
برنامه ریزي                        
Planning



 دیریتم ارکان ترین اولویت با و مهمترین از یکی عنوان به ریزي برنامه

  .دهد می پیوند آن آینده به را سازمان حال زمان که باشد می



  میماتتص از مستمر است فرایندي ریزي برنامه :است معتقد دراکر پیتر
  براي الزم تالشهاي ،آینده مورد در اطالعات از گیري بهره با سیستماتیک

  فرایند طریق از انتظارات با آمده دست به نتایج مقایسه و تصمیمات آن انجام
  .بارخورد

  بانتخا سپس و درست هدفهاي تعیین یعنی ریزي برنامه :استونر
  هدفها این تامین براي مناسب و درست روش یا وسیله راه، ،مسیر



آن را  می داند وتصمیم آینده نگرانه برنامه ریزي را نوعی : راسل آکوف
.  از عمل قلمداد می کندتصمیم گیري قبل فرایند 

ن انتخاب مناسبتریو فرایند تعیین اهداف : گوداشتاین و همکاران
.به آن هدفها پیش از هر گونه اقدام استوسیله رسیدن 

 
ات  براي عملیارائه طریقی برنامه ریزي عبارتست از : سیریل هودسن

علوم  دوره زمانی مو با هزینه مشخص و در نتایج معین که متضمن  آینده
.  است



برنامه ریزي خود وسیله است نه هدف 

هدف و   بلکههدف و منظور اصلی از برنامه ریزي، تهیه و تدوین برنامه نیست، 
.  مقصود اصلی دستیابی به نتایج منطقی است

ات احتمالی و ، نسبت به اتفاقتقلیل میزان قبول خطرهدف اصلی برنامه ریزي 
. تبراي دستیابی به موفقیت هاي سازمانی استدابیري هماهنگ اتخاذ 



٦

ائه شده در تعاریفی که از برنامه ریزي به وسیله پژوهشگران ار
. ویژگی عمده به چشم می خورد  3است  

 که نای از قبل اصوالً  است همراه بینی پیش با ماهیتاً ریزي برنامه -1
  . کرد معلوم را آن انجام چگونگی و کار نوع بایستی شود انجام عملی

 . است گیري تصمیم نظام یک ریزي برنامه – 2

  . آید می  تبدس آینده در که دارد تاکید مطلوبی نتایج بر ریزي برنامه -3



٧

اهداف برنامه 
:  ریزي 

تعیین مسیر

تغییر محیط

کاهش تاثیرتغییرات

تدوین استاندارهایی
براي تسهیل کنترل  

کاهش ضایعات  و اضافات

افزایش کارایی و اثر 
بخشی



٨

:  چندان ویژگی هاي یک برنامه خوب را بدین گونه بیان می کند 

. باشد روشن ، مشخص و قابل فهم برنامه باید هدف هاي  -1

باشد ساده و جامع یک برنامه خوب باید  -2

.  باشد کامالً متعادل و در عین حال قابل انعطاف برنامه باید  -3

باشد محدودیت زمانی هر برنامه باید داراي  -4

.  تهیه شود همکاري کارکنان برنامه باید با  -5

از جانب مدیران مختلف مورد تاکیدقرار گیرد   وحدت برنامه ریزي  -6

:  ویژگیهاي یک برنامه خوب



٩



ینامزاسح وطسس اسا رب انواع برنامه 



Strategic)(استراتژیک برنامه 

سازمان دهآین گرفتن درنظر با و یطمحی لماوع به توجه با آن، به نیل طریقه و سازمان حیاتی و بلندمدت اهداف تعیین

  (Tactical)تاکتیکی 
 لیاسو يزیر همانرب عون نیارد .طیحم تالوحت هب هجوتاب دوجوم عبانم زا يرو هرهب رثکادح يارب تدم هاتوک ياه میمصت ذاختا 

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

)اثربخشی( است نتایج بهترین به حصول جهت تالش حالت این در

(Operational)عملیاتی 

هدش نییعت )ياه کیتکات( لیاسو قیرطزا استراتژیک، اهداف هب یلن جهت الزم )ياه تیلاعف( عملیات تعیین

)کارآیی( باشد می اکاره دادن انجام بهتر جهت تالش حالت این در 



١٢

  عدم و تمرکز نظر از ریزي برنامه انواع)الف
        : عبارتند تمرکز

     
  متمرکز ریزي برنامه -1

  متمرکز غیر  ریزي برنامه -2



  برنامه غیرمتمرکز  برنامه متمرکز
  یا تمسیس کل براي ریزي برنامه معموالً
 یکسان صورت به کشور یا و سازمان

. شود می انجام

 عنیی سطوح ترین پایین در تصمیمات
شود می اتخاذ اجرایی واحدهاي

ر سازمان دخالتی دسطوح پایین تر 
.ندارند برنامه ریزي 

و در تمام  صورت دو طرفه ارتباط به 
.سطوح جریان دارد 

ب و از جانارتباط به صورت یکطرفه 
مقامات باال به طرف مجریان در سطوح 

.پایین جریان دارد 

در  ، امکانات و انتظاراتتوجه به نیازها 
شتر سازمان بیمناطق مختلف کشور یا 

.لحاظ میشود 



  :کزغیرمتمر و متمرکز ریزي برنامه نظام محاسن مقایسه•
  برنامه غیرمتمرکز برنامه متمرکز

 جامان معدودي عدة توسط گیري تصمیم آنکه علت به
. شود می اتخاذ تر سریع ها تصمیم ، میشود

 محیط اب که میشود انجام افرادي توسط گیریها تصمیم
. دارند آشنایی سازمانی

 به خاطر آنکه همه استانها و مناطق کشور از نظر مالی
ی ودجه و امکانات مالوابسته به مرکز هستند از ب

.بهره مند می شوند نسبتاً یکسانی 

ري توجه بیشتانسان ها نیازها و تفاوت هاي به . 
.معطوف میشود 

 مشکالت و مسائل اجرایی مشابه و معدودي وجود دارد
)  وحدت دراتخاذ تصمیمات (

  و نابعم کیفیت و کمیت و شرایط ، مختصات ، نیازها به
  می بیشتري توجه اي منطقه و محلی امکانات

. شود
انجام  ر تربیت و تأمین نیروي انسانی سریعت

.میشود 
الن ، تر بین مسئوآزادي بیشتر و ارتباط آسان 

.برنامه ها و مجریان برنامه ها قرار دارد

در نامه مسئوالن و مجریان بربرنامه ریزي با شرکت 
  نظرات وسطوح مختلف انجام می گیرد و در نتیجه 

.ت و راه حل هاي آنها را شامل می شود پیشنهادا



  برنامه غیرمتمرکز برنامه متمرکز
 ودنب دور و عالی مدیران توسط تصمیم اتخاذ علت به.1

 ، نیازها با تصمیماتشان اکثر اجرایی محیط از آنها
. کند نمی مطابقت موجود امکانات ، شرایط

 جهنتی در و ها سلیقه در تفاوت و نظرها اختالف وجود
  ها گیري تصمیم در اشکاالت

اط به لحاظ آنکه برنامه ها بطور یکسان براي تمام نق
ی نیازها و شرایط و امکانات محلکشور تهیه میشود 

.نادیده گرفته می شوند 

در تصمیمات اتخاذ شده در کندي و عدم هماهنگی 
سطوح و واحدهاي مختلف

فرصت بهره مند شدن ازنـظرات در این برنـامه از 
برنامه ، به ویژه متخصصان و مدیران واحدها مجریان 

.محروم می مانند 

مشکالت متنوع و متفاوت ، به ویژه در راه ایجاد 
هماهنگی و ارتباط 

 و حل و محلی نیازهاي برآوردن در عمل آزادي میزان
. تاس کم برنامه نوع این در اداري و مالی مسائل فصل

احتیاج به وسایل و مواد متنوع تر و فراوان تر 

در این برنامه ها ، زیان حاصله در صورت وجود نقص 
.می شود شامل تمام کشور یا سازمان 

مام ، دوباره کاري و گرانتر تهزینه هاي بیشتر صرف 
شدن برنامه ریزي براي کل جامعه 

ی را که برنامه هاي ابالغقادر نیستند مجریان و مدیران 
انات راستاي پاسخگویی به نیازها و شرایط و امکدر 

.تغییر دهند محلی 

، هماهنگ لزوم ایجاد یک سازمان نظارت کننده 
کننده و وحدت دهنده

:مقایسه معایب نظام برنامه ریزي متمرکز  و غیرمتمرکز•



برنامه استراتژیک 

تاکتیکی برنامه 

عملیاتی برنامه 

بعد سطح  

برنامه بلند مدت بعد زمان  

برنامه کوتاه مدت 

مربوط به بخشی از سازمان بعد فلمرو

جامع 

یکبارياستمرار 

همیشگی 

انواع  

برنامه  

هاي  

سازمانی



برنامه ریزي استراتژیک چیست ؟



 مناسب پاسخگوئی براي  سازمان سازي آماده ، استراتژیک ریزي برنامه

 و اشدب می سازمان خارج و داخل محیطی تغییرات مقابل در بهنگام و

 . است برخوردار دینامیسم و پویائی از جهت همین هب



:استراتژیکدر برنامه ریزي 

 تعیین مدت دراز در سازمان رسالت هاي و کلی خطوط و اهداف
  مانساز عالی سطوح در و داشته جامعیت برنامه ریزي، نوع این می گردد،

 رسیمت عملیاتی برنامه ریزي براي مشخص چارچوبی و می گیرد شکل
  است درازمدت دید داراي می نماید،

و باالخره 
ا به حکم چتري است که کل سازمان ربرنامه استراتژیک در 

نحوي در بر می گیرد



چرا برنامه ریزي استراتژیک ؟

تغییر شرایط درونی سازمانها .١
تغییر شرایط برونی سازمانها.٢
توسعه علوم جدید.٣
بسط سیستم ارتباطات و اطالعات.۴
ایجاد نیازهاي جدید.۵



مزایاي برنامه ریزي استراتژیک
به شکل استراتژیکتفکر و اندیشیدن •
جهت گیري آیندهتشخیص •
تصمیمات  بازتابهاي  آینده اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و•
مبنایی جامع و قابل دفاع براي تصمیم گیريتدوین و توسعه •
سازمانمشکالت اساسی حل •
بهبود عملکرد •
باشدکه با تغییرات سریع مواجه می رخورد موثر با محیطی ب•
و رعایت اصول کارشناسیایجاد تیم کاري  •



:به سواالت زیر پاسخ می دهد برنامه ریزي استراتژیک

؟هستیمکه ما •

هستیم؟ کجاما در حال حاضر در •

است؟ چگونهمحیط سازمان ما •

باشیم؟کجا  می خواهیم در•

می توانیم به آنجا برسیم؟ چگونه•

کنیم؟ پایش و اندازه گیريپیشرفت خود را چگونه می توانیم •



:برنامه استراتژیکفرایند تدوین 



برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
برنامه 

ک مراحل برنامه ریزي استراتژی



برنامه ریزي براي  

یک  برنامه ریزي استراتژ



برنامه 
ریزي 
براي 
برنامه 
ریزي 
ک استراتژی

ه تشکیل تیم برنام
ریزي 

امه تعیین افق زمانی برن

اطالع رسانی در مورد 
ک برنامه ریزي استراتژی

رئیس و هیات رئیسه سازمان -
معاونین و مشاوران سازمان -
مدیران مالی بودجه و طرح و برنامه -
مدیران آمار، اطالعات و پژوهش -
مدیران امور پرسنلی و پشتیبانی -
مدیران میانی -
کارکنان سطوح اجرایی -

. بر اساس شرایط خاص هر سازمان تعیین می شود-
هر قدر محیط داخلی و خارجی از ثبات برخوردار -

اظ باشد، افق برنامه را می توان طوالنی مدت تر لح
.نمود

را می   در محیطهاي بی ثبات یا کم ثبات افق برنامه-
.  توان طوالنی در نظر گرفت

در جلسات هفتگی مدیران -
 انتشار گزارش تدوین برنامه ها در هفته نامه ها و-

ماهنامه ها 
تهیه بروشور و راهنما به زبان ساده -
و  انتشار میزان پیشرفت کار در نشریات سازمان-

اطالع رسانی به کارکنان 
نصب بیانیه رسالت سازمان -



برنامه   اولین قدم در فرایند برنامه ریزي استراتژیک توافق بر انجام

.  ریزي استراتژیک است

  :)سازماندهی( کار تقسیم و ریزي برنامه تیم تشکیل.١
  واندت می ریزي برنامه تیم ترکیب سازمانها پیچیدگی و حجم تناسب به

  .باشد متفاوت
  کمیته در حضور طریق از سایرین و نفر 7 تا 5 اصلی هسته اعضاي تعداد

  .کنند می شرکت فرایند در فرعی هاي



 افراد املش تواند می تیم عناویت و تعداد مناسبترین کلی طور به
:باشد زیر

 متی هدایت و رهبري نقش : سازمان رئیسه هیات و رئیس-
 .الزم شرایط تامین و دورنما رسالت، تدوین در
 ریاست لفعا حضور ،استراتژیک ریزي برنامه تیم موفقیت براي

 امهبرن تیم از او حمایت و بوده مفید بسیار سازمان عامل مدیر یا
  .است ضروري ریزي



  رسالت، و دورنما تبیین به کمک : سازمان مشاورین و معاونین-

  .تاس استراتژیک برنامه تدوین براي سازمانی تعهد عینی نمود افراد این حضور

 و القوهب مالی استراتژیهاي نتایج تحلیل :برنامه و طرح و بودجه مالی، مدیران-

  .هستند مفید فنی حمایتهاي در

 ايه نظام بالقوه استراتژیهاي نتایج تحلیل :پژوهش و اطالعات آمار، مدیران-

  اطالعات،

 ادهد تبدیل ، مناسب هاي داده و آمار آوري جمع با استراتژیک ریزي برنامه فرایند طول در

  .کنند می همکاري شده آوري جمع اطالعات تحلیل و اطالعات به ها



 در بالقوه هاياستراتژی اجراي نتایج تعیین :پشتیبانی و پرسنلی امور مدیران -
 تعیین آموزشی، هاي برنامه آن، تغییرات رون تحلیل سازمان، کار نیروي خصوص

  پشتیبانی خدمات و انسانی منابع مدیریت توسعه سیاستهاي

  یک اختصاصی و کلی اهداف و اصول ها، برنامه تدوین در :میانی مدیران-
  برنامه، اهداف به نیل براي مناسب استراتژي انتخاب و برنامه

  عاتاطال جزئیات و آگاهی بهترین از کارکنان این :اجرایی سطوح کارکنان-
 از دقیقی شناخت همچنین و بوده برخوردار مشتریان نیاز مورد خدمات مورد در الزم

  .دارند خدمت ارائه فرایند
 هاي برنامه و عملکردها سنجش هربرنامه، مقاصد و ها برنامه اهداف تعیین در

  باشند می مفید بسیار عملیاتی



:افق زمانی برنامه ریزي استراتژیک

 افق باشند، برخوردار نسبی ثبات از سازمان خارجی و داخلی محیط چقدر هر•

 و اتثب بی هاي محیط در ولی .نمود لحاظ تر مدت طوالنی توان می را برنامه

 .است تر مدت کوتاه معموال استراتژیک برنامه افق این ثبات کم یا

 بمناس که رسد می نظر به ،سازمانها پیرامون محیط و کشورمان شرایط توجه با•

.باشد سال 5 تا 3 سازمان، استراتژیک ریزي برنامه براي افق ترین



:اطالع رسانی در مورد برنامه ریزي استراتژیک
 مدیران و دانشگاه رییسه هیات هفتگی شوراي در استراتژیک ریزي برنامه تشریح•

خصوص این در همکاري براي کارشناسان از دعوت و عمومی جلسات و

 هفته در مه،برنا تدوین جلسات گزارش و استراتژیک ریزي برنامه پیرامون مطالب انتشار•
ها نامه ویژه و ماهنامه و نامه

  تجه استراتژیک ریزي برنامه خصوص در ساده زبان به پمفلت و بروشور تهیه•
  کارکنان همه  استفاده

رار که در مقابل دید همگان قرسالت سازمان در یک نقطه مناسب  نصب بیانیه•
گیرد

اطالع   ریزي استراتژیک در نشریات سازمان وانتشار میزان پیشرفت کار برنامه •
رسانی به کارکنان



ارزیابی محیط داخلی  سازمان 

ود تحلیل وضعیت موج: مرحله دوم

)  کجا هستیم؟(سازمان 



 و داخلی محیط ارزیابی از هستیم کجا ما اینکه به پاسخ براي•

شود می استفاده خارجی

 شرایط مطالعه و بررسی تحلیل، شامل سازمان، خارجی و داخلی محیط ارزیابی•

  .باشد می سازمان بر موثر خارجی عوامل شناسایی و داخلی



:  محیط شاملارزیابی . 

1 .SWOT   موضوع هاي استراتژیک  که منجر به شناسایی

.  شودسازمان می 

شناسایی مشتریان و گروههاي ذینفع  . 2



:محیط داخلیارزیابی 

  در آنامکان مداخله تمامی حوزه ها و اموري هست که داخلی محیط •

.  داریم

. را مورد توجه قرار می دهدمنابع داخل سازمان ارزیابی محیط داخلی •

)نقاط قوت و ضعف(

• 



 یفعلو چگونگی عملکرد گذشته  ارزیابی محیط داخلی، عملکرد

.کنندمی  سازمان را بررسی 

پیشرفت یا  پاسخ به نیازهاي گروه هدف، کیفیت خدمات، تغییرات سازمان،:  گذشته

.........رکود سازمان و 

یریت، سازمان باید حداقل پنج حیطه مدنقاط قوت و ضعف براي شناساي : حال

  .یعنی رسالت سازمان، اهداف ، فرایندها، ساختار و منابع مورد توجه قرار گیرد



: نقاط قوت•

  .دارد خوبی عملکرد آن در سازمان که هایی زمینه•

 تواند می سازمان آن وسیله به که است متمایزي شایستگی یا•

  میان ذهنی مثبت تصویر مالی، منابع مانند هایی زمینه در

  ستد این از مواردي و کنندگان تامین با مثبت روابط خریداران،

  .باشد برتر رقبا به نسبت



مثال هایی از نقاط قوت  
  بهره مندي از پرسنل با تجربه و متعهد

 مجرب در سازمان  آموزش دیده و وجود مدیران

   تجهیزات پیشرفته  بهر ه مندي از

  داشتن فضاي سبز مناسب

    موقعیت مناسب بیمارستان در شهر

  استقرار مطب پزشکان در داخل بیمارستان

تمام وقت بودن پزشکان و دسترسی به آنها در طول شبانه روز

 و نورگیر بودن بخش هاي بستري و اتاق هاي بیماروسیع

 ایمنی بیمار  کسب عنوان بیمارستان دوستدار

  خوشنام بودن بیمارستان



:  نقاط ضعف•

  ها توانایی و امکانات مهارتها، منابع، در نارسایی یا محدودیت نوعی•

 .شود سازمان اثربخش عملکرد مانع محسوس طور به که است

  .شود می کیفیت کاهش یا ها هزینه افزایش باعث ضعف نقاط•



از نقاط ضعفمثالهایی  
برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحول سازمانیمقاومت •

ICU، CCUاورژانس، فضاهاي فیزیکی در برخی از بخش ها مانند محدودیت •

ICU ، CCUایزوله در بخش هاي نبود قسمت •

بودجه بندي مدون و مکتوبنداشتن نظام •

پرداخت پاداش مبتنی بر عملکردنبود سیستم •

) ( HISسیستم نظام اطالعات بیمارستان ضعف •

جهت استفاده کارکنان و بیماراننبود پارکینیگ •

نبود امکانات رفاهی براي کارکنان •

ه آنهاتصمیم گیري ، برنامه ریزي و اجرا بدون دخالت ذي نفع هاي واقعی و بدون اطالع رسانی ب•



ارزیابی محیط 

داخلی 

)نقاط قوت و ضعف(

نیروي کار نیروي کار 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی 

فرهنگ  سازمانی فرهنگ  سازمانی 

نظام اطالعات مدیریت نظام اطالعات مدیریت 

فرایند کار فرایند کار 

مدیریت مدیریت 

تعداد•
ی میزان ترك شغل، غیبت و جابجایی شعل•
توزیع پرسنل •
سطح حقوق و دستمزد •
برنامه آموزش •
........و نحوه استخدام •

شرح وظایف، تناسب ساختار با •
قانون، مجاري رسمی ارتباط در 

سازمان  

ات،  نحوه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد•
نحوه بخرود با روحیه چاپلوسی، 

....میزان ارتباطات خویشاوندي و
به روز بودن و دقیق بودن اطالعات، •

 مکانیزه بودن نظام اطالعات، تعامل
....مدیریت در دادن اطالعات و

ارائه خدمت  ارائه خدمت  

نحوه نظارت بر سطوح محیطی •
تريبروکراسی پاسخگویی به نیاز مش•
....و نحوه تعامل با سطوح بین بخشی•
تتعداد مدیران با تحصیالت مدیری•
امکان مشارکت پرسنل •
....میزان تمرکز یا عدم تمرکز و •
مدون بودن آیین نامه ها •
مشخص بودن سیاستهاي سازمان •
......................خدمات پرهزینه و •



:کار عملی

نفره  6تشکیل تیمهاي .١

تهیه لیست نقاط قوت بیمارستان .٢

تهیه عناوین نقاط منفی بیمارستان .٣



  ارزیابی محیط خارجی سازمان

تحلیل وضعیت موجود سازمان  : مرحله دوم

)  کجا هستیم؟(



:عبارتست از) بیرونی(محیط 

 نتعیی اثر سیستم عملکرد و برهدف که عواملی مجموعه

.داردن چندانی کنترل آن بر سیستم ولی دارد اي کننده

 دهاییتهدی و فرصتها شناسایی به بیرونی محیط ارزیابی

  .دکن می کمک است مواجه آنها با سازمان که )چالشهایی(



: ارزیابی محیط خارجی•

ونی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانرویدادها و روندهاي •

یادي در در محیط پیرامون سازمان که می توانند به میزان زدولتی و فناوري 

.آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند

ط  را در محیفرصتها و تهدیدهاي فعلی ارزیابی محیط خارجی سازمان، •

.  ی دهدمورد تحلیل قرار متغییرات محیط را در آینده شناسایی نموده و 



:  فرصتها•

ی و بهره از سازمان هستند که با شناساینقاط و امکانات بالقوه در بیرون •
 و امکان تحقق اهدافتوانمندي سازمان افزایش یافته گیري از آنها 

.  بیش از پیش فراهم می گردد

ی  موقعیت مطلوب اساسی در محیط خارجعبارتست از یک  فرصتها•
سازمان  



مثالی براي فرصتها
وجود نیروي متخصص در بازار کار در زمینه هاي مختلف مورد نیاز بیمارستان•

قرار گرفتن بیمارستان در منطقه جغرافیایی پر جمعیت•

امکان پذیرش بیماران خارجی از کشور هاي همسایه•

باال بودن سطح فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی مردم منطقه•

جامعهاي در دوره معاینات افزایش فرهنگ •

امکان برقراري ارتباط علمی پژوهشی با مراکز معتبر مانند دانشگاه ها و وزارت بهداشت•

برخورداري اکثریت جامعه از بیمه هاي درمانی•

امکان استفاده از رسانه هاي جمعی•

توسعه شبکه اطالعاتی و ارتباطی در کشور•

توسعه علم و دانش پزشکی•

دیدگاه مثبت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بهبود کیفیت•



)چالشها(تهدیدها •

است که به عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان مجموعه •

ها و مانع از اجراي برنامه عمل نموده عامل مزاحم و بازدارنده عنوان 

.  سازمان می شودتحقق اهداف و 

. سازمان استموقعیت نامطلوبی در محیط خارجی تهدیدها •



مثال براي تهدید ها
سیاستهاي متغیر دولت مرتبط با بهداشت و درمان•

عدم ثبات اقتصادي در کشور•

افزایش نرخ تورم•

تحریم کشور•

تأخیر در بازپرداخت طلب بیمارستان توسط بیمه•

قرار گرفتن کشور در نوار زلزله و حوادث غیر مترقبه •

کاهش توان مالی مردم در پرداخت هزینه هاي درمان•

پایین بودن میزان تعرفه خدمات درمانی•

وجود بیمارستان هاي متعدد در منطقه•

کمبود نیروي انسانی متخصص در بازار کار در برخی حوزه ها مانند پرستاري•

ارتباط مستقیم مالی بیمار با پزشک•



بررسی  

عوامل 

خارجی  

جمعیت 

عوامل اقتصادي 

عوامل اجتماعی و 
فرهنگی و سیاسی 

نهادهاي  انجمن ها و 
حرفه اي 

 فناوریهاي پزشکی
)تکنولوژي(

 حوادث

 ترکیب سنی، جنسی، رشد، تراکم، نرخ سرباري، مرگ و
..........میر، الگوي بیمارها، مهاجرت، امیدبه زندگی و 

 ترکیب سنی، جنسی، رشد، تراکم، نرخ سرباري، مرگ و
..........میر، الگوي بیمارها، مهاجرت، امیدبه زندگی و 

، حق سرانه  GDP , GNPسهم اعتبارات نظام سالمت از 
ات بیمه، نرخ تورم، یارانه ها، قیمت تمام شده کاالها و خدم

................و

، حق سرانه  GDP , GNPسهم اعتبارات نظام سالمت از 
ات بیمه، نرخ تورم، یارانه ها، قیمت تمام شده کاالها و خدم

................و
می و مشاغل رس(نرخ بیکاري، میزان ساخت یافتگی جامعه 

 ، میزان ثبات سیاسی جامعه، نرخ بیکاري و)غیررسمی
  ...................

می و مشاغل رس(نرخ بیکاري، میزان ساخت یافتگی جامعه 
 ، میزان ثبات سیاسی جامعه، نرخ بیکاري و)غیررسمی

  ...................

مجلس، شوراي شهر، سازمان نظام پزشکی، انجمن ها، 
 بیمارستانهاي خصوصی، خیریه ها ، سازمانهاي مردم نهاد
مجلس، شوراي شهر، سازمان نظام پزشکی، انجمن ها، 

 بیمارستانهاي خصوصی، خیریه ها ، سازمانهاي مردم نهاد

ظام سرعت تغییر تکنولوژي، تاثیر فناوریهاي جدید بر ن
ري سالمت، سهم کشور از بازار فناوري پزشکی، موضع گی

سازمان در مقابل تکنولوژي، 

ظام سرعت تغییر تکنولوژي، تاثیر فناوریهاي جدید بر ن
ري سالمت، سهم کشور از بازار فناوري پزشکی، موضع گی

سازمان در مقابل تکنولوژي، 

یمی و میزات تصادفات بین جاده اي، سیل، زلزله، شرایط اقل
آب و هوایی 

یمی و میزات تصادفات بین جاده اي، سیل، زلزله، شرایط اقل
آب و هوایی 



)PESTLE: (به طور کلی در ارزیابی محیط خارجی•

• P: Political

• E: Economical 

• S: Social 

• T: Technological 

• L: Legal

• E: Environmental 



محیط
داخلی

سازمان   

نقاط قوت
 1(-
 2(-
 3(-
 4(-
 5(-
 6(-
 7(-
 8(-
 9(-

10(-

ضعف نقاط
1(-
2(-
3(-
4(-
5(-
6(-
7(-
8(-
9(-

10(-

محیط
خارجی 

سازمان   

فرصت ها
1(-
2(-
3(-
4(-
5(-
6(-
7(-
8(-
9(-

10(-

تهدید ها
1(-
2(-
3(-
4(-
5(-
6(-
7(-
8(-
9(-

10(-



:کار عملی

نفره تشکیل شده 6استقرار در تیمهاي .١

تهیه لیست فرصتهاي بیمارستان .٢

بیمارستان ) چالشهاي(تهیه عناوین تهدیدها .٣



شناسایی مشتریان و ذینفعان

ان  تحلیل وضعیت موجود سازم: مرحله دوم
)  کجا هستیم؟(



: شناسایی مشتریان و ذینفعان سازمان•

 کسی ای و بوده او به معطوف سازمان توجه بیشترین که است کسی مشتري•
  تجمعی( .کند می مصرف و دریافت را سازمان یک تولیدي خدمات که است
 )یدرون مشتریان عنوان به کارکنان و بیرونی مشتري عنوان به سازمان هدف

 ،ددارن تمایل یا انتظار که هستند گروههایی یا افراد :ذینفع گروههاي•
  نایل ردعملک از مشخصی سطح یا و قبول قابل سطح به برنامه یک یا و سازمانها

  .شود



)  رتاثی(نفوذ

اهمیت  

اهمیت زیاد 
تاثیر زیاد 

 براي استفاده از حمایت آنان نیازمند
. یمبرقراري رابطه کاري خوب با آنان هست

اهمیت زیاد 
تاثیر زیاد 

 براي استفاده از حمایت آنان نیازمند
. یمبرقراري رابطه کاري خوب با آنان هست

اهمیت زیاد 
تاثیر کم 

ز باید ابتکار عمل در جلب حمایت آنان ا
یم سازمان یا یک برنامه خاص داشته باش

اهمیت زیاد 
تاثیر کم 

ز باید ابتکار عمل در جلب حمایت آنان ا
یم سازمان یا یک برنامه خاص داشته باش

اهمیت کم 
تاثیر زیاد 

ده ریسک زیادي از آنان متوجه سازمان بو
 و باید به دقت مراقب آنان بود و آنها را

.  مدیریت نمود

اهمیت کم 
تاثیر زیاد 

ده ریسک زیادي از آنان متوجه سازمان بو
 و باید به دقت مراقب آنان بود و آنها را

.  مدیریت نمود

اهمیت کم 
تاثیر کم 

 اولویت کمی در اهداف سازمان یا برنامه
.  دارد

اهمیت کم 
تاثیر کم 

 اولویت کمی در اهداف سازمان یا برنامه
.  دارد

شناسایی ذینفعان سازمان 



اي دینفعان کم نفوذ ولی دارت ذینفعان پرنفوذ و با الوی
اولویت 

کم نفوذ و کم اهمیت 
ذینفعان پرنفوذ ولی

کم اهمیت  

شناسایی ذینفعان سازمان 



:کار عملی 

.  مشتریان بیمارستان را بنویسید.١

.  کنید را تعیین..) سازمانها، گروهها و(ذینفعان بیمارستان .٢



تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی 

سازمان 

تحلیل وضعیت موجود سازمان  : مرحله دوم

)  کجا هستیم؟(



:  رسالت یا ماموریت سازمان

 بر جامعه در سازمان آن که است شینق موید و بوده سازمان وجودي فلسفه بیانگر
  .دارد عهده

 .رددگ می بنا آن روي استراتژیک ریزي برنامه عناصر دیگر که است اي شالوده
 .کند می متمایز سازمانها سایر از را سازمان که است آنچیزي ماموریت

  :است زیر سوال دو پاسخگوي ماموریت

 هستید؟ که شما-

  کنید؟ می چه-



:  داد در تدوین رسالت سازمان باید به چهار سوال مهم زیر پاسخ-

دارد؟بر عهده چه وظایفی  سازمان.١

آورد؟ این وظایف را به عمل می چه کسانی براي .٢

این وظایف را انجام می دهد؟  چگونهسازمان .٣

دارد؟ این سازمان وجود چرا .۴



  :باشد می زیر سواالت پاسخ رسالت دیگر عبارت به •

؟چیست جامعه در سازمان جایگاه•

؟دهد انجام را فعالیتی چه تا است آمده وجود به سازمان یا •

 نماید؟ می دنبال را شدن ایجاد از مقصودي و منظوري چه و •



ماهیت و سازمان عبارتی است که  رسالتدر حقیقت 

را چه آن سازمان را بیان می کند وهاي آینده  مفهوم فعالیت

انجام دهد، به اضافه  آیندهکه سازمان قصد دارد در 

د بود را که ناظر بر فعالیت آن خواهتعهدات اصلی فلسفی 

.کندتعیین می 



:محورهاي تبیین ماموریت سازمان

سازمان چرا ایجاد شده؟  : فلسفه•

به چه کاري مشغول است؟ سازمان: محصول•

ند؟چه کسانی از محصوالت وخدمات سازمات استفاده می کن: مشتري•

د؟حوزه فعالیت سازمان کجاست و درچه میدانی رقابت می کن : بازار•

نوع وسطح تکنولوژي مورد استفاده سازمان کدامست؟:  فناوري•

؟سازمان نسبت به رقباي خود چه مزیتی براي رقابت دارد:  تمایز•



مثال
 گیري بهره با عمومی بیمارستان یک عنوان به)الف( بیمارستان

مورد خدمات اخالقی اصول رعایت با و مجرب و متخصصازکارکنانی
در ، تکیفی مستمر بهبود و بیمار ایمنی حفظ هدف با را بیماران نیاز

، الپاراسکوپی و عمومی جراحی تخصصی فوق و تخصصی هاي حوزه
  طوربه آندوسکوپی و گوارش و زایمان و زنان ارتوپدي، اعصاب، و مغز
.نماید می ارائه بخش اثر و کارا





:کار عملی

. رسالت بیمارستان را بنویسید.١



تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی 

سازمان 

تحلیل وضعیت موجود سازمان  : مرحله دوم

)  کجا هستیم؟(



:  دورنما•

یتی نهاکه مدیریت سازمان آن را چشم اندازي است به آینده •
.  براي سازمان می داند

د صورت تحقق اهداف ومقاصتصویري از آینده است که در •
.  به آن دست خواهید یافتسازمانی 



:ویژگیهاي یک دورنماي خوب•

. مختصر و قابل سپردن به ذهن باشد.١
.درك و ساده باشدقابل .٢
.  الهام بخش و چالشی باشد.٣
. قابل باور بوده و در راستاي ارزشهاي استراتژیک و رسالت سازمان باشد.۴
.  نقطه تفاهم دینفعان باشد.۵
.داراي قابلیت انعطاف و خالقیت در عمل باشد.۶
.  کارکنان، مراجعین و گروههاي ذینفع قابل قبول باشدبراي .٧
.واقع گرایانه و دست یافتنی باشد.٨
.توصیفی از سطح خدمات در آینده باشد.٩

.موضوعیت خود را زود از دست نداده و کهنه نشود.٠١



٧٢

دورنماي سازمان دوین بیانیهت

  ازمانس که پردازد می وضعیتی توصیف به سازمان دورنماي بیانیه•
  اورب چه شما که است آن بیانگر و باشد گونه آن رآیندهد خواهد می

.دارید خود سازمان آینده براي آرزویی و

  خواهیم می ما :که دهد می پاسخ سوال این به دورنما حقیقت در•
باشیم؟ کجا

  ،است آینده براي آرزو و قول نوعی دارد، بخشی الهام جنبه دورنما•
.یابد تحقق است قرار مدت طوالنی آینده در و است چالشی



٧٣

ابعاد مختلف بیانیه دورنماي سازمان

 نای در تصمیماتی چه و بود خواهد چیزي چه دنبال آینده در  سازمان•
  دارد؟ مورد

  وارد ای دهد می ادامه خود کنونی فعالیت یا کار تمام به سازمان این آیا•
 هآیند در سازمان کنید می فکر شود؟ می جدیدي کاري هاي زمینه

شود؟ مشغول فعالیتی یا کار چه به )آینده سال 5 تا3 تا(
  جایگاهی چه به )آینده سال 5 تا( آیندهدر سازمان این می خواهید•

 چه ندهآی در سازمان براي فرصت بزرگترین )مطلوب جایگاه( دست یابد؟
 بود؟ خواهد



 از ویژگی هایی چه داراي )آینده سال 5 تا( آینده در سازمان این می خواهید

 مانهازسا سازمانی، فرهنگ انسانی، نیروي( سازمان داخلی ارکان نظر

باشد؟)داخلی ذینفعان به گویی پاسخ عملکردوتوان وتکنولوژي،

  از ویژگی هایی چه داراي )آینده سال		5 تا( آینده در سازمان این خواهید می

 ،استراتژیک همکاري هاي		رقبا، با مقایسه در(سازمان خارجی موقعیت نظر

باشد؟ )خارجی ذینفعان به پاسخ گویی وتوان عملکرد



٧٥

عوامل موثر در تدوین دورنماي سازمان



٧٦

دارویی مؤسسهبیانیه دورنماي یک 

 اساس بر دارویی مختلف هاي گروه در دارو سازنده اولین آینده در ما
 ینبهتر ردیف در ما هاي پژوهش .بود خواهیم پیشرفته هاي پژوهش
 ايبر داروها این .گیرد می صورت دنیا در که بود خواهد هایی پژوهش

 براي را مستمر رشد ما .شد نخواهد تجویز ندارند نیاز آن به که کسانی
 هنمود عمل توجه کانون عنوان هب و داده ادامه ارزش با داروهاي تولید

 در پوستان سیاه نقش افزایش جمله از اجتماعی مشکالت حل به و
 و است داشته وجود گذشته در که جنسی تعادل عدم اصالح اقتصادمان،

.داد خواهیم ادامه کنیم، می زندگی آن در که محیطی به کمک





:کار عملی

.  دورنماي بیمارستان را بنویسید.١



ارزشها و اهداف کلی سازمان 

تحلیل وضعیت موجود سازمان  : مرحله دوم

)  کجا هستیم؟(



 را آنها سازمان که حقایقی یا بنیادي اعتقادات از عبارتست سازمان ارزشهاي •
 .است حساس آنها به نسبت یا و شمارد می گرامی

  رايب که آنچه کننده مشخص و سازمان فلسه نشانگرهاي بهترین ارزشها•
  .باشد می است مهم سازمان

رفتارهاي  کنندهتعیین در یک سازمان است و بایدها و نبایدها ارزشها بیانگر •
.در سازمان می باشند افراد

 دچه چیزي باست و چیزي خوب چه اینکه در مورد براي قضاوت معیاري •
.است فراهم می آورد



،ارزشها
د دارد خوعملکرد کار و مردم، فرایند را که سازمان نسبت به نگرش و اصولی  

 تحت تاثیررا رفتار مشتریان داخلی و خارجی سازمان را نشان می دهد و 
.  قرار می دهد

.  دکلی در بیانیه ارزشهاي یک سازمان سه چیز باید دقیقا مشخص شوبطور 

نحوه رفتار با مردم و جمعیت تحت پوشش سازمان : مردم.١
ده نحوه اداره سازمان، چگونگی تصمیم گیري ها وخدمات ارائه ش: فرایندها.٢
و  انتظارات مربوط به مسئولیت سازمان ودر ارائه خدماتعملکرد سازمان، .٣

کیفیت خدمات ارائه شده 



  ...بیمارستان ارزشهاي

مداري مشتري•
مداري قانون •
پذیري مسئولیت •
کارگروهی•
  خدمات ارائه در ودقت سرعت•
انسانی نیروي توسعه و آموزش•
مداوم بهبود و نوآوري خالقیت،•
 



...بیمارستان ارزشهاي

امنیت، رفاه و حفظ حریم براي بیماران ، کارکنان و فراگیران•

تعهد در قبال کارکنان، شرکا و تامین کنندگان•

کیفیت، بهره وري و تنوع در خدمات•

پاسخگویی در قبال عملکرد•

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی•

تعهد به تعالی در عملکرد•

٨٣



٨٤



:کار عملی•

.  ارزشهاي  بیمارستان را بنویسید.١



برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
نشناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمابرنامه 



 است سازمان مشی خط بر ناظر اساسی مسایل استراتژیک  مسایل•

  گذارد می تاثیر خدمت یا تولید سطح ارزشها، و رسالت ، تعهدات بر که

  دي،تولی کاالهاي یا خدمات از کنندگان استفاده ، رجوع ارباب نظرات و

  ، لیما امور هزینه، نظیر مسایلی همچنین و مالیات کنندگان پرداخت

  .کند می تلفیق و آمیزد می هم در را سازمانی طرح یا مدیریت



مسایل  

  استراتژیک

سازمان 

  مشکل

مسایل توسعه اي 



:  مسایل استراتژیک•

  :هستند مشکل جنس از یا•

 ایینپ مراجعین، نارضایتی مثل مطلوب نقطه و موجود وضع بین فاصله•

  کدهدانش در ها علمی هیات ناکافی حضور تخت، اشغال ضریب شاخص بودن

  و آن نمو و رشد روند مشکل، بروز هاي ریشه باید مشکالت تحلیل براي

  .نمود بررسی را ها موضوع سایر بر مشکل آن اثرمتقابل

  .شود می استفاده ماهی استخوان نمودار از مشکالت تحلیل براي



٩٠



  :استراتژیک مسایل

  .هستند اي توسعه موضوعات یا
  یا کاري هاي حوزه گسترش راستاي در و دارند اي توسعه ماهیت

  تانبیمارس اندازي راه مثل .شوند می مطرح جدید فرصتهاي از استفاده
  مدیریت نظام طراحی و دور راه از آموزش روش از استفاده مجازي، هاي

بیمارستانی اطالعات

فاده از استیکی از ابزارهاي مدیریتی براي یافتن موضوعات استراتژیک 
. می باشدروش بارش افکار 



٩٢

 محیط ارزیابی نتیجه از است ممکن استراتژیک هاي موضوع•
 .باشند شده منتج سازمان داخلی

 از خارج عوامل شناسایی از است ممکن استراتژیک هاي موضوع•
 .باشند شده ناشی سازمان

  رد( مدت کوتاه هاي برنامه در است ممکن استراتژیک هاي موضوع•
 .باشند شده بیان )آتی سال برنامه

  مدت بلند هاي برنامه در است ممکن استراتژیک هاي موضوع•
 .باشند شده منعکس



:  اولویت بندي مسایل استراتژیک•

  که است نای شویم می مواجه آن با که مشکالتی از یکی استراتژیک مسایل تحلیل هنگام در

.کنیم می برخورد متعددي استراتژیک مسایل با

  و ردهک سنگین و سبک را مسایل نحوي به که مجبورهستیم منابع کمبود دلیل به

  .باشند برخوردار مناسبی اولویت از که دهیم قرار کار دستور در را مشکالتی

ریس ماتیکی از ابزارهاي مناسب مدیریتی براي این منظور استفاده از 

. استوزن دهی 



)5از یک تا ( مسایل استراتژیک و ضریب اهمیت مربوطهموضوع
سوم  مشکلمشکل دوم اول  مشکل

وزنضریب وزنضریب وزن ضریب وزن معیار
سهولت 
برخورد 

20%5140,8010,2

امکان 
موفقیت

15%40,7550,7530,45

اثربخشی 
راه حل 

25%4130,7520,5

شدت 
مشکل 

10%40,430,340,4

هزینه 
مقابله 

15%20,350,7540,6

0,30,640,650,75%15ثیر گستره تا

4,053,952,9%100امتیاز کل 

١



:4کار عملی

چه   به نظر شما مشکالت ومسایل توسعه اي بیمارستان.١

چیزهایی می تواند باشد؟ 

داراي   جدول اولویت بندي آنها را ترسیم نمایید و مشکالت.٢

. را مشخص نمایید 5اولویت یک تا 



برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
برنامه 

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 



هدف
 هب سازمان که است آینده در  مشخصی نتایج و مطلوب نقاط•

.است آن دستیابی دنبال

 انجام ورمنظ به که هستند مطلوبی نتایج یا تغییرات اهداف•
 عیینت سازمان دورنماي به نیل راستاي در و سازمان رسالت

.شوند می



 و افراد .کنند می تعیین را جهت یا مسیر ها دفه

 ربراب در و مانند می مبهوت و گیج هدف بدون  هاي سازمان

 تدس خواهند، می چه بدانند که این بدون محیط، تغییرات

زنند می درگم سر و بیهوده فعالیت و تالش به



 منابع سازمان هر .گردند می ها تالش تمرکز موجب ها هدف•
  از اي گونه یا نوع یک به رسیدن براي تواند می که دارد، محدودي

  می ذیربط هاي هدف از مجموعه یک انتخاب با .برد کار به ها هدف
 عمناب این کارگیري به مسیر و کرد تعیین را ها اولویت توان

.نمود مشخص را کمیاب



 دخو پیشرفت میزان تا کنند می کمک ما به ها هدف•

 هک سنجش قابل و روشن هدف یک .نماییم تعیین را

 یک صورت به باشد، داشته هم مشخصی زمانی سقف

.آید می در عملکرد معیار یا استاندارد



کارکرد هاي هدف

روشن سازي جهت حرکت

معیار ارزیابی

تمرکز تالشها



تبدیل ماموریت و یا اولویت هاي راهبردي به مقاصد عملیاتی 

)نتایج مورد انتظار (مشخص و قابل اندازه گیري   

 :هدف گذاري یعنی 



:  تعیین اهداف و مقاصد سازمان 

  .شوند می تنظیم اي برنامه و سازمانی سطوح تناسب به اهداف•
 مانساز کل استراتژیک گیري جهت موید سازمانی اهداف

  .بود خواهند کلی بسیار بنابراین بوده



 سازمان نماي دور سازمان، رسالت پایه بر :)objective( سازمان اهداف

.ردندگ می تعیین سازمان خارجی و داخلی محیط ارزیابی از حاصل نتایج و

 و بود سازمان استراتژیک گیري جهت بیانگر هم : ) target(برنامه اهداف

 از تر یاختصاص نتیجه در کنند می تعریف را نتایج به نیل میزان هم

  .هستند سازمان کلی اهداف



 objective: معیارهاي مطلوبیت اهداف سازمان•

  همخوانی سازمان بر حاکم ارزشهاي و رسالت سازمان، دورنماي با•
 .باشد داشته

 .شوند سازمان هاي برنامه و رسالت اجراي به کمک یا اجرا موجب•

  یخارج و داخلی محیط ارزیابی از حاصل نتایج و ها اولویت بیانگر•
 .ندباش شده حاصل استراتژیک هاي موضوع به پاسخ در و بوده سازمان

.دباش طوالنی نسبتا زمان صرف مستلزم سازمانی اهداف به نیل•



  طلوبم سطح و فعلی وضعیت بین که باشد شکافی بیانگر•
  .دارد وجود آینده در خدمات

 .باشند برنامه یک اجراي از حاصل مطلوب نتایج نشانگر•

 .باشند مقاصد از تر کلی ولی بوده سنجش قابل•

 .باشند سازمان مهم و کلیدي عملکردهاي راستاي در•

 و امانج قابل و بینانه واقع باید چالشها این .هستند چالش داراي•

  .باشند یافتنی دست





objective: فرایند تعیین اهداف سازمانی•

 نقاط قوت و: (ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمانحاصل از بازبینی اطالعات .١
)ضعفف فرصتها و تهدیدها و شناسایی مشتریان و گروههاي ذینفع

ان شکایات، میز(پس خوراندهاي دریافتی از مراجعین و گروههاي ذینفع ترکیب .٢
) رضایتنمندي، شناسایی نیازها و انتظارات

زیابی  تحلیل اطالعات ار. (بین خدمات موجود و خدماتی که باید ارائه شودتحلیل شکاف .٣
)محیط داخلی و خارجی، شناسایی نقاط مطلوب

  اگر سازمان به مسیر فعلی خود ادامه دهد: (براي نیل به نتایج مطلوب جهت گیري.۴
بهبود  مشکالت و موضوعات شناخته شده کدامند؟ آیا نیازها تامین خواهد شد؟ آیا کیفیت

خواهد یافت؟  

ید  اهداف گذشته را بازبینی و در صورت نیاز اصالح کن: طراحی و اصالح اهداف سازمان.۵
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مثال
  ارتقاي ایمنی بیماران و کارکنان
بهبود سطح رضایتمندي کارکنان بیمارستان
بهبود سطح رضایتمندي بیماران و همراهان آنها
 ارائه بهینه خدمات درمانی ، تشخیصی و آموزشی به مراجعین
افزایش توانمند سازي بیمار و بازگشت به اجتماع
افزایش مهارت،انگیزه و رفاه کارکنان
ارتقاي سیستم فن اوري اطالعات بمارستان
توسعه خالقیت و نوآوري نیروي انسانی در سازمان
مارستانتوسعه سیستم ارزشیابی مبتنی بر عملکرد کارکنان در بی
توسعه توانمندیهاي علمی و فنی کارکنان بیمارستان
صیارتقا استاندارد فضاي فیزیکی بخش هاي تخصصی و فوق تخص



:کار عملی

  نمونه از اهداف سازمانی را با توجه به ارزیابی محیط 5.١

.  دداخلی و خارجی و مسایل استراتژیک سازمان بنویسی



 Target: تنظیم مقاصد سازمان

اهداف اختصاصی، عینی، برنامه اي 



)target(: مقاصد سازمانتنظیم 

 .ندهست تر اختصاصی و تر سنجش قابل اجزاي سازمان مقاصد

 و هبود تر کمی و تر اختصاصی سازمان مقاصد ، سازمان اهداف خالف بر

 رااج را آنها سازمان اهداف به نیل براي زمان چارچوب در تواند می بهتر

 .نمود تعقیب را آنها پیشرفت و



بودن  SMART: معیارهاي مطلوبیت مقاصد•

 : Specific:بودن اختصاصی .1

 قد به .تیمهس آنها جستجوي در که باشد مطلوبی نتایج کننده منعکس باید•
 .ندک ایجاد شفاف گیري جهت و شود درك همه توسط و باشد شده جزیی کافی

  : Measurable :بودن سنجش قابل .2

  .نماید صمشخ را برنامه پیشرفت درصد و تحقق میزان تا باشد سنجش قابل باید•
  .شود تعیین باید سنجش شاخص و روش



Aggressive .باشد یافتنی دست ولی بزرگ .3 but attainable:  
  میر و مرگ کاهش مثال .نباشد غیرممکن ولی باشد چالشی

Result :بودن نتیجه بر مبتنی .4 base 
)واکسن دوز 50 تزریق مثال( .کند دنبال را خاص نتیجه یک باید

Time :بودن زماندار .5 bound: 
  نظیمت مالی سال با اگر . سال یک تا حداکثر .باشد زمانی محدودیت داراي باید

  .بود خواهند مدیریت قابل بهرت شوند



:  تنظیم مقاصد سازمان•

  .کنید بازبینی را سازمان اهداف و رسالت.١

  .یدنمای گیري تصمیم شوید نایل آن به خواهید می که نتایجی مورد در.٢

  .کنید تعیین زمانی چارچوب نتایج به نیل براي.٣

)شاخصها( .کنید تعریف پاسخگویی براي چارچوبی.۴



SWOT
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: کار عملی 

هاي  لیست عناوین مقاصد بیمارستان را براساس کار. 1

.  عملی که تااین مرحله انجام داده اید بنویسید



برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
برنامه 

تدوین استراتژیهاي سازمانی 



:  تدوین استراتژیهاي سازمانی: مرحله پنجم

.دکنن می تعریف اهداف به رسیدن روش و راه گاهی را استراتژي
 به قدم یفیتوص یا اجرایی برنامه تهیه به منجر  استراتژي تبیین
  .شود می سازمان اهداف به نیل براي قدم

 وش،ر هر هاي هزینه ارزشیابی مستلزم استراتژیهاي تعیین
  . است اقدام یا روش ، سیاست هر پیامدهاي و مزایا
  فراهم ابعمن تخصیص براي مبنایی برنامه هر براي استراتژي تدوین

.سازد می



: معیارهاي انتخاب استراتژیهاي مطلوب

.  مشتري نگر بوده و حقوق گروه هدف را تعقیب نماید.١

ن، از هزینه اثربخشی مطلوبی برخوردار بوده و منافع ناشی از اجراي آ.٢

.  بیش از هزینه صرف شده باشد

.  بهترین پاسخ ممکن براي رفع موانع موجود سازمان باشد.٣

.  واقع بینانه باشد.۴



استراتژي راه و روش و ساز و کار رسیدن به هدف
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گسترش فعالیت در سطح جغرافیایی •
تنوع بخشید به فعالیتها •
خرید شرکتهاي دیگر •
رسوخ در بازار •
کاهش هزینه ها •
فروش اقالمی از دارایی ها •
تشکیل مشارکتهاي خصوصی •
طراحی محصو جدید•



:  مدلهاي مختلف تدوین استراتژیهاي سازمان•

TOWSمدل  •

  BCGمدل بی سی جی •

مدل پورتر •

مدل جی اي  •

مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  •



ه یهرا تو خارجی   یعوامل داخل یابیس ارزیپنج مرحله ماتر یتوان با ط یم•
:کرد

.دیکن فهرست را عوامل نیمهمتر ، خارجی و یداخل عوامل یبررس از پس•
  کل جمع ) است مهم اریبس ( 1 تا ) ندارد تیاهم ( صفر از ،دیبده بیضر عوامل نیا به•

.شود)100( یک بایستی ضرایب
 ،3 معمولی قوت نقطه ،4 عالی قوت نقطه ( دیبده 4 تا 1 نمره ها عامل نیا از کی هر به•

.)1 شدید ضعف نقطه و 2 معمولی ضعف نقطه
.دیکن ضرب آن نمره در را عامل هر بیضر عامل، هر یینها نمره نییتع يبرا•
  مشخص سازمان یینها نمره تا دیکن حاسبهم را عامل هر یینها يها نمره مجموع•

.شود

124



ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
نمره 
نهایی

نمره
4>1

  ضریب
اهمیت عوامل داخلی

: قوت نقاط
1-  
2-  
3-
4-

: ضعف نقاط
1-
2-
3-
4-
5-

100 : جمع



ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
نمره 
نهایی

نمره
4>1

ضریب  
اهمیت خارجی  عوامل

: فرصتها
1-  
2-  
3-
4-

: تهدیدات
1-
2-
3-
4-
5-

100 : جمع



١٢٧292 ــــ 100 جمع
6 1 6 جامع برنامه فقدان

16 2 8 جدید کار نیروي استخدام مجوز وجود عدم
10 2 5 تجهیزات فرسودگی
16 2 8 بیماران ازدحام
6 1 6 شهر مرکز از بودن دور

26 2 13 بیمارستان بافت بودن قدیمی
نقاط ضعف

33 3 11 مجرب علمی هیات داشتن

15 3 5  استانهاي بین قلب بیماري درمان براي داشتن مرکزیت
همجوار

36 4 9 خدمات ارایه مطلوب کیفیت
51 3 17 بیمارستان درآمد میزان بودن باال
48 4 12 بیماران مندي رضایت سطح بودن باال

نمره نهایینقاط قوت رتبه
4 < x < 1 ضریب IFEداخلی ماتریس ارزیابی عوامل 



128258 ــــ 100 جمع
16 2 8 اي جاده تصادفات از ناشی مرگ میزان بودن باال
9 1 9 بیمارستان به دسترسی مسیرهاي و جاده بودن نامناسب
6 1 6 شهرستان در آگاهی و سواد سطح بودن پایین
7 1 7 شهرستان سطح در خودکشی پدیده شیوع
20 2 10 استانها سایر از سربار بیماران مراجعه
22 2 11 شهرستان در متعدد هاي بیمارستان وجود

تهدیدها
36 3 12 استانداري با بیمارستان ارتباطات بودن مناسب
18 3 6 شهر شوراي با بیمارستان مناسب تعامل
24 3 8 خیریه امور به کمک جهت خیر افراد وجود
52 4 13 شهرستان در بیمارستان بودن نام خوش
30 3 10 هااستان سایر به نسبت استان در تورم نرخ بودن پایین

نمره نهاییفرصت ها رتبه
4 < x < 1 ضریب EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی 



4321

3

2

1

WOاستراتژیهاي  SOاستراتژیهاي 

WTاستراتژیهاي  STاستراتژیهاي 

نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی 

نمره 

نهایی 

 ماتریس

عوامل 

خارجی 



Tows(و نقاط قوت  فرصتها ، نقاط ضعف  ،تهدیدات  تریسما
(

W -نقاط ضعف
نقاط ضعف را فهرست 

کنید

S -نقاط قوت
نقاط قوت را فهرست 

کنید

سازمان

محیط

WO استراتژیهاي
با بهره جستن از 
 فرصتها نقاط ضعف

را از بین ببرید

SOاستراتژیهاي 
اط با بهره جستن از نق
قوت درصدد 

ها  برداري از فرصت بهره
برآیید

  -فرصتها
O

ت فرصتها را فهرس
کنید

WTاستراتژیهاي 
 نقاط ضعف را کاهش
دهید و از تهدیدات 

پرهیز کنید

STاستراتژیهاي 
براي احتراز از 

  تهدیدات از نقاط قوت
استفاده کنید

  -تهدیدات
T

تهدیدات را 
فهرست کنید

















انواع استراتژي در مدل توز
SOاستراتژي هاي  -1
.قرار دارند یار عالیبس یک در وضعیاز نظر استراتژ•
ته  هر سازمانی عالقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داش•

ه باشد تا بتواند بهره گیري از توانمندي ها و فرصت ها را ب
از  براي مثال شرکتی همچون بنز می تواند. حداکثر برساند

صت توانمندي تکنولوژیک و وجهه مرغوبیت کاالیش براي فر
هم بدست آمده در بازار خودروهاي لوکس بهره گیري نموده و س

.بازارش را افزایش دهد

١٣٨



 WOاستراتژي هاي -2
 يا يرا که در حال حاضر در بازار دارند و استراتژ ید موضعیبا•

.  مجدد قرار دهند یابیآورند مورد ارز یرا که به اجرا در م
 تفرص افزایش و ضعف نقاط کاهش هدفش استراتژي دومین•

 ضعف از برخورداري علت به ها شرکت حالت این در .است ها
 را آمده بدست هاي فرصت از استفاده امکان اساسی، هاي

 ولی تباالس مشخص محصول یک براي تقاضا مثال براي .ندارد
 شرکت صورت این در ندارند، را الزمه تکنولوژي شرکت

 واحد دایجا تکنولوژي، خرید :قبیل از مختلفی هاي استراتژي
 االخرهب و نظر مورد تکنولوژي ایجاد منظور به توسعه و تحقیق

.ندک انتخاب تواند می را آمده بدست فرصت کردن فراموش

١٣٩



  STاستراتژي هاي  -3
ود، در این استراتژي سازمان براي احتراز از تهدیدهاي وارد بر خ•

.از نقاط قوت موجود سازمان استفاده می نماید

١۴٠



WTاستراتژي هاي  -4

کاهش حتی االمکان نقاط   WTدر این حالت هدف از استراتژي •
در این  سازمانی که بیشترین عوامل آن. ضعف و تهدیدها می باشد

کستگی وضعیت جالبی نداشته و در ورطه ورش خانه متمرکز باشد،
در این صورت شرکت می تواند از استراتژي هاي  . خواهد بود

ادغام و یا  انحالل، تالش براي بقا، کاهش عملیات،: مختلفی از قبیل
نند در هر صورت شرکت ها سعی می ک. مشابه آن استفاده نماید

 از چنین وضعیتی پرهیز نمایند

١۴١
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برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
برنامه 

انتخاب شاخصهاي پایش و سنجش عملکرد



:  انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد سازمان

 يریز برنامه فرایند بعد مهمترین و ترین مشکل مرحله این در
  براي کردعمل سنجش مناسب شاخصهاي برقراري و انتخاب یعنی استراتژیک

  .گیرد می صورت مقاصد و اهداف به نیل در موفقیت گیري اندازه



١۴۵

گیردمی عملکرد  سازمان  مورد سنجش قرار چرا 

  را خدمات کیفیت تواند می سازمان، مختلف هاي برنامه عملکرد سنجش•
.دهد افزایش

  رضایت سطح و جمعیت نیازهاي از را ها برنامه مدیران عملکرد، سنجش •
  و دماتخ کیفیت بهبود براي را الزم هاي فعالیت شناسایی و ساخته آگاه آنها

.سازد می پذیر امکان  ها، هزینه کاهش

 و یرانمد به عملکرد سنجش .است شدنی انجام باشد، سنجش قابل که آنچه•
  .کنند توجه کار مهم ابعاد بر که کند می کمک کارکنان

  مورد نتایج با برنامه اجراي از حاصل نتایج مقایسه با سیاستگذاران و مدیران•
  .نمایند می محاسبه را برنامه پیشرفت میزان انتظار،

• 



Input Process Out put   Out come Impact 

Monitoring 

Evaluation 

Logistic 
process

Logistic 
process

Logistic 
process

man., machine, material 



ازمانطبقه بندي شاخص هاي مختلف سنجش عملکرد برنامه هاي س 

  شاخص داده یا ورودي

انواع 

  شاخصهاي

عملکرد

شاخص ستانده یا خروجی 

شاخص نتیجه 

شاخص کارایی 

شاخص کیفیت 



١۴٨

:شاخص داده یا ورودي  -1
 سنجش مورد را خاص خدمات عرضه براي نیاز مورد منابع مقدار شاخص این 

.دهد می قرار

  .است لوازم و تجهیزات مواد، انسانی، نیروي شامل

 مورد منابع ترکیب خدمات، ارایه هزینه کل سنجش براي »ها داده« شاخص
 مورد منابع مقدار و خدمات تقاضاي سنجش خدمات، ارایه براي استفاده
  .رود می بکار مصروفه خدمات سایر با مقایسه در خدمت یک ارایه براي استفاده

  .سازمان نقلیه وسیله تعداد جراحی، بخش در شاغل افراد تعداد :مثال



١۴٩

:شاخص  ستانده یا خروجی -2
را مورد سنجش قرار مقدار خدمات عرضه شده توسط سازمان این شاخص  

.  می دهد

.  براي تعریف آنچه که برنامه ها تولید می نمایند، مفید هستندستانده 

شاخص نشان نمی زیرا این . استکاربرد این شاخص محدود وجود این، با 
چ و همچنین هیاست و یا خیر برنامه تحقق یافته که آیا اهداف یک دهد 

.چیزي درباره کیفیت خدمات یا کارایی خدمات عرضه شده ارایه نمی دهد

، تعداد واکسن تزریق شده تعداد جراحی انجام شده : مثال 



١۵٠

:شاخص نتیجه -3

اند  آیا برنامه ها به اهداف اولیه خود نایل شدهاین موضوع را که فوق شاخص 
.  مورد سنجش قرار می دهدو یا خیر 

نعکس را منتایج تحقق یافته، و همینطور مزایاي بدست آمده نتیجه، شاخص 
.می کند

درصد کودکان ایمن شده، : مثال



١۵١

:شاخص کارایی -4

نسبت هزینه هر واحد به ستانده،کارایی می تواند تحت اصطالح 

به محاسنسبت ستانده در واحد زمان و ستانده بر حسب واحد داده نسبت  

.گردد



١۵٢

:شاخص کیفیت -5

 و هدف گروه انتظارات تأمین جهت در که را هایی فعالیت بخشی اثر شاخص
.دهد می قرار سنجش مورد ،گیرد می صورت سازمان ذینفع هاي گروه

  .نجدس می را خدمات کفایت قابلیت، صحت، دقت، اعتبار، همچنین شاخص این 

 تکرار ايبر که اي اضافه منابع سنجش با توان می را کیفیت شاخص فقدان زیان
 ودش می صرف مشتریان شکایات به رسیدگی خطاها، تصحیح اشتباه، کارهاي
  .نمود محاسبه

 از د،ان شده کامپیوتر داخل صحیح صورت به که  درست هاي داده درصد مثال بعنوان

.هستند کیفیت هاي شاخص



تعریف شاخصنوع شاخص
-)1شاخص داده

2(-
3(-

-)1شاخص ستانده
2(-
3(-

-)1شاخص نتیجه
2(-
3(-

-)1شاخص کارایی
2(-
3(-

-)1شاخص کیفیت
2(-
3(- ١۵٣



شاخص ها  
نسبت میزان خدمات واگذار شده به کل خدمات ارائه شده
نسبت میزان درآمد حاصل از مشارکت به بخش خصوصی به کل درآمد
ماتنسبت میزان گسترش خدمات ناشی از خرید خدمت از بخش غیر دولتی به کل خد
نسبت میزان مقاالت منتشر شده به کل تحقیقات انجام شده
تعداد مداخالت  انجام شده براساس نتایج تحقیقات به کل تحقیقات
گانمیزان رضایتمندي مراجعین از خدمات ارائه شده در بیمارستان به کل مراجعه کنند
نسبت میزان شکایت انجام شده به کل مراجعین به بیمارستان
تعداد فرایندهاي ارتقاء یافته به کل فرایندها
تعداد گواهینامه هاي اخذ شده
میزان رضایتمندي کارکنان از خدمات رفاهی
میزان ساعت آموزش کارکنان ومدیران
تعداد جمعیت تحت پوشش بازتوانی به کل جمعیت



١۵۵

 .شاخص هاي سنجش عملکرد کلیدي را مشخص سازید 

 ینب از که است ضروري شدند، انتخاب عملکرد سنجش هاي شاخص تمام که وقتی•
.نمائید انتخاب را کلیدي هاي شاخص ها، شاخص این

 یهای شاخص و داده قرار بازبینی مورد را سازمان عملکرد سنجش هاي شاخص لیست •
.نمائید مشخص ،دارند بیشتري اهمیت سازمان اهداف و رسالت توجه با که

 جخار منتشره اسناد در توان می که را کلیدي هاي شاخص ها، شاخص این بین از •
  .نمائید انتخاب را کرد ذکر ریزي برنامه گزارش بعنوان سازمان از

 براي انتخابی کیفیت و کارآیی نتیجه، شاخص نتایج که نمائید دقت•
.باشد می مفید سیاستگذاران



:  نحوه انتخاب شاخصهاي کلیدي عملکرد

.  باشندباید با رسالت سازمان در ارتباط شاخصها •

.  را مورد سنجش قرار دهندنتیجه میان مدت و نهایی •

. باشنداندازه گیري قابل باید •

. مناسب برخوردار باشنداز اعتبار و روایی •

. باشندقابل درك کارکنان و مشتریان سازمان براي •



برنامه ریزي براي 
یک برنامه ریزي استراتژ

ارزیابی محیط 
خارجی سازمان 

ارزیابی محیط 
داخلی  سازمان 

انشناسایی مشتریان و ذینفع

تعیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان 

شناسایی مشکالت یا مسایل استراتژیک سازمان

تعیین اهداف  و مقاصد سازمان 

تدوین استراتژیهاي سازمانی

انتخاب شاخصهاي سنجش و پایش عملکرد

 ارزیابی و
اصالح  
برنامه 

پایش عملکرد 



 نمهمتری از یکی آن نتایج گزارش و عملکرد پیشرفت کنترل•

  .است استراتژیک برنامه یک اهداف تحقق سنجش روشهاي

 تر یقدق را کار این اجراي تواند می عملکرد کنترل براي چارچوبی تعیین•

  .سازد



١۵٩

گزارشتعیین چارچوب براي ارسال 

  .کنید تعیین زمانی سقف گزارشات ارسال براي•

  ریزي برنامه طوري و نموده خاص توجه اطالعات آوري جمع استمرار به•

  محاسبه نحوه با  جدید نیروهاي نیروها، شدن جابجا صورت در که شود

  .شوند آشنا ها شاخص

  صحیح بصورت اطالعات آوري جمع براي درونی هاي کنترل وجود از•

  .کنید حاصل اطمینان آن دقیق گزارش و



برنامه عملیاتی چیست؟•



١٦١

:  افق زمانی  -1

) واحدهاي سازمان / بخش هاي سازمان / کل سازمان ( دامنه تأثیرات  -2

باالتر  سطح تصمیم گیري برنامه ریزي استراتژیک معموالً در سطوح -3
.  سازمان تصمیم گیري می شود 

 :معیارهاي تشخیص 
تیکی برنامه ریزي استراتژیک، تاک

و عملیاتی 



وچو افتراق برنامه هاي استراتژیک و عملیاتی 

برنامه عملیاتی برنامه استراتژیک

توجه به منافع فعلی سازمان توجه به منافع آتی سازمان 

مخاطره بیشتر 

تاکید بر کارایی 

روشهاي کار غالبا تجربه شده 

مخاطره کمتر 

تتاکید بر اثربخشی و انتخاب هدفهاي درس

روشهاي کار نو و جدید 



١٦٣

  برنامه اما . نماید می توجه سازمان آتی منافع به استراتژیک ریزي برنامه-
 . دارد توجه واحدها فعلی منافع به عملیاتی ریزي

 مخاطرات نسبی بطور استراتژیک ریزي برنامه به نسبت عملیاتی ریزي برنامه-
 . دارد کمتري

 تاکید ) ارک درست انجام ( کارایی و بازدهی بر بیشتر عملیاتی ریزي برنامه -
  اسبمن اهداف انتخاب و بخشی اثر استراتژیک ریزي برنامه در ولی دارد
  ) درست کارهاي انتخاب یعنی ( باشد می نظر مد

وجوه افتراق برنامه ریزي استراتژیک و 
عملیاتی 



١٦٤

 به متکی و شده تجربه غالباً کار هاي روش عملیاتی ریزي برنامه در-

 هاي روش استراتژیک ریزي برنامه که حالی در است گذشته دستاوردهاي

  .دهد می قرار مطالعه مورد نیز را نشده تجربه ونو

  بنابراین ودمیش فرض متغیر محیط و شرایط ، ساختار استراتژیک ریزي برنامه در-

  ملیاتیع ریزي برنامه در ولی ، شود اتخاذ بیشتر انعطاف با باید تصمیمات

 ريپذی انعطاف و شود می فرض نسبی ثبات داراي محیطی شرایط و ساختار

.است کمتر تصمیمات



: تنظیم برنامه عملیاتی•



 روجیخ آن در که است اي مرحله ، اجرایی یا عملیاتی برنامه تنظیم 

  زش،آمو پرسنل، قبیل، از منابعی و شده مشخص ها برنامه واقعی

  .یابد می تخصیص تکنولوژي و اطالعات تجهیزات،

 مورد خدمات، ارائه براي کار فرایند آن در که است جایی مرحله این

  .گیرد می قرار تحلیل
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 . دباش می سازمان رسید سر واقع در عملیاتی برنامه

 ریزي برنامه اجرایی بازوي عملیاتی ریزي برنامه
 تعیین رد استراتژیک ریزي برنامه حالیکه در است استراتژیک

 ققتح مهم این  کند می کمک آینده براي حرکت مسیر و نما دور
 مسیر و نما دور که عملیاتی ریزي برنامه طریق از مگر یافت نخواهد
 . دارد می نگه پویا و زنده را سازمان حرکت



ر یک دوره مشخص داختصاصی سند و مدرك با نتایج در واقع یک عملیاتی برنامه •

. می باشد )  سالیک معموالً (زمانی 

آنها ، جهت  براي منابع الزمهمراه با فعالیتهاي اختصاصی همچنین برنامه عملیاتی داراي  •

. حصول نتایج می باشد 

. در برنامه عملیاتی دو جزء برنامه ها و فرایند برنامه ریزي باید در نظر گرفته شود•

دیران و درگیري مستمر و مداوم مجریان ، مدر واقع فرایند برنامه ریزي عملیاتی  •

 براي واحدهايدر تهیه برنامه هاي عملیاتی براي کل سازمان و نیز کارمندان کلیدي 

.اختصاصی سازمان می باشد 



:در برنامه عملیاتی چند تا چه مهم است•

چه کاري  •

توسط چه کسی  •

از چه طریقی •

چه زمانی•



توصیف مراحل تنظیم برنامه  
اجرایی فرایند 

تنظیم  

برنامه  

عملیاتی 

رنامه  تعیین چارچوب زمانی تکمیل ب
اجرایی 

ي  تعیین منابع ضروري براي اجرا
برنامه اجرایی 
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توصیف مراحل تنظیم برنامه  اجرایی  .1

 راحلم باید اجرایی  برنامه تهیه مسئول تیم اعضاي یا افراد•
.کنند تعیین را اجرایی  برنامه کل تکمیل مختلف

  
 مختصر بطور بایستی اجرایی برنامه هاي گام از یک هر•

 این میلتک مسئول کسی چه کنید تعیین .شوند توصیف
 تعیین باید مرحله هر خاتمه و شروع تاریخ و است مرحله

.شود



١٧٢

اجراییچارچوب زمانی تکمیل برنامه  تعیین . 2

 یکل بطور وقت چه انتخابی، استراتژیهاي به توجه با•
 یافت؟ خواهد خاتمه اجرایی  برنامه

 چه اجرایی  برنامه ریزي، برنامه تیم اعضا یا افراد نظر از•
 یافت؟ خواهد تلقی یافته خاتمه کامل بطور زمانی
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اجراییمنابع ضروري  براي اجراي برنامه  تعیین .٣

 ابعمن بایستی اجرایی  برنامه تکمیل تیم اعضاء•
 .یندنما تعیین را اجرایی  برنامه اجراي براي ضروري

 براي مبنایی عنوان به بایستی اجرایی برنامه•
 اي، سرمایه و  جاري بودجه تخصیص و درخواست

  .گیرد قرار



١٧۴

اجرایینگارش برنامه نحوه . 4

 روش از توان می اجرایی برنامه هاي گام از یک هر ساختن تر مشخص براي•
 :است ذیل شرح به روش این جزئیات .نمود استفاده گذاري شماره

  غیره و 3 و2 و1 مثال .کنید مشخص شماره با را اهداف از یک هر•

 1.1 "مثال کنید مشخص هدف آن شماره با را اهداف به مربوط مقاصد از یک هر•
.اول هدف به مربوط مقصد اولین که اینست آن مفهوم 1-1 یا



 و هدف شماره اساس بر نیز اقدامات هاي گام از یک هر سرانجام•
 مشخص 1-1-2 یا 1.1.2 مثال بعنوان .شوند می گذاري شماره مقصد

  اول هدف مقصد، اولین به مربوط  اقدام دومین کند می

 نبوده  اقدام یا مقصد با هدف اولویت دهند نشان ها شماره ترتیب•
  .باشد شده تصریح نکته این دقیق بصورت اینکه مگر



ی، هدف سازمان. ارتباط آن را با برنامه استراتژیک نشان می دهد(:  کد برنامه
)استراتژي، مقصد

:عنوان برنامه

: شرح برنامه

عنوان اقدام ردیف 
اجرایی 

مسئول اقدام 
اجرایی

 تسهم هر فعالیزمانبندي 
از کل برنامه 

: تدوین برنامه عملیاتی



.ھا ھستند TARGETعنوان برنامھ عملیاتی در واقع ھمان عناوین •
ھ می اقدام ھا یا فعالیتھا در راستای رسیدن بھ اھداف برنامھ نوشت•

.  شوند
کھ  یکی از نقاط آسیب برنامھ ھای عملیاتی نوشتن اقدامات است•

.  ھر چھ جزیی تر نوشتھ شود خیلی خوب خواھد بود
یتھا یا سھم ھر یک از فعال: ستون سھم ھر فعالیت نسبت بھ برنامھ•

بر اساس این ستون . اقدامات را از کل یک مقصد نشان می دھد
امھ در ھر مقطعی از زمان اجرای برنامھ می توان کل پیشرفت برن

.  را محاسبھ نمود



نشان می دهد که هر فعالیت در کجا شروع می شودو  : جدول گانت•

ن اینکه  در زمانی که باید شروع شود آیا شروع شده و یا نه وهمچنی

د تمام نشان می دهد که برنامه در کجا باید پایان یابد و  اگر جایی بای

شود آیا تمام شده یا نه؟ 



:  رفرنس اصلی•
دکتر ملکی  –کتاب برنامھ ریزی استراتژیک •



از توجه تان ممنونم 


