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منتشر شده است. هر گونه انتشار  http://gozareha.comصورت رايگان روي سايت  به يتيريمد ي نامه اين ماهتوجه: 

ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين و مترجمين در دنياي مجازي،  هياطالع ته

در فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه مطبوعات کشورمان با  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند!
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  مقدمه  
دارند.  ييآشنا کردم يم هيآموزش شرکت ته ريعنوان مد که به يهفتگ يآموزش ي همکاران محترم من با خبرنامه

شرکت  يآموزش ميرا در تقو يرسم يها آموزش يخال يجا االمکان يداشت تا حت يسع ،ييادعا چيخبرنامه بدون ه نيا

خبرنامه بعد از  ني. اديا ها خوانده گزاره نيرا در هم امهاز مطالب آن خبرن يليهم خ جا نيپر کند. شما مخاطبان محترم ا

  .بردم يلذت م اش هيبود و خودم هم واقعن از ته دهيدر ساختار رس ينسب يبه سه سال از انتشارش به بلوغ کينزد

عنوان مشاور ـ و البته دوست و همراه ـ در  روزها افتخار دارم به نيکه ا يرعامليمد يبا آقا شيوقت پ چند

 اتيخواهم نوشت ـ در مورد نشر يزود ام حتمن به گرفته ادي شانيکه از ا يارشان باشم ـ و در مورد نکات جالبکن

و  ريمثل تدب يمعروف اتيـ مخصوصا نشر اتينشر نيمعتقد بودند که ا شاني. اميکرد يصحبت م رانيدر ا يتيريمد

 کياز  شانيا انيم ني. در اکنند يشد را برآورده نمار ريمد کي يازهايو ن ستندين يـ اصلن کاربرد تيريمد ي دهيگز

ش که  را هم به من دادند. ورق هيآن نشر ي شماره کياست.  يجالب و کاربرد ي هيخاص اسم بردند که نشر ي هينشر

، HBR: شان ميشناس يمان م که همه ييها تياست از همان سا يا کاملن ترجمه هينشر يمحتوا دميزدم د

  وجود نداشت!  هيهم در آن نشر يفيتأل ي مقاله کيجالب بود که حتا  م يبرا… و  کيو نسيزيب در،ينسايا نسيزيب

 ديکه اسفند ماه پارسال داشتم در مورد مطالب سال جد ينظرسنج اديخودم افتادم و البته  ي خبرنامه اديروز  آن

و  ها يادآوري نيبود. مجموع ا تيريمد ميمفاه يبرتر، آموزش کاربرد يها نهياز گز يکي يها. در آن نظرسنج گزاره
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صورت ماهانه.  ها به گزاره يبرا  خبرنامه کي يانداز کرد به راه بيمن را ترغ رعامليمد يآن روز آقا يها حرف

  منتشر خواهد شد. PDF ليفا کيصفحه در قالب  ۲۰حدود  يهر ماه در حجم ييکه در روز ابتدا يا خبرنامه

ه شده توسط من يدوارم که از مطالب تهيها" در دست شما است. ام گزاره يتيريمد ي هنام  "ماه ي ن شمارهيامروز اول

  د. يالزم را ببر ي استفاده

  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نيدر ا

شنهاد و يجه از هر گونه پياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. يستقبال منه اين زميدر ا يانتقاد

 يبعد از هر گونه همکار يها شماره يه کنم. براياول را خودم ته ي ح دادم مطالب شمارهيترج يليدال به .۲

ماه،  ي ، مقالهيتيريمد يها تيمربوط به حکا يها ژه در بخشيو ز خواننده و همراه ـ بهيدوستان عز

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ اصطالحات، نکته

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. راي طراحي جلد و قالب ظاهري ماهب .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يبود، از ارسال آن برا يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. يينفرما

ق يد با من از طريانتو يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يدر ارتباط باش gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي http://gozareha.comم  تيسا وب

  

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه ر يت
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   ها گزاره-١
 کند. تاندارد برخورد شما با ديگران را تعيين ميروش رفتار با خودتان، اس :سونيا فريدمن .۱

 اش کنيد. اي بزنيد تا گرم تان سرد است؛ جرقه اگر دنيا براي لوسي الرکوم: .۲

 کند! هاي جهان فرض مي انداز خود را محدوديت هاي چشم هر انساني محدوديت آرتور شوپنهاور: .۳

 کند. تاه مييک سيستم خوب راه رسيدن به هدف را کو اوريسون سوئيت ماردن: .۴

اگر چيزي را دوست نداشتيد، تغييرش بدهيد. اگر نتوانستيد تغييرش بدهيد، روش فکر  :برايت ماري انگل .۵

 کردن در مورد آن را عوض کنيد.
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  ١ماه يتيريمد  تيحکا-٢
  هاي زندگي را از من گرفته!" اش گفت: "دکتر، ترس بر من غلبه کرده. ترس تمام لذت بيماري به پزشک

ي اين موش شوم، از نظرم پنهان  جود. اگر درمانده ام را مي هاي "در مطب من موشي است که کتاب پزشک گفت:

ام  ام را جاي مطمئني گذاشته هاي ن، بهترين کتابآکنم. به جاي  ام کار ديگري نمي شود و جز شکار موش، در زندگي مي

  هاي ديگرم را بجود." ام تا برخي از کتاب و به او اجازه داده

ات را بر آن چند چيز  شود. از چند چيز بترس و تمام ترس ماند و هيوال نمي چنان موش مي ن ترتيب او همبدي

 تر شجاع باشي! تواني در رويارويي با مسائل مهم معطوف کن ... بدين ترتيب مي

                                                 
  ۸۴ي: آرش حجازي؛ انتشارات کاروان؛ ص  برگرفته از: مکتوب؛ پائولو کوئيلو؛ ترجمه ١
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): آغـاز "سـفر"   ١هـا (  روايت گـزاره  هاي اصول مديريت به درس-٣

  يادگرفتن علم مديريت  
شود، اصوال يک آدم اتوکشيده تميز (و متأسفانه در بعضي موارد کثيف!) در  مديران" پيش کشيده ميوقتي حرف از "

آيد که مدام در حال دستور دادن است. آدمي که اصوال براي اين پاي به اين دنياي خاکي گذاشته که از  ذهن همه مي

ش شود! مديران اصوال  خواندن روزنامه ش و اي لم بدهد و مشغول نوشيدن چاي ديگران "کار بکشد" و خودش گوشه

پذيرتري خواهد بود: "ما خودمون بلديم چي کار کنيم.  ها جاي بسيار دل شوند و دنيا بدون وجود آن "مزاحم" فرض مي

  کنه." ترش مي ش خراب اونه که کار رو بلد نيست و فقط با نظرات

هاي دنياست: فقط کافي است در  ن شغلتري در عين حال کسي منکر اين نيست که "مديريت" يکي از جذاب

توانيد سرش بياوريد و دنيا چقدر زيباتر  تان جاي خودتان را با مديرتان عوض کنيد تا ببينيد چه بالهايي مي ذهن

همين علت است که  (حاال بگذريم از کالس کاري "مدير" بودن و البته درآمد نسبتا باالترش!) احتماال به ☺شود!  مي

شان مدير شدن است و احتماالتر (!) براي همين  شوند، هدف نهايي هاي کاري مي ناني که وارد محيطبسياري از جوا

ها و سر زدن به  قدر تعداد مديراني که از مديريت کردن، تنها حقوق گرفتن و حل کردن جدول روزنامه است که اين

  يار زياد است.اند، بس هاي سرگرمي اينترنتي را ياد گرفته مشهورترين و زردترين سايت
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تر توهماتي!) در مورد دنياي جذاب مديريت  عبارت به هاي اول کار کردن چنين تصوراتي (و به خود من هم در سال

ي کاري خودم نسبت به مديرم "تخصص"  کردم که چون من کارشناس خوبي هستم و چون در حوزه داشتم. فکر مي

طبيعي و محتوم ماجراي رشد شغلي من است. اما ... وقتي فهميدم  ي تري دارم، بايد روزي مدير بشوم و اين نتيجه بيش

که "مديريت" هم در حقيقت يک "علم" است که آموختني است و ربطي هم به متخصص بودن ندارد، مجبور شدم 

  دور بريزم و "مسافر" مسير آموختن علم مديريت شوم.  تصورات نادرست خودم را 

اي نيست. اتفاقا برعکس،  کنيم کار باکالس و پيچيده  هم که ما فکر مي قدرها حقيقت اين است که مديريت آن

م در  پردازيم. تنها هدف علت اين موضوع بعدا مي  ترين مشاغل دنياست. به ترين و پراسترس مديريت يکي از سخت

مدير بوده  پذيري نيست. قدرها هم شغل دل ش، آن جا اشاره به اين نکته است که مديريت برخالف ظاهر جذاب اين

  کنيد! باشيد، منظورم را خوب درک مي

هاي بزرگ  ها و شرکت ايم مديريت تنها در سازمان ي ما باور کرده متأسفانه با همين تصورات عاميانه است که همه

طور نيست. در واقع اگر کمي بادقت نگاه کنيم رابينسون کروزوئه  بختانه اين و کوچک معنادار است. متأسفانه يا خوش

ش يعني  ها استفاده کرد (باور نداريد؟ معادل مدرن ش بسياري از اصول مديريت را کشف و از آن ي تنهايي در جزيره هم

را برويم: به سوپر   ببينيد!) حاال الزم نيست راه اين همه دور آن جزيره Cast Awayتام هنکس را در فيلم جداافتاده يا 

ر بزنيد و به رفتار و گفتار و کردار (!) حاجي درياني دقت کنيد. تضمين يا محل کارتان س  حاجي درياني نزديک منزل

  گاه سوپرمارکت" بياموزيد! صورت مجاني از همين "دانش توانيد يه دهم بسياري از اصول مديريت را مي مي

  ي (!) زير بود: ها رسيدن به نتايج حکيمانه م از زدن اين مثال هدف

توانـد نقـش     ندارد. هر جا زندگي انساني جريان دارد، مديريت هم مـي  ها کاربرد مديريت تنها در سازمان .۱

 داشته باشد.

ش را مديريت  مديريت لزوما نيازي به داشتن زيردست ندارد. در واقع هر فردي بايد اول خودش و زندگي .۲

 کند و بعد برود خدمت ديگران برسد!

تماتيک کردن تجربيات مثبت و منفي بخشي و سيس مديريت اگر چه يک علم است؛ اما چيزي جدا از نظم .۳

ش اصـول مـديريتي مربـوط بـه      تواند با هنر و ذوق شخصـي  ها نيست. بنابراين هر کسي مي زندگي آدم

هاي مهم تاريخ علم مديريت: مديريت هم علـم   ش هم شده يكي از كشف خودش را کشف کند و نتيجه

 است و هم هنر!
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"  ايد تـا "مـدير   تان را كشف كنيد؟ آماده ريت را بخوانيد و هنرِ مديريتبسيار خوب توجيه شديد كه چرا بايد علم مدي

ام! مـاه   ي اصول مـديريت، خسـته شـده    بشويد؟ متأسفانه فكر كردن سخت است و من االن از فكر كردن به بيان ساده

  ☺ي بحث را پي خواهيم گرفت.  آينده ادامه
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  ٢ين طوري!توانيد شانس را مديريت کنيد؛ ا ماه: شما مي ي مقاله-٤
   ي: علي نعمتي شهاب ؛ ترجمهمورتن تي. هانسننويسنده: 

تان خارج  دهد. بنابراين وقتي شانس چيزي است که از کنترل تان رخ مي شما و شرکت برايشانس چيزي است که 

انتخاب   است؛ چرا براي مديريت آن خودتان را به زحمت بياندازيد؟ من و جيم کالينز در کتاب جديدمان ـ "بزرگي به

دهند که  ايم. تحقيقات ما نشان مي ها بررسي کرده )" نقش شانس را در بيان موفقيت سازمانGreat by Choiceاست (

  کنيد! توانيد شانس را مديريت کنيد؛ هر چند احتماال نه از روشي که خودتان فکر مي شما واقعا مي

عنوان  تن يک بنيان تجربي، ما شانس را بهترند؟ براي داش شانس هاي بزرگ تنها از ديگران خوش آيا شرکت

بيني هستند و بر  دهند، غيرقابل پيش ي کنترل شما رخ مي ي زيادي خارج از محدوده اي از وقايع که تا اندازه مجموعه

هايي  دادهاي شانسي را براي شرکت ي رخ چه شما تأثير قابل توجهي (اعم از خوب يا بد) دارند، تعريف کرديم. ما تاريخ

هايي که داراي  ما اين بود که: برندگان و آن ي کليدي مان بودند تحليل کرديم. يک يافته ي مطالعات در محدوده که

شانسي و بدشانسي به يک اندازه روبرو شده بودند. نتيجه: اين شانس نيست که مهم  عملکرد متوسط بودند با خوش

  دهيد ـ يعني واکنش شما به شانس.  است؛ بلکه مهم کاري است که شما با آن انجام مي

توانيد به وقايع شانسي در کار واکنش  سؤال کليدي اين است که چگونه مي مان، با تعميم اين ايده به زندگي کاري

  توان به اين صورت پاسخ داد: مناسبي نشان دهيم؟ اين سؤال را مي

                                                 
2 http://blogs.hbr.org/cs/2011/11/three_ways_to_manage_good_or_b.html 
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کنيد که وقايع شانسي ـ خوب  اي شنا مي تصور کنيد در رودخانه اي از وقايع شانسي ببينيد: زندگي را رودخانه -۱

کنند. اين مسئله ذاتا خوب يا بد نيست. تنها يک واقعيت است. وقتي اين تصوير  مقاومت مييا بد ـ در برابر حرکت شما 

نياز اين  تان آغاز کنيد. اما پيش هاي توانيد مديريت اين وقايع را براساس مزيت ذهني "جريان شانس" را ايجاد کرديد، مي

  امر ايجاد آن ذهنيت است.

ها اتفاق  دانيد کي و به چه شکلي؛ اما بدشانسي نمي :آيند) ارند ميها د (آن ها آماده شويد براي بدشانسي -۲

سازد،  شود، يک رقيب شما را با محصولي بهتر نابود مي دليل اشتباه يک نفر متوقف مي تان به خواهند افتاد. پروژه

ريزد و ...  هم مي به تان را هاي ي برنامه تان همه کند، وضعيت سالمت ي کاري شما را تعطيل مي مديرعامل جديد حوزه

دادهاي شانسي مربوط به "چه کسي" هم هستند: در  ها رخ دادهاي شانسي مربوط "چه چيزي" هستند؛ هر چند آن رخ  اين

شويد يک آدم نادان و  افتيد يا مجبور مي شويد، در ميان يک گروه ناکارآمد گير مي چنگ يک رئيس جهنمي اسير مي

  د.ناتوان را در محل کار تحمل کني

سازي (مثل نقش نقدينگي در ترازنامه) و  ها روبرو شديم خودشان را با ذخيره مان با آن رهبران بزرگي که در مطالعه

توانيم خودمان را براي  ها ما هم مي کنند. همانند آن هاي خوب براي وقايع بد آماده مي اجراي عمليات چابک در دوره

دهيم (مثال: زودتر حرکت کردن  اد مرزهاي ايمني در کاري که انجام ميمان آماده سازيم: با ايج هاي کاري بدشانسي

سازي  تر (آماده هاي بيش تر به مهلت زماني بعدي)، ايجاد گزينه براي رسيدن به جلسه يا اضافه کردن دو روز بيش

کنند (از  مک ميها در محل کار که در وقت نياز به شما ک ي قوي از آدم ي پشتيبان) و ايجاد يک شبکه کننده تأمين

  تان!) جاي رئيس جمله با گرفتن طرف شما به

ي ما يک قابليت   بهترين رهبران در مطالعه ها را همين که از راه رسيدند کشف کنيد: شانسي خوش -۳

هاي  شانسي کنيم خوش چه فکر مي تر از آن زنم که بيش ها داشتند. حدس مي شانسي غيرطبيعي براي کشف خوش

هاي "چه کسي" (مثل پيدا کردن  شانسي تواند شامل خوش دهند. اين موضوع هم مي مان رخ مي يکوچک و بزرگ برا

ها  شانسي يک مرشد، روبرو شدن با يک رئيس عالي يا برخورد کردن با همراه زندگي) باشد. مشکل اين است که خوش

است. بنابراين تنها کافي نيست که شان سخت  آيند و در نتيجه تشخيص نظر مي معموال در نگاه اول مبهم و بديهي به

گويي به اين  تان را براي پاسخ هاي تغيير برنامه  مندي چنين بايد توان شانسي را کشف کنيد؛ شما هم يک خوش

  شانسي داشته باشيد. خوش

شانسي روبرو شدم. در هنگام سفر به به وطنم نروژ، فرصتي براي گفتگو در مورد کتاب جديدم  اخيرا با يک خوش

تلويزيون نروژ به من داده شد. اما افسوس که پرواز من براي صبح آن روز رزرو شده بود و من نوانستم از اين فرصت  در

  استفاده کنم.
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نمايي و بعد  کارگيري اصل "کوچک ها در به کرديم، متوجه شديم که آن وقتي رفتار برترين رهبران را مطالعه مي

ي من")، من بايد  ي پرواز مشخص شده داد از همان سطح وقوع آن ("برنامه به رخجاي نگريستن  نمايي" استادند. به بزرگ

اشتراک گذاشتن کتاب با  پرسيدم هدف اصلي من چيست؟ ("به کردم و مي ي ديدي باالتر به ماجرا نگاه مي از زاويه

تلويزيون بچسب و زدم ("سريع به حضور در  کردم و دست به عمل مي جهان") و سپس دوباره روي موضوع تمرکز مي

شانسي ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ روبرو شديد، زماني را به  آن بليط را عوض کن!") نتيجه: وقتي با يک خوش

کنيم؟") و سپس تمرکز کنيد (جزئيات درست را  تر به موضوع بپردازيد ("ما واقعا داريم چه کار مي نگريستن از عقب

  تدوين کنيد.)

هاي بعد ماريا  ي سال شده  ي اپراي شناخته در ونيز ايتاليا، خواننده ۱۹۴۹در  ها بدرخشيد! شانسي در خوش -۴

ساله نقش او را  ۲۶ي اصلي نقش الويرا مريض شد و کاالس  شانسي بزرگ روبرو شد. خواننده کاالس با يک خوش

  متولد شد! نظير داشت و بدين ترتيب يک ستاره برعهده گرفت. و زماني که وقت اجرا فرا رسيد، او درخشش بي

زماني که  AMDدهند.  ها را از دست مي شانسي ها نيز خوش ي ما مشخص شد شرکت به همين شکل در مطالعه

ي پنتيوم مواجه شد، يک شانس بزرگ را  اش اينتل با مسائل مربوط به بروز يک خطا در ريزپردازنده رقيب برجسته

  به بازار شکست خورد. K5 ي در رساندن به موقع ريزپردازنده AMDدست آورد. اما  به

ي فرا  عمل زدن در لحظه توانيد را متمرکز کنيد و براي دست به ي منابعي که مي شما بايد بسيار آماده باشيد، همه

  پروا باشيد. شانسي بي رسيدن خوش

احتماال اند." اما  شانس تان بنگريد و با خود بگوييد: "هي؛ اونا خيلي خوش ممکن است با حسادت به برخي همکاران

  در کنترل شماست. اين واکنش دهند. و ها در واقع تنها به شانس خوب واکنش نشان مي آن
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   )Visionانداز ( چشمک اصطالح: ي- ٥
راهنمايي است كه «انداز  مدت سازمان است. به عبارت بهتر چشم كننده دورنماي آرماني و بلند انداز ترسيم چشم

بخش، مشترك ميان اعضاي  اي آگاهي اندازه انداز بايد به كند. چشم ماهيت كسب و كار و اهداف آينده آن را تشريح مي

انداز محيط  ماگر چه چش»  مند باشد كه وفاداري افراد را در سازمان برانگيزد. بخش و ارزش سازمان، رقابتي، قدرت

  گيرد؛ اما تمركز اصلي آن در مورد خود سازمان است.  خارجي سازمان را نيز در بر مي

  هاي زير برخوردار هستند: اندازهاي محرک و برانگيزاننده از ويژگي چشم

  بر آينده بهتر تأکيد دارند؛ .۱

  کنند؛ افراد را به اميدواري و آرزومندي تشويق مي .۲

  شوند؛ يهاي مشترک متوسل م به ارزش .۳

  سازند؛ پيامدهاي مثبت را مطرح مي .۴

  کنند؛ بر قدرت گروه متحد تأکيد مي .۵

  کنند. گيرند و شوق و شور و هيجان القا مي هاي ظريف را به کار مي تصور کالمي، تصاوير ذهني و استعاره .۶

  كند: انداز استراتژيك بيان مي دليل را براي تدوين يك چشم ۵لينچ 

ها آرزوي آن را دارند كه از  كنند. آن ب و كار و براي جذب منابع رقابت ميها در فضاي كس اغلب سازمان .۱

هاي  انداز" كامل از نيازهاي آينده خود داشته باشند. سازمان آينده نزديك فراتر روند و بتوانند يك "چشم

كه  بخش عمومي نيز معموال نيازمند رقابت براي منابع مالي دولتي هستند و اغلب اين خواست را دارند
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ها از داشتن تصويري از جايي  تر سازند و هر دو گروه سازمان دهند را گسترده محدوده خدماتي كه ارايه مي

  برند؛ كه انتظار دارند در آينده باشند، بهره مي

انداز  هاي استراتژيكي كه از يك چشم انداز آن براساس گزينه مأموريت و اهداف سازمان احتماال از چشم .۲

  پذيرند؛ ند، تأثيرات مثبت قابل توجهي ميآي جديد پديد مي

هاي در حال توسعه كه فراتر از مرزهاي بازار و  هاي استراتژيك بزرگي از بررسي حوزه ممكن است فرصت .۳

اندازي است كه ارزش  ها نيازمند چشم گيري از اين فرصت منابع كنوني سازمان قرار دارند، نهفته باشد. بهره

  را داشته باشد. اش بررسي و تدوين هوشمندانه

هايي را كه با يك محدوده از امكانات ـ  ريزي ساده بازار و منابع براي چند سال آينده فرصت سازمان با طرح .۴

دهد. به صورت مجازي هر سازماني از آثار اين  شوند، را از دست مي مانند: فناوري اطالعات ـ گشوده مي

  ر تصوير كنوني صنعت و علم كافي نيست.پذيرد. بنابراين مرو آوري تأثير مي هاي فن پيشرفت

  كند. داشتني براي مديران ارشد و عملياتي سازمان فراهم مي انداز يك چالش دوست چشم .۵

انداز سازماني  اي را براي قضاوت در مورد مرتبط و مناسب بودن يك چشم حوزه ۵همل و پالهارد يك مدل 

  حوزه عبارتند از: ۵اند. اين  پيشنهاد كرده

دهند؟ در چه چهارچوب زماني اين  انداز واقعي چه چيزي را نشان مي آينده: تصور و چشم بيني پيش .۱

  شود؟ بيني انجام مي پيش

انداز در صنعت مورد نظر و  بيني شده در چشم عمق: چقدر احتمال دارد گستره مورد انتظار تغييرات پيش .۲

  نيروهاي ايجادكننده تغيير رخ دهد؟

تواند رقباي  انداز وجود دارد؟ آيا اين موضوع مي سازمان درباره آينده در چشم يگانگي: آيا عنصري از يگانگي .۳

  زده بكند؟ سازمان را شگفت

اجماع: آيا درون سازمان نسبت به آينده توافق جمعي وجود دارد؟ اگر نه، در صورت وجود تعداد زيادي  .٤

 ايد. انداز متفاوت در يك زمان واحد، مشكل جدي پيش مي چشم

انداز در نظر گرفته شده است؟ آيا  هاي كنوني بر چگونگي اجراي چشم بودن: آيا تأثيرات فعاليتقابل اجرا  .٥

اي سازمان و  هاي رقابتي هسته هاي فوري مورد نياز وجود دارد؟ آيا ميزيت توافق اساسي در مورد فعاليت

 اند؟ هاي آينده بازار تعيين شده فرصت
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بيني  يد چه چيزهايي را پيشريزي با : در برنامهماه يتيريمد ي نکته-٦

   کرد؟
که برنامه به آينده مرتبط است و آينده  برنامه، ابزاري است براي رسيدن به اهداف سازمان در آينده. با توجه به اين

ي  بيني آينده براي نوشتن يک برنامه بيني نمود. ابعاد پيش امري است مجهول، بايد براي نوشتن برنامه، آينده را پيش

  خواهيم به آن پاسخ بدهيم: ي اين شماره مي ي هفته چيزهايي هستند؟ اين سؤالي است که در نکتهجامع چه 

بيني  هايي براي اجراي هدف پيش اند؟ چه فعاليت هاي الزم براي تحقق هدف کدام چه کاري؟ فعاليت .۱

 شوند؟ مي

 هاي انجام کار) شبيني رو ها بايد چگونه باشد؟ (پيش روش انجام هر يک از اين فعاليت  چه روشي؟ .۲

 بيني زماني برنامه) دهند؟ (پيش ها چه زماني را به خود اختصاص مي در چه زماني؟ هر يک از فعاليت .۳

 بيني موقعيت مکاني برنامه) شوند؟ (پيش هاي برنامه در چه محل و مکاني عملي مي در چه جايي؟ فعاليت .۴

بينـي سـازمان و    لي خواهنـد بـود؟ (پـيش   هاي برنامه به کمک چه تشکيالتي عم فعاليت  با چه سازماني؟ .۵

 تشکيالت مورد نياز)

بيني منابع  با چه منابعي؟ تحقق هدف، نيازمند چه منابعي اعم از انساني، مالي، ابزارو تجهيزات و ... است؟ (پيش

 مورد نياز)
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    ٣برگي از يك نوشته ...-٧
هاي  طور مشترک هدف  و پايين بهفرايندي است که از طريق آن مديران سطوح باال» مديريت بر مبناي هدف«

کنند و  ها و وظايف هر فرد را با در نظر گرفتن نتايج مورد انتظار تعيين مي سازند و حدود مسوليت سازمان را مشخص مي

  روند. کار مي هاي افراد به ي واحد و ارزشيابي فعاليت تمامي اين عوامل براي اداره

شود، مشارکت و همکاري همگاني در سازمان است،  فوق مستفاد ميگونه که از تعريف  ويژگي اين سيستم همان

پردازد  شود و هر فرد خود به کنترل خود مي کنار نهاده مي بدين معني که در اين سيستم سلسله مراتب سنتي سازمان به

  و اساس کار، مشارکت و همکاري است.

ها با در نظر گرفتن نتايج مورد  هاي هدف هاي واحد و اولويت هاي کل سازمان، هدف در اين سيستم ابتدا هدف

شود.) سپس طرح عملياتي براي نيل به نتايج مورد  ها قيد مي شوند (زمان و هزينه در هدف ها مشخص مي انتظار از آن

پذيرد. در اين سيستم ايجاد  شود و در آن تخصص منابع از نظر نيروي انساني، وسايل و پول صورت مي انتظار تنظيم مي

رفت امور و ارزيابي نتايج مورد انتظار در ارتباط با اثربخشي، کارايي و  کار کنترل براي آگاهي از ميزان پيشساز و 

موقع براي بهبود  ها از اهميت بسيار برخوردار است و مديران را در انجام اقدامات اصالحي به هاي اقتصادي فعاليت جنبه

  کند. تمامي اين مراحل نقشي عمده در کارايي سيستم ايفا ميکند. ارتباطات نيز در  ها کمک مي يا تغيير هدف

  

                                                 
  ۲۷۷؛ ص ۱۳۸۸؛ نويسنده: دکتر مهدي الواني؛ نشر ني؛ چاپ سي و هفتم؛ تهران مديريت عمومي ٣
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  کاتور ماهيکار-٨
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سيسـتم مـديريت    ياجـزا سلسـله مراتـب    :ماه يتيرير مديتصو- ٩

  استراتژيك در سازمان
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