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  به نام خدا
  ادركنا)عج(يا صاحب الزمان 

  
ريزي ريزي، برنامهبرنامه اشكال مختلفريزي، بيان تعاريفي در خصوص برنامه ابتدا بهبا ارائه اين جزوه آموزشي قصد داريم تا 

تدوين ريزي استراتژيك، برنامهمهم هاي سازگار با دنياي پرتحول امروز، اجزاي ترين برنامهيكي از مهمبعنوان  استراتژيك 
  .هاي اساسي در تحقق اهداف تعيين شده، بپردازيمبرنامه عملياتي به عنوان يكي از گام

ي علمي و س از آن به تعريف برنامه عملياتي، نحوه تهيه و تدوين آن پرداخته و پس از حصول آشنايي و اطالع كافي از مبانپ
  .تئوريك بحث بتوانيم برنامه عملياتي را براي حوزه كاري خود طراحي كنيم

  
  :مباحث مورد بحث در اين جزوه

 برنامه ريزي چيست؟ -

 ريزي اشكال مختلف برنامه -

 ريزي استراتژيك چيست؟برنامه -

 اجزاي اساسي برنامه ريزي استراتژيك -

 برنامه عملياتي چيست؟ -

 برنامه عملياتي چگونه است؟نحوه طراحي و تدوين  -

 هاي سنجش و پايش عملكردتعيين شاخص -

  پايش عملكرد به منظور حصول اطمينان از دستيابي به اهداف  -
  

  برنامه ريزي
  . ريزي آغاز شداز زماني كه بشر به فرداي خود انديشيد، براي آينده هدف تعيين كرد و بدين ترتيب فرايند برنامه

تواند پيش از تصميم نهايي چندين مرتبه تغيير گام به گام بعدي نيست بلكه فرايندي خالق است و ميريزي گذر از يك برنامه
  .و بازبيني گردد

به عبارتي در برنامه . ريزي يعني انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست براي تامين هدفبرنامه
  .شودتغييرات و عوامل نامطمئن پيش بيني مي ريزي، اهداف و اقدامات الزم براي مواجهه با
تركيب و  ،هدف، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير راستايها را در ها و فعاليتبرنامه ريزي فرايندي است كه همه تالش

  .كندادغام مي
  .باشديدر آينده م اقداميگيري در زمان حال براي انجام برنامه ريزي ترسيم شمايي از گذشته براي تصميم

  :اساسي داردبرنامه ريزي سه شكل 
  استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي

برنامه ريزي استراتژيك اهداف، خطوط كلي و رسالت سازمان را در بلندمدت تعيين مي كند، جامعيت داشته و در سطح عالي 
شود و چتري براي ند مدت را شامل ميباشد، از نظر زماني بازه بلسازمان، چارچوبي براي برنامه ريزي تاكتيكي و عملياتي مي

  .باشدكل سازمان مي
اي از مطرحند و دسته سطوح مياني سازمان در شود كه براي رسيدن به اهدافريزي تاكتيكي به مسائلي مربوط ميبرنامه
  .كشدهاي مرتبط با اجراي يك استراتژي را به تصوير ميفعاليت

به عبارتي برنامه ريزي . باشداي جهت رسيدن به اهداف تعيين شده ميگام هاي ويژهها و برنامه ريزي عملياتي شامل فعاليت
ريزي در سطح مديريت هاي اجرايي مطرح است و اين نوع برنامه. عملياتي شامل اقدامات تفصيلي براي رسيدن به اهداف است

  .با اهداف مشخص، محدود و عيني سروكار دارد
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  چيست؟ برنامه ريزي استراتژيك

.   
ريزي استراتژيك بستر و چارچوبي براي عملي كردن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي رسيدن به هدف و نتايج برنامه

گيري بنيادين و انجام اقدامات اساسي يافته براي تصميمراتژيك تالشي سازمانريزي استبه عبارتي برنامه. باشدمشخص مي
   . دهدشكل ميمشخص را در چارچوب هاي سازمان است كه سمت گيري فعاليت

كند، جامعيت دارد، در سطح عالي خطوط كلي و رسالت سازمان در بلند مدت را تعيين ميبرنامه ريزي استراتژيك اهداف، 
  . سازمان مي باشد، از نظر زماني بلند مدت است و چارچوبي براي برنامه ريزي تاكتيكي و عملياتي است

  :باشداستراتژيك شامل موارد زير ميفرايند برنامه ريزي 
 ريزيمراحل پيش برنامه -

 ريزيبرنامه -

 اجرا -

 ارزيابي -

 اهداف استراتژي، در ارزشيابي سازماني به رسالت، دورنما، اصول، كه است ريزي شامل ارزشيابي سازمانپيش برنامهمرحله 
برنامه آغاز مي شود و با تكميل برنامه به تخصيص  پس از توجه به تمامي اين موارد، تدوين. توجه مي شود سازمانبلند مدت 

پيشرفت كار پايش مي شود تا مشخص شود تا چه ميزان به اهداف پس از اجرا، . شويممرحله اجرا مي منابع پرداخته و وارد
  . ايمنائل آمدهتعيين شده 

  :)راهبردي(مراحل برنامه ريزي استراتژيك
 تدوين رسالت، دورنما .1

 لي و خارجيارزيابي محيط داخ .2

 وراهبردهاي سازمان  استراتژيتعيين  .3

 تعيين اهداف كلي و اهداف جزئي  .4

 تهيه و تدوين برنامه عملياتي .5

 هاي پايشتعيين شاخص .6

 پايش عملكرد  .7

  
را كه همانا تهيه و تدوين پنجم پيش از آنكه بطور مفصل به بيان هر يك از مراحل برنامه ريزي استراتژيك بپردازيم و گام 

      باشد بطور جامع به بحث بگذاريم، ابتدا به بيان تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتيعملياتي ميبرنامه 
  .مي پردازيم 

  :زي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتيتفاوت برنامه ري
و منافع آتي روي اثربخشي  تاكيد آن و شودريزي ميدر سطوح عالي سازمان طرحاين نوع برنامه، : استراتژيكريزي برنامه

هاي ها و استراتژيها، سياستها، ايدئولوژيتابع ارزشگيرد، ساختار منعطف و متناسب با تغييرات را در نظر مياست، سازمان 
 ن سازما باشد، در پي حل مسائل اساسي و رشد و توسعه كليميسازمان  است و اغلب بر عهده مقامات عالي مجموعه حاكم بر 

طرز دارد و  امكانات احتمالي وبر حسب كليت و وسعت اهداف، اتكا به آينده نگري، اميد بوده وپيش بيني  مبتني بر، است
   .تفكر و نگرشي گسترده و جهت دار دارد

، تاكيد روي كارايي و بازدهي دارد، تاكيد برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه سازمان مطرح است: عملياتيريزي برنامه
و هاي كار قبالً تجربه شده گيرد، روشرا در نظر ميبر منافع فعلي سازمان دارد، ساختار سازمان و محيط با ثبات نسبي 

ح تر براي رسيدن به اهداف است، در سطدستاوردهاي گذشته موجود خواهد بود، مخاطره كمتري دارد، شامل اقدامات تفصيلي
بازه زماني كوتاه مدت و دست يافتني سروكار دارد و  مشخص، محدود، معين، عيني اهدافهاي اجرايي مطرح است، با مديريت
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همچنين برنامه ريزي عملياتي بخشي از   . اطمينان بيشتري همراه است با و گيرد، مبتني بر تجربيات قبلي استرا در بر مي
  . بر نامه ريزي راهبردي ميباشد

.  
  :دهيمرا به اختصار توضيح مي برنامه ريزي استراتژيك اجزايحال هر يك از  

  :رسالت
هاي سازمان است، بيانگر ماهيت و مفهوم فعاليت .نقطه آغازين برنامه استراتژيك است و همان فلسفه وجودي سازمانرسالت 

  :شودو در آن به موضوعات زير اشاره مي داردبيان ميسازمان را  تعهدات فلسفي و قصد سازمان
ها، مشتري سازمان، با ساير سازمان ، وجه تمايز سازمانفلسفه وجودي سازمان، هويت كار، هويت سازمان و هااصول، ارزش

  محصول يا خدمت ارائه شده از سوي سازمان
  چرا نياز به رسالت داريم؟

  به علت تدوين مقاصد مهم، روشن و مرتبط -
  ايجاد تعهد در كاركنان  گيري و، ايجاد چارچوبي براي تصميمكسب حمايت در خارج از سازمانبه علت  -

   
  )چشم انداز( دورنما

دورنما چشم . دهد كه آينده سازمان چگونه خواهد بودهاي سازمان در آينده است و نشان ميچشم انداز ادامه روند فعاليت
  .ان، آرماني است براي سازمان، جنبه الهامي و چالشي دارداندازي است به آينده، نهايتي است براي سازم

ابتدا بايستي رسالت تدوين شود و سپس دورنما زيراكه اول بايد فلسفه وجودي سازمان و وظايف ذكر شود و سپس به آينده 
دورنما درحاليكه  و براي مدتي طوالني بدون تغيير باقي مي ماند دارداستمرار  حالت رسالت با تعهد همراه است و .انديشيد

  .جنبه وعده و آرزو دارد نه تعهد
  )راهبرد(تدوين استراتژي 
  :هاي زير تعيين نمودتوان بطور عملي از طريق روشراهبردها را مي

 ارزيابي محيط داخلي -

 ارزيابي محيط خارجي -

 تحليل نقاط قوت وضعف وفرصتها وتهديدها  -

 بررسي برنامه هاي بلند مدت  -

 هاي آتي سازمانبررسي برنامه هاي كوتاه مدت يا برنامه سال -

 brain stormingاستفاده از بارش افكار  -

  
  
.  

  ):بلند مدت (اهداف كلي 
اين اهداف . شودمي اماده  است كه همه سازمان با امكاناتش براي نيل به آنكلي اولين سطح از سلسله مراتب اهداف هدف 

همچنين عموما اهداف .كند و حلقه اتصال رسالت و دورنماي سازمان به مرحله اجرا استگيري سازمان را مشخص ميجهت
  .كلي بر مبناي راهبردهاي سازمان تعيين ميگردد

  
  )كوتاه مدت (جزئي اهداف 
. دنباشمشخص مي، قابل دستيابي، قابل اعتماد و داراي بازه زماني قابل اندازه گيرياهدافي هستند كه مشخص، جزئي اهداف 

پذير، يك هدف اختصاصي مناسب بايد امكان .اهداف كالن قابل اندازه گيري نيستنداين در حالي است كه رسالت، دورنما و 
  .اشدها بو متمركز كننده تالش ه بخش قابل قبول، قابل انعطاف، قابل دستيابي، قابل سنجش، انگيز
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  :مراحل تعيين هدف 

تهيه  بر مبناي رسالت وشرح وظائف سازمان  مديران و برنامه ريزان ضمن مطالعه و پيش بيني، فهرستي از اهداف .1
 كنندمي

 شود تا روشن گردد كه چه هدفي براي هر دوره زماني بايستي انتخاب شوداهميت هر هدف ارزيابي مي .2

 شودطراحي مي برنامه اجرايي .3

  .شوندهايي شود كه با مشكل روبرو ميشود تا جايگزين برنامههاي جانشين پيش بيني ميامكان برنامه در صورت .4
  

  :برنامه عملياتي
از انجا كه اهداف كلي . به واقعيت تبديل شود كه اهداف جزئي سازمان كنداست كه كمك مياجرائي برنامه عملياتي يك اقدام 

، همچنين روشي را رنامه ريزي عملياتي در راستاي برنامه ريزي استراتژيك ميباشدلذا بدربرگيرنده اهداف جزئي هستند 
اي يك برنامه عملياتي شامل مجموعه. ها را به تحقق اهداف منتهي كندگيرد تا استراتژيدهد كه گروه شما بكار ميتوضيح مي

  .مان برسيمگيرد تا به اهداف از پيش تعيين شدههاي عملياتي است كه انجام مياز گام
  :بايست اطالعات زير را در برگيردهر گام عملياتي مي

 بايست انجام شودچه اقداماتي مي -

 چه كسي مسئول انجام اقدامات تعيين شده مي شود -

 انجامندچه زماني هر يك از اقدامات و فعاليت ها بايستي انجام گيرند و هر فعاليت تا چه زماني بطول مي -

 اقدامات و فعاليت هاي مربوطه انجام پذيردچه منابعي نياز است تا  -

 اطالعات حاصل به چه كساني بايد منتقل شود؟ -

  

 

  
  برنامه عملياتي گام هاي طراحي 

را بر مبناي اهداف بلند مدت ) ساليانه (ن برنامه عملياتي، اهداف و مقاصد كوتاه مدتبراي طراحي و تدوي در گام اول .1
  . كنيمسازمان تعيين مي

تر از و اختصاصي تر كردن برنامه ريزي بودهچارچوبي براي تفصيلي. كنندتالش ما را به سمت آينده متمركز ميكلي اهداف 
بيانگر جهت گيري كلي سازمان هستند، . شوندنتايج مطلوبي هستند كه بعد از سه تا پنج سال حاصل مي .رسالت هستند

اولويت ها و نتايج حاصل از ارزيابي داخلي و خارجي هستند و در پاسخ بيانگر . دهددار را نشان ميمشكالت و موضوعات اولويت
  . بيانگر شكاف بين وضع فعلي و مطلوب هستند. شوندبه مسائل و مشكالت استراتژيك تعيين مي

سپس پس خوراندهاي . پردازيممنظور تعيين هدف ابتدا به ارزيابي اطالعات حاصل از ارزيابي محيط داخلي و خارجي ميهب
براي نيل به اهداف و نتايج . پردازيمبه تحليل شكاف بين خدمات موجود و مطلوب مي. كنيمدريافتي از ذينفعان را تركيب مي

  . پردازيمكنيم و آنگاه به اصالح و طراحي اهداف سازمان ميگيري ميمطلوب جهت
 شودتعيين مي هاهاي عملياتي براي انجام فعاليتگامدوم در گام  .2

 شودمي تعيين براي انجام هر گام اجرايي چارچوب زمانيسوم در گام  .3

 شودتعيين مي منابع ضروري و موردنيازچهارم در گام  .4

عملياتي ترين بعد فرايند برنامه ريزي ترين و مهممشكل: گرددتعيين مي هاي سنجش و پايش عملكردشاخصپنجم در گام  .5
توسعه لزوم سنجش عملكرد آن است كه كيفيت خدمات ارتقاء يافته و. باشد، انتخاب و برقراري شاخص سنجش عملكرد مي

سنجش عملكرد به . ، همچنين بر ابعاد مهم كار توجه شود و ميزان پيشرفت برنامه محاسبه گردد الزم صورت پذيرفته باشد
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سنجش عملكرد فرايندها را  .شود كه ارزش آن را داردهايي ميكند تا اطمينان يابيم كه منابع صرف فعاليتها كمك ميسازمان
 . كندآيد آگاه ميرا با نتايجي كه از انجام امور بدست مي نفعانذيكند و روشن مي

  گيردانجام مي پايش عملكردششم در گام  .6
  :تدوين اهداف عملياتي

  
هر فعاليت، هر رويه، . گردديابد و فرايند كار تحليل ميشود، منابع تخصيص ميدر برنامه عملياتي، خروجي برنامه مشخص مي
گردد كه هر كار توسط چه كسي و چه زماني انجام شود و چه كسي مدير اجرا و هر فرايند بطور دقيق مشخص شده و بيان مي

اي را مشخص نمود و به بايست جداول زماني و هزينهبراي تحقق هرگام عملياتي مي. پاسخگوي هريك از مراحل برنامه است
  :دزير پاسخ دا هاي پرسش
 چه كاري .1

 چگونه .2

 چه كسي .3

 چه زماني .4

 و فيزيكي نياز است؟انساني چه منابع  .5

 
 .گيردانجام مي پايش و كنترلشود و سپس پس از آنكه مقدمات كار فراهم شد برنامه تدوين شده اجرا مي

  :عملكرد و پايش هاي سنجششاخصانواع 
 .نيروي انساني، مواد و لوازم موردنياز: خدمت مانندسنجش مقدار منابع مورد نياز براي ارائه : شاخص داده يا ورودي -

و مقدار  براي سنجش هزينه خدمات، تركيب منابع مورد استفاده. شوداين شاخص همچنين شامل عوامل موثر بر تقاضا مي
  .رودمنابع مورد استفاده بكار مي

ترين نتيجه اين رايج. سازمان متمركز استبر سطح فعاليت . سنجدمقدار عرضه خدمات را مي: خروجيستانده يا  شاخص  -
ستانده براي تعريف آنچه . شاخص سنجش حجم كار است كه همان زمان تخصيص داده شده پرسنل براي ارائه خدمت است

كنند مفيد است اما كاربرد اين شاخص محدود است چون تحقق اهداف را نشان نداده و هيچ چيزي درباره برنامه ها توليد مي
تواند به مدير بگويد كه در اجراي برنامه چقدر موفق بوده شاخص ستانده به تنهايي نمي .گويدو كيفيت خدمات نميكارايي 

 .تعداد بيماران ترخيص شده: شاخص ستانده مانند. است يا اينكه چه بخشي از كار با بقيه كار تفاوت دارد
منعكس كننده نتايج تحقق يافته و مزاياي بدست . سنجدا ميبه اهداف ر پيامد و آثار بلند مدت نيل برنامه: شاخص نتيجه -

هاي قابل كنترلي كه اي كه بهبودي كامل يافته اند يا تعداد بيماريشاخص نتيجه مانند درصد بيماران ترخيص شده. آمده است
 .به وسيله واكسن بروزشان كاسته شده است

-تاده به داده، نسبت ستاده در واحد زمان است و همان بهرهمنظور همان نسبت هزينه به ستاده، نسبت س: شاخص كارايي -

 .دهدوري را نشان مي
اين شاخص اعتبار، . سنجدميگيرد هايي كه در جهت تامين هدف صورت مياين شاخص اثربخشي فعاليت: شاخص كيفيت -

اضافي كه صرف تكرار توان با سنجش منابع زيان فقدان شاخص كيفيت را مي. سنجددقت، صحت و كفايت خدمات را مي
هاي درستي كه بطور صحيح وارد براي مثال درصد داده. شود جبران نمودكارهاي اشتباه، اصالح خطاها و شكايات مشتري مي

  .باشنداند جزء شاخص كيفيت ميدهكامپيوتر ش
  :پايش

نتايج . پايش كرددر فواصل زماني معين ها بايستي پيشرفت عملكردها را نيز عالوه بر پيگيري اجراي اهداف، مقاصد و برنامه
ريزي شده مبنايي را مقايسه عملكردهاي حقيقي با برنامه. سنجش عملكرد بايستي به صورت جدول يا نمودار نشان داده شود

يين كند و مدير بايد به اين نتايج توجه و دليل عدم تحقق نتايج مورد انتظار را تع. كندفراهم مي را اي هاي دورهبراي ارزشيابي
  .بردها، اهداف و مقاصد بكار ها، رويهبراي بازبيني و اصالح سياسترا اين اطالعات 
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  . هاي سنجش تحقق اهداف استترين روشپيشرفت عملكرد يكي از مهم كنترل
  . برنامه كنترل شوداز آن طريق ها است تا نظارت، سنجش و ثبت نحوه انجام فعاليت در واقع پايش

نامه عملياتي بايستي به زمان، شكسته شدن برنامه به مراحل مختلف، تعيين مسئول برنامه، وجود منابع بر پايشموقع 
  .موردنياز، جزئي نمودن برنامه اجرايي به ميزان كافي، تناسب برنامه با اهداف و تسهيل رسيدن به مقصد توجه نمود

كند كه به دنبال آن براي رفع نواقص، با استانداردها فراهم ميها توان گفت پايش، اطالعاتي براي مقايسه فعاليتبطور كلي مي
  .باشدگيري بموقع و دقيق ميدهي و گزارشهاي يك پايش موفق، ارتباطات مناسب و گزارشاز نشانه. شودكنترل انجام مي

  .بايست جامع، پويا، گويا و موثر باشد و نتايج حاصل از آن به اعضاي گروه بازخور شودپايش مي
  لزوم طراحي و تدوين يك برنامه عملياتي چيست؟

  :باشدتوان گفت لزوم طراحي يك برنامه عملياتي شامل موارد زير ميبطور كلي مي
 اعتبار بخشيدن به سازمان -

 ايداطمينان از اينكه جزئياتي را به دست فراموشي نسپرده -

 عهده آن خارج استآيد و چه اموري از درك اينكه چه كارهايي از عهده سازمان بر مي -

 منظور رسيدن به كارايي، صرفه جويي در زمان، و ساير منابعبه -

  هاي پيش روي افراد براي انجام آنچه نياز است تا انجام شودمنظور اطمينان از پاسخگويي و بهبود فرصتبه -
 :پس از تهيه برنامه عملياتي به موارد زير توجه نماييد

بايد كامل، شفاف و به روز عملياتي برنامه : ها و اقدامات مقتضي را در برگيردعاليتتمامي فبايست برنامه عملياتي مي .1
همچنين اين برنامه بايد شامل اطالعات و نظراتي باشد كه شما از طريق طوفان فكري در ارتباط با اهداف و . باشد

 :وص موارد زير به توافق برسنداين افراد مي بايست در خص. كنيدهاي سازمان از همكارانتان دريافت مياستراتژي
 چه اقدامات و فعاليت هايي بايد انجام شود -

 چه كسي مي بايست انجام آنها را بر عهده گيرد -

 چه زماني اين اقدامات مي بايست انجام شود و تا چه زماني بطول خواهد انجاميد -

 چه منابعي الزم است كه صرف اين فعاليت ها شود -

 بايد قرار گيرداطالعات در اختيار چه كساني  -

يك قسمت سخت را پشت سر گذاشتيم كه آن تهيه برنامه عملياتي است، حال اين : انجام امور را پيگيري كنيد .2
 . برنامه را اجرايي و عملياتي نماييد

به تمامي ذينفعان بگوييد كه نقش آنها در تحقق اهداف : تمامي ذينفعان را از آنچه در جريان است مطلع سازيد .3
 . دين ترتيب همگان اطمينان يابند كه در تحقق اهداف مربوطه نقش موثري دارندچيست تا ب

همواره چگونگي انجام امور را پيگيري و دنبال كنيد و زماني كه : پيگيري آنچه در حال انجام است را برعهده گيريد .4
ا به انجام رسانيده ايد تغييري در سياست، اهداف، زمان يا منابع صرف شده صورت گيرد ايده خوبي است كه آنچه ر

 . ارزيابي كنيد چه اين ارزيابي رسمي باشد و چه غير رسمي

  : همواره سواالت زير را در ذهن داشته و به آنها پاسخ گوييد
 ايم؟آيا آنچه را كه قرار بود انجام دهيم، انجام داده -

 دهيم؟ما فعاليت هاي تعيين شده را به درستي انجام ميآيا  -

 شود؟مي سازمان  دهيم سبب تحقق رسالتانجام ميآيا آنچه را  -


