
  

  

  

  

  مقدمه

 را ريـزي  برنامه – گيوليك ليوتر – مديريت برجستة دانشمند و صاحبنظر كه زماني ، قبل ها سال

 ايـن  نبودكـه  تصـور  قابـل  بـرايش  حد اين تا شايد ، نمود اعالم مديران وظايف ترين مهم از يكي

 . كنـد  پيـدا  هـا  سـازمان  پيشـرفت  و مـديريت  در ارزنـده  نقش مقدار ناي كنوني عصر در ، پديده

 برنامـه  داشـتن  بـدون  توانـد  نمي سازماني يا و ، گروه، فرد هيچ كه است نمايان وضوح به امروزه

 و حيـات  تـداوم  گفـت  تـوان  مـي جرأت بـه  كـه  بطوري . برسد پيشرفت به ومنطقي آگاهانه ريزيِ

 . دارد اهدافش به رسيدن براي دقيق ريزي برنامه به بستگي سازماني هر موقعيت ارتقاي

 . باشد مي ها دانشگاه در تئوري تدريسِ ساعت وچهار سي با واحدي دو درس يك ريزي برنامه

 كارشناسـان  و مـديران  بـراي  سـاعته  ده آموزشـيِ  برنامـه  يـك  قالـب  در مجموعـه  اين كه آنجا از

 برنامـه  بـراي  تعريفي ابتدا در تا گرديده سعي لذا ، يافته تنظيم اصفهان آهن ذوب سهامي شركت

 برنامـه  انـواع  و برنامـه  مختلـف  سطوح و كليدي عناصر و اصول به سپس و آن سيرتحول و ريزي

 برنامه در گذاري هدف و ريزي برنامه هاي مدل ، ادامه در . شود اشاره آن هاي تكنيك و ريزي

 . شـود  مـي  اشـاره  ريـزي  برنامـه  تنگناهاي و مشكالت به پايان ودر قرارگرفته بررسي مورد ريزي

  . گيرد قرار عزيزان آن استفاده مورد است اميد
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  فصل اول

  تعاريف و كليات

  

  1تعريف برنامه ريزي 1 – 1

مهمترين وظايف مديران در سازمان ها برنامه ريزي است . وظيفه و مسؤوليتي كه بسيار الزم و  يكي از
  : چنين تعريف مي شود غير قابل چشم پوشي مي باشد . اين وظيفة حياتي مديران 

برنامه ريزي عبارتست از پيش بيني و تعيين راه براي دسترسي به اهداف و عمليات آيندة سازمان ، كه 
اين پيش بيني و تعيين راه بايد با داشتن بهترين اطالعات و آمار ممكن همراه بوده ، و بر اساس نتايج و هزينه هاي 

اين در هر برنامه ريزي اگر هر يك از  بنابراين واضح است كه مشخص و دوره زماني معلوم صورت بگيرد .
مشخص و معلوم نباشد ، آن برنامه ريزي بطور  ،  و زمان ات ، نتايج مورد انتظار ، هزينه يعني اطالع عاملچهار 

  قطع با اشكال و تزلزل همراه خواهد شد .

سته و معتقدند راهكار براي تحقق آن ها دانعده اي هم برنامه ريزي را فرايند تعيين هدف ها و تدوين 
نيز  پديدهميگويند اين  . آنان خواهيم برويم پلي است بين آنجايي كه هستيم و آنجايي كه ميكه برنامه ريزي 

  مانند بسياري از پديده هاي مديريتي داراي يك فرآيند است ، و مرحله به مرحله صورت مي گيرد .

، و مغز افزار دانست كه در  افزار ، نرم افزارتشكيالت هر سازمان را از تجمع سه مجموعة سخت ميتوان 
  آن اين مجموعه ها به صورت زير تعريف ميشوند :

عهده دار موارد فن آوري و مسايل فني سازمان است . در اين قسمت مجموعه اي از ماشين آالت ، :  سخت افزار
نها به فعاليت هاي روزمره و سازمانيِ كه كاركنان به توسط آقرار گرفته اند دستگاه ها ، وسايل ، و آالت و ابزار 

  خود مشغولند و قسمت هاي فني هر سازمان مسؤوليت نگهداري و يا كار با آنها را بر عهده دارند .

به مجموعه اي از برنامه ها ، روش ها ، دستورالعمل ها ، آيين نامه ها ، و .  .  .  اطالق مي شود كه   : نرم افزار
اجرا و .  .  .  را براي  تعمير ، كنترل ، آنها مي توانند بهترين روش توليد ، اصالح ، كاركنان با توجه و رعايت

رسيدن به اهداف سازمان داشته باشند . مسؤوليت ايجاد و يا تدوين اين بخش بعهدة واحدهاي برنامه ريزي ، 
  توسعه وتحقيق ، اموراداري و قسمت هاي ستادي سازمان است .
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 اد و كاركنان سازمان ها مي باشد كه هدايت آنان به سمت اهداف سازمان و تحقق اهدافشامل افر :  مغز افزار
  در واقع همان مبحث مديريت در سازمان را تشكيل مي دهد .كه ، قابل انجام است سازمان بكمك اين مجموعه 

اده مي شود امروزه در مباحث مديريت سازماني از واژه هايي همچون بالندگي و بالندگيِ سازماني استف
. براي داشتن سازمان بالنده و نيروي  و آرام آرام سازمان تعبير مي گردد كه اين واژه ها به شكوفا شدنِ تدريجي

انسانيِ بالنده بايد فكر و تعقل نمود و راه نشان داد . به عبارت ديگر براي رسيدن به اهداف سازماني بايد برنامه 
  ريزي نمود .

  

  سير تحول برنامه ريزي  2 -  1

برنامه ريزي مقوله ايست كه از ديرباز مورد توجه رهبران جوامع ، مديران سازمان ها ، رؤساي ادارات ،   
و حتي فرماندهان نظامي در همه كشورها بوده است . لكن از جنگ جهاني دوم و بعداز آن بطور جدي مورد 

در دهة شصت . مثال چه هاي نويني بر آن گشوده شد قرارگرفت و هرازگاهي دريجهان توجه تصميم گيران 
برنامه ريزي در سازمان ها در دهة هفتاد  رواج يافت و سازمان ها موجوديِ در ادارة سنتيِ برنامه ريزي ، ميالدي
 ايجاد  2توليد. در دهة هشتاد تفكر و مفاهيم برنامه ريزيِ منابع  دمتمركز ش 1برنامه ريزيِ احتياجات مواد به سوي

م شامل بهينه سازي فرايند هاي توليدي در كل سازمان يا كارخانه مي و اشاعه پيدا كرد ، كه اين تفكر و سيست
  گردد . 

در اواخر دهة  پيشرفت هاي تكنولوژيكي جديد و توسعة سيستم هاي نرم افزاري ، سيستم ديگري با
نظيم بوده و تمام ايجاد شد كه يك سيستم اطالعاتي و قابل تغيير و ت  3به نام برنامه ريزي منابع سازمان هشتاد 

ايندهاي يك سازمان را يكپارچه مي كند . برنامه ريزي منابع سازمان و اطالعات مربوط به فرقسمت هاي مختلف 
ريت مام منابع در يك سازمان است كه مدييك تفكر ، فن آوري ، و يك سيستم جهت مديريت مؤثر براي ت

زمان را از طريق اتوماسيون و يكپارچه كردن تمام فرايندها كمك كرده و باعث افزايش كارايي سازمان مي سا
همچنين روشي براي برنامه ريزي و كنترل مؤثر تمام منابع مورد نياز سازمان هاي توليدي و اين سيستم .  گردد

  يي به نيازهاي مشتريان است خگوخدماتي و توزيعي و غيره براي دريافت ، توليد ، ارسال ، و پاس

  فاده در سازمان هاهاي مورد استانواع برنامه  3 -  1

                                                           
1- Material  Requirement  Planning  ( MRP ) 

 
2- Manufacturing  Resource  Planning  ( MRP II ) 

 
3- Enterprise  Resource  Planning  ( ERP ) 
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  به لحاظ تخصصي  1 – 3 - 1

اين برنامه ها بيشتر جنبة قسمتي و تخصصي براي واحد هاي مختلف سازمان دارد و از انواع آن ميتوان به   
  موارد زير اشاره نمود :

عبارتست از تعيين نيازها و تأمين ابزار و تسهيالت و تربيت نيروي  : توليد)برنامه ريزي و كنترل توليد (مديريت 
 نيازهاي پيش بينيبا توجه به تقاضاي موجود در بازار و  ي سازمان ،انساني الزم براي توليد محصوالت و كاالها

  . جامعه ةنشدو پيش بيني  شده 

ة آيند فعاليت هاي برايتعيين افراد مورد نياز سازمان  با در اين نوع از برنامه ريزي  : 1برنامه ريزي نيروي انساني
تخمين زده  آموزش ، ترفيع ، بازنشستگي و ...انتخاب ، از قبيل  افرادامكانات و تسهيالت مورد نياز سازمان ،

 مواردي نظير تهيه نمودارشود و  سازماني آغاز ميساختاروزي نيروي انساني با تهيه نمودار شود. برنامه ري مي
  . گيرد ي ضمن خدمت را در بر ميآيين نامه استخدامي و تنظيم برنامه هاي آموزش ، تدوينات ترفيع ،جانشين 

عبارتست از تعيين ميزان و چگونگي منابع و همچنين تعيين ميزان و چگونگي  برنامه ريزي مالي و تنظيم بودجه :
  .احبان و كنترل كنندگان آن و ص سازمان اهدافمصارف مالي به منظور تأمين 

،  مقدار سفارش ، ميزان  سازمانشامل تعيين زمان سفارش مواد اوليه وكاالي مورد نياز برنامه ريزي انبار :
  در انبار مي باشد . سفارش ، وهمچنين نظم و استقرار مواد مختلف و نگهداري آنها

  

  به لحاظ مكاني 2 - 3 – 1

فعاليت و دامنه كار در سازمان ها جريان دارد و برحسب دايرة شمول آنها در اين برنامه ها از نظر وسعت 
  زير تقسيم بندي مي شوند : سازمان به سه دسته

  طراحي و تدوين مي گردند .براي كل سازمان برنامه هايي هستند كه   : كالن برنامه هاي

  زمان طراحي و تدوين مي گردند .برنامه هايي هستند كه براي بخش هاي بزرگي از سا : بخشي برنامه هاي

  برنامه هايي هستند كه براي نواحي كوچك تري ازسازمان طراحي و تدوين مي گردند .  : ناحيه ايبرنامه هاي 

  به لحاظ موضوعي  3 - 3 – 1

كه مهمترين موضوعات ري در سازمان تقسيم بندي شده انداين برنامه ها برحسب موضوعات مختلف جا
  اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي ، و .  .  .و سرفصل هاي برنامه اي آن ها عبارتند از 
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  به لحاظ زماني 4 - 3 – 1

كه بعدا به آن ها ميباشند كوتاه مدت وبلند مدت ، ميان مدت ، اين برنامه ها در واقع همان برنامه هاي   
  . اشاره مي شود 

  

  به لحاظ دفعات مصرف 5 - 3 – 1

  تقسيم مي شوند :اين برنامه ها به لحاظ تكرار پذيري به دو دسته 

كه معموال براي يك دوره مالي قابل مانند برنامه ريزي براي بودجة يك سازمان   : مصرفيكبار برنامه هاي 
   استفاده است .

كه  مانند خط مشي هاي سازمان ، روش ها ، مقررات ، و دستورالعمل ها ،  : يا چند بار مصرف پايداربرنامه هاي 
  . به دفعات از آنها استفاده مي شود 

  

  مهمترين نگرش هاي برنامه ريزي     4 -  1

  نگرش درون سازماني 1 - 4 – 1

نگاه اصليِ طراح و  هم اطالق مي شود ،ريزي از داخل به خارج  برنامهكه به آن  دراين برنامه ريزي  
برنامه ريز عمدتا به مسايل و شرايط درون سازماني است و بيشتر به نقاط قوت و ضعف سازمان توجه دارد و با 

شود كه  تمركز ميمبركارهايي عبارت ديگر برنامه ريز  . بهعنايت به آنها مبادرت به برنامه ريزي مي نمايد 
ريزي به اين  . برنامه شود تا آنها به بهترين صورت انجام پذيرد ميدهد و تالش  حاضر انجام مي سازمان در حال

 . تواند براي استفاده بهينه از منابع مفيد و موثر باشد مي  ، ولي كند اي را در سازمان ايجاد نمي شيوه تغييرات عمده
يافتن بهترين  و هدف آنپذيرد  ريزي از داخل به خارج براي بهتر انجام شدن كارهاي جاري صورت مي برنامه

  . كار است مشيوه انجا

  نگرش برون سازماني 2 - 4 – 1

ابتدا محيط خارجي ،  نيز گفته مي شود  ريزي از خارج به داخل برنامهكه به آن  دراين برنامه ريزي  
. بنا  استتوجه طراح و برنامه ريز عمدتا به مسايل و شرايط برون سازماني معطوف و شود  بررسي و تحليل مي
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بيشتر به فرصت هايي كه در بيرون از سازمان وجود دارد و ميتواند از آنها استفاده كند ونيز به برنامه ريز براين 
هنگامي برنامه ريزي تهديد سازمان شود ، توجه دارد . اين مشكالتي كه در خارج از سازمان ممكن است باعث 

ي محيطي ريزي يافتن فرصتها اين برنامهاز مفيد است كه سازمان بخواهد كاري منحصر به فرد انجام دهد و هدف 
  . مي باشد  و استفاده بهينه ازآنها

   

  نگرش از باال به پايين 3 - 4 – 1

برنامه  اين ديدگاه بيشتر در برنامه ريزي جامع سازماني حاكم است كه در آن مديران ارشد سعي در  
ريزي كالن و دراز مدت براي سازمان دارند و بيشتر به خط مشي دهي سازماني مي پردازند وسپس به رده هاي 

  . فرودست خود اجازه مي دهند تا در چارچوب همان خط مشي ها و اهداف ، برنامه ها را تعيين كنند

  

  نگرش از پايين به باال 4 - 4 – 1

و از كه در سطوح عملياتي رح ها و برنامه هاي كوتاه مدت توجه ميشود در اين برنامه ريزي بيشتر به ط  
 طريق سلسله مراتب  سپس ازوو شكل مي گيرد طريق مديران مياني و كارشناسان رده هاي پايين تر طراحي شده 

  براي تأييد و تصويب مديريت عالي سازمان براي آنها ارسال مي گردد .

  

  1نگرش اقتضايي 5 - 4 – 1

برنامه ريزي با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و شرايط خاص زماني ، مكاني ، ، ري از موارد بسيادر   
موقعيت هاي اجتماعي ، وضعيت مالي و ديگر مواردي از اين دست انجام مي گردد كه به آن برنامه ريزي با 

  ي ، انجام مي شود .نگرش اقتضايي گفته مي شود . اين عمل بيشتر در مواقع نامطمئن از نظربرنامه ريز

  

  

  2برنامه ريزي بر مبناي هدفنگرش  6 - 4 – 1

از يك واحد و  يقسمت يا براي هر واحد و ن  ،مهمترين مسائل سازماتعريف پس از ريزي  در اين برنامه 
مبناي ريزي بر  برنامه . گيرد كاركنان انجام ميخودبا مشاركت  هدفگذاري منظمي، نهايتاً براي هر فرد شاغل يا 
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و پذيرش  شتهدا آنانثير مثبتي بر عملكرد ، تأطلبيدن كاركنان  مشاركتبه عقيده استوار است كه  هدف بر اين
 هدف يك جانبهبه طوركه سرپرست زماني  نسبت بهكند  ري را در كاركنان ايجاد ميدوطرفه اهداف ، تعهد قويت

  :عبارتند ازي دارد كه مراحلريزي بر اساس هدف  برنامه .را به زير دستان تحميل كند آنوگذاري كرده 

 تعيين رسالت و ماموريت •

 تعيين نتايج مورد انتظار •

 تعريف شاخصهاي ارزيابي •

 تعريف هدفهاي عملياتي •

 هاي عمليات نظيم برنامهت •

  طراحي سيستم كنترل عمليات •

  

  1مستثنيات برنامه ريزي بر مبناينگرش  7 - 4 – 1

 ، انجام و تعيين شاخصهاي عملياتي ، از تعيين هدف ، تخصيص منابع  ريزي ، پسدر اين نگرشِ برنامه 
كه  فقط زماني به دخالت مي پردازد مديريت عالي سازمان واگذار شده و  مسئوالن واحدهابه ابتكار عمل  وامور 
 ، از حد معيني تجاوز كند.  از برنامه پيش بيني شده هاعملكرد واحد افانحر

  

  كليدي در برنامه ريزيعناصر  5 -  1

در هنگام برنامه ريزي موارد مهمي هستند كه بايد به آنها توجه خاص شود . مهمترين اين موارد كه به عناصر 
  كليدي در برنامه ريزي معروفند عبارتند از :

 كه برنامه ريز از چه روشي براي برنامه ريزي استفاده مي كند . اين  روش برنامه ريزي : •

اصوال بدون توجه به شرايط و محيط اقتصادي نميتوان يك برنامه ريزي خوب انجام   : محيط اقتصادي •
داد . مثال برنامه ريزي در محيط اقتصادي باز يا بسته و همچنين برنامه ريزي  در شرايط رونق يا ركود 

 كامال با يكديگر اختالف دارند .

يزي است مانند سامانه ثبت نام دانشجويان ، كه همان سامانه هاي مختلف برنامه ر سيستم برنامه ريزي : •
 سامانه برنامه ريزي كالسي ، سامانه برنامه ريزي منابع انساني ، سامانه برنامه ريزي توليد ، و . .  .
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مسلماً نگرش ها و ديدگاه هاي شخص برنامه ريز و يا گروه برنامه ريزان در  شخص يا گروه برنامه ريز : •
. به عنوان نمونه تنگ نظري يا گشاده دستي ، گرايشات حزبي و گروهي ، نتيجه كار آنان مؤثر است 

 استقالل رأي يا تحت تأثير بودن ، و نظاير آن مي تواند از مصاديق اين مبحث باشد .

  برنامه ريزي مزايا و محاسن 6 -  1

 نوادهبدون برنامه ، خابدون ترديد برنامه ريزي داراي محاسن و مزاياي بي شماري ميباشد . چراكه سازمان هاي 
هاي بدون برنامه ، يا حتي انسان هاي بدون برنامه دچار سردرگمي و شكست مي شوند . مهمترين مزايا و محاسن 

  برنامه ريزي عبارتند از :

 د . ت مي نماي فرصت براي اجراي تصميما برنامه ريزي كمك به ايجاد   : آفرينيفرصت  •

 برنامه ريزي كمك به اجراي منظم طرحها و تحقق اهداف مي كند .   ايجاد نظم : •

 .برنامه ريزي عامل تطبيق رشد سريع و فن آوري محيط با سازمان است    عامل تطابق : •

 .است  اقتصادي در سطح كالن رشد سريع عامل برنامه ريزي   : رشدعامل  •

 ي و افزايش كارايي سازمان ميشود .باعث تقويت روحيه كار گروهبرنامه ريزي افزايش كارايي :   •

  ابزار مفيدي براي كنترل مديران و سرپرستان در سازمان است .برنامه ريزي عامل كنترلي  :   •

 

   ريزي برنامهومعايب  هات محدودي 7 -  1

مهمترين آنها هايي را نيز به همرا دارد كه  ريزي با وجود محاسن زيادي كه دارد ، محدوديت برنامه
 :  ازعبارتند

  

هاي  سازمان ت . به اين ترتيب شايدريزي مستلزم صرف هزينه و وقت اس برنامه :زمان بري و هزينه  •
  نمايند .ريزي  كوچك نتوانند به علت عدم توان مالي و فرصت كافي به نحو مطلوب برنامه

حركت  كارابتداي هايي است كه در  ريزي مستلزم ايجاد محدوديت برنامه  ايجاد وقفه در شروع كار : •
  نمايد .ل اشكاو  يكنددچار است ممكن  سازمانختلف را در سطوح م

بيشتر مبتني بر پيش بيني بر اساس حدس و گمان و  ريزي برنامهاز آنجا كه   عدم قطعيت در فرضيات : •
، لذا با قطعيت نيافتن فرضيات  گيرد قطعي انجام ميكامال احتماالت است و كمتر بر اساس اطالعات 

شناخت وضعيت  بايدريزي  قبل از برنامه امكان اينكه دچار اشكال شود ، زياد است . بهمين خاطر
  با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد . موجود سازمان
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  برنامه ريزي اصول 8 -  1

  براي  برنامه ريزي اصولي مطرح ميشود كه عبارتند از :

 دارد . سازماني به اين معنا كه برنامه ريزي نقش تعيين كننده اي در نيل به اهداف   :  اهدافاصل نيل به  •

  برنامه ريزي بايد ايجاد كارايي و اثر بخشي بنمايد .  : اصل كارايي •

برمبناي اين اصل، برنامه ريزي بايد در همة سطوح  مديران و سرپرستان و . . .  وبراي   : اصل فراگيري •
 همة واحدهاي سازمان ، يك عمل فراگير باشد  .

، كنترل ، و . . .  ، هدايت سازماندهياز قبيل  برنامه ريزي نسبت به سايروظايف مديران  : اصل اولويت   •
 اولويت دارد .

  

  برنامه ريزي سطوح 9 -  1

به طور كلي  برنامه ريزي در سازمان ها عمدتا در سه سطح مختلف انجام مي گيرد . اين سه سطح   
  عبارتند از :

 اين برنامه ريزي توسط مديران عالي سازمان ها انجام مي شود .   :  در سطح كل شركت •

 واحدهاي مستقل انجام ميشود .توسط مديران هر بخش ، يا   :  1درسطح واحدهاي تجاري استراتژيك •

 كه توسط مديران و سرپرستان واحدهاي اجرايي و عملياتي انجام ميشود  .  : در سطح عملياتي •
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  فصل دوم

  انواع برنامه ريزي
  

  1برنامه ريزي استراتژيك 1 – 2

شود ، مربوط به برنامه اطالق مييا برنامه ريزي راهبردي نيز اين برنامه ريزي كه به آن برنامه ريزي جامع   

توسط مديران ارشد سازمان  برنامه هاي استراتژيكتدوين  طرح ريزي و در سازمان است .بلند مدت ريزي هاي 

و مدير عامل و هيأت مديرة سازمان  بايد پشتيبان قاطع آن  شود موجب هدايت تمامي سازمان ميو صورت گرفته 

منافع سازمان را در دراز مدت تأمين ميكند و  خاص داشته ،ثير عوامل خارجي توجه به تأ ريزيباشند . اين برنامه 

از آنجا كه ممكن است سابقة قبلي در سازمان نداشته باشد ، لذا با مخاطرات احتمالي نيز همراه خواهد بود . به 

ريزي  بدون برنامهك استراتژي ريزيبرنامه  .همين خاطر توجه و كنترل خاص مديريتي بايد بر آن حاكم باشد 

  . باشد عملياتي قابل اجرا نمي

  

  مراحل اجرائي برنامه ريزي استراتژيك 2 -  2

برنامه ريزي استراتژيك يا راهبردي شامل مراحلي است كه برنامه ريز بايد به نظم و توالي آن از نظر   

  تقم و تأخر توجه خاص داشته باشد . اين مراحل عبارتند از :

  

  چشم انداز تدوين 1 - 2 – 2

را به تصوير  يمناسبو مطلوب و ايده آل ، وضعيت  بوده ياد ماندنيب و چشم انداز سازمان بايد خالصه  
  . را در نظر بگيردسازمان همه سطوح در ضمن بكشد و 

  موريتأتدوين م 2 - 2 – 2

معلوم و ذينفعان   ارباب رجوع،  مشتريان جايگاه درآن است كهدليل وجودي سازمان همان  مأموريت   
  ميپردازد .بازبيني ماموريت فعلي سازمان  و مشكالت بارز فعلي ونيازها و به بررسي  ميشود
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  ارزش ها و اصول رفتاري 3 - 2 – 2

   ، كهي سازمان و موقعيت ها مشاغلتصميم گيري مشترك در كليه  هاي مالكعبارتند از ارزش ها    
  باشند . مي سازمانباورهاي مشترك  كاركنان نشان دهندة 

  

  ارزيابي محيط دروني و بيروني 4 - 2 – 2

و ارزيابي  پرداخته مي شود ،نقاط ضعف و قوت سازمان بررسيِ  سازمان ، بهارزيابي محيط دروني  در  
  . تي مي شود كه سازمان با آنها در گير استفرصت ها و تهديدهابررسيِ  شامل محيط بيروني

  

  استراتژي هاي اصلي   5 – 2 – 2

موريت وجودي أقسمتي از م كه مي باشند استراتژي هاي سازمان و موضوعات استراتژيكشامل 
، چند جانبه و  حالت كلي . استراتژي هاي اصليد نسازمان را به صورت خواسته هاي بلند مدت بيان مي كن

  . مي باشندمعين يك ايده و روشبيانگرد و ندارگسترده 

  

    اهداف كالن  6 – 2 – 2

 ، يك تالش جمعي و تيمي است كالن كه به آنها اهداف بلند مدت هم گفته مي شود  فاهدتعيين ا  
  . دنمشخص شوبايد بخوبي علت ها و معلول ها  بوده و داشتن ديد سيستمي و يكپارچه ضروريكه در آن 

  

   سنجش و ارزيابي عملكرد  7 – 2 – 2

 ةاطالعاتي است كه در صورت استفاد اندازه گيري دقيق آن ميزان،  هدف از سنجش و ارزيابي عملكرد  
  .  تضمين مي كند شدر استراتژي ها و اهدافرا ، موفقيت سازمان  درست

  هتحليل فاصلتجزيه و   8 – 2 – 2

  . سيستماتيك بين وضع موجود و وضع مطلوب است ةمقايسبراي  وسيله اي   

  

   اهداف خرد  9 – 2 – 2
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آرمانهاي بلند مدت را  نيز اطالق مي شود اهدافي هستند كه ف هاي ساليانهاهدبه آنها ااهداف خرد كه   
ه لكرد سازمان ارائو كنترل بر عممبناي مشخصي براي نظارت . اين اهداف  دنساالنه تبديل مي كن به بودجه هاي

  . باشند كوتاه مدت، و  نتيجه گرا،  قابل دستيابي،  قابل اندازه گيريبايد خاص ، صريح ،  اهداف خرد . دنمي ده

  

  استراتژي هاي عملياتي  10 – 2 – 2

فكر يا ايده استراتژي اصلي را به فعاليت هاي طراحي شده ، توظيفه اي عملياتي يا راهبردهاي استراتژي      
كه در باال گفته  اصلي با استراتژيتفاوت استراتژي وظيفه اي .  دنبراي دستيابي به اهداف ساليانه مشخص مي كن

  در مشخص بودن موضوع ، زمان بندي ، و مشاركت كنندگان ميباشد .شد 

  

   خط مشي  11 – 2 – 2

خط مشي ها چارچوب هايي براي راهنمايي تفكر، تصميم گيري و اقدام مديران و زيردستان آنها در   
 درنيز ناميده مي شوند،   “عملياتي عمل هايالدستور ”. خط مشي ها كه غالبا مي باشند اجراي استراتژي سازمان 

استاندارد كردن بسياري از تصميمات تكراري و كنترل سليقه و اعمال نظر مديران و زيردستان در اجراي 
ت أايد از استراتژي هاي وظيفه اي نشد مفيد باشند. در حقيقت خط مشي ها بناستراتژي هاي عملياتي مي توان

   . تراتژي باشدگرفته و قصد آنها كمك به اجراي اس

  

   برنامه هاي اجرايي  12 – 2 – 2

  . كه چه كارهايي بايد انجام شودآنست پاسخ به در واقع  

  

   ارزيابي فرآيند برنامه ريزي استراتژيك  13 – 2 – 2

  . برد پي مي توان به موقعيت سازماناست كه ارزيابي  بوسيلة اين   

  

  استراتژيك موفقخصوصيات و ويژگيهاي يك برنامه ريزي   3 – 2

ريز تمايل به آن دارد كه برنامه تدوين شده و طرح ريزي شده اش با  بسيار واضح است كه هر برنامه  
  : استزير  به شرح يك برنامه ريزي استراتژيك موفق  مهمترين ويژگي هاي. موفقيت همراه باشد 
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 .و رهبران سازمان كامال پشتيبان آن باشند مديريت ارشد  )1

  . داشته باشدنيز، و مشاركت صاحبنظران در سازمان را  محدود نشود گروهي به نام برنامه ريزانفقط به  )2
 . شده و انعطاف پذير باشدمتناسب با ويژگي هاي سازمان طراحي  )3

 . را با حساسيت پيگيري مي كند سازمان و موضوعات محيط داشته باشد نسبت به محيطي آگاه )4

  . ي خود ارائه مي دهدشواهد انگيزه بخش براي توصيه ها )5
  . براي رفع اختالف نظرها روش مناسبي ارائه مي دهد )6
  .باشد  ويا و جاريبودن پ و راكد ييايستابجاي  )7
 داشته باشد . بازنگري منظم و مستمر، آنها و بهبود فرآيند برنامه ريزي و برنامه ها  نسبت به )8

 . مسئوليت ها و زمانبندي فعاليت ها را به روشني بيان كند كرده وقابل اعتماد بودن نتايج را تضمين  )9

   .سازماني شود تفاهم و بين آحاد سازمان مشاركت باعث گسترش   )10
 . را با حساسيت پيگيري مي كند سازمان و موضوعات محيط ي داشته باشدگاهمحيط آنسبت به  )11

 كاملو موضوعات را به طور جامع و  داشته باشدي واقع نگراهداف، اقدامات، نتايج و پيامدها  نسبت به )12
  . دهد مورد بررسي قرار

  برنامه ريزي عملياتي  4 – 2

ه هاي كوتاه مدت برنامه ريزي عملياتي همان برنامه ريزي اجرايي و يا تاكتيكي است  كه مربوط به برنام  
و تبديل اين اهداف به صورت عمليات  برنامه ريزي عملياتي عبارت از چگونگي تعيين اهداف. سازمان مي باشد 

صورت  سازمانطرح ريزي و تدوين آن توسط مديران مياني وكارشناسان كه ،روش هاي اجراي آن  پيش بينيو 
مدت تأمين  كوتاهگرفته و با تأييد مديريت ارشد سازمان به اجرا در مي آيد . اين برنامه ريزي منافع سازمان را در 

دارد و تقريبا بطور مرتب در قسمت هاي مختلف سازمان طرح ريزي قة قبلي در سازمان ميكند و از آنجا كه ساب
  ي دو عنصر اصلي به شرح زير دارد .اين برنامه ريز است .همراه  كمتري، لذا با مخاطرات  و اجرا مي شود 

  هدف   1 - 4 – 2

تمام برنامه ها است و  كه كوشش ها معطوف به آن بوده و نتيجه نهاييِ ست از نقطه ايعبارتهدف   
اصول زير  ، فاهدتعيين اهنگام برنامه ريزي عملياتي بايد بر روي ه بباشد . به آن مي هر برنامه ريز رسيدنِمقصود 

  : ه شودر گرفتدر نظ

  اشد .مطالعه و محاسبه شده بهدف بايد  )1
  اشد .مدت زمان و هزينه هاي انجام آن معلوم ب )2
  .باشد حل هاي عملي  متضمن راهصريح و واقع گرايانه و )3
   .سازمان هماهنگ باشد و ساير اهداف بلند مدت ،با اهداف كلي  )4
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  . توالي و استمرار داشته با نظر مجريان شكل گرفته )5
  . متناسب با قدرت اجرايي موجود باشد )6
  . موريت سازمان توجه كامل داشتهأبه م )7
 . ارزيابي و كنترل باشدوقابل نظارت  )8

  

  پيش بيني  2 - 4 – 2

آينده نگري بوده لذا اساس آن را پيش بيني تشكيل مي دهد.  ينوع شد برنامه ريزي همانطور كه اشاره   
پيش بيني عمليات و كارهايي است كه ، عملياتي  قسمت اصلي كار برنامه ريزِ ، بنابراين پس از تعيين اهداف

زير  االتؤس بوده وو هزينه بسيار اساسي  ماندر پيش بيني دو عامل ز . براي دستيابي به اهداف مورد نياز مي باشد
  در آن مطرح است :

  است . پيش بيني فعاليت هاكه نشان دهندة    چه فعاليتي؟ •
  است  .اي انجام كارپيش بيني روش هكه نشان دهندة    از چه روشي؟ •
  است . پيش بيني زمانكه نشان دهندة    در چه مدت زماني؟ •
  است . موقعيت مكاني برنامه پيش بينيكه نشان دهندة    در چه مكاني؟ •
  است . پيش بيني منابعكه نشان دهندة    با چه منابعي؟ •

  

  مراحل برنامه ريزي عملياتي  5 – 2

هر برنامه ريزي عملياتي چهار مرحله مجزا از يكديگر دارد كه برنامه ريز بايد نسبت به آن دقت كافي   
   . اين چهار مرحله عبارتند از :داشته باشد 

 انند تنظيم بودجه و زمانبندي)برنامه هاي كوتاه مدت (متدوين  •

 زيابي هزينه هاي اجراي عملياتتعيين معيارهاي كمي و كيفي سنجش عملكرد و ار •

 موارد انحراف عملكرد از آنها ارزيابي برنامه ها و تعيين •

  . تجديد نظر در برنامه ها و تهيه برنامه هاي جديد •

   عملياتيتكنيك هاي برنامه ريزي  6 -  2
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   1جدول كارنماي گانت 1 - 6 – 2

اولين و كامل ترين  گانت معرفي گرديدال.جهاني اول توسط هنري  جنگ اين روش كه در جريان   
و هم اكنون نيز به عنوان يكي از بهترين روش هاي روش تصويري در برنامه ريزي عملياتي محسوب ميشود ، 

و  ايجاد شدهانجام وظايف  تنظيم زمانيِاين روش اصوال براي .  مي گيردقرار برنامه ريزان تصويري مورد استفاده 
مراحل را بر حسب  شرح عمليات و يا حتي وظايف است كه محور عمودي. بعد اول در  داراي دو بعد است

 كار مانجانشان دهنده زمان  است كهمحور افقي ، و بعد دوم در  نمايش مي دهد  نهاآ خرأتقدم و تو  انجام كار
  . مي باشد

   نمودار گانت محاسن

  توسط اين نمودار نشان داده ميشود . بايد انجام گيردكه و يا عملياتي  كارها •
  .ميدهد ، مشخص ميكند  تشكيل  راعمليات يك كار و يا فعاليت هايي كه زير مجموعه يك  •
  .با همديگر صورت گيرد ، نشان ميدهد بايد كه وظايفي   بودن انجام همزمان •
  .، نشان ميدهد  انجام شود در داخل هر عمليات صورت زنجيره ايبايد بكه وظايفي  •
  . را مشخص ميكندزمان شروع و پايان هر وظيفه  •
   .دهد بدست مي  رادستيابي به هدف نهايي تاريخ و زمان  •

 معايب نمودار گانت 

  .بخوبي معلوم نيست ، كار بين وظايف مختلف در هر ارتباط •
  .باشد مشخص نمي ، عمليات ديگر  ورها كادربا ساير وظايف   بين وظايف يك كار ارتباط •
  .نشان نميدهد در هر لحظه از زمان را  كار و عملياتپيشرفت هر در صد  •
  عمليات و تعيين اينكه در هر لحظه در چه مرحله اي از پيشرفت مي باشد كل درلحظه اي كنترل اشكال  •

  

 روش هاي شبكه اي 2 - 6 – 2

 آيد .بوجود شبكه اي هاي برنامه ريزي  باعث شد تا روشوارده به روش نمودار گانت  اشكاالت    
تصويري جامع و دقيق از وضع كلي و تمامي كه در آن  يكي از ابزار هاي برنامه ريزي وكنترل استنمودار شبكه 

نمودار شبكه عالئم زير بكار در يك  .ارائه ميدهد مراحل الزم براي اجراي يك برنامه و روابط آن با يكديگر
  : گرفته مي شود

 هر قسمت مشخص و معين از انجام يك طرح يا يك برنامه را يك فعاليت فعاليت : •
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  دهنده شروع ياخاتمه يك فعاليت است  دايره اي كه نشان  :ره گـ •
  هر گره بايك شماره يا يك حرف نشان داده ميشود .  : نشانگر گره •

  نشاندهنده مجموعه وظايف يك فعاليت ميباشد   : خط فعاليت •
  نام فعاليت است كه بر روي خط فعاليت نوشته ميشود  : نشانگرفعاليت •
  مدت انجام كارتوسط عددي  روي خط فعاليت نوشته ميشود  : نشانگرمدت •

  

  روش و مراحل تنظيم شبكه 3 - 6 – 2

تهيه فهرستي منطقي براي تنظيم يك شبكه ابتدا بايد هدف از انجام آن تعريف شده سپس نسبت به   
يي كه قرار است انجام شود اقدام گردد . در مرحله بعد تمام رويدادها و فعاليت هايي كه از فعاليت ها

پايان روابط بين فهرست شده اند اولويت بندي شده و تقدم وتأخر انجام آنها مشخص مي گردد . در 

  رويدادها و فعاليت ها بايد به طور دقيق شناخته شوند .

  

   برنامه ريزي شبكه اي محاسن 4 - 6 – 2

برنامه ريزي شبكه اي محاسن و كارايي هاي خاصي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير   

 اشاره نمود :

  . غير مستقيم  صورت يا بهفعاليت ها  به صورت مستقيم و  همةروابط بين بيان  •
  . مشكالت و موانع احتمالي در طول برنامهتشخيص و رفع  •
  . شود انجام زنجيره ايصورت  يا بهبايد به موازات يكديگر و كه فعاليت هايي  دادنشان ن •
  . روابط بين فعاليت هانشان دادن دقيق  •
  .برنامه هاي بسيار پيچيده و مفصل كردن و قابل درك  ساده سازي •
  . از آمار و احتمال براي تعيين زمان دقيق هر فعاليت استفاده •
  .انجام كامل يك طرح  برايبيان دقيق زمان الزم  •

  

   1يا روش پِرت تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه  7 – 2

مجبور به   ، مختلف يك طرح اجراييدر انجام برنامه و هماهنگ ساختن قسمت هاي ي از اوقات گاه  
براي ارزيابي و  يم . در اين صورتمي باش هاي به وجود آمدهتضاديا و ،  ها ، وقفهات خيرأحداقل رساندن ت
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كه با استفاده از  استروشي استفاده ميكنيم . در واقع روش پرت  “پرت”از روشي بنام  بازنگري مجدد برنامه
براي نيل به يك  زمزمان ال كوتاه كردنترتعيين هرچه دقيق براي  يك پروژه وترسيم شبكه برنامه ريزي براي 

 .در همان شبكة ترسيم شده انجام مي شود از طريق ارزيابي و بازنگري برنامه  ، تا سرحد امكانهدف نهايي 
فعاليت مورد نظر مطابق زماني كه براي آن  ، و اينكه آيا اساس ارزيابي در روش پرت بر زمان سنجي قرار دارد

 مختلف يك فعاليت از سه زمانانجام يا نه . براي برآورد زمان الزم جهت  ، انجام مي گيرداست  برآورد شده
 . اين برآوردآن فعاليت انجام  ممكن براي استفاده ميشود كه عبارتند از حداقل ، حداكثر ، و محتمل ترين زمان

  :زمان از رابطة 

TE = (A+4M+B)/6  

ترين زمان ممكن ،  محتمل   M  زمان ممكن ، و حداكثر  B زمان ممكن ، حداقل    Aبه دست مي آيد كه در آن 
   زمان برآوردي براي انجام يك فعاليت مي باشد .  TEو  

  

 CPM يا روش مسير بحراني  8 – 2
1  

با مشخص  اوال اضافه اينكه هاست ب“ پرت”تقريبا همان روش  يا روش مسير بحراني  “سي. پي. ام.”  
 به برنامه ريزان و مجريانمخصوصي توجه مديريتي ،  برنامه ريزيساختن حساس ترين مرحله از زنجيرة شبكه 

كاهش و افزايش هزينه ها را  اكتفا ننموده وتقبل و تطويل زمان برنامه ها ميدهد . ثانيا براساس آن ميتوان تنها به 
ز ابنابراين ،  مي پردازدبه اجراي برنامه هاي بدون سابقه به ندرت  ثالثا از آنجا كه  . نيزمستقيما محاسبه نمود 

 .نمايد ف محاسبه هزينه هاي برنامه ميو كوشش خود را صر روبرو بوده كمتري  مشكالتبالحاظ برآورد زمان 
را با  كه بتوان برنامه دارد ، هزينه مناسبزمان اجراي برنامه با درتنظيمسعي   CPM مي توان گفت كه  بطور كلي

   . نموداجرا  الزمآن در كمترين زمان 

همان زمان طبيعي كه اجراي هر فعاليت دو زمان طبيعي و فشرده در نظر گرفته ميشود .  براي CPMدر 
 با هزينه ليزمان فشرده كه براي انجام فعاليت ها در زمان كوتاه تر واست و فعاليت با هزينه معمولي  زمان انجام

  . ميباشد بيشتر
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  فصل سوم

  مدل هاي برنامه ريزي

  

ده و مدل هاي متعددي براي آن برنامه ريزي صاحبنظران زيادي اظهارنظرهاي گوناگون كرمبحث در 
، مدل برنامه ريزي آرماني  ديويداستراتژيك برنامه ريزي  ازجمله اين مدل ها ميتوان به مدلاند .  ه نمودهارائ

، مدل برنامه ريزي  آنسوف، مدل برنامه ريزي  مينزبرگ، مدل برنامه ريزي  برايسون، مدل برنامه ريزي  ايكاف
مدل برنامه ريزي به به عنوان نمونه در اينجا و بسياري ديگر اشاره نمود .  هيل، مدل برنامه ريزي  رايت

ي آيند برنامه ريزبه عنوان فربرنامه ريزي  عموميِكلي ويك مدل و سپس  كرده اشاره ديويداستراتژيك 
  . مي شوداستراتژيك معرفي 

  مدل برنامه ريزي استراتژيك ديويد 1 -  3

به بررسي هاي محيطي ( براي تعيين فرصت ها و شده و سپس تدوين در اين مدل ابتدا اهداف بلند مدت   
و بررسي هاي دروني ( براي تعيين نقاط قوت و ضعف سازمان )  پرداخته ميشود . ، تهديدات بيروني سازمان ) 

مرحله بعدي مأموريت سازمان بيان شده و به تعيين اهداف دوربرد و تعيين استراتژي ها مي پردازند . پس از  در
  آن اهداف كوتاه مدت وبعد سياست ها را تعيين نموده و در پايان به تخصيص منابع ميپردازند .

  

  ( فرآيند برنامه ريزي استراتژيك )مدل كلي وعمومي برنامه ريزي  2 -  3

  ين فرآيند مراحل ششگانه زير به ترتيب انجام مي شود :در ا

  

   شناخت موضوع  1 - 2 – 3

برنامه ريزي توجه در اولين مرحله از مدل برنامه ريزي استراتژيك بايد به شناخت كامل موضوع مورد   
 شود  . اين شناخت هرچه بهتر و كاملتر صورت گيرد ، بعدا اشكاالت كمتري بروز خواهد كرد .

 تعيين و تبيين اهداف آيندة سازمان    2 - 2 – 3

پس از شناخت موضوع نوبت به مشخص نمدن اهداف برنامه ريزي مي رسد . در اين مرحله نه تنها 
اهداف بايد تعيين شود ، بلكه بايد به ساده ترين حالت ممكن بيان نيز بشود . در اين صورت مجريان بعدي برنامه 

  بود تا بهترين همكاري را از خود نشان دهند .با فهم بهتر قادر خواهند 
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 شناخت وضع كلي موجود سازمان  3 – 2 – 3

براي هر چه بهتر شناختن وضع كلي موجود در سازماني كه قرار است برايش برنامه ريزي شود ابتدا    
موجود مي توانند داده شوند . زيرا همان استراتژي هاي  تشخيصدر سازمان بايد  اهداف و استراتژي هاي موجود

مي رسد كه در  تجزيه و تحليل منابع و شرايط داخلي سازمانكمك شاياني در اين امر بنمايند . سپس نوبت به 
واقع همان بررسي هاي نقاط قوت و ضعف محسوب مي شود . در مرحله بعد  شرايط محيطي سازمان تجزيه و 

  ه سازمان با آنها روبرو مي باشد .تحليل خواهد شد كه مربوط به فرصت ها و تهديداتي است ك
 

  بررسي منابع و امكانات  4 - 2 – 3
بررسي اعم از منابع مادي و غير مادي در اين مرحله از برنامه ريزي بايد كليه منابع و امكانات سازمان   

هر سه مجموعة سخت افزاري ، نرم افزاري ، و مغزافزاري بعالوة امكانات سرمايه اي و . اين منابع شامل  شوند
  .بودجه مي باشد 

  

  تدوين استراتژي 5 - 2 – 3

د و پس از و اولويت بندي آنها دار تدوين استراتژي هاي دستيابي به اهدافاين مرحله اختصاص به   
به  انتخاب مي شود .گزينش ميرسد كه بهترين راه حل يا اولويت بر اساس شرايط سازمان اولويت بندي نوبت به 
بايد باتوجه به مأموريت سازمان ابتدا نقاط قوت و ضعف و سپس فرصت ها و تهديداتي  هنگام تدوين استراتژي

ل پرداخته شود . به اين كه سازمان با آنها روبرو است بررسي شده و بعد به تعيين اهداف بلند مدت و قابل تحصي
ترتيب نوبت به  طرح و تدوين استراتژي ها ميرسد و بدنبال آن سياست ها و خط مشي هاي سازمان از قبيل 
تخصيص منابع و يا تصميم گيري در موردگسترش ، نوع فعاليت ، ادغام ، مشاركت ، و . . .  بايدتعيين گردد . 

استراتژي براي خود دارند . براي اغلب سازمانها چهار استراتژي اصوال هريك از سطوح سازمان نياز به تدوين 
ميتواند مطرح باشدكه عبارتند از استراتژي رشد(توسعه) ، استراتژي ثبات(نگهداري) ، استراتژي كاهش(كوچك 

  سازي )  ، و استراتژي مختلط (تركيبي)

  

  

 

  ارت و ارزيابي در حين اجرا اي راه حل ، نظاجر 6 – 2 – 3

كليه مراحل فوق اكنون نوبت به آخرين مرحله رسيده است كه شامل اجراي برنامه ، نطارت ، و پس از   
. بديهي است چنانچه در اين بازخورد مشكلي مشاهده شود ، بايد بالفاصله نسبت به  ارزيابي در حين اجرا است

   رفع و اصالح آن اقدام شود .
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يد به آنها توجه شود . مهمترين اين موارد رعايت مواردي وجود دارد كه با در زمان اجراي استراتژي
اهداف ساالنه ، ايجاد انگيزه براي مجريان ، توسعه فرهنگ كار ، بسيج كاركنان براي انجام كار و جبران خدمات 

سازي از شرايط و اعمال اجرا شده ميباشد . بايد توجه داشت كه حساس آنان ، ايجاد سيستم اطالعاتي و مستند 
ط پياده كردن و اجراي استراتژي ، همخواني داشتنِ استراتژيِ تعيين شده با ارزش هاي مشترك و ترين شراي

فرهنگ سازمان است . چه اگر اين همخواني وجود نداشته باشد ، مشكالت عديده و مقاومت هاي منفيِ 
  كاركنان را به همراه خواهد داشت .

عوامل در نظر گرفتن نكات مهمي قابل ذكر است . اولين نكته نيز رعايت  ها در جريان ارزيابي استراتژيهمچنين 
ة دوم محاسبة و سنجش نكت داخلي و خارجي سازمان است كه پايه و اساس استراتژي را به وجود مي آورد .

و نشان ميدهد كه براي استراتژي مورد نظر چه پيش بيني عملكردها است كه در واقع يك مرحلة كنترلي است 
البته پس از ، و نكتة سوم انجام اقدامات اصالحي براي كسب موفقيت بيشتر مي باشد . هايي متصور است  

ارزيابي استراتژي نوبت به انتخاب بهترين استراتژي ميرسد كه هريك ار سطوح سازمان بايد مناسبترين استراتژي 
  ارزيابي استراتژي در واقع بيانگر درجة مؤثر بودن استراتژي ميباشد . د انتخاب نمايد .را براي خو

  

  شرايط سازمان نكات مهم در ارزيابي 3 – 3

  مي توان به موارد زير اشاره نمود : شرايط داخلي سازماناز نكات كليدي درهنگام ارزيابي   

  وام ، سرمايه درگردش ، سودآوري ، جريانات نقدي و . . .نظير بررسيِ قدرت نقدينگي ، ميزان   وضعيت مالي  :

له سلسچگونگيِ ،  آن بودن ، مكانيكي يا ارگانيك ساختار سازمان مي يا تخت بودنهر مثل ساختار سازماني :
  و نظاير آن . تقسيم كارها  در سازمان ، نحوة قدرت تمركز،  اداري مراتب

آنان ، كار و ، انگيزش هاي افراد  حميتگيِ سطح علمي كاركنان ، شامل چگون  كيفيت و كميت منابع انساني :
  و . . .  ،  تعامل گروهي

  شامل بررسي وضعيت فرايند توليد ، ظرفيت توليد ، كيفيت محصول .  خطوط توليد :

  ، اطالعات كاريِ افراد ، و .  .  . فني نظير تكنولوژي ، دانش وضعيت وشرايط امكانات و تجهيزات :

  و . . . روابط با آنها ، ايجاد شناساييِ رقبا و نحوة تبحركادر بازاريابي و فروش ، تواناييِ   موقعيت رقابتي :

  شناسايي نياز مشتريان ، تواناييِ ايجاد روابط با مشتريان ، و . . . قدرت   توان بازاريابي :
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دانش كاري و علمي كاركنان ، پشتوانه هاي مالي و بودجه اي براي تحقيق ، باور و   توان تحقيق و توسعه :
  توسعه طلبي مديران ، و .  .  .  ميزاناعتقاد مديران به امور تحقيقاتي ، 

بررسي روند فعاليت هاي گذشتة سازمان ، تجزيه و تحليل گذشتة  اهداف و استراتژي هاي سابق سازمان :
 .سازمان 

  سازمان مي توان به موارد زير اشاره نمود : محيطييدي درهنگام ارزيابي شرايط از نكات كل

 . و سازمانهاي مشابه وضعيت رقباشامل بررسي   محيط صنعتي خارج از سازمان :

هاي بازرگاني و تجارت ، ملي كردن ين كار ، سياست هاي مالياتي ، سياست قوانآشنا بودن با  نيروهاي سياسي :
   . . . ، و  كردن ها ، نرخ گذاري ، تعرفه هاها ، دولتي 

هاي بانكي ، ميل به مصرف ، نرخ رشد م ركود ، تورم ، نرخ بهره ، سيستبررسي وضعيت  نيروهاي اقتصادي :
  . . .  ، و  اقتصادي

نرخ رشد جمعيت ، فرهنگ اجتماعي ، فرهنگ مصرفي ، روش زندگي ، نيازهاي  دانستن نيروهاي اجتماعي :
   . . . ، و  ارزشهاي جامعه جامعه ،

ساختار تكنولوژيكي جامعه ، سطح دانش و تكنيك جامعه ، وضعيت دانشگاهها ،  بررسي نيروهاي تكنولوژيك :
   . . . ، و  رقابت هاي علمي ، تحقيق و توسعه

  

  ويژگيهاي يك برنامه خوب 4 – 3

از اجرا به آن دقت نمود كه آيا از برنامه اي كه در سازمانها طرح ريزي و تدوين مي شود بايد قبل    
  از :ويژگي هاي هر برنامه خوب عبارتست  ويژگي ها و خصوصيات الزم برخوردار است يا نه . مهمترين

  

  اهداف برنامه بودن و قابل فهم بودن روشن  1 – 4 – 3 

به آن ، يك خواسته امكان سنجي شده و چالشي است كه هدفگذار را در جهت دستيابي هدف در واقع    
گردد كه چه  . در هنگام انتخاب هدف اين سؤاالت مطرح مي مينمايد  يوادار به كوششِ جهت دار و خاص

 پاسخ داده شود .آنها كاري ، چرا ، چه زماني ، چه جايي ، چه كسي ، و چگونه ؟ . كه بايد به همه 

   برنامهسادگي و جامع بودن  2 – 4 – 3
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قابل فهم بودن براي آحاد سازمان و مجريان آن ، از جامعيت الزم برنامه بايد در عين سادگي و   
هرقدر برنامه ساده تر و جامع تر باشد ، بعدا در زمان اجرا با مشكالت  برخوردار باشد و هيچ نقصي نداشته باشد .

  كمتري روبرو خواهد بود .
  

  يت انعطاف قابل و بودنمتعادل  3 – 4 – 3 

تعادل خاص زماني ، مكاني ، بودجه ، . يعني  باشد طور متوازن توزيع شده بهمنابع به اين معنا كه   
خواستة احتمالي ، قابل انعطاف و قابل  و . . . داشته باشد و در صورت برخورد با مشكالت نا درگيرشدن پرسنل ، 

  اصالح باشد .قابل تغيير و 
  

  دارا بودن زمان مشخص  4 – 4 – 3

بودن آغاز و اتمام هر برنامه يكي از مهمترين فاكتورهاي هر برنامه را  اصوال زمان بندي و مشخص   
  تشكيل ميدهد .

  

  كاركنان در تهيه برنامه مشاركت  5 – 4 – 3

براي آنكه پس از برنامه ريزي و ابالغ آن ، وضعيت خوبي در اجرا ي آن پيدا شود و كار به راحتي پيش   
برحسب اشراف و تخصصشان به نوعي در برنامه ريزي شركت داشته  برود ، بهتر است كاركنان در تهيه برنامه

  در اين صورت مشكالت اجرايي آن كمتر خواهد شد . باشند .
  

  خصوصيات عوامل اجرايي برنامه ها 5 – 3

سرانجام پس برنامه ريزي نوبت به اجراي آن مي رسد كه در اين مرحله عوامل اجرايي نقش به سزايي   
اين آن دارند . بهمين دليل ويژگي ها و خصوصيات آنان در اجراي برنامه بسيار مهم است .  اجرايدر 

،  هستندجنسيت ، سن ، دانش ، سوابق كاري ، و نظاير آن در اجراي برنامه بسيار مؤثرمانند خصوصيات اگرچه 
اين دو ويژگي عبارتست از تنبلي  برنامه ها اهميت مضاعفي دارند ، لكن دو ويژگيِ خاص در عوامل اجراييِ

با چهارحالت زير روبرو  ،. از تلفيق مقايسه اي اين در ويژگي  كندذهنيدرمقابل پركاري ، و هوشمندي  درمقابل
  ميشويم :

آنان بدنبال انگيزه هاي مناسب باشد كه بايد براي رفع تنبلي سازمان   : باهوش باشند تنبل واگرعوامل اجرائي 
  . هم ميتوانند مادي و هم معنوي باشنداين انگيزه ها 
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در اين صورت سازمان با موقعيت بسيار خوبي مواجه بوده و فقط   : باهوش باشند اگرعوامل اجرائي پركارو
  .نبايد با ناديده گرفتن اين عوامل باعث ايجاد دلسردي در آنان شود 

 مناسب آنان بايد از برنامه هاي آموزشي قطعا براي رفع كندذهني  :اگرعوامل اجرائي پركار وكندذهن باشند  
  د و به آنان آموزش هاي الزم را داد .استفاده نمو

در اين صورت هم براي آنان بايد ايجاد انگيزه نمود و هم بايد به   :اگرعوامل اجرائي تنبل وكندذهن باشند  
سمت مورد عالقه يا مناسب با  بعضي مواقع افراد به لحاظ قرار نگرفتن در آنان آموزش هاي الزم داده شود .

تخصص خود ، ممكن است عالقة الزم به كار را نداشته باشند . در اين صورت با يك جابه جايي مي توان در 
  آنان انگيزه هاي الزم را ايجاد نمود .

  

  فرايند هدف گذاري  6 – 3

يك دستاورد خاص و قابل سنجش عالوه بر تعريفي كه در باال از هدف به ميان آمد ، هدف را ميتوان   
هدف گذاري نيز و با هزينه هاي معين ، به آن دسترسي پيدا مي كند . در زمان مشخص سازمان كه  دانست

همانند بسياري ديگر از پديده هاي مديريتي مراحل گام به گام دارد . بنابراين در هدف گذاري نيز سازمان با 
  زير خالصه ميگردد :  يك فرايند روبرو است كه مراحل آن بصورت

كه در حوزه داخلي سازمان همان نقاط قوت و  ضعف ، و :   شناخت عوامل استراتژيك سازمان  -مرحله اول 
 .در حوزه خارجي سازمان همان فرصت ها و تهديدات ميباشند 

نوبت به مكتوب نمودن  ، سازمان شناخت عوامل استراتژيكپس از :  نگارش و تدوين بيانيه هدف  -مرحله دوم 
در اينجا بايد توجه داشت كه هدف بايد مشخص ، قابل اندازه گيري ، قابل دستيابي ، مربوط به  .هدف مي رسد 

  ، و پيشرفت آن قابل ردگيري باشد . بودهسازمان يا هدف گذار

ن به اهداف اوليه بود. در هدف گذاري بايد از همان ابتدا بفكر مراحل بعداز رسيد:  توسعه اهداف  -مرحله سوم 
  پس الزم است به اهدافي توجه شود كه در يك نقطه متوقف نميشوند و قابل توسعه هستند .

هر برنامه استراتژيك در سازمان ، از تعدادي برنامه هاي :  مشخص كردن برنامه هاي عملياتي   -مرحله چهارم 
مشخص ر هدف گذاري ، بايد فورا برنامه هاي عملياتي اجرايي يا عملياتي تشكيل ميشود . بنابراين بالفاصله در ه

  شوند .

  آشنايي با انواع برنامه ها 7 – 3
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. در تعريف ديگر براي برنامه ، برنامه  هدف كوتاه مدت و راه رسيدن به آنبرنامه عبارت است از تعيين   
سازمان دانسته و انواع آنرا بصورت  فاهدابراي انجام يك سري عمليات به منظور تحقق  ياز تعهد عبارترا 

   زير دسته بندي مي كنند :

  1ماموريت 1 – 7 – 3

مثال . متاثر از خواست اجتماعي است و سازمان آن فه وجودي لسفدليل و بيانگر مأموريت يك سازمان    
ميباشد . مأموريت هر سازمان بايد داراي پرورش نيروي انساني  نظير دانشگاه ،يك سازمان آموزشي  مأموريت

ويژگي هاي خاصي باشد كه مهمترين اين ويژگي ها روشن بودن و قابل درك بودن شرح مأموريت ، جلب 
داشتن قدرت سينرژيك و هم افزايي ، توانايي استفاده از  ، مديران و كاركناندرروحيه تعهد و ايثار و عالقه 

  تن راه حل ها است .خالقيت و نوآوري كاركنان در ياف

 

  2اهداف 2 – 7 – 3

گيري در يك محدوده  شامل كار مشخص و قابل اندازه هدف عبارت است از بيان نتايج مورد انتظار
خود دارد تا بتواند آن را مبناي  اهدافنياز به يك بيانيه روشن از هر سازماني  . اي معين زماني خاص و با هزينه

. انجام  گيري كند هاي خود قرار دهد و ميزان كارآيي تصميمات اتخاذ شده را براساس آن اندازه ريزي همه برنامه
 توجه مورد. عواملي كه در تعيين هدف بايد  شود برنامه بدون رعايت اهداف سازماني موجب پراكنده كاري مي

  :عبارتند از قرار گيرند

  .نتيجه مورد انتظاربودن گيري  قابل اندازه •
  .چگونگي انجام كار بودن مشخص  •
  .كارانجام  زمانمعلوم بودن  •
 .انجام كار هزينه برآورد صحيح از  •

 

  3استراتژيهاو راهبردها  3 – 7 – 3

 ها يا استراتژي ها راهبردهستند . اي جهت نيل به اهداف سازمان  راهبردهاي يك سازمان عامل عمده
پس  .در واقع همان راهكارهاي اصلي براي رسيدن به اهداف سازمان ميباشند هستند ،  نقشه يا طرحي براي عمل

هاي  ها و خط مشي خواهد با استفاده ازنظام هدف مي سازماناستراتژي عبارت است از ارائه تصويري از آنچه 

                                                           
١
 Purposes/Mission  
٢
 Objectives  
٣
 Strategies  
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 خواهد به هدف شود كه موسسه چگونه مي . به اين ترتيب در استراتژيها دقيقاً مشخص نمي عمده به آن برسد
و جزئي و پشتيباني در نظر  هاي متعدد كلي . زيرا چگونگي دستيابي به اين هدفها در طرح هايش دست يابد

  .شود مي گرفته
  

   ) ها ( سياست 1ها خط مشي 4 – 7 – 3

سرپرستان در اجراي خط مشي ها چارچوب هايي براي راهنمايي تفكر، تصميم گيري و اقدام مديران و   
هايي  برنامه ود نرو كار مي به سازمانمعموالً براي تعيين بهترين انتخاب در ها خط مشي استراتژي سازمان هستند . 

نحوه خط مشي  به بيان ديگر . ميباشند يك برنامه عمومي عملي وگيرند  هستند كه تصميمات كلي را در بر مي
اي موثر  كند و در عين حال وسيله و حوزه رفتار مسئوالن اجرايي سازمان را تعيين مي كرده اجراي هدف را بيان 

، بايد در محدوده آن  هاي آتي كه تصميم هستند ، راهنما و حدوديها  . خط مشي براي كنترل عمليات است
 ،جامعيت  ،پذيري  انعطاف ، قابليت اجرا ، وضوح ،صراحت بايد از سازمان  خط مشي .اتخاذ و معين شوند

  برخوردار باشند .  مدون و مكتوب بودن ،متمايز بودن از قوانين  ، مستدل بودن ،اهنگي مه

 

  2ها رويه 5 – 7 – 3

ي انجام ايك برنامه زمانبندي شده بر وهمچنينها مشخص كننده شيوه عمليات و نحوه انجام كار  رويه
تعيين كننده شيوه عمل در سطوح مختلف سازمانند و ها فقط  ، در واقع رويه هستند يندة سازمانهاي آ فعاليت

به  .، راهنماي واقعي عمل است تا تفكر  . رويه اي خاص خود را داشته باشد ممكن است هر سطح از سازمان رويه
كاركنان آن واحد  فرآيند توليد را مشخص كرده سپس با استفاده از مواد اوليه و ، ابتدا خط توليد عنوان مثال در 

، رويه  اين توالي اقداماتبسته بندي آن اقدام ميكنند . نسبت به  ها محصول خاصي را توليد و گيري دستگاهبكار 
  . شود ناميده مي

  

   3ها روش 6 – 7 – 3 
ها را  جزئيات دقيق چگونگي انجام فعاليت وها را معين  ها نحوه اجراي جدول زمانبندي رويه روش             

ي ، به منظور صدور كاالها . براي مثال دنكن را معيين مي الزم، نحوه انجام اقدامات  ها روش . كنند مشخص مي
  .استفاده كرد هوايي ، زميني ، ويا درياييهاي ارسال  توان از روش ميتوليد شده در يك كارخانه 

 

                                                           
١
 Policies 
٢
 Procedures 
٣
 Methods 
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   ) ها (مقررات و آيين نامه 1هاالعمل دستور 7 – 7 – 3 

كنند و  را به صورت الزم االجرا تعيين مي ياقدام يا عدم اقدام مشخصها لزوم  مقررات و آيين نامه    
از لحاظ تفاوتد باشن ها مي ترين نوع برنامه مقررات ساده . دهند عمال نظر مشخص را اجازه نميهيچگونه ا .  ،

، كنند  ي ميمعين انجام عمليات را راهنماي مقررات بدون ترتيب زمانيِ. ها با هم فرق دارند  مقررات و خط مشي
هاي انجام كار ممكن است عامل زمان را در توالي انجام كار دخالت دهند. در  ها يا روش خط مشي در حاليكه

دهند ولي مقررات بايد بطور دقيق اجرا شوند و به اين ترتيب از  ها به مديران حق انتخاب مي حقيقت خط مشي
 .دنكاه آزادي عمل مدير مي

 

  )ها (طرح 2ها برنامه 8 – 7 – 3

براي اجراي يك كنش شناخته  ، و... ها  ها، روش ، خط مشي ها هايي هستند از هدف ها مجموعه برنامه  
ها به گونه معمول با بودجه و اعتبار مالي پشتيباني مي شوند. گاهي اجراي يك برنامه مستلزم  و معلوم. برنامه

ها بايد بصورتي هماهنگ و زمانبندي شده و بر  برنامهاجراي چند طرح كمكي ديگر است. عالوه بر اين تمام 
هاي  اساس اولويت و توالي منطقي به مورد اجرا گذاشته شوند. زيرا هر گونه شكست در اجراي هر يك از طرح

 .خواهد شدنيزآورد، سبب به تعويق افتادن اجراي طرح اصلي  دي به بار مييهاي زا مكي عالوه بر اينكه هزينهك

 

3ها بودجه 9 – 7 – 3
 

مورد انتظار براي يك دوره زماني معين را مشخص   هايي هستند كه ميزان درآمد و هزينه ها برنامه بودجه  
بيانگر تعهدات و  الب اعداد و ارقام استقصورت مالي نتايج مورد انتظار در كنند. به عبارت ديگر بودجه  مي

 .رود ي براي كنترل نيز به شمار ميبه عنوان تدابيرريزي  بودجه يك وسيله زيربنايي براي برنامة . باشد سازمان مي
د كه به آنها بودجه نكن بر اساس ميزان بازدهي سازماني تغيير مي ها برخي از بودجه ، بودجه انواع متعددي دارد

، جزئيات  ها اي كه در آنها هدف برنامه يها دولتي اغلب از بودجه يها سازمان. گويند مي فمتغير يا قابل انعطا
نوع ديگري از . كنند استفاده مي است هر برنامه مشخص شده ةو برآورد هزين، ها  برنامه براي رسيدن به هدف

در  . معروف است، بنام بودجه بر مبناي صفر  اي است بودجه كه در واقع تركيبي از بودجه متغير و بودجه برنامه
  .شوند ها از مبناي صفر شروع مي شود كه برنامه بندي فرض مي اين روش از بودجه
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  آسيب شناسي برنامه ريزي 8 – 3

و آسيب هايي مي باشد كه برنامه ريزي نيز همانند بسياري از ديگر پديده هاي مديريتي داراي آفات    
  . چند نمونه از اين آفت ها به شرح زير است :اگر به آنها توجه نشود مي تواند به آن لطماتي وارد آورد 

 فقدان تالش و پشتكار •

  نا اميدي •

  عدم سازگاري برنامه •

  كند پيش رفتن برنامه •

  نداشتن نگاه واقع بينانه  •
  

   دام هاي خطرناك در مسير برنامه ريزي  9 – 3

 سازمان در آنسلب مسؤليت از اختيارات تفويض شده در برنامه ها و عدم نظارت و كنترل مدير  •

عدم وقت كافي براي مديران عالي سازمان در مسايل جاري و ايجاد مديريت ذره بيني  درگيري •
   ريزي برنامه

  كوتاهي درامر تدوين و تعريف اهداف سازمان بطور كامال شفاف  •
  عدم ايجاد جو تفاهم و هم افزايي هاي سازماني در امر برنامه ريزي •
 ك از برنامه ريزي عملياتي و ساير موارد مديريتيجدا سازي برنامه ريزي استراتژي •

 شود سازمان مي در هاي پيچيده و انعطاف ناپذير كه مانع نوآوري استفاده از طرحها و برنامه •

   توسط مديريت عالي، هاي بلند مدت رؤساي بخشها و مديران  عدم ارزيابي و بازنگري برنامه
  فرايند برنامه ريزيعدم استفاده از مديران مياني و اجرايي در  •
و عدم توجه به مسايل  ها برمبناي احساسات و بينش خود اخذ تصميمخودكامگي مديران عالي در  •

   بنيادي در برنامه ريزي .
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  برنامه ريزي را تعريف كنيد  – 1
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  در برنامه ريزي چه روشي است و چه كمكي به مديران مي كند  CPMروش مسير بحراني   - 13
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