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 کنیم؟گیري میریزي و تصمیمچگونه برنامها م

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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 5 از  2 صفحه   کنیم؟گیري میریزي و تصمیمچگونه برنامهما 

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ـــان اند. این دو پدیده عبارتند از: ها در زندگی اجتماعی خود همواره با دو پدیده ذاتاً متناقض مواجه بودهانس
ها یا نیازهاي نامحدود و منابع یا امکانات محدود. به همین منظور به ابزاري نیاز اســت تا بتوان بین خواســته

ستفاده بهینتواند با اولویتاست که می ریزي ابزارياین دو پدیده آشتی برقرار نمود. برنامه ه از بندي نیازها و ا
 .منابع و امکانات موجود، بین این دو پدیده تعادل برقرار کند

ستراتژيبرنامه * سازمان، تعیین ا صد  شامل تعیین اهداف و مقا ها براي دستیابی به این اهداف و ایجاد ریزي 
تایج ریزي هم با نهاست به عبارت دیگر، برنامهلفیق و هماهنگی فعالیتها براي تسلسله مراتب جامع از برنامه

 .ها (چگونه انجام شود) سروکار دارد(چه کاري انجام شود) و هم راه

سازمانبرنامه * ست از تعیین اهداف  ستیابی به آنها، برنامه یک نقشها و راهریزي عبارت ست که ههاي د اي ا
ــیص منابع، برن ــایر فعالیتامهنحوه تخص ــن هاي اجرایی و س ــتیابی به اهداف را روش ــروري براي دس هاي ض

 .سازدمی

شتهبرنامه * شده ریزي، غلبه بر عدم اطمینان از طریق تنظیم ر شخص  ستیابی به نتایج م هاي عملی براي د
 .است

 ریزياهداف برنامه

 :ان نمودریزي را در موارد ذیل بیتوان اهداف برنامهبه طور کلی می

شش هماهنگی را ایجاد میبرنامه .1 دهد. وقتی کارکنان کند و به مدیران و کارکنان جهت میریزي، کو
ـــازمان به کجا میمی ـــیدن به اهداف انجام دهند، آنها دانند که س رود و باید چه کمکی براي رس
ـــان را هماهنگ کرده و با یکدیگر همکاري نموده و توانند فعالیتمی ها فعالیت نمایند. در تیمهایش

کنند و ســـازمان از حرکت بســـوي تحقق اهداف ریزي، واحدها با اهداف متقاطع کار میبدون برنامه
 .مؤثر باز خواهد ماند

یاري میبرنامه .2 به آینده  گاه  تأثیر واکنشدهد، تغییر را پیشریزي، مدیران را در ن هاي بینی نموده، 
چنین پیامدهاي اقدامات ریزي همدهد. برنامهدم اطمینان را کاهش میمناســب را در نظر گرفته و ع

 .سازدمدیران را که ممکن است در واکنش به تغییر نشان دهند، روشن می
ها روشن باشد، عدم دهد. وقتی نتایج و راهوظایف را کاهش می» همپوشی«ریزي، هرز رفتن و برنامه .3

 .شودکارآیی آشکار می
ــتانداردهایی را تعیین میریزبرنامه .4 ــتفاده قرار میي، اهداف و اس گیرد. در کند که در کنترل مورد اس

سه میریزي، اهداف تعیین میبرنامه و  گردندشوند و در وظیفه کنترل، عملکرد واقعی با اهداف مقای
سایی میهر انحراف معنی شنا ضروري انجام میداري  صالحی  ریزي ن برنامهگیرد. بدوشود و اقدام ا

 .راهی براي کنترل وجود ندارد
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 هاسه سطح برنامه

 :توان به سه سطح تقسیم نمودها را میبندي کلی برنامهدر یک تقسیم

 هاي استراتژیک با بلندمدتبرنامه .1
 هاي میانی یا میان مدتبرنامه .2
 عملیاتی یا کوتاه مدت هايبرنامه .3

 هاها سه سطح برنامهویژگی

 .تنظیم گردیده است «جان نایلور«اي بوسیله ها، جدولی مقایسههاي این برنامهبراي تبیین ویژگی

ـــطوح مختلف  یابد که هماهنگی و ارتباطریزي اثربخش زمانی تحقق میبرنامه ـــبی بین س منطقی و مناس
باشد. ارتباط و هماهنگی از  «از پایین به باال«یا  «از باال به پایین«تواند ها ایجاد شود. این هماهنگی میبرنامه

اهنمایی را براي زیردســـتان خود روشـــن دهد که مدیران در هر ســـطح، خطوط رباال به پایین زمانی رخ می
سایر برنامهمی ضمن آنکه این هماهنگی با  سی به ها، همچون بیانیهسازند؛  ستر هاي اهداف یا ماموریت و د

هر ه شود کایجاد می وسیله -گیرد. عالوه بر آن، یک زنجیره هدفمنابع براي دستیابی به موفقیت صورت می
سیله سطح باالتر تلقی میسطح و ستیابی به اهداف  شود. ارتباطات و هماهنگی از پایین به باال نیز اي براي د

ها روشــی اســت که مدیران اطالعات را با توجه به ظرفیت و توانایی واحدهاي ســازمانی خود در تنظیم برنامه
 .دهندمورد استفاده قرار می

 ریزينامهسطوح مختلف بر: 1جدول شماره 

  سطوح

 ریزيبرنامه
 افق زمانی ریزمدیران برنامه ریزيهدف برنامه

 هاي استراتژیکبرنامه

ـــازمان از طریق  ـــتیابی به اهداف س دس
 -روابط بلندمدت بین سازمان و محیطش

 دستیابی به منابع کلیدي

ـــاي  مدیران کل و روس
 واحدها

ـــال یا  یک تا ده س
 بیش از ده سال

 هاي میانیبرنامه

ـــیص منابع در  میان جهت دادن و تخص
شــفاف نمودن  -واحدهاي اصــلی و فرعی
 اهداف و ایجاد هماهنگی

مـدیران میـانی کـه یـا 
بکــدیگر و همچنین بــا 

ـــان کار تیم هاي واحدش
 کنندمی

 شش ماه تا دو سال
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 هاي عملیاتیبرنامه

فاده از  ـــت با اس ظایف  جام و نابع در ان م
حد  هداف وا به ا مک  ـــترس براي ک دس

 سازمانی

مدیران واحد عملیاتی و 
 سرپرستان

ـــاعت تا  از چند س
 یکسال

 ریزيدو عنصر مهم برنامه

ریزي بیان کرد که در این میان دو توان براي برنامههاي ارائه شــده، عناصــر مختلفی را میبا توجه به دیدگاه
 .ریزي از اهمیت بیشتري برخوردارندعنصر مهم در برنامه

 :هدف *

 .ها و کل سازمان استهاي (نتایج) مطلوب براي افراد، گروههدف، خروجی

 .کندوکار را فراهم میهدف، جهت کلی و معیارهاي ارزیابی عملکرد کسب

 :هابرنامه *

کنند. این که منابع به طور مطلوب وار بیان میمســتنداتی که نحوه دســترســی به اهداف را به طور فهرســت
 .ها تدوین گرددبندي شده براي انجام فعالیتي زمانتخصیص داده شوند و برنامه

 ریزيرحله برنامهسه م

 :ریزي با توجه به عناصر بیان شده داراي سه مرحله به شرح زیر استدر مجموع، فرایند برنامه

سازمانی- 1 سفهبیانیه :مأموریت  سباي کلی که فل شریح میوکاهاي وجودي ک سازمان ر را ت کند و اهداف 
باید براســاس آن بنا شــود (عنوان هر ســازمان بیانگر ماموریت هر ســازمان اســت). بیانیه مأموریت مشــخص 

سازمانمی سایر رقبا یا  سازمان مورد نظر از  شرکت یا  ها کند که محصوالت و مشتریان چه هستند و چگونه 
 .شودمتمایز می

ستراتژيشکل- 2 ــازمان و  :دهی ا ــعف س ــمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ض مدیران در این مرحله ض
صت ستراتژيتهدیدات و فر شخص میهاي محیطی، ا ستیابی به مأموریت تعیین هایی را م سازند که براي د

 .یاز استشده مورد ن

ها و واحدهاي مختلف مدیران باید تصمیم بگیرند که چگونه منابع سازمان را بین گروه :اجراي استراتژي .3
 .دنظر اطمینان حاصل شوداي که از دستیابی به استراتژي مورسازمانی تخصیص دهند، به گونه
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سه ساس این مراحل  سب با آن برا ستراتژي متنا سپس ا شود و  سازمان تدوین  ستی مأموریت  گانه ابتدا بای
 .ها به اجرا درآیدریزي، این استراتژيهاي برنامهمشخص گردیده و با استفاده از تکنیک

سازمانی را تعریف مدیر در نقش یک برنامه ستی اهداف  ستراتژيریز بای ستیابی بنموده و ا ه هاي کلی براي د
هاي سازمانی ها را براي تلفیق و هماهنگی فعالیتاي از برنامهاین اهداف را مشخص کند و نهایتاً یک مجموعه

نه خاب گزی به انت بت  ـــ ید نس با مدیران همواره  نابراین  ند. ب جاد ک جامع ای مهبه طور  نا به ها و بر قدام  ها ا
 ســـبک پنج داراي افراد که نمودند اســـتدالل  میالدي) 1990و همکاران ( «درایور«نمایند. گیري تصـــمیم
سی سا صمیم ا ستند گیريت سلهقاطع: از عبارتند هاسبک این. ه سل  .یافته و نظام ، ترکیبی، منعطفمراتبی، 

ــبک 2003و همکارانش ( «تاتوم» ــمیمهاي پنجمیالدي) س گیري درایور و همکارانش را در قالب دو گانه تص
 :اندبندي نمودهگروه تقسیم

ها) و تعداد راهکارهاي گیرنده تعداد منابع ورودي (گردآوري دادهتصمیم :گیري محدود شدهمیمسبک تص -1
 .دهدممکن براي حل مشکل را در قالب مواردي محدود مورد مالحظه قرار می

کند تا از منابع ورودي بسیار زیاد (منابع اطالعاتی هایی میشگیرنده تالتصمیم :گیري جامعسبک تصمیم -2
متنوع) تا حدي که امکان آن وجود داشته باشد، استفاده نماید؛ و طیف وسیعی از راهکارهاي بالقوه براي حل 

 .قرار دھدمشکل را مورد توجه 

http://chitgarha.com/

	اهداف برنامهریزی
	سه سطح برنامهها
	ویژگیها سه سطح برنامهها
	دو عنصر مهم برنامهریزی
	سه مرحله برنامهریزی

