطای ایمیل مكتطیان کىًوی ذًزاضؾال پطؾك. 

       پطؾكىامٍ ذًز ضا َمطاٌ تا یک خملٍ الُاد تروف یوا قوٗاض قوطکت

 اضؾال کىیس.
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  ویعٌ الظد تطای پاؾد تٍ تا اضائٍ ترّیّاو یا زیوط معایای پیكىُازی، او

 َا ضا زض مكتطیان ایداز کىیس. پطؾكىامٍ

ذًاَیس زضتواضٌ   ؾًاالتی َؿتیس کٍ آوچٍ ضا کٍ می قما ویاظمىس َطّاحی

ؾوًاالو کوٍ اظ مكوتطیان     س. تطذوی اظ وو امًظمكتطیان تساویس، تٍ قوما تی 

 تًاوس تسیه قرل تاقس: قًز می پطؾیسٌ می

  کىیس؟ مكتطیان ما ضا گوًوٍ اضظیاتی می قما ذسماو 

  تًاوس ذسماو تُتطی تٍ قما اضائٍ کىس؟ گوًوٍ قطکت می 

  س کیّیّت محهًالو ما ضا اضتقا زَیس، گوًووٍ ایوه کواض ضا    اگط ترًاَی

 ذًاَیس کطز؟

  ًالو قًز قوما محهوًالو موا ضا توٍ محهو      ٖامل انلی کٍ ؾثة می

 ، کساد اؾت؟مكاتٍ زیوط ضقثا تطخیح زَیس

  تًاوی  تطای قما فطاَ  کىی ؟ گٍ ذسماو ي محهًالو زیوطی می 

   ٍکىیس؟ اضی میضا ذطیسگىسیه وًتت محهًالو ما  قطایُیزض گ 

  زض گٍ قطایُی تٍ ذطیس اظ ضقثای ما ذًاَیس پطزاذت؟ 

قوًز   ؾًاالتی کٍ اظ مكتطیان پطؾیسٌ موی يايح اؾت کٍ ؤً ي تٗساز 

فقٍ اَمیىان  تٍ َسف قما اظ کؿة اَّتٖاو اظ مكتطیان تؿتوی زاضز.

حانل کىیس کٍ ؾًاالو قما تٍ اوساظٌ کافی ؾازٌ ي ضاحت َؿوتىس کوٍ   

َمچىویه اَمیىوان    تتًاوىس تٍ ضاحتی توٍ آوُوا پاؾود زَىوس.    مكتطیان 
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حانل کىیس کٍ زض فطد وٓطؾىدی فًای مٗیّه قوسٌ توطای پاؾود توٍ     

 اوساظٌ کافی تعضگ تاقس تا مكتطیان تا کمثًز فًا مًاخٍ وكًوس.

، قما تایس اَّتٖواو کوافی   زَىس اض تكریل میاگط مكتطیان قما ضا تدّ

تًاویس ایه اَّتٖواو   قما می تٍ تاقیس.اظ نىٗت تدّاض مراَة ذًز زاق

مًؾّؿواو   ای تسؾت آيضیس. لّاو ي َمچىیه اظ مًؾّؿاو مكايضٌضا اظ مد

ای مٗمًال اَّتٖاو خامٗی زض مًضز ييوٕ خمٗیّوت قوىاذتی ي     مكايضٌ

َمچىوویه تطذووی  قووطایٍ ضقثووای حايووط زض نووىٗت زض اذتیوواض زاضوووس.

مازٌ اظ مكوتطیان توالقًٌّ   َای آ اَّتٖاو ي مهاحثٍ ،ای مًؾّؿاو مكايضٌ

 قما ضا زض اذتیاض زاضوس.

ٔؼٕٛال ٔٙابؼی ارسضٕٙس بزاي  اي ٔٛسّسات ٔطاٚرٜ ٟٔٓ:ٔجّّات ٚ

 Business to Business آٚري اعّنػات زربارٜ باسارٞااي   جٕغ

 آیٙس. بحسا  ٔی

اکىًن قما تایس یوک تهوًیط کلّوی اظ مكوتطیان َوسفتان زض شَىتوان       

تساویوس کوٍ گوٍ     ترًتی قرهیّت آوُا ضا تكىاؾویس، ي تایس  زاقتٍ تاقیس.

تًخٍّ کىیس کٍ ممروه اؾوت تواظاض     َایی تطای آوُا اَمیّت زاضز. قاذم

 َسف قما اظ گىسیه ترف تكریل قسٌ تاقس.
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ي محهًالو ي ذسماو قما تغییط  کىس َماوًُض کٍ تداضو قما ضقس می

و خسیوسی اظ  کىىس، قما تایس تٍ تحقیق ذًز ازامٍ زَیس توا اَّتٖوا   می

تحقیوق زض موًضز مكوتطیان  یوک     زض حقیقوت   مكتطیان تسؾت آيضیوس. 

مؿتمط زض َط تداضو ذًاَس تًز  ي یک فّٗالیّت موًقّتی ي گوصضا    تتقی

توسا  مطحلٍ تٗسی زض تحقیق ي تّریک تاظاض ایه اؾت کٍ تساویس ات ویؿت.

 تّطيقیس.محهًل ذًز ضا تٍ کساد ترف اظ تاظاض َسفتان 

ٞیس ٔحصَٛ ذٛز را بٝ وساْ ذٛا وٙیس ابتسا ٔی . ا٘ترا 5.1.5

 بفزٚضیس؟ برص اس باسار

تطیان تالقًٌّ ي آوچٍ کٍ آوُا حال کٍ قما تماد اَّتٖاو الظد زضتاضٌ مك

یوک اظ   تًاویوس توٍ تاظاضیواتی زض َوط     ، موی ذًاَىس ضا زض اذتیاض زاضیس می

ًاظد تًُض مثال اگوط قوما فطيقوىسٌ لو     َای تاظاض َسفتان تپطزاظیس. ترف

ز ُای مدطّذاوم آضایكی َؿتیس ممره اؾت یک ترف تاظاض َسفتان ضا 

تًاوس  تاظاض َسف قما می ل تكریل زَىس.ُای متاَّزیوط ضا ذاوم ي ترف

 َای قما تٍ گؿتطزگی مراَثان تٗساز ترف قامل گىسیه ترف تاقس.

 ایس؛ تؿتوی زاضز. ای کٍ اوداد زازٌ قما ي تٍ ٖمق تحقیقاو تاظاضیاتی

ٝ   اذت ضٕاٙبٝ ٔحضی وٝ ض ٟٔٓ: ٞاا ٚ   اس ٔطتزیاٖ بااِمّٜٛ ٚ ذٛاسات

ذٛاٞیاس   ٌیزي وٙیس وٝ ابتسا ٔی بایس تصٕیٓ تزجیحات آٟ٘ا وأُ ضس،

 بٝ وساْ برص اس باسار ٔحصَٛ یا ذسٔت ذٛز را ػزضٝ وٙیس.
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گیطی کىی  کٍ اتتسا تٍ کساد ترف ذوسمت اضائوٍ    حال گوًوٍ تهمی 

ایه ؾوًاالو خایوواٌ    و ظیط پاؾد زَیس.اتتسا الظد اؾت تٍ ؾًاال کىی ؟

 کىس: تكطیح می قطکت ي مىاتٗی ضا کٍ قطکت زض اذتیاض زاضز،

  ؟ييٗیّت مالی قطکت گوًوٍ اؾت 

  ىووسیه ترووف اظ توواظاض َووسفمان آیووا ایووه امرووان ضا زاضیوو  تووا ضيی گ

 گصاضی کىی ؟ ؾطمایٍ

  اوس؟ َای تاظاض َسفمان ضا، َسف قطاض زازٌ ضقثا کساد ترف 

   تاظاض خسیسی تطای ٖطيٍ محهًالو قطکت يخًز زاضز؟آیا 

زَس توا موًثّطتطیه ضيـ    ه ؾًاالو تٍ قما ایه امران ضا میپاؾد تٍ ای

اگط قطکت قما  تطای اؾتّازٌ ي تطکیة مىاتٕ قطکت ضا قىاؾایی کىیس.

 ایه امران ضا وساضز کٍ تٍ گىسیه ترف اظ تاظاض َسف ذسمت اضایٍ زَوس، 

زض آن  اوتراب کىیس کٍ احتموال ؾوًزآيضی   پؽ قما تایس یک ترف ضا

امراوواو   ضو تُتط تایوس تٍ ٖثا َای تاظاض تاقس. ترف تیكتط اظ ؾایط ترف

خوای ایىروٍ تمواد مىواتٕ     ٍ مالی ذًز ضا ضيی یک َسف متمطکع کىیس ت

اگط ضقثوای   گطفتٍ قًز. ترف تاظاض تراض قطکت ضا تًُض پطاکىسٌ زض گىس

یه مٗىاؾت کٍ يضيز قوما  اوس تس ترف ذال ضا َسف قطاض زازٌ قما یک

ی ي تاظزاضووسٌ ضقثوا پاؾود زازٌ    تا اقوساماو تُواخم   تٍ آن ترف احتماال 

 تىاتطایه ممره اؾت قما تطخیح زَیوس آن تركوی اظ تواظاض ضا    قًز. می
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زض  َسف قطاض زَیس کٍ ضقثای اوسکی زض آن ترف حًًض زاقتٍ تاقوىس. 

ضا زض وٓط تویطیوس، اگوط   اوتراب ذًز تایس تطخیحاو ي ویاظَای مكتطیان 

تًاویس زض آیىسٌ  تیىی کىیس می تی ویاظَای مكتطیان ضا پیفتتًاویس تٍ ذً

 معیّت ضقاتتی پایساضی ضا تسؾت آيضیس.

سٔاٖ ٚ  وٙس، ٞاي ضزوت التضا ٔی ٟٔٓ: ٌاٞی ضزایظ ٚ تٛإ٘ٙسي

ٔتٕزوش وٙیس وٝ رلباي ضإا  ٞایی  ا رٚي برصٔٙابغ ٔاِی ذٛز ر

 . ٌیزي ٘ىزز٘س ٞسفٞا را  آٖ برص

اگط قما یک تاظاض خسیس ضا تٍ ٖىًان تاظاض َسف ذًز اوتراب کطزیوس ي  

زضتاضٌ آن اَّتٖاتی زض اذتیاض وساضیس قثل اظ َوط اقوسامی تایوس مُمو ه     

قًیس کٍ مىاتٕ مالی کافی ضا زض اذتیاض زاضیس ي ویاظی ویؿت تماد مىاتٕ 

ظیطا اگط تماد مىاتٕ  س.خسیس کىی َسف تاظاضزض  قطکت ضا نطف تاظاضیاتی

گصاضی کىیس ي پؽ اظ مسّتی مكورّم   خسیسی ؾطمایٍ قطکت ضا زض تاظاض

ي پاؾود الظد ضا   اؾوت  قًز کٍ وتیدٍ مًضز اوتٓواض قوما محقّوق وكوسٌ    

ٍ   قطکت قما تا تحطان مالی مًاخٍ موی ایس،  زضیافت ورطزٌ ایوه   قوًز کو

اتطایه مُمتطیه تى تًاوس خایواٌ مسیطیّتی قما ضا متعلعل کىس. می مًئً

ٖامل زض تمطکع ضيی یک تاظاض خسیس، زض اذتیاض زاقته اوطغی، تًاومىسی 

 ي مىاتٕ الظد اؾت.
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َای تًظیوٕ   َای کاالیی، ضيـ َای تاظاض يیػگی یک اظ ترف اگطگٍ َط

ي زض َط ترف تایوس ضيی مىوافٕ    َلثس فطزی میٍ ت ًازّ ايّلیٍ مىحهطم ي

َایی ايافی تٍ قطکت  تمطکع کطز امّا ایه تىًّٔ َعیىٍ ذانّی اظ مكتطیان

قما تایس مُم ه قًیس کٍ زضآمس ي مىوافٗی کوٍ اظ    تحمیل ذًاَس کطز.

 ٍ نوطف ؾواذت ي  َوایی کو   آيضیس اظ َعیىٍ تسؾت میفطيـ محهًالو 

ي زض مدمًٔ تىؤًّ تركوی ي تًخّوٍ توٍ      قًز تیكتط اؾت. تًظیٕ آوُا می

اکىوًن قوما تایوس ایوه      آيض اؾوت. تطخیحاو مكتطی تطای قطکت ؾوًز 

تًاومىسی ضا کؿة کوطزٌ تاقویس کوٍ تهوًیطی قوّّاف اظ مكوتطیان زض       

 تساویس گٍ گیعَایی توطای آوُوا اَمیّوت زاضووس ي     شَىتان تطؾی  کىیس،

گوًوٍ تایس اؾتطاتػی تاظاضیاتی َط تروف ضا توطای اوُثوا  توا اوتٓواضاو      

 مىافٕ محهوًالو  ي  َای ي َمچىیه تایس تا يیػگی مكتطیان تغییط زاز؟

طای تُتووطیه مٗیاضَووا ضا توو  ذووًتی آقووىا تاقوویس ي ٍ ذووسماو ذووًز توو 

تىسی تواظاض ي تّریوک تركوُای آن قىاؾوایی ي اوترواب کوطزٌ        تقؿی 

ٗ   یمٗیاضَای تاقیس.  ،یّوت قوىاذتی  اظ خىؽ مٗیاضَوای خغطافیوایی، خم

ل زض موًضز آوُوا نوحثت    َوای قثو   كىاذتی ي ضفتاضی کٍ زض تروف ضياو

توٍ   َای توعضگ تواظاض ضا   تًاویس ترف میاظ ایه مطحلٍ قما  پؽ ای . کطزٌ

ع کىیس کٍ َایی تمطک ؾپؽ ضيی ترف َای کًگرتط تقؿی  کىیس ترف

مىاتٕ قطکت قما تىاؾة تیكتطی  َا ي تًاومىسی يتا َطح تاظاضیاتی قما 

 زاضوس.
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 فصُ ضطٓ:

 (patternاٍِٛ ). 6

 ٔؼزّفی . 1.6

ًاویس ، قما امیسياض ذًاَیس تًز تا تتزض ایه قؿمت اظ تّرّط اؾتطاتػیک

قوًوس ضا  ایی کٍ مىدط تٍ مًفّقیّت قطکت موی َالوًیی اظ ضفتاض ي فّٗالیت

امط مؿتلعد اوداد مطاحل ظیوط  تحقّق ایه  ي تطای کاضکىان مكرّم کىیس

 اؾت:

  تطکیة اَساف َطح اؾتطاتػیک تا اَساف ٖملرطزی َط ياحس ؾاظمان. 

  تطيیح تّرّط اؾتطاتػیک تٍ ٖىًان یک انل ؾاظماوی.  

  ٍآمیوعی   َایی کوٍ وتوایح مًفّقیّوت    گصاضی مؿتمط زض اؾتطاتػی ؾطمای

 زاقتىس.
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ٚاحس ي ٞزح استزاتژیه با اٞساف ػّٕىززتزویب اٞساف عز. 1.6

 .ساسٔاٖ

ذًاَیس یک الوًی تّرّط ي ضفتاض اؾتطاتػیک زض ؾواظمان ایدواز    اگط می

َووساف اؾووتطاتػیک تووا اَووساف  َووای آن تطکیووة ا کىیووس یرووی اظ ضيـ

زض حالت  یس.اٌ ای اؾت کٍ قما تطای اًٖای تیمتان مٗیّه کطز ٖملرطزی

تُوًض   ایه تطکیة آل يقتی تّرّط اؾتطاتػیک زض ؾاظمان حاک  تاقس ایسٌ

ذًاَیس مُم ه قًیس کٍ َمٍ اَساف  گیطز امّا قما می َثیٗی قرل می

تىاتطایه اگط ؾاظمان قما  زض محًض اَساف اؾتطاتػیک ؾاظمان قطاض زاضوس.

کٍ تًُض ذًزکاض ایوه تطکیوة ضا قورل زَوس،      ،تا ایه حس تًؾٍٗ ویافتٍ

 ي َمٍ اَساف مًخًز ضا َمؿً ؾواظیس.  قما تایس قرها ياضز ٖمل قًیس

 تركس. اضی تٍ الوًی ٖملرطزی تی  قما میظیطا ایه اقساد  قسضو تؿی

 زض شیل تٍ گىس ضاَراض مًثّط خُت َمؿً ؾاظی اَساف اقاضٌ قسٌ اؾت:

  توطای تكوریم    ،گیطی اَوساف  يض اَساف ٖملرطزی مًخًز ي اوساظٌمط

 س یا ذیط؟آیا َمؿً تا  اَساف ؾاظماوی َؿتى ایه مُلة کٍ

  ی ویؿوتىس، تطّضؾوی   ض خُوت اَوساف ؾواظماو   زض قطایُی کٍ اَساف ز

ای تاظوًیؿی کطز کٍ تا اَساف ؾاظماوی ٍ تًان آوُا ضا توًو کىیس کٍ آیا می

 S.M.A.R.Tزض مطحلٍ تاظوًیؿی زقّت کىیس کٍ اَوسافی   َمؿً قًوس؟

 تسيیه کىیس کٍ تا مٗیاضَای ٖملرطزی َط ياحس َمرًاوی زاقتٍ تاقس.
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  اقساد اؾتطاتػیک تٍ کاضکىان تًيیح  تٍ مىًٓض تقًیّت فطَىگ تّرّط ي

 ایس؟ زازٌزَیس کٍ تٍ گٍ ٖلّتی اَساف ضا تغییط 

  کٍ توٍ اَوساف    ؾیؿت  خثطان ذسمتی َطّاحی کىیس کٍ تٍ کاضکىاوی

 پازاقی مىاؾة زَس. اوس، خسیس زؾت پیسا کطزٌ

  َای الظد اظ کاضکىان تٍ مىًٓض  اَمیىان حانل کىیس کٍ تماد حمایت

َوا قوامل آموًظـ     ایوه حمایوت   اوداد قسٌ اؾوت.  ف،زؾتیاتی تٍ اَسا

 تاقس. د ي مىاتٕ مًضز ویاظ آوُا میزض اذتیاض وُازن زاوف الظ کاضکىان،

ایجاز فزًٞٙ تفىّز استزاتژیه بٝ ػٙٛاٖ جّٛ ٔسّّظ حاوٓ . 3.6

 .بز ساسٔاٖ

َط تیمی زض ؾاظمان اؾوتاوساضزَای ٖملیواتی ذانّوی زاضز کوٍ َموٍ      

 ،تًُض مثال: ممره اؾت قما اوس. ضيی اؾتاوساضزَا تٍ تًافق ضؾیسٌ اًٖا

ٍ ضا تووٍ ٖىووًان حوولّ مؿوو ل ي 94مكووًضو، ًَفووان فرووطی ،کوواض گطيَووی

تىاتطایه قوما اظ کاضکىوان ذوًز     تان پصیطفتٍ تاقیس. اؾتاوساضزَای تیمی

َا تسين زذالت قما ي  الظد اؾت زض ایه فّٗالیّت کدا اوتٓاض زاضیس کٍ َط

تًاویوس تّرّوط    توٍ َمویه تطتیوة قوما موی      خًـ ياضز قًوس. زتًُض ذً

ىٓوًض  توسیه م  ٖىًان یک اؾتاوساضز تیمی تٗطیف کىیس.ٍ اؾتطاتػیک ضا ت

 :تایس ؾٍ گاد ظیط ضا َی کىیس
                                                           
14. Brain Storming 
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 ایجاز ٔسَ تفىّز استزاتژیه: .1

َوا ي   تطاتػیک تسيیه کىیس کٍ تٍ اوویوعٌ وقف تطای تّرّط اؾ یک مسل ي

 اٖمال کاضکىان خُت زَس.

 ٕٞرٛا٘ی با ا٘تظارات: .1

ٖىوًان تّرّوط اؾوتطاتػیک مٗطّفوی     ٍ گیعی کوٍ تو   مُم ه قًیس کٍ آن

 سان َمرًاوی زاقتٍ تاقس.ىکىیس تا اوتٓاضاو کاضم می

 زٞی ٔتٙاسب: پازاش .3

قًز کٍ تّرّط اؾوتطاتػیک توٍ    زَی متىاؾة تٍ کاضکىان ؾثة می پازاـ

 ؾطٖت تٍ یک اؾتاوساضز تیمی تثسیل قًز.

ي وٝ ٔٛفّمیّت وسب وزز٘س، ٞا ٕز رٚي استزاتژي. بغٛر ٔست4.6

 ٌذاري وٙیس. سزٔایٝ

َا ي  ی ؾیاؾتتطای اضظیات ،ي ؾىسی مٗتثط تًزخٍ ؾاظمان قما گعاضـ

ایه گعاضـ تٍ ذًاوىوسگان ذوًز    آیس. َای ؾاظمان تحؿاب می اؾتطاتػی

کدوا َعیىوٍ کوطزٌ ي توٍ ظتواوی       گًیس کٍ ؾاظمان مىواتٕ ذوًز ضا زض   می

ط قوما  اگو  کىوس.  ظمان ضا تطای ذًاوىسگان مكرّم موی اضظـ ؾا تط، ؾازٌ

گووصاضی کىیووس کووٍ قووثت  َووایی ؾووطمایٍ مىوواتٕ ذووًز ضا ضيی اؾووتطاتػی

ایه تسان مٗىا ذًاَس تًز کٍ قوما   پصیطی آوُا تٍ اثثاو ضؾیسٌ، تمًفّقیّ
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زیووط ضَثوطان   َا اضظـ قائلیس، ي ایوه ضيیروطز قوما     تطای ایه اؾتطاتػی

کىس کٍ تطای ترهیم تًزخٍ ياحسَای ذًز توٍ   میؾاظماوی ضا تكًیق 

 تّرّط اؾتطاتػیک ضيی آيضوس.

 .باضیس پذیزي ٚ تغبیك پذیزي . آٔازٜ ا٘ؼغاف5.6

  ٍ َوای   قوما توا ظمواوی تایوس ضيی اؾوتطاتػی      ایه ورتٍ يايح اؾوت کو

َوا توا    اتػیگصاضی کىیس کوٍ ایوه اؾوتط    ؾطمایٍ ،آمیع اثثاو قسٌ مًفّقیّت

: قما تایوس توا ظمواوی ضيی    لتًُض مثا ٍ تاقىس.اَساف تًلیسی قما مطتث

گصاضی کىیس کٍ وتایح تُتطی ضا  قطکت ؾطمایٍ ؾیؿت  فىّايضی اَّتٖاو

َوای ؾوطیٗتط ي    امّا توٍ محًوی کوٍ ؾیؿوت      تطای قما تٍ اضمغان آيضز.

خسیس اؾتّازٌ َای  ، قما تایس اظ ؾیؿت ستط ي تُتط تٍ تاظاض تیایىسًَقمى

ضا ورىیس  اگط ایىراض مىس قًیس. خسیس تُطٌ َای ًغیمىافٕ ترىًل کىیس تا اظ

 اظ َوای خسیوس قوما ضا    گیطی تُتط اظ ترىًلوًغی  ممره اؾت ضقثا تا تُطٌ

ایووه مؿوو لٍ تووطای تموواد مطاحوول تّرّووط  گطزيوووٍ ضقاتووت ذوواضج کىىووس.

صیطیس کٍ تُتوطیه تّرّوط   ، زض حقیقت قما تایس تپناز  اؾتاؾتطاتػیک 

 َوا  ي  تُثیق ظمان مىاؾة اٖمال ا ضا اظتّرّطی اؾت کٍ قم ،اؾتطاتػیک

 آگاٌ کىس. َایی کٍ تطای حٍّ معیّت ضقاتتی ذًز الظد زاضیس، اوُٗاف
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 فصُ ٞفتٓ:

 چٝ بیطتز ( ساسٔاٖ بٝ سٕت ارتما ٞزpushُٞ زازٖ). 7

 ٔؼزّفی . 1.7

َل زازن ؾاظمان تطای اضتقا ؾًُح  تّرّط اؾتطاتػیک، 6pاظ  pآذطیه 

تًاویس تٍ  می گٍ قما مسیط تی  تاقیس یا وثاقیس، ٖملرطزی کىًوی اؾت.

توی  توٍ مىٓوًض ضؾویسن توٍ       زازن تی  تطای اضتقا ؾُح ٖملروطزی  َل

، تٍ اضظیاتی توی   ئ ایه فطآیىستطای قط َای تٗسی کمک کىیس. مًفّقیّت

کىس کٍ زض حال حايط زض کدا قوطاض   ایه اضظیاتی مكرّم می یس،ویاظمىس

تٗوس اظ اضظیواتی قوما     اوس؟ قاٌ يٗف ي قًّو قما تی  قما کسادزاضیس ي و

 تًاویس مطاحل تٗسی ضا  خُت اضتقا ٖملرطز تی  ذًز َی کىیس. می

 ارسیابی تیٓ:. 1.7

اضظیاتی تی  یک تمطیه تطای آمًذته وقاٌ قًّو ي يٗف تی  اؾوت ي  

ایىرٍ زض گٍ فًاَایی امران پیكوطفت توطای توی  يخوًز زاضز. زض ایوه      
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کىىس کوٍ گوًووٍ تایوس توٍ      ذًتی تٍ قما تیان میٍ تمطیه اَساف قما ت

قما تا اًٖای تی  َمّرطی کىیوس   تُتطیه ؾُح ٖملرطزی زؾت یاتیس.

م قًز کٍ گٍ مىاتٗی تطای زؾوتیاتی توٍ تُتوطیه    تا تًُض قّّاف مكرّ

 ؾُح ٖملرطزی ویاظ اؾت؟

تایس زض ایوه مطحلوٍ پاؾود     ؾًاالتی کٍ قما ي اًٖای تی  تحت َسایت

 زَیس ٖثاضتىس اظ:

  ٔ ٓوٙس؟ ا چٝ سٔا٘ی بٝ بٟتزیٗ ضىُ ػُٕ ٔیتی 

کىس کٍ زیوسگاٌ اًٖوای توی  گوًووٍ      پاؾد تٍ ایه ؾًال مكرّم می

تطای ضؾیسن تٍ اَساف  ي تطای آوُا تیكتط اَمیّت زاضزگٍ اَسافی  اؾت؟

 گٍ کمثًزَایی زاضوس، گٍ الوًَای کاضی ي مسیطیّتی مُلًب آوُاؾت؟

  وٙس؟ تیٓ چٝ سٔا٘ی ضؼیف ػُٕ ٔی 

تیاتی تٍ ٖملرطز ذوًب  ایه ؾًال ٖلّت واکامی اًٖای تی  ي مًاوٕ زؾ

َایی  کىس کٍ کداَا ي زض گٍ ظمان َمچىیه تیان می کىس. ضا مكرّم می

اظ  گواَی  ،ي گوًوٍ اضتثاَاو پًیای مًخًز زض تی  قًز؟ کاض متًقّف می

َىوامی کوٍ مُمو ه قوسیس کوٍ      کىىس؟ ٖملرطز تاالتط تی  حمایت ومی

تًان تٍ ؾٍ ؾًال  فً  پاؾد زَیس می لتًُض قّّاف تًاوؿتیس تٍ زي ؾًا

 ظیط پاؾد زَیس:
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   ؟ذٛاٞیس اػضاي تیٓ ذٛز چٝ ٔیضٕا اس 

اضتثاٌ مىاؾة توا  " تًُض مثال اگط زض پاؾد تٍ ایه ؾًال پاؾد زَیس:

تًاویوس   ي توا آودوا کوٍ موی     ، زض َمویه حوس متًقّوف وكوًیس    "مكتطیان

ذًاَیس آوُا تُتط  تًُض مثال: آیا می تط تٍ ایه ؾًال پاؾد زَیس. مكرّم

کىىوس کوٍ    احؿواؼ موی   آیا آوُوا  تٍ تاظذًضزَای مكتطیان تًخٍّ کىىس؟

مكوتطیان  َىووامی کوٍ زض اضتثواٌ توا      اَّتٖاو کافی زض اذتیاض وساضوس؟

مًفّق توا  اضتثواٌ ووا   کىىوس؟  کىىس گٍ زالیلی ضا اضائٍ می وامًفّق ٖمل می

 زوثال زاضز؟ٍ تمكتطیان گٍ وتایدی ضا 

اگط اًٖای  تًاویس زقیق قًیس. ؾد تٍ زي ؾًال آذط تا آودا کٍ میزض پا

آوُا ترًاَیوس  زض کمک تٍ یرسیوط قًی َؿتىس اظ  احؿاؼ کىىس کٍتی  

مچىویه  َ کىس ضا اضائٍ زَىس. ایه ازّٖا ضا ثاتت میکٍ زالیل ي تداضتی کٍ 

ذسمت تٍ مكتطیان يٗیف َؿتىس، اظ آوُا  اضائٍکىىس زض  اگط احؿاؼ می

زَىوسٌ يوٗف    ضا اضائٍ کىىوس ي تدواضتی کوٍ وكوان     ترًاَیس زالیل ذًز

پؽ اظ پاؾد تٍ ؾوٍ ؾوًال فوً ، الظد اؾوت توٍ       تیان کىىس. آوُاؾت ضا

 ؾًاالو ظیط پاؾد زَیس.

  وقاٌ قًّو تی  قما گیؿت؟ 

  کىس ي انتح قًز، گٍ مًاضزی اؾت؟ مًاضزی کٍ تایس زض تی  تغییط 
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مًقٗیّت ذًتی ؾًال مُطح قسٌ ترًتی پاؾد زَیس، زض  5ظماوی کٍ تٍ  

اظیه پؽ زض تهمیماو ذوًز   س.اٌ ذًز قطاض زاضیتطای زض  ييٗیّت تىو

اظ کاضکىان کمک تویطیس ي اظ آوُا ترًاَیس کٍ پیكىُازاو ذًز ضا اضائوٍ  

یكوىُازاو آووان ضا تروًتی    پکىىس ي اَمیىان حانل کىیس کوٍ مُّوًد   

َوای   ضؾت اظ پیكىُازاو کاضکىان، تًنیٍکىیس ظیطا تّؿیط واز تّؿیط می

 وازضؾتی ضا تٍ تاض ذًاَس آيضز.

 زاضتٗ یه تیٓ با ػّٕىزز باال السْ بزاي زر اذتیارضزط  11. 3.7

  ً ز قطایٍ تؿیاضی تطای زض اذتیاض زاقته یک تی  تا ٖملرطز تواال يخو

قًز نطفا تركی اظ قطایُی اؾت کٍ  زاضز، آوچٍ زض ایه ترف تیان می

تركی اظ ایوه قوطایٍ    یک تی  تطای زؾتیاتی تٍ ٖملرطز تاال الظد زاضز.

ی قطکت کٍ زض ترف قثل تٍ آن پطزاذتٍ قس، زض ترف مطتًٌ تٍ اضظیات

 مُطح قسٌ اؾت.

اؾت کٍ  قطٌ اؾاؾی تطای تیمی کٍ ٖملرطز تاال زاضز قاتل تهًّض 92

 ؾاظوس کٍ تٍ اَساف ذًز زؾت پیسا کىس. تی  ضا قازض می َا، ایه يیػگی

  تٗامل مًثّط تؿیاضی میان اًٖای تی  يخًز زاضز. 

  ی تطذًضزاض اؾتَای اوؿاوی تاالی مسیط اظ مُاضو. 



     115فصل هفتم: هل دادن سازمان به سمت ارتقا هر چه بیشتر     

 
 

      خًّی مىاؾة خُت تطقطاضی اضتثاٌ مىاؾة ي تٗامول وٓوطاو يخوًز

 زاضز.

  .میان اًٖای تی  نساقت ي اٖتماز متقاتل يخًز زاضز 

  ی توًاد  َا کطزن ضا زاضوس ي اظ اخطای فّٗالیّت اًٖای تی  تًاوایی ضیؿک

 کىىس. تا ضیؿک احؿاؼ ووطاوی ومی

  ًَض قّّاف تٍ اًٖای تی  مىتقل قوسٌ  َا کامت تٍ  اؾتطاتػی اَساف ي

 اؾت.

  یوک اظ آوُوا     یک اظ اًٖای تی  ترًتی مكرّم قوسٌ ي َوط   وقف َط

 کامت تا يْایف ذًز آقىا َؿتىس.

  .اًٖای تی  ترًتی تٍ وقاٌ قًّو ي يٗف تی  ذًز اقطاف زاضوس 

  .َمٍ اًٖا ترًتی میتًاوىس وتایح اٖمال ذًز ضا تّؿیط کىىس 

  ، کىس. َای خسیس تكًیق می اضائٍ ایسٌ ٍاًٖا ضا تَمٍ  ضَثط تی 

      ٍایه حؽ زض تماد اًٖای تی  يخًز زاضز کٍ فّٗالیّوت آوُوا زض وتیدو

 کلی تی  مًثّط اؾت.

 :تطىیُ یه تیٓ با ػّٕىزز باال. 4.7

اَمیىان حانل کىیس کٍ َموٍ اًٖوای توی  توٍ اَوساف       ،زض گاد ايّل

تایس تًُض زقیق تساوىس کوٍ   آوُا تیمی ي َطح اؾتطاتػیک پایثىس َؿتىس.

اؾتطاتػی ؾاظمان گیؿت ي ضَثط تی  ویاظ زاضز کٍ آوُا ضا ضيی اؾتطاتػی 
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تٗامول مؿوتمط ي    ایوه مُو  توا اضتثواٌ موسايد،      ؾاظمان متمطکع کىس ي

َمعمان کٍ زض خُت  ضَثط تی  ویع قًز. محقّق می پی،زض تاظزیسَای پی

یوک اظ   ، تایس توٍ َوط  کىس َساف کتن َطح اؾتطاتػیک تتـ میتحقّق ا

 .کىس ي ویاظَایكان ضا تطَطف ؾاظز اًٖای تی  کمک

زض مطحلٍ تٗس اَسافی اوویعاوىسٌ ي گالكی توطای اًٖوای توی  مٗویّه     

اَساف کلّوی  تی  تایس اَمیىان حانل کىس کٍ  زض ایه مطحلٍ ضَثط کىس.

ي اَوساف   اؾت ؾاظمان تٍ قرلی قّّاف تٍ َمٍ اًٖای تی  مىتقل قسٌ

تًُض مٗموًل اَوساف    تیمی زض ضاؾتای اَساف کتن ؾاظمان قطاض زاضوس.

زض ایوه حالوت،    قوًز.  لٍ مسیطان اضقس تسيیه ي تٗیویه موی  تیمی تًؾی

اووس   ٍ اوساظٌ کافی تدعیٍ ي تحلیل قسٌاَمیىان حانل کىیس کٍ اَساف ت

ٍ ایوس تساوىوس کوٍ گوًوو    اًٖای تی  ت اوس. ي ترًتی تٍ کاضکىان تیان قسٌ

تی توٍ  اَوساف کوتن    تٍ زؾتیا ،ای کٍ تٍ آوُا محًّل قسٌ اخطای يْیٍّ

تًاوىس اَساف فطزی ذوًز ضا   زض ایىهًضو آوُا می کىس. ؾاظمان کمک می

گٍ تُتط اَساف ؾواظمان   ای گؿتطـ زَىس کٍ مىدط تٍ تحقّق َط توًوٍ

قًز. زض مطحلٍ تٗس تایس مُم ه قًیس کوٍ اوتٓواضاو کاضکىوان تروًتی     

قسٌ ي زض ٖیه حال آوُا اظ اضتثاٌ وقوف ذوًز توا وقوف زیووط       ٌتطآيضز

ایىروٍ زض قثوال    اًٖای تی  آگاَی زاضوس. َط یک اظ کاضکىان ٖوتيٌ توط  

زض قثال کمک توٍ زیووط اًٖوا توٍ      اؾت، ایّای مًثّط وقف ذًز مؿ ًل

  س.وت زاض، مؿ ًلیتی  ویعمىًٓض پیكثطز اَساف 
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زخوًـ توٍ فطآیىوس حولّ     ی ذًاًٖای تی  تٍ قورل  ،آل زض حالت ایسٌ

اَّتٖواو   کىىوس،  یوط اًٖا اضتثاٌ مًثّط تطقطاض موی تا ز پطزاظوس، مؿ لٍ می

اي زض زَىس ي مًيًٖاو گالكی ضا تا  مسیط قطاض میتطيظ ذًز ضا زض اذتیاض 

اضتثاٌ یرُطفٍ اظ مسیط تٍ  ،صاضوس. امّا زض یک تی  کاضی يٗیفگ میان می

 کاضمىس تطقطاض اؾت.

خُتوٍ   ماَط تمطکع ذًز ضا تط گؿتطـ اضتثاَواو گىوس   ضَثطان تًاوا ي

ن تمواد اضکوان ؾواظمان ضا    اضتثاَاتی کٍ تٗامل متقاتل میا قطاض زازٌ اوس،

 کىىس.     فطاَ  می

ٍ زض  زض تووی  قووما اذتیوواض ي قووسضو   گوواد تٗووس مكوورّم کىیووس کوو

َوای   تُتوط اؾوت کوٍ زض گوطيٌ     گیطی گوًوٍ تًظیٕ قسٌ اؾوت؟  تهمی 

 َا، اؾتطاتػی ،اؾاؼ زض  اًٖای تی  اظ اَساف و تطتاؾیؽ اذتیاضا تاظٌ

َوای کواضا ي    اگط گوٍ زض توی    تطخیحاو ؾاظمان تًظیٕ قًز. فطآیىسَا ي

توط اؾواؼ    ضَثط توی  ؾوٗی زض تّوًیى اذتیواضاو توٍ کاضکىوان،       ،مًثّط

ایه گطيٌ اظ موسیطان مٗتقسووس کوٍ      َا ي زؾتايضزَای آوان زاضز. ذطيخی

توًان توی  ي ؾواظمان ضا توٍ      یكطفت، وموی تسين تطغیة اًٖای تی  تٍ پ

یک اظ اًٖای تی   َا َط زض ایه گطيٌ ؾمت ضقس ي پیكطفت َسایت کطز.

 زاوس کٍ گٍ ظماوی ي گوًوٍ تاییس مسیطان ضا تطای یک تهمی  ذوال  می

تٗامل تیىی وكسٌ کٍ زض  اذص کىس ي زض تُتطیه حالت زض تهمیماو پیف
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َوای   زض تی  گیطی کىس. ی تهمی ترًت قًز، تا مكتطیان تا آن مًاخٍ می

اًٖای تی  َمًاضٌ زض حال تاییس گطفته اظ مسیطان توی    ،يٗیف ي واکاضا

زَوس   تركی تی  ضا کاَف میگیط اثط کٍ ایه امط تٍ قرلی گك  َؿتىس،

 گصاضز. امُلًتی ضيی مكاضکت اًٖای تی  میي تاثیطاو و

کىان خُوت زض  تُتوط وقواٌ    تٍ کمک ضؾاوی تٍ کاض ،یک ضَثط ٖالی

 ومایوس.  تًخٍّ تؿویاضی موی   آوان،تّطز  ي قًّو يکكف وثً٘ مىحهطيٗف 

توٍ َمویه    تًاوس زض َمٍ مٗیاضَا تُتطیه تاقوس.  یک فطز تٍ تىُایی ومی

َوا ي تدواضب    تتًاوس تًاومىسیزلیل تُتطیه ضَثط تیمی ضَثطی اؾت کٍ 

اگوط   کىوس. تطکیوة   افطاز مرتلوف ضا توطای ضؾویسن توٍ اَوساف تیموی،      

تكًیق فطَىگ تحؿیه ي ذًاَیس تیمی مًثّط زض اذتیاض زاقتٍ تاقیس، می

حسّ امران اظ اوتقاز اظ کاضکىان ي قًوايو   تا ضا زض تی  ذًز ایداز کىیس ي

ي توٍ ٖىوًان ضَثوط توی  ؾوٗی کىیوس        زض مًضز ضفتاض آوُا اختىاب کىیس.

ل کىىوسٌ  ترمیو  ن،افطازی ضا اوتراب ي اؾترساد کىیس کٍ تًاومىسی آووا 

تی  قما تاقس تا تتًاوس زیس خسیوسی توٍ اًٖوای     َای اًٖای تًاومىسی

قوما   زض گاد آذوط ضيی خلوة حمایوت ي اٖتمواز کواض کىیوس.       تی  زَس.

ایوت  َوای قوما حم   ی  ضا مدثًض کىیس کٍ اظ فّٗالیّتتًاویس اًٖای ت ومی

ٍ زض َوًل  ایوه اموطی اؾوت کو     تٍ تهمیماو قما اٖتماز کىىس.کىىس ي 

پوصیطی   احتطاد متقاتل ي مؿو ًلیّت  َای مكتط ، ض اثط مًفّقیّتظمان ي ز

اظ حمایوت ي   َوای توا توًان ٖملروطزی تواال،      تی  آیس. متقاتل تسؾت می
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 ایه حؽ َمسلی توسیه ؾوثة   طذًضزاضوس.اًٖای تی  ت اٖتماز مكتط 

مكورتو   اًٖای تی  زض ًَل ظمان تا کمک یرسیوط توط  ایداز قسٌ کٍ

اوس ي زض قطایٍ ذًب ي تس اظ یرسیوط حمایت کطزوس  مكتطکی غلثٍ کطزٌ

 وس.اٍ ي زض وتیدٍ تٍ اٖتماز متقاتل زؾت یافت
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