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کارشناسی ارشد فناوری اطالعات و مهندسی صنایع•

کانادا  IDEOمدرس و مشاور پیاده سازی استراتژی سازمانی شرکت •

FortisBCمدیر و مجری سیستم مدیریت کیفیت شرکت •

سووازمام میکووی ( ککیتو  توودوین اسووتاندارد موودیریت نوووآوری) TC 279عضوو رسووکی ککیتوو  •

استاندارد کشور کانادا

کشور کانادا IDEOمدرس و مشاور استقرار استراتژی با رویکرد تفکر طراحی شرکت •

 & Abu Dhabi Metal Pipesمشاور و مجری استقرار سیستم های مدیریت کیفیوت شورکت •

Profiles Industrial Complex L.L.C (ADPICO)در کشور امارات

Open Door Groupمدیر کیفیت و تعالی سازمانی شرکت •

DNVمشاور و مجری سیستم مدیریت شرکت •

شهریار نورائی

3



بازی شطرنج

4



تخته نرد
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چالش های متداول سازمان در تدوین استراتژی به روش سنتی
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سرعت اجرای پایین

پیچیدگی در اجرا

عدم تکرکز بر مشتریام

(تیم مشاورام خارج سازمام)نیاز ب  بروم سپاری 



...استراتژی چه چیزهایی نمی باشد
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ماموریت و چشم انداز

طرح کسب و کار,برنام  استراتژیک

بهین  سازی وضعیت موجود

…محصوالت با کیفیت و رضایتکندی مشتریام



...استراتژی چه چیزهایی می باشد
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انتخاب انجام یک. مجکوع  ای از انتخاب ها می باشداستراتژی شامل
.سری از کارها و انجام ندادم یک سری دیگر با هدف موفقیت و برد

.استراتژی یعنی افزایش احتکال موفقیت و ن  تضکین آم

.یلتدوین استراتژی یعنی؛ هم ب  کارگیری خالقیت و هم تجزی  و تحی

.تعریف فرضی  ها و آزموم آم ها می باشدتدوین استراتژی شامل



انتخاب استراتژی
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مشکل

1گزین   2گزین  3گزین  

تعریف شرایط

آزموم 

انتخاب



باشدهر استراتژی می بایست پاسخگوی پنج سوال اساسی زیر
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سازمام از چ  
طریقی  می خواهد 
برنده بشود؟

برد سازمام ب  
چ  سیستم های 
مدیریتی احتیاج 

دارد؟

تعریف سازمام
از برد و 
موفقیت 
چیست؟

برای برد، 
سازمام ب  چ  
قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت 
برای سازمام کجا 

می باشد؟



مولفه های پنج گانه استراتژی
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سازمام از چ  
طریقی  می خواهد 

برنده بشود؟

برای برد سازمام ب  
چ  سیستم های 

مدیریتی احتیاج دارد؟

تعریف سازمام از برد 
و موفقیت چیست؟

برای برد، سازمام 
ب  چ  قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت برای 
سازمام کجا 
می باشد؟



بازی با هدف برد یا بازی برای حضور

تکرکز بور افوراد دارد و نو  صورفاً•
  ب  تعبیور دیگور چگونو. سودآوری

خوووود برنوووده هکوووراه مشوووتریام
.شویم

بعووووووووووووود در برگیرنوووووووووووووده•
بوووو  تعبیوووور .می باشوووودرقابووووت
در مقابوول چوو  کسووی مووی دیگوور

.برنده شویمخواهیم

12

برد و موفقیت در آممقول •
.کم رنگ است

ایشوواخه هتکرکزبیشووتربر•
مووی باشوود، دروم سووازمانی
درصوودی 25مثوول افووزایش

فوووروس نسوووبت بووو  سوووال 
گذشت 

بازی با هدف برد بازی برای حضور



مولفه های پنج گانه استراتژی
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سازمام از چ  
طریقی می خواهد 
برنده بشود؟

برای برد سازمام 
ب  چ  سیستم های 
مدیریتی احتیاج 

دارد؟

تعریف سازمام از 
برد و موفقیت 

چیست؟

برای برد، سازمام 
ب  چ  قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت برای 
سازمام کجا می باشد؟



حوزه رقابت برای سازمان کجا می باشد؟

oمشتریام ما چ  کسانی هستند؟

oزنجیره عرض  محصوالت خدمات کدام است؟

oچ  کاالها یا خدماتی را عرض  می کنیم؟

oدر چ  مناطق جغرافیایی فعالیت می کنیم؟

o را خودمام انجام می دهیم؟کدام( زنجیره ارزس)از مراحل تحقق محصول یا خدمت

!نکی کنیماین مولف  هکچنین مشخه می نکاید ک  ما درچ  حوزه هایی فعالیت
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مولفه های پنج گانه استراتژی
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برای برد سازمام ب  چ  
سیستم های مدیریتی 

احتیاج دارد؟

ازسازمامتعریف
موفقیتوبرد

چیست؟

سازمامبرد،برای
قابییت هاییچ ب 

است؟نیازمند

حوزه رقابت برای 
سازمام کجا می 

باشد؟

سازمام از چ  
می خواهد برنده طریقی

بشود؟



دو الگوی موجود برای برنده شدن
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هزین  های پایین متکایز سازی
مزیت رقابتی 

پایدار



مولفه های پنج گانه استراتژی
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سازمام از چ  
طریقی می خواهد 
برنده بشود؟

برای برد سازمام 
ب  چ  سیستم های 
مدیریتی احتیاج 

دارد؟

تعریف سازمام از 
برد و موفقیت 

چیست؟

حوزه رقابت برای 
سازمام کجا می 

باشد؟

برای برد سازمام ب  
چ  قابییت هایی 
نیازمند است؟



برای برد، سازمان به چه قابلیت هایی نیازمند است؟

oبرای موفقیت در چ  زمین  هایی باید خبره باشیم؟

oکدام یک از قابییت های ما ضامن برتری و برد ماست؟
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مولفه های پنج گانه استراتژی
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سازمام از چ  
می خواهد طریقی

برنده بشود؟

برای برد سازمام ب  چ  
سیستم های مدیریتی 

احتیاج دارد؟

تعریف سازمام از 
برد و موفقیت 

چیست؟

برای برد، سازمام 
ب  چ  قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت برای 
سازمام کجا می 

باشد؟



اریم؟سازمان برای برد به چه سیستم های مدیریتی احتیاج د

oکدام یک از سیستم های مدیریتی پشتوان  تداوم قابییت های ما می باشد؟

oچگون  موفقیت استراتژی خود را ارزیابی می کنیم؟
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استراتژی حاضر

سازمام از چ  
می خواهطریقی

د برنده بشود؟

برای برد سازمام 
ب  چ  سیستم های 
مدیریتی احتیاج 

دارد؟

تعریف سازمام
از برد و 
موفقیت 
چیست؟

برای برد، 
سازمام ب  چ  
قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت 
برای سازمام 
کجا می باشد؟

س ظرفارکوکسبکردمبرابردو.سبزیجاتوآبکیوهارائ طریقازپرمشغی مشتریامسالمتیب ککک
.باشیمخشنودآمازک پایداریکاروکسبمدلایجادوآیندهسال

.می کنندکاریاودارندسکونتفروشگاهمحلنزدیکیدرک شاغلوجوامطبق :مشتریام
موجودفروشگاهطریقاز:محصوالتعرض زنجیره
تازهسبزیجاتوآبآبکیوه:محصول
تورنتوشهردرتجاریمنطق س :جغرافیاییمنطق 
فروسوبندیبست ,آبگیری,اولی موادتهی :محصولتحققمراحل

طریق؛ازسازیمتکایز
.یمحیوارگانیکموادازشدهتهی طعمخوسوتازهمیوه هایآب:کیفیت
.فصییمتنوعطعم هایوجدیدبامزه هایمتنوعآبکیوه های:نوآوری
.یندخوشافضاییارائ ومشتریامبادوستان برخورد:مشتریامخدمات

نوآوری و توسع  محصول•
مدیریت زنجیره عرض  و لجستیک•
خدمات مشتریام•

مشتریامرضایتگیریاندازهونظرسنجی•
محصولآزمایشوتوسع فرایند•
سفروکارمندامحفظواستخدامهایسیستم•



راحیفرایند طراحی استراتژی با رویکرد تفکر ط

طرح -2
سوال 

استراتژیک
طراحی -3

گزین  های 
مککن

چ  -4
مواردی باید 
تحقق یابند

شناسایی -5
موانع

6-
موانعآزموم

انتخاب-۷

شناسایی -1
مشکل
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یفرایند طراحی استراتژی با رویکرد تفکر طراح

ر مشکل اصیی اسوتراتژی حاضو
و چو  موواردی سوازمام چیست

را از رسوووووووووووویدم بوووووووووووو  
. بازداشووووت  اسووووتموفقیووووت

ن شناسایی شوده در ایومشکل
مرحیووو  در قووودم هوووای بعووودی 

مورد حل و فصول قورار فرایند
.می گیرد

طرح سوال -2
استراتژیک

طراحی-3
گزین  های مککن

چ  مواردی -4
باید تحقق یابند

شناسایی -5
موانع

موانعآزموم-6

انتخاب-۷

شناسایی -1
مشکل
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شناسایی مشکل

سووووال 3میووووزام رشوووود کوووواهش یافتوووو  در
درصد 2درصد ب  20میزام رشد از گذشت 

گرچوووو  مشووووتریام .کوووواهش یافتوووو  اسووووت
محصوووالت فروشووگاه را دوسووت دارنوود امووا 
اه تعداد آنها کاهش یافتو  و صواحبام فروشوگ

آنهووا در و بوواز شوودمنگوورام رقبووای جدیوود
مشووکل .مجوواورت فروشووگاه خووود می باشووند
و نهایتووواً بعووودی افوووزایش کرایووو  فروشوووگاه

.استکاهش نقدینگی فروشگاه
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یفرایند طراحی استراتژی با رویکرد تفکر طراح

بو  تبدیل مشوکل شناسوایی شوده
سوووووال اسووووتراتژیک بوووو  منظووووور 
شناسووایی و خیووق گزینوو  هووا یعنووی

چگونو  مککون"طرح سوالی کو   بوا 
چگونوووو  موووووی "یوووووا "…اسووووت
آغوواز شووده و فضووا را "…توووانیم

.برای طوفام فکری مهیا می سازد

طرح -2
سوال 

استراتژیک
طراحی گزین  -3

های مککن

چ  مواردی -4
باید تحقق یابند

شناسایی -5
موانع

موانعآزموم-6

انتخاب-۷

شناسایی -1
مشکل
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سوال استراتژیک

چگون  مککن است کسب و کار خوود را بو  طوور پایودار
ای رشد داده در عین حال در این بازار پر رقابت در دنی

اثر گذار باشیم ؟پیرامونکام
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ر طراحیفرایند تدوین استراتژی با رویکرد تفک

ژیک  ب  منظور پاسخگویی ب   سوال اسوترات
ح  گزین  هایی  با ککک طوفام اندیش  ها  طور

بی ک  این گزین  ها در واقع ترکی.  می شوند
از مولفوو  هووای مختیووف اسووتراتژی بوووده کوو 
ل قادر ب  ارائ  پاسو   قوانع کننوده بو  سووا

. طرح شده میباشند

طرح -2
سوال 

استراتژیک

طراحی گزین  های -3
مککن

چ  -4
مواردی باید 
تحقق یابند

5-
شناسایی 
موانع

6-
موانعآزموم

انتخاب-۷

1-
شناسایی 
مشکل
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طراحی گزینه های ممکن

توسع  منطق   تحت پوشش: 1گزین 

افزایش تنوع محصوالت: 2گزین 

میافتن گروه جدیدی از مشتریا: 3گزین 

ادام  روند موجود: 4گزین 
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ر طراحیفرایند تدوین استراتژی با رویکرد تفک

در ایوون مرحیوو  شوورایطی را کوو  بوورای هوور 
م گزینوو   مووی بایسووت  تحقووق  یابنوود  تووا آ

گزینووو   بتوانووود یوووک اسوووتراتژی برنوووده
یو  ایون مرح.  باشد را شناسایی  موی کنیم

بوورای تکووامی گزینوو  هووای خیووق شووده در 
.مرحی  قبل ب  اجرا در می آید

طرح -۲
سوال 

استراتژیک

طراحی -۳
گزینه های 

ممکن

چه مواردی باید -۴
تحقق یابند

۵-
شناسایی 

موانع

۶-
موانعآزمون

انتخاب-۷

۱-
شناسایی 

مشکل
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چه مواردی باید تحقق یابند
توسعه منطقه  تحت پوشش:  ۱گزینه 

حوزه رقابت برای سازمام کجا می باشد؟
.امحل های جدید در تورنتو و سایر شهرها نظیر مونترال یا اتاو:مناطق جغرافیایی

شرایط موجودمشاب : هدفمشتریام
شرایط موجودمشاب :زنجیره عرض  محصوالت

ینیازهای محیب تعکیرات جزئی بنابا احتکالشرایط موجودمشاب :محصول
شرایط موجودمشاب :مراحل تحقق محصول

می خواهد برنده بشود؟سازمام از چ  طریقی

(دشرایط موجومشاب )خدمات مشتریامنوآوری ومتکایز سازی از طریق کیفیت و
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یابندتحققبایدمواردیچه

:تحقق یابندبرای آنک  این گزین  عنوام استراتژی انتخاب شود موارد زیر می بایست

د در منواطق جدیود وجوود داشوت  باشومحصووالت مواممشوتری بورایب  تعداد کوافی: مشتریام
.مشتریام موجود باشند و ب  تغذی  سالم اهکیت بدهندمشاب مشتریام مناطق جدید

دقادر قادر ب  یافتن محل های مناسب با قیکت معقول برای فروشوگاه هوای جدیود باشو: سازمام
رخ بهوره ب  حفظ کیفیت محصوالت در فروشگاه های جدید باشد قادر بو  توامین منوابع موالی بوا نو

.قابل قبول برای راه اندازی فروشگاه های جدید باشد

مشووتریام هوودف مشووابهی نباشووند آبکیوووه گیووری فروشووگاه هووای کوچووک و محیووی دارای: رقبووا
.بکنند فعالیتمحی  های دیگریدربزرگ زنجیره ایهای
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ر طراحیفرایند تدوین استراتژی با رویکرد تفک

 کمیباشندمواردیازدست آمشامل
امبرایونبودهمطکئنآنهاتحققازما

اینواقعدروهستندکنندهنگرام
موردبعدمرحی دربایستمیموارد
.بگیرندقرارآزموم

طرح سوال -۲
استراتژیک

طراحی گزینه -۳
های ممکن

چه مواردی -۴
دباید تحقق یابن

شناسایی -۵
موانع

موانعآزمون-۶

انتخاب-۷

شناسایی -۱
مشکل
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چه مواردی باید تحقق یابند

ب  عنوام استراتژی انتخاب شود ابتودا ایون مووارد موی بایسوتبرای آنک  این گزین 

:مورد آزموم قرار گرفت   تا از درج  تحقق آنها اطکینام حاصل  نکاییم 

.اشوددر مناطق جدید وجود داشوت  بمحصوالت ماممشتری برایب  تعداد کافی: مشتریام
.شودقادر ب  یافتن محل های مناسب با قیکت معقول برای فروشوگاه هوای جدیود با: سازمام

.بکنند فعالیتمحی  های دیگریدربزرگ زنجیره ایآبکیوه گیری های: رقبا
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ر طراحیفرایند تدوین استراتژی با رویکرد تفک

این مرحی  شامل تحقق و طراحی آزمووم هوا و سواخت 
وانع نکون  های آزمایشی ب  منظور شناخت بیشتر از م

سوودی در راه گزینوو  مووی باشوود و اینکوو  آیووا واقعوواً
اسووتراتژیک بوووده و یووا اینکوو  قابوول حوول و از میووام 

.برداشتن هستند

طرح -۲
سوال 

استراتژیک
طراحی -۳

گزینه های 
ممکن

چه -۴
مواردی 

باید تحقق 
یابند

۵-
شناسایی 

موانع

۶-
موانعآزمون

۷-
انتخاب

۱-
شناسایی 

مشکل
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موانعآزمون

آزموم های سریع و ارزام قیکت نظیر نکون  های اولی •

آزمونهای نشانگر•

کبا دقت باالتر نظیر عرض  محصول در مقیاس کوچآزمونهای•
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ر طراحیفرایند تدوین استراتژی با رویکرد تفک

این مرحی  شامل جکع بنودی یافتو  هوا و اطالعوات
جکوووع آوری  شوووده و نهایتووواً انتخووواب اسوووتراتژی 

.سازمام می باشد

طرح -۲
سوال 

استراتژیک

طراحی -۳
گزینه های 

ممکن

چه -۴
مواردی 

باید تحقق 
یابند

۵-
شناسایی 

موانع

۶-
مواآزمون

نع

انتخاب-۷

۱-
شناسایی 

مشکل
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 :انتخاب شدهاستراتژی
افزایش تنوع محصوالت-2گزینه

سازمام از چ  
می خواهطریقی

د برنده بشود؟

برای برد سازمام 
ب  چ  سیستکهای 
مدیریتی احتیاج 

دارد؟

تعریف سازمام
از برد و 
موفقیت 
چیست؟

برای برد 
سازمام ب  چ  
قابییت هایی 
نیازمند است؟

حوزه رقابت 
برای سازمام 
کجا می باشد؟

.  فیت باالپیشرو بودم در مناطق تحت فعالیت با ارائ  آبکیوه و غذاها ی سالم و با کی

آبکیوه  تازه وغذاهای گیاهی هستندونیز عالق  مند ب طبق  جوام و شاغل ک  در نزدیکی محل فروشگاه کار و زندگی می کنند:مشتریام
موجودفروشگاهاز طریق: زنجیره عرض  محصوالت

و قابل حکلو غذاهای بست  بندی شدهآبکیوه و سبزیجات تازه وغذاهای گیاهی تازه :محصول
س  منطق  تجاری در شهر تورنتو: منطق  جغرافیایی

پخت و بست  بندی غذاهای گیاهیوبست  بندی, آبگیری, تهی  مواد اولی :مراحل تحقق محصول

:متکایز سازی از طریق
وآب میوه های تازه و خوس طعم تهی  شده ازمواد ارگانیک و محیی•

بودندارائ  محصوالت متنوع تر شامل غذاهای گیاهی برای آم دست  ک  قبالً مشتری آب میوه ن
خدمات "تغذی   سالم زندگی بهتر"با "آبکیوه سالم"جایگزینی برند موجود 

خوشایندفضاییبرخورد دوستان  با مشتریام و ارائ  

تهی  مواد اولی  تازه از بازارهای محیی•
نوآوری دستور تهی  غذاهای گیاهی خوشکزه•
مطیع  و با لحاظ  , سریع,  خدمات مشتری مکتاز•

خواست  های  مشتریام

یامنظرسنجی و اندازه گیری رضایت مشتر•
م سیستکهای آموزشی و ارتقاء پرسنل ه•

برای آبکیوه ب  هم برای غذاهای گیاهی
هره یافتن منابع محیی ب  منظور افزایش  ب•

وری 



چالش های متداول سازمان در تدوین استراتژی به روش سنتی

39

سرعت اجرای پایین

پیچیدگی در اجرا

عدم تکرکز بر مشتریام

(تیم مشاورام خارج سازمام)نیاز ب  بروم سپاری 
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تفاوتهای اصلی روش تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی با روش های متداول

طرح -2
سوال 

استراتژیک
طراحی -3

گزین  های 
مککن

چ  -4
مواردی باید 
تحقق یابند

شناسایی -5
موانع

آزموم -6
موانع

انتخاب-۷

1-
شناسایی 
مشکل
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تفاوتهای اصلی روش تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی با روش های متداول

شناسایی مشکل-1

طرح سوال استراتژیک-2

طراحی گزین  های مککن-3

چ  مواردی باید تحقیق -4
یابند

شناسایی موانع-5

موانعآزموم-6

انتخاب-۷

تهی  ماموریت و چشم انداز -1
سازمام

نقاط , تجزی  و تحییل نقاط قوت-2
و تهدیداتفرصت ها,ضعف

تعریف اهداف بیند مدت-3

ارزیابی و انتخاب , تعریف-4
استراتژی

اجرای استراتژی-5

اندازه گیری و ارزیابی-6



SWOTمشکالت تجزیه و تحلیل 

o فرضی یکبررسیهدفباتحییلوتجزی

oعکقکمولیوسیعدریای

o زمانبروپرهزین

oشودمیوقتاتالفباعثحالتدربهترین.

oمیسازدمنحرفاستراتژیگزین  هایآزموموطراحیازراشکاحالتبدتریندر.

o
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ارخوداستراتژیگزین  هایمی توانیدشکا"
ود،نکاییانتخابرابهترینآنهامیامازوطراحی

ادام خودقدیکیهایروسب می توانیدیا
کنید،دنبالراسایرینراهحتییاودهید،
".شکاستباانتخاب



استراتژی با رویکرد وبینارآشنایی با طراحی
تفکرطراحینوین
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Karvije .com

19962400921

32903351026

:مهندس شهریار نورایی

shahryar350@yahoo.com

linkedin.com/in/shahryar-nouraei-

msc-peng-pmp-56715b11



با تشکر فراوام از 
هکراهی و توج  شکا
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