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 : مقدمه

به ریزي  اگر نگرش مبتنی بر برنامه. برنامه ریزي از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد

برایشان  ، نگر و عزم راسخ بر استمرار آن نوعی تعهد به عمل بر مبناي تعقل و تفکر آینده، سراسر زندگی افراد تسري یابد

به طوري که حتی براي نیل به اهدافی ، ریزي است بعالوه تحقق اهداف فردي و سازمانی نیز مستلزم برنامه. شود ایجاد می

ترین اهداف یک  براي رسیدن به جزئی، بنابراین ضرورت برنامه ریزي. ریزي شود امهبسیار جزئی و زودگذر نیز باید برن

 . واقعیت انکار ناپذیر است

درصدد آنند که ، در محیطی پویا  با فعالیت سازمان هاشود که همه  ریزي از این مسأله ناشی می در واقع نیاز به برنامه

پویایی محیط و وجود تالطم در آن و . و به افزایش خود صرف کنندمنابع محدود خود را براي رفع نیازهاي متنوع و ر

 . افزاید ي میریز بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه، عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی

تفکر و عزم راسخ به ، زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبناي اندیشه ریزي به عنوان یک نگرش و راهبرنامه  فلسفۀ

خویش نیاز  فرد و سازمان براي رسیدن به اهداف. ك ناپذیر مدیریت استبخش انفکا، و مداوم می باشد منظمبرنامه ریزي 

گرفته است  نیاز به برنامه ریزي از این واقعیت نشأت. ریزي شالودة مدیریت را تشکیل می دهد برنامه. به برنامه ریزي دارند

در آن و عدم اطمینان ناشی از   تالطم پوپایی محیط و وجود. "همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند "که

 . افزاید ریزي می تغییرات محیطی بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه

 اه مدیریتجایگ اهمیت و

نیاز به یک تالش گروهی  آنهابه منظور تحقق . شوندهر سازمان فلسفه وجودي آن سازمان محسوب می و ماموریت اهداف

اثربخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه . گونه را بوجود آورده استمدیریت نظام، جمعی پیچیدگی کار. است

-از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه. نمایندنیازمند تدابیري است که مدیران آنها را اتخاذ می سازمان ها

 . نمایدیهاي مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص م

 سود و موفقیت سازمانی، اثر مدیران برجسته در کسب درآمد. کنند ایفا می سازمان هامدیران همواره نقش مهم و حیاتی در 

از سوي دیگر پاسخ سریع به تهدیدها و فرصتهاي عصر . بارز و آشکار است، هاي موفق امروزه بخوبی در بسیاري از سازمان

به مدیران  سازمان هامطرح ساخته که بر این اساس نیاز  سازمان هایاتی در حل مسائل در مدیر را بعنوان منبعی ح، حاضر
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ابل ق ورفتار مدیران ذاتی است ، شود میمعتقدند مدیریت با فرد متولد اي  عده. شایسته بیش از پیش آشکار شده است

ن علم و دانش مدیریت را نیز تشریح توا ل میمدیریت اصول دارد و برپایۀ این اصو، معتقدنداي  در مقابل عده. آموزش نیست

 . ي هستندگیر و آموزش دهی لذا اکتسابی و قابل آموزش، کاربردهاي مشابه دارند، این اصول و فنون در موقعیتی مشابه. کرد

 در سازمان یتمدیر سطوح

سه سطح از مدیریت قابل ، با عنایت به حیطه مسئولیت و محدوده تصمیم گیري و نقش محوله به مدیران در هر سازمان

 : تشخیص و تعریف است این سطوح عبارتند از

 

 
 

 مدیریت عملیاتیسطح 

 برنامه و تولید یا مدیریت طرح ومانند مدیریت . را بعهده دارد سئولیت فعالیت عملیات در سازمانسطح مدیریت عملیاتی م

مدیران رده عملیاتی در سطح خود . باشند ر سازمان میهمگی مثالهایی از این سطح مدیریت د ، یا مدیریت گروه برنامه ساز

تصمیم می گیرند و با تکنیک ها و شیوه هاي انجام کار آشنایی بیشتري دارند این گروه ارتباط بسیار کمی با الیه هاي 

 . می باشد سازمان کارکنانودارد و غالبا سرو کار این گروه با کارمندان  بیرونی سازمان

 مدیریت میانیسطح 

ارتباط هاي مدیران عملیاتی و نیاز به هماهنگی بین فعالیت، و اندازه سازمان ها از طرفی به موازات افزایش حجم فعالیت

وظیفه مدیریت ، دراین سطح. آید ضرورت سطح دوم یعنی سطح مدیریت میانی به وجود می ، عملیاتی مدیران عالی و

)عالی(سطح استراتژیک
 (Strategic Level)

)میانی(سطح مدیریتی
 (Managrial Level)

سطح عملیاتی
 (Operational Level)
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، طح عملیاتی بتواند خوب عمل کندبه عبارتی براي آنکه س. می باشد وظایف عملیاتی و ایفاي نقش رابط هدایتعبارت از 

به خوبی از عهده تولیدبرنامه هاي مناسب ومفید بر می آیند و مشکلی   مدیران بایستی مطمئن شوند که واحدهاي عملیاتی 

در واقع . اجرا می کننداین گروه از مدیران سیاست ها و برنامه هاي کالن سازمان را قابل . در مسیر عملیات نمی باشد

 . مدیران میانی عمدتا به فعالیت هاي برنامه ریزي در محدوده فعالیت خویش می پردازند

 سطح مدیریت عالی

سازمان به عنوان بخشی از محیط نسبت بدان ، کند انی دریک اجتماع وسیع عمل میهر سازمبا توجه به اینکه همچنین 

از آنجا که منبع . نمایند هاي اجتماعی عمل می مئن شود که مدیران در محدودهبایستی مط عالیمدیریت . مسئولیت دارد

 . لذا سازمان بایستی کاال و خدمات مورد پذیرش جامعه را فراهم سازد، غایی اختیارات درهر سازمان ناشی از جامعه است

تعیین چگونگی عمل سازمان  کالمی دیگربه اهداف درازمدت و جهت کلی حرکت سازمان و  عالیبنابراین سطح مدیریت 

گذاري و تصمیم گیري  غالبا به سیاست، مدیرانی که در سطح عالی مدیریت می کنند. کند نسبت به محیط را تعیین می

 . هاي اساسی و کالن در محدوده سازمان خود می پردازند و ارتباطات بیرونی سازمان را بر عهده دارند

 

 مدیریت چیست؟

بمعناي داشتن  معل. )وخالقیت  (علم مدیریت عنوان شده است مدیریت ترکیبی است از علم و هنرهمانطور که در نظریات 

ن از توا از اینرو بخشی از دانش مدیریت را می. و هنر بمعناي توانستن و خالقیت به معناي استفاده از روش هاي نوین است

از هنر مدیریت ، شود در شرایط گوناگون میها  ر بستن اندوختهه کاجب بموزش فراگرفت و بخش دیگر را که ومآطریق 

موزشی و آ  وجه علمی(هاي مدیریتی  ه بر آموزش مهارتعالو در توسعه و پرورش مدیران باید تالش نمود. استفاده نمود

 . ه نمودتوج )ي مدیریت هنر اتی وذوجه ( فردي  هاي و تواناییها  یگمهم دیگري چون ویژ هاي به جنبه) مدیریت

 : یف مدیریت می توان گفت در تعر

سازماندهی ، انسانی در برنامه ریزي و یند به کارگیري مؤثرو کارآمد منابع ماديآفرعبارت است از مدیریت 

دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول  هدایت و کنترل که براي، بسیج منابع وامکانات

 . صورت می گیرد
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  یتوظایف مدیر

مهمترین وظایف یک مدیرکه از طریق انجام مطلوب آن ها قادر به  "هنري فایول"نظریه پرداز معروف مدیریت  یدهعقبه  

 : اداره سازمان خواهد بود به شرح ذیل می باشد

   planningبرنامه ریزي .1

برنامه . ر می باشدتعیین برنامه هایی براي انجام یک سري فعالیت ها جهت دستیابی به مقاصد مورد نظ فرآیندعبارت از 

و تبدیل هدف به صورت برنامه عملیاتی و چگونگی اجرا و کنترل آن است  وضع خط مشی ها، ریزي شامل تعیین اهداف

 . ودر سطوح مختلف مدیریتی معنا و کاربرد خاصی دارد

  organizing ازماندهیس .2

لیت و اختیارات آن و تعیین چگونه گزارش تقسیم کار و تعین ارتباط و وظایف هر شغل با مسئو فرآیندعبارت است از 

 . دهی و گزارش گیري بین واحد ها و قسمت هاي مختلف یک سازمان

 control کنترل .3

براي کسب اطمینان از  هاي از قبل تعیین شدهو استاندارد عبارت از مقایسه و تشخیص فعالیت هاي انجام شده با مالك ها

 . می باشد ام اصالحات الزمو در صورت لزوم انج صحت انجام فعالیت ها

 leading هدایت و رهبري .4

به معنی آشنا کردن افراد با وظایف محوله و ایجاد ارتباط عاطفی و صمیمی با کارکنان و تحریک انگیزه ها و نفوذ در قلب 

 . ازمان بپردازندس به کار و فعالیت در ه کاملقو افراد با عال حل گردد هاو تنش  و ذهن افرادمی باشد به گونه اي که تضادها

 coordinating هماهنگی .5

براي دستیابی به اهداف ، و بخش هاي مختلف سازمان به معناي ایجاد نظم و یکنواختی و هماهنگی بین فعالیت ها 

موضوعیت می یابد و از طریق گوناگونی نظیر برگزاري ، هماهنگی معموال پس از سازماندهی و تقسیم وظایف. سازمان است

 . صدور بخشنامه و دستورالعمل ها و نظایر آن عملی می گردد، رك بین مدیران واحد هاجلسات مشت
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نظریات که وظایف مدیریت را  اینیکی از . نظرات دیگري نیز در خصوص وظایف مدیریت ارائه شده است، عالوه برنظریه فایول

 . مشهور است POSDCORBبه  از فایول ارائه می دهد مشروح تر

 :ه وظایف مدیریت عبارتند از دراین دیدگا

 

  
 Planning ریزيبرنامه -1

 Organizing سازماندهی -2

 Staffing کارمندیابی -3

 Directing (Developing) )توسعه( رهبري هدایت و -4

 Coordinating (Controlling) )کنترل( هماهنگی -5

 Operating عملیات -6

 Reporting گزارشگیري -7

 Budgeting بنديبودجه -8
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 : را می توان به شکل زیر ارائه دادمدیریت یف اصلی اوظدر مجموع 

 

 
 

  PDCA دکتر دمینگ چرخه

 

 

ایجاد انگیزه درکارکنان براي  •
اجراي وظایف و مسئولیت ها 
بطور خستگی ناپذیر و مؤثّر

تعیین میزان دستیابی به اهداف •
اقدام اصالحی در صورت نیاز •

تعیین مسئولیت و شرایط منابع  •
انسانی وفیزیکی در ساختاررسمی

تعیین اهداف واستراتژي •
ارائه برنامه براي دستیابی به  •

اهداف

برنامه ریزي سازماندهی

نظارت و کنترلاجرا و هدایت

اقدام •ارزیابی•
اصالحی

برنامه ریزي•اجرا•

PLAN DO

CHECK

)(CONTROL
ACT
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 ریزي مفهوم برنامه

ی و مـدون در کلیـه سـطوح علمـی و اجرایـ     و پیروي از یک برنامه مشـخص   "برنامه ریزي"امروزه ضرورت وجود فعالیت 

تـدریج   بـه ، با حرکت در مسیر تکامل و رشـد عقالنـی خـود   انسانها . بعنوان امري اجتناب ناپذیر و حیاتی شناخته شده است

مـورد  ، ریزي در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاري در خدمت مدیریت و رهبري نظامهاي اجتماعی برضرورت برنامه

، هـاي دقیـق   یـزي ر اند که بدون اقدام به برنامه به حدي پیچیده شده، هاي اداري امروز و موسسه سازمان ها. توجه قرار دادند

 . بینی شیوة مواجهه با آنهاست ریزي مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهاي آتی و پیش برنامه. امکان ادامه حیات ندارند

تواند در انجام این امور مورد استفاده  ي است که میفرآیندبلکه ، نیست ریزي فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن برنامه

اي از تصمیمات هماهنگ اتخاذ شده در قالب  گیري در شکل معمول آن نیست بلکه مجموعه تصمیم، یزير برنامه. قرار گیرد

 . (Mintzberg 1994-5) شود ریزي تولید می برنامه فرآیند

پیوسته است که بیش از  فرآیندبرنامه ریزي یک . مانند پلی است که زمان حال را به آینده مرتبط می سازدریزي  برنامه

 . یابد ر تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه میاتخاذ ه

 چرا مدیران باید برنامه ریزي کنند ؟ 

 رسیدن به آن مسیرهدف و تعیین  .1

 کاهش تاثیر تغییرات .2

 به حداقل رساندن ضایعات و اضافات .3

 ایجاد استانداردهایی براي تسهیل کنترل .4

 :انتقادات وارده به برنامه ریزي 

 . کن است انعطاف ناپذیري به وجود آوردبرنامه ریزي مم •

 . نمی توان براي محیط هاي درحال تغییر برنامه ریزي کرد •

 . برنامه ریزي نمی تواند جایگزین خالقیت و درك مستقیم باشد •

 . نه به بقاي فردا برنامه ریزي توجه مدیران را به رقابت امروزي جلب می کند •

 . که ممکن است منجر به شکست شودتحکیم می بخشد  برنامه ریزي موفقیتی را •
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 :تعریف برنامه ریزي 

پردازان سعی کرده است با توجه  به طوري که گویا هر یک از نظریه، ریزي تعاریف متعددي ارائه شده است براي برنامه

 : شود در اینجا چند مورد از تعاریف ارائه می. به زمینه تخصصی خود آن را تعریف کند

 . و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن از تعیین هدفریزي عبارتست  برنامه •

 . ریزي عبارت است از تصمیم گیري در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد برنامه •

ریزي عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل  برنامه •

 . سازد به آن را میسر می

 بینی شده بر مبناي الگوي پیش لیات براي تغییر یک شیء یا موضوعریزي عبارت است از طراحی عم هبرنام •

ي داراي مراحل مشخص و به هم پیوسته براي تولید یک خروجی منسجم در فرآیندریزي عبارت است از  برنامه •

 قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات

بوده که به منظور دستیابی  سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر، برنامه ریزي عبارت از یک سلسله عملیات منظم  •

 . انجام می گیرد مدت معینبراي یک  سازمان و یا دولت، نهادمعین و مشخص توسط یک  اهدافبه یکسري 

 زینه مشخص و دوره زمانی معلوم متضمن نتایج معین با ه وبرنامه ریزي یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده  •

 تالش ذهنی براي دست یافتن به اهداف مورد نظری برنامه ریزي یعن •

 برنامه ریزي عبارتست از خلق ذهنی آینده •

 

 :تفاوت طرحریزي و برنامه ریزي 

 :را می توان به صورت زیر ارائه نمود  ابرخی این دو را به یک معنی بکار می برند اما تفاوت آنه

طرح ارتباطات درون ، طرح استراتژیک سازمان، اهداف کالن عبارت از مدل ذهنی اداره سازمان و شامل ترسیم طرح ریزي

 . می باشدطرح مدیریت سرمایه انسانی ، سبک عملی سازي اهداف و استراتژیهاي سازمان، و برون سازمانی

پایش و ، نظارت، اجرائی عبارت است از نحوه اجرا و پیشبرد عملیات سیستم و شامل تدوین برنامه تفضیلی برنامه ریزي

 . می باشد ترسیم مسیرهاي بحرانی در مدیریت عملیاتی پروژه ها، یابی عملکرد سیستمارزش
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 :اهداف برنامه ریزي 

 : ریزي عبارتند از  به طور کلی اهداف برنامه

 از طریق تنظیم فعالیتها  ـ افزایش احتمال رسیدن به هدف1

 طریق مقرون به صرفه ساختن عملیاتـ افزایش منفعت اقتصادي از 2

 از انحراف از مسیر جتنابداف و امتمرکز شدن بر طرق دستیابی به مقاصد و اهـ 3

 ـ مهیا ساختن ابزاري براي کنترل 4

 عناصر اصلی برنامه ریزي

 )کجا هستیم ( بررسی وضع موجود  .1

 ) کجا می خواهیم باشیم ( طراحی وضع مطلوب  .2

 )می خواهیم به آنجا برسیم چگونه (ب به وضع مطلو موجود ورسیدن پیش بینی مسیر و چگونگی حرکت از وضع .3

 

  

   

کجا 
هستیم

)فلسفه وجودي(

چرا 
می خواهیم 

برویم

چه 
امکاناتی 
داریم

)بودجه(

چگونه
می خواهیم   

برویم

)استراتژي ها(

به کجا 
می خواهیم 

برویم
چشم انداز(

)و اهداف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14صفحه 
 

 محورهاي اصلی برنامه ریزي

 شناخت وضع موجود .1

آنچه باید «و » آنچه هست«اي منطقی میان  توان مقایسه نمی» فعالً در کجا هستیم«شناخت و بررسی اینکه   بدون این

اي مطلوب و  پنداریم و رسیدن به آینده می آل آن را ایده، هرگاه از وضع موجود شناخت نداشته باشیم. صورت داد» باشد

براین اساس انگیزه و محرك اصلی در . خاصیت خواهیم پنداشت را امري موهوم و بی» آنچه باید باشد«اي براساس  آینده

 . باشد می» آنچه هست«و » شناخت وضع موجود«ریزي و اجراي آن برنامه

 شناخت وضع مطلوب  .2

هر   اصوالً. توان از وضع موجود به وضع مطلوب نقل مکان کرد نمی، دازي داشته باشیمان بدون آنکه از وضع مطلوب چشم

براي ورود به  ابزاريریزي که در واقع انگیزة ما براي برنامه، تر باشد آل بیش اي ایده اندازه فاصلۀ میان وضع موجود با آینده

بدون . ریزي استرکن دیگر برنامه  لوب در افق آینده هملذا شناخت وضع مط. کند تر جلوه می قوي، باشد اي بهتر می آینده

 . توان متصور شد  ریزي نمیاي براي برنامه این شناخت انگیزه

 شناخت ابزار .3

ریز همواره باید این نکته را در نظر داشته باشد که براي گریز از وضع فعلی چه امکانات و چه ابزاري را الزم دارد و  برنامه 

 ریزي کند؟تواند براي اهداف آینده برنامه می، زومات در اختیار اوست؟ آیا با امکاناتی که در اختیار داردکدام یک از این مل

اي مطلوب  راه به افق آینده، امکانات یتمحدودرغم  کند که به ریزان در آنجا بروز و ظهور می البته هنر مدیران و برنامه

 . تواند مسیرهاي طوالنی طی کند باشد هرکس میبگشایند؛ واال هرگاه امکانات از هر جهت فراهم 

 تعیین هدف .4

ریزي و ریز بایستی این سئوال را چه در ابتداي کار و چه در میانۀ راه از خود داشته باشد که هدف من از برنامه برنامه 

ي آن را معنا می ضرورت ورود به وضع مطلوب چیست؟ ف در این مقوله تر از آن؟ هد یا هدفی مقدس، کند آیا منفعتی ماد

 . ریزان قرار بگیرد اما به عنوان سؤالی مشخص بایستی همواره مورد نظر برنامه، ریزي دانستتوان رکن مادي برنامه را نمی
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 برنامه ریزيو گام هاي عمده  مراحل

از . ستو مقاصد از پیش تعیین شده ا هدف هاجریان مداوم در جهت پیشرفت فعالیتها براي حصول  ریزي یک برنامه

مثبت باید به منظور رفع نقایص و  هاي هاي اجرا شده نقاط ضعف و انحرافات و همچنین نقاط قوت و جنبه نتایج برنامه

 :د یزي باید پاسخگوي سواالت زیر باشگامهاي برنامه ر. بهبود عملیات در آینده استفاده نمود

  کی ؟ -1

 ؟ چه وقت -2

 ؟ چرا -3

 ؟ کجا -4

 ؟ چه -5

 ؟ کدام -6

 ؟ چطور -7

 

مرحله از شناسایی مقتضیات موجود تا پیگیري  12 ریزي مستلزم طی مراحل متعددي است که در اینجا برنامهبراین اساس 

 : اند پیشرفت کار مطرح شده

 ):فرصتها و محدودیتها(ـ شناسایی مقتضیات موجود 1

زیرا آگاهی از ، شود ریزي محسوب نمی برنامه یعنی جزو مراحل فراگرد، ریزي انجام شود این مرحله باید قبل از برنامه

در این مرحله باید وضعیت آینده . ریزي است نقطه آغاز اقدام به برنامه، مسایل و مشکالت و شناسایی فرصتهاي موجود

بینی کرد و نقاط قوت و ضعف را مورد  و غیره پیش، فرهنگی، فناوري، سیاسی، محیط را از حیث مسایل اقتصادي

خواهیم به دست  می» چرا و چگونه، چه چیز را«همچنین باید مشخص کرد که . )آگاهی از وضع موجود(داد بررسی قرار

یعنی باید دالیل تمایل به کاهش و یا برطرف ساختن عدم اطمینانهاي موجود در . )شناسایی وضع مطلوب(بیاوریم 

به میزان شناخت و آگاهی از وضع موجود و وضع » بینانه اهداف واقع«زیرا تعیین ، مسیر نیل به وضع مطلوب را بدانیم

 . مطلوب بستگی دارد
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 :ـ تعیین اهداف کوتاه مدت2

واحدهاي آن  تکمدت کل سازمان و تک  باید براي تعیین اهداف کوتاه ، پس از شناسایی فرصتها و محدودیتهاي موجود

، شود و مقاصد بکارگیري راهبردها نظر معین مینتایج مورد انتظار و زمان تحقق اهداف مورد ، به این ترتیب. اقدام شود

ضوح اهداف سازمان و. گردد هاي مالی مشخص می بودجه و برنامه، بندي هاي زمان برنامه، قوانین، ها رویه، ها مشی خط

  شناخت بهتري در مورد اهداف سازمان داشته، هر چه مدیران واحدها در واقع. ریزي است راهنماي خوبی براي برنامه

 . توانند به تحقق اهداف سازمان کمک کنند و اهداف خود را بر اهداف سازمان منطبق سازند بهتر می، ندباش

 :ـ کسب اطالعات کامل دربارة فعالیتهاي ضروري3

اطالعات . ریزي هوشیارانه ضرورت دارد براي برنامه، شوند آشنایی با فعالیتهایی که در داخل و خارج از سازمان انجام می

حلهاي مورد  و راه سازمان هامشاهده اعمال سایر ، مرور سابقه و کارهاي قبلی، ر از طریق مطالعه و بررسیمورد نظ

 . آیند ي مشهور به دست میسازمان هااستفاده آنها و تجربه 

 : بندي و تحلیل اطالعات  ـ طبقه4

لی موجود میان به طوري که روابط ع، ردبررسی ک هر جزء از اطالعات را باید هم به طور مجزا و هم در ارتباط با کل آن

اطالعات مربوط به هر . آوري و ارزیابی گردند جمع، ریزي جاري هاي مربوط به برنامه شناسایی شوند و داده، متغیرها

 . هاي مشابه در یک طبقه قرار گیرند بندي کرد که داده اي طبقه موضوع را باید به گونه

 : بینی وضعیت آیندههایی بر مبناي پیش  ـ ارائه فرضیه5

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

ریزان از محیطی است که برنامه باید در آن  مبتنی بر تصور برنامه، ریزي در واقع مفروضات برنامه. تغییرات آینده است

ریزي اتفاق نظر  ریزان در مورد مفروضات برنامه مسأله حائز اهمیت آن است که کلیه برنامه ، در این مرحله. اجرا شود

در مورد مفروضات ثابت ، ریزي هر چه مسؤوالن برنامه، ریزي زیرا بنابر یکی از اصول مهم برنامه. داشته باشند

 . تر خواهد شد ماهنگریزي ه فراگرد برنامه، اطالعات و توافق بیشتري داشته باشند، ریزي برنامه
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 : هاي جایگزین ـ جستجوي بدیلها و برنامه6

، بویژه بدیلهایی که به سادگی و در نظر اول، شود هاي بدیل تالش می در این مرحله براي جستجوي راه حلها و برنامه

بسیار ، گیرند ر میزیرا احتمال دارد بدیلهایی که به سهولت و در نظر اول مورد توجه عموم قرا. قابل تشخیص نیستند

در این گونه . گاهی اوقات با مسائلی سروکار داریم که بدیلهاي زیادي براي حل آنها وجود دارد. مطلوب و مؤثر باشند

ترین بدیل موجود را  اي کاهش دهند که بتوان مطلوب ریزان آن است که تعداد بدیلها را به گونه مشکل برنامه، موارد

 . پیدا کرد

 :لهاي گوناگونـ ارزیابی بدی7

باید بازدهی آنها را با اهداف ، پس از جستجوي کافی براي یافتن بدیلها و بررسی نقاط ضعف و قوت بدیلهاي معین شده

بیش از حد پر هزینه باشد و مزایاي بکارگیري آن به کندي ، ممکن است بدیل پرسود. و مفروضات اولیه مقایسه کرد

 . مخاطرات کمتري نیز در برداشته باشد، دیگري که سودآوري کمتري دارد حاصل شود؛ در حالی که ممکن است بدیل

تر باشد و همچنین احتمال دارد که استفاده از یک  ممکن است دستاوردهاي بدیل سوم با اهداف بلندمدت متناسب

 . سازمان گردد براي افزایش شهرت سازمان بسیار مفید باشد و در بلند مدت منجر به افزایش سود، بدیل فاقد سودآوري

، ها به کمک فنون ریاضی استفاده از روشهاي تحقیق در عملیات و مقایسه برنامه، ریزي در این مرحله از فراگرد برنامه

 . بسیار مفید خواهد بود

 : ـ انتخاب بدیل مناسب8

، دیلهاي گوناگونگاهی در نتیجۀ تجزیه و تحلیل و ارزیابی ب. گیري است مرحله مهمی در تصمیممناسب انتخاب بدیل 

پاسخگویی به سؤاالت ذیل مفید ، براي انتخاب بهترین بدیل. شود که دو یا سه بدیل مناسب وجود دارند مشخص می

 :است

 برخوردار است؟، انعطاف کافی براي انطباق با شرایط متفاوت آیا برنامۀ انتخابی از قابلیت) الف 

 روهاي عملیاتی قرار گرفته است؟آیا برنامۀ انتخابی مورد پذیرش مجریان و نی) ب 

، ابزار فنی و تجهیزات، امکانات آموزشی و نظارتی، چه میزان تسهیالت، آمیز برنامه انتخابی براي اجراي موفقیت) ج 

 مکان و فضاي مناسب و نیروي انسانی جدید مورد نیاز خواهد بود؟
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 : هاي فرعی و پشتیبان تدوین برنامهـ  9

توان  شود؛ به طوري که می گیري می تصمیم، براي حمایت از برنامه اصلی، اي از بدیلها جموعهدر این مرحله در مورد م

اي از  مجموعه، زیرا تقریباً همیشه. پذیرد بطور کامل تحقق نمی، ریزي هدف از برنامه، گفت بدون انجام این مرحله

 . استبراي کمک به اجراي برنامه اصلی مورد نیاز  هاي فرعی و پشتیبان برنامه

 : ـ تنظیم توالی فعالیتها و جداول زمانی10 

، توسط چه کسانی و در چه زمانی انجام گیرند، ریزي شده باید در کجا شود که فعالیتهاي برنامه در این مرحله معین می

 . شود بینی می پیش توالی انجام فعالیتها و زمان اجراي اجزاي برنامه ، یعنی به طور تفصیلی و باذکر جزئیات ضروري

 :  ها در قالب ارقام بودجه نامهـ بیان کردن بر 11

نمایانگر ، سازمان هابودجه . رسد فرا می، مرحله تعریف آنها در قالب اعداد و ارقام ، ها پس از بررسی و تصویب برنامه

اي خاص  هر واحد فعال در یک سازمان نیز ممکن است بودجه، به همین ترتیب. میزان کلی درآمد و هزینۀ آنهاست

بودجه وسیله بسیار مفیدي براي ترکیب ، اگر تخصیص بودجه در سازمان به طور صحیح انجام شود. خود داشته باشد

 . هاي گوناگون و سنجش میزان پیشرفت در اجراي هر یک از آنها خواهد بود هزینه برنامه

 :ارزیابی میزان پیشرفت کارپیگیري و ـ 12

شود که برنامه مذکور تا چه حد موفق بوده  مشخص می ، اجراي یک برنامه با اهداف آنبا مقایسه کردن نتایج حاصل از 

اهداف و نتایج مورد «با » تطبیق عملکرد و نتایج به دست آمده«ریزي نحوه  به همین دلیل باید در مرحله برنامه. است

 . گیرند ر نظر میمدیریت د البته معموالً این کار را در شمار وظایف کنترلی و نظارتی. معین شود» انتظار

 
 ریزي خصوصیات برنامه

. گیري هستند قابل آزمون و اندازه، حقایق مفاهیم واقعی. ریزي متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است برنامه

اده براساس آنها سازمان دریزي  برنامه فرآیندشوند که  احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می، عقاید، دیدگاهها

ي شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و فرآیندگیري نیست بلکه  تصمیم فرآیندریزي صرفاً یک  برنامه. شود می

 . تشخیص تفاوت بین آنهاست
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 : ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است فرآیندریزي یک  برنامه

 ـ تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه1

 آوري اطالعات ـ جمع2

 العات و عقایدـ مرتبط ساختن اط3

 ـ تعریف اهداف4

 ـ تأمین مقدمات5

 بینی شرایط آینده ـ پیش6

 هاي متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ـ ساخت زنجیره7

 ها بندي و انتخاب گزینه ـ رتبه8

 ـ تعریف سیاست9

 . ـ تعریف معیارهاي ابزار ارزیابی برنامه10

 

 ریزي انواع برنامه

در ادامه دسته بندي هاي مختلفی از برنامه ریزي براساس . توان از جهات مختلفی دسته بندي نمودبرنامه ریزي را می 

 :معیارها و دیدگاه هاي متفاوتی ارائه می شود 

 از جنبه ماهیتانواع برنامه ریزي الف ـ 

 رایش فضایی اشیا ه آبدر مجموع طراحی دفاتر اداري ، طراحی کارخانه، مانند طراحی شهر: ریزي فیزیکی برنامه )1

تعریف ، روابط کاري بین نیروي انسانی سازمان، توسعه الگو یا ساختار، دسته بندي فعالیتها: ریزي سازمانی برنامه )2

 . بندي مشاغل و توسعه نیروي انسانی سلسله مراتب و اختیارات و طبقه

تولید و تعیین توالی حرکات و امور مورد نیاز ساخت و  فرآیندروشها مانند ها یا فرآیندتوسعه : فرآیندریزي  برنامه )3

 . فرآیند
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مدیریت بودجه در دسترس براي استفاده بهینه از ، تأمین بودجه مورد نیاز در زمان خواسته شده: ریزي مالی برنامه )4

،   افرادارائه خدمات در قالب پول به دیگر  عبارت از ریزي مالی به عبارت دیگر برنامه. آن و سرمایه گذاري مناسب

 . باشد هاي سازمان و سازمان به عنوان یک کل می بخش

ریزي مربوط به وظیفه اصلی است که سازمان به عنوان یک وظیفه همیشگی  این نوع برنامه: اي ریزي وظیفه برنامه )5

 اي  اهداف وظیفهسازمانی و مالی براي پاسخ به ، ریزي فیزیکی اي ترکیبی از برنامه ریزي وظیفه  برنامه. دهد انجام می

 . استسازمان 

ریزي  برنامه. نهاد یا سازمان است،  ریزي مادر براي کل شرکت ریزي یک برنامه این برنامه: ریزي عمومی برنامه )6

،  ریزي عمومی برنامه. دهد اي را باعث شده و چارچوبی براي آن ارائه می هاي وظیفه عمومی ترکیب و انسجام برنامه

 . اي است سازمانی و مالی براي پاسخ به اهداف وظیفه،  ریزي فیزیکی ترکیبی از برنامه

 

 از جنبه افق زمانی  انواع برنامه ریزي -ب 

 : دسته بندي نمودهاي زیرتوان از این جنبه در قالب  ریزي را می برنامه

 :برنامه ریزي کوتاه مدت -1

اهداف دراین نوع برنامه ریزي از نوع کمی و مشـخص  . ردساله را دربر می گی 5این نوع برنامه ریزي یک دامنه زمانی یک تا 

درایـن دسـته    سازمان هابرنامه ریزي ساالنه در . مشخص است که سازمان دراین مدت به کجا می خواهد برسد و می باشند

 . قرار دارد

 :برنامه ریزي میان مدت -2

سـاله   5امه هاي توسعه کشور و سازمان که اصـوالً  برن. سال را دربر می گیرد 10تا  5این نوع برنامه ریزي یک دامنه زمانی 

این اهداف عبارت از نتـایج  .  دراین نوع برنامه ریزي اهداف به صورت کیفی می باشند.  دراین دسته قرار می گیرند ،هستند

یر این اهداف تعیین کننـده مسـ  .  خاصی می باشند که سازمان می کوشد درراستاي تحقق ماموریت خود آنها را کسب کند

 .  سازمان هستند
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 :برنامه ریزي بلندمدت -3

این نوع برنامه ریـزي عمومـاً بـه معنـاي     .  را دربر می گیرد و بیشتر ساله 20تا  10ریزي یک افق بلندمدت این نوع برنامه  

پـیش  . تدوین نوعی برنامه اقدام عملی براي تحقق یک هدف یا مجموعه اي از اهداف دریک دوره زمـانی چنـد سـاله اسـت    

ها به حد کفایت فرض اصلی دربرنامه ریزي بلندمدت آن است که دانش فعلی نسبت به شرایط آینده براي تدوین این برنامه

 . معتبر و موثق است

 برنامه باید کوتاه مدت باشد یا بلندمدت ؟ کدام نوع برنامه ریزي بهتر است؟

حتـی  ، ممکن است برنامه ریزي چندساله مناسـب باشـد  گاهی ، دربعضی ازموارد ممکن است برنامه ریزي هفتگی الزم باشد

انتخـاب مـدت برنامـه بایـد اساسـی      . مدت برنامه متفـاوت باشـد  ، ممکن است درداخل یک سازمان براي موضوعات مختلف

بنـابراین  ، به طور کلی چون برنامه ریزي و پیش بینی که الزمه برنامه ریزي است پرهزینـه مـی باشـد   . منطقی داشته باشد

ناگفتـه نماندکـه عوامـل دیگـري     . ن نباید براي مدت طوالنی که ازنظراقتصـادي مقبـول نیسـت برنامـه ریـزي کنـد      سازما

بنـابراین عامـل هزینـه کـافی     ، فوریت مساله، غیرازهزینه درتعیین طول مدت برنامه دخالت دارد مانند سیاست فردي مدیر

 . دعوامل به دست می آی مجموعهنیست وطول مدت برنامه ازبرآیند 

برنامه ریزي منطقی باید داراي مدت زمـانی  : این اصل بیان می کند که . در اصل تعهد است، رمزانتخاب مدت صحیح برنامه

اصل تعهد این مفهوم را می رسـاند کـه برنامـه    . باشد که بتواند تکافوي انجام تعهدات ناشی ازتصمیم هاي امروزي مارا بکند

بـه  . راي تصمیمات آتی نیست بلکه برنامه ریـزي بـراي تـاثیر تصـمیمات امـروز ماسـت      ریزي بلند مدت واقعا برنامه ریزي ب

مـی تـوان   . عبارت دیگر هر تصمیم یک نوع تعهد است که معموال از سرمایه یا شهرت جهت انجام عمل تشـکیل مـی شـود   

 . تشکیل می دهند) تعهدات(گفت که هسته مرکزي هربرنامه ریزي را تصمیم ها

 اي بلندمدت وکوتاه مدتهماهنگی برنامه ه

اغلب برنامه هاي کوتاه مدت بدون درنظرگرفتن برنامه بلند مدت طرحریزي می شود واین یک خطاي جدي است بنـابراین  

گـاهی تصـمیم هـاي کوتـاه     . به موفقیت آن کمک کند هر برنامه کوتاه مدتی باید در راستاي برنامه بلندمدت شکل بگیرد و

بلندمدت کمکی نمی کند بلکه مانع اجراي برنامه هـاي بلندمـدت گشـته یـا موجـب تغییراتـی        مدت نه تنها به برنامه هاي

 . درآنها می شود
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  برنامه ریزي ی دیگر از دسته بندينوع

گیرند لذا دسته  اي متناسب با آن شکل می وضعیت به گونه شوند وبه فراخور هر برنامه ها براي مقاصد متنوعی تنظیم می

 : نماییم برنامه ریزي عنوان می انواعبندي ذیل را براي 

  ریزي تخصصی برنامه -1

را برنامه  این برنامه ریزیها. شود ریزي می تخصصی برخی از وظایف مدیریت براي انجام آنها برنامه گاهی با توجه به ماهیت

 . گردد نامند که بر اساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان می ریزي تخصصی می

  ):مدیریت تولید(ي و کنترل تولید برنامه ریز) الف

توجه به  تأمین ابزار و تسهیالت و تربیت نیروي انسانی الزم براي تولید محصوالت و کاالها با عبارتست از تعیین نیازها و

 . تقاضاي موجود در بازار و نیازهاي پیش بینی نشده جامعه

 :ي برنامه ریزي و کنترل تولید هدف ها

 و تاریخ تحویل باظرفیت تولیدي موجود یا برعکس هماهنگ کردن سفارش ها •

 به حداقل رساندن بیکاري کارگران و ماشین آالت •

 قطعات در موقع لزوم و ابزار آماده کردن مواد و •

 به حداکثررساندن گردش موجودي •

 یکنواخت کردن مسیرساخت در تمام کارگاه ها •

 فراهم کردن دستورالعمل براي کارهاي تولیدي •

 مدیران ازوضعیت موجود باخبرنگهداشتن •

  :نیروي انسانی  برنامه ریزي) ب

، انتخاب(سالهاي آینده امکانات و تسهیالت مورد نیاز  در این نوع از برنامه ریزي با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در

آغاز  سازمانی) ساختار(برنامه ریزي نیروي انسانی با تهیه نمودار . شود تخمین زده می ). . . بازنشستگی و، ترفیع، آموزش

تنظیم برنامه هاي آموزشی ضمن  تدوین آیین نامه استخدامی و، شود و مواردي نظیر تهیه نمودار جانشین و ترفیع می

 . گیرد خدمت را در بر می
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  :برنامه ریزي مالی ) ج

ي هدف هاظور تأمین چگونگی مصارف مالی به من عبارتست از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و

  ه و صاحبان و کنترل کنندگان آنموسس

  )اجرایی(برنامه ریزي عملیاتی  -2

 شوند به عبارت دیگر برنامه هاي اجرایی عبارتند از درآوردن تصمیمات راهبردي طرح می برنامه هاي اجرایی براي به اجرا

 . گردند اتخاذ می وجه به تحوالت محیطتصمیمات کوتاه مدت که براي بهترین استفاده از منابع موجود با ت

 :زل برنامه ریزي عملیاتی عبارتند امراح

  )مانند تنظیم بودجه و زمانبندي(هاي کوتاه مدت  تدوین برنامه) الف

  سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه هاي اجراي عملیات تعیین معیارهاي کمی و کیفی) ب

  ملکرد از آنهاموارد انحراف ع ارزیابی برنامه ها و تعیین) ج

 جدید تجدید نظر در برنامه ها و تهیه برنامه هاي) د

 ستراتژیکابرنامه ریزي  -3

 . اشندبهایی است که راجع به اهداف راهبردي بلند مدت سازمان می  تصمیم گیري در بر دارنده استراتژیکبرنامه ریزي 

هاي کمی و کوتاه  مشخص و اهداف بلند مدت به هدفي سازمان هدف هاو ) مأموریتها(از برنامه ریزي مقاصد  دراین نوع

و برنامه هاي ) تدوین و تنظیم خط مشی ها(کلی  همچنین سیاستهاي. تجزیه می گردد، نامند که آن را هدفگذاري می

 . ریزي می گردد عملیاتی طرح

 :دیاري ده لکند ولی یک مدیر را می تواند در موارد ذی گویی نمی آینده را پیش، ریزي راهبردي برنامه

 دن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتیفائق آم) الف

 براي تصحیح خطاهاي اجتناب ناپذیرکافی  ایجاد فرصت) ب

  اتخاذ تصمیمهاي صحیح در زمان مناسب) ج

 تمرکز بر انجام فعالیت هاي ضروري براي رسیدن به آینده مطلوب) د
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 :تفاوت برنامه ریزي استراتژیک و بلندمدت 

 
 : سطوح اهدافدي برنامه ریزي بر اساس دسته بن

 : انسان ها سه نوع هدف را دنبال می کنند

 :  ) (Goalsهدف هاي کوتاه مدت -1

 . مقصدهایی که در دوره برنامه ریزي می توان انتظار دست یابی به آنها را داشت

 : (objectives) هدف هاي میان مدت -2

ولی ، بلکه امید می رود که بعداً حاصل شوند، یابی به آنها نیست مقصدهایی که در دوره برنامه ریزي شده انتظار دست

 . پیشرفت به جانب آنها امکان پذیر است، این باور وجود دارد که در دوره برنامه ریزي شده

 :  (Ideals) آرمان ها -3

ز آن پیشرفت به مقصد هایی که میدانیم قابل دسترسی نیستند اما اعتقاد داریم که در دوره برنامه ریزي شده و پس ا

 . جانب آنها امکان پذیر است
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استفاده از هر یک از . اما اغلب برنامه ها چنین نیستند، برنامه ریزي باید به صراحت هر سه مقصد پیش گفته را در برگیرد

 . استراتژیک یا هنجاري است، تاکتیکی، این مقصدها تعیین می کند که برنامه ریزي عملیاتی

 

 یله هاوس انواع برنامه ها
 هدف هاي

 کوتاه مدت

 هدف هاي

 میان مدت
 آرمان ها

 گرایش

 مربوط 

 غیر فعال داده شده داده شده داده شده انتخابی عملیاتی

 ارتجاعی داده شده داده شده انتخابی انتخابی تاکتیکی

 فعال داده شده انتخابی انتخابی انتخابی استراتژیک

 تعاملی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی هنجاري

 

عبارت است از انتخاب وسیله ها براي رسیدن به هدف هاي کوتاه مدت که یا از پیش تعیین شده  برنامه ریزي عملیاتی

مثالً برنامه ریزي تولید تعداد مشخصی محصول . اندیا توسط مقام باالتر تحمیل شده یا به طور قرارداري پذیرفته شده است

 . این برنامه ریزي معموالً کوتاه مدت است. تکه توسط مقام باالتر مشخص شده اس

مدتی عبارت است از انتخاب وسیله ها و هدف هاي کوتاه مدت براي رسیدن به هدف هاي میان  برنامه ریزي تاکتیکی

 . ادي پذیرفته شده اندیا توسط مقام باالتر تحمیل می شوند یا به طور قرارد که یا از پیش تعیین شده اند

اما در اینجا ، هدف هاي کوتاه مدت و هدف هاي میان مدت، عبارت است از انتخاب وسیله ها تراتژیکبرنامه ریزي اس

یا آن چنان ، یا به طور قراردادي پذیرفته شده اند، یا توسط مقام باال تحمیل می شوند ه آل ها یا از پیش تعیین شده انداید

 . برنامه ریزي بلند مدت استنوع این . که اغلب مشاهده می شود اصالً تدوین نشده اند

. هدف هاي میان مدت و ایده آل هاست، هدف هاي کوتاه مدت، مستلزم انتخاب صریح وسیله ها برنامه ریزي هنجاري

در این برنامه ریزي آرمان ها نه تنها نقش . افق مشخصی ندارد این برنامه ریزي به طور نامحدودي ادامه می یابد و

 . که نقش اصلی به عهده آنهاستپراهمیتی ایفا می کنند بل
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 ) میانی و عملیاتی، عالی(براساس سطوح سازمانی ریزي انواع برنامه

  (Strategic) استراتژیک .1

  و با درنظر گرفتن آینده سازمان با توجه به عوامل محیطی، تعیین اهداف بلندمدت و حیاتی سازمان و طریقه نیل به آن

  (Tactical) تاکتیکی .2

ریزي  برنامهدراین نوع . توجه به تحوالت محیطوري از منابع موجود با اي کوتاه مدت براي حداکثر بهرهه اتخاذ تصمیم

این کار سبب هماهنگی واحدهاي سازمانی . شود الزم براي تحقق اهداف استراتژیک مشخص می) Means( وسایل

  ) اثربخشی(بهترین نتایج است  جهت حصول بهسازمانی دردر این حالت تالش . گردد می

  (Operational) عملیاتی .3

ت(تعیین عملیات  الی در این حالت . شده تعیین) هاي تاکتیک(ازطریق وسایل  اهداف استراتژیک به  نیلالزم جهت  )هاي فع

  ) کارآیی(باشد  می بهتر انجام دادن کارهاجهت  سازمانی در تالش

 

 مأموریت  
 سازمان

  
  

 اهداف 
 استراتژیک

 هاي برنامه 
 استراتژیک

   
 

 

 اهداف 
 میان مدت

 هاي برنامه 
 میان مدت

 

 اهداف
 عملیاتی

 هاي برنامه 
 عملیاتی
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 :ي متداول در برنامه ریز دیدگاههاي

  به داخل برنامه ریزي از داخل به خارج و برنامه ریزي از خارج 

شود تا آنها  دهد و تالش می حاضر انجام می حال که سازمان در شود ریزي از داخل به خارج برکارهایی تمرکز می در برنامه

تواند براي  می  ولی، کند اي را در سازمان ایجاد نمی ریزي به این شیوه تغییرات عمده برنامه. به بهترین صورت انجام پذیرد

م شدن کارهاي جاري صورت خارج براي بهتر انجا ریزي از داخل به برنامه. استفاده بهینه از منابع مفید و موثر باشد

 . انجان کار است پذیرد و هدف آن یافتن بهترین شیوه می

شود و براي استفاده از فرصتها و به حداقل  می ریزي از خارج به داخل ابتدا محیط خارجی بررسی و تحلیل در برنامه

می مفید است که سازمان بخواهد کاري ریزي ازخارج به داخل هنگا برنامه. گردد می ریزي رساندن مسائل ناشی از آن برنامه

 . ازآنهاست ریزي یافتن فرصتهاي محیطی و استفاده بهینه به فرد انجام دهد و هدف این برنامه منحصر

  ریزي از پایین به باال ریزي از باال به پایین و برنامه برنامه 

و این امکان را براي مدیران سطوح دیگر  کند ن میي کالن را تعییهدف هاالی عریزي از باال به پایین ابتدا مدیر  در برنامه

 ریزي از پایین به باال با تدوین در برنامه. برنامه خود را تدوین کنند ي کالنهدف هاآورد تا در چهارچوب  فراهم می

هاي کلی سازمان توجه شود  محدودیت گیرند؛ بدون آنکه به شود که در سطوح عملیاتی شکل می هایی شروع می برنامه

 . گردد باالترین سطح مدیریت ارائه می ها از طریق سلسله مراتب به آنگاه این برنامه

  برنامه ریزي بر مبناي هدف 

واحد و قسمت از  شود و سپس با مشارکت کارکنان براي هر سازمان تعریف می اهدافریزي مهمترین  از برنامه در این نوع

ریزي بر مبناي هدف براي ترکیب اهداف  برنامه. گیرد می منظمی انجام یک واحد و نهایتاً براي هر فرد شاغل هدفگذاري

 بر این عقیده استوار است که مشارکت توأم رئیس و مرئوس در تبدیل اهداف کلی به اهداف رود و فردي و سازمانی بکار می

کند  ا در کارکنان ایجاد میتري ر قوي تعهد، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد و تدوین پذیرش دوطرفه اهداف، فردي

 . را به زیر دستان تحمیل کند آنها، تا اینکه سرپرست یک جانبه هدفگذاري کرده
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 :ز هدف عبارتند ا مبنايي بر ریز مراحل برنامه

  تعیین رسالت و ماموریت .1

  تعیین نتایج مورد انتظار .2

  ارزیابی تعریف شاخصهاي .3

  ي عملیاتیهدف هاتعریف  .4

  عملیاتیهاي  تنظیم برنامه .5

  سیستم کنترل عملیات طراحی .6

 
  برنامه ریزي اضطراري

جدیدي که در اوضاع و احوال  ها و پاسخ مناسب به حوادث یا شرایط العمل عبارتست از پیش بینی و معین ساختن عکس

 . سارمان ممکن است اتفاق بیفتد

  برنامه ریزي اقتضایی

صورتی که اعتبار برنامه اصلی به دلیل  شوند و در شناسایی می» ل اجراهاي گوناگون قاب گزینه«ریزي اقتضایی  در برنامه

مبتنی بر اندیشیدن  ،ریزي برنامه. ها قابل اجرا خواهند بود آن گزینه یکی از، بیش از حد کاهش یابد، تغییرات محیطی

آغازین با  ضاتاحتمال نامناسب بودن مفرو، تر باشد ریزي نامطمئن هرچه محیط برنامه است؛ ولی پیش از عمل

مستمر مسائل و رخداداهاي غیر منتظره رخ  هایی بطور در چنین محیط. یابد افزایش می، ها و حتی مقاصد اولیه بینی پیش

، ها ریزي سازند؛ بنابراین بهتر است که همواره در موقع برنامه را ضروري می ریزي تغییر در برنامه، دهند و در نتیجه می

هاي  شود یا کدام برنامه ها ایجاد چه تغییراتی در برنامه، رها آنگونه که انتظار داریم پیش نرفتشود که اگر کا بینی پیش

 . جایگزین آماده شوند تا مدیر با مشکل مواجه نشود
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  تعریف برنامه

ه ریزي برنامه خروجی فرآیند برنام. است و راه رسیدن به آنمستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات ، برنامه بیانی روشن

در هر سازمان . می باشد عملیات به منظور تحقق هدف برنامه عبارت از تعهد براي انجام یک سري به عبارت دیگر ؛است

 :برنامه ها درهرسطح دو وظیفه انجام می دهند . برنامه ها مطابق سلسله مراتبی موازي با ساختارسازمانی تنظیم می شود

 . رنامه هاي سطوح باالتر فراهم می کنندابزاري براي کسب اهداف تعیین شده درب .1

 . اهدافی را به نوبه خود براي برنامه هاي سطوح پایین تر ارائه می دهند .2

  ها انواع برنامه

 :برنامه ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند 

 برنامه هاي استراتژیک .1

 . ریت سازمان به اجرادرمی آیداین برنامه ها براي کسب اهداف جامع سازمان طراحی می شود و ازطریق آن مامو

 برنامه هاي عملیاتی .2

به عبارت دیگر برنامه هاي عملیاتی . برنامه هایی که جزئیات چگونگی اجراي برنامه هاي استراتژیک را ارائه می کند

ط استفاده ازمنابع موجود با توجه به تحوالت محی شیوه بهترینانتخاب عبارت است از تصمیمات کوتاه مدتی که براي 

 . می گردد اتخاذ

 :برنامه هاي عملیاتی خودبه دو دسته تقسیم می شود 

 برنامه هاي یکباري .1

 . برنامه هایی براي کسب اهداف خاص که پس ازاجرا وتحقق هدف ازمیان می رود

 برنامه هاي همیشگی .2

 روش هاي استانداردي براي اداره وضعیت جاري و وضعیت هاي قابل پیش بینی
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 :ا و سلسله مراتب آن انواع برنامه ه

 

 
 

 ماموریت

 : هاي خاصی به شرح ذیل است به ویژگییک سازمان نیازمند  ماموریت. ماموریت بیانگر فسلفه وجودي یک سازمان است

 . ماموریت باید مفهوم و روشن باشد شرح -1

 . مدیران و کارکنان را جلب کند ماموریتها باید روحیه تعهد و ایثار و عالقه -2

 . ماموریتها باید هم افزایی باشد یعنی نتیجه ترکیبی آنها بیشتر از مجموع اجزاي آن باشد در -3

 . یافتن راه حلها استفاده شود آوري کارکنان بویژه در ماموریتها از خالقیت و نو در تنظیم -4

  اهداف 

هاي خود قرار دهد و  ریزي برنامه همه ي خود دارد تا بتواند آن را مبنايهدف هاسازمانی نیاز به یک بیانیه روشن از  هر

انجام برنامه بدون رعایت اهداف سازمانی موجب . گیري کند اندازه میزان کارآیی تصمیمات اتخاذ شده را براساس آن

ماموریت
اهداف

استراتژي
خط مشی
رویه ها
روش ها
قوانین

برنامه ها

بودجه
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گیري در یک  اندازه شامل کار مشخص و قابل، بنابراین هدف عبارت است از بیان نتایج مورد انتظار. شود پراکنده کاري می

 . اي معین زمانی خاص و با هزینه محدوده

  :هدف باید به آنها توجه شود عبارتند از عواملی که در تعیین

 گیري باشد اندازه نتیجه مورد انتظار قابل) الف

 چگونگی انجام کار مشخص باشد) ب

 باید در آن صورت بگیرد محدوده زمانی که کار) ج

 دو حداکثر هزینه بر حسب واحد پول یا کار و یا هر) د

 راهبرد / استراتژي

اي  درواقع راهبردهاي یک سازمان عامل عمده. باشد در طول زمان می الگویی براي پاسخ سازمان به محیط اطرافش، راهبرد

 . سازمان در شرایط عدم اطمینان و رقابت محیطی است جهت نیل به اهداف

 . کند را بیان می  این واژه ترین کاربردهاي تعاریف زیر عمومی 

و  هدف هامنابع به کار گرفته شده براي رسیدن به این ، آن ي یک سازمان و تغییراتهدف هاطرحهاي مربوط به ) لفا

 . استفاده یا عدم استفاده از این منابع، مربوط به تامیني ها  خط مشی

هدف یابی به منابع الزم براي دست هاي عملیات و تخصیص مشخص کردن دوره، ف بلند مدت یک سازماناهداتعیین ) ب

 . برنامه جامع واحد و کاملی که برمبناي آن نیل به اهداف اساسی سازمان تضمین می شود)ج. ها

هاي عمده به  و خط مشی هدف ها خواهد با استفاده ازنظام استراتژي عبارت است از ارائه تصویري از آنچه موسسه می پس

زیرا . یش دست یابدهدف هاخواهد به  شود که موسسه چگونه می نمی به این ترتیب در استراتژیها دقیقاً مشخص. آن برسد

 . شود در طرحهاي متعدد کلی و جزئی و پشتیبانی در نظر گرفته می هدف ها چگونگی دستیابی به این

 سیاست/   خط مشی

 مشی ها براساس موضوع خط. رود به کار می خط مشی معموالً براي تعیین بهترین انتخاب در زندگی شخصی یا سازمانی

هایی هستند  ها برنامه خط مشی. خط مشی تجاري و خط مشی شخصی تقسیم می شوند، خط مشی دولتی به سه دسته

 . روند گیري بکار می عنوان راهبر یا راهنما یا چارچوب تفکر و یا اندیشه در تصمیم گیرند و به که تصمیمات کلی را در بر می
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کند و حوزه رفتار  می نحوه اجراي هدف را بیان، است؛ به بیان دیگر یک برنامه عمومی عملی، مشی سیاست یا خط

راهنما و ، خط مشی. موثر براي کنترل عملیات است اي کند و در عین حال وسیله مسئوالن اجرایی سازمان را تعیین می

 . محدوده آن اتخاذ و معین شوند باید در، حدودي است که تصمیمهاي آتی

  :ذیل برخوردار باشد خط مشی باید از ویژگیهاي

 . گویا و براي همه افراد سازمان قابل درك باشد، ثابت، خط مشی باید مشخص : صراحت و وضوح .1

 . خط مشی باید قابلیت تبدیل ازقوه به فعل را داشته باشد: قابلیت اجرا .2

رات و شرایط قابلیت تطبیق با تغیی ،خط مشی باید ضمن حفظ ثبات نسبی فعالیت هاي سازمان :پذیري  انعطاف .3

 . جدید را داشته باشد

 . خط مشی باید پاسخگوي تمام شرایط پیش بینی شده باشد : جامعیت .4

 . خط مشی باید هماهنگی الزم را درکلیه سطوح سازمانی به وجود آورد : هماهنگی .5

 خط مشی باید بر اساس واقعیت ها و قضاوت هاي مستدل تدوین شود : مستدل بودن .6

 ینمتمایز بودن از قوان .7

 مدون و مکتوب بودن .8

 . سیاست هاي کلی و سیاست هاي واحدي تقسیم می شوند، سیاست هاي اساسیسیاست ها به سه دسته 

 سیاست هاي اساسی مبناي سیاست هاي کلی اند و سیاست هاي کلی به نوبه خود مبناي سیاست هاي واحدي می باشند 

  ها رویه

یک برنامه ، ها رویه. شیوه عملیات و نحوه انجام کار هستند ها مشخص کننده رویه. رویه ها محدودتراز سیاست ها می باشد

سازمانند و  ها تعیین کننده شیوه عمل در سطوح مختلف در واقع رویه .فعالیتهاي آتی هستند ي انجامازمانبندي شده بر

 . مل است تا تفکرراهنماي واقعی ع رویه ها. اي خاص خود را داشته باشد ممکن است هر سطح از سازمان رویه

  روشها 

 جزئیات دقیق چگونگی انجام فعالیتها را مشخص، روشها. کنند ها را معین می رویه روشها نحوه اجراي جدول زمانبندي

کنند؛ در صورتی که قیمتها  نظر می ابتدا چند کارشناس نسبت به اهمیت کاال اظهار، به عنوان مثال در بازرگانی. کنند می
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نحوه ، شود و روشها رویه نامیده می، صادر کنند؛ این توالی اقدامات بندي و ي صادراتی باشد آن را بستهمطابق با قیمتها

کشتی یا ، با هواپیما توان از روشهاي ارسال به منظور صدور کاالها می، براي مثال. کند مذکور را معیین می انجام اقدامات

 . قطار استفاده کرد

  امهمقررات و آیین ن، دستورالعمل 

کنند و هیچگونه  تعیین می ها لزوم اقدام یا عدم اقدام مشخص را به صورت الزم االجرا مقررات و آیین نامه، دستورالعمل ها

ها با  مقررات و خط مشی، از لحاظ تفاوت. باشند ها می برنامه ترین نوع مقررات ساده. دهند اعمال نظر مشخص را اجازه نمی

روشهاي  ها یا خط مشی،  کنند در حالیکه رتیب زمانی معین انجام عملیات را راهنمایی میبدون ت هم فرق دارند مقررات

ها به مدیران حق قضاوت و  خط مشی در حقیقت. انجام کار ممکن است عامل زمان را در توالی انجام کار دخالت دهند

 . کاهد دي عمل میاین ترتیب از آزا دهند ولی مقررات باید بطور دقیق اجرا شوند و به انتخاب می

 ها و طرحها مهبرنا

ها به  برنامه. می باشند معلوم براي اجراي یک کنش شناخته و. . . و، روشها، ها خط مشی، هدف هااي از  مجموعه ها برنامه

اجراي یک برنامه مستلزم اجراي چند طرح کمکی دیگر  گاهی. گونه معمول با بودجه و اعتبار مالی پشتیبانی می شوند

 باید بصورتی هماهنگ و زمانبندي شده و بر اساس اولویت و توالی منطقی به مورد اجرا ها عالوه بر این تمام برنامه. است

 ، آورد به بار میاضافی هاي  هزینه زیرا هر گونه شکست در اجراي هر یک از طرحهاي کمکی عالوه بر اینکه. گذاشته شوند

 . شدسبب به تعویق افتادن اجراي طرح اصلی خواهد 

  بودجه

بـه عبـارت   . کنـد  انتظار براي یک دوره زمانی معین را مشـخص مـی   مورد  که میزان درآمد و هزینه ستااي  برنامه ، بودجه

نیز بـه شـمار    نتایج مورد انتظار در غالب اعداد و ارقام است؛ بودجه به عنوان تدابیري براي کنترل دیگر بودجه صورت مالی

بنابراین بودجه نوعی برنامه است کـه در  . است ریزي در بسیاري از موسسات ربنایی براي برنامهرود؛ بودجه یک وسیله زی می

 . باشد سازمان می قالب آمار و ارقام بیانگر تعهدات
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 :قریزي موف برنامه دامهاي مهم

واهد شد و منجر به هست که اگر دقت نکند در آن گرفتار خ دامهایی، بر سر راه مدیر عالی سازمان، ریزي موفق در برنامه

 :زترین این دامها عبارتند ا شود عمده هایش می شکست برنامه

  )اي که مدیریت عالی درگیر نباشد بگونه(دیگران  ریزي توسط مدیر عالی به تفویض کردن وظیفه برنامه .1

  ریزي و عدم وقت گذاري کافی براي برنامه) روزمرگی(مسائل جاري  درگیر شدن مدیریت عالی در  .2

 تعریف اهداف به صورت واضح و روشن تاهی درامرتدوین وکو  .3

  ریزي فراگرد برنامه کوتاهی در امر درگیر ساختن مدیران اجرایی مهم در  .4

 و کارکنان عملکرد مدیران ها به مثابه معیار واقعی ارزیابی عدم استفاده از برنامه  .5

  ریزي کوتاهی در امر ایجاد و تقویت جو موافق و حامی برنامه  .6

 . . . اطالعات و هاي فراگرد مدیریت مثالً ریزي از سایر جنبه مجزا پنداشتن فراگرد برنامه  .7

  شود مانع نوآوري سازمان می هاي پیچیده و انعطاف ناپذیر که استفاده از طرحها و برنامه  .8

  بخشها و مدیران توسط مدیریت عالی هاي بلند مدت رؤساي عدم ارزیابی و بازنگري برنامه  .9

  احساسات و بینش خود ها برمبناي یل مدیریت عالی به اخذ تصمیمتما  .10

  ریزي برنامه محاسنمزایا و 

 .می شود تحقق اهداف سازمانبرنامه ریزي منجر به  .1

  کند اجراي تصمیمها کمک می به ایجاد فرصت براي ریزي برنامه .2

  کند ریزي به اجراي منظم طرحهاي سازمان کمک می برنامه .3

 است آوري محیط با سازمان  ل تطبیق رشد سریع فنریزي عام برنامه .4

  شود ریزي موجب تسریع رشد اقتصادي در سطح کالن می برنامه .5

 شود ابزاري براي کنترل فعالیتها محسوب می، بندي مالی و بودجه ریزي برنامه .6

  انجامد به تقویت روحیه کار گروهی کمک کرده و به افزایش کارآیی سازمان می ریزي برنامه .7
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  ریزي حدودیتها و معایب برنامهم

 :زا نیز به همرا دارد که عبارتند امحدودیتهایی ر، ریزي دارد برنامه با وجود محاسن زیادي که

  ریزي مستلزم صرف هزینه و وقت است برنامه .1

  ریزي کنند عدم توان مالی و فرصت کافی به نحو مطلوب برنامه توانند به علت ي کوچک نمیسازمان ها .2

و  کند، مستلزم ایجاد محدودیتهایی است که در کوتاه مدت حرکت را در سطوح متعدد سازمان، ریزي برنامه .3

  سازد مشکل می

 احتماالت است و کمتر بر اساس اطالعات  بیشتر مبتنی بر پیش بینی بر اساس حدس و گمان و، ریزي برنامه .4

 گیرد قطعی انجام می

 
  ریزي موثر ویژگی هاي برنامه

 :دگرد ریزي می ن برنامهد ذیل موجب موثر بودتوجه به موار

تعهدات ناشی از تصمیمات امروزي ما  مدت زمانی باشد که بتواند تکافوي انجام  ریزي منطقی باید داراي برنامه •

  را بدهد

  برنامه و چگونگی اجراي آن داشته باشند درك صحیحی از، همه افراد درگیر  •

  ایجاد شوداز سطوح باالي سازمان ریزي ایجاد شرایط مناسب براي برنامه  •

 ریزي از سطوح باالي سازمان و سازمان یافته باشد شروع برنامه •

یعنی باید واقعیات موجود را بدرستی شناسائی و از روابط بین آنهـا اطـالع    .علمی و عقالئی باشدبرنامه ریزي باید  •

 . ین علمی به واقعیت نزدیک نمایدحاصل نموده و حتی االمکان فروض و استنباطات ذهنی را براساس قوان

برنامـه ریزي یک اقـدام مقطعـی و جزمی نمی باشد بلکه فرآیندي اسـت   .مستمـر و پـویا باشـد برنامه ریزي باید •

اجرا و نتایج حاصله را ارزیابـی نمـوده و پــس از مقایســه بـا    ، که ضرورتأ باید مداوم باشد تا بتواند بازخورد برنامه

 . تکمیل و بهینه نمودن آن اقدام نماید، انتظـار از برنامـه نسبت به اصالح نتایـج قابـل
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نظام ارزشی موجود در محـیط را بدرسـتی بشناسـد و بعنـوان یـک واقعیـت غیرقابـل انکـار در          برنامه ریزي باید •

 . مطالعات و تحلیل و برنامه ریزي آتی مبنا قراردهد

لیه عوامل و مؤلفه هاي درونی سیستم را بـدقت شناسـایی و روابـط و    بعنوان یک نظام متعامل ک برنامه ریزي باید •

بدیهی است سیستم مورد نظر یک سیستم پویا بوده که همـواره در  . تأثیرات متقابل آنها بریکدیگر را ترسیم نماید

 . حال تکامل و رشد می باشد

تورالعمل نیسـت بلکـه برنامـه ریـزي     برنامه ریزي یک فرآیند یکسویه از باال به پایین و در قالـب بخشـنامه و دسـ    •

، به عبارت دیگر برنامه ریزي حاصل همفکري. تشریک مساعی و همفکري و همکاري همگانی است، حاصل تفاهم

یادگیري و یاددادن و انتقال تجربه ها و سالیق و عالیق است و در این راستا وجود یـک سیسـتم متعامـل کـارآ و     

 . به اهداف معقول و منطقی الزم و ضروري میباشدیک روش اجرایی مؤثر براي دست یابی 
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 برنامه ریزي استراتژیک

» آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز«داراي شکل ، ها براساس دیدگاه عقالیی بیشتر برنامه ریزي

مات الزم تعیین و در نهایت منابع سپس طرحها و اقدا، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، در این مدلها. باشند می

عواملی . . . نظامها و، ساختارها، دیدگاهها، نگرشها، سیاستها، تغییر در شرایط محیط. گردند مورد نیاز براي انجام برآورد می

 . گردند ها و اهداف برنامه ریزي تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می هستند که بر آرمان

این . گردد ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می، ر شکل عقالیی فوقبرنامه ریزي د

جهت حرکت سازمان را تغییر داد و ، شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزي باید بتوان مطابق با تغییرات

برخالف برنامه ریزي . داع برنامه ریزي استراتژیک شدساز اب این نگرش زمینه. جهت و رفتار جدیدي را در پیش گرفت

بسته به . تبیین و تدوین استراتژي است، هدف برنامه ریزي استراتژیک ،شوند سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین می

 . را بکار بردتوان ترکیبی از برنامه ریزي سنتی و برنامه ریزي استراتژیک  تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می، نوع

شود که بتواند مفهوم آن را در برنامه ریزي  در اینجا تعریفی ارائه می. تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژي ارائه شده است

سیاست یا تصمیمی که سمت ، پرسپکتیو، الگوي رفتاري، موضع، استراتژي عبارت است ازبرنامه. استراتژیک مشخص نماید

وظایف و محدوده ، تواند تحت سطوح سازمانی استراتژي می. دهد رکت سازمان را نشان میو سوي دیدگاهها و جهت ح

تعریف و تدوین ، اي از برنامه ریزي است که در آن هدف برنامه ریزي استراتژیک گونه. زمانی متفاوت تعریف شود

تواندبلندمدت یا  امه ریزي استراتژیک میتواند داراي عمر کوتاه یا بلند باشد برن از آنجایی که استراتژي می. استراتژیهاست

 . مدت باشد اما متفاوت از آنهاست کوتاه

هاي اساسی و انجام اعمالی که ماهیت  یافته براي اتخاذ تصمیم برنامه ریزي استراتژیک کوششی است منظم و ساخت

همانطور که استراتژي . بخشد یها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شکل داده و مسیر م نوع فعالیت، سازمان

برنامه ریزي . کند برنامه ریزي استراتژیک نیز طریق انجام مأموریتهاي سازمان را دنبال می، نظامی پیروزي در جنگ است

برنامه استراتژیک بستر یا . دهدکند سازمان چیست و چه می کند و چرا چنین اموري را انجام میاستراتژیک مشخص می

اي عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه ریزي چارچوبی است بر

 . شده می گردد که در واقع ماحصل برنامه ریزي استراتژیک است
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  :چنین چارچوبی داراي عناصر مشخص زیر است

 چشم انداز سازمان  -1

 رسالت سازمان  -2

 ) یبررسی محیط داخلی و خارج( تحلیل استراتژیک  -3

 استراتژي  -4

 اهداف بلند مدت  -5

 اهداف ساالنه و خط مشی ها -6

 تخصیص منابع  -7

 محاسبه و ارزیابی عملکرد  -8

 . اگرچه هریک ازاین عناصر به طور مستقل و جدا شکل می گیرند ولی بین آنها نوعی ارتباط درونی وجود دارد

، آن می توان به ماهیت و مفهوم اصلی سازمان آنها درکنار هم ابزار مدیریت مهمی را تشکیل می دهند که بااستفاده از

جهت گیري کالن یا استراتژي مناسب و نقشه راهنماي الزم براي پیاده سازي استراتژي اتخاذ شده و دستیابی به نتایج 

 . بلندمدت را نیز تعیین کرد

 مزایاي برنامه ریزي استراتژیک 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود جمله میبرنامه ریزي استراتژیک داراي مزایاي زیادي است که از 

 . دهد قبل از پیش آمدن مشکالت احتمالی از وقوع آنها خبر می •

 . کند به عالقمند شدن مدیران به سازمان کمک می •

 . کند العمل در برابر تغییرات را فراهم می تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس •

 . کند تعیین می ،ي استهر نیازي را که براي تعریف مجدد سازمان ضرور •

 . کند براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می •

 . تري از سازمان داشته باشند کند که درك روشن به مدیران کمک می •

 . سازد تر می شناخت فرصتهاي بازارهاي آینده را آسان •
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 . دهد دیدي هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می •

 . دهد گري اجراي برنامه و کنترل فعالیتها ارائه میقالبی براي بازن •

 . کند که تا در راستاي اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند به مدیران کمک می •

 . دهد هاي تعیین شده تخصیص می به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت •

 . آورد رسانند بوجود می هایی که برنامه را به سرانجام می هماهنگی در اجراي تاکتیک •

 . رساند زمان و منابعی که باید فداي تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلندمدت گردند را به حداقل می •

 . آورد قالبی براي ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می •

 . آورد دهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می ترتیب •

 . دهد بل رقیبان به دست میمزیتی براي سازمان در مقا •

 . شود مبنایی براي تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می •

 . کند نگر را تشویق می تفکر آینده •

یکپارچه همراه با اشتیاق الزم از سوي افراد سازمان در برخورد با مسائل و ، براي داشتن یک روش هماهنگ •

 . کند ایجاد می انگیزش، فرصتها

 

 هاي برنامه ریزي استراتژیک ویژگی

. باشد کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصتهاي خارجی آن می فرآیند برنامه ریزي استراتژیک اساساً فرآیندي هماهنگ

یا به آنها برد  و تعیین فرصتهایی است که سازمان از آنها سود می» پنجره استراتژیک«هدف این فرآیند نگریستن از درون 

یک فرآیند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهاي سازمان با ، بنابراین فرآیند برنامه ریزي استراتژیک. دهد پاسخ می

گذاري منابع سازمان روي  گذاري یا عدم سرمایه این فرصتها در طول زمان تعیین شده و براي سرمایه. فرصتهاي موجود

 . گیرند مورد بررسی قرار می، آنها
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مأموریت سازمان و اهداف جامع ، گردند شامل محیط عملیاتی سازمان اي که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می حوزه

هاي  برنامه ریزي استراتژیک فرآیندي است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه. باشد سازمان می

 . کند ها را بکار گرفته و ارزیابی می زد و سپس این گزینهسا استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان می

گیرندگان اصلی کمک کند که به  باید توجه داشت که هر فرآیند برنامه ریزي استراتژیک زمانی باارزش است که به تصمیم

اي از  هبرنامه ریزي استراتژیک به خودي خود هدف نیست بلکه تنها مجموع. صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند

 . شود گیري استفاده می مفاهیم است که براي کمک به مدیران در تصمیم

 برنامه ریزي استراتژیک در بخش دولتی

تجارب اخیر مبین آن است که رویکردهاي برنامه ریزي . برنامه ریزي استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است

ي عمومی و غیرانتفاعی و دیگر نهادها کمک سازمان هابه  توانند اند می استراتژیک که در بخش خصوصی تدوین شده

البته این به آن معنا . اي کارسازتر عمل کنند برخوردي مناسب داشته و به شیوه، هاي دستخوش تغییر نمایند تا با محیط

ه کاربرد هاي عمومی و غیرانتفاعی به یک انداز نیست که همه رویکردهاي برنامه ریزي استراتژیک بخش خصوصی در بخش

هاي عمومی و  برایسون مدلهاي برنامه ریزي استراتژیک را بررسی کرده و شرایط بکارگیري آنها را در بخش. داشته باشند

هاي عمومی و غیرانتفاعی قابل  دهد که در بخش دهد و در نهایت خود رویکردي ارائه می غیرانتفاعی مورد تحلیل قرار می

 . کاربرد باشد

 مدل برایسون 

ي عمومی و غیرانتفاعی سازمان هامدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهاي قبلی و رفع نقاط ضعف آنها براي کاربرد در این 

باشد که پیش از اتخاذ هر  و تکرارپذیر می) مطابق با تعریف برنامه ریزي(این مدل شامل یک فرآیند پیوسته . باشد می

از . شود در این جا این فرآیند در قالب ده مرحله شرح داده می. یابد تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه می

تواند در بازنگري یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد  خصوصیات این فرآیند این است که نتایج حاصل از هر مرحله می

 . استفاده قرار گیرد
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 :مراحل فرآیند برنامه ریزي استراتژیک در مدل برایسون 

در این مرحله ضرورت برنامه ریزي استراتژیک براي سازمان بررسی شده و آشنایی با این نوع برنامه : توافق اولیه) 1(

گروهها یا افرادي که باید در برنامه ریزي درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه ، واحدها، سازمان ها. شود ریزي حاصل می

، زمانبندي انجام، روش انجام برنامه ریزي. شوند ده میمراحلی که در برنامه ریزي باید انجام شوند شرح دا. شوند می

 . گردند دهی مشخص شده و منابع و امکانات الزم تعیین می هاي مورد نیاز براي جلسات و نحوة گزارش نامه آیین

در این مرحله هدف . است که سازمان با آنها روبروست» بایدهایی«وظایف رسمی و غیررسمی سازمان : تعیین وظایف) 2(

به آنها محول شده است ) .  .  . مجلس و، دولت(اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصالح 

وجود دارد که بیشتر  سازمان هاشاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این واقعیت در بیشتر . شناسایی نمایند

. اند دانند و اساسنامه آن را حتی براي یکبار مطالعه نکرده ل بکارند نمیافراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغو

تواند در آن فعالیت کند  از طرف دیگر وظایف محول شده به سازمان عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان می

که از این (آن وظایف آشنا شد بنابراین ضروري است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با . کند تعریف نمی

ثانیاً مواردي که در حیطه اختیارات سازمان قرار ، )گردند طریق بعضی از اختیارات و ذینفعان سازمان نیز شناسایی می

 . شناخت را ،اند گیرند اما تا بحال کشف نشده می

هاي سازمان تأثیر گذارد و  بع یا خروجیمنا، تواند بر نگرش گروه یا سازمانی است که می، ذینفع فرد: تحلیل ذینفعان) 3(

 . درآمد ارزشمندي براي تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است تحلیل ذینفعان پیش. هاي سازمان تأثیر پذیرد یا از خروجی

چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضاي ذینفعان کلیدي سازمان ، تحلیل ذینفعان بسیار ضروري است

برند و  چه معیارهایی براي قضاوت درباره سازمان به کار می، سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستنداگر . است

هایی را که باید براي  به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت، وضعیت عملکردي سازمان در قبال این معیارها چیست

 . شناسایی کند، ارضاي ذینفعان کلیدي خود انجام دهد

، فلسفه وجودي، مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان: یم بیانیه مأموریت سازمانتنظ) 4(

اختالفات درون ، عالوه بر این موارد. کند ارزشهاي حاکم بر سازمان و نحوة پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می
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تمام ، توافق بر مأموریت سازمان. کند ه و مؤثر را هموار میها و فعالیتهاي سازند سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث

 . دهد سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می فعالیتهاي آن را همسو می

براي اینکه یک سازمان در رسیدن به . اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است: شناخت محیط سازمان) 5(

محیط خارجی سازمان در ، در این مرحله. ت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نمایدمأموری

اجتماعی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها براي سازمان ، اقتصادي، قالب شرایط سیاسی

فرآیند ، ها خروجی، ها مرحله محیط داخلی نیز در قالب وروديدر این ، در راستاي شناخت محیط سازمان. گردند تعیین می

 . گیرند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار می

موضوعات . این مرحله قلب فرآیند برنامه ریزي استراتژیک است: تعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان) 6(

مراجعان ، محصول یا خدمات ارائه شده، ارزشها، موریتمأ، استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات

موضوعاتی هدف این مرحله تعیین . گذارد سازمان یا مدیریت تأثیر می، تأمین منابع مالی، ها هزینه، کنندگان یا استفاده

 . است که سازمان با آنها مواجه است

اتژیک پیش روي سازمان باید اقداماتی صورت به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استر: تعیین استراتژیها) 7(

در واقع استراتژي . شوند این اقدامات استراتژي نامیده می. شوند بیان می. . . طرحها و، اهداف، ها گیرد که در قالب برنامه

ازمان کنند س هاي منابع که مشخص می تصمیمات یا تخصیص، فعالیتها، ها برنامه، سیاستها، عبارتست از قالبی از اهداف

وظایف و محدودة ، توانند تحت سطوح سازمانی ها می استراتژي. دهد دهد و چرا آن را انجام می چه کاري انجام می، چیست

 . زمانی متفاوتی تعریف شوند

انجام شود اما از آنجایی ، مرحله تعیین استراتژیها، تواند در قالب مرحله قبل این مرحله می :شرح طرحها و اقدامات) 8(

رسد و اجراي آن در قالب تعریف طرحها و اقدامات انجام  ار برنامه ریزي استراتژیک با تعیین استراتژیها به پایان میکه ک

به عبارت دیگر از این مرحله به بعد از مدل برایسون مربوط به اجراي برنامه و . این تفکیک صورت گرفته است، شود می

منظور اجراي هر یک از استراتژیهاي انتخاب شده تعدادي طرح و اقدام  در این مرحله به. گردد مدیریت استراتژیک می

 . گردد تعریف می
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توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیري ، در این مرحله: تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده) 9(

ن توصیف دورنماي موفقیت سازمان ای. شود ارائه می، هاي تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان استراتژي

گیري مهم و  بعضی از قواعد تصمیم، معیارهاي عملکرد، هاي اساسی استراتژي، شود که در آن شرحی از مأموریت نامیده می

افراد سازمان خواهند دانست ، در صورت تنظیم چنین دورنمایی. شود استانداردهاي اخالقی مد نظر همۀ کارمندان ارائه می

پویایی و همسویی انگیزه و نیروي افراد در رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به ، رود ظاري از آنها میکه چه انت

 . یابد نظارت مستقیم کاهش می

هاي  در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر اساس اولویت :برنامه عملیاتی یکساله) 10(

یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل طرحها و اقدامات انجام ، گیران تصمیم تعیین شده توسط

 . شود می

  
 برنامه ریزي استراتژیک مزایا و محدودیت هاي 

این نوع برنامه ریزي جهت و مسیر فعالیت ها و عملیات سازمان را مشخص ساخته و به عنوان راهنماي سازمان عمل . 1

  .می کند

 . جهت گیري آینده اولویت ها را مشخص می کند و تصمیم هاي امروز را در پرتو پیامدهاي آینده اتخاذ می کند. 2

برنامه ریزي استراتژیک نقش هماهنگ کننده بین برنامه هاي عملیاتی سازمان را انجام می دهد و اقدامات واحدهاي . 3

 مختلف را در یک مسیر جهت می بخشد

شرایطی که به سرعت دستخوش تغییر می شوند به روش کارساز برخورد کرده و کار تیمی و تخصصی با اوضاع و . 4

 . کارشناسی ایجاد می کند

به پیش بینی آینده می پردازد و از این رو اطالعاتی را در خود دارد که براي ، برنامه ریزي استراتژیک با نگرش بلندمدت. 5

 . اقدامات بلند مدت مدیران مفید است

برنامه ریزي استراتژیک خواهان بینش وتفکراستراتژیک در سراسر واحدهاي سازمانی و از جمله همه سیستم هاي اداري . 6

 . گروهها و نفوذ فرهنگ سازمان را به رسمیت می شناسد، است وبه جاي اینکه عملی مکانیکی باشد نقش محوري افراد
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ان نیز برنامه ریزي استراتژیک را ناکارا می دانند و محدودیت هایی را بسیاري از صاحبنظر، با وجود مزایاي برشمرده شده

 :در جهت کاربرد آن بیان می دارند که عبارت است از

نمی  باال بودن هزینه هایی که جهت امر برنامه ریزي نیاز است و اغلب سازمان هاي کوچک امکان استفاده از آن را پیدا. 1

 . کنند

سازمان ها براي برنامه ریزي باید مدت زمان زیادي وقت ، برنامه ریزي نیاز به زمانی طوالنی دارداز نظر زمانی این نوع . 2

 . صرف کرده و مراحل مختلف این فرایند را پشت سر نهند تا سیستم برنامه ریزي استراتژیک بتواند شروع به کار کند

طرح آن بیش . باشد منطقی و تحلیلی ارائه شده استفرایند برنامه ریزي استراتژیک بیش از آن چه هست یا می تواند . 3

 . از اندازه ذهنی است و نمی تواند پویایی هاي اجتماعی ـ سیاسی کار در هر سازمانی را ملحوظ دارد

 . تصمیم گیري در مورد ماموریت و اهداف همواره ساده نیست و ممکن است معنایی نداشته باشد. 4

 . تخصصی نیاز به نیروي انسانی متخصص دارد که در دسترس همه سازمان ها نیست برنامه ریزي استراتژیک از نظر. 5

تحوالت و رویدادهاي کالن ، عدم دسترسی سازمان ها براي رسیدن به اطالعات جامع و به موقع در مورد محیط. 6

 . محیطی

اعتماد آنها به برنامه ریزي عدم آشنایی مدیران با مباحث مدیریت استراتژیک و برنامه ریزي استراتژیک و عدم . 7

 . استراتژیک
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 برنامه ریزي و کنترل پروژه 

شود که این  نامیده می(Plan) برنامه، ریزي بلندمدت یا استراتژیک سازمان در سطح برنامه شده آرمانها و اهداف تعیین

ه زمانی بلندمدت که معموال بین ده تا به این اهداف و آرمانها در یک فاصل دستیابی. باشند ها داراي اهداف کیفی می برنامه

 اي از طرحها مجموعه مدت یا تاکتیکی به ریزي میان هر برنامه در سطح برنامه. باشد امکانپذیر می، وپنج سال است بیست

(Program) اجرایی هستند که ظرف  اي از تصمیمات مقطعی یا شود که شامل مجموعه تفکیک می هاي اجرایی یا برنامه

مدت یا اجرایی به مجموعه  کوتاه ریزي هر طرح در سطح برنامه. سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند پنج تا ده

هاست که  فعالیت اي از یک پروژه مجموعه. شود تبدیل و تقسیم می، نامند می (Project) پروژه کارها و عملیاتی که آن را

با ، هایی هستند که باید در تاریخهاي معین فعالیت ها شامل پروژه. گیرد براي دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می

 . اي به انجام رسند شده هایی معین و کیفیت تعیین هزینه

 
 

 پروژه تعریف مدیریت

  سوي ایجاد نتایج مشخص هزینه و کیفیت مشخص به ، هدایت وکنترل پروژه در چهارچوب زمان، ریزي پروژه برنامه مدیریت

دارد تا با  گیرد و سعی  هدایت و نظارت براجرا را در بر می، سازماندهی، ریزي هاي برنامه پروژه فعالیت مدیریت .آن است

 . دهد قبلی در موعد درست خود تحویل   شده توافق  نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه، درست از منابع  استفاده

  

استراتژي

برنامه

طرح

پروژه

مرحله

وظیفه
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 پروژه تعریف کنترل

، تعادل اقتصادي موجه بین سه عامل هزینه در جهت حفظ مسیر پروژه براي دستیابی به یککنترل پروژه فرآیندي است 

در واقع کنترل . گیرد هاي خاص خود در انجام این مهم کمک می ابزار و تکنیک که از، زمان و کیفیت در حین اجراي پروژه

ه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و اي ک بگونه، شده براي پروژه است و کامل برنامه تدوین اجراي دقیق، پروژه

 . در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند ترین حالت ممکن پروژه را به نزدیک، ترین فعالیتها طرح اقتصادي

 :میگیرد  کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره

 . تعیین وضعیت واقعی پروژه -1

 . مقایسه وضعیت واقعی با برنامه -2

 . در نظر گرفتن اقدام اصالحی -3

 
 نظام جامع برنامه ریزي و کنترل پروژه

وظـایف کلـی   ، روشها و دستورالعملها است که مسئولیت ها، نظام جامع برنامه ریزي و کنترل پروژه مجموعه اي از فرآیندها

 . تبیین می کند و شرح خدمات عوامل دست اندرکار پروژه را براي انجام فعالیتهایی به شرح زیر تعریف و

 محیط و دامنه کار پروژه، شناخت اهداف -1

 برنامه ریزي پایه و راهبردي پروژه -2

 تفصیلی و عملیاتی پروژه، برنامه ریزي کالن -3

 عملیاتی پروژه تفصیلی و، کنترل کالن -4

، ها و پروژه هـا این نظام ابزاري است که با تهیه و تولید اطالعات و گزارشهاي مناسب در مراحل مختلف تهیه و اجراي طرح

را در ایفاي نقش مدیریت کالن پروژه ها و سایر عوامل دست اندرکار تهیه و اجراي طرحها و پروژه هـا را در انجـام   سازمان 

 . تکالیف و ماموریت هاي خود یاري میدهد

 . خود دست یابدنظام جامع برنامه ریزي و کنترل پروژه کمک می کند تا عوامل دست اندرکار پروژه به سواالت پایه اي 

 آیا پروژه در زمان مقرر به نتیجه می رسد؟ -1

 آیا هزینه نهایی پروژه در محدوده بودجه آن خواهد بود؟ -2
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 آیا نتیجه کار با مشخصات پیش بینی شده مطابقت خواهد داشت؟ -3

 برنامه زمانی و کیفیت کار چه خواهد بود؟، سرنوشت پروژه در قبال تغییرات هزینه -4

 برنامه زمانی و کیفیت مورد انتظار چگونه است؟، ینهارتباطات متقابل هز -5

 

 :نتایج حاصل از اجراي نظام برنامه ریزي و کنترل پروژه عبارتند از

  ایجاد بستري یکپارچه و مناسب براي یکسان سازي اطالعات و وحدت رویه در برنامه ریزي و کنترل پروژه  -1

 یق و معتبر از چگونگی پیشرفت پروژه در مراحل مختلفبهنگام دق، تهیه و تولید اطالعات و گزارش هاي الزم -2

 اتخاذ تصمیمات مناسب براي دستیابی به اهداف پروژه در چارچوب برنامه زمانی و بودجه و مشخصات فنی تعیین شده -3

 توفیق در تحقق اهداف زمانی و پیشرفت پروژه با توجه به منابع اجرایی و اختیاري -4

 شناسایی علل انحراف ، برنامه آن ارزیابی و سنجش پیشرفت پروژه با -5

 ارائه پیشنهاد هاي الزم براي رفع موانع و دسترسی به اهداف -6

 :گوید  می  پروژه سواالت زیر را پاسخ مدیریت 

 کرد ؟ آمیز پروژه را تعریف  توان کارهاي الزم براي اتمام موفقیت چگونه می -1

 بر خواهد داشت ؟ اي در زمان اجراي پروژه چقدر خواهد بود و چه هزینه مدت  -2

 کاري براي اجراي پروژه ایجاد نمود ؟ توان گروه مناسب  چگونه می -3

 یافت ؟ توان از اجراي آن اطمینان گذاشت و چگونه می  توان نفر می  یک  چه مقدار کار و وظایف را بر عهده -4

 داشت ؟  نگه گروه زنده   کاري را در بین افراد یک  توان انگیزه چگونه می -5

 ها برخورد کرد ؟ هزینه  ید با افزایشچگونه با -6

 کنترل است ؟  آیا بودجه و هزینه تحت -7

 گیرد ؟ مواقعی و کجا پروژه در معرض شکست قرار می در چه  -8

 باید نمود ؟  موقع کارها چه براي اطمینان از انجام به -9

 کند یا خیر ؟ می داد که پروژه واقعا بر مدار برنامه حرکت   توان تشخیص آیا می -10
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 کیفیت و زمان ، تعادل هزینه، هپروژ

  نتایجو  منابع مورد استفاده، کار زمان انجام عامل مهم  به برقراري تعادل مناسبی بین سه  پیروزي در پروژه بستگی 

بنابراین سه  .پروژه در خدمت رضایتمندي مشتري است. مشتري دارد مناسبی از خدمت به   سطح  در راستاي ارائه کار

  اش در موعد مقرر به دارد پروژه  او عالقه. شده و تعادل مناسبی بین آنها برقرار شود دنظر او باید در نظر گرفتهعامل مهم مور 

 شده تمام خواسته و در آخر اینکه قیمت  کنند و دقیقا آنچه باشد که او می  نتایج مشخصات درخواستی را رعایت، رسد پایان 

کیفیت و هزینه ، عامل اساسی زمان  مورد فوق بیانگر سه سه . به آن، باشد شده داده  تخصیص   بودجه متناسب با پروژه

مثال . کنند بقیه نیز تغییر می، عبارتی هرگاه در مقدار یکی تغییري ایجاد شود  به. هستند که بین آنها تعادلی برقرار است

د ؛ براي کاهش زمان اجراي پروژه یا باید از رو باال می) و در مواردي زمان(هزینه ، براي دستیابی به کیفیتی بسیار خوب

  کیفیت پایین، است که با کاهش هزینه  افزود ؛ همچنین واضح) بیشتر از منابع  استفاده(کیفیت کاست و یا بر هزینه 

اجرا تا  زمان  است کاهش نصف گاهی ممکن ، عامل خطی نیست نسبت بین این سه . رود رود و زمان اجراي کار باال می می

ریزي پروژه باید  از آغاز فاز برنامه حامیان و صاحبان پروژه پیش ، گیران تصمیم. استفاده از منابع را باال برد  چهار برابر هزینه

فارغ از ، اي هر پروژه. عامل برقرار کنند  کنند و نسبت مناسبی بین این سه  گیري عامل فوق تصمیم  درمورد نسبت بین سه

کنند و سعی  می ویژگی عمل  ی فوق ارتباط دارد و در نهایت روشهاي مدیریت پروژه تنها روي این سه ویژگ آن با سه   اندازه

 . مورد دارند در کنترل این سه 

 :  PMBOKها براساس استاندارد  گانه حاکم بر پروژه مدیریت نه

هماهنگی مناسب عناصر  توصیف کننده فرآیندهاي موردنیاز جهت حصول اطمینان از:  مدیریت یکپارچگی پروژه -1

 . باشد می اجراي برنامه و اختتام پروژه، مختلف پروژه و شامل آغاز پروژه

از این امر که پروژه در برگیرنده تمامی  توصیفگر فرآیندهاي الزم براي حصول اطمینان:  مدیریت محدوده پروژه -2

، محدوده توسعه وکنترل، شد و شامل تصور توسعه پروژهبا می، شود انجام نمی فعالیتهاي موردنیاز بوده و کار اضافی در آن

 . گردد آن می تعریف فعالیتها و کنترل

باشد و شامل تعریف  موقع پروژه می از خاتمه به گر فرآیندهاي الزم براي حصول اطمینانبیان:  مدیریت زمان پروژه -3

 . نترل زمانبندي آنهاستتهیه برنامه زمانی و ک، فعالیتها برآورد مدت زمان، ارتباط فعالیتها
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توصیفگر فرآیندهاي الزم براي حصول اطمینان از اینکه پروژه در چارچوب بودجه مصوب :  ها مدیریت هزینه پروژه -4

 گردد  بندي و کنترل هزینه می بودجه، باشد و شامل برآورد هزینه می، اتمام خواهد رسید به

 براي حصول اطمینان از تامین ضرورتهاي موثر در اجراي پروژه توصیفگر فرآیندهاي الزم :مدیریت کیفیت پروژه -5

 . باشد تضمین و کنترل کیفیت می، ریزي بوده و شامل برنامه

باشد  الوجود در پروژه می الزم کردن کاال و خدمات گر فرآیندهاي موردنیاز براي فراهمنشان:  مدیریت تدارکات پروژه -6

مدیریت و ، انتخاب منبع، ریزي تقاضا و درخواست برنامه، مدیریت مدارك تجهیزات، ریزي و کنترل تدارکات و شامل برنامه

 . طرفهاي قرارداد دست دوم آنهاست ارزیابی

نماید و  می گر فرآیندي است که بهترین شکل بکارگیري افراد در پروژه را تضمینبیان:  پروژه مدیریت منابع انسانی -7

، )در ساختار ماتریسی(تخصیص نیروها  روش، هاي جذب نیرو شیوه، نسانی پروژهشامل تعریف ساختار سازمانی نیروي ا

 . باشد می سازماندهی و توسعه تیم پروژه، تشکیل

انتشار و توزیع مناسب ، آوري جمع، از تولید گر فرآیندهاي الزم براي حصول اطمیناننشان:  مدیریت ارتباطات پروژه -8

گزارش کارایی و اختتام ، کنترل اطالعات، مدیریت اطالعات، ریزي ارتباطات مل برنامهموقع اطالعات پروژه بوده و شا و به

 . باشد می رسمی پروژه

و تحلیل واکنش مناسب در مقابل درجه   گر فرآیندي است که با تعیین و تجزیه توصیف:  مدیریت ریسک پروژه -9

واکنش در برابر  اتخاذ، کمی کردن ریسک، ریسکبرآورد ، ریسک پروژه سروکار دارد و شامل تعریف ریسک در پروژه

 . باشد ریسک و کنترل واکنش در قبال ریسک و پاسخگویی در قبال ریسک می

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 50صفحه 
 

 برنامه ریزي نیروي انسانی

ریزي هاي کلی سازمان بوده و هدف آن تشخیص و تأمین کادر مورد نیاز با  برنامه ریزي نیروي انسانی بخشی از برنامه

، مرحله اول: پذیرد ریزي نیروي انسانی در دو مرحله انجام می برنامه. باشد تحوالت سازمان درآینده می توجه به تغییر و

، مرحله دوم. باشد می هاي سازمان در طول مدت برنامه  در تمامی سطوح و رده ریزي احتیاجات نیروي انسانی برنامه

در مرحله اول وجود اطالعات و آمار پرسنلی الزم بوده . ستبراي رفع نیازهاي سازمان ا ریزي تأمین نیروي انسانی برنامه

 . کند ریزي وضعیت خدمتی ضرورت پیدا می و در مرحله دوم برنامه

ریزي احتیاجات نیروي انسانی را آغاز کرد و فهرستی از کادر  توان برنامه ریزي کلی سازمان است که می بر اساس برنامه

خروج از خدمت و امثال ، مقایسه با پرسنل موجود و با توجه به ارتقاي شغلی این فهرست در. مورد نیاز به دست داد

ریزي بر آن است که در تأمین این  پس از آن کوشش برنامه. تواند نیروي انسانی مورد نیاز نهایی را تعیین کند آنها می

 . راههاي ممکن را پیش بینی و مشخص سازد، نیرو

  
 ي انسانیبرنامه ریزي احتیاجات نیرو) الف 

 :توان انجام داد برنامه ریزي احتیاجات نیروي انسانی را به دو طریق می

 هدف هاو تحلیل فعالیتها و  ـ روش تجزیه 1

 ـ روش نرخ روند2

یی که داراي حاالت سازمان هادر . کند ریزي نیازها را ایجاب می یک نوع برنامه، اصوال شرایط و موقعیت هر سازمان

توان از معیارهاي فعلی براي  می، پذیرد کمی صورت می و در تولیدات و خدمات آنها تغییرات نسبتاً تقریباً ثابتی بوده 

ریزي نیازهاي نیروي انسانی بر اساس نرخ روند در این گونه موارد روش  برنامه  روش. بینی نیازهاي آتی سود برد پیش

حول بوده و تغییرات فراوانی در عملیاتشان رخ هایی که به سرعت در حال ت از سوي دیگر در سازمان. مناسبی است

روش تجزیه ، در چنین موقعیتهایی. توان معیار متعارف و ثابتی را یافت که در آینده نیز معتبر باشد دیگر نمی، دهد می

یا از جهت ثبات  سازمان هااغلب . توانند مفید فایده باشند و فعالیتهاي سازمان یا روش تئوریک می هدف هاو تحلیل  

 . و از این رو الزم است که ترکیبی از دو روش فوق را به کار گیرند، گیرند در بین این دو نوع سازمان قرار می، تغییر
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 تأمین نیروي انسانی) ب  

براي تأمین پرسنل . باشد تأمین نیروي انسانی مورد نیاز می بینی نحوه تدارك و ریزي انسانی پیش مرحله دوم در برنامه

هاي آموزشی و اتکا بر تجارب  توان از نیروي انسانی موجود در بازار استفاده کرد و یا آنکه با اجراي برنامه میمورد نیاز 

دعوت به کار از ، هاي استخدامی آگهی. افراد مورد احتیاج را از میان کارکنان فعلی سازمان تأمین نمود، شغلی

منتها . باشد می سازمان هاهستند که مورد استفاده اغلب  روش هایی، متخصصان و بستن قرارداد با دانشجویان ممتاز

هاي الزم را بعمل  پیش بینی، ریزي نیروي انسانی باید با مطالعه بازار کار و شناسایی تخصصهاي مورد نیاز براي برنامه

بکارگیري . کرد توان نیروي الزم را از بازار کار تأمین آورد تا این اطمینان حاصل شود که در زمان اجراي برنامه می

 . هاي صحیح انتخاب و گزینش نیز موضوع مهمی است که در تأمین نیروها باید مورد توجه قرار گیرد شیوه

موضوع ، در تأمین نیروي انسانی از طریق پرسنل موجود در سازمان و ارتقا و جابجایی آنها در مشاغل مختلف

آموزش داده و ، کارکنان واجد شرایط را در سازمان شناخته بدین معنی که چگونه. گردد ریزي خدمتی مطرح می برنامه

هاي آموزش و توسعه با توجه به  برنامه. تا بتوانند نیازهاي سازمان را تأمین نمایند و پستهاي خالی را پرکنند نمودآماده 

آماده ، تري گردندنیازهاي سازمان طراحی شده و افرادي را که احتمال دارد در یک یا دو سال آینده متصدي شغل باال

عملی در   شود تا براي شرکت کنندگان آگاهی علمی و تجربه هاي آموزش و توسعه کوشش می طی برنامه. سازند می

و اعتماد به نفس و حس ، بینش و طرز تفکر آنان نسبت به شغل و سازمان وسعت یابد، هاي مورد نظر ایجاد شود زمینه

ذکر این نکته ضروري . ط گردندایدر نهایت براي تصدي مشاغل باالتر حائز شر تا، پذیري در آنان تقویت گردد مسئولیت

هاي موازي و هم سطح هم  توان با جابجایی بلکه می، هاي پائین به باالتر نیست است که تأمین نیازها همواره از رده

 . )80ـ  94، 1378الوانی (نیازهاي نیروي انسانی را برآورده ساخت 

به چه ، کند که براى اهداف خود سازمان معین مى، فرآیندى است که به وسیله آن، انسانىریزى نیروى  برنامه

ریزى  هدف از برنامه. هایى براى چه مشاغلى و در چه زمانى نیاز دارد تعداد کارمند با چه تخصص و مهارت

 . ان بستگى دارداستخدام و حفظ کارکنانى است که بقا و گسترش سازمان به وجود آن، تأمین، نیروى انسانى
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 :در برنامه ریزي نیروي انسانی بدنبال پاسخگوئی به دو سؤال زیر هستیم 

 چه افرادي با چه تخصصهایی مورد نیاز است؟ .1

 چطور این نیاز باید برآورده شود؟ .2

  
 :مزایاي برنامه ریزي نیروي انسانی 

 . استفاده مطلوب و بهینه از نیروي انسانی موجود در سازمان .1

 . منابع انسانی در جهت تحقق اهداف بلند مدت سازمان هماهنگی .2

 . تامین منابع انسانی با حداقل هزینه .3

 . فراهم نمودن زمینه مناسب در جهت تحقق سایر اهداف مدیریت منابع انسانی .4

 

  ریزى نیروى انسانى مراحل برنامه 

   تعیین موجودى نیروى انسانى .1

   بررسى اهداف سازمان .2

  ى مورد نیازبرآورد نیروى انسان .3

   برآورد عرضه نیروى انسانى .4

 مقایسه عرضه و تقاضا .5
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 :فرآیند برنامه ریزي نیروي انسانی 

 

 
  

  
  

 

عوامل محیطی (  داخلی و خارجی  ) 

برنامھ ریزی استراتژیک  

برنامھ ریزی نیروی انسانی

برآورد منابع انسانی موجود و    
 در دسترس

پیش بینی منابع انسانی مورد      
 نیاز  

 مقایھ و پیش بینی موجودی منابع انسانی 

مازاد پرسنلی  تقاضا  = عرضھ کمبود پرسنل

محدود کردن استخدام  آموزش   
کاھش ساعات کاری    
بازنشستگی زودرس   

 بازخرید

 کارمندیابی

گزینش و استخدام
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 :برنامه ریزي تعاملی 

و توسعه هم می تواند با رشد یا . رشد می تواند با توسعه یا بدون آن صورت گیرد. رشد و توسعه دو مفهوم یکسان نیستند

آرزوهاي خود و دیگران را  تحقق به عه فرآیندي است که توسط آن فرد توانایی ها و اشتیاقتوس. بدون رشد روي دهد

درك دارد تا  و دانش، بیشتر جنبه انگیزش. نه افزایش دستاورد، توسعه افزایش ظرفیت و توانایی است. افزایش می دهد

، توسعه. د مربوط استنچه میتواند ک و دارد بلکه با آنچه، با این که فرد چقدر دارد سرو کار ندارد. جنبه مال و ثروت

برنامه ریزي براي ، عامل اصلی توسعه و بهبود کیفیت زندگی. بیشتر به کیفیت زندگی مربوط است تا به سطح زندگی

 . براي خودشان است، بلکه تواناسازي آنها در برنامه ریزي و اندازه گیري، اندازه گیري و کنترل دیگران نیست

درون آن روي می دهد نه این که برونداد آن کمکی درجهت توسعه باشد  تعاملی فعالیتی است که توسعه دربرنامه ریزي 

این نوع برنامه ریزي به عنوان راهی مشارکتی براي برخورد با دسته اي از مساله هاي مرتبط با هم مفهوم سازي می شود 

خواه بسیارناچیزخواهدبود واگر اقدام مناسبی به عمل آید که معتقداست اگرکاري انجام نشود احتمال داشتن آینده اي دل

لیکن ، حال و آینده را به عنوان بخش هایی مجزا، برنامه ریزي تعاملی گذشته. احتمال وقوع این آینده افزایش می یابد

ریزي به  مفهوم تعاملی برنامه. جنبه هاي غیر قابل تفکیک یک آشفتگی که باید براي آن برنامه ریزي کرد می شناسد

مفهوم برنامه ریزي تعاملی را در مقایسه با مفهوم . می باشد عنوان طراحی آینده دلخواه و ابداع راه هاي پدیدآوردن آن

 . از گرایش زمانی آنها ناشی می شود، تفاوت ضروري میان این مفاهیم. هاي رایج و متداول بهتر می توان شناخت

 . گفته می شود )reactive(ارتجاعیه است که به آن گرایش مسلط بعضی برنامه ریزان به گذشت •

 . گفته می شود )inactive(غیر فعالکه به آن ، گروهی به زمان حال گرایش دارند •

 . گفته می شود (preactive)فعالکه به آنها ، برخی به آینده متمایلند •

، است که گذشته (interactive)چهارمین گرایشی که در ادامه به طور مشروح ارائه می شود گرایش تعاملی •

لیکن جنبه هاي غیر قابل تفکیک یک آشفتگی که باید براي آن ، حال و آینده را به عنوان بخش هایی مجزا

این نگرش به طور مساوي به همه آنها می پردازد و بر این باور است که بدون در ، برنامه ریزي کرد می شناسد

تفاوت ضروري میان این مفاهیم . امکان پذیر نخواهد بودتوسعه ، نظر گرفتن هر سه جنبه زمانی آشفتگی

 . ازگرایش زمانی آنها ناشی می شود
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 :مقایسه نگرش هاي مختلف به برنامه ریزي 
 

 آینده حال گذشته گرایش

 - - + ارتجاعی

 - + - غیر فعال

 + - - فعال

 -+/ -+/ -+/ تعاملی

 
 گرایش ارتجاعی

اما شکل گذشته پدیده . ا رضایت دارند و نه از مسیري که این پدیده ها طی می کنندمرتجعان نه از شکل موجود پدیده ه

آنها دچار حسرت . لذا از طریق جلوگیري از تغییرات مناسب و میانجی در پی بازگشت به حالت قدیمند. ها را دوست دارند

تار می شوند سعی می کنند برخالف آن وقتی که در چنبر موج تعییر گرف. گذشته اند و درباره آن خیال پردازي می کنند

آنها در حالی که روي به گذشته دارند به آینده وارد . شنا کنند تا شاید به ساحلی که موج آنها را از آن برکنده باز گردند

 . تا اینکه به کجا می روند، می شوند بنابراین بهتر می دانند که از کجا آمده اند

برنامه ریزي . ولی از پایین به باال برنامه ریزي می شوند،  به پایین اداره می شونداگرچه سازمان هاي ارتجاعی از باال

او مثالً از فرودستان بالفصل خود می خواهد که برنامه تلفیقی را ، ارتجاعی معموالً توسط یک مدیر اجرایی آغاز می شود

ش خود را طی یازده ماه ارائه کنند تا مدیریت او به آنها دستور می دهد که برنامه بخ. ظرف مدت دوازده ماه تهیه کنند

مدیران رده دوم هم به همین شکل به فرودستان بالفصل خود دستور می . فرصت داشته باشد آنها را درهم ادغام نماید

به . این فرآیند ادامه می یابد تا به پایین ترین سطح سازمان می رسد. دهند و ده ماه مهلت براي آنها تعیین می کنند

مدیر . براي تهیه برنامه داده نمی شود) گاهی از این هم کمتر ( ایین ترین رده مدیریت معموال در عمل هیچ فرصتی پ

سپس پروژه هایی براي یافتن . پایین ترین رده برنامه ریزي را با فهرست کردن کمبودهاي فعلی واحد خودش آغاز می کند

ورد هزینه ها و منافع هر پروژه تهیه می شود و بر این اساس اولویت ها برآ. و از میان بردن این کمبودها طراحی می کند
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دسته اي ، سپس با فرض در دسترس بودن منابعی بیش از آنچه که مدیر واقعاً انتظار دریافت آنها را دارد. تعیین می گردند

رادست گزارش ارائه شده را ف. این انتخاب براي فرادست بالفصل فرستاده می شود. از این پروژه ها انتخاب می شوند

این . هم به آن می افزاید و نتیجه را به سطح باالتر ارسال می کند "عامل احتیاطی"اغلب یک ، تصحیح و تعدیل می کند

فرآیند ادامه می یابد تا تلفیقی از پروژه ها به رده باال برسد که در آنجا انتخاب نهایی صورت می گیرد و فرآیند تجزیه و 

 . می شود تحلیل کامل

بنابراین ویژگی هاي ضروري ، برنامه ریزي ارتجاعی با مساله ها به صورت جداگانه برخورد می کند نه به صورت سیستمی

به عالوه این روش بر این باور نادرست مبتنی است . کل و بسیاري از ویژگی هاي پراهمیت بخش ها را از دست می دهد

این تفکر کامالً . همان چیزهایی را خواهیم داشت که می خواهیم، راحت شویم، که اگر از شر چیزهایی که نمی خواهیم

به راحتی می توانند با تغییر کانال ، هنگامی که تماشاچیان تلویزیون با برنامه هاي نامطلوب روبرو می شوند. نادرست است

ز برنامه هاي کانال قبلی هم نامطلوب تر اما احتمال بسیار دارد که برنامه هاي کانال هاي دیگر حتی ا، از آنها راحت شوند

 . باشد

برنامه ریزان حرفه اي و انسان هاي . در سازمان هاي ارتجاعی برنامه ریزي معموالً حق انحصاري مدیریت تلقی می شود

 از مشارکت. اما گاهی از کارکنان ستادي براي تدوین جزئیات استفاده می شود. به ندرت دخالت داده می شوند "مرتبط"

آنها . ارتجاعیون دست به کار برنامه ریزي تاکتیکی اند. که بگذریم مشورت با صاحبان منافع نیز به ندرت اتفاق می افتد

 . و همچنین وسیله رسیدن به آن را انتخاب کنند) هدف کوتاه مدت(باید حالت قبلی اي را که می خواهند به آن بازگردند

 گرایش غیرفعال

آنها عالقه اي به بازگشت به وضعیت پیشین ندارند و از تغییر چیزها . که وجود دارد راضی هستندافراد غیر فعال از آنچه 

اگر در چنبر موج تغییر . هدف آنها بقا و ثبات است. بنابراین سعی می کنند از تغییر جلوگیري نمایند. هم دلخوش نیستند

 . گرفتار آیند کوشش می کنند که به لنگر ثابتی بیاویزند

اما معتقدند که این ، ت هاي غیر فعال ممکن است باور نداشته باشند که وضعیت موجود بهترین وضعیت استمدیری

آنها به همان صورت موجود چیزها راضیند و چیزي . یا انتظار بیش از این عاقالنه نیست، وضعیت به اندازه کافی خوب است

، رند که بیشتر تغییرات یا موقتی اند یا غیر واقعی و امور آنهاآنها براین باو. بیش از نگهداشتن همین وضعیت نمی خواهند
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. است "عدم دخالت "بنابراین خط مشی آنها . اگر به خود رها شوند به تعادل باز خواهند گشت، حتی در وضعیتی ناپایدار

 . آنها معتقدند که اگر اقدامی نشود اتفاقی نخواهد افتاد و این همانست که می خواهند

مسلماً موقعیت . اي غیر فعال تنها هنگامی موفق می شوند که نیروهاي محیط واقعاً در جهت مناسب آنها باشدسازمان ه

برخی مسائل خود به خود حل می شوند یا اگر به . هایی پیش می آید که در آنها هیچ کاري نکردن بهتر از هر کاري است

اگرچه غیر ، که کامالً خارج از کنترل و در حال دگرگونی استبه عالوه حتی در محیطی . خود رها شوند از میان می روند

اغلب از کسانی که سعی می کنند به کاري ، فعال بودن ممکن است با دست روي دست گذاشتن کار درستی انجام ندهد

فاجعه  به ندرت اشتباه، سرانجام به این دلیل که اینان با احتیاط عمل می کنند. دست بزنند کار را خراب تر نمی کند

غیر فعاالن علی رغم نگرش منفی نسبت به برنامه ریزي به . آنها مرگ آرامی را تجربه می کنند. آمیزي از آنها سر می زند

ولی باید وسیله انجام این کار را انتخاب ، هدف آنها حفظ وضع موجود است. درگیر برنامه ریزي عملیاتی اند، طور کلی

 . کنند

 گرایش فعال

آنها معتقدند که آینده از . فعال به بازگشتن به وضعیت پیشین یا رضایت دادن به اکنون عالقه اي ندارند طرفداران گرایش

سعی . بنابراین دوست دارند تغییر را شتاب دهند و از فرصت هاي ناشی از آن بهره گیرند. حال و گذشته بهتر خواهد بود

سپس . موجند تا پیش از همه به جایی که موج می رود برسنددر جستجوي پیشاهنگ ترین ، می کنند بر امواج سوار شوند

 . براي خود حقی ایجاد کنند که از هرکس که دیرتر می رسد عوارض بگیرند

آماده شدن برداشتن گام هایی . برنامه ریزي در یک سازمان فعال عبارت است از پیش بینی آینده و آماده شدن براي آن

فعاالن بیشتر نگران . اجتناب از آنها و از آن مهم تر استفاده از فرصت هاي آینده است براي به حداقل رساندن تهدیدات یا

از اشتباهات ناشی ، معتقدند که اشتباهات ناشی از اقدام کردن، برعکس غیرفعاالن. از دست دادن فرصتند تا ارتکاب اشتباه

ت به کار برنامه ریزي استراتژیک هستند و مدت فعاالن دس. از اقدام نکردن کم هزینه تر است و آسان تر تصحیح می شود

 . به این معنا آنها بسی دوراندیش تر از ارتجاعیون یا غیر فعاالنند. زمانی طوالنی تر از برنامه ریزي را درنظر دارند

بینی فعاالن بر این باورند که پیش . پیش بینی اهمیت بیشتري دارد، از دو بخش برنامه ریزي یعنی پیش بینی و آمادگی

آمادگی کامل براي آینده اي که به دقت پیش . مشکل تر از آمادگی موثر براي آینده به دقت پیش بینی شده است، دقیق
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اینان از توسعه و . بنابراین فعاالن کوشش بسیاري را صرف بهبود و ارتقاي پیش بینی می کنند. بینی نشده ارزشی ندارد

پیش گویی مورد توجه آنها معموال جامه علمی به . برآورد آینده حمایت کرده اندو راه هاي متعدد )) آینده شناسی((تدوین 

این ، برنامه ریزي فعال برعکس برنامه ریزي ارتجاعی از باال به پایین حرکت می کند. تن دارد و به کامپیوتر مجهز است

سپس مدیران رده . آغاز می شود برنامه ریزي معموالً با پیش بینی شرایط محیطی توسط کارکنان متخصص برنامه ریزي

می   این برونداد به رده پایین تر فرستاده. باال بیانیه هدف هاي موسسه و استراتژي جامع کل سازمان را تدوین می کنند

این هدف ها و . در آنجا هدف هاي مناسب رده پایین تعیین و برنامه اجرایی براي رسیدن به آنها تدوین می شود، شود

 . رده پایین تر منتقل و در هر رده فرآیند مذکور تکرار می شود برنامه ها به

آخرین وضعیت دفاعی فعاالن بر این فرض بنا شده که آینده به هرحال مشخص نیست و نمی توان آن را با دقت کامل 

ه آنها نسبت فعاالن مدعی اند که دربرخی موارد می توانند آینده هاي ممکن را بشناسند و احتماالتی ب. پیش بینی کرد

سپس می توانند براي هرکدام برنامه ریزي کنند و پس از آگاهی از آینده برنامه منطبق با آن را اجرا کنند و این . دهند

این روش در صورتی مفید است که بتوان همه آینده هاي ممکن را شناخت و . روش را برنامه ریزي اقتضایی می گویند

تغییرات عمده در محیط سیستم ها را اغلب ، با این همه. نها منابع کافی در دست داشتبراي برنامه ریزي سازگار با همه آ

 . نمی توان از پیش حدس زد

 گرایش تعاملی

با وضعیت ، بازگشت به وضعیت پیشین را نمی پسندند، پیروان گرایش تعاملی که گاهی طرفداران فعالیت نامیده می شود

ترکیب این گرایش ها ظاهراً . به نظر می رسد در برابر خواهند داشت نمی پذیرند موجود موافق نیستند و آینده اي را که

زیرا پیروان گرایش تعاملی فرض . اما این حقیقت ندارد، نوعی بدبینی پدید می آورد که مستلزم اعراض از جهان است

ج از کنترل ماست و بنابراین حداکثر غیر فعاالن و فعاالن مبنی بر اینکه آینده عمدتاً خار، پذیرفته شده توسط ارتجاعیون

طرفداران تعامل اعتقاد دارند که . کنترلی که می توان اعمال کرد کنترل آینده ما در درون آینده است را تکذیب می کنند

آینده دست کم به اندازه آنچه که تاکنون روي داده است به آنچه که ما و امثال ما از حاال تا آن زمان انجام می دهیم 

از این جا مفهوم تعاملی برنامه ریزي به . بنابراین براین باورند که آینده عمدتاً تحت تاثیر آفرینندگی است. گی داردبست

 . عنوان طراحی آینده دلخواه و ابداع راه هاي پدیدآوردن آن حاصل می شود
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ت بهینه تا حد امکان کوشش ارتجاعیون براي وضعی، غیر فعاالن به اندازه اي که رضامندي حاصل شود قناعت می کنند

بنابراین گرایش . طرفداران گرایش تعاملی برآنند که آرمان آینده باید بسی بهتر از حداکثر توانایی کنونی باشد. می کنند

به بهبود عملکرد در طول زمان ارج ، تعاملی به جاي بهادادن به بهترین عملکرد در زمان مشخص و تحت شرایط مشخص

 . یعنی توسعه است، حداکثر کردن توانایی یادگیري و سازگار کردنهدف آن . می گذارد

ناشی از عدم آگاهی نسبت به سرانجامی  ،طرفدار گرایش تعاملی معتقد است که شکست ما در یافتن مساله هاي درست

در همه  لیکن این ویژگی انسان. انسان در پی ایده آل است، انسان ها هدف جو هستند. است که برایش تالش می کنیم

طرفداران گرایش تعاملی به برنامه ریزي هنجاري می . نادیده گرفته می شود، جز گرایش تعاملی، گرایش هاي برنامه ریزي

 . در این برنامه ریزي آرمان ها نه تنها نقش پراهمیتی ایفا می کنند بلکه نقش اصلی به عهده آنهاست. پردازند

 :اصول عملیاتی برنامه ریزي تعاملی 

 : اجراي برنامه ریزي تعاملی به سه اصل عملیاتی وابسته استروش 

 اصل مشارکت .1

 اصل مداومت  .2

 اصل کل نگري .3

 اصل مشارکت

بیشتر برنامه ریزان و مصرف کنندگان برنامه معتقدند که استفاده عمده برنامه ریزي از به کار بردن محصول آن یعنی 

آنها ادعا می کنند که مهم ترین محصول . طرفداران گرایش تعاملی این موضوع را تکذیب می کنند. برنامه حاصل می شود

 . بنابراین فایده اصلی آن درگیر شدن در فرآیند است. برنامه ریزي فرآیند آن است

ه آنها امکان مشارکت ب، به عالوه. از طریق مشارکت در برنامه ریزي تعاملی است که اعضاي یک سازمان توسعه می یابند

 . این به نوبه خود توسعه سازمانی را تسهیل می کند. می دهد که سازمان را بشناسند و به هدف هاي آن بهتر خدمت کنند

 :اصل مشارکت دو تاثیر مهم بر نحوه انجام برنامه ریزي تعاملی دارد 

بهتر است شخص براي . یزي کندنخستین تاثیر این است که هیچکس نمی تواند براي دیگري به طور موثر برنامه ر •

حتی اگر این ، حتی اگر این برنامه ریزي بد باشد تا دیگران براي او برنامه ریزي کنند، خودش برنامه ریزي کند
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افزایش آرزو و توانایی ارضاي آرزوهاي خود و : دلیل این امر در معناي توسعه نهفته است. برنام ریزي خوب باشد

بلکه برنامه ریزي براي ، ومندي از طریق برنامه ریزي توسط دیگران افزایش نمی یابداین توانایی و آرز. دیگران

 . خویشتن آن را به ارمغان می آورد

در تعیین نقش درست برنامه ریزان حرفه اي و ، دومین تاثیر مهم مشارکت بر نحوه انجام برنامه ریزي تعاملی •

اگر نقش آنها تهیه برنامه براي . رایش برنامه ریزي می شودواحدهاي برنامه ریزي درون و بیرون سازمان است که ب

حرفه اي ها باید . پس چیست؟ نقش آنها ترغیب و تسهیل برنامه ریزي دیگران براي خودشان است، دیگران نیست

 . درك و دانایی ضروري برنامه ریزي دیگران براي خودشان را فراهم کنند، دانش، اطالعات، انگیزش

 اصل مداومت

بسیاري از شرکت ها برنامه هایی پنج ساله تدوین می کنند ، مثالً. مه ریزي اغلب به صورتی غیر مداوم انجام می شودبرنا

برنامه ، پس از تصویب برنامه. معموالً برنامه ریزي در ماه هاي معینی از سال انجام می شود. که سالیانه به هنگام می شوند

نظر به وجود . این دور منقطع هر سال تکرار می شود. ال آینده متوقف می شودریزي تا فرارسیدن ماه هاي تعیین شده س

بنابراین . هیچ برنامه اي هر قدر با دقت هم تهیه شده باشد مطابق انتظار پیش نمی رود، رویدادهاي غیرقابل پیش بینی

دالیل آن را جستجو کرد و از آن براي باید ، آثار مورد انتظار از اجراي برنامه ها و فرضیات از حقیقت فاصله گرفته باشند

 . تعدیل مناسب برنامه استفاده نمود

 اصل کل نگري

  integration   اصل ادغامو   coordination  اصل هماهنگی: این اصل دو بخش دارد

رده به نوبه  سازمان ها به رده هایی تقسیم می شوند و هر. هرکدام از این مضامین با جنبه متفاوتی از سازمان سروکار دارد

هماهنگی به ارتباط . یا بازار مورد نظر تفکیک می شوند، برونداد، خود به واحدهایی تقسیم می شود که براساس وظیفه

 . ادغام به ارتباط متقابل میان واحدها در رده هاي متفاوت می پردازدو متقابل بین واحدهاي مختلف در یک رده 

نمی توان ، بدون ارتباط با سایر واحدهاي همان رده، هاي مختلف سازمانحکم می کند که براي بخش  اصل هماهنگی

 . بنابراین براي همه واحدهاي موجود یک رده باید همزمان و با ارتباط متقابل برنامه ریزي کرد. برنامه اثربخش تدوین کرد
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واند به اندازه برنامه ریزي حکم می کند که برنامه ریزي انجام شده مستقل در یک رده سیستم هرگز نمی ت اصل ادغام

مثالً روشن است که یک خط مشی یا روش تعیین شده در یک سطح یک . وابسته به هم میان همه رده ها اثر بخش باشد

بنابراین بهترین راه حل مساله اي که در یک سطح بروز می کند ممکن . شرکت اغلب در سطوح دیگر آن مساله می آفریند

 . در سطح دیگري باشد است تغییر خط مشی یا روش

اصل کل نگري به این معناست که . حاصل می شود کل نگريترکیب می شوند اصل  ادغامو  هماهنگیهنگامی که اصول 

این مفهوم . بهتري به دست می آیدهرقدر بخش ها و سطوح یک سیستم همزمان و وابسته به هم برنامه ریزي کنند نتیجه 

 . مخالف برنامه ریزي ترتیبی از باال به پایین یا پایین به باالست، نبرنامه ریزي همه با هم در یک زما

 مراحل برنامه ریزي تعاملی

به ، هرکدام بر دیگري اثر دارند و از آن تاثیر می گیرند، برنامه ریزي جنبه هاي همبسته یک فرآیند سیستمی اند مراحل

. ممکن است براي برونداد هر مرحله دیگر ضروري باشدتعدیل برونداد هر یک از مراحل . ویژه در برنامه ریزي مداوم

مثل خود فرآیند به ، هیچ یک از مراحل. لزوماً ترتیب شروع و خاتمه آنها نیست، بنابراین ترتیبی که براي آنها ارائه می شود

 . طور کلی نباید هرگز پایان یابد و می توان آنها را به هرترتیبی آغاز نمود

 :پنج مرحله انجام می شود  برنامه ریزي تعاملی در

 . سیستم تهدیدها و فرصت هایی که سازمان در برابر دارد:  نظم بخشیدن به آشفتگی -1

در این مرحله از برنامه ریزي است که یک . تاکید بر هدف هایی که باید پی گیري شوند:  برنامه ریزي هدف ها -2

 . آینده دلخواه طراحی می شود

در این مرحله برنامه ریزي راه هاي . ب یا خلق وسایلی براي رسیدن به هدف هاانتخا:  برنامه ریزي وسیله ها -3

 . تخمین و برآورد آینده دلخواه کشف می شود

 زمان مورد نیاز و چگونگی به دست آوردن منابعی ، تعیین منابع الزم:  برنامه ریزي منابع -4

یعنی نگهداشتن ، رل اجرا و پی آمدهاي آنزمان و مکان فعالیت و چگونگی کنت، تعیین نوع:  طرح اجرا و کنترل -5

 . آن در مسیر درست

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 62صفحه 
 

 نظم بخشیدن به آشفتگی -1

آشفتگی یک سازمان . درلغت نامه عمومی وبستر آشفتگی عبارت است از آمیختگی سردرگم یا وضعیت نامرتب چیزها

مه دهد و در صورتی که محیط آن عبارتست از آینده اي که سازمان در برابر خواهد داشت در صورتی که رفتار فعلی را ادا

آشفتگی سازمان چیزي است ناشی از ، به بیان دیگر. تغییر نکند و جهت خود را به هیچ صورت عمده اي عوض ننماید

بنابراین هدف نظم بخشیدن به . هر سیستمی تخم فساد و از هم پاشیدگی خود را به همراه دارد. رفتار فعلی و محیط آن

ین تهدیدهاي غالباً پنهان و پیشنهاد تغییراتی براي افزایش توانایی سازمان درادامه حیات و آشفتگی تشخیص ماهیت ا

 . بالندگی آن است

 :نظم بخشیدن به آشفتگی به سه نوع مطالعه نیازمند است 

ü کسانی را که تحت تاثیر ، چگونگی عملیات، شرح تفصیلی وضعیت سازمان – تجزیه و تحلیل سیستم ها

 . چگونگی این تاثیر و چگونگی تاثیرگذاري آن بر محیط و تاثیرپذیري از آنقرار می دهد و 

ü تشخیص و تعریف موانع پیشرفت سازمان – تجزیه و تحلیل موانع . 

ü تخمین عملکرد آینده سازمان بر اساس گذشته نزدیک با فرض عدم تغییر در  – تدوین تخمین هاي مرجع

 . رفتار سازمان و محیط آن

با این شرط که سازمان و محیط آن رفتار و جهت فعلی خود را ادامه ، تصویري است از آینده سازمان حاصل این مطابقت

این سناریو پیش بینی آینده سازمان نیست زیرا فرضیات بنیادي آن یعنی عدم تغییر محیط و جهت سازمان نادرست . دهد

 . ن در آن قرار داردآنچه به دست می آید تصویري از آینده اي است که سازمان اکنو. است

 طرح آرمانی، برنامه ریزي هدف ها -2

 :برسه نوعند ، هدف ها که نتایج مورد نظر فعالیتها به شمار می روند

 . هدف هایی که انتظار می رود در دوره برنامه ریزي شده به دست آیند: هدف هاي کوتاه مدت  -1

لیکن در این دوره انتظار ، امه ریزي حاصل شوندهدف هایی که انتظار نمی رود در دوره برن: هدف هاي بلند مدت  -2

 . پیشرفت به جانب آن را داریم

 . هدف هایی که می دانیم قابل دسترسی نیستند اما معتقدیم پیشرفت به سوي آنها امکان پذیر است :آرمان ها  -3
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ن طور هدف هاي وسیله تلقی کرد و همی، بنابراین هدف هاي کوتاه مدت را می توان نسبت به هدف هاي بلند مدت

روش تدوین شده در اینجا براي تعیین هدف هایی که باید تعقیب شوند ازتعیین آرمان آغاز . بلندمدت را نسبت به آرمانها

مرحله بعدي برنامه ریزي به انتخاب وسیله . هدف هاي بلند مدت و کوتاه مدت به عقب باز می گردد می شود و از طریق

 . ید به هدف هاي انتخاب شده رسیدها مربوط است که توسط آنها با

یا تجدید ، انتخاب آرمانها درست در مرکز برنامه ریزي تعاملی قرار دارد و از طریق طرح آرمانی نظامی که هنوز وجود ندارد

این طراحی یا باز طراحی تصور نظامی است که طراحان آن دوست دارند هم . نظر در طرح آرمانی موجود انجام می شود

بلکه ، نیازي به پیش بینی محیطی که سیستم باید در آن فعالیت کند نیست، بنابراین. نه در آینده، شته باشنداکنون دا

فرضیات مربوط به محیط آینده اي که سیستم باید در آن کار کند به ، با وجود این. محیط آن همین محیط موجود است

 : ضروري وجود دارد سه ویژگی، در طراحی آرمانی یک نظام. طراحی وارد می شوند

 . از نظر فنی امکان پذیر باشد •

 . از نظر عملیاتی مقدور باشد •

 . توانایی یادگیري و سازگاري سریع داشته باشد •

 

 برنامه ریزي وسیله ها -3

Ø تدوین راه کارها 

تفاوت . ردباید آن را با سناریوي مرجع مقایسه ک، پس از آنکه شکل جامع طرح آرمانی کامل شد و مورد توافق قرار گرفت

، اگر پرکردن فاصله اصوالً امکان پذیر نباشد. این دو فاصله اي است که با گام هاي بعدي فرآیند برنامه ریزي باید پر شود

اگر فاصله در دوره زمانی . در غیر این صورت هدف بلند مدت یا کوتاه مدت است. مقصد نهایی آن فاصله یک آرمان است

این طبقه بندي به . د آن را هدف بلند مدت و اگر باشد هدف کوتاه مدت می گویندبرنامه ریزي برطرف کردنی نباش

دانش و درك ما و نیز به برآورد ما از منابع ضروري براي پرکردن فاصله و در دسترس بودن این منابع در آینده ، اطالعات

آن چه که . ندي را ضروري خواهد ساختدانش و درك ما تجدید نظر در طبقه ب، تغییر در اطالعات، بنابراین. بستگی دارد

و آنچه که اکنون غیر قابل ، ممکن است لحظه اي بعد غیر قابل دسترس باشد، در یک لحظه قابل دسترس به نظر می آید
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برآورد ما از زمان و منابع الزم براي رسیدن به یک هدف به ، بعالوه. دسترسی است ممکن است بعداً قابل دسترس باشد

 . ر چیزهایی است که در راه رسیدن به آن می آموزیمشدت تحت تاثی

دراین . آنهایی را که در یک طبقه قرار می گیرند باید اولویت بندي نمود، پس از آنکه فاصله ها معلوم و طبقه بندي شدند

داشت مگر  از بین بردن برخی از آنها ارزش چندانی نخواهد، اولویت بندي باید تعامل میان فاصله ها را به حساب آورد

در این موارد فاصله هاي وابسته به هم را باید در گروه هاي غیر قابل تفکیک دسته بندي . اینکه بقیه هم از میان بروند

وسیله رفتاري است که موجب نتیجه اي دلخواه می . برنامه ریزي وسیله ها را می توان آغاز کرد، پس از اتمام این کار. کرد

 :رایج ترین آنها عبارتند از ، وسیله ها هم انواع گوناگونی دارند، مثل هدف ها. نزدیک تر می سازد شود یا ما را به آن نتیجه

 . تلفن زدن یا نامه نوشتن، نشستن، برخاستن، مثالً، رفتاري که زمان نسبتاً کوتاهی می برد:  (Act)فعالیت •

ه اي از فعالیت ها که جهت آنها زنجیر:  (Course of action)دستور العمل یا فرآیند ها، سلسله فعالیت •

نصب یک قطعه از تجهیزات ، بستن یک قرارداد، مثالً رفتن به یک مسافرت، دست یابی به نتیجه اي دلخواه است

 . یا مونتاژ یک اتومبیل

پرکردن فرمهاي ، مثالً، فعالیت یا سلسله فعالیت هایی که به دفعات تکرار می شوند:  (practice)شیوه کار •

 . تهیه گزارشات ماهیانه یا خرید یک ساعت حضور و غیاب، مسافرت

مثالً ، نظام همزمان و یا ترتیبی سلسله فعالیت هایی که هدف آنها نتیجه اي دلخواه است: (project) پروژه •

 . یا ارائه یک محصول جدید، انتقال از یک موضع به موضع دیگر، بناي یک ساختمان

ارائه ، مثالً، ژه هایی که هدف شان دست یابی به نتیجه اي دلخواه استنظام پرو: (program) برنامه اجرایی •

 . ورود به یک بازار جدید یا ادغام عمودي، یک خط محصول

 . برنامه ریزي هدف ها با انتخاب خط مشی ها هم سروکار دارد، عالوه بر موارد یاد شده

حذف تبعیض در ، مثالً، اکم استمقرراتی که بر انتخاب انواع مشخص وسیله ها ح:  (policy)خط مشی •

 . ممنوعیت فروش زیر قیمت یا حفظ کیفیت محصول، استخدام

 . یعنی با هم ترکیب می شوند، این طبقه بندي ها مطلق نیستند
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 راه هاي پرکردن فاصله هاي برنامه ریزي

مسائل برنامه ، مساله دیگريمثل هر . انتخاب وسیله اي براي پرکردن فاصله برنامه ریزي یک مساله برنامه ریزي است

 . حل وفصل کردزیر ریزي را هم می توان به سه شیوه 

 (resolve) نرفع کرد •

 (solve) نحل کرد •

 . (dissolve) نیا از میان برد •

. به دست می دهد ریا به قدر مقدو، عبارت است از انتخاب وسیله اي که نتیجه اي به اندازه کافی خوب رفع کردن مساله

زیرا براي بروندادهاي خود به میزان قابل توجهی به تجربه گذشته و آزمون و خطاي ، کلینیکی می توان نام داداین روش را 

و از قضاوت ذهنی استفاده ، بیشتر در عقل سلیم ریشه دارد، جاري اتکا دارد و بیشتر گرایش کیفیتی دارد نه کمیتی

 . بسیاري می برد

اما به ندرت فقط از آن استفاده می شود و ، حقیق کمی استفاده به عمل می آیدحتی ت، در روش کلینیکی البته از تحقیق

از برونداد آن به ندرت به عنوان درونداد اصلی قضاوت بهره . یا در اتخاذ تصمیم ها نقش تعیین کننده به آن داده می شود

طرز تلقی ها و ویژگی هاي مردم ، تحقیقی که در این روش انجام می شود بیشتر متکی به بررسی نظرات. برداري می شود

 . و مصاحبه ابزار اصلی این بررسی هاست، پرسشنامه، آزمون، بنابراین. است

آنها با ذکر کمبود اطالعات و زمان الزم براي انجام روشهاي دیگر از این روش . بیشتر مدیران رفع کننده مشکل هستند

مسائل واقعی آنقدر پیچیده اند که براي آنها سایر روش ها نامناسب اکثر پیروان روش کلینیکی معتقدند که . دفاع می کنند

آنها مدعی اند که روش آنها ریسک را به حداقل می رساند و بنابراین احتمال ادامه حیات را ، به عالوه. یا غیر ممکن اند

 . برنامه ریزان ارتجاعی بیشتر رفع کننده مساله هستند. حداکثر می سازد

یعنی بهینه ، ارت است از انتخاب وسیله اي که انتظار می رود بهترین نتیجه ممکن را پدید می آوردعب حل کردن مساله

 . این روش را رویکرد تحقیقی می نامیم زیرا بیشتر از روش ها و ابزار علمی سود می جوید. می سازد

. حیط آن براي از بین بردن مسالهعبارت است از تغییر دادن ماهیت شخصیت مساله دار یا تبدیل م از میان بردن مساله

زیرا هدف آنها تغییر دادن نظام ، آرمان گرایی می کنند، طرفداران از میان بردن مساله به جاي قانع کردن یا بهینه کردن
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وضعیتی که در آن مساله پدید نیاید یا ، مربوطه یا محیط آن است به نحوي که آن را به وضعیت دلخواه نزدیک سازند

تکینک ها و ابزار کلینیکی و ، طراحان عالوه بر استفاده از روش ها. این رویکرد را رویکرد طراحی می نامیم. د آیدنتواند پدی

به کار می برند نه  (synthetic) اما آنها را به صورت ترکیبی، از چیزهاي بیشتري نیز استفاده میکنند، تحقیق

 . (analytic)تحلیلی

 

Ø ارزیابی راه کارها 

این انتخاب همیشه . یکی از آنها را میتوان انتخاب کرد، مجموعه اي از راه کارها یا وسیله ها صورت بندي شدپس از آنکه 

لیکن این ارزیابی می تواند جایی بین بی توجهی کامل تا دقت کامل ، بر پایه ارزیابی مقایسه اي وسیله ها صورت می گیرد

هزینه بالقوه انتخاب چیزي کمتر از بهترین ) 1(شود بستگی دارد به مقدار کوششی که باید صرف این مقایسه . قرار گیرد

 . هزینه انجام ارزیابی به اندازه کافی دقیق) 3(مقدار آشکار بودن اثربخشی نسبی راه کار و ) 2(راه حل

ب راه کارها در و هزینه ارزیابی مناس، اشتباه در تصمیم گیري هاي مربوط به برنامه ریزي معموالً هزینه بسیار زیاري دارد

هرچه که این برتري بدیهی هم . با این وجود اغلب یکی از وسیله ها کامالً برتر به نظر می رسد. برابر آن بسیار ناچیز است

 . باشد اگر دالیل محکمی براي تایید آن وجود نداشته باشد نباید انتخابی بر آن اساس صورت گیرد

ترجیحاً آزمایشی در تمام یا بخشی از محیطی که قرار است ، آزمایش است بهترین راه ارزیابی وسیله طراحی مناسب یک

. یا آزمایش تبلیغات یا قیمت گذاري در بازارهاي انتخاب شده، آزمون بازار یک محصول جدید، مثالً، وسیله در آن بکار رود

ت و قابلیت اطمینان نتایج دق، هزینه را کاهش می دهد، آزمایش خوب طراحی شده باعث تسریع فرآیند آزمایش می شود

. یادگیري درباره وسیله هاي آزمایش شده را حداکثر می کند، بدست آمده را افزایش می دهد و شاید مهم تر از همه

یعنی دالیل عملکرد را هم تشریح می کند چنین درکی ، آزمون تجربی بیش از چگونگی عملکرد وسیله را نشان می دهد

 . وسیله ها را بطور قابل توجهی بهبود می بخشد (reformulation)اغلب بازصورت بندي

دانش ویژه اي براي طراحی و کنترل آزمایش . بلکه تجربه اي طراحی و کنترل شده است، آزمون و خطا نیست، آزمایش

گشت متاسفانه تعداد ان. این دانش ویژه را حتی همه دانشمندان ندارند. شم و قضاوت کافی نیست. هاي اثربخش الزم است
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بنابراین استفاده از دانشمندان در طراحی . شماري از دانشمندانی که این دانش را ندارند بر این کمبود خودآگاهی دارند

 . بلکه باید از متخصص طراحی آزمایش ها استفاده کرد، ارزیابی وسیله ها ممکن است آزمون اثربخشی پدید نیاورد

 برنامه ریزي منابع -4

در بسیاري . برنامه ریزي منابع احتماالً پیشرفته ترین مرحله است، (Corporate)امه ریزي جامعدر میان مرحله هاي برن 

عمالً تنها چیزي است که به عنوان برنامه ریزي ، یا برنامه ریزي مالی که بخشی از آن است، برنامه ریزي منابع سازمان ها

بسیاري از موسسات واحد برنامه ریزي خود را در  رواج این کج اندیشی در این حقیقت منعکس می شود که. می شناسد

و اهمیت آن از بقیه بخش هاي ، برنامه ریزي منابع تنها یکی از جنبه هاي برنامه ریزي است. اداره امورمالی جاي می دهند

به عالوه ، بقیه جنبه هاي برنامه ریزي تحت تاثیر آن است و بر آن تاثر می گذارد، برنامه ریزي نه بیشتر است نه کمتر

پول تنها منبع یا مهمترین منبع مورد نیاز موسسه . برنامه ریزي مالی فقط یکی از جنبه هاي برنامه ریزي منابع است

این . بقیه منابع الزم را می توان به دست آورد، اغلب به اشتباه تصور می شود که اگر پول کافی در دست باشد، نیست

شاید درست تر است . که در دسترس نیست را نمی توان با هیچ پولی خریداري کردانرژي و مهارتی ، مثالً، حقیقت ندارد

احتمال وقوع کمبود بحرانی منابع ، افزون بر این. افراد ماهر پول را جذب می کنند تا پول افراد ماهر را، بگوییم که بیشتر

 . غیر مالی نیز به اندازه کمبود پول است

 :ت چهار نوع منبع را باید در نظر گرف

 خدمات، انرژي، ملزومات، مواد -دروندادها ) 1(

 سرمایه گذاري بلند مدت -تسهیالت و تجهیزات) 2(

 کارکنان) 3(

 . پول) 4( 

طرح . اما به نحوه برخورد دیگري نیاز دارد، اطالعات نیز یک منبع است. پول را میتوان به عنوان یک فوق منبع تلقی کرد

این نظام به نوبه خود باید طرح یک نظام اطالعات را که . ریت را هم در خود داشته باشدآرمانی موسسه باید طرح نظام مدی

. راه هاي پدید آوردن چنین نظامی در برنامه ریزي وسیله ها انتخاب می شود. بتواند اطالعات الزم را فراهم نماید دربرگیرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 68صفحه 
 

است به منابع ضروري وسیله هاي مورد نظر پرداخته سپس در برنامه ریزي منابع مثل منابعی که مورد نیاز سایر وسیله ه

 . می شود

مثالً تجهیزات را می توان به ، براي منظور برنامه ریزي سایرمنابع ضروري به جز پول را باید به طبقات مربوط بخش نمود

از طبقات شغلی رده  کارکنان را می توان با استقاده. آزمایشگاهها و غیره تقسیم کرد، فضاي اداري، انبارها، کارخانجات

 . ساعتی و از این دست، فروش، دفتري، فنی، مدیریتی، مثالً، بندي کرد

 :و کارکنان را دربرمی گیرد ، تجهیزات و تسهیالت، برنامه ریزي منابع باید پرسش ها و پاسخ هاي زیر درباره دروندادها

 چه مقدار از هر یک از انواع منابع الزم است چه موقع و کجا؟ -1

چه مقدار از هر یک از منابع در محل هاي مورد نظر و زمان ، ض عدم تغییر در رفتار موسسه و محیط آنبا فر -2

 مربوطه در دسترس خواهد بود؟

 معلوم گردید چه قدر فاصله وجود دارد؟) 2(تعیین شده و امکانات که در مرحله) 1(میان نیازها که در مرحله -3

 یجاد یا افزایش منابع در درون موسسه یا خرید آن از منابع خارجی؟با ا: چگونه باید این فاصله ها را پر کرد -4

 پر کردن این فاصله ها چه قدر هزینه خواهد داشت؟ -5

 : پس از آنکه این پرسش ها پاسخ داده شد مجموعه سواالت مربوط به پول را باید مطرح نمود

 کجا و کی؟، جمع مبلغ مورد نیاز چه قدر است -1

 بود در هر مکان و زمان مربوط؟چه مقدار در دسترس خواهد  -2

 فاصله ها چه قدرند؟ -3

چگونه می توان آن را به دست آورد یا چگونه می توان تصمیم هاي اتخاذ ، اگر پول مورد نیاز در دسترس نباشد – 4

 شده درباره برنامه ریزي را تعدیل کرد تا با مقدار پولی که در دسترس خواهد بود قابل انجام باشند؟

چگونه می توان تصمیم هاي اتخاذ شده مربوط به برنامه ، در دسترس بیش از مقدار مورد نیاز خواهد بوداگر پول  –4 

 . ریزي را تعدیل کرد تا از پول اضافی به صورت اثربخش استفاده شود
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 اجرا و کنترل برنامه ها و برنامه ریزي -5

و کنترل اجراي آنها و عملکرد متعاقب ، مراحل پیشینآخرین مرحله برنامه ریزي تعاملی با اجراي تصمیمات اتخاذ شده در 

این مورد همراه تغییرات سازمان . از طریق اجرا و کنترل است که پس خور مداوم حاصل می شود. آن سرو کار دارد

د درباره مرحله بای در این. درونداد الزم براي برنامه ریزي مداوم و بهبود برونداد آن را فراهم می آورد، مربوطه و محیط آن

این تصمیم ها مستلزم برگردان برنامه ریزي انجام شده قبلی به . مسوولین انجام هر کار و زمان اجراي کارها تصمیم گرفت

، این کار باید با مشارکت کسانی که قراراست مسوول اجراي آنها باشند. مجموعه اي از جداول زمانی و تکلیف هاست

مسوولیت هماهنگ . ایند و فرودستانی که به آنها گزارش خواهند کرد صورت گیردفرادستانی که باید به آنها گزارش نم

اطالعات مربوط به همه تکالیف و . کردن تکلیف ها و جدول زمان بندي باید به عهده هیات برنامه ریزي گذاشته شود

 . و ارزیابی اجراي آن داشته باشند جداول باید به کارشناسان برنامه ریزي تعاملی داده شود تا بتوانند شرح کاملی از برنامه

مثل نمودار جریان فعالیت هاي الزم براي رسیدن به هدف هاي  -(PERT)برنامه ریزي براي اجرا را می توان با تهیه پرت

هرنمودار جریانی را باید به یک فرم ، براي تسهیل کنترل اجرا و کنترل برنامه. آغاز کرد –تعیین شده در برنامه ریزي 

 :این فرم باید بر موارد زیر تاکید داشته باشد. و کنترل در آورد اجرایی

 . ماهیت وظیفه اي که باید انجام شود -1

 . هدف هاي کوتاه و میان مدت مربوط -2

 . فرد مسوول اجراي آن -3

 . گامهایی که باید برداشته شود -4

 . چه کسی مسوول هر مرحله است -5

 . زمان هریک از مراحل -6

 . افته به هر مرحلهپول اختصاص ی، در صورت وجود -7

 . فرضیات اساسی که زمان بندي بر آن استوار شده است -8

 . عملکرد مورد انتظار و زمان این انتظار -9

 . فرضیاتی که مبناي این انتظار واقع شده اند -10
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 برنامه ریزي بر پایه سناریو

برنامه ریزي بر پایه سناریو روشی منظم و منضبط است که از آن براي کشف نیروهاي پیشران کلیدي در متن تغییرات 

رهبران و مدیران با ، از طریق این روش. هاي متعدد استفاده می شودپیچیدگی هاي فوق العاده و عدم قطعیت ، شتابان

چندین داستان یا روایت متمایز درباره ، نگاه به رویداد هاي غیر منتظره در آینده و درك عمیق پیامدهاي احتمالی آنها

ها و استنباط هاي این سناریوها ابزاري براي نظم بخشیدن به بینش . می کنند "تعریف"آینده هاي ممکن را کشف و 

مقصود از تعریف سناریوها انتخاب فقط یک آینده مرجح و آرزوي به حقیقت پیوستن آن و یا . رهبران و مدیران هستند

بلکه قصد اصلی برنامه ریزي برپایه سناریو اتخاذ تصمیم ، پیدا کردن محتمل ترین آینده و سعی در تطبیق با آن نیست

اگر هنگام تدوین . به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند "مه آینده هاي ممکنه"هایی استراتژیک است که براي 

هر "زیرا سازمان در مقابل ، آنگاه اصال مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، سناریوها تفکر جدي صورت بگیرد

برنامه ریزي برپایه سناریو تالش می شود بر  در. آماده است و می تواند بر مسیر اتفاقات آینده تاثیر گذار باشد "اتفاقی

 . اساس فهم داللت هاي انتخاب هاي امروز راه هاي اثر گذاري بر پیامدهاي آتی این انتخابها در آینده کشف شوند

سناریوها به مدیران . تصمیمات بر اطالعات عمیق تر و گسترده تري بنا می شود "آینده هاي ممکن"با بررسی طیفی از 

پیچیدگی مقابله کرده و در نتیجه استراتژي هاي مناسب ، عدم قطعیت، کنند تا به نحو بهتري با عوامل ریسک کمک می

برنامه ریزي مبتنی بر سناریوسازي کمک می کند سازمان ها به نوعی آینده خود را پیشاپیش تمرین . تري را تدوین کنند

 :دگوی می Royal Dutch/Shell فیلیپ واتس مدیرعامل گروه. کنند

سناریوها . بلکه روش هایی براي به چالش کشیدن پیش فرض هایمان هستند، سناریوها پیش بینی محسوب نمی شوند

 . دو کار ما را کامالً دگرگون کنابزاري براي تمرکز بر موارد عدم قطعیت و ریسک هایی هستند که ممکن است کسب 

 فرآیند برنامه ریزي بر پایه سناریو

و  "واقعیات هاي پنداري"ي بر پایه سناریو کمک به رهبران و مدیران براي تغییر نگرش آنها نسبت به هدف برنامه ریز

نتیجه نهایی . است "واقعیت هاي در حال ظهور"و یا  "واقعیت هاي موجود"نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به 

ه نیست بلکه هدف آن اصالح و بهبود نظام مند تصمیم برنامه ریزي بر پایه سناریو ترسیم یک نقشه درست و دقیق از آیند
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گام هاي برنامه ریزي بر پایه سناریو را به شرح زیر  "هنر دورنگري "پیتر شوارتز در کتاب . هاي مربوط به آینده است

 :توصیف کرده است

 آشکار سازي تصمیم: گام اول 

ه و بداند که در آینده نزدیک و در حال تکوین باید چه رهبر یا مدیر سازمان باید درك درستی از انتخاب هاي خود داشت

واکنش رهبران و مدیران به این مسائل بسیاري از عملکردهاي آینده . موضوعات مهمی را در دستورکار خود قرار دهد

طرح این گام با . بنابراین در گام نخست باید ماهیت تصمیم هاي استراتژیک آشکار شود. سازمان آنها را مشخص می کند

 : پرسش ها یی مثل . اهداف و ماموریت سازمان انجام می شود، چشم انداز، پرسش هاي مناسب با توجه به ارزش ها

 صنعت و کسب و کار ما به کدام سمت در حال حرکت است؟

 مسیر توسعه و رشد صنعت و یا کسب و کار ما چیست؟

 ؟اتحت چه شرایطی و در چه محیطی سازمان ما می تواند موفق باشد

 تحت چه شرایطی و در چه محیطی سازمان ما در معرض خطر قرار می گیرد؟

 بدست آوردن و جمع آوري اطالعات: گام دوم 

روایت داستان هایی که دانش کنونی مردم را نسبت به محیط پیرامونی افزایش داده و درضمن ، هنگام تدوین سناریوها

بنابراین فرآیند تدوین سناریو لزوما شامل بدست . ضروري است، کشدب نگرش آنها به واقعیت هاي جهان آینده را به چالش

پس از جمع آوري اطالعات طراحان می توانند سئواالت اساسی و مهمی را مطرح . آوردن و جمع آوري اطالعات می باشد

نتظره احتمالی یک طراح سناریو باید به صورت همزمان بر روي موضوعات کلیدي و مهم و نیز رویداد هاي غیر م. کنند

یکی از موضوعات مهم هنگام جمع آوري اطالعات توجه ویژه به پیشرفت هاي علم و فنآوري و همه . تمرکز کند

 . رویدادهایی است که به باورها و نظام هاي ارزشی مردم آینده شکل می دهند

 شناسایی نیروهاي پیشران کلیدي: گام سوم 

است که عوامل کلیدي موفقیت کسب و کار  "نیروهاي پیشران کلیدي"تجوي جس، سومین فعالیت هنگام تدوین سناریوها

به عنوان مثال قوانین و ضوابط دولتی می تواند بر موفقیت کسب و کار تاثیر داشته باشد اما . را تحت تاثیر قرار می دهند

شناسایی و ارزیابی این عوامل . رندعوامل ناشناخته خارجی فراوانی نیز وجود دا، باید توجه کرد که عالوه بر قوانین دولتی
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شناسایی نیروهاي پیشران کلیدي لزوما باید به صورت گروهی . بنیادي نقطه عطف روش برنامه ریزي بر پایه سناریو است

و زیست محیطی  اقتصادي، سیاسی، فنآوري، فرهنگی، نیروهاي پیشران را می توان به مولفه هاي اجتماعی. انجام شود

ما شرکت ها کنترل کمتري بر نیروهاي پیشران دارند و تنها اهرم موثري که براي برخورد با آنها در اختیار عمو. تجزیه کرد

 . شناسایی و فهم تاثیرات آنهاست، دارند

 آشکار سازي عناصر نسبتا معین: گام چهارم

و منطق حاکم برآنها می  شالوده توسعه سناریوها، که به زنجیره رویدادهاي خاص وابسته نیستند عناصر نسبتا معین 

ولد در دهه  و به طورمثال کاهش شدید نرخ زاد. رشد جمعیت یک کشور است، مثال بارز براي عناصر نسبتا معین. باشند

 . با معضل کمبود نیروي کار مواجه شود 1980در شوروي سابق باعث شد تا این کشور در اواسط دهه  1970و  1960هاي 

موضوع  70و  60در دهه هاي . ن مشکالت اقتصادي و سیاسی فراوانی در شوروي سابق شداین مساله باعث بوجود آمد

 . در کشور شوروي سابق یک عنصر نسبتا معین تلقی می شد 80کاهش نیروي کار فعال دردهه 

 شناسائی عدم قطعیت هاي بحرانی: گام پنجم

این . لی هر طراح سناریو جستجو و یافتن آنهاستعدم قطعیت هاي بحرانی مختلفی وجود دارند و وظیفه اص، در هر طرحی

طراح سناریو با مورد سئوال قراردادن مفروضات خود درباره عناصر . عدم قطعیت ها اغلب با عناصر نسبتا معین رابطه دارند

ت به عنوان مثال صنع. نسبتا معین و پیگیري زنجیره روابط می تواند برخی عدم قطعیت هاي بحرانی را شناسایی کند

یک عنصر نسبتا معین می باشد زیرا به زنجیره رویداد  "جمعیت با سواد". چاپ و نشر یک کشور خاص را در نظر بگیرید

یک عدم قطعیت بحرانی است  "فرهنگ مطالعه"ولی . هاي خاص وابسته نیست و می توان با آمارگیري آن را تعیین کرد

بنابراین سیاست . آموزشی و اقتصادي و دیگر عوامل بستگی دارد، که به موضوعات گوناگونی همچون سیاست هاي فرهنگی

 . هاي کنونی آموزش و پرورش و دیگر نهاد هاي فرهنگی می تواند بازار آینده صنعت چاپ و نشر را تحت تاثیر قرار دهد

ناسائی یکی از روشهاي ش. فرض هاي مختلف درباره عدم قطعیت هاي بحرانی موجب تدوین سناریوهاي مختلف می شود

 :درجه بندي عوامل کلیدي موفقیت و نیروهاي پیشران کلیدي براساس دو معیار زیر می باشد ، عدم قطعیت هاي بحرانی

 درجه اهمیت این عوامل براي موفقیت در تصمیم هاي شناسایی شده  -1

 درجه نامعین بودن این عوامل -2
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 تدوین سناریوها: گام ششم

ا معین و عدم قطعیت هاي بحرانی و چگونگی رفتار نیروهاي پیشران کلیدي می براساس فرض هاي مربوط به عناصر نسبت 

در واقع سه محور مذکور چارچوبی مفهومی براي اکتشاف آینده هاي . توان سناریوهاي مختلفی را تبیین و تدوین کرد

سازمان یا دولت مسوولیت ، هنگام تدوین سناریوها بهتر است از گروهی افراد که در شرکت. ممکن متعدد فراهم می آورند

هر یک ازاعضاي گروه تحقیق خود را انجام داده و سپس در جلسه اي مشترك به . استفاده شود، تصمیم گیري ندارند

 :پرسش هایی همچون موارد زیر پاسخ می دهند 

 نیروهاي پیشران کلیدي کدام ها هستند؟

 چه موضوعاتی نامشخص و مبهم هستند؟

 اجتناب هستند؟ چه آینده هایی غیر قابل

باید نمودارهایی ترسیم کرد که پویایی . هدف از این کار ترسیم نمودارها و انتخابهاي مختلف براي تصمیم اصلی است

 . موقعیت هاي مختلف را به خوبی نشان داده و با تصمیم مدنظر ارتباط اثر بخش تري داشته باشد

 تحلیل تصمیم: گام هفتم 

باید دید که عملکرد هر یک از تصمیم ها . به تصمیم هاي شناسائی شده در گام اول بازگشتپس از تدوین سناریوها باید 

در هر یک از سناریوها چطور به نظر می رسند؟ نقاط ضعف و آسیب پذیر آشکار آنها کدام است؟ آیا تصمیم هاي 

 استراتژیک در همه سناریوها عملکرد خوبی دارند یا فقط در یک یا دو مورد از آنها؟

 انتخاب شاخص هاي راهنما: گام هشتم

به کمک این . باید شاخص هاي راهنما براي پایش مسیرهاي آینده تهیه شوند، پس از تدوین سناریوها و تحلیل تصمیم

 . شاخص ها می توان از ظهور هریک از سناریو ها به موقع آگاه شد
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 ویژگی هاي سناریوهاي برتر

 :ویژگی هاي زیر است یک گروه از سناریوهاي برتر داراي 

پیش گویی یا پیش بینی نیست بلکه زنجیره اي منطقی و مستدل از رویدادهایی ، فال گیري، یک سناریو غیب گویی. 1

 . است که از استمرار روندهاي مشخص و یا تحقق واقعیت هاي مشخص ناشی می شوند

و متمایز تهیه شوند تا بدین ترتیب دامنه گسترده اي  در برنامه ریزي برپایه سناریو لزوما باید چندین سناریوي مختلف. 2

محدودیت . از آینده هاي مختلف پوشش داده شده و تقریبی قابل اطمینان از روندها و واقعیت هاي آینده به دست آید

ت تحلیلی و شناختی انسان است و نه محدودی، هاي موجود درباره تعداد سناریوها بیشتربه خاطر محدودیت هاي ادراکی

 . هاي مربوط به پیچیدگی هاي دنیاي واقعی

درغیر این . سناریوها همیشه حاوي بعضی مطالب هستند که جهان بینی و ساختار ذهنی ما را به چالش می کشند. 3

جابجایی و تغییر . صورت درهمان ساختار ذهنی قدیمی محبوس خواهیم ماند و باید با پیامدهاي ناگوار آن روبرو شویم

. تاثیر ژرفی می گذارد، ی بر توانایی ما براي درك و تفسیر عالئمی که از محیط پیرامونی دریافت می کنیمساختار ذهن

درك این نکته که تعابیر و تفاسیر محدود و ناقص دیگران موجب غفلت آنها شده است کار بسیار آسانی است ولی اذعان به 

بنابراین هنگام . نی خودمان بسیار مشکل و ناخوشایند استوجود همین تعابیر و تفاسیر محدود و ناقص در ساختار ذه

همکاران و حتی مشتریان را به چالش ، طراحان باید عادت ها و چارچوب هاي فکري خود، تدوین گروهی از سناریوها

 . بکشند
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 برنامه ریزي و آینده نگري

ر این زمینه داریم و در زندگی روزمره خودمان مرتبا از همه ما تجربیات فراوانی د. تفکر درباره آینده کار نسبتا آسانی است

نوشتن کارهاي هفتگی که باید انجام دهیم و از این قبیل ، آن استفاده می کنیم مانند برنامه ریزي براي مسافرت تفریحی

آینده قبل از  همه این اقدامات درحقیقت فکر کردن درباره اتفاقات. فعالیت ها که می بایست در روزهاي آتی انجام دهیم

 . بنابراین می توان گفت که همه ما در زندگی شخصی واجتماعی خودمان یک آینده پژوه هستیم. به وقوع پیوستن آنهاست

واکنش هاي آنها و همچنین نسبت ، بایستی نسبت به پیامدهاي اقدامات خود و دیگران، مردم براي آنکه عاقالنه عمل کنند

نکته بسیار مهم این است که این پیامدها . آگاهی و شناخت کافی داشته باشند، آنهاست به نیروهائی که خارج از کنترل

بلکه می کوشند ، بدین ترتیب افراد نه تنها می کوشند امور در حال وقوع را بفهمند. تنها درآینده خود را نشان می دهد

. نیز بشناسند، یط خاصی درآینده اتفاق خواهد افتادیا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت شرا، اموري را که شاید اتفاق بیفتد

کارهایشان را دنبال کرده و از بستر زمان و ، افراد با استفاده از این شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را تشخیص داده

 . فضاي مادي و اجتماعی می گذرند

 :حقایقی در موردآینده 

 قابل فهم بودن آینده  .1

وانیم بفهمیم زیرا جهان توسط یک سیستم بسیار پیچیده اي رو به جلو حرکت می کند و ما چیزي درباره آینده نمی ت

زمان می تواند تا بی نهایت ادامه داشته باشد اما جزئی ترین دانشی که می توانیم درباره آینده کسب کنیم براي بهبود 

فیدي حتی جزئی نسبت به آینده داشته ما می توانیم دانش م. آینده هاي شخصی و سازمانی خودمان بسیار ارزشمند است

در حقیقت اگر هیچ ارتباطی بین گذشته و . باشیم چرا که یک نوع ارتباط و یکپارچگی بین گذشته و آینده وجود دارد

در چنین حالتی فقط می توانستیم . آینده وجود نداشت اصال ما قادر به تفکر درباره آینده و شناخت اتفاقات محتمل نبودیم

 . ث در زمان به وقوع پیوستن آنها عکس العمل نشان دهیمبه حواد

 قابل بهبود بودن آینده .2

اما ما قدرت . ما به عنوان افراد جامعه قدرت کمی براي شکل دادن به آینده زمین و بسیار کمتر نسبت به کائنات داریم

. این موضوع را اثبات کرده اند همانطور که اشخاص گوناگونی .خارق العاده اي در بهبود آینده شخصی خودمان داریم
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انسانها در حقیقت با نیروهاي طبیعی و اجتماعی به . همچنین ما قدرت قابل تحسینی در بهبود آینده دیگران داریم

ما قدرت قابل توجهی در ارزیابی حوادث گذشته و احتماالت آینده داریم تا با . مسیرهاي مختلف هل داده نمی شوند

یعنی ما زندانی تقدیر وسرنوشت نیستیم بلکه قدرت قابل توجهی براي . نده خود را بهبود بخشیمآی، اقدامات حساب شده

گروه ها و حتی کشورها پتانسیل شکل دادن به آینده خود را بطور خالق و با مثبت ، افراد. شکل دادن به آینده داریم

 . اندیشی بدست می آورند

 فوریت و اضطرار آینده  .3

با توجه به ادامه داشتن و یکپارچگی . نسبت به تفکر درباره آینده باز دارد فوري و ضروري ما را نبایدتفکر درباره مشکالت 

از سوي دیگر تغییرات بسیار سریع جامعه کنونی که در آن . آینده پژوهی یک کار شدنی است، حوادث از گذشته به آینده

با سرعت ، امروزه تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی. می کند زندگی می کنیم آینده پژوهی را به یک اضطرار و فوریت تبدیل

با مشکالت روزافزونی در ، اگر آینده پژوهی بیشتري انجام ندهیم. در حال رخ دادن است، وجود نداشت "باالئی که قبال

ته بسیار زندگی امروزي با گذش. تصمیم هاي خوب بستگی کامل به دورنگري خوب دارد. تصمیم گیریها مواجه خواهیم شد

در این دنیاي پر تغییر دیگر سنت هاي قدیمی آینده ما را شکل نمی دهند بلکه ما خود باید آینده خودمان . متفاوت است

 . سازمان و جامعه را در برابر تغییرات جهانی آماده سازیم، را خلق کنیم تا بتوانیم خود

باالخره آینده خواهد آمد و آنگاه ما می توانیم به آن فکر کنیم و . چرا نگران آینده باشیم "ما نباید اعتقاد داشته باشیم که 

آنرا به تعویق  نآینده و آینده پژوهی بسیار مهم و ضروري است چون نمیتوانیم به وقوع پیوست. "راه حلی پیدا کنیم

. نه و بعد به وقوع پیوندند تهدیدها و ریسک ها در اتاق انتظار نمی نشینند تا ببینند ما آماده ایم یا، فرصت ها. بیاندازیم

تنها پاسخی که ما نسبت . در بیشتر اوقات زمانی که ما کمترین آمادگی را داریم آنها اتفاق می افتند، برعکس "بلکه کامال

یعنی ما باید از . به این حوادث داریم همان تفکر روبه جلو و آماده بودن در بهترین حالت ممکن براي مواجهه با آنهاست

 . ال شروع کنیم و نه یک زمانی در آیندههمین حا

 اصول کلی در آینده نگري

 :آینده پژوهان و متخصصان آینده نگر بر چندین اصل در آینده پژوهی توافق و اجماع کلی دارند که عبارتند از
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تناوب ضروري براي انجام آینده پژوهی بهتر و کامل تر در برابر مسائل و مشکالت آینده استفاده از روشهاي متعدد و م •

بدین معنی که درتحقیقات آینده پژوهی استفاده از تنها یک روش مناسب نیست و یا نتیجه بدست آمده کامل . است

بینش و دانش ، ثابت شده است که استفاده از روش هاي شناخته شده به صورت ترکیبی و گسترده. نخواهد بود

 . وسیعتري نسبت به آینده ایجاد می کند

ه پژوهی بهتر است گروهی و اشتراکی انجام شود و به خصوص زمانی که براي یک سازمان یا سیستمی تحقیقات آیند •

. بخواهیم آینده پژوهی کنیم می بایست اعضاي تصمیم گیرنده و همه ذي نفعان در فرایند آینده پژوهی شرکت کنند

حضور داشته و لذا فرایند با در این صورت اعضاي شرکت کننده هنگام درك و فهم فرایند و نتایج آن شخصا 

 . هدفمندي بهتري پیش می رود

اگر چه بسیاري از محققان در آینده پژوهی از اطالعات آماري و عینی استفاده می کنند ولی اکثر روش هاي  •

 . تحقیقاتی بیشتر بر موضوعات ذهنی و قضاوت هاي ذهنی انسان ها استوار است

 اهداف کلی آینده نگري

 : حاتی که تاکنون داده شده می توان سه هدف براي آینده پژوهی نام بردبا توجه به توضی

 تصور حوادث ممکن •

 ارزیابی احتماالت و یافتن حوادث محتمل •

 تصمیم گیري در جهت امور ترجیح داده شده •

همواره به همین خاطر ما . در اغلب روش هاي آینده پژوهی بر یک یا دو هدف از اهداف فوق تمرکز می شود نه همه آنها

تحلیل ، براي مثال. براي رسیدن به یک آینده پژوهی ایده آل با نتایج بهتر نیاز به استفاده از چندین روش مختلف داریم

یعنی با مطالعه روندها می توانیم ادامه . اطالعات سودمندي درباره حوادث ممکن و محتمل می دهد، روندهاي کنونی

لی این کار به ما درباره اینکه چه آینده اي راترجیح می دهیم و راه رسیدن به آن یافتن و یا نیافتن آن را بررسی کنیم و

 . درنتیجه استفاده از تکنیک هاي مختلف ضروري است. هیچ اطالعاتی نمی دهد، چیست
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 سودمندي آینده نگري

و سازمانی را بپوشاند ولی سودمندي آینده نگري می تواند محدوده بسیار وسیعی از جنبه هاي مختلف زندگی به صورت فردي 

 . دراینجا به چند مورد از منافع و مزایاي آینده پژوهی اشاره می کنیم

با استفاده از تصور حوادث ممکن وارزیابی احتماالت می توانیم خود و دیگران را : آماده بودن خود و دیگران در برابر آینده) الف

صت ها و تهدیدها را شناسائی کرده و در برابر آن یا براي بدست آوردن آنها در این حالت می توانیم فر. براي آینده مجهز کنیم

 . برنامه ریزي کنیم

با استفاده از آینده پژوهی می توانیم بذر تحوالت آینده را در زمان حال  :کسب نماي کلی از آینده هاي در حال ظهور) ب

 . است اطالعات و دانش بیشتري کسب کنیمشناسائی کرده و نسبت به آنچه که درحال ظهور و بوقوع پیوستن 

آینده پژوهی ما را نسبت به درك زودهنگام ، عالوه بر شناسائی فرصت ها و تهدیدها :دریافت و درك زودهنگام هشدارها) پ

 . این حوادث یاري می رساند

حوادث و اتفاقات آینده مورد  بدلیل اینکه گستره وسیعی از، بعد از یادگیري فرایند آینده پژوهی :کسب اعتماد به نفس ) ت

 . حاصل می شودیک اعتماد بنفس باالئی  انجام می شود،و نسبت به آنها اقدامات الزم می گیرد بررسی قرار 

آینده پژوهی در حقیقت تصمیم گیري مربوط به آینده در زمان حال است یعنی ما درباره  :کسب موقعیت برتر در رقابت ها) ث

دانش و بینشی که آینده پژوهی به ما ارائه می دهد در حقیقت ما را در . زمان حال تصمیم می گیریم مسائل آینده خودمان در

 . کسب موقعیت برتر در عرصه رقابتی یاري می کند

 اگر ما دقایقی را براي تفکر نسبت به آینده در زمان حال صرف کنیم می توانیم از ذهنیت  :ایجاد تعادل بین اهداف مختلف) ج

در این حالت بین اهداف کوتاه مدت و بلند . رهائی یابیم "ش بودن به زمان حال و به تعویق انداختن نگرانی درباره آینده دلخو "

 . مدت خود یک نوع تعادل ایجاد می کنیم

ل موثر از مزایاي دیگر آینده پژوهی می توان به کسب اطالعات درباره نیروها و عوام :کسب اطالعات نسبت به نیروهاي موثر) خ

 . شناسائی این عوامل درفهم و درك آینده بسیار ضروري است. حتی زمینه هاي بزرگتر اشاره کرد در زندگی شخصی یا سازمانی و

عوامل موثر در زمینه فعالیت هاي شخصی و سازمانی ما را نسبت به تغییرات  فهم و درك نیروها و :سازگاري با تغییرات) چ

کند و می توانیم برنامه ریزي کرده و خود یا سازمان را در برابر آنها آماده کنیم و به یک نوع سازگاري احتمالی آینده هوشیارتر می 

 . با تغییرات دست یابیم
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 برنامه ریزي و هدفگذاري 

برود و باید   راه  ازکدام  سخنگو پرسید که  بود از گربۀ  شده  گم  آلیس  که  هنگامی "عجایب  در سرزمین  آلیس"  در داستان

  داد که  پاسخ  آلیس  که  هنگامی. کجا برود قصد دارد به  آلیس  دارد که  این  به  بستگی  راه  انتخاب  داد که  سخنگو پاسخ  گربۀ

هدف   این، نیز  سازمان  در یک.  بروي  راه  از کدام  ندارد که  هم  تفاوتی پس  که  گفت  سخنگو نیز در جواب  گربۀ، ندارد  تفاوتی

 . سازند می  را فراهم  آن  پیشرفت  میزان  ارزیابی  امکان  سازمان  کنند و براي می  را تعیین  سازمان  حرکت  جهت  هستند که اه

   هدف  تعریف

و  Objective ،Goal ،Purpose ،Aimمانند   متعددي  هاي واژه  در مقابل  مدیریت  در متون "هدف"  فارسی  واژه

Target دو واژه  میان  در این.  است  شده  نیزتفکیک»  بخشی«و »  جزئی«، » کلی«مانند   با پسوندهایی  گاه  که  کار رفته  به  

Objective  وGoal دیگر از  برخی،  دانند و در مقابل می  را مترادف  دو واژه  این  ازنویسندگان  برخی. اند شده  بیشتر استفاده

  :رسند  نظر می  جامعتر به " اکاف"  تعاریف،  میان  در این. اند شده  قائل  آنها تفاوت ها و مانند واژه  این  بین  صاحبنظران

 :  ) (Goalsهدف هاي کوتاه مدت -1

 . مقصدهایی که در دوره برنامه ریزي می توان انتظار دست یابی به آنها را داشت

 : (objectives) هدف هاي میان مدت -2

ولی ، بلکه امید می رود که بعداً حاصل شوند، انتظار دست یابی به آنها نیستمقصدهایی که در دوره برنامه ریزي شده 

 . این باور وجود دارد که در دوره برنامه ریزي شده پیشرفت به جانب آنها امکان پذیر است

و   طراحی  ند در آیندهیا بل  کوتاه  زمانی  براي  حال  در زمان  که  معنی  بدین.  مدار است آینده "الزاما  هدف  یک  ترتیب  بدین

  که  است  وضعیتی  درونی  هدف،  سازمانی  ازدیدگاه. باشد  یا بیرونی  تواند درونی می  هدف  یک  گذشته  از این. شود می  توصیف

  که  است  وضعیتی،  بیرونی  هدف  یک  که  یابد در حالی  دست  آن  شود یابه  بدل  آن  خود قصد دارد به  در درون  سازمان

 Stanford(باشد   یا ابقایی  تواند اکتسابی می  هدف  یک،  در هر صورت. آورد  دست به  را از محیط  قصد دارد آن  سازمان

1983 ،7;Ackoff 1970; 24( .هدف  در مقابل. حاضر وجود ندارند  در حال  هستند که  وضعیتهایی  اکتسابی  يهدف ها

 .  کنیم  موجود آنها را کسب  وضع  با تداوم  داریم قصد  هستند که  وضعیتهایی  ابقایی  يها
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 :دهد  می  را نشان هدف ها  از این  هایی زیر نمونه  جدول

 

 
  

  سازمانی  يهدف ها

هدف ،  سازمانی  از دیدگاه. کند می تالش  آن  به  رسیدن  براي  سازمان  که  است  وضعیتی  سازمانی  هدف  یک، شد  که  با تعریفی

را   سازمان  یک  ارکان  است  کرده  اقتباس»  لویت«از   که در مدلی»  اسکات«. روند شمار می  به  سازمان  اصلی  از ارکان  کیی ها

 :دهد می  نشان  صورت  بدین

  

 
افراد . کند می  اشاره  سازمان  افرادیک  موجود میان  روابط  شده  یا تنظیم  متشکل  هاي جنبه  به  ساختار اجتماعی،  مدل  در این

  ها به داده  تبدیل  روش  به  تکنولوژي. دهند می  رایاري  سازمان،  مختلف  در برابر دریافتهاي  هستند که  کسانی،  سازمانی

  يهدف ها. هستند  آن  هاي هدف،  دیگر سازمان  رکن. دارد  اشاره  کار درسازمان  انجام  و چگونگی  سازمان  ها در یک ستانده
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و مقصد   هدف  عنوان  به  که  آنچه. دارند  مهمی  بزرگتر ارتباط  اجتماعی  با محیط،  آن  با سایرارکان  جز ارتباط  به  ازمانس  یک

 . شود می  محسوب  سازمان  آن  کارکرد تخصصی، بزرگتر  نظام  نظر یک  از نقطه، شود می  نامیده  خاص سازمان  یک

 : سازمان ها  در انواع  هدف 

  به  سازمان  یعنی  اول  درنگرش. دارد  اي ویژه  نقش  هدف،  است  کرده  مطرح " اسکات"  که  سازمان  به  اساسی  نگرش  سهدر 

  نسبتاً خاصی  يهدف ها  پیگیري  درجهت  هستند که  از گروههایی  متشکل سازمان ها،  عقالیی  سیستم  یک  عنوان

  صورت  به  معین  يهدف ها  به  نیل  افراد براي  متقابل  فعالیتها وکنشهاي  چون، رنددیگر آنها هدفدا  عبارت  به. باشند می

  از میان  انتخاب  براي  و معیار مشخصی  شده  تعریف  وضوح  به،  بوده  صریح  تاحدودي هدف ها. اند شده  متمرکز هماهنگ

 . دهند می  دست  را به  مشخص  جایگزین فعالیتهاي

،  دیدگاه  از این.  است  شده طراحی  مشخص  يهدف ها  به  رسیدن  براي  که  است  ابزاري  سازمان،  عقالیی  سیستم  با نگرش

معیار   معین  يهدف ها. اجرا گردد  هدفدار وهماهنگ  عواملی  وسیله  به  شوند که می  اطالق  فعالیتهایی  به  رفتار سازمان

  طراحی  چگونگی  به  مربوط  تصمیمهاي،  بر این  دهند و عالوه می ارائه  جایگزین  هايفعالیت  از بین  انتخاب  را براي  روشنی

شوند و   باید استخدام  افرادي  چه، شوند  باید انجام  وظایفی  چه  کنند که می  مشخص هدف ها. کنند می  ساختار رانیز هدایت

 . یابند  اختصاص  افرادسازمانی  بین  منابع چگونه

  يهدف هااز  سازمان ها  اغلب اگر چه  اساس  بر این. شود می  تعریف  طبیعی  سیستم  یک  عنوان  به  سازمان،  دوم  در نگرش

  ابزار قابل  عنوان  از آنها به  توان کنند و نمی نمی  را هدایت  رفتار افراد سازمان، هدف هاکنند اما غالباً  می  حمایت  خاصی

،  سازمان  بقاي  هستند که  هایی گروه سازمان ها،  دیدگاه  از این. کرد  استفاده  سازمان  ملیاتع  بینی پیش  براي  اطمینانی

ساختار   غیر رسمی  صورت  به  هدف  این  به  یابی  دست  براي  جمعی  دسته  هاي بافعالیت  که  بوده  افراد آن  مشترك  هدف

 . اند یافته

  دیدگاه،  کلی  دو مطلب. دانند تر می پیچیده، آنهارا با رفتار افراد  و ارتباط  سازمانی  يهدف ها  طبیعی  سیستم  پردازان نظریه

  که  و واقعی  شده  بیان  يهدف ها  بین، از موارد  در بسیاري  اینکه  اول. کنند می مشخص  سازمانی  يهدف ها  آنها را درباره

  حتی  تاکید دارند که  طبیعی  سیستم  گران تحلیل  اینکه  دوم. ردوجود دا  سنخیت  عدم، شود می پیگیري  سازمان  بوسیله

  کنند که می اشاره  آنان. گذارند بر رفتار افراد تاثیر می  نیستند که  ییهدف هاآنها تنها ، شوند می  مقرر دنبال  يهدف ها وقتی
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. کنند  را نیز پیگیري  حفاظتی يهدف هایا   یحمایت  يهدف هاباید   محصول  به  مربوط  يهدف هابر   عالوه سازمان ها  همه

  خود نیز انرژي  حفظ  باید براي  هر سازمانی، نماید تولید کاالو خدمات  خود را صرف  منابع  تواند کلیه نمی  سازمانی  هیچ

  با هویت  افرادي شاملو   جدا از محیط  اي بسته  سیستم  عنوان  را به  سازمان  که  قبلی  با دو نگرش  سوم  نگرش. کند  صرف

  جریان  به  آنها را باز و وابسته  داند بلکه نمی و جدا از محیط  بسته  تنها سیستم  را نه سازمان ها، کردند می  تلقی  و ساده  ثابت

نها را آ، بخشد می  را شکل سازمان ها،  محیط،  سیستمی  بانگرش. داند می  محیطی  و اطالعات  منابع،  از کارکنان  مداومی

 . کند و در آنها نفوذ می  حمایت

خود را   و انرژي  وقت  را وادارکرد که  باید افراد گوناگونی،  سازمان  حیات  ادامه  براي  دارند که  توافق  نکته  براین  نگرش  هر سه

آنها   توان می  گوناگونی  از راههايو   بوده  افراد متفاوت منافع  تاکید دارد که  سیستمی  نگرش، وجود  با این. کنند  صرف  در آن

  را ترك  آن، آیند در می  آن  عضویت  کنند به می  دریافت  از سازمان  که منافعی  افراد بر مبناي. کرد  همکاري  را وادار به

  يهدف ها  ايافراد دار  کرد که  فرض  توان نمی،  نگرش  با این. کنند می  مشارکت  سازمان جاري  کنند یا در فعالیتهاي می

  به  مذاکره  صرف  سازمان  وقت  عمده  قسمت  بنابراین. کنند می  تالش  سازمان  بقاي  براي  طور روزمره  هستندیا به  مشترکی

  تحکیم  را با هدف  مشترکی دهد و هنجارهاي  آگاهی  آنان  به  که  افراد و ایجاد سیستمهایی  گوناگون  منافع  منظور برآوردن

را   موقتی  ائتالفهاي  به  و پیوستن  حفظ  درجهت  کارکنان  وجود آورد تا بتواند تالشهاي  آنها به  میان  موثر با سازمان  روابط

 . نماید  کنترل

   در سازمان هدف ها  نقش

  وضعیت  توصیف با، هدف ها،  معتقد است»  اتزیونی«. اند شده  مطرح  متعددي  نقشها و کارکردهاي،  سازمانی  يهدف ها  براي

روند چرا  شمار می  به  سازمان  مشروعیت  براي  منبعیهدف ها،  بر این  عالوه. دارند  آن  براي  یابی کارکرد جهت،  سازمان  آینده

  از آن  و خارج  سازمان  افراد یک  براي، هدف ها. کنند می  را توجیه آن  موجودیت  و در حقیقت  آن  فعالیتهاي  که

 . کنند  را ارزیابی  سازمان  موفقیت سازند که می  را فراهم  هاییاستاندارد

 . کنند می  را فراهم  وجود جهت  احساس، هدف ها •

  احساس  یک  بدون  محیطی تغییرات  به  نسبت  که  نحوي  خواهند شد به  متمایل  سرگردانی  به سازمان هاافراد و ،  هدف  بدون

  خود را تقویت  انگیزه سازمان هاافراد و ،  باهدفگذاري. دهند می  نشان  واکنش، هستند  آن  لدنبا  واقعاً به  از آنچه  روشن
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  کمک، با آنها روبرو هستند  که  ناپذیري اجتناب  بر موانع  در غلبه  آنان به  آورند که می  دست  به  الهامی  کنند و منبع می

 . کند می

  .کنند را متمرکز می ما  تالشهاي، هدف ها •

یا   هدف  یک  باانتخاب. رو دارند  از آنها پیش  استفاده  براي  زیادي  ممکن  محدود و راههاي  منابع  هر فرد و سازمانی

  از این  استفاده  چگونگی  براي  شودو تعهدي می  بندي اولویت  منابع  از این  استفاده  براي،  مرتبط  يهدف هااز   اي مجموعه

  افراد زیادي  باید فعالیتهاي  مدیران  یابد چرا که می  بیشتري  اهمیت سازمان  در یک  موضوع  این. گردد میایجاد   کمیاب  منابع

 . سازند  را هماهنگ

 . کنند می  ها و تصمیمها را هدایت برنامه، هدف ها •

 . دهند می  جهتات تصمیم  به  هستند که هدف ها  گیرند و این می  شکل هدف ها  براساس  و بلندمدت  کوتاه  هاي برنامه

 . سازند می  را ممکن  پیشرفت  ارزیابی، هدف ها •

  افراد و مدیران  به  عملکردخواهد شد که  براي  استانداردي،  مشخص  بندي زمان  با یک  گیري اندازه  و قابل  روشن  هدف  یک

  از اینکه  آن  از طریق  هستند که  از فرآیند کنترل  اساسی بخش  یک هدف ها،  بنابراین. دهد را می  پیشرفتشان  ارزیابی  امکان

 . شود می  حاصل  اطمینان، اند شده  آنها طراحی  به  دستیابی  براي  که هایی  و برنامه هدف ها  و فعالیتهابراساس  اقدامات

  
 هدف ها  و شبکه  مراتب  سلسله،  انواع 

 هدف ها،  بنابراین. شوند  پشتیبانی فرعی  يهدف ها  وسیله  باید به  کلی  يهدف هاکنند و  می  را بیان  نهایی  نتایج، هدف ها

 . دهند می  را تشکیل  شبکه  یک  و هم  مراتب  سلسله  یک  هم

  در راس. شود می افراد مشاهده  مشخص  يهدف هاتا   کلی  فاهدااز   سازمانی  يهدف ها  مراتب  سلسله،  صفحه بعد در شکل

از   انتظار جامعه  دهندة نشان  که  بعداجتماعی  یک.  دو بعد است  داراي  وجود دارد که "Purpose"،  اتبمر  سلسله  این

از   پس.  است  آن  یا اقتصادي  بعد بازرگانی،  دوم.  است)  عمومی رفاه  مانند افزایش(  مقاصد خاصی  برآوردن  براي  سازمان

"Purpose" عمومی  و استراتژیهاي هدف ها  خود به، هدف هااز   دو سطح  این. قرار دارد  تماموری،  مراتب  سلسله  در این  

، وجود دارند  کلیدي  نتایج  هاي در حوزه  خاصتر مانند آنچه  يهدف ها،  مراتب  سلسله  بعدي  در سطح. شوند می  شکسته
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هدف   به  مراتب  سلسله این،  ستند و در نهایته  سازمانی  بخشها و واحدهاي  در سطح هدف ها،  از این  پس. شوند می  دیده

 . شود می  منتهی  افراد سازمانی  يها

  

   
 

  گوناگون  در سطوح  مدیران. یابد نیز پیوند می  سازمانی  مراتب  و سلسله  با فرآیند هدفگذاري هدف ها  مراتب  سلسله  مفهوم

  را تعیین 4تا  1  سطوح  يهدف ها،  ارشد سازمان و مدیران  مدیره  هیات. دسروکار دارن هدف هااز   گوناگونی  با انواع  سازمانی

 7و  6  سطح  يهدف ها  سازمان  پایین  ردة  سروکار دارند و مدیران 6تا  4  سطح  يهدف ها  با تعیین  میانی  مدیران. کنند می

 . کنند می  را تعیین

نظر وجود   اختالف، باال رااختیار کند  به  یا پایین  پایین  اید رویکرد باال بهب  یشهدف ها  در تعیین  سازمان  که  باره  در این

در رویکرد   که  کنند در حالی می  خود را تعیین زیردستان  يهدف هاباالتر   سطوح  مدیران،  پایین  در رویکرد باال به. دارد

  رویکرد باال به  طرفداران. کنند می  خود ارائه  باالدستان  به و خود را تعیین   به  مربوط  يهدف ها  زیردستان، باال  به  پایین

ارشد   را مدیریت هدف ها  این  دارد که  سازمان  کلی  يهدف ها  از طریق  هدایت نیاز به  سازمان  کل  کنند که می  مطرح،  پایین

  اطالعات  داشتن  نیاز به  ارشد سازمان  مدیریت  که معتقدند، باال  به  پایین  نگرش  طرفداران،  درمقابل. کند می  تعیین  سازمان

و تعهد   انگیزش،  با آغاز فرآیند هدفگذاري  زیردستان،  بر این  عالوه. دارد هدف ها  در قالب  تر سازمان پایین  ازسطوح
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  کمتري  از مطلوبیت  پایین  هر چند رویکرد باالبه  دهد که می  نشان  تجربه.  خواهند داشت هدف ها  به  نسبت  بیشتري

تاکید بر ، هر دو رویکرد  بودن  اساسی  در عین. کنند نمی  کفایت  تنهایی  دو رویکرد به  از این  یک  اما هیچ  برخوردار است

 . ها دارد برنامه  و فوریت،  رهبري  سبک،  سازمانی  فرهنگ،  سازمان مانند اندازة  عواملی  شامل،  موقعیت  به  بستگی  یکی

  و وقایع  از نتایج  اي معموالً ازشبکه هدف ها.  ستهدف ها  شبکه، شود  توجه  باید بدان هدف ها  دربارة  که  دیگري  مفهوم 

  هایی راه  افراد اغلب، نکنند  یکدیگر را حمایتهدف هانشود و اگر   توجه هدف ها  بین  ارتباط  اگر به. اند شده  تشکیل  مطلوب

  به  سازمان  با مصالح  در مخالفت  است  ممکن  راههایی  چنین  که  باشد درحالی  واحد خودشان  نفع  به  هکنند ک می  را دنبال

  بلکه. شود  دیگر دنبال  هدف  با تنها یک  هر هدف  که  مفهوم  این  هستند به  خطی  ندرت به هدف ها. باشند  کل  یک  عنوان

  هدف  از خود وچندین  پیش  هدف  چندین  به  هر هدف  یعنی. دهند می  را تشکیل  چندگانه  با ارتباطات  شبکه یک هدف ها

  کامالً با یکدیگر همخوانی هدف هااز  شبکه  این  اجزاي  کنند که  حاصل  باید اطمینان  مدیران.  است  از خود مرتبط  پس

 . )Koontz and Weihrich  ،O'Donnell(دارند

 : دف هاه  از تعیین  منظور اصلی  سه

  پیروي  براي  راهنمایی خطوط  و بنابراین  را تعیین برسد  بدان  دارد در آینده  تالش  سازمان  که  مطلوبی  وضعیت هدف ها) 1

 کنند می  فراهم  سازمان  کارکنان

 کنند می  را ارائه  سازمان  وعیتیا مشر  وجودي  فلسفه، هدف ها) 2

 آید پدید می  عملکردسازمان  یابیارز  آنها امکان  براساس  کنند که می  ها را فراهماز استاندارد  اي مجموعه، هدف ها) 3

 :  کنند  می  را ارائه هدف هااز   سطح  سه  اساس  بر این  سپس

  در قالب  کلی  يهدف ها،  کل  یک  عنوان  به  سازمان  در سطح  یعنی،  سطح  ترین و عمومی  ترین در گسترده،  اول •

  آینده  شرایط  دربارة  و عمومی  کلی هاي عبارت، هدف ها  این. شوند می  عنوان  ماموریت  یا بیانیه  رسمی  يهدف ها

  سازمان  براي  اي بیشتر از سایه  اغلب  که  است قدري  به هدف ها  این  و عمومیت  کلیت. راهنما هستند  و اصول

 . باشد  پراهمیت  بسیاري  سازي فرهنگ براي  است  ممکن  سایه  کنند هر چند این نمی  فراهم
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، بخشها  اینکه  هستند دربارة  تري مشخص  هاي عبارت، شوند می  منشعب  رسمی  يهدف هااز   که  عملی  يهدف ها •

  گیري اندازه  قابل  نتایج  نوعاً بر حسب  عملی  يهدف ها. را دارند  کاري  چه  قصد انجام دپارتمانها یا واحدها

 . کنند می  فراهم  سازمان  کارکنان  جاري  فعالیتهاي  براي  استانداردها و راهنمایی، هدف ها  این. ندشو می بیان

در   عملیاتی  يهدف ها. روند شمار می  به  سازمانی  يهدف ها  ترین و مشروح  ترین مشخص  عملیاتی  يهدف ها •

  کارهایی  باید چه  در سازمان  ر فرد بخصوصیکنند ه می  مشخص  شوندکه ذکر می  مشاغل  مانند شرح  مستنداتی

 . دهد  انجام

  

 
  

 :  مطلوب  سازمانی  يهدف ها  ویژگیهاي

  ارائه هدف ها  این  براي  ویژگی و دوازده  کرده  توجه  گیري تصمیم  از دیدگاه  سازمانی  يهدف ها  ویژگیهاي  به»  هریسون«

 : کند می  مطرح  پرسشهایی  ویژگیها را درقالب  این  وي. تندهس  گیري تصمیم  موفقیت  ضامن  کند که می

 آنها هستند؟  و پشتیبان  مرتبط  سازمان  با مقاصد اصلی هدف هاآیا .  بودن  مرتبط 

 اند؟ کرده  آشکار را لحاظ  محدودیتهاي، هدف هاآیا .  بودن  عملی 

 کنند؟ می  فراهم  سازمان  سطوح  هدر کلی  مدیران  را براي  چالشی هدف هاآیا .  بودن  چالشی 

 کرد؟  بندي اولویت اهمیتشان  آنها را براساس  کرد یا حداقل  کمی  توان را می هدف هاآیا .  گیري اندازه  قابلیت 

 ،آنها  از حصول  اطمینان براي  معین  آنها را در مقاطع  و پیشرفت  را زمانبندي هدف ها  توان آیا می.  زمانبندي  قابلیت 

 کرد؟  بازبینی
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  مناسب  تعادل  رادر یک  سازمانی  و ضعف  قوت  دارند و نقاط  سازمانی  فعالیتهاي  بر تمامی  تاکید نسبی هدف هاآیا .  تعادل 

 دارند؟ می  نگه

  اقداماتاز  اي همجموعرااسیر دارد خود  احتمال  هستند یا سازمان  انعطاف  قابل  کافی  اندازه  به هدف هاآیا .  انعطاف  قابلیت 

 ببیند؟  خاص

 ؟ است شده  انجام  بموقع  ییهدف ها  چنین  آیا تعیین،  سازمان  محیط  به  با توجه.  بودن  بموقع 

 قرار دارند؟  تکنولوژیکی  موجود توسعه  در مرزهاي هدف هاآیا .  روزآمد بودن 

 را در نظر دارند؟  آن  هستند یا تنها بقاي  رشد سازمان  متضمن هدف هاآیا . رشد 

 فراترند؟  آن  به  مربوط  هاي از هزینه  وضوح  به هدف هااز   حاصل  آیا منافع.  هزینه  اثربخشی 

  مدیران  تک  عملکرد تک حسابرسی  قابلیت، شوند می  تعیین هدف ها  به  دستیابی  براي  که  آیا وظایفی.  حسابرسی  قابلیت 

 سازند؟ می  فراهم  را در سراسر سازمان

  بیان  هایی توصیه  صورت دانند و آنها را به زیر می  کیفیتهاي  را داراي  مناسب  يهدف ها» ویلیامز«و » آرلند«، » دوبرین«

 :کنند  می

 . کنید  بیان، شود  باید انجام  آنچه  دربارة  روشن  و جهتهاي  عملیاتی  را با عبارتهاي هدف ها.  خاص 

  آنها آسان  به  دستیابی دربارة  کنید تا قضاوت  تعیین)  کمی  صورت  ترجیحاً به(  گیري اندازه  را قابل  تایجن.  گیري اندازه  قابل 

 . باشد

 . پذیر باشد اند بایدامکان شده  بیان  که  اي گونه  به هدف ها  به  دستیابی. کنید  تنظیم  بینانه را واقع هدف ها.  دستیابی  قابل 

 .  آنهازیادتر است  به  دستیابی  دارند و احتمال  بیشتري  ارزش  مکتوب  يهدف ها  ا بنویسید چرا کهر هدف ها.  مکتوب 

 . شود  و واحدحاصل  جامع  برنامه  یک  کنید که  هدفگذاري  نحوي  به  اصلی  هاي حوزه  تمامی  براي.  جامع 

  کل  دیگر افراد و گروهها وهمچنین  يهدف هابا   که کنید  هماهنگ  نحوي  افراد و گروهها را به  يهدف ها.  هماهنگ 

 . باشند  همخوان،  سازمان

 . وجود آید  تضادها به  و رفع  منابع تخصیص  براي  تا راهنمایی شوند  بندي آنها اولویت  اهمیت  براساسف اهدا.  بندي اولویت 
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 . کنید  تعیین  زمان،  آن  یفرع  يهدف هایا   اصلی  هر هدف  به  دستیابی  براي.  بندي زمان 

 . باشد  آنها وجود داشته  تعدیل  امکان  با تغییر شرایط  کنید که  تنظیم  اي گونه  را به هدف ها.  منعطف 

  حساب  به  هدف، نشوند  پذیرفته  که  تا زمانی  روانشناختی  از لحاظ هدف ها. قرار دهید  را مورد پذیرش هدف ها.  مقبول 

 . باشد  سازمان  کارکنان  و توسط  باید درونی  پذیرش  ینا. آیند نمی

 بودن اهداف SMART خصوصیت

 (Specific Objectives) مشخص ومعین واختصاصی باشد .1

  )( Measurable گیري باشند قابل اندازه .2

  )(Attainable یافتنی باشند دست .3

  )(Relevant مرتبط با هدف کلی باشند .4

  )(Time-bounded داراي زمان مشخص باشند .5

 :خوب  هدف گذاري ویژگی هاي

 . باشد واضح و مشخص، هدف باید روشن •

 . هدف باید واقع بینانه باشد •

 . شود در قالب یک جمله مثبت بیان ومدون  و هدف باید مکتوب •

 . باشد کننده هدف باید تهییج •

 . مقید به زمان باشد و هدف باید کمی و قابل اندازه گیري •

 . را و دست یافتنی باشدهدف باید قابلیت اج •

 . ماموریت ها و ارزشها تدوین شوند هدف باید در راستاي •

 . باشند ذینفعان سودمند براي همهو و قابل قبول  هدف باید براي تمام اعضاء قابل فهم •

 . هدف بایدمورد تائید باشد •

 . انعطاف پذیر باشند هدف باید •

  .هدف باید متناسب با منابع و امکانات تدوین گردد •
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 :گذاري  هدف و مزایاي محاسن

 . هدف گذاري امکان اندازه گیري پیشرفت و بهبود را فراهم می نماید •

 .می شود به نفس اعتماد باعث افزایش و هدف گذاري انگیزه و روحیه تالش را بهبود می بخشد •

 . و وحدت می گردد ایجاد هماهنگی هدف گذاري باعث •

 . بی معنی است  برنامه بدون هدف ،شرط الزم برنامه ریزي است هدف گذاري •

 . می شودانحراف در عملکردها و برنامه ها  و اجتناب از  هدف گذاري باعث تمرکز بر فعالیت ها •

 . و ارزیابی عملکرد را فراهم می نماید هدف گذاري امکان تدوین شاخصها و معیارها •

 . می کند را فراهم و پیامدها نتایج هدف گذاري امکان مقایسه •

 . گذاري میزان کارایی و اثر بخشی سازمان را معین می کندهدف  •

 . می کند و مشخص شناسایی هدف گذاري فعالیتهاي زاید را •

 . می کندباعث رشد و تعالی  و  را بیشتر هدف گذاري احتمال موفقیت •

 :و برنامه ریزي  رابطه بین هدف

، برنامـه  و هـدف بـدون   اثر بخشـی نداشـته   هدف امه بدونبرن. وجود دارد گذاري و برنامه ریزي ارتباط تنگاتنگی بین هدف

حرکـت   که چگونگی و برنامه ریزي فرآیندي است است برنامه ریزي هدف گذاري جزء الینفک. و رویایی بیش نیست خیال

ق قتح براي و ابزاري وسیله بلکه نیست هدف برنامه ریزي خود. را مشخص می نماید) هدف(از وضع موجود به وضع مطلوب

 برنامه ریزي مناسب شرط کافی است و شرط الزم هدف گذاري خوب، و سازمانی فردي و بهبود موفقیت براي. داف استاه

 :و ارزیابی عملکرد  هدف بین رابطه

. خواهد بـود  منابع اتالف معطوف به هدف نباشد انجام می شود که اگر و واحدها سازمان هانظارت و ارزیابی هاي زیادي در 

میـزان   زیرا هدف ارزیابی، نیست ارزیابی مقدور بدون هدف گذاري. می بخشند معنی و جهت که به ارزیابی هستند هدف ها

فرآینـدي اسـت کـه     ارزیابی عملکرد. و مشخص نباشند ارزیابی امکان پذیر نخواهد بود معین اگر اهداف اهداف است تحقق

شاخص ها و معیارهـاي ارزیـابی عملکـرد بایـد براسـاس      . ی کندم معین و فاصله را قرار داده نتایج را با اهداف مورد مقایسه

 . گردند اهداف پیش بینی شده تدوین
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 برنامه ریزي و بودجه ریزي

 :به صورت زیر ارائه شده است ، تعریف قانونی بودجه، در قانون محاسبات عمومی

بینی درآمدها و سایر منابع پیش گردد و شاملبرنامه مالی دولت است که در یک سال مالی تهیه می، بودجه کل کشور

 . شودي قانونی میهدف هاها و براي انجام عملیاتی که منجر به سیاست، هاتأمین اعتبار و برآورد هزینه

سیاستها و اهداف ، ترین سندي است که هر سازمان از طریق آنبودجه مهمترین و در واقع جامع، بر اساس تعاریف فوق

البته نباید تصور کرد که . ریزي و کنترل استابزار مدیریت در امر برنامه، ریزينابراین بودجهب. نمایدخود را اعمال می

ابزاري است که از ، ریزيبلکه بودجه. هاي مخارج استاي براي کاهش و محدود کردن هزینهبودجۀ هر سازمان وسیله

هایی که بر پایه فهم درست و تجزیه و بودجه. دشوبرداري میبهرهبهینه ترین شکل ممکن،  طریق آن منابع سازمان به 

هاي مورد  بودجه فعالیت. کندنقش مهم و مثبتی براي سازمان ایفاء می، هاي سازمان استوار باشد تحلیل دقیق فعالیت

مشکالت ، فعالیتهاي سازمان جهت ندارد، بدون وجود چنین اهدافی. کندانتظار را تنظیم و اهداف مدیریت را منعکس می

 . به نحو مطلوب تنظیم نخواهد شد، هاي اصولی در سازمانمشیشود و در نتیجه سیاستها و خطاز پیش برآورد نمی

همچنین . ریزي بلندمدت را ایجاد خواهد کردامکان برنامه، بودجه به شرط آنکه خوب تهیه شود و دقیق استفاده گردد

. آوردارتباط و هماهنگی به وجود می، هاي سازمانبیشتر بخش دهد و درچارچوبی جهت مقایسه ارقام واقعی به دست می

سازمان در صدد بر ، کند و ازطریق آنبینی میپیش، ریزي در واقع وضعیت مالی سازمان را براي مدت زمانی معینبودجه

بودجه به عنوان . ي مورد نظر خود برسدهدف هاریزي کند که بتواند به آید تا با امکانات محدود خود طوري برنامهمی

هاي مالی سازمان نیست؛ دهنده فعالیتتنها یک سند مالی و نشان، فرهنگی و اجتماعی، مدت اقتصاديیک برنامه کوتاه

تر از آن مطرح است و باید هاي بلندمدت و شاید جدياجتماعی و فرهنگی آن به همان قوت برنامه، بلکه ابعاد اقتصادي

 . ر گیردقرا، در مرکز تصمیمات سازمان

 :ریزيفرآیند بودجه

، این مدل. اندو همکارانش تهیه نموده "کرامر "مدلی است که ، ریزيیکی از مهمترین مدلهاي ارائه شده در بودجه

 :مراحل این مدل عبارتند از، اي براي بودجه استداراي یک فرآیند پنج مرحله

 ریزي بلندمدتبرنامه -1
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  ریزي عملیاتیبرنامه -2

 ايبودجهریزي برنامه -3

 تدوین بودجه -4

 کنترل بودجه -5

تعیین استراتژیهاي نیل به اهداف و ، تعریف اهداف اصلی سازمان: ریزي بلندمدت به مسائلی همچوندر مرحله برنامه

تالش مدیریت آن است که رسالتها و آرمانهاي ، در این مرحله. شودپرداخته می، ریزي عملیاتی اولیهفرآیند برنامه

 . هر چند که این آرمانها جنبۀ سودآوري و مالی نداشته باشند. تعریف شود بلندمدت سازمان

در این زمینه با توجه . نمایدمدیریت براي تدوین بودجه ناچار است که به سطوح عالی سازمانی توجه می، در مرحله دوم

هاي مختلف قسمت، در این مرحله .شودتدوین می، ساله 3تا  1اي عملیاتی براي یک دوره برنامه، به اهداف اصلی سازمان

طرح الزم براي ، گردد؛ و در نهایتهاي عملیاتی مناسب براي نیل به اهداف مورد نظر انتخاب میشود و برنامهارزیابی می

 . گرددها تدوین میاجراي برنامه

الزم براي تدوین بودجه داده  دستورالعملهاي، در اینجا به کارگزاران. ریزي بودجه استبرنامه، مرحله سوم فرآیند بودجه

ریزي عملیات بودجه، مرحلهدر این. گرددبوضوح تعریف و مشخص می، ها و ساختارمسئولیت، شود و ابزارهاي سنجشمی

هاي هر بخش درآمدها و هزینه. گیردبودجه جنبه عملیاتی به خود می، در مرحله چهارم. باید به طور ساالنه بازنگري شود

انجام  بوسیله مراکز مختلف سازمان و از سوي واحد مرکزي، هاي تهیه شدهاصالح بودجه. گرددص میاز سازمان مشخ

سنجش انحرافات و . هاي تهیه شده استکنترل و بازنگري در بودجه، یکی از مهمترین مراحل در فرآیند بودجه. پذیردمی

این عمل . گرددریزي است و آخرین مرحله تلقی میهیکی از مراحل بودج، هاي آتیپراکنشها براي تعدیل بودجه در دوره

 . گیردمعموالً ماهانه و بر اساس گزارشهاي ارائه شده انجام می

 :آشنایی با عناوین اصلی طبقه بندي عملیات بودجه 

 . هاي سازمان یافته همگن که بخش عمده و قابل مالحظه اي از وظایف را در بر میگیردمجموعه اي از کوشش: امور 

و برنامه ریزي دراز مدت و میان  مجموعه وظایف مشخصی است که حاوي برنامه هاي به هم مرتبط بوده:  فصل

 . در قالب آن انجام می گیرد، ي اساسیهدف هامدت براي نیل به 
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ي اساسی فصل را در چهارچوب هدف هامجموعه اي از عملیات مرتبط به هم است که اجزاي آنها قسمتی از:  برنامه

 . ها تامین میکند ها و خط مشی ستسیا

یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که براي تحقق بخشیدن به هدف هاي برنامه ساالنه طی یک :  فعالیت

 سال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاري تامین میشود

، و یا اجتماعی صادياقت ت که بر اساس مطالعات توجیهی فنی،مجموعه عملیات و خدمات مشخصی اس: طرح

 . توسط دستگاه اجرایی انجام میشود

 اي بودجه برنامه

اولین بار در ، ايبودجه برنامه. دهداي عملیات سازمان را به شکل برنامۀ کاري تنظیم و در دسترس قرار میبودجه برنامه

الزم جهت اصالح مدیریت  هايمأمور بررسی، جمهور آمریکاکه از طرف رئیس "کمیسیون هوور  "توسط  1949سال 

اي این بود که بودجه دولت به شکلی تهیه هدف از تهیه بودجه برنامه. مطرح گردید، ي دولتی شده بودسازمان هادر 

ها وعملیات دولت بر بندي هزینهدر این بودجه. ارباب جراید و مردم آسان شود، گردد که درك آن براي نمایندگان کنگره

آنچه اهمیت ، در این روش. شودورد نظر در قالب طرح یا فعالیت برآورد و تجزیه و تحلیل میاساس مقاصد و اهداف م

در بودجه . شودختم می) امور(شروع و به باالترین سطح ) فعالیت یا طرح(ترین قسمتها از جزییدارد این است که برنامه

، داند که براي امور و بخشهاي مختلفسازمان می، اس آنگیرد و بر اسها قرار میها در داخل برنامهاي مواد هزینهبرنامه

-اي ابتدا وظایف و اهداف معین و سپس این وظایف و اهداف به نحوي طبقهدر بودجه برنامه. چه مقدار اعتبار نیاز دارد

 . گرددآورد میبینی و براعتبار الزم براي آنها پیش، آید و در نهایتهایی مشخص در میشود که به صورت برنامهبندي می

 ايمزایاي بودجه برنامه

زنند و معموالً ریزي میها دست به یک نوع برنامهدستگاه، بر اساس این روش:  ریزي و کنترل عملیات برنامه بهبود -1

ایف ها نیز بر اساس اهداف و وظبرنامه، دهند و از طرف دیگراستفاده قرار می روشهاي یکسانی را مورد، ریزيجهت برنامه

 . سازدشود وکنترل عملیات را آسان میمیها ریزياز این رو موجب بهبود در برنامه. گرددتعیین می

سازد که سیاستگذاران و اي این امکان را فراهم میبودجه برنامه: آوردامکان تجدیدنظر در بودجه را فراهم می -2

هاي پیشنهادي را با یکدیگر مقایسه و در برنامه، م عملیاتبتوانند با آگاهی کامل از حج، مسئولین سطح باالي سازمان
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چرا که مجلس . به نفع سازمان است، تر تنظیم گردداي کاملهر چه بودجه برنامه. صورت نیاز آن را تجدید نظر کنند

 . یددخل و تصرف نما، عدد و رقم پیشنهادي آن را هنگام بررسی و تعریف، تواند به سادگی و بدون استداللنمی

-از آنجا که اعتبارات پیشنهادي از سطوح پایین سازمان به سطوح باالتر جریان می: ها عدم تمرکز در برآورد هزینه -3

 . آوردبودجه می اي عدم تمرکز سازمان رابودجه برنامه، یابد

ها و عملیات با نامههماهنگی بر، یکی از نکاتی که در بودجه از اهمیت باالیی برخوردار است: هماهنگی عملیات  -4

این وظیفه را به شکلی شایسته و مطلوب ، ايي آن به خصوص در سطح کالن است؛ که بودجه برنامههدف هایکدیگر و 

 . دهدانجام می

هدف ها و توان از برنامهاي میبا مطالعه بودجه برنامه. تواند با مطالعه آن از اقدامات سازمان مطلع گرددهر فردي می -5

 . هایی را که تنظیم کرده است به مردم گزارش دهدتواند برنامهازمان آگاه شد و همچنین سازمان نیز میي سها

 بودجه عملیاتی 

اي تري از بودجه برنامهبه عبارت بهتر بودجه عملیاتی شکل پیشرفته. اي استبودجه عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه

مانند بودجه (دهد فعالیتها و طرحها نشان می، هاتفکیک برنامه هعملیات سازمان را ب بودجه عملیاتی عالوه بر اینکه. است

تفاوت . گرددگیري حجم کار محاسبه میبر اساس اندازه، هاي عملیات نیز طبق روشهاي فنیِ دقیقهزینه) ايبرنامه

ودجه عملیاتی حجم عملیات بر اساس در ب. گیري حجم عملیات استاي و عملیاتی در اندازهاساسیِ بین بودجه برنامه

گیري قیمت تمام شده و یا اندازه، شود و هزینه عملیات به روشهاي مختلف از قبیلگیري میدقیقاً اندازه، اصول فنی

 . گرددحجم کار محاسبه می

گیري اندازهغیرقابلو یا عملیات) سازيمثل عملیات فنی وساختمان(گیري عملیات قابل اندازهاصوالً عملیات به دو دسته

بایستی ، در نتیجه براي آنکه بتوانیم حجم واقعی عملیات را محاسبه کنیم. شودتقسیم می) مثل تحقیقات و پژوهش(

سپس ، واحد مناسبی را با توجه به نوع عملیات براي آنها انتخاب کنیم که ابتدا به مرور زمان ثبات خود را از دست ندهد

 . ام کوشش واقعی کار انجام شده را نشان دهدقابل شمارش باشد و سرانج

بینی بایستی رابطه صحیح و منطقی بین حجم کار انجام شده و پیش، در برآورد بودجه عملیاتی، نکته قابل توجه اینکه

تعیین نرم و استاندارد براي . به طوري که نتایج حاصله با واقعیتها تطبیق داشته باشد، ها وجود داشته باشدهزینه
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، باشندریزي پیشرفته میدر کشورهایی که داراي نظام برنامه. تر از سایر فعالیتها استگیري سادهالیتهاي قابل اندازهفع

 . اي برخوردار استاز جایگاه ویژه، استفاده از نرخها و استانداردها

تواند سودمند ي عملیاتی میترین شکل ممکن گزارش داده و براي مدیران واحدهاها را به جزئیهزینه، بودجه عملیاتی

، همچنین از آنجا که بودجه عملیاتی همواره ناظر بر ارتباط میان مواد هزینه و محصول نهایی واحد عملیاتی است. باشد

 . تجارب بدست آمده و نرمها و استانداردهاي موجود تکیه دارد، بنابراین به روند گذشته

 هبرنامه و بودج، ارتباط ارگانیک بین سیاستها

برنامه و بودجه به عنوان یکی از دالیل اصلی ضعف و شکست ، هاوجود نداشتن رابطه قوي و اتصال ارگانیک بین سیاست

، سازمان هادر بسیاري از . باشدهاي کالن و راهبردي میریزي و عدم حصول به نتایج و اهداف قابل انتظار از برنامهبودجه

پذیرد و ي به عنوان سه اقدام مستقل و جداي ازیکدیگر شکل گرفته وصورت میریزریزي و بودجهبرنامه، سازي تصمیم

-منابع درآمد و هزینه بینی و برآورد دقیق ازوجود پیشعدم  ازدیگرسو. باشداین یک نقص عمده در سیستم سازمان می

-اد شده در فرآیند بودجههاي یضعف، به عبارت دیگر. شودمنجر به فقر کارآیی عملیاتی بودجه می ،هاي بعدهاي سال

 . گرددبینی شده میهاي سیاستگذاري و اهداف پیشبدون توجه به اولویت منجر به تدوین بودجه، ریزي

ریزي از یکدیگر مجزا و منفک شده ریزي و همچنین بودجهبرنامه، سیاستگذاري، در صورت نبودن این فرآیند مؤثر و کارآ

وجود نخواهد ، هاي استراتژیک سازمان و منابع موجودنگی و تناسب بین اولویتو هیچ گونه تضمینی براي ایجاد هماه

این ناهماهنگی و منطبق نبودن منجر به بروز شکاف آشکاري بین آنچه از سوي مسئولین و مدیران ، در نهایت. داشت

م توجه شود که فرآیند در نتیجه باید به این اصل مه. کندایجاد می، دهدسازمان تعهد شده و آنچه در واقع رخ می

قبل از آنکه صرفاً برنامه تخصیص منابع و هزینه باشد باید نیروي محرکه اعمال سیاستها و ، ریزي در سازمانبودجه

 . بینی شده باشدراهبردهاي کالن سازمان جهت تحقق اهداف پیش

 ریزيریزي و برنامهرابطه بین بودجه

در واقع . ضرورتی انکارناپذیر است، باشدتوسعه و کارکردي مطلوب می، دعی رشداستفاده از برنامه در هر سازمانی که م

ریزي است که وضعیت ریزي نیز در واقع نوعی برنامهبودجه. زندبینی آینده دست میریزي به پیشهر سازمانی با برنامه

آید تا با امکانات محدود دد برمیطریق آن سازمان در ص گردد و ازبینی میمالی سازمان در آن براي مدت یک سال پیش
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وضعیت مالی سازمان براي یک ، از آنجا که دربودجه. ي مورد نظر برسدهدف هاریزي کند که بتواند به طوري برنامه، خود

ریزي ایران در نظام برنامه. گرددمدت محسوب میریزي کوتاهریزي نوعی برنامهلذا بودجه، گرددبینی میسال مالی پیش

 . مدت استجایگزین برنامه کوتاه، ودجهواژه ب

-بودجه. توان اینها را دو فرآیند جدا و منفک از هم به حساب آورداند و نمیریزي دو روي یک سکهریزي و بودجهبرنامه

ها و  ریزي بدون بودجه در واقع پرواز در آسمان خیاالت و آرمانبرنامه .ریزي استریزي در واقع ترجمان ریالی برنامه

 . باشدمی اهدافاز اعداد و ارقام بدون در نظر گرفتن  نمایشیبرنامه در واقع نگاه به ریزي بدون بودجه

-طراحی یک برنامه مطلوب بدون رعایت اصول و نکات الزم جهت رسیدن به مقصد امري دشوار است و به طورحتم نمی 

به این دلیل ، گیردریزي صورت میراحل مختلف بودجهمجموعه کوششها و تالشهایی که در م. تواند ما را به هدف برساند

وري و شود که بیشترین بهرههاي عملیاتی سازمان طوري طراحی برنامه، است که با توجه به امکانات و تواناییهاي موجود

رح هاي مختلفی در خصوص آن مطها و اندیشهیابد که دیدگاهمنفعت نصیب سازمان گردد و این در شرایطی تحقق می

مدت هاي بلندمدت و میاناجتماعی و فرهنگی برنامه، شود؛ و از طرف دیگر بایستی راهبردها و سیاستهاي اقتصادي

 . طرح و پروژه معین گردد، سازمان در چارچوب همین بودجه به صورت فعالیت
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 :برنامه ریزي  ابزارو فنون

 نمودار گانت -1

ع برنامه ریزي تصویري به شما می اید که شامل دو محور عمـودي و افقـی   این نوع برنامه ریزي ابتدایی ترین و نخستین نو

نمودار گانت یک ابـزار  . که محور عمودي آن مراحل انجام کار و محور افقی مدت زمان انجام کار را نشان می دهد. می باشد

تی براي برنامه ت سودمند مدیری الی ها می ریزي و کنترل فع الی شـده و  ) ریزي برنامه(بینی  هاي پیش تباشد که ترتیب زمانی فع

ت دهد گرفته را نشان می هاي انجام فعاّلی 

ت الی ت پیش، ها لیست شده براي تهیۀ نمودار گانت ابتدا کلیۀ فع الی ت زمان هر فعشود و براسـاس   بینی می سپس موعد و مد

ت، درحین اجراي برنامه. گردد جدول گانت رسم می، تقدم زمانی الی بـراي  ، انـد نیـز در جـدول    یی که عمالً انجام گرفتهها فع

 . شوند مشخص می، مقایسه و انجام اقدامات اصالحی

 :ویژگی ها ي نمودار گانت 

 . می توانیم تشخیص دهیم که چه کارها و عملیاتی باید انجام شود -1

 . هر کار و یا هر عملیاتی شامل چه وظایف یا فعالیت هایی است  -2

 . کاري مشخص است زمان شروع و خاتمه هر -3

 چه وظایفی باید بطور همزمان دنبال گردد  -4

 در داخل هر عملیات چه وظایفی باید بطور متوالی انجام شود -5

 . زمان دستیابی به نتیجه نهایی کار مشخص است -6

 :معایب نمودار گانت

 . رابطه بین وظایف یک کار یا عملیات مشخص نیست -1

 . لیات ها و کارها مشخص نیسترابطه بین وظایف یک کار و وظایف دیگر عم -2

 . در مراحل و زمان هاي مختلف نمی توان درصد انجام کار را مشخص نمود و میزان پیشرفت کار را دانست -3

 . کنترل و ارزیابی توسط این نمودار مشکل است -4
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 : روش هاي شبکه اي -2

. ریـزي بـه روش شـبکه اي را بوجـود آورد    برنامه ، کوشش هایی که در رفع ایرادات وارده به روش نمودار گانت به عمل آمد

برنامه یا فعالیت و رابطه بین رویدادها و وظـایف  ، شبکه تصویري جامع و دقیق از وضع کلی و تمام مراحل اجراي یک طرح

 . اساس روش شبکه یکی فعالیت و دیگري رویداد است. آن است

ی ترین قسمت هر مرحله از کارهر شبکه که نتیجـه  نمایش داده می شود و عبارت است از جزی)  (فعالیت به صورت  -1

 . آن یک روبداد می باشد که خود منشاء فعالیت بعدي است

باید دقت داشت در روش شبکه تا یـک  . که نشان دهنده یک فعالیت است: نمایش داده می شود ôرویداد که به صورت -2

 . فعالیت به اتمام نرسد فعالیت بعدي شروع نخواهدشد

 :شیوه تنظیم شبکهمراحل یا 

 . تعیین و تعریف هدف -1

 . تهیه لیست یا فهرستی از فعالیت هاي منطقی -2

 . بین رویدادها و فعالیت ها) تقدم و تاخر(تعیین دقیق رابطه  -3

 شناخت دقیق روابط بین فعالیت ها -4

 : مزایاي عمده برنامه ریزي شبکه اي

 . ه غیر مستقیم را بیان می کندروابط بین تمامی فعالیت ها خواه به صورت مستقیم و خوا -1

 . مشکالت و موانع احتمالی در طول برنامه را مشخص و قابل رفع می کند -2

 . نشان می دهد که چه فعالیت هایی باید به موازات یکدیگر و چه فعالیت هایی باید به صورت سري انجام شود -3

 . روابط بین فعالیت ها را بطور دقیق نشان می دهد -4

 . پیچیده و مفصل را بسیار ساده و قابل درك بیان خواهد کرد برنامه هاي بسیار -5

 . براي تعیین زمان دقیق هر فعالیت از آمار و احتمال استفاده می کند -6

 . زمان الزم جهت انجام کامل یک طرح را تقریبا دقیق بیان می کند -7

 . کند امکانات الزم براي ارائه گزارش پیشرفت کار و بهبود کنترل مدیریت را فراهم می -8
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 PERT )(program evaluation and review techniqueروش ارزیابی و تجدیدنظر در برنامه -3

وقفه و تضاد در انجـام برنامـه و   ، این روش جهت به حداقل رساندن تاخیر. روش پرت براساس استفاده ازفرم شبکه قراردارد

یگر در این روش ما بـه دنبـال تعیـین هرچـه     به عبارت د. هماهنگ ساختن قسمت هاي مختلف یک طرح اجرایی می باشد

پس به عبـارت دقیـق تـر    . دقیق تر زمان الزم براي نیل به یک هدف نهایی و کوتاه کردن این زمان تا حد ممکن می باشیم

در این روش برنامه ریـز بـه دنبـال    . مبتنی بر طول مدت اجراي برنامه و روش هاي کوتاه کردن این مدت قرار دارد "پرت"

 . هرچه دقیق تر زمان نیل به هدف و کاهش آن زمان تا حد ممکن است تعیین

 :هدف هاي روش پرت 

 محاسبه احتمالی خاتمه کاردرزمان معین .1

 تعیین فعالیت هایی که در انجام پروژه ضروري است و حتما باید به موقع انجام شود .2

 ارزیابی تغییرات احتمالی در برنامه .3

 ارزیابی وحذف بعضی فعالیت ها .4

 :ش برآورد زمان رو

، فعالیت مورد نظر مطابق زمانی که براي آن بـرآورد شـده  : و اینکه آیا، اساس ارزیابی در روش پرت بر زمان سنجی قرار دارد

 انجام می گیرد؟

 :براي محاسبه زمان در این روش از فرمول زیراستفاده می کنیم 

= Te زمان مورد انتظار براي تکمیل  

= to حداقل( زمان خوش بینانه( 

= tm محتمل زمان 

= tp  حداکثر(زمان بدبینانه( 
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 :مسیر بحرانی 

فعالیـت هـاي تشـکیل دهنـده یـک      . مسیر بحرانی نمایانگر سري فعالیت هایی است که شامل طوالنی ترین زمان می باشد

 . مسیر بحرانی را فعالیت هاي بحرانی می نامند 

 

 :یک نمونه نمودار پرت 

 
 )CPM )critical pass methodروش مسیر بحرانی  -4

برنامه ریز در همان ابتدا زمان مـورد انتظـار پایـان     CPMبا این تفاوت که در روش ، این روش دقیقا مانند روش پرت است

درحالی کـه پـرت تغییـرات زمـانی     . می کند کل یک پروژه یا پروژه هاي فرعی که یک پروژه را تشکیل می دهند را تعیین

با توجه به اینکه بیشتر در مورد طرح و برنامه هایی اجرا مـی   CPMدر روش . د انتظار را تخمین می زندهمراه با زمان مور

 . شود که موارد مشابه آن قبال انجام شده معموال به لحاظ برآورد زمانی مشکل خاصی ندارد

 :براي اجراي هر فعالیت دو زمان منظور می گردد CPMروش در 

 . فعالیت با هزینه معمولی انجام می گرددزمان طبیعی که طی آن  -1 

  . زمان فشرده که براي انجام فعالیت ها در زمان کوتاه تر و با هزینه بیشتر انجام می گیرد -2 
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است که کمترین هزینه مناسبی را که بتوان برنامه را با آن در کمترین زمان مناسب بر این سعی روش در این بطور کلی 

 . داجرا کرد را بدست آور

PERT یا CPMکدام روش مناسبتر است؟ ؟ 

 :فعالیت ها در یک پروژه عموما دو دسته اند

 . فعالیت هایی که به صورت قطعی و مسلم اتفاق خواهد افتاد:  فعالیت هاي معین .1

 . درصد نیست 100فعالیت هایی که احتمال وقوع آنها :  فعالیت هاي احتمالی .2

 

 :دو دسته اند از نظر طول زمان اجرا فعالیت ها بر

 فعالیت هاي داراي زمان معین .1

 فعالیت هاي داراي زمان احتمالی .2

 
 . با توجه به تعاریف فوق و بر اساس جدول زیر می توان روش بهینه را انتخاب کرد

 
 

 طول زمان اجرا                قطعیت اجرا معین احتمالی

GERT CPM معین 

 PERT احتمالی 
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 کنترلمفهوم ارزیابی و 

هاي الزم نسبت به آن  مگر آنکه کنترل، قرین توفیق نخواهد بود  رأت بتوان ادعا کرد که انجام هیچ فعالیتیشاید به ج

و انجام عملیات آگاهی یافته و  هدف هابه کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق . به عمل آمده باشد

هاي مختلف سازمان از  کنترل ابزار کار مدیران در رده. کند قدرت پیگیري و عنداللزوم سنجش و اصالح آنها را پیدا می

سازمان بدون ، توان احساس کرد هاي سرپرستی است و لزوم آن را در مراتب مختلف به سادگی می مراتب عالی تا رده

. تواند از منابع خود به درستی استفاده کند وجود یک سیستم مؤثر کنترل در تحقق مأموریتهاي خود موفق نبوده و نمی

هاي عملیاتی در سازمان  ها و برنامه بینی آن است که پیش ، سازد اي که وجود کنترل را ضروري می شاید مهمترین مسأله

 . چاره است کنترل راه ، همواره با درصدي خطا توأم است و براي دفع این خطاها و اصالح عملیات

سازمان براي بقاي خود باید از تغییرات محیطی . محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیل دیگري بر ضرورت کنترل است

حصول اطمینان از کیفیت و . و کنترل وسیله این آگاهی است، آگاه شده و هماهنگیهاي الزم را با آنها بعمل آورد

جز از طریق یک ، شوند هاي وسیع و پیچیده عرضه می ي بزرگ طی برنامهسازمان هاکمیت کاالها و خدماتی که در 

 . باشد نترل عملی نمیسیستم مؤثر ک

) عملکرد(وضع موجود  ،کنترل یند زیرا مدیران در فرا، شوند ریزي و کنترل معموالً در کنار هم مطرح می مفاهیم برنامه

. کنند مبادرت می) گريبازن(ریزي مجدد  کنند و براساس این مقایسه به برنامه مقایسه می)  برنامه(را با وضع مطلوب 

به . پردازند ضع موجود با وضع مطلوب یا تطبیق عملکردها با اهداف به تصحیح انحرافها مییعنی با تشخیص فاصله و

ریزي از  شود که کنترل با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد ولی ارتباط آن با فرایند برنامه همین دلیل معموالً گفته می

 . هستند برنامه ریزي و کنترل از هم جدا ناشدنی. اي برخوردار است اهمیت ویژه

هـدف  ریزي براي بهبود اقدامات در جهت تحقق یـافتن   رشد و تکامل یک نظام مستلزم اطالع از کارآمدي آن نظام و برنامه 

لذا تصمیم گیرنـدگان و  ، کند ریزي ایفا می که ارزیابی و نظارت نقش آیینه را براي نظام برنامه از آنجائی. ي موردنظر استها

تصـمیمات الزم را   ،وانند تصویري از چگونگی فعالیتهاي بدسـت آورده و بـا اسـتفاده از آن   ت میریزي  اندرکاران برنامه دست

 . ها براي نیل به اهداف مورد نظر اتخاذ کنند درجهت بهبود و پیشرفت فعالیت
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اما از نظر مفهوم و ، از کنترل تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند

مطابقت عملکرد برنامه و مقایسه  کنترل عبارتست از اطمینان یافتن از، در یک تعریف. عنی یکسان و مشابه هستندم

در تعریف دیگري کنترل فرآیند ایجاد و اجراي  Dubrin 1990) (عملکرد واقعی با استانداردهاي از قبیل تعیین شده

تمامی این تعاریف کنترل را نوعی مقایسه . (Lussier 1997)باشد  میهایی براي اطمینان یافتن از حصول اهداف  مکانیزم

 . اند دانسته، و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد

 کنترل عبارت است از فعالیتی منظم :براساس این تعریف. در تعریف دیگري جریان و فرآیند کنترل نیز ارائه شده است

سیستم دریافت اطالعات طراحی  ، شوند الب استانداردهاي انجام عملیات معین میکه ضمن آن نتایج مورد انتظار در ق

اختالفات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و  ، گردند بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می عملیات پیش، گردد می

ي سازمان انجام  یتهاو مأمور هدف هاو سرانجام اصالحات الزم براي تحقق ، شوند میزان اهمیت آنها مشخص می

 . )20، 1379الوانی(دنگیر می

  انواع ارزیابی وکنترل 

هاي متنوعی را براي کنترل در نظر  بندي توان طبقه و میزان کنترل می جایگاه کنترل  ، با در نظر گرفتن زمان کنترل

پس (و گذشته نگر ) جام عملدر حین ان(حال نگر ، )قبل از عمل (نگر  مدیران بر حسب ضرورت از کنترل آینده. گرفت

 . استفاده می کنند) از انجام عمل

 :گیرد  بطور کلی ارزیابی از سه منظر مورد مطالعه و بررسی قرار می

 ارزیابی آینده نگر )الف

اي  قبل از آنکه عملی واقع و نتیجه. گیرد معموالً نتایج و پیامدهاي تصمیمات مختلف قبل از اجرا مورد قضاوت قرار می

بینی  پیش، موانع و مشکالت را قبل از وقوع، به عبارت دیگر این کنترل. دهد طریق اصالح را ارایه می، شده باشد حاصل

این . این نوع کنترل ونظارت از بروز انحراف در قعالیت پیشگیري می کند. سازد کند و انجام اصالحات را ضروري می می

ن دسترسی سریع به اطالعات دقیق وجود داشته باشد و بتوان روش کنترل فقط هنگامی قابل استفاده است که امکا

 . بینی کرد تغییرات اجتماعی در شرایط محیطی و میزان پیشرفت اجتماعی در عملیات را به موقع پیش
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 رزیابی و کنترل زمان وقوعا )ب

این نوع بررسی ناظر به . گیرد می فرآیند اجراي برنامه و در حین اجرا مورد مالحظه قرار، معموالً در جریان تدوین برنامه

در . می شود عملیات جاري است و براي حصول اطمینان از این است که برنامه طبق قواعد و موازین پیش بینی شده اجرا

عملکردهاي انحرافی اصالح گردد و از وقوع خطاهاي بیشتر ، تا در حین اجراي عملیات  شود این حالت کوشش می

 . ین نوع کنترل سکانی نظارت مستقیم استوف ترمعر. وگیري شودجل

 )بازخوردي(ارزیابی گذشته نگر ) ج

هاي انجام شده  این ارزیابی بر پایه فعالیت. گیرد دستاوردهاي اجراي برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می نتایج و معموالً

این مرحله بر اطالعات ناشی از نتایج . گردد هاست که کنترل عملی می در گذشته استوار است و با اطالعات حاصل از آن

، در این حالت. کار و اقدامات سازمانی مبتنی است تا پس از روشن شدن انحرافات احتمالی براي اصالح الزم اقدام شود

ونه گ معموالً نتایج حاصل از این. شود ها مشخص می میزان انحراف از برنامه، با بررسی نتایج آن، پس از پایان یافتن عملیات 

نقطه ضعف این نوع کنترل دراین است که . گیرد هاي بعدي مورد استفاده قرار می ریزي ها براي اقدامات یا برنامه کنترل 

 . د شده استاطالعات وقتی به مدیر می رسد که خسارت زیادي وار

 فرآیند کنترل

را  هر سازمان نیازمند سیستم ساختارمندي است تا بتواند با کنترل دایمی و علمی دسترسی به هدف هاي سازمانی 

است که این مجموعه  مرحله است که هر مرحله خود مبتنی بر ضوابط دقیق و عینی4این سیستم مبتنی بر . تسهیل نماید

 :این چهار مرحله عبارتند از . ي ارزشیابی و نظارت وکنترل در هر سازمانی ایجاد نمایدمی تواند سیستم کارآمدي برا

 یا ضابطه براي کنترل) استاندارد(تعیین معیار  .1

در حقیقت . ي سازمانی استهدف هاتعیین استاندارد یا ضابطه نیاز اولیه برنامه ریزي است که خود مستلزم شناخت 

تعیین استاندارد در . ازده دقیق و قابل اندازه گیري را تعیین استاندارد می نامندتفسیر هدف هاي سازمان درقالب ب

آید زیرا مبناي مقایسه ما در کنترل همین استانداردها یا الگوهاي مطلوب  مهمترین مراحل بشمار می کنترل جزء 

 . باشند می
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  نظارت بر عملکرد و فعالیت هاي مورد نظر براي سنجش آن دربرابر معیارها .2

برخی معیارهاي کنترل به طور گسترده استفاده می شوند مانند . مهم است بدانیم چه چیزي و چگونه باید سنجیده شود

در جریان . مدیران چیزي را که نمی توانند بسنجند نمی توانند کنترل کنند. رضایت شغلی، بودجه، نرخ هاي بازده

. به نتایج مورد نظر را مورد سنجش قرار داد آنها بتوان میزان نیلباشند تا بوسیله   کنترل باید شاخصهایی وجود داشته

شاخصها باید از جامعیت نسبی برخوردار بوده و . روند این شاخصها در واقع مقیاسهایی براي سنجش عملکردها بشمار می

 . المقدور جوانب مختلف را در برداشته باشند حتی

 : ر روش استفاده می شودسنجیده شوند از چها عملکرد اینکه چگونه باید

 ، )دانش کامل و دسته اول را در اختیار ما می گذارد( مشاهدات شخصی  •

 نمودارهاي میله اي ، مانند گراف ها: گزارش هاي آماري •

 گزارش هاي شفاهی  •

 گزارش هاي مکتوب  •

 . بهتر است ترکیبی از این روش ها استفاده شود

 
 . تحلیل آنهاارزیابی و تشخیص انحرافات و  ،نتایج با استاندارد ها مقایسه عملکرد و .3

 . عملکرد واقعی که در نتیجه سنجش بدست آمد با عملکرد مطلوب مقایسه می شود

  انجام اقدامات اصالحی .4

برنامه ادامه ، ها به درستی عملی شده است بینی حاکی از آن باشد که پیش ،در صورتی که نتیجه حاصل از مقایسه

باید علت یا علل را  ، هایی ـ خواه مثبت یا منفی ـ از مقایسه حاصل گردد مغایرتیابد و در صورتی که انحرافات و  می

، مدیر در پایان تصمیم می گیرد که کاري انجام نشود. ه و در پی رفع آنها و انجام اقدامات اصالحی برآمد جویی کرد پی

 . عملکرد واقعی اصالح شود یا فرآیندها و روش ها اصالح شوند
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 :ات سیستم کنترل مؤثرو مشخص ویژگیها

 . ها و هدفمند تنظیم شوند ها و فعالیت کنترل باید متناسب با برنامه .1

 . کنترل باید در نقاط حساس و کلیدي باشد .2

 توجهی به آن  آوراست که بی روي درکنترل به همان اندازه زیان زیاده.کنترل نباید افراط وتفریط شود در اعمال .3

 . باشدبه موقع  و صحیح، یقاطالعات مورد استفاده باید دق .4

اي باشد که اطالعات و نتایج کنترل را سریع و به موقع در اختیار مسؤوالن قرار  سیستم کنترل باید به گونه .5

 . پذیر باشد دهد تا انجام اقدامات اصالحی سریعا امکان

 . رزیابی و بررسی قرار دهدمورد ااز ابتدا تا انتها باشد و تمامی عملیات را  کنترل باید جامع .6

 . براساس ذهنیات و نظرات شخصی باشد کنترل نباید صرفا  .7

 . اقتصادي باشد و  کنترل باید مقرون به صرفه .8

 . باشدمعقول و مقبول ، عینی، کنترل باید واقع بینانه .9

 . سیستم کنترل بایدانعطاف پذیري الزم راداشته باشد .10

 . غییرات محیط هماهنگ سازدت ودکه بتواند خود را بااي طراحی ش سیستم کنترل باید به گونه .11

 . که فقط بر نقاط ضعف تأکید ورزد باشد نه تنبیه و مجازات و بهبود اصالح، کنترل باید وسیله خطایابی .12

 . سیستم کنترل باید با روحیات کارکنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و هماهنگ باشد .13

 گیرد؟ ه نتایج کنترل در اختیار چه کسانی قرار میسیستم کنترل باید دقیقاً معین سازد ک .14

واجد صالحیت اخالقی و تخصصی بوده و مورد قبول اکثر کسانی ، شوند کسانی که به امر کنترل گمارده می .15

 . نمایند باشند که آنها را کنترل می

 . در کنترل به دنبال شناسایی فرد خاطی نباشید بلکه به دنبال خطاي سیستم باشید .16

 قابلیت انطباق با تفاوتهاي فردي راداشته باشدکنترل باید سیستم  .17

 . کنترل باید دائمی و پویا باشد نه مقطعی و موردي .18

 . ها متمرکز شود ها وعلت کنترل باید بر ریشه .19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106صفحه 
 

 : منابع و ماخذ 

 1385، انتشارات سمت، علی رضائیان، اصول مدیریت .1

 1379، دفترپژوهشهاي فرهنگی، رفیعی و اسراري، ابیترجمه اعر، رابینز و سنزو، استیفن پی، مبانی مدیریت .2

 1384، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، ریزي تعاملی راسل ایکافبرنامه .3

 1385، علوي و مهدویان، فرهنگی، ترجمه طوسی، کونترو اودانل و ویهریخ، اصول مدیریت .4

 جزوه درسی دانشکده صدا و سیما، حسن خجسته، مدیریت رسانه .5

 علی حاج شیرمحمدي ، پروژهمدیریت و کنترل  .6

 . . . . . . . محمد ابویی اردکان و، حسین غریبی، برنامه ریزي وکنترل .7

 سیروس علیدوستی، نظریه هدفگذاري .8

 وحید وحیدي مطلق، عزیز علیزاده، مبانی و کاربردها، مفاهیم، برنامه ریزي بر پایه سناریو .9

 اندیشکده وحید، آشنائی با مفاهیم آینده نگري .10

 سید محمد حسن عرفانی، برنامه ریزي بودجه و .11

 1385، محمد بدخشان، نظام متعامل برنامه ریزي و بودجه ریزي .12

 1381، وحید قماشچی، ساختار و تشکیالت برنامه ریزي در سازمان صدا وسیما .13

 1380، وحید قماشچی، برنامه ریزي محتوایی در سازمان صدا وسیما .14

 دانشگاه پیام نور، مبانی سازمان .15

 دانشگاه پیام نور، نظیم تا کنترل بودجهفراگرد ت .16

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

