
  

 کتاب:ارکان رقابت پذیری جهانی

 

 رقابت پذیری ومزیت رقابتی جهانی 

، و رقابت را جهانی را  اقتصاد دانش بنیان در عصری که آنرا عصر  دانائی ، اقتصاد 

دانند کشورها وشرکتها با چالش های اساسی برای تداوم بقاء وموفقیت مواجه می

 هستند

کشورها و شرکتها برای بهره برداری از رقابت شدیدی بین ، در چنین شرایطی 

فرصتهای جهانی جریان دارد توانائی کشورها در سطح ملی وشرکتها در سطح کسب 

و ارتقاء موقعیت در گام بعدی به توانائی  ،وکار برای حفظ موقعیت فعلی در گام اول

ی پایدار)از طریق خلق مزیتها مزیت رقابتی ر رقابت پذیری و برخورداری از آنها د

  رقابتی جدید(  بستگی دارد و این تنها گزینه پیشروی کشورها و شرکتها است

  ا مهمترین عامل موفقیت یا شکست کشورها رقابت ردر این رابطه مایکل پورتر

 و  کسب وکارها می داند

  و رقابت  توسعه یافتگی رشد ،نورث ، تاکید می کند که یکی از علل مهم

مانند کارائی دولت ،حاکمیت کشورها  ،تفاوت در عملکردهای نهادی پذیری 

است کشورهای موفق از نهادهای کارامد با عملکردهای مطلوب قانون و.....

برخوردار هستند در مقابل کشورهائی هم هستند که علیرغم برخورداری از 



  

منابع مناسب به دلیل ضعف در عملکردهای نهادی ،توان حضور در رقابت 

 یری جهانی را ندارندپذ

  ، فرید من در کتاب جهان مسطح بیان می کند که در عصر جهانی شدن بازارها

مانند غزال سریع و همچون شیر شرکتها برای موفقیت در کسب وکارها باید 

 باشندقوی 

 که رقابت ماهیت پویا دارد والگوها و مدلهای رقابتی موفق  هامل تاکید می کند

امروز نمی توانند در آینده نیز منجر به موفقیت شوند آینده نیازمند روشهای 

 رقابتی جدید و تحول گرا است  

برای موفقیت رقابتی در آینده، مدیران ارشد باید تفاوت رقابت آینده و رقابت فعلی را درک  

زیرا رقابت موثر در آینده نه تنها مستلزم به چالش کشیدن   یلی عمیق استنمایند تفاوتها خ

چشم اندازهای سنتی مربوط به استراتژی و رقابت است بلکه نیازمند مهندسی مجدد 

او در  می باشد و مدیریت منابع استراتژیها  ا و بازتعریف نقش مدیریت در طراحیاستراتژیه

دیگران را تنها راه موفقیت در عرصه رقابت می این رابطه رسیدن به آینده قبل از 

 داند

 

 

 رسیدن به آینده قبل از دیگران

 بلکه نه فقط

رقابت برای شکل دادن ساختار آینده  رقابت درون ساختار صنعت موجود 



  

 صنعت 

 رقابت برای شایستگی ها محوری رقابت برای رهبری محصول

 عنوان یک ائتالفرقابت به  رقابت به عنوان یک هویت منفرد

 حداکثر سازی نرخ یادگیری بازار جدید کمینه کردن زمان برای بازار

کمینه کردن زمان برای یپش دستی  حداکثرسازی نرخ عرضه محصوالت جدید

 جهانی

 

  کیم ومابورنه در استراتژی اقیانوس آبی ، ضمن هشدار برای متوقف کردن اجرای

معماری آینده و ساختن کسب رقابتی(  ،  استراتژی اقیانوس قرمز)استراتزی های

آنها ایجاد  وکارهای جدید را با استفاده از نوآوری ارزش ، تنها راه موفقیت می دانند

 بازارهای بی رقیب را برای نجات از هزینه های سهمگین رقابت،  پیشنهاد می کنند

  ،قوانین محدود جهانی شدن بازارها و رقابت، تغییرات شتابان در الزامات محیطی

کننده، نرخ سریع تغییرات فناوری،کوتاه شدن عمر محصوالت، تخصص و قدرت روز 

افزون مشتریان، الگوهای متنوع و متکثر رقابتی فقط بخشی از پویائی های رقابتی 

 بازارها است

 

 طی کشورها و شرکتها جهت  دستیابی به شایستگی های در چنین شرای

، نیازمند چه منابع ، حفظ و توسعه مزیت رقابتی ایجاد، برای  رقابت پذیری 

بوده و  در سطوح ملی، بازار ، صنعت و شرکتها  قابلیتها و شایستگی ها

 چگونه باید عمل نمایند ؟

 



  

  مزیت  »با استفاده  از نظریات نوین «رقابت پذیری جهانی  »کتاب

در سطوح ملی و سطوح بنگاهی و تجارب کشورها و شرکتهای  «رقابتی

ردی  به  سوا ل پاسخی جامع و کاربسعی نموده است  موفق جهانی

 و شرکتها و چارچوب کاربردی مناسبی برای کشور مذکور ارائه نماید

 ارائه شود

  کتاب به دلیل چارچوب  جامع موضوعی و مفاهیم نظری ،مثالها و شواهد

متعدد تجربی وگزارشات متنوع در سطوح ملی و بنگاهی)در بخشهای 

 در نوع خود منحصر به فرد بوده و نمونه مشابه نداردمختلف( 

  سال مدیریت اجرائی و سالها آموزش و تدریس  71تجارب بیش از

در   "تئوری و تجربه"دانشگاهی مولف، پشتوانه مناسبی برای تلفیق 

 کتاب ایجاد نموده است 

 

 برای قانون گذاران، سیاستگذاران دولتی، مدیران در  حاضر، کتاب

و کارشناسان و دانشجویان ،  تید دانشگاه و اسارکتی ، و ش سطوح ملی

 ید و قابل استفاده است فعاالن اقتصادی مف

فصل کلی به شرح زیر  5کتاب  دارای یک ساختار سلسله مراتبی بوده و مشتمل بر 

 است



  

 

 

رکن  است که یک فصل آن )فصل اول( مربوط به مفاهیم  02فصل کلی و  5کتاب دارای 

 تا پنج نیز شامل ارکان می باشد 0و فصلهای ، نظری و الگوها 

 الگوها و ارکانمبانی علمی،نظریات و -فصل اول          

 

 1- رقابت پذیریمبانی کلی  

        رقابت پذیریمفاهیم -الف 

        ساختار بازارها-ب 

 صول رقابت پذیریا-ج           

 رقابت آینده-د         

 2-مبانی علمی و نظریات مزیت رقابتی 

 نظریات سطح شرکت -الف               

مبانی علمی 
، نظریات و 
الگوهای  

مزیت 
 رقابتی 

الزامات ملی 
و 

 توانمندسازها

تقویت کننده 
 های کارائی

عوامل 
پویائی 
 صنعتی

مزیت سازها  
و شایستگی 
 های شرکتی

 

  نکته حائز اهمیت اینکه کتاب تالش نموده است حداکثر تجارب بشری را در سطوح

 بنگاهی با استفاده از اطالعات و شواهد مستند ارائه نمایدملی و 



  

 نظریات سطح ملی-ب                

 3-الگوهای سنجش رقابت پذیری  

           مجمع جهانی اقتصادالگوی -الف 

           الگوی رقابت پذیری فضای کسب وکار-ب 

           مدل رساله دکتری مولف-ج 

 4- گانه رقابت پذیری جهانی 22ارکان 

 

در رکن ، تبین و تشریح نموده است که   02مذکور را  در  4ردیف  فصلهای دوم تا پنجم 

هر کدام از   ارائه شده است   یع ، و کسب وکارهاچهار سطح ملی،بازارها ، صنا

 ارکان شامل مفاهیم نظری مربوطه، کارکردها و ویژگیها به همراه شواهد و گزارشات مرتبط 

 می باشد

 به اختصار در جدول زیر   ارائه شده است 5،4،4،0سرفصلهای کلی فصلهای 

 

 

 مولفه های اصلی

تعداد 

 ارکان

 

 ارکان

 

 

 

 و توانمندسازهاالزامات اساسی 
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 و عملکرد نهادی نهادها-1

 ملی  فرهنگتوانمند سازهای -2

 زیرساخت-3

 آمادگی نوآوری-4

 آموزش و بهداشت-5

 اقتصاد کالن-6

 تقاضای ملی-7

 

 

 تقویت کنند های کارائی
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 بازارهای مالی توسعه یافته-8

 بازار نیروی کار کارامد-9

 بازار کاال کارامد-11



  

 

 

 

 صنایع پیشرفته بودن  
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 عدم تمرکز ساختاری-11

 استراتژی توسعه صنعتی کارامد-12

 سطح پیچیدگی و آمادگی فناوری-13

 صنایع حمایتی و تامین کننده کارامد-14

 

 

 مزیت سازها و قابلیتهای شرکتی
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 مزیت سازها و قابلیتهای محتوائی-75

 مزیت سازها و قابلیتهای بازاریابی-76

 مزیت سازها و قابلیتهای نوآوری-71

 مزیت سازها و قابلیتهای هوشمندی-71

 مزیت سازها و قابلیتهای مشارکتی-71

 مزیت سازها و قابلیتهای استراتژیک-02

.......................................................................................... 

 

 شرح تفصیلی فصلهای مربوط به ارکان  

 

 الزامات اساسی و توانمندسازهای ملی-فصل دوم

 

 

 نهادها-رکن یک 

 نهاد چییست-

 اهمیت نهادها در رقابت پذیری)نظرات نورث و ویلیامسون(-

 تجربی(-رابطه نهادها و رشد اقتصادی)شواهد نظری-

عملکردهای بی و کره شمالی شاهد زنده تفاوت کره جنوتفاوتهای -

 نهادی

 شاخص های بانک جهانی-

برای سنجش عملکرد نهادی  مجمع جهانی اقتصاد شاخص های -

 کشورها

 گانه 6شاخص های ترکیبی -



  

 جهانی  22رتبه های اول تا -

 رتبه رقابت پذیری نهادی ایران -

 مقایسه ایران با چهار گروه کشورهای منتخب-

o  

o  فرهنگ -0رکن 

 مفهوم و کارکرد فرهنگ

 فرهنگ، چگونه باعث تفاوتهای فرهنگی می شود

 شاخص های هافستد-تفاوتهای فرهنگی کشورها

 امتیازات ایران در شاخص های هافستد

 منطقه جهانی 8ویژگی های فرهنگی 

 مقایسه ایران با کشورهای منتخب

 چرا فرهنگ منبع مزیت رقابتی است

 پذیری   دن عوامل فرهنگی برای رقابتویژگی های باارزش بو 

 آلمان نمونه فرهنگی               

 ژاپن نمونه فرهنگی دیگر               

 نظر اندیشمندان در مورد تاثیر گذاری فرهنگ

 دالئل حضور کم رنگ فرهنگ در فعالیتهای اقتصادی مولد

 علت العلل                 

 فرهنگ آرمانی فرهنگ واقعی                 

 یک مقایسه فرهنگی                 

 چرا شاخص فساد در کشور اسالمی ما باال است 



  

 علت                           

 راهکار                       

 توانمندسازهای فرهنگ ملی برای رقابت پذیری

o فرهنگ و قصد استراتژیک 

o فرهنگ و دانش 

o فرهنگ و نوآوری 

o فرهنگ و کارائی 

o فرهنگ و کیفیت 

o فرهنگ و مشارکت و همکاری 

o )فرهنگ و شایسته ساالری)سپردن کار به اهلش 

o    فرهنگ کار مولد و پشتکار در امور 

 

 

  زیرساختها-4رکن   

 

 انواع زیرساختها

 تاثیر زیرساختها بر رشد و توسعه اقتصادی

 شواهد نظری و تجربی         

 نقش هر کدام از زیر ساختها در اقتصاد 

 زیرساخت حمل و نقل           

 زیر ساخت انرژی           

 زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی           

 شاخص های رقابت پذیری زیر ساخت کشورها 

 متغیرهای زیز ساخت حمل ونقل -الف            



  

 متغیرهای زیرساخت انرژی -ب             

 متغیرهای زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی -ج              

 رتبه های رقابت پذیری زیر ساخت ایران

 کشور منتخب 20مقایسه ایران با 

 مدلهای ارزیابی زیر ساخت اطالعاتی و ارتباطی کشورها

 شاخص های ارزیابی آنکتاد-الف               

 (   ITUباطات بین المللی )شاخص های ارزیابی اتحادیه ارت-ب              

  ITUوضعیت کشورها در شاخص توسعه                                

  ITUموقعیت ایران در شاخص توسعه                  

 (NRI) 7شاخص آمادگی شبکه ای-ج       

 وضعیت مقایسه ای رقابت پذیری شبکه ای ایران-د       

  

               ملی نوآوری ملی آمادگی-رکن چهار 

                                                           
1Networked  Readiness Index 



  

 چرا نوآوری مهم و ضروری   

 تکامل نگرش های نوآوری 

 چرا کشورها، نیازمند سیستم نوآوری ملی هستند؟

 مفهوم سیستم نوآوری ملی 

 اشتراک محتوایی سیستم نوآوری ملی با اقتصاد  دانش بنیان    

 جریان دانش در سیستم های ملی  نوآوری   

 انواع دارائی های فکری        

 0224سهم کشورها از ثبت دارائی های فکری )اختراع و سایر( در سال      

 معیارها وچارچوب سازمان مالکیت فکری برای سنجش آمادگی نوآوری کشورها

 (0224آمادگی نوآوری ایران در ارکان و شاخص ها)رتبه                     

 کشور( 02رترین کشورهای جهان)نوآو                   

 شاخص های نوآوری بلومبرگ و رتبه کشورها               

 سایر مدل های سنجش نوآوری ملی

 ( مدل برنامه توسعه ملل متحدUNDP)1 

 1مدل ظرفیت علم و فناوری موسسه رند 

 3مدل ظرفیت ملی نوآوری 

                                                           
1 United Nation Development Program 
1 Science and Technology capacity Index 



  

 1مدل فناوری مجمع جهانی اقتصاد 

  1اقتصادمدل فناوری مجمع جهانی 

  1مدل  یادگیری ملی 

 3مدل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 

 نظام ملی نوآوری در ایران 

 

 

 

     

  آموزش و بهداشت-5رکن 

                                                                                                                                                                                     
3 National Innovation copacity Inden 
1 WEF Technology Index 
1 WEF Technology Index 
1 National Learning system 
3 OECD 



  

 نقش آموزش و بهداشت در جوامع

 چرا آموزش در قران وروایات مورد تاکید فراوان است؟ 

 صاحب نظران اقتصادی وآموزش

 بنیانهای ضروری آموزش عصر دانائی

 بهداشت وجامعه

 شاخص توسعه انسانی

 (HDIعناصر شاخص توسعه)-الف              

 کشور برتر در شاخص توسعه انسانی 02-ب          

شاخص توسعه انسانی ایران و مقایسه آن با اقتصادهای نوظهور و برخی کشورهای  -ج

 منطقه وشرق اسیا

 عوامل رقابت پذیری آموزش وبهداشت

 در آموزش وبهداشترتبه برتر جهان  02

 بهداشت وآموزش مقدماتی                   

 آموزش و پرورش عالی                  

 موقعیت رقابتی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب 



  

 جایگاه رقابتی ایران در متغیرهای فرعی بهداشت وآموزش

 

  اقتصاد کالن-6رکن 

 مقدمه

 نماگرهای مهم اقتصادی

 رشد اقتصادی  –الف 

 تراز مالی دولت -ب

 وضعیت کسری بودجه ونحوه تامین آن

 متغیر های پولی و نقدینگی-ج

 شاخص عمومی قیمت ها-د

حساب جاری معیار برونگرایی یا درون گرایی اقتصاد -ه

  کشور

 اشتغال -ی

 رتبه برتر جهانی اقتصاد کالن جهانی 02



  

 

 تقاضای ملی-1رکن 

 

 

 

 

 

.................................

.................................

............................................................. 

 تقویت کننده های کارائی-فصل سوم

 بازارهای مالی توسعه یافته-1رکن 

 مقدمه

 کارائی بازار پول -الف 

از جذب  ساختار صنعت بانکی  و سهم بازار بانکها

 رکیب تقاضای داخلیت .2

 بازارهای مختلف  سهم بخش 

 پیچیدگی و آگاهی نیازهای خریداران 

 مشتریان متخصص و پیشرو 

 اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی .0

های داخلی به بازارهای خارجی منتقل سازوکارهاهایی که سلیقه .4

 شودمی

 حقوق مصرف کنندگان-4        



  

 منابع

 کارائی بازار سرمایه -ب 

 سهم بازار پول و سرمایه از تامین مالی کشور

 شاخص های کارامدی نظام مالی کشورها

 رتبه های کارائی بازار مالی ایران 

 02  بازار مالی برتر جهان 

 

 کارائی بازار نیروی کار-1رکن 

 اهمیت نیروی کار

 نرخ به کارگیری نیروی کار در ایران

 بهره وری  نیروی کار ایران شاخص

 عوامل موثر در کارائی بازار کار

 رتبه کارائی بازار کار ایران

رتبه برتر جهانی 02  

 

 رکن72-کارائی بازار کاال



  

 

 شدت رقابت محلی

 حد تسلط بازار

 اثربخشی سیاستهای ضد انحصار

 اثرات مالیات بر انگیزه های کسب وکار

 

........................................................................................................................... 

 پیشرفته بودن صنایع-فصل چهار

   عدم تمرکز ساختاری-77رکن 

 نقش صنعت در اقتصاد

 تاثیر صنعت بر عملکرد کسب و کارها

 عوامل پویائی صنعت

 وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز صنایع ایران    

 درسی از ساختار جهانی خودرو   

 چشم انداز  صنعت جهانی خودرو        

 

   استراتژی توسعه صنعتی کارائی-70رکن 



  

 مفاهیم بنیادی

 نقش استراتژی توسعه صنعتی

 استراتژی توسعه صنعتی ژاپن  

 کشور جنوب شرق آسیا 4صنعتی استراتژی 

 

 آمادگی فناوری و پیچیدگی صنایع-70رکن 

 مفاهیم فناوری

 انواع فناوری

 اقتصاد دانش بنیان

 شاخص پیچیدگی اقتصادی

 وجوه مشترک اقتصاد دانش بنیان و پیچیدگی اقتصادی صنایع

 وضعیت پیچیدگی صنایع ایران)روند ستواتی رتبه ها(

 سهم کشورها از فناوریهای سطح باال

 گانه 5ته اولویت فناوری کشورهای پیشرف

       رتبه های ایران در شاخص اقتصاد دانش   



  

 

 صنایع حمایتی و پشتیبانی کننده توانمند-74رکن 

 نقش تامین در زنجیره ارزش صنایع

 صنایع عرضه کننده 

 صنایع مرتبط

  خوشه ها                         

................................................................................................................ 

 مزیت سازها و قابلیت های سازمانی)شرکتی(-فصل پنج

 رکن می باشد که در ادامه ارائه شده است 6این فصل شامل 

 مزیت سازها و قابلیت های محتوائی-75رکن 

رکن متشکل از سه مولفه اصلی است که شامل فرهنگ )باا ویژگای   این 

های بیان شده( ،ساختار اجتمائی همگرا وسازگار،نیروی انسانی توانمناد  

شده ، می باشد  در هر بخش سعی شده اسات  مفااهیم باا اساتفاده از     

 مطالعات نظری و شواهد تجربی بیان شود

 عوامل محتوائی سازمانها کدامند؟ 



  

 هنگ سازمانیفر--7     

 چرا فرهنگ مهم است                                           

فرهنگ سازمانی از نطر رقابت پذیری باید چه ویژگی                                                 

 هائی داشته باشد؟

 رقابت پذیریالگوی مناسب فرهنگ سازمانی برای                                       

 فرهنگ سازمانی اپل و تویوتا                                       

آرمان های سازمانی افکار، اندیشه ها و انرژی افراد سازمانی را باید در چه جهتی    

 هماهنگ، هدایت و حمایت نماید؟

 ساختار اجتماعی)رسمی+غیررسمی( -0

 همگرائی درونی ساختار اجتمائی

 سازگاری محیطی ساختار اجتماعی     

 نیروی انسانی توانمند-0

 اهمیت نیروی انسانی و ضرورتهای توانمندسازی -الف                 

 آیا نیروی انسانی توانمند می تواند منبع مزیت رقابتی  باشد؟-ب                  

چهارگانه  مزیت آیا نیروی انسانی ماهر و با انگیزه و خالق این ویژگی های       

 رقابتی پایدار را دارد؟

 ماهیت منابع از نظر رقابت پذیری         

 



  

 توانمندسازی نیروی انسانی چگونه امکان پذیر است-ج 

 دیدگاه های توانمندسازی   

 تعاریف و مفهوم توانمندسازی                   

 4توانمند سازی مناسب نیروی انسانی چگونه ایجاد می شود)الگوی                 

 عاملی(

  دستاوردهای توانمندسازی موثر     

 شرکتهای برتر از نظر محیط کار و توانمندسازی    

 معیارهای سنجش     

 شرکت برتر جهانی  52لیست                

 

 

 بازاریابیمزیت سازها و قابلیتهای -26رکن 

در این رکن  ابتدا تغییرات بنیادین در مفاهیم و کارکردهای بازاریابی بیان شده و سپس مولفه های 

اجرای اثربخش، آمیخته بازاریابی هم آهنگ و  –استراتژی بازاریابی کارامد    پنجگانه شامل

عمق و  ،رابطه اثربخش و پایدار بامشتری ،عالی بودن در خدمات مشتری منسجم،

 امعیت اطالعات ودانش بازار ارائه شده استج

 تعریف بازاریابی -7

 فلسفه های بازاریابی - 0



  

 محرکهای بنیادین در تغییرات بازاریابی-0

 فناوری های جدید -الف                         

 رشد انفجاری کاربران اینترنت در جهان                                                  

گسترش رسانه هاوشبکه های اجتمائی )انواع و                                                    

 کارکردها(

 جهانی سازی -ب                             

روند رشد کاربران اینترنت و جمعیت جهان از                                                    

7115 

 مسئولیت پذیری بیشتر اجتماعی و اخالقی-ج                        

 شرکتهای سبز جهانی                                       

 بازارهای یادگیرنده و خالق -د                        

 4- تغییر در نسلهای بازاریابی 

 بینسل اول بازاریا-الف                                   

 نسل دوم بازاریابی-ب                                   

 نسل سوم بازاریابی-ج                                  

 الزامات وتفاوتهای نسلهای سه گانه بازاریابی -د                                   

 5-  عناصر سنتی و ضرورتهای جدیدآمیخته بازاریابی 

 عناصر سنتی -الف                                          



  

 پیشنهادات جدید  صاحب نظران برای آمیخته بازاریابی   -ب                                

 هاو عناصر جدید برای بازاریابی اینترنتی  -pج                     

 ته بازاریابی در عصر جدیدعناصر نهائی آمیخ-د                             

 6- قابلیت ها و شایستگی های بازاریابی 

 قابلیت بازاریابی از نظر صاحب نظران چیست؟  

 قابلیت بازاریابی از نظر صاحب نظران چیست؟ 

 اجرای اثربخش –استراتژی بازاریابی کارامد  -الف             

 چیست؟وظیفه استراتژی بازاریابی                              

 ربخش بندی بازا-مرحله اول استراتژی بازاریابی                                    

 اهداف استراتژی بازاریابی                                  

 آمیخته بازاریابی هم آهنگ و منسجم -ب     

 تویوتا-مثال                                          

 هیوندائی-مثال                                        

 عالی بودن در خدمات مشتری -ج   

 معیارهای هفتگانه کیفیت خدمات)مدل سرکوال(          

 رابطه اثربخش و پایدار بامشتری -د             

 ارزش عمر مشتری                                     

 قانون طالیی چیست؟                                      



  

 

   

                                         

 نوآوری قابلیت  و مزیت سازها-71رکن 

 

 مقدمه

 چرا نوآوری مهم و ضروری است؟)شواهد تجربی(-7

 رابطه نواوری وقدرت برند    

 چگونه سامسونگ و اپل جایگزین نوکیا شدند  

 بازار شرکتهای جهانی تلفن همراه موقعیت وسهم  

 تعریف و انواع نوآوری-0  

 تعریف نوآوری -الف       

 انواع نوآوری -ب         

                                                           
2 Scin 
3 Prius 

 

 عمق و جامعیت اطالعات ودانش بازار -ه                  

 دانش باالی بازار اپل                                              

 0مدل ساین                                                 

                        0تویوتا پرایوس                          



  

 

 انواع نوآوری از نظر شومپتر       

 انواع نواوری از نظر مولر                  

 

 کدام مدل برای رقابت پذیری بهتر است؟         

 نسل های نوآوری-4

   مدل فشار فناوری –نسل اول نوآوری 

 مدل فشار تقاضا -نسل دوم نوآوی 

 مدل تعاملی -نسل سوم نوآوری 

  مدل فرایندهای یکپارچه کسب و کار –نسل چهارم نوآوری 

  سیستم یکپارچه و شبکه سازی –نسل پنجم نوآوری 

 اصول نوآوری باز و شبکه سازی   -4 

 مزایای شبکه های نوآوری-5

 62درصد به  45شرکت پروکتر اند گمیل چگونه توانست بهره وری تحقیق وتوسعه را از -

 درصد افزایش و نرخ موفقیت نوآوریها را دوبرابر نماید؟

 منابع و محرکهای نوآوری از نظر دراکر 

 سایر محرکهای نوآوری 

 شرکتهای جهانی)نتایج تحقیق( منابع نوآوری 

 عوامل آمادگی سازمانی برای نوآوری پایدار 

 آمادگی سازمانی -الف                               



  

 قابلیت های مشارکت و همکاری -ب                              

 ظرفیت جذب -ج                              

  گزارش -شرکت جهان  52نوآورترینBCG 

 

 درس هایی از نوآوران برتر جهانی 

 

 نوآورترین شرکتهای جهان از حیث ثبت پتنت 

 

 

 

 مزیت سازها و قابلیتهای هوشمندی )رقابتی( -28رکن

 سواالت اساسی 

 صاحب نظران و ماهیت هوشمندی رقابتی

 انواع هوشمندی رقابتی

 هوشمندی رقابتی اپل و آثار آن

 مزایای استراتژیک هوشمندی رقابتی

 فرایند هوشمندی رقابتی

 تفاوتهای هوشمندی با اطالعات



  

 معیارهای اثربخشی هوشمندی رقابتی-

گزارش موقعیت رقابتی شرکتها در بازار تلفن همراه و -

 ضرورتهای مضاعف هوشمندی

 روشهای تحلیلی هوشمندی رقابتی)ابزارهای هوشمندی(

 

 مزیت سازها و قابلیتهای مشارکت و همکاری-71رکن 

 

 فلسفه همکاری و مشارکت

 انواع مشارکت و همکاری

 شبکه ها و ائتالفهای استراتژیک 

چرا در شرایط فعلی مشارکت خودروسازان ایرانی با شرکتهای خارجی 

 استراتژیک نیست؟

 رابطه بین پیچیدگی محیطی و نوع همکاریها

 انگیزه ها و محرکهای همکاری و ائتالف

 بر جهانیهمکاری ها و مشارکت شرکتهای معت

 نرخ و علت های اصلی عدم موفقیت ائتالفها

 عوامل موفقیت همکاری و ائتالف

 عوامل موفقیت همکاریهای استراتزیک



  

 جمع بندی و خالصه 

 

 مزیت سازها و قابلیتهای استراتژیک-02رکن 

 

مولفه اصلی شامل سازمان یادگیرنده بازارگرا،نام و  4این رکن متشکل از 

رهبری -قدرتمند،سازگاری استراتژیک ،ومدیریت کارامدنشان تجاری 

 اثربخش می باشد و دارای ساختار و محتوای زیر است

 مقدمه

 تعریف و معرفی مزیت های استراتژیک

 7-سازمان یادگیرنده بازارگرا 

 بازارگرا –الف(سازمان یادگیرنده  -الف   

 یادگیری چیست؟                                        

 یادگیری سازمانی                                        

 انواع دانش)نظریه کوئین وهمکاران(                         

 یادگیری از نظر آرجریس و شون                          

 تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده                    

 سازمان یادگیرنده                             

 ویژگی های سازمان یادگیرنده                         



  

 داستان اسپارتاکوس                                      

 مباحث نظری( -ضرورت بازارگرایی )شواهدتجربی                

 قورباغه پخته وصنعت خودرو آمریکا                   

 داستان قورباغه پخته                       

آیا داستان صنعت خودرو آمریکا برای  صنعت خودرو کشورمان تکرار 

 می شود؟

 وضعیت صنعت خودرو                                     

 چاره چیست؟                                     

 شواهد تجربی( -بازارگرایی )مفهوم نظری              

 ویژگی های شرکتهای بازارگرا                                

 0- قدرتمندنام ونشان تجاری 

 مفهوم نام تجاری 

 چرا نام تجاری ،دارائی محسوب می شود؟

 ارزش ویژه برند 

 ابعاد و ساختار برند

 مدل آکر-برند از چه عناصری تشکیل می شود؟        

 رکت ومشتریانارزش آفرینی برند برای ش           

 ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری 



  

 روش آکر-رویکرد مشتری گرا -الف                

 روش اینتربرند-ب( رویکرد مالی                 

 با ارزش ترین نام های تجاری دنیا 

 0270باارزش ترین برندهای سال –الف                            

 ارزش نام تجاری برترین خودروسازان جهانی   -ب                          

 0274برندسال  02باارزش ترین -ج                

 رتبه وارزش شرکتهای خودروئی -د                                        

 درسهائی از باارزش ترین شرکتها 

 قابلیتهای رقابتی تویوتا                          

 رویکرد تلفیقی -ج  

 رابطه برند و مزیت رقابتی پایدار 

 0-سازگاری استراتژیک 

 سازگاری استراتژیک چیست؟

 مفاهیم بنیادین  

 اصول و قواعد رقابت -الف   

 هندرسون–اصول رقابت                   

 ماهیت  رقابت در عصر جدید                  

 پارادایم های استراتژی -ب



  

 ج( سنگ بنای استراتژی اثربخش

 تفکر استراتژیک ضرورت اثربخشی استراتژی -د

 نظر بزرگان چیست؟                                

 

 تاکیدات الگوهای مهم تفکر استراتژیک    

 کدام استراتژی اقیانوس آبی یا قرمز؟ 

 استراتژیهای رقابتی-7    

 استراتژیهای عمومی پورتر)استراتژی های عمومی سه گانه(-الف           

 گانه( 72استراتژی جودوئی)اصول و تاکتیکهای  -ب          

 استراتژی اقیانوس آبی )مفاهیم ،کارکردها ، روشها و نتایج(-0 

 چگونه استراتژیها را اثربخش نمائیم؟     

 مدیریت کارامد، رهبری اثربخش -4

 نقش مدیریت و رهبری

 تمایز نقش های رهبری و مدیریت         

 حالتهای چهارگانه  مدیریت و رهبری سازمانها      

 چرا و چگونه مدیریت اثربخش سازمانی ، منبع مزیت رقابتی است؟    

 رهبری مدیر، به چه معنا است؟      

 چگونه مدیر به رهبر  اثربخش تبدیل می شود



  

 شواهد و نمونه های  تاریخی و تجربی

 الف سطوح  جوامع و ملل

 ن اثربخش و تحول آفرین در سطح شرکتهامدیران و رهبرا-ب

 شرکت برتر جهان از حیث رهبری 02-ج

 

 

 


