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Abstract 

The purpose of this article is to review and criticize the book “Holding Strategic 

Management” (A Framework for Supervision Strategies). The method of evaluation and 

critique of this work is citation-analytical and in accordance with the model proposed by the 

Council for the Study of Humanities Texts and Books in the framework of general 

introduction, form, and content. The form quality of the work is good and in general, the main 

rules of writing have been observed as much as possible. There are some formal weaknesses 

such as: not using a specific symbol for the strategic management of the holding in the design 

on the cover of the book, not observing the proportion of the volume of the chapters, and lack 

of attractive shapes. In terms of content, addressing the issue of strategic management of the 

holding as an independent dimension of the parent company's strategy is one of the strengths 

of this work and is the first work related to this issue. However, the work suffers from a lack 

of logical order and coherence of content, a lack of fluency in the text, and a lack of objective 

examples from Iranian companies. In general, the analysis of the content of scientific and 
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academic books can provide their possible strengths and weaknesses for the possible 

modification and change of content and form, in accordance with the set goals and scientific 

principles to the planners and authors of the academic books. 

Keywords: Holding Strategic Management, Patenting Strategies, Corporate Management, 

Holding Companies. 
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  چكيده
 يبـرا  يچـارچوب ؛ نگيهلـد  كياسـتراتژ  تيريمـد  بررسي و نقد كتاب مقالة حاضرهدف از 
ـ طـاب تحليلـي و م ــ    يدانيابي و نقد اين اثر، استزار روش. است يسرپرست يها ياستراتژ  اق ب
ي كلـي،  فـ رعم چهـارچوب ر دو كتب علـوم انسـاني    نبررسي متو ي شوراينهاد پيشالگوي 

كلـي قواعـد    طـور  بـه و  اسـت كيفيت شكلي اثر خـوب  . است و محتوايي اثر ،بررسي شكلي
نقاط ضعف شكلي اثـر عبـارت    ،باوجوداينرعايت شده است.  تا حد امكانعمومي نگارش 

مديريت استراتژيك هلدينگ در طرح روي از  مشخصينماد و نشان از  نكردن از استفاده است
محتـوا،   لحـاظ  به. ها شكل نداشتن جذابيت وها،  تناسب حجم فصل نكردن رعايتجلد كتاب، 

عدي مستقل از ابعاد استراتژي بنگاه ب منزلة پرداختن به موضوع مديريت استراتژيك هلدينگ به
اثر  هرچند ،استو نخستين اثر در رابطه با اين موضوع  استمادر يكي از نقاط قوت اين اثر 

رانـي  ايهـاي   بنگاههايي عيني از  انسجام محتوايي، سالست و رواني در متن، مثال ،نظم منطقي
توانـد نقـاط قـوت و ضـعف      هاي علمي و دانشگاهي مي تحليل محتواي كتاب دركل،. ندارد
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شـده و   تعيينرا براي اصالح و تغيير احتمالي محتوا و شكل، متناسب با اهداف ها  آناحتمالي 
  هاي دانشگاهي قرار دهد. ان كتابمؤلفريزان و  در اختيار برنامه ،اصول علمي
سرپرستي، مـديريت هلـدينگ،    هاي استراتژيهلدينگ،  استراتژيك مديريت ها: كليدواژه
 .هلدينگهاي  شركت

  
  . مقدمه1
قرار  تأثير تحتكه كل سازمان را شود  يممربوط   سياسي ييها ميمصتبه  كياستراتژ تيريمد
ش تعامل و تبادل برقرار فاطرا طيمؤثر با مح نحوي به كه كنند يمكمك  سازمان و به دنده يم

 يو اجـرا  ياست كه بـه طراحـ   يو اعمال ها تصميماز  يا مجموعه كياستراتژ تيريمد. كند
قـرار   مورداسـتفاده سـازمان   كيـ به اهـداف   حصول يكه براشود  يم منجر ييها ياستراتژ

و  ،برنامه ،استراتژي بنگاه را شناسايي هدف سازمان .)1 :1397(رسولي و صالحي  رنديگ يم
اسـتراتژي عبـارت    ديگـر،  بيان به. اند كردهبه آن هدف تعريف  يابي دستاقدامات الزم براي 
استراتژي  .زمان طيدادن مزيت رقابتي  توسعهبازار، آزمودن و هاي  فرصتاست از پيداكردن 

 وكـارِ  كسبدفتر مركزي يك بنگاه چند  ياعضا ةهلدينگ درحقيقت مشاركت ارزش افزود
 نيـ اخـاص خودشـان را دارنـد.    اسـتراتژي   هركـدام خـود اسـت كـه     ةتابعدر واحدهاي 

 راه هـم  بـه تابعـه   يو واحـدها  نگيهلـد  يبرا ييايمزا يدر هر سه سطح سازمان ها ياستراتژ
از محدوده  يناش ييجو صرفهمانند  :است يداخل يها تيمزشامل  ها تيمزاول  ةدست .دارند

 ها تيفعالاز  يگذاشتن برخ اشتراك به قيدر گروه از طر يا نهيهز يها ييجو صرفه يمعن بهكه 
بخش بنگاه به بخـش   كيخاص از  يها  يستگيشا اي ها تيقابلانتقال  اي يتوسط دفتر مركز

بنگاه خودش  كه نيا ؛است يعمود ادغامو شامل  يخارج يها تيمزدوم،  ةدستاست.  گريد
 ةزادقـدرت بـازار كـه     ؛كنـد  نيجلو را تـأم  به رومحصوالتش  اي )عقب به رو( شيها يورود
 ارائـة امكـان   جـاد ياز طريـق ا  بيـ وكار است، سـدكردن رق  كسب يواحدها انيم يهمكار
 نيسـوم اسـت.   زمره ني... در ا و ،تر كم متياز محصوالت و خدمات با ق يعيوس ةمحدود

 ةنـ يهزاسـت كـه    يمال يها تيمز ةحوزدر  نگيهلد ژياز استرات يناش يها تيمزدسته از 
 سـرماية  صيو تخص )بازار يرقابت يبراثر فشارها(وكار  كسبساختار  دي، تجدتر كم سرماية
را منحصـر در   نگيهلـد  ياسـتراتژ  ان،گـر  پژوهش. نديآ يمشمار  بهاز آن  ييها نمونهكارآمد 

جز اخذ  يزيچ نگيهلد يا، استراتژه  آن ةديعق به و نددان يوكارها م كسب دبس بيترك نييتع
دوم  دسـتة  ،ديگـر  ازسـوي . ستيتابعه ن يواحدها ياخذ و رهاساز درخصوص يماتيتصم

بعـد   ررا منحصـر د  نگيهلـد  يگولد و همكارانش اسـتراتژ ها  آنان و در رأس گر پژوهش
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در بـاال   شـده  مطـرح  يبند ميتقسبه تر  قيدق ي. با نگاهنددان يمبنگاه  يسرپرست يها ياستراتژ
درست  يامر نگيهلد يها شركتدر  يدفتر مركز يها ژهيكارو كيكه تفك افتيدرتوان  يم

 نييتع ،يتيعد هدادر هر سه ب ديبا نگيهلد يها شركتسرپرست در  رايز ،دفاع است قابلو 
چـه   چنـان آن اسـت كـه    تيـ ز اهمئحـا  ةنكت اما ،نقش كند يفايا يو سرپرست ،دبس بيترك

 كياستراتژ ميهر تصم م،يبدانها  آن اجرايو  كيرا اخذ تصميمات استراتژ ياستراتژ ةعصار
و  ،دبسـ  بيـ ترك ،يتيهدا ةجنبهر سه  يدارازمان  هم صورت بهتواند  يم نگيدر سطح هلد

سـطح بنگـاه    يهـا  ياسـتراتژ از  يسـه بعـد   ختسـا  كيبا  بيترت نيباشد و بد يسرپرست
  ).1397ن او وليور  خاشعي( داشته باشد كه در هر لحظه هرسه بعد را در بر يممواجه

 يبــرا يچــارچوب؛ هلــدينگ اســتراتژيك مــديريتبــه نقــد كتــاب  مقالــة حاضــردر 
مهـم   يها مالكاز  يك، يدانيم مي طوركه همانپرداخته شده است.  سرپرستي هاي استراتژي
 چراكـه  ،آن جامعـه اسـت   هاي پژوهشميزان توليدات علمي و جامعه توجه به  يدر ارتقا

 ،شـود  ينمـ حاصل  يعلم يپژوهش و نشر دستاوردها قيعلم و دانش فقط از طر ديتول
ارزيـابي   هـا  آناز برداري  بهرهدانش و چرخة در ها  پژوهشقرارگرفتن نتايج الزمة بلكه 

فقـط انجـام    ،و بيـان نقـاط قـوت و ضـعف آثـار اسـت. بنـابراين        ،ساختاري ،محتوايي
، زيــرا كنــد نمــيان كفايــت گــر پــژوهشبنيــادي و كــاربردي از ســوي هــاي  پــژوهش

در ظلمـات   ،ز كتـاب و مقالـه  اعـم ا  ،صورت بسياري از كارهاي بـاارزش علمـي   دراين
نقـد و بررسـي از ايـن    كـه   ايـن ، مگر شود نميباخبر ها  آنو كسي از د نمان ميي باقي نام گم
اصـيل   يابي و نقد معيار شناخت آثار ارزش ديگر ازسوي چنين همي بيرون آورده شود. نام گم

. از شـود  مـي نزد اهل مطالعه و تحقيق معلوم ها  آنبا نقد اين آثار اهميت . از غيراصيل است
كـردن خواننـدگان از    آگـاه هدف اصلي نقـد و بررسـي كتـاب    نظران  صاحبي برخديدگاه 
 هاسـت  ايـن نـوع كتـاب   مطالعـة  سـوي   هـا بـه   آنو هـدايت   تيـ فيباكجديـد و  هاي  كتاب

  ).16-15: 1392 ديگراننجفي و زاده  سليمان(
آشناسـاختن  منظـور   بـه  هلـدينگ  اسـتراتژيك  يريتمـد تأليف كتابي با عنوان  ،بنابراين

است و  مند ارزشاختصاصي و مجزا بسيار  صورت بهمخاطبان و سرپرستان با اين موضوع 
نقد و اصالح قرار گيرند، بـه رشـد و بسـط ايـن     بوتة اين اثر و آثار از اين قبيل هرچه در 

ادبيـات علمـي در ايـن عرصـه را شـكوفاتر و      توانند  ميتدريج  بهو شود  مي منجر موضوع
 و شـكلي  بررسـي  و يادشـده  اثـر  كلي معرفي به مقالة حاضر جهت، اين د. درنسازتر  غني

 بـازخواني  در را محتـرم  مؤلفان خود سهم به بتواند كه هدف اين با ،پردازد مي آن محتوايي
  .رساند ياري كتاب
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  )مرور اجمالي بر محتواي اثر(معرفي كلي اثر . 2
با مشخصـات   سرپرستي هاي استراتژي يبرا يچارچوب ؛هلدينگ استراتژيك مديريتكتاب 

رسـيده و   چـاپ  بـه ي يانتشارات دانشگاه عالمه طباطبـا  توسطصفحه در قطع وزيري  370
  ست. ها نمايهو  ،، هفت فصل، منابع و مأخذگفتار پيشگفتار ناشر،  بر مشتمل

 درخصوصاهميت موضوع استراتژي سرپرستي و  دربارة، مؤلفان گفتار پيشدر قسمت 
 ،به ضرورت تدوين كتـاب  درادامه .اند پرداخته(سرپرست)  »Parenting« ةمعادل فارسي كلم

ديگر در اين زمينه پرداخته شده است. مؤلفـان  هاي  كتاب در مقايسه باو مزيت آن  ،نوآوري
، سـاير منـابع موجـود    گذرد مين معتقدند كه غير از اثر مايكل گولد، كه از تأليف آن ربع قر

بنگـاه مـادر در نظـر    هـاي   اسـتراتژي يكي از ابعـاد   عنوان بهسرپرستي را تنها هاي  استراتژي
د، اصـل  نتبيين نشـو  خوبي بهسرپرستي هاي  چه استراتژي چنانمعتقدند  ،چنين هم .اند گرفته

در ادبيـات مـديريت    بـاوجوداين، وجود هلدينگ با پرسش جـدي مواجهـه خواهـد بـود.     
هـاي   اسـتراتژي  درخصـوص استراتژيك (در داخـل و خـارج از كشـور) كتـاب مسـتقلي      

بـه يكـي از    هركـدام پراكنده در ايـن خصـوص نيـز    هاي  پژوهشسرپرستي وجود ندارد و 
و  ،الزامـات  ،گفـت مفهـوم سرپرسـتي   تـوان   مـي  ،بنـابراين  .اند پرداختهسرپرستي هاي  جنبه

سرپرستي بررسي و واكـاوي شـده و نسـبت آن بـا     هاي  راتژياستهاي موضوع  چهارچوب
مديريت اسـتراتژيك تبيـين نگرديـده اسـت.     هاي  حوزهوجودآمده در ساير  بههاي  پيشرفت

  درنهايت به ساختار كتاب و توضيحات مختصر از هر فصل اشاره شده است.
آن و تـدوين   درزمينـة در فصل اول به بررسي مفهوم استراتژي و رويكردهـاي مطـرح   

ايجاد درك كلـي   دنبال بهدر اين فصل مؤلفان  ،سطوح استراتژي پرداخته شده است. درواقع
كه  شده است ارائه استراتژي اجرايرويكردهاي  ،چنين هم .ندا و مشترك از مفهوم استراتژي

 .استشامل تجويزي و ظهورنده 

يعني استراتژي سـطح هلـدينگ در    ،در فصل دوم به باالترين سطح از سطوح استراتژي
هـاي   بنيـان پرداخته شده است. مؤلفان در اين فصل به معرفي و بررسي مفـاهيم و   ،سازمان

در ادبيـات   شـده  مطـرح تعاريف ترين  مهمسپس  .سطح هلدينگ اشاره دارندهاي  استراتژي
رسـي  مديريت استراتژيك در اين زمينه مطرح شده است. بخش پاياني اين فصل نيـز بـه بر  

 هلدينگ اختصاص دارد.هاي  گام استراتژي به گام ةتوسعمراحل 

گيــري  شــكلهــاي شناســايي و  چهــارچوبفصــل ســوم بــه بررســي مفــاهيم كلــي و 
 پردازد. هلدينگ ميهاي  شركتسرپرستي در هاي  استراتژي
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هـاي سرپرسـتي     اصـلي اسـتراتژي   ةجنبـ در فصل چهارم به نخسـتين قسـمت از سـه    
ميان دفتر مركزي و واحدهاي تابعـه در هلـدينگ    رابطة سرپرستي. اولين قسمت، پردازد مي

كـه   ،ها آنهاي سرپرستي و شرايط غلبه بر   و پارادوكس رابطة سرپرستي. در اين فصل است
 .گيرد ميقرار  موردبررسي ،مزيت سرپرستي استگيري  ساز شكل زمينه

دينگ پرداخته شده اسـت. در  عد از استراتژي سطوح هلدر فصل پنجم به دومين ب
هاي هلدينگ، سازوكارهاي ارزيابي  پس از بررسي مفهوم تناسب در شركت ،اين فصل

. سـپس بـا   شـود  مـي بـه آن بررسـي    يابي دستهاي  روش چنين همميزان برازندگي و 
 درادامهشود و   تناسب توسعه داده ميگيري  شكلابعاد پوياي محيطي مدل  كارگيري به

سرپرستي معرفـي و نقـش آن در ايجـاد تناسـب در سـطح هلـدينگ       مفهوم تقاضاي 
 .گردد مي  معرفي

ـ  سـه فصل ششم نيـز بـه بعـد نهـايي از ابعـاد       يعنـي   ،اسـتراتژي سـطح هلـدينگ    ةگان
آفرينــي در ايــن فصــل از دو منظــر   پرداختــه شــده اســت. موضــوع ارزش ،آفرينــي ارزش
قـرار گرفتـه    موردبررسيهاي مخرب ارزش در هلدينگ   و فعاليتآفرين  هاي ارزش فعاليت

هـايي  كار راه ارائـة هلدينگ در اين دو بعد، بـه  هاي  فعاليتاست. اين فصل با بررسي دقيق 
 . پردازد ميبراي ايجاد ارزش خالص مثبت 

هاي  گيري استراتژي شكلر دمؤثر هاي  مؤلفهشناسايي  دنبال بهدر فصل هفتم مؤلفان 
يـك   صـورت  بـه اسـتراتژي سرپرسـتي    ،درنهايت .ندا هلدينگهاي  شركتسرپرستي در 

استراتژيك سرپرسـتي در قالـب سـاختاري درختـي گـردآوري      گيري  شكلجامع نظرية 
 است.  شده

 ،چنـين  هـم از محتواي آن فصل آورده شده است. اي  خالصهاز فصول،  هريكدر پايان 
منـابعي بـراي   و  در رابطه با موضوع فصل ارائه شده است تر بيش ةانديشبراي هايي  پرسش

  به مخاطبان اثر نيز معرفي شده است. تر بيشمطالعات 
  

  . بررسي ابعاد شكلي اثر3
 يرگـذار يعوامـل در تأث  نيتـر  مهـم و  نيعنوان و طرح جلد كتاب از اول :اثر ظاهري بررسي

 كيتوجه به  برايشوق الزم  توانند يمخواندن كتاب هستند كه  يمخاطب برا جذب و هياول
)، Lee Libro(لـي ليبـرو    .ايجاد كننـد كتاب را  كيبه  يتوجه بي جهت دافعه ايكتاب خاص 
  : گويد مي ،طراح جلد
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 ينبنـابرا  و اسـت  كتـاب  جـذابيت  و يرگـذاري ثتأ عامـل  ينطرح جلد كتاب اغلب اول
طراح جلد كتاب، هـدف   عنوان به .است يسندهنو يبرا يهاول يرگذاريابزار تأث ينتر يقو
 نويسـنده  دروني افكار ميان مؤثر ارتباطي برقراري يقاست كه از طر يرگذاريثأت ي،اصل
  دهد. يمعموم مخاطبان با طرح جلد كتاب رخ  برخورد اولين و

 كتـاب  به توجه براي را خواننده ةبالقوكاوي  طرح روي جلد كتاب كنج .الف ،از نظر او
 ،را منتقل كنـد  داستان از عناصري و محتوا اصلي مضمون بايدطرح جلد  .ب ،كند مي جلب

جلـد   متن پشـت  .د ،دشو مي اعمال و انتخاب اي حرفه كامالً اي يوهش بهعناصر گرافيكي  .ج
 يِارتقـا  بـر  ،شـوند  تهيـه  بسـيار  دقـت  به بايد كه جلد روي تاريكتاب و ديگر عناصر نوش

 متـوازن  اي گونـه  بـه  مـتن  ةرنـد يگردربمحوطه و فضاي  ه) ،ثرندؤبسيار مكتاب  يرگذاريتأث
توجه خواننده به  جلبو ضمن د كنكافي تصويري براي متن ايجاد وزن  كه دشو مي طراحي

  ).1391 تبار ياكبر( كلمات دافعه ايجاد نكند متن با استفاده از تعداد زياد
 و ،شـاكله  ،مـتن  ـ  خواننده« ارتباطي عنصر اولين منزلة به اثر هر يكظا عبارتي صورت به
 اثر درخصوص زيادي تحقيقات. گذارد مي خواننده در اي دهنده شكل ةاولي تأثير »آن استقرار
 است شده نوشته باره دراين زيادي كتب و شده انجام محتوا بر خواننده تصور بر متن ةشاكل
تصور  بر سازندة متن ساختار و خطابي وجوه كه كنند مي بيان و ندا بنيادي ها آن از برخي كه

 و است نبودن يا بودن وزين و ،وثاقت عدم و وثاقت بودن، غيرعلمي و بودن علمي از خواننده
 رابـط  اولـين  منزلـة   بـه  كتـاب  شكل ،دارد. بنابراين مستقيمي اثر خواندن براي اثر انتخاب بر

). 230 :1399باشـد (شـقاقي    نيـز  اثـر  هـر  نقـد  عنصر اولين تواند مي متنـ   خواننده بصري
 دهـي  سازمان يا بهتري دارند دهي سازمان كههايي  كتاب از دسته آن دهند مي نشان ها پژوهش

 و، خاطرسـپردن  بـه فهميـدن،   ميـزان  بـر  ،سـازند  مـي  آشـكار  و روشـن  خواننده براي را خود
  ).27 :1388(رضي افزايند  مي شده آموخته اطالعات بستن كار به

دهـد كـه در    در فضايي سرسبز نشان مي را طرح روي جلد كتاب حاضر درختي تنومند
كتاب چنين استنباط  مطالعةاما پس از  ،رسد  مي نظر بهمرتبط نامحتواي اثر  به باتوجهنگاه اول 

دادن سطوح مديريت استراتژيك هلدينگ در بنگـاه   نشانكه منظور از چنين طرحي شود  مي
است كه شايسته است طراحي روي جلـد چنـين اثـري بـا محتـواي مربـوط بـه مـديريت         

و آثاري از هلدينگ و استراتژي را در نگاه اول تر  گرافيكياستراتژيك هلدينگ كمي حالت 
مـديريت  از  مشخصـي جلـد نمـاد و نشـان     طـرح روي  ،رو ازايـن به مخاطب انتقال دهـد.  

  .ندارد استراتژيك هلدينگ
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 صـورت  به مورداستفاده. جداول استمحتواي كتاب مناسب  به باتوجهقلم  ةنوع و انداز
در اثـر مشـهود    مورداستفادهزنده ترسيم شده است كه اين ويژگي در اشكال و نمودارهاي 

 و اسـت ن با كيفيت پايي Imageدر قالب عكس يا  تر بيش مورداستفادهاشكال  چراكه ،نيست
 صـورت  به. ترسيم اشكال و نمودارها كاهد مياين نوع نگارش و طراحي از كيفيت تصاوير 

 ،افزايـد. بنـابراين    رنگي به جذابيت اثر مـي  صورت بهچاپ و انتشار اثر  تا حد امكانزنده و 
  .است جذابيت اين ويژگي و فاقداين اثر 

ضـعف   ،كلمـات  كـردن  سيپـانو اسـت. در   يسـاده و معمـول   اريبس كتاب ييآرا صفحه
 مشـخص  قـاً يدق شده سيپانو عبارت كه نيا يبرا كه است نيا شود يممشاهده  كه يا عمده
 سركج را مدنظر عبارت اي كلمه ،استمربوط به كدام  يرفارسيغ اي يسيعبارت انگل كه شود

)Italic (بـه  يفارسـ  عبـارات  يسـاز  معـادل و ابهـام در   يامر باعث سردرگم نيا تا اند كرده 
  .نشود گريد زبان هر اي يسيانگل

و نگارشي نسبتاً كم است. مواردي كه در اين بين  ،الخطي رسممسائل  ،غلط اماليي متن
هم  بهكه يا واژگان  استبين واژگان در متن  ةفاصل نكردن ، رعايتخورد ميچشم  به تر بيش

  واژگان از هم زياد است. ةبينشان نيست يا فاصلاي  اصلهفو اند  چسبيده
و اشـكال   ،جداول، نمودارهاولي  ،شده است تنظيم استاندارد صورت به مطالب فهرست

  .ندارند فهرست جداگانه
بـراي  هـايي   پرسش، بندي جمعهر فصل شامل اهداف فصل، محتواي فصل، خالصه و 

  .است تر بيشو منابع براي مطالعات  تر بيش ةانديش
 رعايـت  تاحـدي  آن در نيـز  نگـارش  قواعـد  و خوب نسبتاً صحافي لحاظ به اثر كيفيت

  .است  شده
 مـتن  زيبايي به كه است شده نوشته فارسي حروف از تر كوچك انگليسي حروف ةانداز
  .است شده افزوده

 براي را مطالب فهم كه و اشكال است ،نمودارها جداول، در اثر مورداستفاده علمي ابزار
...  و ،هـا  جـدول  ،كه زماني اشكال استذكر اين نكته حائز اهميت  .سازد مي آسان خواننده

بـا بحـث و   هـا   آنو ارتبـاط  هـا   آندليل استفاده از  دربارةارزش آموزشي خواهند يافت كه 
  ).12 :1399مختصر داده شود (آرمند  هرچنداهميتشان توضيحي 

 دوم فصل  صفحه، 33 اول فصل .شود ميها در اثر ديده  فصل حجم تناسب رعايت عدم
صـفحه، فصـل    22 پنجم فصل صفحه، 30 چهارم فصل صفحه، 25 سوم فصل صفحه، 43
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 طراحـي  در كـه  است آن گوياي امر اين. استصفحه  119و فصل هفتم  ،صفحه 37ششم 
  .است نيامده عمل به الزم دقت كتاب هاي بندي فصل و اوليه

يك مانع در ارتباطات علمي  عنوان بهتواند  مينگارش علمي نامناسب  :اثر ادبي ويرايش
نيز تركيب علم و اي  عدهو  ،بعضي يك هنر ،محسوب شود. نگارش علمي را برخي يك علم

  ).20: 1392 زاده فاضلكه حفظ كيفيت مطلب در آن الزامي است (طباطبايي و دانند  ميهنر 
شي م سجاوندي و ويرايئرعايت نشده است و از عال خوبي بهدر اين اثر قواعد نگارشي 

در برخي موارد صـحيح   كلمات درستي استفاده شده است. از لحاظ امال و تايپ بهندرت  به
 ةكلمـ مـثالً   ؛نوشته شده اسـت وپيش  پسحروف كه شود  مي. در برخي مواقع ديده نديستن
نوشته شده است. در يكي دو مورد نيز يكي از حـروف كلمـه از   » تنيجه« صورت به» نتيجه«

از قلم افتاده است. در برخـي مـوارد   » پيشنهاد« ةكلماز » پ«مثال حرف  عنوان به ،قلم افتاده
نوشته شـود.  » چنان هم« صورت بهبايد » همچنان«مثال  رايب ؛رعايت نشده استها  فاصله نيم
بهتـر اسـت   » انـد   كـرده «نوشته شود. يـا  » چون هم« صورت بهبهتر است » همچون« ةكلميا 
نوشـته  » فراينـد « صـورت  بهيند افر ةكلمطول متن كتاب نوشته شود. در» اند كرده« صورت به

نوشته شود. درطـول مـتن كتـاب و در بعضـي     » فرآيند« صورت بهشده است كه بهتر است 
. شود ميموارد بين كلمات فاصله داده نشده است كه موجب ناخواناشدن كلمات و عبارات 

» بـا « ةكلممثال  عنوان به ،در برخي موارد نيز يك كلمه دو بار پشت سرهم نوشته شده است
يـك   ،نيز يك حرف دوبار تكرار شده است گاه گهنوشته شده است. » با با« صورت بهدو بار 

  نوشته شده است. » خدماات« صورت بهكه » خدمات« ةكلممورد آن 
گذاشـته شـود. در   «.» هر عنوان در مباحـث فصـول   هاي  شمارهبهتر است پس از درج 

نوشته شـده اسـت كـه    » هاي سرپرستي  انواع استراتژي 2- 3« صورت به، شماره 104 ةصفح
نوشـته شـود و يـا در پايـان     » هـاي سرپرسـتي    . انواع اسـتراتژي 2- 3« صورت بهبايست   مي

 ةصـفح مثـال در   عنـوان  بـه بايست پس از درج منبع گذاشته شود.   مي«.» پاراگراف، عالمت 
همكـاران،   نگ شـود (كروهلـر و  در هلـدي «...  صـورت  بهبايست   ، محل درج نقطه مي117

   نوشته شود.).» 2012
ب، ويرگـول،  عجـ رسـش، ت پ، طـه قبيـل نق  زصل و وصل افهاي  هنشان زا رستد ةداستفا

 بسيار حائز اهميت است مر هر متني براي انتقال صحيح مفاهيد ... و ،طهونقد ،رگوليو نقطه
  ). 256 :1392سميعي (

در مقاالت و نوشتارهاي علمي براي استناد به يك منبـع منتشرشـده يـا نشـده      ،رو ازاين
الفبايي مختصري ـ   ، بيان عدديدهي ارجاع ةشيو مشخصي نياز است. يكدهي  ارجاع ةشيو به
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بودن آثـار   بر مربوط تاگيرد  ميكار قرار شناسي  كتاباست كه در متن كار علمي و در بخش 
 .كه به آن استناد شده است، صحه بگذارداي  نقطهديگران به موضوع موردبحث، درست در 

داقت علمـي حمايـت و از سـرقت    صاز  .1: ي دارندساسدو كاركرد ادهي  ارجاع هاي يوهش
با اين  ،سازند ميقبلي را به منابع درست مرتبط هاي  ايدهكارها يا  .2 ،كنند ميادبي جلوگيري 

نده سـ نويچـه   آنشــده از  داده ارجاعه خواننده بتواند خودش دنبال كند كه آيا منابع هدف ك
قدرت و اعتبار  تا ميزانكند  ميازطرفي نيز به خواننده كمك  .يا نهد نكن ميادعا دارد حمايت 

  ).139 :1394(يغمائيان  را موردقضاوت قرار دهد كاررفته بهمنابع 
اسـت تـا بـا     يگر پژوهشهر اي  حرفهاخالقي و  ةفيوظ :دهي ارجاعاصول  رعايت

ديگـر،   عبـارت  بـه رعايت موازين اخالقي، منابع و مĤخذ پژوهش خود را مستند گرداند. 
نتايج تحقيقات ديگران منوط به ذكر نـام و آدرس اينترنتـي    استفاده از مطالب اينترنتي و

هـاي   پژوهشخوانندگان  شـدن شـرط اخالقي، لحـاظبـر  عالوه ست. بدين ترتيب،اه آن
جديد نيز قادر خواهند بود درصورت لزوم به منابع و مĤخذ ذكرشـده در پايان گـزارش 

خود را از منبـع اصـلي آن كـاوش     ةو اطالعات موردعالق كنندمقاله رجوع  تحقيـق يـا
شـده   ارائـه و مĤخذ مطالب الكترونيـك   متعددي براي بيان منابعهاي  روش . تاكنونندكن

 مشـكالت فعلـي باشـد   گشـاي   گـره تاحـدي  توانـد   ميا ذكر جزئيات ضروري است، ام
  ).1381 (شموسي

فارسـي نوشـته شـده اسـت كـه       صـورت  بـه تمامي ارجاعات حتي ارجاعات انگليسي 
رسـي بـه منبـع     منبع پايان متن آن منبع را براي مخاطباني كه خواهـان دسـت  جوي و جست
  .دكن  رو مي روبهبا مشكل  هستنداصلي 
ضـعف در ايـن    نقطـه متني رعايت شده اسـت.   دهي درون ارجاعدر اين اثر  ،كلي طور به

در نمودار يا شـكل يـا جـدول     ،شده نوشتهكه داخل متن منبع  مواقعيقسمت اين است كه 
در داخل متن منبع  ،شده نوشتهشكل يا جدول منبع  ،كه در نمودار يمانز ونشده  نوشتهمنبع 
  .ندارند يمتن درونمنبع  شده نوشته يها پاراگراف زين مواقع يبرخ درنشده است،  نوشته

شده معتبر و مرتبط با عنوان كتاب و  استفادهمنابع  ،نامه كتابدر قسمت فهرست منابع يا 
انتظـار   ،اسـت  1397اين اثر چاپ اول و مربـوط بـه سـال    كه  اينبه  باتوجههر فصل است. 

 كـل، . دركردنـد  مـي سال اخير استفاده  پنجنويسندگان از منابع جديد و حداقل  كه رفت مي
عنـوان كتـاب   كـه   ايـن  بـه  باتوجـه  چنـين  همو  2018/ 1397كتاب در سال  چاپ  به باتوجه
التـين  روز  بهاز منابع  مند ارزشدر اين اثر رفت  ميانتظار  ،است هلدينگ استراتژي مديريت

  .شد مياستفاده  تر بيش
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 درستي استفاده نشده اسـت.  بهفارسي كلمات انگليسي هاي  معادلدر برخي از موارد از 
  نوشته شده است.» پارادوكس« صورت به» تضاد«، عبارت 139 ةصفحمثال در  رايب

  
  . تحليل و ارزيابي محتواي اثر4

 استراتژيك مديريتكه  ،كتاب عنوان  به توجه با گفت كهتوان  ميدر بررسي ابعاد آموزشي اثر 
بهتر بود كه نويسندگان از جـز بـه    ،است سرپرستي هاي استراتژي يبرا يارچوبچ ؛هلدينگ

كـه در ايـن اثـر هيچـي مطلبـي از       ،يعني نخست مباحثي از مبحث مـديريت  ؛رفتند ميكل 
اسـتراتژي هلـدينگ آورده و    آن از پـس و  ،سـپس اسـتراتژي   ،مـديريت آورده نشـده اسـت   

  .شد ميبه ابعاد و سطوح استراتژي هلدينگ پرداخته  درنهايت
جاي  بهبهتر بود  .استسطوح استراتژي هلدينگ  درخصوص تر بيشكتاب هاي  سرفصل

توضيحات  هركدام درخصوصبراي هر سطح يك فصل مجزا اختصاص داده شود و كه  اين
، در يك فصل كتـاب سـطوح   دشو  منجر شدن خوانندگان اضافي آورده شود كه به سردرگم

وزارت علوم و هاي  سرفصل. بهتر بود از شد يمكاربردي بيان  صورت بهاستراتژي هلدينگ 
  .شد ميشدن اثر استفاده تر غني برايتحقيقات 

 بـه  باتوجـه  ،گويي اثر به نيازهاي علمي و كـاربردي كشـور   مندي و پاسخ  از منظر مسئله
دولـت  سـازي   كوچـك تجـويزي جهـت   هاي  نسخههلدينگ كه يكي از هاي  شركتكه  اين

در ايـران مـدت زيـادي    هـا   هلـدينگ از عمـر  كـه   اين به باتوجهبسيار اهميت دارد و  ،است
موفقيـت ايـن    ةالزمـ و برخـورداري از اسـتراتژي   گيـري   تصـميم ، داشتن الگوي گذرد نمي

 اقـدام  ست. مؤلفان محترم نيز با همين نگرش و به همين منظور به تأليف اين اثـر ها شركت
 ،اسـت هلـدينگ  هـاي   اسـتراتژي توجـه و تمركـز بـر سـطوح      تـر  بيش. در اين اثر اند دهكر
هلــدينگ بحثــي نشــده اســت. هــاي  اســتراتژيمــديريت  ةنحــو درخصــوص كــه حـالي  در

هـاي   شـركت و كنترل استراتژي در ريزي  برنامهمديريت و  ةنحواگر در اثر از  كه درصورتي
 .شد تر مي غنياثر  ،شد ميهلدينگ نيز مطالبي آورده 

فصل تقريباً  هفتاست كه مطالب اثر در قالب همين  شدهفصل تنظيم  هفتاين اثر در 
و ترتيب و توالي نسبتاً خوبي بين فصـول حـاكم    داشتهديگر  انسجام بيروني و مرتبط با يك
 وزارتطبـق سرفصـل   » استراتژي و سطوح آن«جاي عنوان  بهاست. بهتر بود در فصل اول 

سپس در  ،شد ميآورده » اتژيكآشنايي با مباني و اصول تفكر استر«علوم و تحقيقات عنوان 
  . دش ميسطوح بحث  درخصوص» سطوح استراتژي«يك فصل مجزا با نام 
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هـاي   فـرض  پـيش در اكثر فصول اين اثر و متناسب با عناوين هر فصل، مباني نظـري و  
تعاريف و مفاهيم عبارات و متغيرهـايي از قبيـل مفهـوم اسـتراتژي، مفهـوم      چون  همعلمي 

اما متأسفانه توضيح  ،... استفاده شده است و ،مفهوم استراتژي سرپرستياستراتژي هلدينگ، 
ي خوانندگان سردرگرماز موارد موجب  هركدام درخصوصاضافي و آوردن مطالب فراوان 

نويسندگان به بيان مطالب كـاربردي   كه رفت مي. انتظار دشو ميو دورشدن از مطلب اصلي 
خواننـدگان از   تـر  بـيش بـراي درك   ،چنين هم .تندپرداخ ها مي فصلاز مطالب در  هركداماز 

  .كردند  ميهاي داخل كشور استفاده   عيني در سازمانهايي  مثال
ترجمـه در داخـل    صـورت  بهاين اثر از منابع انگليسي قديمي استفاده شده است كه  در
موضوع  هاي تخصصي نيز متأثر از همين  براي واژهسازي  معادل ،درنتيجه اند. كار رفته به متن

 خـوبي  بهسازي  معادلايجاد نشده است. در برخي موارد ها  واژهبوده و تغييري در كلمات و 
شكل صحيح آن ترجمـه   بهانجام نشده است. درطول متن كتاب بهتر است عبارات انگليسي 

كه بـراي  » كليدي عملكردهاي  سنجه«جاي  بهبهتر است  104 ةصفحمثال در  عنوان به ؛شود
كليدي هاي  شاخص«نوشته شده است، از معادل فارسي » Key Performance Index«عبارت 
  استفاده شود.» عملكرد

در هـر   مورداسـتفاده ميزان رعايت اخالق علمي، مؤلفان در هر فصل منابع  درخصوص
تنهـا ضـعفي كـه ديـده     نويسي  منبع. در رابطه با اند داخل متن درج كرده صورت بهفصل را 

و برخي مواقع نيـز در   ندارندو جداول منبع  ،نمودارها، ها شكلرخي كه ب استاين شود  مي
  . كاهد ميكه اين از ارزش اثر  نداردشده منبع  نوشتهداخل متن پاراگراف 

 ،اسـت اسالمي هاي  آموزهبر  تر بيشوزارت علوم تأكيد هاي  سرفصلدر كه  اين به باتوجه
 كـردن  جهت كه استفاده و هماند  شدهاسالمي غافل هاي  آموزهدر اين اثر مؤلفان از مباني غني 

به مطالب  باتوجه. افزايد مياثر سازي  غنياسالمي بر زيبايي و هاي  ارزشو ها  آموزهاين اثر با 
اسالمي و ايراني هماهنگ هاي  ارزشكه محتويات اثر اصالً با رسد  مي نظر بهشده در اثر  طرح

و  اسـت  هلـدينگ  اسـتراتژيك  مـديريت عنـوان اثـر   كه  اين به باتوجهو منطق نيست. احتماالً 
ايراني مرتبط بـا  ـ   هلدينگ در ايران، نويسندگان مطالب اسالميهاي  شركتعلت نوپابودن  به

كـه در آن   ،وزارت علـوم و تحقيقـات  هاي  سرفصلاز توان  مياما اند،  نياوردههلدينگ در اثر 
  .كنندكردن مفاهيم استفاده تر غني منظور به ،ايراني نيز آورده شده است ـ  اسالمي درخصوص

 اسـتراتژيك  مـديريت كه اين اثـر بـا عنـوان     گفتتوان  مياز لحاظ خالقيت و نوآوري 
هـايي   بنيانهدف ايجاد  و سرپرستي پرداخته استهاي  استراتژيبه  يمستقل طور به هلدينگ
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سرپرسـتي در  هـاي   اسـتراتژي  اجـراي و گيـري   شـكل  زمينـة  درآتـي  هـاي   پـژوهش براي 
  شده است. آوردههلدينگ هاي  شركت

منـابع فارسـي بسـيار     ،چنين هم. استروزنبودن منابع  بههاي اين اثر  ضعف نقطهيكي از 
  .اند شده نيز قديمي استفادهكمي استفاده شده است و منابع انگليسي 

تيتري بـا نـام اختصاصـي و    ، »استراتژي و سطوح آن«آن  عنوان  به باتوجه ،در فصل اول
پراكنـده سـطوح در تيتـر فرعـي      صـورت  بـه مجزاي سطوح استراتژي آورده نشده است و 

آورده شده است كـه بهتـر اسـت بعـد از معرفـي      » استراتژي ةدهند اصلي شكلهاي  مؤلفه«
كـه   آورده شود »انواع سطوح استراتژي«، تيتري با عنوان »يندافر و زمينه، محتوا،« يها مؤلفه

، اسـتراتژي  وكـار  كسـب استراتژي سطح بنگاه، استراتژي سـطح  «در زير تيترهاي فرعي آن 
 .سر هم استفاده شده است پشتمكرر و  »2006لينچ «از منبع  ،چنين همقرار دارد. » اي وظيفه

» ليـنچ «بهتر است ميان مطالب يك منبع از يك منبع ديگر استفاده و سپس دوباره به آن منبع 
  رجوع كرد.

و تيترهـا و مطالـب    اسـت فصل دوم از نظم منطقي و انسجام دروني خوبي برخـوردار  
 . استشده در متن اين فصل مرتبط با عنوان فصل  آورده

از اهميتي ويژه برخوردار است.  دستي يكانسجام و  ةمؤلفدر نگارش يك متن علمي دو 
كه خواننده  نحوي به ؛استخرد و كالن يك متن  يمنظور از انسجام پيوند منطقي ميان اجزا

كالم نويسنده را در آن ببيند و موضـوع را دنبـال كنـد. بـه ايـن       ةپيوستبتواند سير طبيعي و 
يـا   ،هاي يـك فصـل    ، ميان پاراگرافپاراگرافيك هاي  جملهميان تواند  ميانسجام  ،ترتيب

خواننده درخـالل خوانـدن آن    ،ميان فصول يك كتاب باشد. درنتيجه متني كه منسجم است
ـ بحـث  توانـد   مـي ين زحمتي تر كمو بدون كند  نميسردرگمي  احساس ي كنـد.  ريـ گ يرا پ

ساني در بيان مفاهيم و شكل ظاهري كلمات اسـت   يا سازگاري هم اشاره به يك دستي يك
  ).13- 12 :1392(منصوريان 

نظـري ذكـر    چهـارچوب شده، منبع يا  ارائهبراي ابعاد استراتژي هلدينگ  ،در فصل سوم
بايد ذكر شود كه از كدام منبع و به چه روشي اين  ،استنشده است يا اگر نظر خود مؤلفان 

استراتژي هلدينگ استخراج شده است. بهتر است در فصل سـوم بعـد از    درخصوصابعاد 
نيـز توضـيح    هركـدام  درخصـوص و د شـو عد مستندات استخراج اين منبع ذكـر  سه ب ةارائ

بدون هيچ توضيحي در ابتـداي   1- 3كردن شكل  مطرحمختصري داده شود. در فصل سوم، 
رعايـت   منظـور  به. شود ميزيرا موجب سردرگمي و ابهام در مخاطب  ،يستنفصل مناسب 

و ششـم بـه    ،فصول چهارم، پنجم در كه اينبه  باتوجهانسجام دروني و نظم منطقي فصل و 
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اين شكل به بخـش   كه الزم است ،پردازد ميشده در شكل  اشارهعاد از اين اب هريكتوضيح 
شكل با ذكر منبع داده شود. در  درخصوصپاياني فصل سوم منتقل شود و توضيحاتي كلي 

. شـوند  مـي ن بدون تيتر وارد مبحثي جديـد  امؤلفشود كه  ميبرخي از موارد در كتاب ديده 
بـدون  » ساختار سازماني بنگـاه «، فصل سوم، مبحث مربوط به 108صفحة مثال در  عنوان به

ادامة كه رسد  مي نظر بهگونه  اينو  شود ميذكر تيتر شروع شده است كه موجب سردرگمي 
 جديـد  بهتر است قبل از شـروع مبحـث   ،. بنابرايناست» مدير درگير«توضيحات مربوط به 

اسـتراتژي  گيـري   شـكل «، تيتـر  113صـفحة   ،دقـت ذكـر شـوند. در فصـل سـوم      بهتيترها 
گيـري   شـكل شده مربوط بـه منـافع و موانـع     آوردهشده است كه مطالب نوشته » سرپرستي
ـ بايسـت   شود، مي ميكلي وقتي عنواني مطرح  طور به. استسرپرستي هاي  استراتژي ب مطال

بودن بـا   مرتبطسپس عنواني مجزا براي مطالب ديگر درصورت  ،آورده شود مرتبط با عنوان
 موضوع آورده شود.

مـديريتي در سـطوح   هـاي   نقشطيف «، جدولي با عنوان 130 ةصفح ،در فصل چهارم
 درمـورد كه هـيچ توضـيحي    براين عالوهآورده شده است كه » ها آنبنگاه و اختيار مسئوليت 

 .يستنجدول داده نشده است، منبع آن نيز مشخص 

 د.نفصول پنجم و ششم از انسجام دروني و منطقي برخوردار مطالبِ

سرپرسـتي  هاي  استراتژيدرخت «، شكلي با عنوان 336 ةصفحدر پايان فصل هفتم، در 
شده در ذكرهيچ توضيحي از سطوح  كه حالي در ،آورده شده است» هلدينگهاي  شركتدر 

مشخص  ،چنين هم .ستدر متن كتاب آورده نشده ا» سطح اول تا سطح پنجم«داخل شكل 
اين موضـوع بايـد در   ؛ يا خير استمؤلف گيري  نتيجهشده  ترسيمنشده است كه آيا درخت 

 متن مشخص شود.

  
  گيري . نتيجه5

ـ  منظور به ينگهلد يكاستراتژ يريتهاي مد بحث ةارائتالش نويسنده در   يچهـارچوب  ةارائ
ـ ولـي   ،ي قرين توفيق بوده اسـت سرپرست هاي	ياستراتژ يبرا منسـجم و   چهـارچوب  ةارائ
نظـم منطقـي بـين     نداشـتن هلـدينگ و  هـاي   شركتمديريت كاربردي  منظور بهپارچه  يك

. شـود  مـي كاربردي از مباحـث  اي  نتيجهاثر موجب عدم دريافت كلي و  مختلفهاي  بخش
بازنگري نويسندگان محترم قرار  بايست مورد ميكه  استكتاب فاقد نظم محتوايي  ،رو ازاين
كـه فقـط نيازمنـد     داردشده در متن اثـر كيفيـت خـوبي     بردهكار  بهمحتواي  سويي،از گيرد.
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حسـاب آيـد.    بـه يكي از نقاط قوت اثر تواند  مي و استدر آن بندي  ترتيببازنگري از نظر 
ـ آور  مـي كه به اصـل مطلـب لطمـه وارد     دليل ازدياد و اين بهخطاهاي محتوايي نيز  بايـد   ،دن

و تالش درخور نويسندگان وجه نافي زحمات  هيچ بههاي كتاب،  ستيبيان كا .شوندبازنگري 
  .است مند ارزشتكميل اين اثر  منظور بهو صرفاً  يستن آنانتحسين 

 هـاي  ياسـتراتژ  يبرا يچهارچوب ةارائ« ، يعنيهدف آن به باتوجهدر بيان كاربردهاي اثر 
سرپرسـتي در  هـاي   اسـتراتژي درخـت  «، در فصل پايـاني موضـوعي بـا عنـوان     »يسرپرست
اين فصل، اثر بـه هـدف    ةمطالعبا رفت  ميارائه شده است كه انتظار » هلدينگهاي  شركت
هـايي  كار راهشده در اين اثر توصيف نشده و  ارائهسطوح  كه درصورتي ،دشو نزديك  تر بيش

بايسـت   مـي  ،هلدينگ ارائـه نشـده اسـت. ازطرفـي    هاي  شركتمديريت  منظور بهكاربردي 
و نيازهـاي حـاكم بـر جامعـه و      ،ديريت استراتژيك براساس اصـول، فرهنـگ  مهاي  بحث

  .ندشو هلدينگ در كشور طراحي و تدوين هاي  شركت
مديريت هاي  رشتهمكمل در مقطع كارشناسي ارشد براي  تواند منبعي مي كتاب حاضر

روز و جديـد در   بـه كه منابع   جا اما ازآن باشد،و مرتبط با درس مديريت استراتژي پيشرفته 
اسـتراتژي  ريزي  برنامهمديريت و  ةاستفاده نشده و به برخي مطالب ازجمله نحواين كتاب 
اهـداف درس   بـه  باتوجـه مرجـع و اصـلي    ياثـر  تواند نمينشده است، اي  اشارههلدينگ 

از آن تـوان   مـي يك اثر جانبي و كمكـي   عنوان بهمديريت استراتژي هلدينگ تلقي شود و 
  بهره جست.

هـاي   بهبود اثر بـا درنظرگـرفتن نقـاط ضـعف و كاسـتي      با هدفهايي نهاد پيش يانپادر
  شود: مي ارائهموجود در آن 

آشـنايي بـا    درخصـوص مؤلفان بازنگري كلي در نگارش اثر (از قبيل آوردن مطالبي  ـ
مـديريت و   ةنحو و هلدينگ،هاي  شركتمباني و اصول تفكر استراتژيك، آشنايي با 

  استراتژي هلدينگ) انجام دهند.ريزي  برنامه
هلـدينگ را در كشـور   هاي  هاي شركت چالشو  ،مشكالت ،بهتر است مؤلفان موانع ـ

  .كنند بررسيايران  زمانيعز
و در فصـول   شـود سطوح استراتژي هلدينگ در يك فصـل مجـزا آورده    استبهتر  ـ

ع بانـ م چنـين  همو  ،روز به ،و از منابع التين شودديگر به موضوعات ديگري پرداخته 
  استفاده شود. خوبي بهروز  بهفارسي 

 ها آورده شود.  بهتر است شماره و عنوان اشكال زير شكل ـ
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 ايراني در اثر آورده شود.ـ   اسالميهاي  ارزشمباحثي از  ـ

قبل از ورود به مباحث نگارش شود تا ذهن اي  مقدمهدر ابتداي فصول اثر الزم است  ـ
  فصل باشد. ةمطالع ةخواننده آماد

اي  همالحظـ  قابلكمك  كهاست  همسئل نيحات مرتبط با بياضتو گر هر اثر بيان ةمقدم ـ
 اصـوالً  .اشـت دخواننـده خواهـد    الب كتـاب بـراي  طرك صحيح مد و مبراي ترسي

 نبيـا  هر مقدمـ داثر علمـي   درخصوصرا  دو اساسي مدنظر خو ممه نويسنده نكات
و سـاختار   ،يفرعوع، مضمو ةنيشيپگر باورهاي وي، اهداف،  بيانتواند  ميه كد كن مي

شدن موجب بـروز ابهامـات و اشـكاالتي      . بدون مقدمه وارد متنكتاب باشد محتواي
 كنـد  مـي يـادگيري جلـوگيري   يند افريادگيرنده در  مندان عالقهكه از حضور شود  مي

 .)10 :1384 (ملكي

در هـر فصـل نمـايي شـماتيك از      هك دشو مينهاد  حجم زياد مباحث پيش به باتوجه ـ
  شود. ارائهمباحث بندي  دسته جهتموضوعات فصل در

مؤلفان فصـلي جداگانـه بـراي تحليـل يـك شـركت هلـدينگ         كه شود مينهاد  پيش ـ
و  تـر  بـيش شده در كتاب انجام دهند تا مطالب براي مخاطب  آوردهمباحث  به باتوجه

 فهم باشد. قابلبهتر 

الزم اسـت   و ر پايان متن استفاده كننـد د» APA« نويسي منبعاز سبك بايست  ميمؤلفان 
  پايان متن انجام گيرد.نويسي  منبع درخصوصبازنگري كلي 

  
  نامه كتاب
نتـايج نظرسـنجي    راه هـم  بـه  يند طراحي جلد كتـاب؛ ااي درباب فر مطالعه«)، 1391اكبر ( تبار، علي اكبري

  .5 ش، كتاب مهر پژوهشي ـ   لييتحل نامة فصل، »مهر ةانتشارات سور هاي طرح جلد كتاب درمورد
انتقـادي متـون و    نامـة  پـژوهش ، »نقدي بر كتـاب پـژوهش و نگـارش درسـي    «)، 1399آرمند، محمد (

  .10 ش، هاي علوم انساني برنامه
ي بـراي  چـارچوب  ؛مديريت استراتژيك هلدينگ)، 1397عليرضا وليان ( واستي، وحيد ونامخ ور خاشعي

  .دانشگاه عالمه طباطبايي تهران: ،سرپرستيهاي  استراتژي
  .نور دانشگاه پيام تهران: ،مديريت استراتژيك پيشرفته)، 1397علي صالحي ( رسولي، رضا و
 .1 ش، سمت سخن، »دانشگاهي درسي هاي كتاب نقد و ارزيابي هاي شاخص«)، 1388رضي، احمد (

و اعتباريابي مقياس سـنجش مقـاالت نقـد     ساخت«)، 1392( ديگرانالسادات و  نجفي، نيره زاده مانيسل
  .31 شپژوهشي، ـ   علمي نامة فصل، »كتاب درسي دانشگاهي



  1400شمارة سوم، خرداد  يكم، و سال بيست ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   68

  .: سمتن، تهرانگارش و ويرايش، )1392ي (گيالني)، احمد (عسمي
 نامـة  پـژوهش ، »يرسـان  اطـالع و  يدار كتاب در يا حرفه اخالقنقدي بر كتاب «)، 1399شقاقي، مهدي (

  .10 ش، يانسان علوم يها  برنامه و متون يانتقاد
، يرسـان    اطـالع  نامـة  فصـل ، »استناد به منابع الكترونيك در مقاالت علمـي «)، 1381اهللا ( شموسي، نعمت

  .4- 3  ش
نويسـي در مقـاالت چـاپ     رعايت اصول صحيح مقاله«)، 1392زاده ( اميد فاضل طباطبايي، حميدرضا و
 ة، مجلـ »1386تـا   1381هـاي   طـي سـال  شكي شيراز پزت علمي دانشگاه علوم ئتوسط اعضاي هي

  .2 ش، رانيا يولوژيدمياپ يتخصص
 ،سـخن سـمت   ،»بخـش مقـدمات كتـاب    ؛رسيدكتاب  فليأراحي و تط ةشيو«)، 1384(حسن ملكي، 
  .14  ش
ـ ، »مد و اثـربخش آانشگاهي كاردهاي  صد ويژگي كتاب«)، 1392( ناد، يزنمنصوريا ژوهش و نگـارش  پ

 .17 ش، انشگاهيدكتب 

 نامـة  فصـل ، »انگـر  پـژوهش نويسـندگان و   ةجهت اسـتفاد  APAمعرفي سبك «)، 1394يغمائيان، اكرم (
 .55 ش، يآموزش يها ينوآور


