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از رؤیا تا برنامه

دکتر مصطفی هادوی نژاد



(چشم انداز)آرمان 

کدام مقدم است؟

ساختن شرکت
داشتن فکر بکر

(ایدة ناب)



(چشم انداز)آرمان 

 ،استتأسیس شرکت فکر بکر.
 گفتن ساعت استساختن مهم تر از ساختن ساعت  .
برنده الک پشت است نه خرگوش!

ساختن شرکت
داشتن فکر بکر

(ایدة ناب)



کدام برتر است؟

ثباتتغییر یا 
تجسارمحافظه کاری یا 

خوبکیفیت هزینه کم یا 
پیشرفت تدریجیهدف های جسورانه یا 

واقع گراییآرمان گرایی یا 



Ambidexterity

هم این هم آن



(Core Ideology)جهان بینی محوری 

جهان بینی محوری

هدف 
غایی

اصول  
ارزشی 



اصول ارزشی

باورهای ریشه ای و ماندگار سازمان: اصول ارزشی

 عترر  محیطی، به هرر ییتتری یر    توجه به تغییرات اصولی که حاضریم بدون
. برای حفظ آنها مبارزه کنیم

غیر یابل مصالحه با درآمدهای مالی یا مصلحت های کوتاه مدت

 (وضع شدنی)و نه تابع خواست بازار ( کشف شدنی)دارای منشأ درونی

«اصل6تا 3بین »



اصول ارزشی

پیشگامی در نوآوری

خدمت جانانه به مشتری

بهبود کیفیت زندگی



هدف غایی

(به جز کسب سود)فلسفة وجودی سازمان : هدف غایی

چرا این شرکت تأسیس شده است؟

دارای کارکرد راهنتایی و الهام بخشی

دست نایافتنی مثل ستارة راهنتا



هدف غایی

حل مشکالت حل نشده با روش های نوآورانه

بهبود کیفیت زندگی با خدمت گزاری صادقانه به جامعه

ایجاد نشاط در مردم با تخیل

ایجاد تحول در شیوة درمان



بینی محوریروان شناختی جهان کارکرد 

فراخود  کامیابی 

 گاالتیا اثر(Galatea Effect :)انتظارات باالی فرد سبب افزایش عملکرد
.وی شود

 اثر پیگمالیون(Pygmalion Effect  :)  انتظارات باالی فرد سبب افززایش
.عملکرد دیگران شود



تمرین

.سازمان خود را کشف کنید/جهان بینی محوری شرکت



راه آرمانی شدن شرکت

کشف جهان بینی محوری

 (یکجایگزین رهبر کاریزمات)حفظ و پایبندی به جهان بینی محوری

 مداومت بر تحولرانش درونی برای



روش آرمانی شدن شرکت

 (ریتعصب بر جهان بینی محو)داشتن فرهنگ شبه دینی در شرکت

داشتن اهداف بلندپروازانه و جسورانه

انجام انتخاب های شایسته



ایجاد فرهنگ شبه دینی

 جهان بینی محوریجذب نیروهای جوان و پرورش آنها در چارچوب
       برنامه های آموزشی توجیهی بدو و حرین خردمت، موطروف بره جهران بینری

محوری
توجیه کارکنان حین کار با هتکاری سرپرستان و هتکاران
 ر محروری د جهان بینری  وضع ضوابط گذشت ناپذیر برای حرکت در چارچوب

مدارا با خطاهای صادیانه غیرنایض جهان بینی محوریعین 
ایجاد ساختار فیزیکی موطوف به جهان بینی محوری شرکت
 جهان بینری ایجاد الفاظ خاص، ساخت سرود، اشوار و دیگر آثار هنری حاوی

محوری
 جهان بینی محوریاتصال دادن نظام تشویق و تنبیه شرکت و
 جهان بینی محوریبرگزاری مراسم های زنده نگه دارنده



داشتن اهداف بلندپروازانه و جسورانه

یابل لتس و نیروبخش
 (صوود به ماه)متترکز بر موضوعی کامالً روشن
 سال تالش فراگیر هتة ارکان سازمان30تا 10نیازمند
شرط الزم وضع اهداف بلندپروازانه و جسورانه: توهد عتیق به هدف
رکتمستلزم تربیت مدیران مخاطره پذیر و باورمند به جهان بینی محوری ش
هدف جسورانه زیر چتر آسایش یرار ندارد.
هدف بلندپروازانه باید مثل سیگار پشت سیگار باشد.
 ضرررورت )در عررین آزادی در عتررل ( جهرران بینرری محرروری )حفررظ اصررول

(توانتندسازی کارکنان



بلندپروازانه و جسورانهانواع اهداف 

 به صورت آماج(Targets )رتبة اول منطقه شویم2030باید تا سال : کتی  .

 به صورت آماج(Targets )جهران  به جایی برسیم که دیگر کسی درباید : کیفی
. نگوید جنس ایرانی نامرغوب است

 پیشی گرفتن از : تویین دشتن مشترکبه صورت....

 می خواهیم هاروارد ایران شویم: سرمشقبه صورت تویین  .

 یفیرت  باید شرکت را از بازار محدود منطقه ای به باک: تحوالت درونیبه صورت
.ترین شرکت بین التللی تبدیل کنیم



سیمای آینده

سیمای آینده

اهداف 
بلندپروازانه و

جسورانه

بیان روشن



بیان روشن

وصفی روشن از نحوة رسیدن به هدف جسورانه

تبدیل آرمان از واژه به تصویر با خرج عاطفی و یدرت الهام بخشی

.من خودرویی خواهم ساخت که انبروه مرردم بتواننرد از آن اسرتفاده کننرد     : فورد
ر خودرویی ارزان؛ آن یدر ارزان که هر کس با درآمد متوسط بتواند آن را بخرد و د

آن ویت اسر  هرا از شراه راه هرا     . اویات فراغت خود و خانواده اش سوار آن شوند
حکترت دیگرر ایرن کرار،     . ناپدید می شوند و خودروها جای آنها را پر خواهند کرد

ا هتتایران مرا بره مر    . اشتغال گروه کثیری از کارگران با دستتزدهای کرافی اسرت  
هشیارترین و جسورترین افراد خواهران  . حرمت خواهند نهاد و ما را خواهند ستود

... افراد با جان و دل برای شرکت کار خواهند کرد و . هتکارای با ما خواهند بود



انجام انتخاب های شایسته  

شاخه سازی و هرس: پیشرفت تکاملی

     نخست برنامه ریزی، آن گاه آزمایش انواع راه ها، حفرظ راه هرای مر ثر و رهرا
کردن راه های بی ثتر 

پذیرش شکست به عنوان بخشی از فرآیند پیشرفت تکاملی

 خودمانایی(self-similarity :)جزء واجد صفات کل است .



راز مانایی شرکت های آرمانی

 ضررورت جانشرین  )باورمند به جهران بینری محروری    درون زادتربیت مدیران
( پروری

   در پرترو   ( سراختار، فرآینرد، راهبردهرا، فنرراوری    )انسجام میان ارکران سرازمان
جهان بینی محوری و پیشرفت مستتر



تدوین استراتژی

 (:  مکات  گوناگون)جنگل استراتژی
تدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند مفهومی: مکتب طراحی

تدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند رستی: مکتب برنامه ریزی
لیتدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند تحلی: یابیمکتب موقعیت 

بینشیتخیلی وفرایند تدوین ایتراتژی به عنوان ی  : کارآفرینیمکتب 
یتدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند ذهنی و فکر: شناختیمکتب 
نوظهورتدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند : یادگیریمکتب 
تدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند مذاکره: قدرتمکتب 
تدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند جتوی: فرهنگیمکتب 
تدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند واکنشی  : محیطیمکتب 

تحولیتدوین استراتژی به عنوان ی  فرایند : بندیمکتب ترکیب 



مکتب طراحی

:مراحل

 ی های برای شناخت شایستگ( تعیین نقاط ضعف و قوت)ارزیابی درونی
متمایز

 مل برای شناخت عوا( شناسایی فرصت ها و تهدیدها)ارزیابی بیرونی
اساسی موفقیت

 قیت، متأثر از شایستگی های متمایز، عوامل اساسی موفخلق استراتژی
ارزش های مدیریتی و مسئولیت های اجتماعی



رنامه ریزیبمکتب 

:مراحل

اجتماعی سازمان-تعیین اهداف اقتصادی
 تهدیدهاها و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
تویین اهداف بلندمدت : برنامه ریزی بلندمدت(Goals) ،  راهبردهرا و  تردوین

(Policies)خط مشی ها
 آمراج  تویرین  : برنامه ریزی کوتاه مزدت(Targets) ،   عتلیراتی  برنامره هرای
(Programs )و بودجه



رنامه ریزیبمکتب استراتژی در 
.افزایش ارزش شرکتراهی برای نیل به : استراتژی سطح شرکت

حرکت در زنجیره ارزش: یکپارچگی عمودی
.  کس  مالکیت یا کنترل بر سیستم توزیع: رو به باال

.  هکس  مالکیت یا کنترل بر سیستم تأمین مواد اولی: رو به پایین
ریباکس  مالکیت یا کنترل بر : یکپارچگی افقی  .
افزودن خدمات یا محصوالت جدید: تنوع

.خدمات یبل/محصوالت جدید مرتبط با محصوالت/خدماتافزودن : همگون
.لیبخدمات /محصوالتبا نامرتبط جدید محصوالت /خدماتافزودن : ناهمگون

افزایش سهم بازار: تمرکز
بازار با بازاریابیافزایش سهم : رسوخ در بازار

به مناطق جدید جغرافیاییسهم بازار با افزایش: توسعة بازار
خدمات/بهبود یا اصالح محصوالتافزایش سهم بازار با : توسعة محصول



رنامه ریزیبمکتب استراتژی در 

ایستگی  راهی برای نیل به مزیت ریابتی از طریق ش: استراتژی سطح کسب و کار
های متتاز شرکت در یبال ریبا

چه نیازهایی از مشتریان باید برآورده شود؟: چه چیزی
گروهی از مشتریان باید در نظر گرفته شوند؟چه نیازهای: چه کسی
نیازهای مشتریان برآورده شوند؟چگونه: چگونه

استراتژی های 
مشارکتی

استراتژی های 
رقابتی



های رقابتیاستراتژی 

استراتژی تمایز
استراتژی رهبری 

هزینه



استراتژی های مشارکتی

مشررارکت      (: Mutual Service Consortium)کنسرسززیوم خززدمات متقابززل  
شرکت های مشابه در ی  صنوت بررای اسرتفاده از منرابع هرم در راسرتای جلر        

منفوتی بزرگ
ایجاد شرکتی مستقل با هدفی مورین در عرین   (: Joint Venture)شرکت مختلط 

حفظ استقالل شرکت های مادر
اعطای مجوز تولیرد محصرول یرا ارا رة     (: Licensing Arrangement)اعطای مجوز 

خدمات به شرکتی دیگر
انوقاد یرارداد هتکاری برا  (: Value-Chain Partnership)مشارکت زنجیرة ارزش 

.  عرضه کنندگان مواد اولیه یا توزیع کنندگان محصوالت و کاالها



LOGO

با سپاس


