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 مقدمه

ها را در راستاي هدف، راه رسیدن به ها و فعالیتبرنامه ریزي فرایندي است که همه تالش             

-کند. برنامه ریزي ترسیم شمایی از گذشته براي تصمیمآن و چگونگی طی مسیر، ترکیب و ادغام می

ریزي، فرایندي براي رسیدن به اهداف  برنامهباشد. گیري در زمان حال براي انجام اقدامی در آینده می

 مدیرانیمدت باشد. براي  مدت یا کوتاه تواند که بلندمدت، میان می برنامهها، هر  است. بسته به فعالیت

ترین سند  ترین و آسان ترین و کلیدي ریزي، مهم هاي بیرونی هستند، برنامه که در جستجوي حمایت

تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیري از اشتباهات یا تشخیص  ریزي می براي رشد است. برنامه

و ساختن آینده تا حدودي قابل تصور  آینده پیش بینیزي به ری برنامه هاي پنهان بازي کند. فرصت

ریزي به  خواهیم برویم. برنامه . آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که میکند کمک می

  .نگرد آینده می

هاي ویژه خود را دارد در عین  ریزي، نوعی پدیده عینی اجتماعی است و خصوصیت برنامه          

ک فرایند فرد نیست که داراي یک ابتدا و انتهاي مشخص باشد بلکه ی حال، یک رویداد منحصربه

هاي پیچیده  است. در سازمان اهدافکننده تغییرات و در صدد رسیدن به  مستمر و دائمی و منعکس

 ریزي، مستلزم آگاهی از هاي دقیق، امکان ادامه حیات نیست و برنامه ریزي امروزي، بدون برنامه

 .ها است بینی شیوه مواجهه با آن ها و تهدیدهاي آتی و پیش فرصت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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 برنامه ریزيتعریف 

از زمانی که بشر به فرداي خود اندیشید، براي آینده هدف تعیین کرد و بدین ترتیب فرایند      

ریزي گذر از یک گام به گام بعدي نیست بلکه فرایندي خالق است و ریزي آغاز شد. برنامهبرنامه

ریزي یعنی انتخاب اهداف برنامه  تواند پیش از تصمیم نهایی چندین مرتبه تغییر و بازبینی گردد.یم

درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست براي تامین هدف. به عبارتی در برنامه ریزي، 

 شود.اهداف و اقدامات الزم براي مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی می

ترین مهماز  دو تا اند که  ریزي تعاریف متعددي ارائه کرده صصین از زوایاي متعدد براي برنامهمتخ

  :از این قرار است تعریف ها

سیریل هودسن : برنامه ریزي یعنی ارائه راههایی براي عملیات آینده که متضمن نتایج معین با  .1

 هزینه هاي مشخص و دوره زمانی معلوم است . 

ریزي فرایندي است شامل اتخاذ و ارزیابی مجموعه اي از تصمیمات مرتبط با  راسل : برنامه  .2

یکدیگر ، با توجه به این اعتقاد که بدون اقدام عملی احتمال وقوع وضعیت مطلوب در آینده وجود 

 ندارد و در صورت اقدام ، احتمال رسیدن به نتایج مورد نظر افزایش می یابد . 

  :ریزي  اهداف برنامه

 نگر ینی آینده: برنامه آیندهب پیش .1

 ساز برنامه ساختن وشکل دادن به آینده: برنامه آینده .2

 .گزین برنامه براي انتخاب یک شکل خاص براي آینده: آینده .3

 



۳ 

 

 :ریزي مزایاي برنامه

 افزایش احتمال تحقق اهداف سازمان .1

 ها ایجاد فرصت اجراي منظم تصمیم  .2

 صرفه اقتصادي .3

 طیانطباق با شرایط متغیر محی .4

 استفاده صحیح از منابع .5

 فراهم شدن ابزارهاي کنترل .6

 امکان سنجش میزان پیشرفت .7

 آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و نقش خود .8

 تقویت کار گروهی .9

 رسیدن به اهداف شخصی .10

 :از دید برخی منتقدان ریزي برنامه عمده هاي چالش

 !ب کندها را نقش بر آ بینی تواند تمام پیش اي که می حوادث غیرمنتظره .1

 عوض شدن فکر .2

  .هایی که ممکن است مقاومت ایجاد نماید تغییر رویه .3

 .صرف هزینه و وقت .4

 .هاي کوتاه مدت و مقطعی محدودیت .٥
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 :مرحله عمده برنامه ریزي سازمانی 12

 شناسایی مقتضیات موجود (فرصت ها و محدودیت ها -1

ء مراحل فرآیند برنامه ریزي محسوب نمی این مرحله باید قبل از برنامه ریزي انجام شود؛ یعنی جز         

شود. زیرا آگاهی از مسائل و مشکالت و شناسایی فرصت هاي موجود، نقطه آغاز اقدام به برنامه ریزي 

است. در این مرحله باید وضعیت آینده محیط را از جهت مسائل اقتصادي، سیاسی، فناوري، فرهنگی و 

(آگاهی از وضع پیش بینی کرد و نقاط قوت و ضعف سازمان را مورد بررسی قرار داد  بازرگانیرقابت 

 )موجود

می خواهیم به دست بیاوریم » چه چیز را، چرا و چگونه«همچنین باید مشخص کرد که            

(شناسایی وضع مطلوب)، یعنی باید دالیل تمایل به کاهش و یا برطرف ساختن عدم اطمینان هاي 

نانه به میزان شناخت و آگاهی از موجود در مسیر نیل به وضع مطلوب را بدانیم. زیرا تعیین اهداف واقع بی

وضع موجود و وضع مطلوب بستگی دارد. برنامه ریزي باید مبتنی بر کسب اطالع صحیح از اوضاع و 

مقتضیات موجود باشد؛ به همین دلیل پاسخ براي سواالتی نظیر سوال هاي زیر براي برنامه ریزان مفید 

 :خواهد بود

 ی شود؟برنامه مورد نظر براي چه هدفی تنظیم م •

آیا براي نیل به این هدف باید برنامه قبلی حذف شود یا باید اصالح شود یا باید برنامه اي جدید  •

 براي نیل به آن نوشته شود؟

 اهمیت کسب این اهداف براي سازمان چقدر است؟ •

 

http://www.behinegi.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9/
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 تعیین اهداف کوتاه مدت -2

ف کوتاه مدت کل پس از شناسایی فرصت ها و محدودیت هاي موجود باید براي تعیین اهدا      

سازمان و تک تک واحدهاي آن اقدام شود. به این ترتیب نتایج مورد انتظار و زمان تحقق اهداف مورد 

ها، قوانین،برنامه هاي زمانبندي و  ها، رویه نظر معین می شود و مقاصد بکارگیري راهبردها، خط مشی

 .بودجه و برنامه هاي مالی مشخص می گردد

ازمان، راهنماي خوبی براي برنامه ریزي است. در واقع هر چه مدیران واحدها، وضوح اهداف س        

شناخت بهتري در مورد اهداف سازمان داشته باشند، بهتر می توانند به تحقق اهداف سازمان کمک 

 .کنند و اهداف واحد خود را بر اهداف سازمان منطبق سازند

 کسب اطالعات کامل درباره فعالیت هاي ضروري -3

آشنایی با فعالیت هایی که در داخل و خارج از سازمان انجام می شوند، براي برنامه ریزي            

مورد نظر از طریق مطالعه و بررسی، مرور سوابق و کارهاي قبلی، هوشیارانه ضرورت دارد. اطالعات 

مشاهده اعمال سایر سازمان ها و راه حل هاي مورد استفاده آن ها و تجربه سازمان هاي مشهور به دست 

می آیند. تالش براي پاسخگویی به پرسش هایی نظیر پرسش هاي زیر به تکمیل این مرحله کمک می 

 :کند

مورد نیاز جمع آوري شده اند؟ آیا اطالعات موجود براي شناسایی همه  آیا همه اطالعات •

 فعالیت ها کافی است؟

 آیا پیشنهادها و نظرهاي نیروهاي اجراکننده برنامه اخذ شده اند؟ •
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براي طراحی برنامه هاي کارا، اطالع از همه واقعیت هاي مربوط به موضوع ضرورت دارد. زیرا معموال 

 .ریزي می شوند عالیت هایی است که با توجه به واقعیت هاي موجود، طرحهر برنامه مشتمل بر ف

 طبقه بندي و تحلیل اطالعات -4

هر جزء از اطالعات را باید هم به طور مجزا و هم در ارتباط با کل آن، بررسی کرد؛ به طوري که        

ه ریزي جاري، جمع آوري موجود میان متغیرها، شناسایی شوند و داده هاي مربوط به برنام» روابط علی«

و ارزیابی گردند. اطالعات مربوط به هر موضوع را باید به گونه اي طبقه بندي کرد که داده هاي مشابه 

در یک طبقه قرار گیرند. از این رو پاسخ دادن به سوال هایی نظیر سوال هاي زیر براي طبقه بندي مفید 

 :خواهد بود

 آشکاري وجود دارد؟آیا بین اطالعات جمع آوري شده روابط  •

 آیا مسئوالن و مجریان مهم وجود این روابط را تایید می کنند؟ •

الب نمودارها یا جداول طبقه آیا براي ساده کردن تحلیل وبررسی اطالعات می توان آنها را در ق •

 کرد؟ بندي

 ارائه فرضیه هایی بر مبناي پیش بینی وضعیت آینده -5

ریزي، ارائه فرضیه هایی با توجه به پیش بینی وضعیت آینده از  پنجمین گام منطقی در برنامه          

جهت موانع احتمالی و تغییرات آینده است. در واقع مفروضات برنامه ریزي مبتنی بر تصور برنامه ریزان 

از محیطی است که برنامه باید در آن اجرا شود. در این مرحله مساله حائز اهمیت آن است که کلیه 

ر مورد مفروضات برنامه ریزي اتفاق نظر داشته باشند. زیرا بنا بر یکی از اصول مهم برنامه برنامه ریزان د
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ریزي، هر چه مسئوالن برنامه ریزي در مورد مفروضات ثابت برنامه ریزي، اطالعات و توافق بیشتري 

 .تر خواهد شد داشته باشند، فرایند برنامه ریزي در سازمان هماهنگ

براي مثال باید برآورد شود که . مه ریزي باید مبتنی بر پیش بینی وضع آینده باشدارائه فرضیه هاي برنا

وضعیت سایر  زان تقاضا براي فروش وجود دارد؟ماهیت بازارهاي آینده چگونه خواهد بود؟چه می

 تولیدکنندگان چگونه خواهد بود؟

 :االت زیر را مد نظر قرار دادبه طور کلی براي ارائه این فرضیه ها می توان پاسخ به سواالتی نظیر سو

 به نظر شما در آینده چه تغییرات مهمی در محیط برنامه ریزي رخ خواهد داد؟ •

 فرضیه هاي شما در مورد تغییرات مذکور کدامند؟ •

 آیا این فرضیه ها از جامعیت کافی برخوردارند و همه مقتضیات را مد نظر قرار می دهند؟ •

، مهار کردن کدام یک از متغیرهاي شناسایی شده ضرورت براي کنترل تاثیر تغییرات نامطلوب •

 دارد؟

 جستجوي بدیل ها و برنامه هاي جایگزین -6

در این مرحله براي جستجوي راه حل ها و برنامه هاي بدیل تالش می شود؛ به ویژه بدیل هایی که به 

لت و در نظر اول سادگی و در نظر اول قابل تشخیص نیستند. زیرا احتمال دارد بدیل هایی که به سهو

مورد توجه عموم قرار می گیرند بسیار مطلوب و موثر باشند. گاهی اوقات با مسائلی سر و کار داریم که 

بدیل هاي زیادي براي حل آن ها وجود دارد؛ در اینگونه موارد مشکل برنامه ریزان آن است که تعداد 

موجود را پیدا کرد. البته می توان از نرم  بدیل ها را به گونه اي کاهش دهند که بتوان مطلوبترین بدیل
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افزارهاي کامپیوتري و روش هاي مقداري براي مقایسه بدیل ها بهره گرفت. با وجود این همواره بر 

 .ضرورت انجام مطالعه مقدماتی و تالش براي یافتن بهترین بدیل تاکید می شود

 :خواهد بود در این مرحله پاسخگویی به سواالتی نظیر سوال هاي زیر مفید

در صورت انتخاب هر برنامه (بدیل) ممکن است اعمال چه اصالحاتی (تعدیالتی) ضرورت  •

 پیدا کند؟

آیا کیفیت و سرعت بازدهی برنامه با توجه به هزینه مورد نیاز براي اجراي آن رضایت بخش  •

 است؟

 آیا خودکار کردن کارها بر سرعت انجام آن ها می افزاید؟ •

 

 ارزیابی بدیل هاي گوناگون -7

پس از جستجوي کافی براي یافتن بدیل ها و بررسی نقاط ضعف و قوت بدیل هاي معین شده،         

و مفروضات اولیه مقایسه کرد. ممکن است یک بدیل پرسود، بیش از  اهدافباید بازدهی آن ها را با 

حد پر هزینه باشد و مزایا به کار گیري آن به کندي حاصل شوند. در حالی که ممکن است بدیل 

 .داشته باشددیگري که سودآوري کمتري دارد، مخاطرات کمتري نیز در بر 

همچنین احتمال  .ممکن است دستاوردهاي بدیل سوم با اهداف بلند مدت سازمان متناسبتر باشد          

براي افزایش شهرت سازمان بسیار مفید باشد و در بلند » بدیل فاقد سودآوري«دارد که استفاده از یک 

برنامه ریزي، استفاده از روش هاي مدت منجر به افزایش سود سازمان گردد. در این مرحله از فرآیند 

 .تحقیق در عملیات و مقایسه برنامه ها به کمک فنون ریاضی بسیار مفید خواهد بود

http://behinegi.com/%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://behinegi.com/%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.behinegi.com/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%a8/
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 انتخاب بدیل مناسب -8

انتخاب بدیل مرحله مهمی در تصمیم گیري است. گاهی در نتیجه تجزیه و تحلیل و ارزیابی بدیل          

دیل مناسب وجود دارند و مدیر می تواند آن ها را هاي گوناگون مشخص می شود که دو یا سه ب

 :برگزیند. براي انتخاب بهترین بدیل، پاسخگویی به سواالت زیر مفید است

 آیا برنامه انتخابی از قابلیت انعطاف کافی براي انطباق با شرایط متفاوت برخوردار است؟ •

 گرفته است؟آیا برنامه انتخابی مورد پذیرش مجریان و نیروهاي عملیاتی قرار  •

براي اجراي موفقیت آمیز برنامه انتخابی چه میزان تسهیالت، امکانات آموزشی و نظارتی، ابزار  •

 فنی و تجهیزات، مکان و فضاي مناسب و نیروي انسانی جدید مورد نیاز خواهد بود؟

 تدوین برنامه هاي فنی پشتیبانی -9

ز برنامه اصلی، تصمیم گیري می شود؛ به در این مرحله در مورد مجموعه اي از بدیل ها براي حمایت ا

طوري که می توان گفت بدون انجام این مرحله، هدف از برنامه ریزي، به طور کامل تحقق نمی پذیرد. 

زیرا تقریبا همیشه مجموعه اي از برنامه هاي فرعی و پشتیبانی براي کمک به اجراي برنامه اصلی مورد 

ت هواپیمایی براي خرید تعداد هواپیماي جدید تصمیم براي مثال هنگامی که یک شرک .نیاز است

گیري می کند، براي اجراي تصمیم خود به مجموعه اي از برنامه هاي فرعی جدید نیاز دارد. نظیر برنامه 

هاي استخدام و آموزش افراد متخصص، خرید و نگهداري لوازم یدکی، ایجاد کارگاه هاي ویژه 

 .اخذ بیمه و غیرهتعمیرات و نگهداري، تامین بودجه، 
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 )تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانبندي (به طور تفصیلی -10

هاي برنامه ریزي شده باید در کجا، توسط چه کسانی و  در این مرحله معین می شود که فعالیت         

در چه زمانی انجام گیرند؛ یعنی به طور تفصیلی و با ذکر جزئیات ضروري، توالی انجام فعالیت ها و 

 .زمان اجراي برنامه پیش بینی می شود

 :براي اجراي این مرحله، پاسخگویی به سواالت زیر مفید خواهد بود

ي نحوه اجراي برنامه از نظر مجریان مطلوب است و مورد پذیرش آنان واقع آیا محتوا و زمانبند •

 شده است؟

 آیا براي اجراي دقیق برنامه ها، دستورالعمل هاي جزئی تدوین شده اند؟ •

 آیا کاربرگ ها و لوازم مورد نیاز آماده شده اند؟ •

 

 

 یبیان کردن برنامه در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصیص منابع مال -11

پس از بررسی و تصویب برنامه ها، مرحله تعریف آن ها در قالب اعدادو ارقام فرا می رسد.           

به همین ترتیب هر واحد فعالی در یک  .بودجه سازمان ها نمایانگر میزان کلی درآمد و هزینه آن هاست

اي خاص خود داشته باشد. اگر تخصیص بودجه در سازمان به طور  بودجهسازمان نیز ممکن است 

ودجه وسیله بسیار مفیدي براي ترکیب هزینه برنامه هاي گوناگون و سنجش میزان صحیح انجام شود، ب

 .پیشرفت در اجراي هر یک از آن ها خواهد بود

http://www.behinegi.com/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 ارزیابی میزان پیشرفت کار -12

با مقایسه کردن نتایج حاصل از اجراي یک برنامه با اهداف آن مشخص می شود که برنامه مذکور تا چه 

عملکرد و نتایج به دست «مین دلیل باید در مرحله برنامه ریزي نحوه تطبیق حد موفق بوده است. به ه

معین شود. البته معموال این کار را در شمار وظایف کنترلی و » اهداف و نتایج مورد انتظار«با » آمده

 :نظارتی مدیریت در نظر می گیرند. براي اجراي این مرحله، پاسخگویی به سواالت زیر مفید خواهد بود

یا گزارش ها و مدارك مورد نیاز مدیران اصلی (براي سنجش نتایج) در یک دوره زمانی آ •

 منطقی جمع آوري شده اند؟

 نتایج به دست آمده در چه سطحی از کمیت و کیفیت، رضایت بخش محسوب می شوند؟ •

 د؟اگر نتایج به دست آمده ناقص باشند چه اقداماتی براي اصالح و تکمیل آن ها پیشنهاد می کنی •

 آنها: به اشتغال زمان نسبت و مدیران وظایف توالی و اولویت
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 انواع برنامه ریزي در آموزش و پرورش

 

 ریزى آموزش و پرورش  طرح -1

اي اطالق می شود: که هدفی کامال مشخص و قابل اندازه  ریزى آموزش و پرورش به تهیه برنامه طرح

زمانی اجرایی آنها معلوم باشد. همچنین منابع مالی و انسانی و فنی  گیري و ارزیابی داشته و محدودة

هاى درسی، طرح مبارزه با  مورد استفاده در برنامه ریزي بطور مشخص تعیین شده باشد. طرح تهیه کتاب

راهنمایى و غیره نمونه هایی  ◌ٴ اي، طرح تربیت مشاوران دوره سوادي، طرح تربیت معلم فنى و حرفه بى

 ي آموزش و پرورش می باشند.از طرح ها

 ریزى نیروى انسانى برنامه -2

ریزى براى تربیت عموم کارکنان است، از کارگران نیمه ماهر و  ریزى نیروى انسانى شامل برنامه برنامه

ریزى نیروى  ها، مهندسان، دکترها، معلمان و استادان و سایر متخصصان. برنامه ماهر گرفته تا تکنسین

ریزى اقتصادى مربوط است؛ زیرا هدف آن تربیت افرادى است که باید  با برنامه انسانى مستقیماً

ریزى نیروى انسانى بیشتر به آن جنبه  طور کلی، برنامه هاى اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. به چرخ

ش و پردازد، و با ابعاد دیگر آموز کند که به تربیت افراد براى دنیاى کار مى آموزش و پرورش تکیه مى

 پرورش از قبیل پرورش اجتماعی، فردى و هنري، مستقیماً سر و کار ندارد. 

 برنامه ریزي درسی -3

برنامه ریزي درسی به یادگیري و طراحی عناصر و عوامل مختلف آنها مربوط می شود.فرایند یادگیري 

ر است.استعدادها با عوامل گوناگون ارتباط دارد که هر یک از آنها در جریان و چگونگی یادگیري موث

و تواناییهاي فراگیرنده ، محتواي برنامه درسی، نقش معلم، ارتباط متقابل دانش آموزان، فضاي یادگیري 
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و وسایل آموزشی هر کدام به نوعی در یادگیري موثر هستند. این عوامل باید به صورت یک مجموعه 

 بهم پیوسته عمل کنند و هر عامل جزئی از کل محسوب شود. 

ه قواعد وضوابطی که به همه عوامل و عناصر یادگیري منطق و سازمان می دهد و به فعالیت هاي مجموع

  .یادگیري نظم می بخشد برنامه درسی است

 برنامه ریزي آموزشی -4

برنامه ریزي آموزشی کلیه ابعاد و ارکان آموزش و پرورش را در بر می گیرد و تمام انواع آموزش و 

صادي، فردي، ابتدایی، متوسطه یا عالی، رسمی یا غیر رسمی، چه توسط پرورش چه اجتماعی، اقت

سازمان هاي آموزش و پرورش یا موءسسات و سازمان هاي دیگر ، همه را شامل می شود. دامنه برنامه 

ریزي آموزشی از انواع دیگر برنامه ریزي در آموزش و پرورش وسیع تر است. وسعت و اهمیت برنامه 

حلیل مختصر نظام آموزشی وضوح بیشتري پیدا می کند.برنامه ریزي آموزشی ریزي آموزشی با ت

عبارت است از کاربرد روشهاي تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار 

 یک نظام آموزشی کار آمد است. 

 

 برنامه ریزي از نظر حیطه و دامنه عمل

امع اند و باید در تمام کشور اجرا شوند.مانند:برنامه ریزي برنامه هاي معموال ج :برنامه هاي کالن-1

 آموزش و پرورش ایران در بیست سال آینده 

برنامه ریزي ویژه اند که در سطح محلی و موسسه اي ایجاد می شوند.مانند  برنامه هاي خرد:-2

 برنامه ریزي دانشگاه مشهد
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اجرا می شود و ممکن است جنبه جامع داشته  برنامه هایی هستند که در تمام کشور برنامه هاي ملی:-3

 باشد.مانند برنامه هاي پنجساله آموزش و پرورش در کشور،یا ویژه مانند برنامه تربیت معلم در کشور

برنامه هایی هستند که براي یک استان،شهرستان،یا تقسیمات دیگر تنظیم می   برنامه هاي محلی:-4

 ش وپرورش خراسان و یا ویژه مانند:تعلیمات فنی و حرفه ايشوند.یا جامع هستند مانند:برنامه آموز

برنامه هایی اند که تمام عوامل و عناصر و اجزاي یک واحد آموزش و   برنامه هاي جامع:-5

پرورش را در بر گیرد.یا ملی اند مانند:برنامه ریزي آموزش و پرورش ابتدایی کشور،یا آنکه در سطح 

 امه جامع دانشگاه تربیت معلم.ملی یا موسسه اي اند مانند:برن

به تهیه برنامه هایی می گویند که بخشهایی ویژه اي از آموزش و پرورش را در  برنامه ریزي ویژه:-6

 بر می گیرند مانند:برنامه ریزي ساختمانها و تاسیسات آموزشی

 

 سه سطح براي هدف هاي آموزش و پرورش مشخص ساخته اند :

 )Krathwohl  and  Payne ت ول و پین ) کرا 

در سطح ملی ، هدفهاي آموزش و پرورش جنبه مقصود نهایی را دارند و به صورت  سطح ملی: -

 کلی بیان می شوند .

در سطح دوره هاي رسمی ، مثل دوره هاي  سطح دوره هاي رسمی آموزش و پرورش: -

 تر بیان می شود دبستان ، راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه ، هدفهاي آموزشی مشخص تر و ملموس 
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می شود تا بتوان    در سطح درسی ، هدف آموزشی به صورت بسیار دقیق مشخص سطح درسی : -

 میزان پیشرفت و نتیجه آموزش را دقیقا ارزشیابی کرد .

  

 انواع برنامه ریزي از دیدگاه مکانی

National planning برنامه ریزي ملی 

Regional planning برنامه ریزي منطقه اي 

Urban Planning برنامه ریزي شهري 

Rural Planning برنامه ریزي روستایی 

 

 برنامه ریزي از نظر زمان :

 سال)5تا1برنامه کوتاه مدت( )1

 سال)10تا5برنامه میان مدت( )2

 )38سال یا بیشتر) (مبانی برنامه ریزي آموزشی،فیوضات،ص 20تا10( برنامه بلند مدت )3
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 نگی عمل (مبانی برنامه ریزي آموزشی،فیوضات،یحیی)برنامه ریزي از نظر چگو

 الزامی-برنامه ریزي متمرکز -1

در کشور هاي سوسیالیستی معمول است / هدایت کلیه فعالیتهاي جمعی تحت کنترل ونظارت هیأت 

می باشدو طبق برنامه صورت می گیرد.بدین ترتیب برنامه ریزي وارد ساخت و و نهاد        حاکمه

 هاست .سیاسی کشور

 ترغیبی-برنامه ریزي ارشادي-2

جنبه ي نهاد ندارد .تمام فعالیت   در کشور هاي غیر سوسیالیستی متداول /برنامه ریزي در این کشور ها

پ جز -ها لزوماً از طرف هیأت حاکمه نظارت و هدایت نمی شود مثال در آمریکا به موجب قانون آ

رکزي آمریکا ،به موجب قانون ،مسولیت اجرایی در این مسئولیت ها و اختیارات ایالتی است .ودولت م

زمینه ندارد .و هرایالت نیز این مسولیت ها را تقسیم می کنند /چگونگی کنترل و هدایت تعلیمات 

از نظر تسهیل نوآوري   دانشگاهی ار ایالتی به ایالت دیگر تفاوت دارد .این نوع برنامه مستقل و پراکنده

حسن).مشکالتی از جمله موجب شکاف کیفیت آموزشی بین بخش هاي غنی و پویایی فرهنگی دارد (

و فقیر و گاهی موقع در تعارض بین خط مشی ملی و نظر هاي محلی است .ولی بهر صورت دولت نمی 

پ راملزم کند که برنامه خاصی اجرا کند و ناچار است از راه ارشاد و ترغیب وارد -تواند واحد هاي آ

 شود

 مشکل گشایی مورديبرنامه ریزي  -3

پ رادر ارتباط با بخش هاي -این نوع برنامه ریزي جامعیت ندارد ،دور مدت نیست و تمام نظام آ

دیگرتوسعه ملی را در نظر ندارد به صورت موردي و طرح هاي کم وبیش مستقل اجرا می شود /بیشتر 

تن موانع رادارد.برنامه در کشور هاي در حال توسعه متداول است .جنبه گره گشایی واز میان برداش
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برنامه مقطعی براي کمبود  –آموزش و تعلیمات فنی و حرفه اي براي رفع کمبود افراد فنی و تکنسین 

 معلم 

 آرتور جی . دیویس سطوح برنامه ریزي را به شرح ذیل طبقه بندي می کند

 برنامه ریزي نظامهاي آموزشی در سطح ملی, ایالتی و استانی   -الف

 ریزي موسسه اي در مقیاسی وسیع , در سطح واحد هاي مربوط به مجتمع هاي آموزشی برنامه –ب 

 برنامه ریزي طرح یا پروژه –ج  

 

 :برنامه ریزي از نظر تصمیم گیري 

 

اهداف، خطوط کلی و رسالت  )Strategical Planning( برنامه ریزي استراتژیک -1       

یت داشته و در سطح عالی سازمان، چارچوبی براي برنامه سازمان را در بلندمدت تعیین می کند، جامع

شود و چتري براي کل باشد، از نظر زمانی بازه بلند مدت را شامل میریزي تاکتیکی و عملیاتی می

 باشد.سازمان می

شود که براي رسیدن به مسائلی مربوط می )Tactical Planning( ریزي تاکتیکیبرنامه -2       

هاي مرتبط با اجراي یک استراتژي را اي از فعالیتمطرحند و دسته طوح میانی سازمانس در به اهداف

 کشد.به تصویر می

اي ها و گام هاي ویژهشامل فعالیت )Operational Planning( برنامه ریزي عملیاتی  -3     

امات تفصیلی باشد. به عبارتی برنامه ریزي عملیاتی شامل اقدجهت رسیدن به اهداف تعیین شده می
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ریزي در سطح مدیریت هاي اجرایی مطرح است و با براي رسیدن به اهداف است. این نوع برنامه

 اهداف مشخص، محدود و عینی سروکار دارد.

هایی با یکدیگر دارند، اما این تفاوت  ریزي تاکتیکی و استراتژیکی تفاوت روشن است که برنامه         
چه که براي یک فرد تصمیم تاکتیکی است براي فرد دیگر ممکن  را آنداراي مرزهاي روشن نیست، زی

  .ها یک امر نسبی است و نه مطلق است تصمیم استراتژیک باشد. به طوري که تشخیص تفاوت میان آن

 
  :توان به شرح زیر برشمرد ها را می با این وجود، بعضی از تفاوت

گیرد در حالی که  ي سازمان انجام می و پایهریزي تاکتیکی به طور کلی در سطوح میانی  برنامه •
 گیرد  ریزي استراتژیک در سطوح عالی شکل می برنامه

ریزي  شود در حالی که در برنامه تر بر منافع فعلی سازمان تاکید می ریزي تاکتیکی بیش در برنامه •
ریزي تاکتیکی کوتاه مدت و  به بیان دیگر، دید برنامه .شود توجه می  استراتژیک به منافع آینده

 ریزي استراتژیک بلندمدت است  دید برنامه

هاي کار تجربه شده و متکی به دستاوردهاي گذشته مورد  تر روش ریزي تاکتیکی بیش در برنامه •
هاي نو و تجربه نشده نیز پا  ریزي جامع روش گیرد در حالی که در برنامه استفاده قرار می

 شوند؛  آزمایش می

 تري دارد  ي کم ریزي استراتژیکی مخاطره ریزي تاکتیکی نسبت به برنامه برنامه •

ریزي استراتژیک به اثربخشی  ریزي تاکتیکی بر کارایی است، در حالی که برنامه تاکید برنامه •
  .نظر دارد

 

 

 



۱۹ 

 

 

 چیست؟ برنامه ریزي استراتژیک

 

هاي متحول بیش از پیش خود را نشان داد ثبات و محیطپس از جنگ جهانی دوم عدم اطمینان، عدم 

  بود.حل ارائه شد همانا برنامه ریزي استراتژیک و آنچه به عنوان راه

 ي یونانی ي استراتژیک از کلمه ریزي استراتژیک در بخش دولتی تاریخی طوالنی دارد. واژه برنامه

(STRATEGO) مرکب از (STRATOS)  و ارتشبه معناي (EGO)  به معناي رهبر گرفته شده

که  ریزي استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است. با آن است. با وجود این، برنامه

دهی  توانند به سازمان اند، می دوین شدهریزي استراتژیک در بخش خصوصی ت رویکردهاي برنامه

توان  ریزي استراتژیک را می چنین جوامع و دیگر نهادها کمک کنند. برنامه دولتی و غیرانتفاعی و هم

گیري و مبادرت به اقدامات بنیادین تعریف کرد که به موجب  یافته براي تصمیم تالشی منظم و سازمان

  .هاي آن مشخص خواهد شد مان و نوع فعالیتها، مشخصاتی از قبیل ماهیت یک ساز آن

ریزي استراتژیک فرآیندي است در تجهیز منابع سازمان و وحدت  در تعریفی دیگر برنامه         

یابی به اهداف و رسالت بلندمدت با توجه به امکانات و  هاي آن براي دست بخشیدن به تالش

  .هاي درونی و بیرونی محدودیت

 
هاي بلندمدت سازمان و  ریزي در مورد هدف ریزي استراتژیک را برنامه دیگر برنامه تعریفی در        

 .دندار ها بیان می انتخاب فعالیت الزم براي تحقق آن

ریزي استراتژیک بستر و چارچوبی براي عملی کردن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برنامه       

یافته راتژیک تالشی سازمانریزي استه عبارتی برنامهباشد. ببراي رسیدن به هدف و نتایج مشخص می

هاي سازمان گیري بنیادین و انجام اقدامات اساسی است که سرشت و سمت گیري فعالیتبراي تصمیم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4


۲۰ 

 

خطوط کلی و رسالت سازمان برنامه ریزي استراتژیک اهداف، دهد. را در چارچوب قانونی شکل می

ت دارد، در سطح عالی سازمان می باشد، از نظر زمانی بلند مدت کند، جامعیدر بلند مدت را تعیین می

 است و چارچوبی براي برنامه ریزي تاکتیکی و عملیاتی است. 

 ریزي استراتژیک  مزایاي برنامه

ریزي جهت و مسیر  ریزي استراتژیک هاي بودن آن است. این نوع برنامه یکی از مزایاي برنامه •
  .کند سازد و به عنوان راهنماي سازمان عمل می مشخص میها و عملیات سازمان را  فعالیت

هاي امروز را در پرتو پیامدهاي آینده  کند و تصمیم ها را مشخص می گیري آینده، اولویت جهت •
  .کند اتخاذ می

دهد و  هاي عملیاتی سازمان را انجام می کننده بین برنامه ریزي استراتژیک نقش هماهنگ برنامه •
  .بخشد ختلف را در یک مسیر جهت میاقدامات واحدهاي م

شوند، به روشی کارساز برخورد و کار  خوش تغییر می دست سرعتبا اوضاع و شرایطی که به  •
  .کند تیمی و تخصصی کارشناسی ایجاد می

پردازد و از این رو داراي  هاي آینده می بینی ریزي استراتژیک با نگرش بلندمدت، به پیش برنامه •
  .اطالعاتی است که براي اقدامات درازمدت مدیران مفید است

ریزي و مدیریت استراتژیک خواهان بینش استراتژیک در سراسر واحدهاي سازمانی و از  برنامه •
که عملی مکانیکی باشد نقش محوري افراد،  است و به جاي اینهاي اداري  ي سیستم جمله همه

  .شناسد سازمان را به رسمیت میفرهنگ  ها و نفوذ گروه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF


۲۱ 

 

 ها  محدودیت

ریزي  نظران نیز برنامه ریزي استراتژیک بسیاري از صاحب رشمرده شده برنامهبا وجود مزایاي ب       

هایی را در جهت کاربرد آن بیان  دانند و محدودیت استراتژیک را ناکارا و گاهی اوقات زاید می

  :دارند که عبارت است از می

اي کوچک امکان ه تر سازمان ریزي مورد نیاز است و بیش هایی که براي برنامه باال بودن هزینه •
 کنند؛  استفاده از آن را پیدا نمی

ریزي باید  ها براي برنامه سازمان .ریزي نیاز به زمان طوالنی دارد از نظر زمانی این نوع برنامه •
زمان زیادي وقت صرف کنند و مراحل مختلف این فرآیند را پشت سر نهند تا سیستم  مدت
  .کندریزي استراتژیک بتواند شروع به کار  برنامه

تواند باشد، منطقی و تحلیلی ارایه شده  چه هست یا می ریزي استراتژیک بیش از آن فرآیند برنامه •
سیاسی کار در هر  -هاي اجتماعی تواند پویایی است. طرح آن بیش از اندازه ذهنی است و نمی

 سازمان را به شمار آورد؛ 

ممکن است معنایی نداشته  گیري در مورد ماموریت و اهداف همواره ساده نیست و تصمیم •
 باشد؛ 

رس  ریزي استراتژیکی از نظر تخصصی نیاز به نیروي انسانی متخصص دارد که در دست برنامه •
 ها نیست؛  ي سازمان همه

ها براي رسیدن به اطالعات جامع و به موقع در مورد محیط، تحوالت  رسی نداشتن سازمان دست •
 و رویدادهاي کالن محیطی؛ 

ها به  اعتمادي آن ریزي استراتژیک و بی ان با مباحث مدیریت استراتژیک و برنامهناآشنایی مدیر •
  .ریزي استراتژیک برنامه



۲۲ 

 

 باشد:فرایند برنامه ریزي استراتژیک شامل موارد زیر می
 

 یارزیاب -4                    اجرا – 3                 ریزيبرنامه -2              ریزيمراحل پیش برنامه -1

در ارزشیابی سازمانی به رسالت،  که است ریزي شامل ارزشیابی سازمانپیش برنامهمرحله           

پس از توجه به تمامی این توجه می شود.  سازمان دورنما، اصول، اهداف اختصاصی و استراتژي

-رحله اجرا میم موارد، تدوین برنامه آغاز می شود و با تکمیل برنامه به تخصیص منابع پرداخته و وارد

نائل پیشرفت کار پایش می شود تا مشخص شود تا چه میزان به اهداف تعیین شده شویم. پس از اجرا، 

 . ایمآمده
 

 مراحل برنامه ریزي استراتژیک:
 

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی .1

 تدوین رسالت، دورنما .2

 تعیین اهداف کلی و اهداف اختصاصی .3

 شناسایی مشکالت استراتژیک .4

 دوین برنامه عملیاتیتهیه و ت .5

 تدوین استراتژي .6

 هاي پایشتعیین شاخص .7

 پایش عملکرد  .8

 

 



۲۳ 

 

 :زي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتیتفاوت برنامه ری

 

 و شودریزي میدر سطوح عالی سازمان طرحاین نوع برنامه،  :استراتژیکریزي برنامه         

تار منعطف و متناسب با تغییرات را در نظر ساخاست، و منافع آتی سازمان روي اثربخشی  تاکید آن

هاي حاکم بر جامعه است و اغلب بر ها و استراتژيها، سیاستها، ایدئولوژيتابع ارزشگیرد، می

باشد، در پی حل مسائل اساسی جامعه و رشد و مداران و مقامات عالی کشوري میعهده سیاست

بر حسب کلیت و وسعت اهداف، اتکا به آینده  بوده وپیش بینی  مبتنی بر، استتوسعه کلی جامعه 

   .طرز تفکر و نگرشی گسترده و جهت دار دارددارد و  نگري، امید، امکانات احتمالی

 

، برنامه ریزي عملیاتی در سطوح میانی و پایه سازمان مطرح است :عملیاتیریزي برنامه        

ی سازمان دارد، ساختار سازمان و محیط با تاکید روي کارایی و بازدهی دارد، تاکید بر منافع فعل

و دستاوردهاي گذشته موجود خواهد هاي کار قبالً تجربه شده گیرد، روشرا در نظر میثبات نسبی 

تر براي رسیدن به اهداف است، در سطح بود، مخاطره کمتري دارد، شامل اقدامات تفصیلی

و دست یافتنی سروکار  معین، عینیمشخص، محدود،  اهدافهاي اجرایی مطرح است، با مدیریت

اطمینان بیشتري  با و گیرد، مبتنی بر تجربیات قبلی استبازه زمانی کوتاه مدت را در بر میدارد و 

 همراه است. 

 

 

 

 



۲٤ 

 

 :هاي برنامه ریزي استراتژیک و انواع دیگر برنامه ریزي تفاوت

 

 برنامه ریزي استراتژیک انواع دیگر برنامه ریزي

ازمانیتاکید درون س  تاکید برون سازمانی 

تاجهت گیري ثابت و ایس  جهت گیري پویا و متحول 

هاي مشخص پیگیري برنامه وهاي ن پیگیري بینش   

 سیستم باز سیستم بسته

تهعمل براساس گذش  عمل براساس پیش بینی آینده 

رحال نگ رآینده نگ   

نهاي مطمئ تاکید بر روش  تاکید بر نو آوري و خالقیت 

قوت موسسه تعیین کننده ضعف و 

 استراتژي

 محیط بیرون تعیین کننده مهم استراتژي

 
بایست رسالت سازمان را تعیین کنیم، آنگاه دورنما پیش از آنکه به تدوین برنامه عملیاتی بپردازیم می

(چشم انداز) سازمان را مشخص نموده و به بیان اهداف کلی و اختصاصی بپردازیم. پس از تعیین 

گام به گام بصورت هاي مقتضی ي مناسب به عنوان مسیري جهت رسیدن به اهداف، فعالیتاستراتژ

 شود.هاي پایش تعیین گردیده و در آخر نیز عملکرد انجام شده، پایش میسپس شاخص شود.بیان می

 دهیم:را به اختصار توضیح می برنامه ریزي استراتژیک اجزايحال هر یک از  

 

 



۲٥ 

 

 :سازمان رسالت

 

بیانگر ماهیت و  .نقطه آغازین برنامه استراتژیک است و همان فلسفه وجودي سازمانرسالت      

و در آن به  داردبیان میسازمان را  تعهدات فلسفی و هاي سازمان است، قصد سازمانمفهوم فعالیت

 شود:موضوعات زیر اشاره می

با سایر  وجه تمایز سازمان، فلسفه وجودي سازمان، هویت کار، هویت سازمان و هااصول، ارزش

 ها، مشتري سازمان، محصول یا خدمت ارائه شده از سوي سازمانسازمان

 

 چرا نیاز به رسالت داریم؟

 

 به علت تدوین مقاصد مهم، روشن و مرتبط •

ایجاد تعهد  گیري و، ایجاد چارچوبی براي تصمیمبه علت کسب حمایت در خارج از سازمان •

 در کارکنان 

 

 بیانیه رسالت:نمونه اي از 

 

ریزي، پیشگیري و آموزش، رهبري فعال و پر تالش گسترش بهداشت و سالمت مردم از طریق برنامه

 اري و اطمینان از دانش و نوآوريزاري، ارزشگزگدر سیاست

 

 



۲٦ 

 

 (چشم انداز) دورنما

 

ینفعان به ذ و دهد چگونه مایلید مشتري، کارکناننشان می کهعبارتی است فلسفی  اندازچشم        

 .عاملی انگیزشی است براي تالش جهت توسعه در آینده چشم اندازشما بنگرند. 

دهد که آینده سازمان هاي سازمان در آینده است و نشان میچشم انداز ادامه روند فعالیت            

ت براي چگونه خواهد بود. دورنما چشم اندازي است به آینده، نهایتی است براي سازمان، آرمانی اس

 سازمان، جنبه الهامی و چالشی دارد.

ابتدا بایستی رسالت تدوین شود و سپس دورنما زیراکه اول باید فلسفه وجودي سازمان و وظایف 

و براي مدتی  دارداستمرار  حالت رسالت با تعهد همراه است و ذکر شود و سپس به آینده اندیشید.

 .رنما جنبه وعده و آرزو دارد نه تعهددودرحالیکه  طوالنی بدون تغییر باقی می ماند

 

 نمونه اي از بیانیه دورنما:

 

متعهد است به انجام تالش در جهت تامین پیشرفتی که سالمت مردم را در  آمریکادپارتمان بهداشت 

 .کندمحیطی آرام فراهم 

 

 اهداف کلی (نهایی):
 

مه سازمان با امکاناتش براي نیل اولین سطح از سلسله مراتب اهداف هدف نهایی است که ه           

کند و حلقه اتصال رسالت و گیري سازمان را مشخص میشود. این اهداف جهتبه آن بسیج می

 دورنماي سازمان به مرحله اجرا است.



۲۷ 

 

 مراحل تعیین هدف:

 کنندتهیه می مدیران و برنامه ریزان ضمن مطالعه و پیش بینی، فهرستی از اهداف .1

 بایستی که چه هدفی براي هر دوره زمانی گرددتا روشن شود ی میاهمیت هر هدف ارزیاب .2

 انتخاب شود

 شودطراحی می برنامه اجرایی .3

هایی شود که با شود تا جایگزین برنامهپیش بینی می جانشینهاي صورت امکان برنامهدر  .4

 شوند.مشکل روبرو می

 اهداف ویژه (اختصاصی)

، قابل دستیابی، قابل اعتماد و داراي قابل اندازه گیريص، اهدافی هستندکه مشخاهداف ویژه         

اهداف کالن قابل اندازه گیري د. این در حالی است که رسالت، دورنما و نباشمشخص میبازه زمانی 

پذیر، قابل قبول، قابل انعطاف، قابل دستیابی، قابل یک هدف اختصاصی مناسب باید امکان نیستند.

 ها باشد.کز کننده تالشسنجش، انگیزاننده و متمر

 اهداف صورت گیرد: اولویت بنديپس از تعیین اهداف بایستی 

هاي رشد و توسعه ضرورت تعیین اهداف این است که به مدیر کمک می کند تا در جریان برنامه

تر روبرو شود، سازمان خود را بهتر با محیط تطبیق دهد، تر، دقیق تر، واقع گرایانهآگاهانه تر، مشخص

استانداردهایی براي  کند و از این اهداف به عنوانماهنگی بین تصمیمات و تصمیم گیرندگان ایجاد ه

 استفاده کند.کنترل 

 

 

 
 



۲۸ 

 

 مشکالت استراتژیک

، ریزي نمودبایست براي آنها برنامهی که میاستراتژیک و مشکالت منظور تعیین مسائلهب              

له راهکار مبتنی بر هدف و راهکار سناریو. راهکار مبتنی بر راهکارهاي مختلفی وجود دارد از جم

شود و با هدف دلخواه تعیین شده مقایسه هدف بدین شکل است که ابتدا پیشرفت فعالیت بررسی می

ایم یا از آن ایم یا خیر. اگر به هدف نرسیدهگردد تا مشخص شود که آیا به هدف نزدیک شدهمی

شود. راهکار بعدي راهکار سناریو است که استراتژیک شناسایی می ایم درواقع مشکلفاصله گرفته

کند و تاکیدش بر آن است که سازمان تصویر آرمانی یا بهترین آینده را ترسیم میطی آن سازمان 

 چگونه باید از جایگاه کنونی به آرمان و هدف مشخص شده در آینده برسد. 

 هاي زیر تعیین نمود:ملی از طریق روشتوان بطور عمسائل و مشکالت استراتژیک را می

 ارزیابی محیط داخلی •

 ارزیابی محیط خارجی •

 هاي آتی سازمانبررسی برنامه هاي کوتاه مدت یا برنامه سال •

 بررسی برنامه هاي بلند مدت  •

 مشکل منظور یافتن عللاستفاده از نمودار استخوان ماهی به •

 brain stormingاستفاده از بارش افکار  •

رسد. در این مرحله مسائل می بندياولویتپس از مشخص نمودن مسائل استراتژیک نوبت به           

گیرد. آنگاه به معیارها رود، توافق صورت میبندي بکار میابتدا بر روي معیارهایی که براي اولویت

را در دهیم. سپس آن عدد می 5تا  1و براي هریک از مسائل استراتژیک ضریبی بین دهیم وزن می

ارزش یا وزن معیار ضرب کرده تا وزن مشکل مربوطه بدست آید. بدین ترتیب مشکلی که اهمیت 

شود تا در اولویت توجه و بیشتري دارد با توجه به وزن داده شده به مسائل استراتژیک، مشخص می

 اقدام قرار گیرد.
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 برنامه عملیاتی:

 

کند رویاها و تصوراتمان به واقعیت تبدیل یبرنامه عملیاتی یک اقدام قهرمانانه است که کمک م

بخشد تا چشم انداز سازمانتان را بطور دقیق و شود. برنامه عملیاتی روشی است که شما را اطمینان می

ها را گیرد تا استراتژيدهد که گروه شما بکار میروشن مشخص کنید، همچنین روشی را توضیح می

هاي عملیاتی است که انجام اي از گامعملیاتی شامل مجموعهبه تحقق اهداف منتهی کند. یک برنامه 

 مان برسیم.گیرد تا به اهداف از پیش تعیین شدهمی

 بایست اطالعات زیر را در برگیرد:هر گام عملیاتی می

 بایست انجام شودچه اقداماتی می •

 چه کسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده می شود •

-فعالیت ها بایستی انجام گیرند و هر فعالیت تا چه زمانی بطول میچه زمانی هر یک از اقدامات و  •

 انجامند

 چه منابعی نیاز است تا اقدامات و فعالیت هاي مربوطه انجام پذیرد •

 اطالعات حاصل به چه کسانی باید منتقل شود؟ •

 

 برنامه عملیاتی گام هاي طراحی 
 

 کنیم. و مقاصد سازمان را تعیین میبراي طراحی و تدوین برنامه عملیاتی، اهداف  در گام اول .1

تر کردن برنامه کنند. چارچوبی براي تفصیلیتالش ما را به سمت آینده متمرکز میکلی اهداف 

-نتایج مطلوبی هستند که بعد از سه تا پنج سال حاصل می تر از رسالت هستند.و اختصاصی ریزي بوده

دهد. دار را نشان میو موضوعات اولویتشوند. بیانگر جهت گیري کلی سازمان هستند، مشکالت 
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بیانگر اولویت ها و نتایج حاصل از ارزیابی داخلی و خارجی هستند و در پاسخ به مسائل و مشکالت 

-شوند. بیانگر شکاف بین وضع فعلی و مطلوب هستند. قابل سنجش بوده اما کلیاستراتژیک تعیین می

 باشند.دي سازمان بوده و چالشی میتر از مقاصد هستند. در راستاي عملکردهاي کلی

پردازیم. منظور تعیین هدف ابتدا به ارزیابی اطالعات حاصل از ارزیابی محیط داخلی و خارجی میهب

کنیم. به تحلیل شکاف بین خدمات موجود و سپس پس خوراندهاي دریافتی از ذینفعان را ترکیب می

کنیم و آنگاه به اصالح و گیري میلوب جهتپردازیم. براي نیل به اهداف و نتایج مطمطلوب می

 پردازیم. طراحی اهداف سازمان می

-اجزاي قابل سنجش ،کنیم. مقاصدو اهداف اختصاصی سازمان را تعیین می مقاصد در گام دوم .2

توان در چارچوب زمان آنها را اجرا تر براي نیل به اهداف هستند، کمی بوده و بهتر میتر و اختصاصی

باشند یعنی اختصاصی، قابل سنجش، قابل دسترس،  SMARTا تعقیب نمود. مقاصد باید و پیشرفت ر

-گوید بلکه نتایج مطلوب را بیان میدار باشد. مقاصد نحوه نیل به نتایج را نمیمبتنی بر نتیجه و زمان

 دارند. 

 شوند؟مقاصد چگونه تنظیم می

 بازبینی رسالت و اهداف •

 خواهید به آن برسیممیتصمیم گیري در مورد نتایجی که  •

 تعیین چارچوب زمانی •

 تعریف چارچوبی براي پاسخگویی (شاخص سنجش عملکرد) •

: استراتژي راه و روش رسیدن به هدف است. براي تهیه شودتدوین می استراتژي در گام سوم .3

 ها و مزایاي احتمالی هربرنامه عملیاتی مدیران، سرپرستان و اعضاي کلیدي دخالت دارند. هزینه

دهد نتایج چگونه شود تا استراتژي کارا انتخاب گردد. استراتژي نشان میاستراتژي ارزشیابی می
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که براي رسیدن به هدف  باشندمیدر قالب روش، نگرش و پاسخ هایی ها حاصل شوند. استراتژي

ها، یابی هزینهشود. تعیین استراتژي مستلزم ارزشاستراتژي منجر به تهیه برنامه اجرایی میروند. بکار می

 مزایا و پیامدهاي هر روش است. 

 شودتعیین می هاهاي عملیاتی براي انجام فعالیتگامدر گام چهارم  .4

 شودتعیین می چارچوب زمانی براي انجام هر گام اجرایی در گام پنجم .5

 شودتعیین می منابع ضروري و موردنیاز در گام ششم .6

ترین بعد ترین و مهم: مشکلگرددتعیین می دهاي سنجش و پایش عملکرشاخص در گام هفتم .7

باشد. لزوم سنجش فرایند برنامه ریزي استراتژیک، انتخاب و برقراري شاخص سنجش عملکرد می

ها کاهش یابند، همچنین بر ابعاد مهم کار عملکرد آن است که کیفیت خدمات ارتقاء یافته و هزینه

کند تا ها کمک می. سنجش عملکرد به سازمانتوجه شود و میزان پیشرفت برنامه محاسبه گردد

شود که ارزش آن را دارد. سنجش عملکرد فرایندها را هایی میاطمینان یابیم که منابع صرف فعالیت

 کند. آید آگاه میرا با نتایجی که از انجام امور بدست می نفعانذيکند و روشن می

 گیردانجام می پایش عملکرد در گام هشتم .8

یابد و فرایند کار تحلیل شود، منابع تخصیص میبرنامه عملیاتی، خروجی برنامه مشخص میدر      

گردد که هر کار توسط گردد. هر فعالیت، هر رویه، هر فرایند بطور دقیق مشخص شده و بیان میمی

چه کسی و چه زمانی انجام شود و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوي هریک از مراحل برنامه است. 

اي را مشخص نمود و به شش کلمه بایست جداول زمانی و هزینهتحقق هرگام عملیاتی می براي

 پرسشی زیر پاسخ داد:

 چه کاري .1

 چگونه .2
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 چه کسی .3

 کجا .4

 چه زمانی .5

 چه منابع پولی و فیزیکی نیاز است؟ .6

 
انجام  پایش و کنترلشود و سپس پس از آنکه مقدمات کار فراهم شد برنامه تدوین شده اجرا می

 رد.گیمی

 

 عملکرد: و پایش هاي سنجششاخصانواع 

 

سنجش مقدار منابع مورد نیاز براي ارائه خدمت مانند: نیروي انسانی،  شاخص داده یا ورودي:

 .مواد و لوازم موردنیاز

شود. براي سنجش هزینه خدمات، ترکیب منابع این شاخص همچنین شامل عوامل موثر بر تقاضا می

 رود.بع مورد استفاده بکار میو مقدار منا مورد استفاده

سنجد. بر سطح فعالیت سازمان مقدار عرضه خدمات را می شاخص ستانده یا خروجی:

ترین نتیجه این شاخص سنجش حجم کار است که همان زمان تخصیص داده متمرکز است. رایج

مفید است  کنندشده پرسنل براي ارائه خدمت است. ستانده براي تعریف آنچه برنامه ها تولید می

اما کاربرد این شاخص محدود است چون تحقق اهداف را نشان نداده و هیچ چیزي درباره کارایی 

تواند به مدیر بگوید که در اجراي گوید. شاخص ستانده به تنهایی نمیو کیفیت خدمات نمی
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تانده برنامه چقدر موفق بوده است یا اینکه چه بخشی از کار با بقیه کار تفاوت دارد. شاخص س

 مانند: تعداد بیماران ترخیص شده.

سنجد. منعکس کننده نتایج به اهداف را می پیامد و آثار بلند مدت نیل برنامه شاخص نتیجه:

اي که تحقق یافته و مزایاي بدست آمده است. شاخص نتیجه مانند درصد بیماران ترخیص شده

ی که به وسیله واکسن بروزشان کاسته شده هاي قابل کنترلبهبودي کامل یافته اند یا تعداد بیماري

 است.

منظور همان نسبت هزینه به ستاده، نسبت ستاده به داده، نسبت ستاده در واحد  شاخص کارایی:

 دهد.وري را نشان میزمان است و همان بهره

گیرد هایی که در جهت تامین هدف صورت میاین شاخص اثربخشی فعالیت شاخص کیفیت:

سنجد. زیان فقدان شاخص اخص اعتبار، دقت، صحت و کفایت خدمات را میسنجد. این شمی

توان با سنجش منابع اضافی که صرف تکرار کارهاي اشتباه، اصالح خطاها و کیفیت را می

هاي درستی که بطور صحیح وارد شود جبران نمود. براي مثال درصد دادهشکایات مشتري می

 باشند.اند جزء شاخص کیفیت میدهکامپیوتر ش

 

 پایش:

 

در ها بایستی پیشرفت عملکردها را نیز عالوه بر پیگیري اجراي اهداف، مقاصد و برنامه           

نتایج سنجش عملکرد بایستی به صورت جدول یا نمودار نشان داده . پایش کردفواصل زمانی معین 

فراهم  را اي هاي دورهزشیابیریزي شده مبنایی را براي ارشود. مقایسه عملکردهاي حقیقی با برنامه
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کند. مدیر باید به این نتایج توجه و دلیل عدم تحقق نتایج مورد انتظار را تعیین کند و این اطالعات می

 .بردها، اهداف و مقاصد بکار ها، رویهبراي بازبینی و اصالح سیاسترا 

 . هاي سنجش تحقق اهداف استترین روشکنترل پیشرفت عملکرد یکی از مهم

 برنامه کنترل شود. از آن طریق ها است تا نظارت، سنجش و ثبت نحوه انجام فعالیت در واقع پایش

برنامه عملیاتی بایستی به زمان، شکسته شدن برنامه به مراحل مختلف، تعیین مسئول  پایشموقع 

امه با اهداف و برنامه، وجود منابع موردنیاز، جزئی نمودن برنامه اجرایی به میزان کافی، تناسب برن

 تسهیل رسیدن به مقصد توجه نمود.

کند که به ها با استانداردها فراهم میتوان گفت پایش، اطالعاتی براي مقایسه فعالیتبطور کلی می

هاي یک پایش موفق، ارتباطات مناسب و شود. از نشانهدنبال آن براي رفع نواقص، کنترل انجام می

 باشد.و دقیق میگیري بموقع دهی و گزارشگزارش

 بایست جامع، پویا، گویا و موثر باشد و نتایج حاصل از آن به اعضاي گروه بازخور شود.پایش می
 

 لزوم طراحی و تدوین یک برنامه عملیاتی چیست؟
 

 باشد:توان گفت لزوم طراحی یک برنامه عملیاتی شامل موارد زیر میبطور کلی می

 اعتبار بخشیدن به سازمانتان •

 ایدن از اینکه جزئیاتی را به دست فراموشی نسپردهاطمینا •

 آید و چه اموري از عهده آن خارج استدرك اینکه چه کارهایی از عهده سازمانتان بر می •

 منظور رسیدن به کارایی، صرفه جویی در زمان، انرژي و سایر منابعبه •

انجام آنچه نیاز است تا  هاي پیش روي افراد برايمنظور اطمینان از پاسخگویی و بهبود فرصتبه •

 انجام شود
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 پس از تهیه برنامه عملیاتی به موارد زیر توجه نمایید:

 
باید عملیاتی ها و اقدامات مقتضی را در برگیرد: برنامه تمامی فعالیتبایست برنامه عملیاتی می .1

شما از طریق کامل، شفاف و به روز باشد. همچنین این برنامه باید شامل اطالعات و نظراتی باشد که 

کنید. این افراد / هاي سازمان از همکارانتان دریافت میطوفان فکري در ارتباط با اهداف و استراتژي

 اعضاي کمیته برنامه ریزي عملیاتی می بایست در خصوص موارد زیر به توافق برسند:

 چه اقدامات و فعالیت هایی باید انجام شود •

 ده گیردچه کسی می بایست انجام آنها را بر عه •

 چه زمانی این اقدامات می بایست انجام شود و تا چه زمانی بطول خواهد انجامید •

 چه منابعی الزم است که صرف این فعالیت ها شود •

 اطالعات در اختیار چه کسانی باید قرار گیرد •

انجام امور را پیگیري کنید: یک قسمت سخت را پشت سر گذاشتیم که آن تهیه برنامه عملیاتی  .2

 ال این برنامه را اجرایی و عملیاتی نمایید. است، ح

تمامی ذینفعان را از آنچه در جریان است مطلع سازید: به تمامی ذینفعان بگویید که نقش آنها  .3

در تحقق اهداف چیست تا بدین ترتیب همگان اطمینان یابند که در تحقق اهداف مربوطه نقش موثري 

 دارند. 

برعهده گیرید: همواره چگونگی انجام امور را پیگیري و پیگیري آنچه در حال انجام است را  .4

دنبال کنید و زمانی که تغییري در سیاست، اهداف، زمان یا منابع صرف شده صورت گیرد ایده خوبی 

 است که آنچه را به انجام رسانیده اید ارزیابی کنید چه این ارزیابی رسمی باشد و چه غیر رسمی. 

 داشته و به آنها پاسخ گویید:  همواره سواالت زیر را در ذهن
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 ایم؟آیا آنچه را که قرار بود انجام دهیم، انجام داده •

 دهیم؟ما فعالیت هاي تعیین شده را به درستی انجام میآیا  •

 شود؟دهیم سبب تحقق رسالت میآیا آنچه را انجام می •

شود سبب میمراسمی ترتیب دهید که طی آن از اعضاي گروهتان قدردانی کنید: این قدردانی  .5

    تا افراد عالقمند شوند و در کاري که انجام می دهند انرژي کافی را مبذول دارند. 

 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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