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دمه  مق 
 تعریف

 

 طورکلیبههبدون آن زندگی ما  ،هم در خانه و هم در تجارت -های هر زندگی است ریزی یکی از ویژگیبرنامه

 خواهد شد. ومرجهرجنظم و پر بی

 اندشهد گردآوریههای طواهانی ههای خهم م کهه طهی دور ها از عبارات مبهم نادرست گرفته تا کتها برنامه

 اند.متفاوت

. بارها از افهراد اندماند باقیها مف د هستند بعضی هم اتلاف زمان. فقط تعداد کمی بدون تحریف بس اری از آن

 شود.ایی آماد  کنند و اغلب نت جه کار دور از انتظار میتقاخا شد  که طرحی بدون ه چ راهنم
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دمه  مق 
 تعریف

 

کهه از  پیتا  پییااارباان بنها  دارد  قطهاریهم ناجان بوچهای ، قهرمان بس اری از کتا ریچارد هانای

ای مههبایهد برنا": گفهتشد مهیغ رممکنی روبرو میاً های آفریقای شماای است. هرگا  او با موقع ت ظاهربوئر

 داد.کار را با موفق ت انجا  میآن،  به دنبالو  "طرح کنم

 به این موارد است: زمان دهیریزی، ب نامه

 .دهدمی ی کارهایی که تمایل به انجا  آن دارید، رخنت جه عنوانبه* در نظر گرفتن احتماااتی که 

 آمد پ ش* درک نتایج 

 .هازایش فرصتها یا افها در جهت شمارش آن* گسترش فعاا ت
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دمه   مق 
 چه کسی باید این کتاب را بخواند؟  
 

رسهمی و در سهطوح رسهمی و ههم غ ر هایسهازمانگ هرد ههم در صورت مهی هاسازمانریزی در همه برنامه

و افهرادی کهه خودشهان  تهربزرگ هایسهازمانها توسط مدیریت سطح متوسهط در ریزیممتلف. اکثر برنامه

کوچه  و  هایسهازمانیها مهدیران  شهرکا، شهود ممااکهان، بازرگانهانمی ریزیطرحنند کرا ادار  می شغلشان

 متوسط(.

برنامه ته ه کن هد ایهن کتها  بهه شهما کمه   بایست ی اگر شما در ی  ادار  یا واحد تجاری هست د و می

ن در تجارت این نکات . آن دسته از مسئوااکاربندیده تان برا در برنامه بشناس د و آن خواهد کرد تا جزئ ات را

 در مثلهاًتهر بهرای تجهارت باشهد های کتها  ممکهن اسهت مناسهبدانستند. بعضی از قسمت فاید بهرا مف د 

 های بعدی ب شتر تکم ل خواهد شد.های اداری اما در بمشبمش
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دمه     مق   
 چه کسی باید این کتاب را بخواند؟ 
 

ریهزی برنامه ورد مواردی که شما ن از به آن دارید باعث ایجاددر م وکارکسبریزی جزئ ات کتا  ج بی برنامه

 شود.می تمرینی و تئوری هایجنبههمچن ن شامل  شود.می

و سب  گسترش آن و گهاهی اوقهات  شکلفقط  -یکی است  اساساًریزی اوا ه با توجه به موقع ت، روند برنامه

ههای متفاوت باشد امها در طهرح شد گرفتهنظر  ممکن است نتایج روند و موخوع در -اجرای آن متفاوت است

 در مورد چ زها. انتظارقابلی اشار  به جریان آیند  هستند: یکسان همهاصوای 

ی بها واه  معمواهاًکهه د. مانهریزی در سطح شرکتی کاندید شهد وهی از افراد هستند که در برنامههمچن ن گر

ریزی اسهتراتژی  بها روش مکتهو  اند.( این کتا  به برنامهمد ریزی شرکت آریزی استراتژی  یا برنامهبرنامه

 ن ست. همآندر مورد  که واقعاً اگرچهرس د  است 
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دمه  مق 
شرکت ریزیبرنامه  

 

شهود تفهاوت قائهل مهی ریزیطرحدر سازمان  کهآنریزی که در باااترین سطح و این مهم است که ب ن برنامه

شهود بهزرگ یافهت مهی هایسهازمانباشهد کهه در  "ریهزی شهرکتنامهبر"ممکن است مربوط به  اوای شویم.

 باشد. "ریزی تجاریبرنامه"بعدی ممکن است مربوط به  کهدرحاای

و این مههم  - نه برای کل سازمان -کلی تمرکز دارد  صورتبهریزی برای سازمان ریزی شرکت بر برنامهبرنامه

سعی بر طرح برنامه کلی دارد موفق نمواهد شهد، ههم  که سازمانهر  است که تفاوت آن را خو  درک کن م.

. می  ق اس مناسب، ق اس با اقتصهاد دسهتوری شد گرفتهدر نظر  متغ رهایعلت حجم کار و تعداد بس ار ه ب

گ هری در مهورد اههداف تصم م در موردریزی شرکت برنامه ریزی کشورهاست(.سابق است که تلاش در برنامه

ها است. ممکن چندین سال زمان ببهرد های شرکت در جهت دست ابی به آنتراتژیشرکت و سپس توسعه اس

 رسد.نظر میه بنابراین این زمان طواانی طب عی ب
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دمه   مق   
وکارکسب ریزیبرنامه  

 

برای دست ابی به اهداف و مقصهد  کاریچهدر مورد این است که در حال حاخر باید  وکارکسبریزی ب نامه

 استراتژی  باشد تاکت کی است. کهاینب شتر از  روزایناانجا  داد. 

ساخت کشتی یا کارخانه تجزیهه مهواد  مثالعنوانبهتواند به چند سال هم برسد. اما می است مدتکوتا  اًازوم

یه  جهزا از  ی شرکتی ن ست و صرفاًبرنامه ی اینتا کامل شود اما نفتی ممکن است چند سال طول بکشد 

 .است وکارکسبی ی  برنامه

 ها ممکن است ی  جزا بس ار بزرگ باشد(.برای بس اری شرکت وجودبااینم

که در سهطح  مدتطواانیدر ی  چهارچو   اگرچهکشد های کاری ی  سال طول میریزی، برنامهطورکلیبه

 شرکت به ثبت رس د  است قرار خواهد گرفت.
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دمه  مق   
هاها و برنامهانداز، استراتژیچشم  

 
ریزی را تشم ص ده م. مرد  اغلب این کلمات را ، استراتژی و ی  برنامهاندازچشممهم است تا تفاوت ب ن 

 سردرگمی باعث برند کهکار میه جایگزین ب صورتبه

 :وکارکسباما در ادراک  ؛خواهد شد 

 است مدتطواانیآل ی  دیدگا  یا اید  اندازچشم *

 .ردآودرمیکه سازمان را به حرکت 

 واقع ت انداز را بهمفصلی است که چشم * است اتژی

 دهد.کند و موقع ت واقعی را ارائه میعملی وصل می

 ی تاکت کی در دست ابین ز ی  وس له ریزیب نامه* 

 شود.بایست انجا  کارهایی که می - است به استراتژی
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دمه  هاها و برنامهانداز، استراتژیچشم مق 

 زمانی مق اس

 دهد.شکل میکنند را می هایی که آن را حمایتبرنامه نوبتبهو  دهدانداز به استراتژی شکل میچشم* 

 است. سااهی  نوع ازکه  هاییریزیبا برنامه یابد،آی د، باز  زمانی کاهش میکه شما پای ن می طورهمان* 

 .یابدیم افزایش طورکلیبه ، قطع تیابدمیکاهش  زمانی یباز که  طورهمان* 
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دمه  مق 
 هاها و برنامهانداز، استراتژیچشم

 

 .هاآن زیر ی کارها و مندرجاتریزی هستند، با همهبرنامه ی رونددرجهنشان انداز و استراتژی فقط * چشم

های حمایت خواهد شد؛ که شامل برنامه ی استراتژیاچند برنامه در محتو یوس لهبهاستراتژی  احتماااً* 

 .مرتبط هستند ها به استراتژیهمه آن حمایتی است های واحدبرنامهو حد تجاری وا

 (ITو  بازاریابی ،HRم هابرنامه* بس اری 

 .خواهند کرد برم ان ازرا  سازمان

 هاآن* برای استفاد  از هرکدا  

 .ها را تعریف کنندفعاا ت بایستمی
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دمه  مق 
 اندازهاچشم

انداز واخحی دارد سوق دهند که واقع تی که چشم سویبهتوانند موفق ت خودشان را موفق می هایسازمانبس اری از 

هایی از این مورد است که مثال .است درکقابلکنندگان کنندگان و حتی ته هتمامی کارفرمایان، مصرف یوس لهبه

 شامل:

تر ارزان رامحصوای هرگز دانسته " این است: هاای انگلستان( که شعار آنمی  فروشگا  زنج ر  :ش کت جان لویس* 

 "نفروش د

در سرتاسر دن ا  (coke)که هر فرد باید قادر به خرید ی  کوک  استاین  اساساًاین شرکت  اندازچشم :* کوکاکولا

 .ها در جهان شد  استتریناین برند جزا موفق کهدرصورتیباشد 

 سس آن فردیؤکه م چ نی(ظروف  انگل سی توا دکنند می   :* ودوود

 مرد  :این مبنا بر رداندازی داچشم است،وود  بنا  جوس ا وگ بشردوست

 کم ن ز باشند. باق متخرید ظرف چ نی مرغو   بایست قادر بهمی معموای

 ست که بر روی هر م زا اندازی دارد و آن اینچشم :ماک وسافت* 

 بایست ی  کامپ وتر باشد.می
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دمه  مق 
 هااستراتژی

هنوز در  اگرچهتواند توسط هر شمص درک شود، انداز در قااب کلمات است که میستراتژی ب ان چشما

 اغلب در سطح باااتری از آن قرار کهدرصورتی انداز را در بردارداست. استراتژی چشم قرارگرفتهسطح بااایی 

چ ست. این نکته اغلب با  دهد منظور و مقصود شرکتداد  که نشان می ردارد و حواشی در اطراف آن قرا

 است. در آنجا چ زهایی است که شد ب ان سهامدارانو  کنندگانمصرف یوس لهبهاهداف مشارکتی 

 دهیشکلهایش را و فعاا ت های داخلیباشد و بنابراین سازمان و کاربایست سازمان در آن برتری داشته می

 .خواهد کرد
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دمه  مق 
 هااستراتژی

 
 های شمرد  برای هر کم ت است. برای نمونه:ای از پ وستمجموعهاهداف دارای 

 %3ی بازگشت به سرمایه* 

 %54نسبت هزینه/ درآمد * 

 %4جابجایی کارمندان زیر * 

 زمانه و غ ر  54ای از درآمدهای مشارکت ماای مجموعه* 

خارجی جفت  دهد. وقتی با مح طریزی ارائه میها، قااب استراتژی  داخلی را در برنامهگ ریاهداف و انداز 

 .ریزی گسترد  شودبرنامه –توانند در انجا  استراتژی ها میشد ، ی  سری از فعاا ت
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دمه  مق 
 هانامهبر
 

 است: گونهاین. ی  برنامه اندیافتنیدستها ابزارهای تاکت کی از استراتژی اجرائی و اهداف برنامه

 * چیزی که نیاز است انجام شود.

 با چه کسی و *

 * در چه زمانی

 ب شتر از چگونهو بر روی 

 تمرکز دارد. چه چیزی

 جنبه تمرکز دارد. مابقی کتا  بر این
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ئ وری               
 
امهت  رب زیب رن 
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 مقدمه
 

 موردتوافقبر این  تئوری برنامه وجود دارد اما چند مورد است که همهافراط و زیادی روی در نوشتن دربار  

 دارند:

 .ی اطلاعات استمحرکه ریزیبرنامه* 

 وتحل لتجزیهماز  .اطلاع کافی داشته باش د وای کمتر از این کافی ن ست گ ریدر تصم م بایستشما می* 

 .اجتنا  کن د( دردنموربه

دهند آن را  شجامبایست انکسانی که میبه شرطی ریزی عمل کند است که ی  برنامه درکقابلب شتر * 

 .درک کنند و گسترش دهند

ی تغ  رات رسانی در چرخهروزبهشود در که می آنجاییناپذیر باشد اما تا نباید خ لی سمت و انعطاف* 

 .انعطاف داشته باشد

 .ریزی نشان داد  شودبایست در برابر برنامهپ شرفت می* 
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 چیست؟ ریزیبرنامه
 

در ی   -برای انجا  کارها -برای شمصم ها تعریف شود:ای از دستورااعملمجموعه عنوانبهتواند می برنامه* 

 (با منابع محدود -و  شد داد ی زمانی در باز  -وخع ت مع ن

 .اما عمل ن ست شود و مقد  بر عمل استبرنامه طراحی می* 

 ماد  کن د؛ اینآرا  ن( تصادفی در ی  چهارچو مممک از اتفاقات ایکند مجموعهبرنامه به شما کم  می* 

 کند ومی قادر به تصور کردن را شماکار 

 غ ر ع نی شود مواردباعث می رواین از

 شود و بتوان از امسقابل

 .آن برآمد یعهد 

 شود مسائل بزرگ بهبرنامه باعث می* 

 .گ ری مجزا تبدیل شودقابل انداز  کارهای
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 چیست؟ ریزیبرنامه
 ب نامه:یک 

 .تواند سنج د  شودست که میی ادارای هدف* 

 .ران باید آن را مطرح کنندسهامدادهد که پاسخ می سؤاااتیبه * 

 .شودمیدر اخت ارات و احتمااات ساخته * 

 .کندخطرات را تشم ص و تع  ن می* 

 .ز آن ناشی شود، کاهش پ دا کندکند چگونه خطرات یا نتایج مغایر که ممکن است امشمص می* 

 .شود سنجشقابلشود روند باعث می* 

 شامل: ریزیب نامه

 فرخ ات*          پژوهش*          هزینه*          تعهد*          مدیریت و اجرای زمان و انرهی* 

 .یم(نسبت به موقعیت مخالف کمت  اشتباه کا)بااب این، مهم است که آن را درست انجام دهیم 
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 ؟ریزیبرنامهچرا 
 

ریزی برعکس است. خطرات برنامه ریزی طب عت ثانوی است: و برای دیگران کاملاًبرای برخی مرد ، برنامه

های پ روزی ترینبزرگها ب شتر مشمص خواهد بود. موقع تها نسبت به دیگر خع ف در بس اری مح ط

 شد گرفتهی احتمااات در نظر باشد و همه شد ریزیبرنامهرسد که پ روزی میهم شه زمانی به  تقریباًنظامی 

 باشد.

 :دهدارائه می موارد زیر را ریزیبرنامه

 قطعیت* 

 ساجش* 

 اطمیاان* 

 ی راهنقشه* 

 دوراندیشیمدارکی ب ای * 
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 ؟ریزیبرنامهچرا 
 

 کمک خواهد کرد تا: ریزیبرنامه

 .شکل ده دتان دیشهبه ان* 

 .ب ندیش داز طریق سناریو و مفاه م * 

 .ای از قلم ن فتاد  باشداطم نان داشته باش د که نکته* 

 .کنترل کار را داشته باش د* 

 .ها را تشم ص ده دها و خعففرصت* 

 .آن کاری انجا  ده د یخطر ی  عمل را ارزیابی کن د/ در برابر بازد * 

 ،گذارانسرمایهها، مافوق، زیردست ،رای برقراری ارتباط ب ن اید  با سو  شمص مرئ سی  ابزار ب تأم ن* 

 کنندگان، مااکان و غ ر (ته ه
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ئ وری 
 
امهت رب زیب رن   

 ؟ریزیبرنامهچرا 
 

به کار خودشان آن بدون  توانندمی کهاینغ رخروری است و  ریزیافراد خواهند گفت که برنامه از بس اری

کست شمنجر به  مح ط پ چ د  است کهدرحاای در بس اری شرایط خو  باشد وایاست . ممکن ادامه دهند

 خواهد شد.
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 از توجه شما به این کتاب سپاسگزارم
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علم  تیبه سا(  pdf و ینسخه چاپ(

 .دیما مراجعه کن
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