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 تهیه گردیده است: تعیین سه فازبا گروههای هنری  با هدف ارائه و تشریح پروژه پژوهشي طرح درساین 

 تعیین استراتژی کالن 

  تاکتیکتدوین  

  ساختاریطراحي سیستم  

 موضوع تحقيق و ضرورت اجراي آن

موقعیت خاص در  با توجه به این اینکه گروههای هنری در عرض مجبور مي شوند در مقاطعي دور هم جمع شده و به مناسبت

ه باشند و هر دفعه با اشخاص و افرادی تازه سر کار دارند که بعضا تفاوت فرهنگ یا رفتار آنان با افراد قبلي مشکالت متدارک برنا

ه باعث از بین رفتن انگیزه و در کگروهها و سوء مدیریت از جمله عواملي است  هماهنگيخاصي را به وجود مي آورد. عدم 

مي گردد. بنظر مي رسد با برنامه ریزی و گروه دهي گروهها و تدوین استراتژی مناسب  ییکي فرد از صحنه هنرنهایت حذف فیز

 :به تثبیت موارد زیر اقدام نمودبتواند 

 

 )حفظ وضعیت موجود و عدم پراکندگي افراد)مديريت انسانی 

 )تعیین اهداف و تالش جهت رسیدن به آنان)راهبرد فرايندگرا 

  هنری فرهنگي وایجاد انگیزه الزم با توجه به نگرش اقتصادی وشرايط مطلوب()ايجاد 

 )اشتغال زایي در جهت عالیق و خواسته های دروني هنرمندان)کاربري مفيد 

 )احساس اینکه این کار هنری بعنوان کسب و کار حرفه ای بوده و بایستي روز به روز پیشرفت داشته باشند)تثبيت کيفيت. 

 حضور راهکارو  عرضه راهبرد های سیستماتیک و اصولي، تالش گردد استراتژی کالن و گیری از روش است با بهره بنابراین الزم

 .گردد طراحي و تدوین کاربردی و کارآمد نحوی به  گروههای هنری
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 شرح خدمات پروژه و مراحل اجراي آن 

گروههای هنری ، و با استفاده از تجربیات حاصل از های حضوری، تلفني و کتبي صورت گرفته با مدیریت  با توجه به رایزني

  .فاز طراحي گردیده است 9های مشابه ، فرآیند اجرای پروژه در  فعالیتهای هنری و انجام پروژه

 فاز اول: تعيين استراتژي کالن گروههاي هنري

های کالن  اجرا رسیده و استراتژیمرحله تشکیل گردیده است، فرآیند سیستماتیک تدوین استراتژی به  4در این فاز که از 

 گردد.  ...تعیین و تدوین مي سایر مواردگروههای هنری ، براساس وضعیت داخلي، شرایط محیطي و

 انداز، مأموريت و اهداف بنيادي گروهها تعيين چشم -1مرحله 

 

یک تصویر مطلوب از آینده  انداز چشمانداز و مأموریت کسب و کار است.  اولین مرحله از فرآیند تدوین استراتژی، تعیین چشم

 بطرف را  کند گروه گردد و وضعیتي است که مدیریت سعي مي کند که استراتژی برای تحقق آن تدوین مي را ترسیم مي  گروه

شود و اعتقاد  مي  های گروه فعالیت و تصمیمات بین سازگاری و  انداز، موجب هماهنگي در درون گروه چشم.نماید راهبری آن

 گردد.  گروه در انرژی بروز موجب آن به  افراد گروه

 این اجزا عبارتند از:،های مختلفي است  انداز، دربردارنده اجزا و بخش چشم

 تصوير کمی:   -1

 )بازخورد اقتصادی(های مهم در یک مقطع زماني آتي شاخص برای عددی و کمي مقادیر 
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 :موارد زير شامل  مأموريت   -2

        عمل گروهمحدوده  

       ویژه رقابتي  قابلیت 

 :شامل  ايدئولوژي گروه   -3

 :کند. مي بیان را جامعه در آن نقش و  گروه وجودی علت هدف بنيادي 

 کند. بیان مي را  های عمیق و اساسي گروه ارزش هاي بنيادي: ارزش 

 آن زنده توصیف همراه به ساله 11 تا 5 بلندپروازانه هدف یک انداز: آينده در چشم 

شده در اين مرحله، قطعی و  انداز و مأموريت تدوين بايست به آن اشاره شود اين است که چشم نكته مهمی که در اينجا می

 گردد. يكبار ديگر مورد بازنگري قرار گرفته و تصحيح و تكميل می بعدي نهايی نيست و پس از انجام مراحل

  

 تعيين نقاط ضعف و قوت تجزيه و تحليل وضعيت داخلی گروه و -2مرحله 

در این مرحله که یکي از مراحل بسیار مهم و کلیدی فرآیند تدوین استراتژی است، وضعیت داخلي گروهها بررسي شده و نقاط 

 گردند. ضعف و قوت تعیین مي

، روش  سنجي امتیازشود. چهارچوب  گیری مي برای تعیین نقاط ضعف و قوت بهره سنجي امتیاز در این مرحله از چهارچوب

 تدوین ریزی و مدیریت گروه برنامه نیز و  گیری وضعیت گروه های اخیر به عنوان سیستمي برای اندازه جدیدی است که در سال

 .است شده

 کشد: می تصوير به جنبه چهار از را  ، اهداف و عملكرد گروه سنجی امتياز
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 و دارد جریان  در یک سیستم اطالعاتي و در تمام سطوح گروهدر این روش، تأکید بر این است که ابعاد مالي و غیرمالي 

فرآیندهای کلیدی، نوآوری، های دروني ) ( و شاخصخاطبان)م های بیروني دهنده توازن بین شاخص های سنجش، نشان مالک

 یادگیری و رشد( است.

ای افزایش  تدوین استراتژی را به نحو قابل مالحظهاستفاده از این ابزار جدید، بسیار کارآمد بوده و کارایي این مرحله از فرآیند 

 دهد. مي

 ها و تهديدها تجريه و تحليل عوامل محيطی و تعيين فرصت -3مرحله  

گردند و  ها و تهدیدهای مربوطه شناسایي و تعیین مي فرصت و شده تحلیل و تجزیه  در این مرحله، عوامل محیطي مرتبط باگروهها

 گردد. مي اهمیت و اولویت آنان مشخص

اند ولي با ایجاد فرصت و تهدید برای گروه ، در عملکرد   عوامل محیطي، عواملي هستند که کامالً یا حدوداً خارج از کنترل گروه

بیني شود  ها و تهدیدها پیش آورد که فرصت باشند. تجزیه و تحلیل سیستماتیک عوامل محیطي، این امکان را فراهم مي آن مؤثر مي

 .گردد تنظیم الزم استراتژی تهدیدها، از  ها و محافظت گروه استفاده از فرصتو برای 

 :عبارتند ازگانه محيطی  6عوامل 
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 هاي کالن گروهها تعيين استراتژي -4مرحله 

 مرحلهاط ضعف و قوت تعیین شده در ، نقاولانداز و مأموریت تعیین شده در مرحله  در آخرین مرحله از فاز اول، بر مبنای چشم

 گردند. های کالن تعیین مي ، استراتژیسومها و تهدیدهای شناسایي شده در مرحله  و نیز فرصتدوم 

 شود: گيري می هاي کالن، از چندين روش موازي بهره به منظور تعيين دقيق و کامل استراتژي

   یفيک بعنوان یک مدل و تاثیرگذاری بعنوان یک مدل کميپروژه  جذابیتمیزان مدل تحلیل    -1

 (دل رشد اجزااتعرشد )مبتني بر  ساختار مدل    -2

 تهدیدها ها و فرصت -قوت و ضعف نقاط روش تحلیل   -9

 گردد: می تدوين قالب 2 در  هاي کالن گروه هاي فوق، استراتژي ها و روش با بكارگيري مدل

 محتویو  شکلاستراتژی پیشرو بودن در هزینه، بررسي   -1

 ، همگون سازی،همیارمحوری و فرامخاطبي توسعه های استراتژیبررسي   -2

 

 گروهها مخاطب سنجیفاز دوم: تعيين استراتژي 

گروهها پرداخته  خاطب شناسيمهای کالن تعیین شده در فاز اول، به بررسي و تعیین استراتژی  در این فاز، براساس استراتژی

 شرح این مراحل پرداخته شده است.مرحله است که ذیالً به  9شود. این فاز شامل  مي

  

 مخاطب شناسیتجزيه و تحليل وضعيت داخلی گروهها با محوريت بخش  -1مرحله 

شود، اما این بار تمرکز و محوریت  در این مرحله، یکبار دیگر به بررسي و تجزیه و تحلیل وضعیت داخلي گروهها پرداخته مي

 باشد. های مربوط به این بخش مي اهداف و برنامهگروهها و فرآیندها،  مخاطباناصلي بر روی بخش 

 گردد: شامل موارد ذیل، در گذشته و حال بررسي مي ذائقه مخاطباندر این مرحله، 

 ی هنریخدمات گروههاپروژه ها و های  نوع و ویژگي 

  آنو روند تغییرات  هزینهشیوه 

 های تبلیغي و ترویجي روش 

 رسانيگیری از نحوه اطالع  سیستم توزیع و بهره 
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 ترين روشها و منابع گردآوري اطالعات در اين مرحله عبارتند از: عمده

 : وب( -چندرسانه ای –متن  –عکس  –)فیلم مستندات، گزارشات و مدارک موجود در گروههاآرشيو 

 :رزومه(گروهها قبلي و فعلي...  و  فني افراد اجرایي و اصلي، عوامل کارنامه پيشينه افراد( 

 و ... .جراید  ني داخلي و خارجي، رسا سایر منابع از قبیل خبرگزاریها، مراجع اطالعسازمان : منابع خارج از 

 

 مخاطب شناسیتجزيه و تحليل شرايط محيطی با محوريت  -2مرحله 

گیرد، اما در این مرحله، تمرکز و محوریت اصلي  در این مرحله نیز، مجدداً شرایط محیطي مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار مي

 مي گیرد.قرار  رضایتمندی مخاطبان بر روی موضوع 

 

 تعيين استراتژي بازاريابی گروهها -3مرحله  

 گردد: مرحله ذيل تدوين می 5در اين مرحله، استراتژي بازاريابی گروهها ، در 
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       تعيين بازار هدف 

 های صادراتي ساله، شامل بازار داخل و بازار 11ساله،  5ساله،  9های زماني  افقتعیین بازار هدف در  .1

 بندی بازار هدف براساس معیارهای مناسب بخش .2

 بندی مشتریان در بخشهای مختلف بازار هدف تعیین و رتبه .9

 تدوین نیازها و انتظارات مشتریان و امکانات آنان .4

 فاداری مشتریان به خدمات گروهها تعیین روشهای ایجاد و .5

 زماني های افق در  بندی گردیده و بازار هدف گروهها در این مرحله، براساس اطالعات بدست آمده، بازار بالقوه بخش

 .شد خواهد مشخص( ساله 11 و ساله 5 ساله، 9) مختلف

نیازها و انتظارات و امکانات آنان بطور دقیق بندی شده و  سپس مشتریان موجود در بخشهای مختلف بازار هدف تعیین و رتبه

 گردد. تدوین مي

  

 

       )تدوين استراتژي محصول )خدمت 

 گردد: در این مرحله، استراتژی محصول )یا خدمت( در زیربخشهای ذیل تدوین مي

 استراتژی نام و نشان -1

 استراتژی تنوع یا تمرکز خدمات -2

 جدید خدمات توسعه استراتژی -9

  

       تدوين استراتژي قيمت 

 گردد: در این مرحله، استراتژی قیمت محصوالت و خدمات گروهها در زیربخشهای ذیل تدوین مي

 گیری مشتریان تعیین نقش و وزن قیمت در تصمیم -1

 گذاری گذاری محصوالت و خدمات و تعیین روش/ روشهای مناسب قیمت بررسي انواع روشهای قیمت -2

 ت و خدمات جدیدگذاری محصوال تعیین نحوه قیمت -9

 گذاری محصوالت و خدمات گروههای هنری تهیه رویه قیمت -4
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       تدوين استراتژي تبليغ و ترويج 

 :گردد مي تدوین ذیل زیربخشهای در  در این مرحله استراتژی تبلیغ و ترویج گروههای هنری

 گیری مشتریان تعیین نقش و اهمیت تبلیغ و ترویج در تصمیم .1

 ابزارهای تبلیغ و ترویج و انتخاب ترکیب مناسب ابزارهای ترویجيشناسایي  .2

 تعیین بودجه مناسب تبلیغ و ترویج و میزان بودجه هر یک از ابزارهای انتخاب شده .9

 ( بعنوان یکي از مهمترین ابزارهای تبلیغي و ترویجيPublic Relationبررسي ویژه روابط عمومي ) .4

 تهیه رویه تبلیغ و ترویج درگروهها .5

  

       تدوين استراتژي توزيع 

 :شد خواهد تدوین ذیل زیربخشهای در  در این مرحله، استراتژی توزیع محصوالت گروهها

 های بازاریابي و ...( ها، گروهها شناسایي انواع کانالهای توزیع محصوالت )نمایندگي .1

 های داخلي و خارجي ریزی مناسب استفاده از نمایندگي برنامه .2

  

 طراحی و تدوين سيستم بازاريابیفاز سوم: 

در این فاز و بر مبنای استراتژی کالن و استراتژی بازاریابي تعیین شده در فازهای اول و دوم، برنامه بازاریابي گروهها تدوین شده و 

  باشد. مرحله ذیل مي 9گردد. این فاز شامل  سیستم بازاریابي آن طراحي مي

 تدوين برنامه بازاريابی -1مرحله 

 باشد: گردد. این تدوین برنامه شامل اجزاء ذیل مي در این مرحله، برنامه بازاریابي گروهها ، تدوین مي

 بازاریابي اهداف    -1

 :موارد زیر مي باشد برنامه عملیاتي بازاریابي شامل   -2

 برنامه توسعه محصول / خدمت .1

 گذاری برنامه قیمت .2

 برنامه تبلیغ و ترویج .9

 برنامه توزیع .4
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 طراحی ساختار سازمانی بخش بازاريابی و فروش گروهها -2مرحله 

 :بر بود خواهد مشتمل طراحي این. شد خواهد طراحي  در این مرحله ساختاری بخش بازاریابي و فروش

 گروهها سازماني ساختار در فروش و بازاریابي بخش جایگاه تعیین -1

 طراحي چارت سازماني بخش بازاریابي و فروش -2

 تعداد و خصوصیات کارکنان بخش بازاریابي و فروشتعیین  -9

 بررسي و طراحي شبکه ارتباطي بخش بازاریابي و فروش با سایر بخشهای گروهها -4

  

 طراحی سيستم کنترل و ارزيابی عملكرد بخش بازاريابی -3مرحله 

 در این مرحله، سیستم ارزیابي عملکرد بخش بازاریابي و فروش طراحي خواهد شد. -1

 معیارهای ارزیابي استراتژی محصول )خدمت(تعیین  -2

 تعیین معیارهای ارزیابي استراتژی قیمت -9

 تعیین معیارهای ارزیابي استراتژی توزیع -4

 تعیین معیارهای ارزیابي استراتژی ترویج و تبلیغ -5

 تعیین معیارهای ارزیابي عملکرد مدیر و کارکنان بخش بازاریابي و فروش -6

کنندگان خدمات بازاریابي گروهها )گروههاهای تبلیغاتي همکار، گروههاهای  تأمینتعیین معیارهای ارزیابي عملکرد  -7

 بازاریابي همکار، نمایندگیها و ...(

 تهیه رویه ارزیابي عملکرد بخش بازاریابي -8

 


