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تاریخدریافتهمالِ89/9/7:
تاریخپذیزشهمالِ89/10/14:



حسين بهرامي ،عليرضا نادري خورشيدي ،تقي کثيري نژاد

چکيده:
تزًاهِریشیراّثزدیتِساسهاىّاایياهکاىراهیدّذکِتاضیَُایخل اقًٍَآٍراً ِعو ک زدُ
ٌذُراتحتکٌتزلدرآٍرًذ.دردًیایکٌ ًَی تزًاه ِری شی
تذیيگًَِکِسزًَضتخَدرارلنتشًٌذٍآی 
راّثزدیتِعٌَاىتٌاییهْنتزایتَسعٍِتعالیّزساسهاىهحسَبهیضَد؛اهزٍسُاص ت زتح زاى

ّالادرتِپیصتیٌیٍ

است؛ّیچًظاهیدرحالتعادلپایذارٍتلٌذهذتًیست.تٌاتزایيّزچٌذساسهاى
تزًاهِریشیدلیكتزایآیٌذًُیستٌذ تایذتزایغلثِتزتس یاریاستْذی ذاتض ٌاختِض ذًُس ثتت ِ
هٌافعحیاتیٍتزخیتْذیذاتکاهالًًاضٌاختِ آهادگیالسمراکسةکٌٌذ.ایيهْن جشت اتزًاه ِری شی
راّثزدی هیسزًخَاّذضذ.ایيهمالِتحمیمیکارتزدیٍتِصَرتتَصیفیتَدٍُتاتَجِتِضزایط
ٍهزاح هختلفآى اسرٍشّایاسٌادی(هطالعِیکتاتخاًِای)استفادُضذُاست.اسًظ زًاارً ذُ 
تَافكهمذهاتیٍایجادادتیاتهطتزن تِعٌَاىًمطِیآغاسیيفزایٌ ذتزًاه ِری شیراّث زدی ًم ص
کارکٌاىٍهذیزاىسطَحپاییي تزدرکٌ ارفزهاً ذّاىٍه ذیزاىع الیس اسهاى ت ذٍیياس ٌادراّث زدی
(رسالت هأهَریت چطناًذاسٍ ٍّ)...نچٌ یيتجشی ٍِتحلی هح یطداخل یٍخ ارجیس اسهاى اس
تزیيهزاحلیّستٌذکِدرفزایٌذتزًاهِریشیراّثزدیتایذهَردتَجِلزارگیزًذ .


هْن

كليد واشهها:
راّثزد تزًاهِریشیراّثزدی هاّیتتزًاهِریشیراّثزدی تفکزراّثزدی هذیزیتراّثزدی الاَ.

 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین –علیهالسالمbhossein55@yahoo.com -
 .استادیار دانشگاه امام حسین –علیهالسالم-

 .مربی دانشگاه امام حسین –علیهالسالم-

دوماهناهمي توسعوي انسانی پلیس ،سال هفتم ،شمارهي ،33بهمه و اسفند 1389

21

مقدمه:
ثذٍى تشدیذ ؿشایغی وِ اهشٍصُ ثش ثؼیبسی اص ػابصهبىّابی دًیاب ٍ ایاشاى مابون اػا
تفبٍت ؿگشفی ثب گزؿتِ پیذا وشدُ اػ  .هاذیشاى سٍص ثاِ سٍص ثیـاتش هتَراِ ایاي ممیما
ؿذُاًذ وِ وَؿؾّبی پشاوٌذُی رضیی ثشای مل هؼبئل پیچیذُی ػابصهبًی وابفی ًیؼا .
تاب ثتاَاى ساّجشدّابی ّوبٌّا

اهشٍصُ ثشًبهِسیضی ربهغتشی الصم اػا

ؿاذُای سا ثاشای

تَػؼِ ی ػبصهبًی تذٍیي ًوَد وِ ثب ؿشایظ ٍ الضاهبت لبثل پیؾثیٌی ٍ غیش لبثل پایؾثیٌای
ػبلّبی آیٌذُ هٌغجك ٍ ػبصگبس ثبؿٌذ.
هذیشی

هْنتشیي ػبهل دس ثْجَد ٍ تَػؼِی ػبصهبىّب هحؼَة هیؿَد .هذیشی ّابی

خشد ٍ والى دس كحٌِّبی رْبًی ّوَاسُ ثب تغییشاتی ػشیغ سٍثِسٍ ّؼتٌذ؛ اگش هاذیشی ّاب
ًتَاًٌذ خَد سا ثب آى تغییشات ّوبٌّ

ًوَدُ ٍ اص فشك ّب ثیـتشیي اػتفبدُ سا ثجشًذ غبلجبً ثب

هـىالت فشاٍاًی هَارِ خَاٌّذ ؿذ .ثٌبثشایي ثبیذ ثب ثشًبهِسیضی هٌبػت اص فشاص ٍ ًـایتّاب
ثِ ػاله

ػجَس وشد ٍ تغییشات پیچیذُی رْابى ّؼاتی سا ؿاٌبخ

تغییشات ّوبٌّ

ٍ ػابصهبى خاَد سا ثاب

ًوَد.

ثب تَرِ ثِ ایي تحَالت ؿگشف هؼألِ ایي اػا

واِ هاذیشاى نگًَاِ ٍ دس ناِ رْتای

ػبصهبى خَد سا تَػؼِ دٌّذ تب ثْتش ثتَاًٌذ ثب تغییشات ٍ تحاَالت هحایظ ّوبٌّا
نگًَِ ثِ ربی داؿتي مبل

اًفؼبلی (وِ ثگزاسًذ ٍلبیغ ثش آى ّب مبدث ؿاَد ،مبلا

ؿاًَذ؛
فؼابل

داؿتِ ٍ لجالً مَادث (تغییشات التلبدی ػیبػی فٌبٍساًِ ٍ ،...سا پیؾثیٌی ٍ الذاهبت الصم سا
ثِ ػول آٍسًذ؟ نگًَِ آیٌذُ سا آىگًَِ وِ خَدؿبى هیخَاٌّذ ثؼبصًذ؟
دس ایي ساػتب هذیشی

ٍ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ثْتشیي اثضاس ثشای توبم ػبصهبىّبیی اػ

وِ دسكذد ّؼتٌذ ثذٍى تؼلین دس ثشاثش تغییشات مضَسی آگبّبًِ دس ربهؼِ داؿتِ ثبؿاٌذ؛
صیشا ثِ آىّب ایي اهىبى سا هیدّذ وِ ثب ؿیَُای خلّبق ٍ ًَآٍساًِ ػول وٌٌاذ ٍ ثاشای ؿاىل
دادى ثِ آیٌذُی خَد هٌفؼل ًجبؿٌذ (دیَیذ تشروِ پبسػبئیبى ٍ اػشاثی  0271ف.،34
ثشًبهِ سیضی ساّجشدی وَؿـی اػ
اػوبلی وِ هبّی

ػبختبس یبفتِ ثشای اتخبر تلوینّبی اػبػی ٍ اًزبم

ػبصهبى ًَع فؼبلی ّب ٍ دلیل اًزبم آى فؼبلی ّب تَػظ ػبصهبى سا ؿاىل

دادُ ٍ هؼیش هیثخـذ (اهیذٍاس .،0272
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ثشًبهِسیضی ساّجشدی دس تؼشیفی دیگش ػجبست اػا
ثلٌذ هذت ػبصهبى ٍ اًتخبة فؼبلی ّبی الصم رْا

اص ثشًبهاِسیاضی دس هاَسد اّاذاف

تحماك آىّاب ٍ آهابدُػابصی ػابصهبى

ثشای پبػخگَیی هٌبػت ٍ ثٌِّگبم دس همبثال تغییاشات هحیغای داخلای ٍ خابسری ػابصهبى
(هؼبًٍاا

وااِ اص پَیاابیی ثشخااَسداس اػاا

عااش ٍ ثشًبهااِی ػاابصهبى ثؼاایذ 0271

ف.،66
ثٌبثشایي ثشًبهِسیضی ساّجشدی احشثخؾ ثِ ػَاهل هتؼذدی ثؼتگی داسد؛ تؼیایي سػابل
نـن اًذاص ّذف گزاسی كحیح تزضیِ ٍ تحلیال هحایظ داخلای ٍ خابسری ػابصهبى ٍ ...اص
ػَاهل ٍ ػٌبكش هْن ثشًبهِ سیاضی ساّجاشدی هحؼاَة های ؿاًَذ؛ ایاي ػَاهال دس فشایٌاذ
ثشًبهِسیضی هٌغمی ثبیذ هَسد تَرِ لشاس گیشًذ.
تب مذ اهىبى ثِ هؼشفی ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثب روش تفبٍت

دس ایي همبلِ ػؼی ؿذُ اػ

آى ثب ثشًبهِسیضی ثلٌذهذت ٍ ثشًبهِسیضی ػولیبتی پشداختِ ؿَد؛ دس اداهاِ لاضٍم ثشلاشاسی
ثشًبهِسیضی ساّجشدی دس ػبصهبىّب هغش هیؿَد .دس پبیبى الگَیّابی سایاذ ثشًبهاِسیاضی
ساّجشدی هؼشفی ؿذُ ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف آىّب ثشسػی هیؿَد.
ماهيت برنامهریسی راهبردی
یىی اص سٍؽّبی ؿٌبػبیی هبّی

ثشًبهِسیاضی ساّجاشدی ثشسػای تفابٍت آى ثاب ػابیش

سٍؽ ّبی ثشًبهِ سیضی اػ  .اهشٍصُ دس ػبصهبى ّبی پیـشفتِ ٍ دس ػغَ هختلف ػبصهبىّب
ثشًبهِسیضی ثِ ػِ كَست اػبػی ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثشًبهِسیضی تشفٌذی ٍ 0ثشًبهِسیضی
ػولیبتی 1ثِ ؿش صیش رلَُگش هیؿَد (عجیجی ٍ هلىی  0271ف9،23
الف) بروامهریسی راهبردی:
دس ایي ثشًبهِسیضی اّذاف ٍ خغَط ولی ٍ سػبل
ایي ًَع ثشًبهِ سیضی ربهؼی

ػبصهبى دس ثلٌذهذت تؼییي هیؿاَد.

داؿتِ ٍ دس ػغَ ػبلی ػبصهبى ؿىل هیگیاشد؛ دس ایاي ًاَع

ثشًبهِسیضی نبسنَثی هـخق ثشای ثشًبهِسیضی تشفٌاذی ٍ ثشًبهاِسیاضی ػولیابتی تشػاین
1. Tactical Planning
2. Operational Planning
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هیؿَد .ایي ثشًبهِ داسای دیذ ثلٌذهذت اػ  .دس مىن نتشی اػ

وِ وال ػابصهبى سا ثاِ

ًحَی دس ثش هیگیشد.
ب) بروامهریسی ترفىدی:
ایي ثشًبهِسیضی وِ دس آغبص دس ػبصهبى ّبی ًظبهی ثِ وبس گشفتِ ؿذ فشایٌذی اػ

وِ

ثِ ٍػیلِی آى هذیشاى دػتِای اص فؼبلی ّابی هاشتجظ سا دس اراشای یاه ساّجاشد تلاَیش
هیوٌٌذ .ثِ ػجبست دیگش ثشًبهِسیضی تشفٌذی ثِ هؼبئلی هشثَط هیؿَد وِ ثشای سػیذى ثِ
ّذفّبیی تَػظ ثشًبهِسیضاى ػغَ ػبلی ػبصهبى تشػین هیؿًَذ .ایاي ًاَع ثشًبهاِسیاضی
ؿبهل تذٍیي ّذفّب ٍ اًتخبة ٍػبیل الصم ثشای دػ یبثی ثِ آى ّذفّب اػا  .نابسنَة
صهبًی ثشًبهِ سیاضی تشفٌاذی وَتابُتاش اص ثشًبهاِ سیاضی ساّجاشدی اػا  .دس ًْبیا

ایاي

ثشًبهِسیضی ثِ ٍػیلِی ػغَ هیبًی ػبصهبى اًزبم هیگیشد.
ج) بروامهریسی عملیاتی:
وِ ثِ ٍػیلِ ی آى هذیشاى ارشایای فؼبلیا

فشایٌذی اػ

ٍ گابمّابی ٍیاظُای سا دس

ساػتبی سػیذى ثِ اّذاف هَسد ًظش تشػین هیوٌٌذ .ثشًبهِسیضی ػولیابتی نابسنَة صهابًی
وَتبُتشی ًؼج

ثِ دٍ ثشًبهِسیضی ساّجشدی ٍ تشفٌذی داسد ؛ ایي ًَع اغلت تَػظ هاذیشاًی

كَست هیگیشد وِ هؼئَلی
الصم ثِ روش اػ

هحذٍد ثشای ارشای ّذفّبی هحذٍد داسًذ.

وِ هشص ثیي ثشًبهِسیضی ساّجشدی تشفٌاذی ٍ ػولیابتی وابهالً سٍؿاي

ًیؼ ؛ تفبٍت ثیي ایي ػِ ثشًبهِسیضی ًؼجی اػ .
1

دس خلَف تفبٍت ثیي ثشًبهِسیضی ساّجشدی ٍ ثشًبهِسیضی ثلٌذهذت هیتَاى ثِ هاَاسد
ریل اؿبسُ وشد9
 -0ثشًبهِ سیضی ثلٌذ هذت تٌْب ثاش ثخاؾ ّابیی اص ػابصهبى توشواض داسد؛ اهاب گؼاتشُی
ثشًبهِسیضی ساّجاشدی ػشاػاش ػابصهبى سا دس ثاش های گیاشد .توابیض دیگاش ایايواِ
ثشًبهِسیضی ثلٌاذ هاذت آیٌاذُ سا ثاِ كاَست اًتخابثی هایًگاشد؛ دس كاَستی واِ
ثشًبهِسیضی ساّجشدی آیٌذُ سا ثِ كَست ولی دس ًظش هیگیشد؛
1. Long Rang Planning
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 -1ثشًبهِ سیضی ثلٌذ هذت ثِ عَس ولی تلَیشی اػ

اص ٍضؼی

هغلَة آیٌذُ ٍ تاذاٍم

یب گؼتشُ ی نیضی وِ اص لجل ٍرَد داؿتِ اػ  .ایي ٍضاؼی ّاب یاب اّاذاف ًْابیی
تلَیشی هغلَة اص آیٌذُ یب گؼتشُ ای اص ٍضؼی
هوىي اػ

هَرَد ّؼتٌذ .تحمك ایاي اّاذاف

ًیبصهٌذ اًزبم تغییشاتی دس ثشخی اص سٍؽّبی اًزبم وابس یاب افاضایؾ دس

ّضیٌِ ّبی هبلی ٍ هٌبثغ اًؼبًی ثبؿذ؛ اهب فؼبلی

اػبػی ػبصهبى ّننٌبى یىؼبى ثبلی

هیهبًذ؛ ایي اهش دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی كبدق ًیؼ ؛
 -2ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ثِ دلیل ثشٍص تغییش یب تغییشات هْن دس هحلَالت یب خاذهبت
آیٌذُی ػبصهبى هغش هی ؿَد .ثب تغییش هحیغی وِ ػابصهبى دس آى ػوال هایوٌاذ
وبسوٌبى ػبصهبى امؼبع هیوٌٌذ فشك

رذیذی ثشای اًزابم ثشخای اهاَس تابصُ یاب

هتفبٍت ٍرَد داسد وِ دس ٍالغ تذاٍم اهَس لجلی ًیؼتٌذ .ایي مشو

ثِ ػَی صهیٌِای

رذیذ یب ثُؼذی تبصُ گبم یب رْؾ ثِ دسٍى نیضی ًبؿٌبختِ اػ ؛ ایي ّوابى نیاضی
اػ

وِ اص آى ثِ ػٌَاى ثشًبهِسیضی ساّجشدی ًبم ثشدُ هیؿَد؛

 -3ثشًبهِ سیضی ساّجشدی دسكذد ؿٌبػبیی ٍ مل هؼبئل ساّجشدی اػا ؛ دس مابلی واِ
ثشًبهِسیضی ثلٌذ هذت ثش تؼییي اّذاف همبكذ ٍ تذٍیي ثشًبهِّبی ػولیبتی ثشای ًیل
ثِ ایي اّذاف تأویذ داسد؛
 -4ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثیـتش اص ثشًبهِسیضی ثلٌذ هذت ثش اسصیبثی هحیظ داخل ٍ خبسد
ػبصهبى تأویذ داسد؛
 -5ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ًیبصهٌذ تغییشات ویفی ثَدُ ٍ ؿبهل تؼذاد صیبدی ثشًبهِ اػا
وِ ثش اػبع همتضیبت هحیظ اًزبم خَاٌّذ ؿذ؛ دس مبلی وِ ثشًبهِسیضی ثلٌذهاذت
ؿبهل اًتظبسات هؼیٌای اػا

واِ ثاش اػابع ٍضاؼی

هَراَد تاذٍیي هایؿاَد.

ثشًبهِسیضاى ساّجشدی هؼوَالً هحذٍدُی امتوبلی اص آیٌذُ ی هوىي سا دس ًظش گشفتاِ
تلویوبت ٍ فؼبلی ّبی خَد سا دس ایي هحذٍدُ ثِ ػوال های آٍسًاذ؛ دس مابلی واِ
ثشًبهِسیضاى ثلٌذهذت یه آیٌذُی لغؼی سا ثشای خَد دس ًظاش گشفتاِ ثشًبهاِّاب ٍ
فؼبلی ّبی خَد سا ثشای آیٌذُای وِ ثیـتشیي امتوبل ٍلَع سا داسد تٌظین هیًوبیٌذ؛
دس كَست ثشٍص تغییشاتی دس آیٌذُ ی فشضی اهىبى اكاال نٌایي ثشًبهاِای ٍراَد
ًذاسد؛
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 -6ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثیؾ اص ثشًبهِسیضی ثلٌذهذت آیٌذُهذاس اػ ؛

 -7ثشًبهِسیضی ساّجشدی یه فؼبلی پیچیذُ ثَدُ ٍ ًیبصهٌذ هـبسو هذیشاى توبم ػغَ
ػبصهبًی اػ  .ایي هذیشاى ًمؾ فؼبلی دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی ٍ ػاٌزؾ ػولىشدّاب
(ؿبهل تٌظین ٍ گؼتشؽ ًظبم هذیشی ػولىشد ػبصهبى ،داسًذ؛
 -8ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثبیذ پبػخگَی فؼبلی ّابی ػابصهبًی دس لجابل تغییاشات هحایظ
ثبؿذ؛ نشا وِ هحیظ دس ثخؾّبی غیشاًتفبػی هیتَاًذ ثِ ؿىل پیؾثیٌی ًـذُای تغییش
وٌذ .تأویذ ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثش تلوینگیشی اػ ؛ نشا وِ تلوینگیاشی هٌبػات
تَاًبیی ػبصهبى سا دس ٍاوٌؾ ثِ تغییشات هحیظ افضایؾ هیدّذ.
ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثِ دلیل ٍیظگیّبی خَد ّننٌیي ثب ثشًبهِسیضی ػولیبتی تفابٍتّابی
ثٌیبدی داسد؛ دس صیش ثِ ثشخی اص آىّب اؿبسُ هیؿَد9
 -0اكَالً ثشًبهِسیضی ػولیابتی دس ػاغَ هیابًی ٍ پبیاِ ؿاىل هایگیاشد؛ دس مابلی واِ
ثشًبهِسیضی ساّجشدی دس ػغَ ػبلی ػبصهبى تذٍیي هیؿَد؛
 -1تأویذ ثشًبهِسیضی ػولیبتی ثش وبسایی ٍ ثبصدّی اػ ؛ دس مبلی وِ ثشًبهِسیضی ساّجشدی
ثش احشثخـی تأویذ داسد .هٌظَس اص احشثخـی آى اػ واِ ّاذفّابی اكالی ٍ اػبػای
تؼییي ؿًَذ ٍ ثِ آىّب دػ یبثین؛ اهب دس وبسایی غاشم آى اػا واِ ثاب ثیـاتشیي
ثبصدّی ثِ ّذفّبی تؼییي ؿذُ ثشػین .ثِ تؼجیش دیگش دس ثشًبهاِسیاضی ساّجاشدی ثاب
ّاذف احشثخـای های وَؿاین تاب وبسّابی دسػا سا اًزابم دّاین؛ دس مابلی وااِ دس
ثشًبهِسیضی ػولیبتی ثب ّذف وبسایی تالؽ دس ایي اػ وِ وبسّاب ثاِ دسػاتی اًزابم
پزیشًذ؛
 -2دس ثشًبهِسیضی ػولیبتی ثیـتش ثش هٌبفغ فؼلی ػبصهبى تأویذ هیؿاَد؛ دس مابلی واِ دس
ثشًبهِسیضی ساّجشدی تَرِ ثش هٌبفغ آیٌذُ اػ  .ثِ ػجبست دیگاش دیاذ ثشًبهاِسیاضی
ػولیبتی وَتبُهذت ٍ دیذ ثشًبهِسیاضی ساّجاشدی ثلٌاذهاذت اػا  .دس ثشًبهاِسیاضی
ػولیبتی هٌبثغ ٍ اهىبًبت هَرَد ػابصهبى دس ًظاش گشفتاِ هایؿاَد؛ دس مابلی واِ دس
ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثِ هٌبثغ ٍ اهىبًبت آیٌذُ ػبصهبى نـن هیدٍصین؛
 -3دس ثشًبهِسیضی ػولیبتی ػبختبس ػبصهبًی ٍ ؿشایظ هحیغی ثب حجبت ًؼجی دس ًظش گشفتِ
هیؿَد؛ دس مبلی وِ دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی ػبختبس ػابصهبًی هٌؼغاف ٍ هتٌبػات ٍ
ّوشاُ ثب تغییشات دس عَل صهبى اػ ؛
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 -4دس ثشًبهِسیضی ػولیبتی سٍؽّبی وبس غبلجبً تزشثِ ؿذُ ثَدُ ٍ هتىی ثاِ دػاتبٍسدّبی
گزؿتِ اػ ؛ دس مبلی وِ دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی سٍؽّبی ًَ ٍ تزشثِ ًـذُ ًیض پاب
ثِ ػشكِ هیًٌْذ؛
 -5ثشًبهِسیضی ػولیبتی دس همبیؼِ ثب ثشًبهِسیضی ساّجشدی خغش ووتشی ثِ ّوشاُ داسد.
لسوم برقراری برنامهریسی راهبردی در سازمانها
دس ػشكِی ثؼیبس پیچیذُی فؼبلی ّبی كاٌؼتی ثبصسگابًی التلابدی ٍ ًظابهی تؼاذد
ػَاهل تأحیشگزاس ػشػ

تغییش ٍ تحَالت ػاللاِهٌاذی ػابصهبىّاب ثاِ وؼات هَفمیا

ٍ

پیـشف

ٍ ثمبی ثلٌذهذت ثشًبهِ سیضی ساّجشدی سا ضاشٍستی ارتٌابةًبپازیش واشدُ اػا .

پیـشف

ٍ تَػؼِی ػشیغ دس رْبى اهشٍص ٍ تغییشات پشؿتبة هحیغی آگبّی اص تحاَالت سا

ضشٍسی ػبختِ اػ .
اّوی

اهش ثشًبهِسیضی ثش وؼی پَؿیذُ ًیؼ  .هذیشاى ػبصهبىّب ثذٍى تشػین دٍسًوبی

آیٌذُی فؼبلی ّبی خَد لبدس ثِ سّجشی ٍ ّذای
دس ایي ػلش اص پیـشف

كحیح دس ایي ػشكِی پیچیاذُ ًیؼاتٌذ.

ػلن ٍ فٌبٍسی ثشًبهِسیضی ساّجشدی اثضاسی ػَدهٌذ ثشای هاذیشاى

ٍ وبسؿٌبػبى ػبصهبىّب ٍ سؿتِ فؼبلی ّبی هشتجظ اػ .
ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ػَاهل اػبػی خغشآفشیي هحیغی سا تحلیل وشدُ ٍ ساُملّابیی سا
وِ ثب امتوبل ثیـتشی ثشای سػیذى ثِ ّذف هٌبػتتاش اػا

اسایاِ هایدّاذ .ثاِ ػجابستی

ثشًبهِسیضی ساّجشدی فشایٌذ تؼییي اّذاف ػبصهبى ٍ اتخبر تلوین دسثبسُی عش ّابی رابهغ
ػولیبتی ٍ ارشایی ثشای تحمك آىّبػ .
ثب ٍرَد اّوی

ثشًبهِسیضی ساّجشدی ٌَّص دس ثؼیبسی اص ػبصهبىّب تأحیش میابتی آى دس

سػیذى ثِ اّذاف ػبصهبى ثِ خَثی دسن ًـذُ اػ ؛ متی دس ثؼضی اص هَالغ هذیشاى آى سا
یه اهش تزولی ٍ پشّضیٌِ هیداًٌذ .ثِ ػمیذُی ثؼضی اص اًذیـوٌذاى ثشًبهِسیضی ساّجاشدی
ثیبىگش لذست خلّبلی

هذیشاى ٍ ػبختي آیٌذُ اػ ؛ یؼٌی هاذیشاى اص عشیاك ثشًبهاِسیاضی

ساّجشدی ثِ اهش آیٌذُػبصی هیپشداصًذ.
وبسثشد ثشًبهِسیضی ساّجشدی ّوشاّی ّوِی ثخؾّب ٍ تَػؼِی هٌبثغ اًؼبًی سا هیعلجذ
وِ ثبیذ آى سا ثِ ػٌَاى یه تحَل دس ثْجَد ٍ تَػؼِی ػبصهبى ثشؿوشد.
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اهشٍصُ ػبصهبى ّب ثب تَرِ ثاِ گؼاتشدگی رغشافیابیی مزان ًیاشٍی اًؼابًی تٌاَع
تْذیذات داخلی ٍ خبسری ًَع هأهَسی ّبی تؼشیف ؿذُ ٍ ػبیش ٍیظگی ّبی خَد ثبیاذ
اص ًَػی آیٌذُ ًگشی هٌبػت ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثب اًؼغبف پزیشی دس اّاذاف ثشًبهاِ ّاب ٍ
هٌبثغ ثتَاًٌذ هأهَسی ّبی خَد سا ثِ گًَِ ی هغلَة ثِ اًزبم ثشػبًٌذ.
ایي هْن ًیبصهٌذ داؿتي ًَػی ثشًبهِ سیضی ساّجشدی لَی اػ

وِ ثبیذ ثب دلا

ثاِ

عشامی ٍ ػشاًزبم ارشای آى پشداخ  .ثشای اػتمشاس هغلَة ثشًبهِ سیاضی ساّجاشدی دس
ػغح یه ػبصهبى پیشٍی اص یه فشایٌذ هٌبػت وِ ثش اػابع ؿاشایظ ٍ التضابئبت آى
ػبصهبى عشامی ٍ تذٍیي ؿذُ اػ

ضشٍستی دٍ نٌذاى پیذا هی وٌذ.

ثِ عَس ولی اص رولِ هضایبی ثشًبهِ سیضی ساّجشدی هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد9
لجل اص پیؾ آهذى هـىالت امتوبلی اص ٍلَع آى ّب خجش هی دّذ؛
تغییشات سا هـخق و شدُ ٍ ؿشایظ ػىاغ الؼوال دس ثشاثاش تغییاشات سا فاشاّن
هی وٌذ؛
ثشای دػ یبثی ثِ اّذاف اص پیؾ تؼییي ؿذُ ثؼتش هٌبػت ایزبد هی وٌذ؛
ثِ هذیشاى ووه هی وٌذ وِ دسن سٍؿي تشی اص ػبصهبى داؿتِ ثبؿٌذ؛
ؿٌبخ

فشك ّبی ثبصاسّبی آیٌذُ سا آػبى تش هی ػبصد؛

دیذی ّذف هٌذ اص هؼبئل هذیشیتی اسایِ هی دّذ؛
لبلجی ثشای ثبصًگشی ارشای ثشًبهِ ّب ٍ وٌتشل فؼبلی ّب اسایِ هی دّذ؛
ثِ هذیشاى ووه هی وٌذ تب دس ساػتبی اّذاف تؼیایي ؿاذُ تلاویوبتی اػبػای
ثگیشًذ؛
صهبى ٍ هٌبثغ سا ثِ گًَِ ی وبساتشی ثِ فشك ّبی اص پیؾ تؼییي ؿذُ تخلایق
هی دّذ؛
ّوبٌّگی دس ارشای فًٌَی وِ ثشًبهِ سا ثِ ػشاًزبم هی سػبًٌذ ثِ ٍرَد هی آٍسد؛
صهبى ٍ هٌبثؼی سا وِ ثبیذ فذای تلحیح تلویوبت ًبدسػ
گشدًذ ثِ مذالل هی سػبًذ؛
لبلجی ثشای استجبط داخلی ثیي وبسوٌبى ثِ ٍرَد هی آٍسد؛

ٍ ثذٍى دیذ ثلٌذهذت
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تشتیت دّی اٍلَی ّب سا دس لبلت صهبًی ثشًبهِ فشاّن هی آٍسد؛
هضیتی ثشای ػبصهبى دس همبثل سلیجبى ثِ دػ

هیدّذ؛

تفىش آیٌذًُگش سا تـَیك هیوٌذ؛
ثشای داؿتي یه سٍؽ ّوبٌّ

ٍ یهپبسنِ ّواشاُ ثاب اؿاتیبق الصم اص ػاَی افاشاد

ػبصهبى دس ثشخَسد ثب هؼبئل ٍ فشك ّب اًگیضؽ ایزبد هیوٌاذ (ؿاشو
خذهبت هذیشی

تَػاؼِی

ثْبس .،0276

الگوهای رایج برنامهریسی راهبردی
دس ایي لؼو

ثِ هؼشفی ٍ ثشسػی الگَّبی سایذ دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی ٍ ًمبط لَت ٍ

ضؼف ّش وذام اص آىّب پشداختِ هیؿَد.
الگًی بروامهریسی راهبردی استًور ي فریمه

0

اػتًَش ٍ فشیوي دس وتبة خَد ثب ػٌَاى «هذیشی » الگَی ثشًبهِسیضی ساّجشدی سا دس ًُِ
هشملِ ثِ ؿش ریل ثیبى هی وٌٌذ (اػتًَش ٍ فشیوي ثِ ًمال اص پبسػابئیبى ٍ اػشاثای 0271
ف9،313
مرحلهی  – 1تؼییي ّذف؛
مرحلهی  – 2ؿٌبػبیی ساّجشد ٍ ّذفّبی وًٌَی؛
مرحلهی  – 3تحلیل هحیظ؛
مرحلهی  – 4تحلیل هٌبثغ؛
مرحلهی  – 5ؿٌبػبیی فشك ّبی ساّجشدی ٍ تْذیذّب؛
مرحلهی  – 6تؼییي هیضاى تغییشات ساّجشدی؛
مرحلهی  – 7تلوینگیشی ساّجشدی؛
مرحلهی  – 8ارشای ساّجشدی؛
مرحلهی  – 9اًذاصُگیشی ٍ ًظبست ثش پیـشف .

1. Stoner & Freeman
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شکل شمارٌی ( :)1الگًی بروامٍریسی راَبردی استًور ي فریمه

نقاط قوت الگو :تَرِ ثِ اًذاصُ گیشی ٍ وٌتشل پیـشف

اص ًىبت ثبسص ایي الگَ اػا

واِ

ًَیؼٌذُ آى سا دس هشامل پبیبًی الگَ دس ًظش گشفتِ اػا  .تلاوینگیاشی ساّجاشدی واِ دس
ممیم

ّوبى تٌظین ساّجشد اػ

ثب تَرِ ثِ تحلیلی وِ ًَیؼٌذگبى اسایِ هایًوبیٌاذ ثؼایبس

هفیذ اػ .
نقاط ضعف الگو :یىی اص ًمبط ضؼف ایي الگَ داخل وشدى «ارشای ساّجشدی» دس فشایٌذ
ثشًبهِ سیضی ساّجشدی اػ ؛ صیشا ارشای ثشًبهِ ثِ ػٌَاى ثخـی اص هاذیشی

ساّجاشدی تلمای

ؿذُ ٍ خبسد اص مَصُی ثشًبهِسیضی اػ ّ .ننٌیي ؿشٍع فشایٌذ ثشًبهِسیاضی ساّجاشدی ثاب
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هشملِی «تؼییي ّذف» ربی ثحج ٍ تأهل داسد .اگش دس اثتذای فشایٌذ ثشًبهِسیضی ساّجشدی
ّذف هـخق ثبؿذ فشایٌذ ثب ػَْل
آى ایي اػ

ٍ كشف هٌبثغ هحذٍدتش ثِ پبیبى هیسػذ؛ اهب ًبسػبیی

وِ ؿبیذ نیضی وِ دس آغبص فشایٌذ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ثِ ػٌَاى هـىل تلمی

هیؿَد هـىل ممیمی ًجبؿذ ٍ یب هـىلّبی رذیتشی ًیض هغش ثبؿذ .دس ًتیزِ ایاي الگاَ
ایي اهىبى ًویدّذ وِ دس آغبص ثب ثشسػایّابی هحیغای هـاىالت اػاتخشاد ٍ ثاش اػابع
اٍلَی ثٌذی تؼییي ّذف كَست گیشد .ثب تَرِ ثِ ایيوِ الگَ ثِ كَست یهعشفاِ عشامای
ؿذُ اػ

دس كَست ثشٍص ًمق دس تؼییي ّذف ػَاسم آى تب پبیبى ثشًبهاِسیاضی تاذاٍم

هییبثذ.
الگًی برایسًن:0
ثشایؼَى دس وتبة خَد تح

ػٌَاى «ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثشای ػابصهبىّابی دٍلتای ٍ

غیشاًتفبػی» الگَی ثشًبهِسیضی ساّجشدی خَد سا دس نٌذیي هشملِ اسایِ وشدُ اػ  .ایي الگَ
ؿبهل یه فشایٌذ پیَػتِ (هغبثك ثب تؼشیف ثشًبهِسیضی ٍ ،تىشاسپزیش هیثبؿذ؛ ایي الگَ پایؾ
اص اتخبر ّش تلویوی آغبص ؿذُ ٍ پغ اص ارشای آى تلوین اداهِ هاییبثاذ .دس ایايراب ایاي
فشایٌذ دس لبلت دُ هشملِ ؿش دادُ هیؿَد .اص خلَكیبت ایي فشایٌذ ایي اػ

واِ ًتابیذ

مبكل اص ّش هشملِ هیتَاًذ دس ثبصًگشی یب تىویل هشامل پیؾ اص آى هاَسد اػاتفبدُ لاشاس
گیشًذ (اهیذٍاس .،0272
هشامل فشایٌذ ثشًبهِسیضی ساّجشدی دس الگَی ثشایؼَى ثِ ؿش صیش اػ 9
مرحلهی  -1تَافك اٍّلیِ؛
مرحلهی  -2تؼییي ٍظبیف؛
مرحلهی  -3تحلیل ریًفؼبى؛
مرحلهی  -4تٌظین ثیبًیِی هأهَسی
مرحلهی  -5ؿٌبخ

ػبصهبى؛

هحیظ ػبصهبى؛

مرحلهی  -6تؼییي هَضَػبت ساّجشدی پیؾ سٍی ػبصهبى؛
1. John M. Bryson

11
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مرحلهی  -7تؼییي ساّجشدّب؛
مرحلهی  -8ؿش عش ّب ٍ الذاهبت؛
مرحلهی  -9تٌظین دٍسًوبی ػبصهبًی ثشای آیٌذُ؛
مرحلهی  -11ثشًبهِی ػولیبتی یهػبلِ.

شکل شمارٌی ( :)2الگًی بروامٍریسی راَبردی برایسًن

نقاط قوت الگو :دس الگَی ارشایی ثشایؼَى اهىبى اًزبم تغییاشات ٍ اكاالمبت امتوابلی
لجل اص ارشای ثشًبهِ ی ساّجشدی ٍ دس صهبى تذٍیي ثشًبهاِ فاشاّن اػا ّ .اننٌایي تؼبهال
دٍػَیِای وِ دس ثیي هشملِی تؼییي هؼبئل ساّجشدی ٍ هشملِی تٌظاین ساّجشدّاب تؼشیاف
ؿذُ اػ اص دیگش ًمبط لَت ایي الگَ اػ .
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نقاط ضعف الگو :دس الگَی ثشایؼَى ثِ ایي ػؤال وِ «نگًَِ هتَراِ ؿاَین ثاِ هملاذ
سػیذُاین؟» پبػخی دادُ ًـذُ اػ  .ثِ ػجبست دیگش دس ایي الگَ ثِ ایيوِ ؿبخقّبی ًیل
ثِ اّذاف ٍ سػبل

نیؼ

ٍ ایي وِ ایي ؿبخقّب نگًَِ ثبیذ پبیؾ ؿًَذ پشداختاِ ًـاذُ

اػ .
الگًی بروامهریسی راهبردی سازمان جهاوی بهداشت
ػبصهبى ثْذاؿ

0

رْبًی دس وتبة «ثشًبهِ سیضی ولی ثِ ػٌَاى ثخـی اص فشایٌذ هاذیشی

ثشای تَػؼِی ثْذاؿ

وـَس» رْ گیشیّبی خَد سا دس صهیٌِی ثشًبهاِسیاضی ساّجاشدی

هٌتـش ػبختِ اػ  .هشاملی سا وِ ایي ػبصهبى دس الگَی خَد تـشیح وشدُ اػا
ریل اػ

(ػبصهبى رْبًی ثْذاؿ

ثاِ ؿاش

 0254ف9،01

مرحلهی  -1الذاهبت همذهبتی ثشای ثشًبهِسیضی؛
مرحلهی  -2تحلیل ٍضغ هَرَد؛
مرحلهی  -3ثشسػی هـىل تؼییي اٍلَی ّب ٍ ّذف؛
مرحلهی  -4تٌظین ساّجشدّبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی؛
مرحلهی  -5تٌظین ثشًبهِّبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی؛
مرحلهی  -6اسائِی عش ّبی ػولیبتی.

شکل شمارٌی ( :)3الگًی بروامٍریسی سازمان جُاوی بُداشت
1. WHO
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نقاط قوت الگو :تَالی هشامل دس ایي الگَ اص تٌبػت ثؼیبس خَثی ثشخَسداس اػ  .ثٍِیاظُ
تؼبهلی وِ ثیي ّش یه اص هشامل ثب هشامل ثؼذی ٍ ّویي عَس ول الگاَ ٍراَد داسد ثؼایبس
هفیذ اػ  .دس ایي الگَ ثش خالف الگَی اػتًَش پغ اص پبیبى هشملاِی ػاَم واِ هـاىالت
ساّجشدی هـخق ؿذُ ٍ ثش اػبع اٍلَی
الگَ دیذُ هی ؿَد ایي هضی

اّذاف ثشًبهِ تؼییي هی ؿَد .تؼبهلی وِ دس ایاي

سا داسد وِ اگش دس ّش یه اص هشامل هـخق ؿَد اهىبى تحمك

اّذاف یب ساّجشد ٍرَد ًذاسد ثالفبكلِ ًؼج

ثِ اكال هشامل پیـیي الاذام هایؿاَد .ثاِ

ػجبست دیگش هشامل ثشًبهِسیضی دس ایي الگَ مبل
الگَ اص اٍلیي الگَّبی ثشًبهِسیضی ساّجشدی اػ

یهػَیِ ًذاؿتِ ٍ وبهالً پَیبػا  .ایاي
وِ ثشای مَصُی ثْذاؿ

ٍ دسهبى عشامای

ؿذُ اػ .
نقاط ضعف الگو :ثب ٍرَد ایيوِ ثخـی اص سػبل
ثش خالف الگَّبی دیگش دس خلَف تجییي سػبل

دس ّذف هغش هیؿَد دس ایاي الگاَ
ٍ دٍسًوب ثِ كَست ٍاضح ٍ ؿفبف ثحاج

ًـذُ اػ .
الگًی گًداشتایه 0ي همکاران
الگَیی وِ گَداؿتبیي ٍ ّنوبساى اسایِ ًوَدُاًذ ثش اػابع الگَّابی سایاذ ثشًبهاِسیاضی
ساّجشدی اػ

تٌْب ثب تفابٍت دس هحتاَا ٍ تأویاذ ثاش فشایٌاذّب .ایاي الگاَ ثاِ ٍیاظُ ثاشای

ػبصهبىّابی هتَػاظ ٍ وَناه ثیـاتش هفیاذ اػا ّ .اننٌایي ثاشای ٍاماذّبی دٍلتای ٍ
ػبصهبى ّبی غیشاًتفبػی ٍ متی ثشای ػبصهبى ّبی تزبسی ٍ كٌؼتی ًیض وابسثشد داسد .وابسثشد
ایي الگَ رْ

ٍ اًشطی تبصُای ثِ ػبصهبى هیدّذ.

هشامل ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثش اػبع ایي الگَ ثِ ؿش ریل اػ 9
مرحلهی  -1ثشًبهِسیضی ثشای ثشًبهِسیضی ساّجشدی؛
مرحلهی  -2تحلیل اسصؽّب؛
مرحلهی  -3تذٍیي سػبل ؛
مرحلهی  -4الگَػبصی ثشای وبسّبی ساّجشدی؛
مرحلهی  -5اسصیبثی ػولىشد؛
1. Leonard D. Goodstein

چیستی و چرایی ربانهمرزيي راهبردي و ربرسی الگواهي رایج آن
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مرحلهی  -6تحلیل ؿىبف؛
مرحلهی  -7تذٍیي ثشًبهِی ػولیبتی؛
مرحلهی  -8ثشًبهِسیضی اتفبلبت (سٍیذادّب،؛
مرحلهی  -9ارشا (گَداؿتبیي ٍ ّنوبساى ثِ ًمل اص عجیجی ٍ هلىی  0271ف.،072

شکل شمارٌی ( :)4الگًی بروامٍریسی راَبردی گًداشتایه ي َمکاران

ٍیظگی ٍ ًمغِ ی ثبسص ایي الگَ تَرِ ثِ اسصیبثی ارشای وبسّبی ساّجشدی اػ  .مبكل ایي
اسصیبثی همبیؼِی هشملِ ارشا ثب ٍضؼی
هغلَة اػ  .اگش فبكلِی ایي دٍ ٍضاؼی

هغلَة ٍ تحلیل ؿىبف ثیي ٍضغ هَرَد ٍ ؿاشایظ
لبثال لجاَل ثبؿاذ هشملاِی تاذٍیي ثشًبهاِی

ػولیبتی آغبص هی ؿَد .دس ایي الگَ ثِ تذٍیي اّذاف ػابلی ٍ ٍیاظُ ٍ اًتخابة ؿابخقّابی
ػٌزؾ ػولىشد ثِ كَست هؼتمل پشداختِ ًـذُ اػ .

دوماهناهمي توسعوي انسانی پلیس ،سال هفتم ،شمارهي ،33بهمه و اسفند 1389

11

الگًی بروامهریسی راهبردی داوکه 0ي همکاران
ایي الگَ وِ تَػظ داًىي ٍ ّنوبساًؾ دس ػبل  0884اسایاِ ؿاذُ اػا
الگَّبی ثشًبهِ سیضی ساّجشدی اػ

وِ دس لبلت فشایٌذ هذیشی

اص رابهغتاشیي

ساّجشدی اسایِ ؿذُ اػا .

دس صیش ثِ هْن تشیي هشامل ایي فشایٌذ اؿبسُ هیؿَد (داًىي ٍ ّنوبساى ثِ ًمال اص عجیجای ٍ
هلىی  0271ف9،074

شکل شمارٌی ( :)5الگًی بروامٍریسی راَبردی داوکه ي َمکاران

مرحلهی  -1تحلیل هحیظ داخلی؛
مرحلهی  -2تحلیل هحیظ خبسری؛

1. W. Jack Duncan

چیستی و چرایی ربانهمرزيي راهبردي و ربرسی الگواهي رایج آن
مرحلهی  -3تؼییي سػبل

11

دٍسًوبی آیٌذُ اسصؽّب ٍ اّذاف ػبصهبى؛

مرحلهی  -4تٌظین ساّجشد؛
مرحلهی  -5وٌتشل.
نقاط قوت الگو :دس ایي الگَ ارضای اػبػی ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثِ نـن هیخَسد ٍ ثیي
ارضا تؼبهل هٌبػت عشامی ؿذُ اػ  .اثؼبدی وِ دس اسصیابثیّابی هحیغای اسایاِ ؿاذُ اص
وفبی هٌبػت ثشخَسداس اػ  .پشداختي ثِ تذٍیي ساّجشد اص اثؼبد هختلف یىی اص ًمبط ثؼیبس
ثبسص ایي الگَ اػ  .ثش اػبع ایي الگَ ارشای ثشًبهِ ًیبصهٌذ عشامی ساّجشدّبی الصم دس ایاي
خلَف اػ  .ػٌزؾ ػولىشد اسصؽ یبثی ٍ الذام ثشای تلحیح ثش اػابع سٍاثغای واِ دس
الگَ پیؾثیٌی ؿذُ اػ وبهالً لبثل ارشا اػ .
نقاط ضعف الگو :تؼییي سػبل نـناًذاص اسصؽ ّب ٍ اّذاف دس یه هشملِ ٍ ّننٌایي
تحلیل هحیظ لجل اص تذٍیي سػبل

سا هیتَاى اص ًمبط ضؼف ایي الگَ داًؼ .

الگًی بروامهریسی راهبردی يایتمه

0

یىی دیگش اص الگَّبی ػبدُای وِ ثشای ثشًبهِسیضی ساّجشدی اسایِ ؿذُ اػ هتؼلاك ثاِ
ٍایتوي اػ  .ثشاػبع الگَی هزوَس ثشًبهِ سیضی ساّجشدی اص دٍ لؼو هؼتمل ثشًبهِسیضی
ٍ ارشا تـىیل هیؿَد.

شکل شمارٌی ( :)6الگًی بروامٍریسی راَبردی يایتمه
1. J. J. Whiteman
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دس هشملاااِی ثشًبهاااِسیاااضی ػَاهااال داخلااای ٍ خااابسری ػااابصهبى ثاااشای ؿٌبػااابیی
ٍضؼی فؼلی ٍ عشامی ٍضؼی هغلَة هَسد اسصیبثی ٍ ثشسػی لشاس هیگیشًذ .ثذیْی اػا واِ
ؿشایظ هغلَة داسای گضیٌِّبیی اػ وِ هـخق وشدى گضیٌِّب ٍ اًتخبة هٌبػتتاشیي گضیٌاِ
گبم ثؼذی دس هشملِی ثشًبهِسیضی اػ  .ایي هشملِ ثب تذٍیي ثشًبهِی ارشایای ٍ ػولیابتی پبیابى
هیپزیشد؛ ػپغ ارشا ٍ پیگیشی ثشًبهِّب ٍ الذام اكالمی اداهِ هییبثذ (عجیجای ٍ هلىای 0271
ف.،078
الگًی بروامهریسی راهبردی پیگلس ي ريجر
ایي الگَ ؿبهل ّـ

هشملِی هتَالی ٍ ؿؾ ٍظیفِی هَاصی ثشای پـاتیجبًی ثشًبهاِّبػا .

پیگلض ٍ سٍرش دس الگَی خَد ثِ كَست تفلیلی ٍ تحلیلی ثِ هحیظ ثبصاس ٍ خذهبت اؿبسُ ًواَدُ ٍ
ّننٌیي ثِ اسصیبثی هٌبثغ اًؼبًی اسصیبثی هٌبثغ هبلی ٍ اسصیبثی ػَاهال دسًٍای دس الگاَی خاَیؾ
پشداختِاًذ .آى ّب دس تؼیایي اّاذاف ّاذف ّابی ػابلی ٍ واالى سا اص اّاذاف ٍیاظُ راذا
ًوَدُ اًذ تاب تاذٍیي ساّجشدّابی ولای ثاب دلا

ثیـاتشی اًزابم پازیشد .اص ٍیظگایّابی

ثاابسص ایااي الگااَ تَرااِ ثااِ تحلیاال فشكا ّااب ٍ تْذیااذّبی هحاایظ خاابسری ٍ اسصیاابثی
ًمبط لَت ٍ ضؼف هحیظ داخلی دس لبلت ؿؾ ٍظیفاِ ی پـاتیجبًی اػا

(ّوابى هٌجاغ

ف.،080
الگَی پیگلض ٍ سٍرش ًیض دس ربی خَد لبثل هالمظِ اػ  .ایي الگَ ثٌب ثِ ؿشایظ خبف
ثشخی ػبصهبى ّب هی تَاًذ هاَسد اػاتفبدُ لاشاس گیاشد .دس ایاي الگاَ ًیاض اراضا ٍ هشامال
هختلف ثشًبهِ سیضی ساّجاشدی ثاِ كاَست هٌبػات عشامای ؿاذُ اػا  .ؿابیذ یىای اص
ًمبط ضؼف الگَی هزوَس ػذم تَراِ ثاِ ؿابخق ّابی ػاٌزؾ ػولىاشد اػا ؛ ثاذٍى
تَرااِ ثااِ ایااي ًىتااِ هشملااِ ی تااذٍیي ّااذف ّاابی ٍیااظُ دس الگااَ هَضااَػی
سا اص دػاا

خااَد

هاایدّااذً .مغااِ ی ضااؼف دیگااش الگااَ یااهعشفااِ ثااَدى آى اػاا .

دس ایااي الگااَ پاایؾ ثیٌاای ًـااذُ اػ ا

وااِ ثااِ ػٌااَاى هخاابل اگااش دس هشملااِی تااذٍیي

ّذف ّبی ػبلی ضشٍست تغییش سػبل

هغش ؿَد آیب اهىبى اًزبم ایي اهش ٍرَد داسد یب

خیش.

چیستی و چرایی ربانهمرزيي راهبردي و ربرسی الگواهي رایج آن

11

شکل شمارٌی ( :)7الگًی بروامٍریسی پیگلس ي ريجر

نتيجهگيری
تحَالت ػشیغ ٍ ؿتبثبى هؤلفِ ّبی هحیغی ٍ لضٍم تغجیك ٍ تغبثك ثب ایي دگشگًَیّاب ٍ
ثلىِ ؿٌبخ

سًٍذّب ٍ رْ

دگشگًَی ّب ًیبصهٌذ دسن كحیح ٍ ثِ هَلغ اص دگشگًَی ّب ٍ

رْ گیشی ّبی اػبػی ثِ ػَی هغلَثی

آسهبًی اػ  .ایي اهش هجتٌی ثش هـبسو

ّوِ ی

وبسوٌبى -اص هذیشاى ػبلی تب پبییي تشیي ػاغَ  ٍ -تَراِ ثاِ التضابئبت مابل ٍ آیٌاذُ ٍ
ثشًبهِ سیضی ٍ تذثیش ثشای آیٌذُ اػ .
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ایي مشو

دٍساًی ٍ هؼتوش ٍ پبیذاس مَصُ ّبی اًذیـِ ٍ ػوال سا هاذیشی

گَیٌذ؛ گشنِ ًجبیذ اص ًظش دٍس داؿ
تذثیش هی وٌذ تح

ساّجاشدی

وِ « االنسان یدبر و اهلل یقددرر»؛ یؼٌی آى نِ وِ اًؼابى

تأحیش ؿشایظ ٍ دگشگًَیّبی پایؾ ثیٌای ًـاذُ ٍ تحویلای هجتٌای ثاش

ػٌ ّبی الْی  -وِ اص ًظش اًؼبى هغفَل هبًذُ ٍ ظشفی
تَاى تحلیل ٍ دسن دسػا

ٍرَدی اًؼبى دس ؿشایظ وٌاًَی

آى ٍ تغییاشات آتای آى سا ًاذاسد -هَرات ًَپذیاذ ؿاذى

ساّجشدّب هی ؿَد وِ ّوبى تمذیش الْی اػ ؛ اهب اًؼبى هَظف اػ
خَد سا ثشای فْن ٍ ؿٌبخ

واِ ثیـایٌِی تاالؽ

مبل ٍ آیٌذُ ثِ وبس ثشد؛ اص گزؿتِ ٍ سًٍذّب ػجشت گیاشد؛ ثاب

سٍیىشدی لبثلی هحَس آیٌذُ سا ثؼبصد ٍ ثش آى تؼلظ پیذا وٌذ؛ دس ایي كَست ثب ّوشاّی
تمَای الْی فشلبى ثِ اٍ ػغب هی ؿَد ٍ تذثیش ثِ تمذیش ًضدیه هیؿَد.
ایي هْن دس ػبصهبى ّب اّوی

دٍنٌذاًی داسد .ػابصهبى ّاب ثاِ ؿاذت ًیبصهٌاذ افاشاد

تَاى هٌذ ٍ كبمجبى اًذیـِ ٍ ساّجشدّبی هـخق هجتٌای ثاش ٍالؼیابت ٍ دسن دسػا
ممبیك ٍ سًٍذّب ّؼتٌذ؛ ثٌبثشایي ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد هذیشی
هَلؼی

اص

ٍ ثشًبهاِ سیاضی ساّجاشدی

ػبصهبى ثْجَد خَاّذ یبف .
0

اص ًظش هه ًبهبسا ّیچ ًؼخِ ی یىؼبى ٍ وبهلی اص ثشًبهِ سیضی ساّجاشدی ثاشای توابم
ػبصهبى ّب ٍرَد ًذاسد؛ ّش ػبصهبى ثشاػبع عجیؼ

وبس خَد الگَیی سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثاب

ایزبد اكالمبتی دس آى ثِ ػٌَاى فشایٌذ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی خَد ثِ وبس هیثشد (عجیجی ٍ
هلىی  0271ف.،058
دیگش ایيوِ9
فؼبلی ّبی تذٍیي ساّجشد (تفىش ٍ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ،تَاًبیی ػابصهبى سا دس
سٍیبسٍیی ثب هؼبئل افضایؾ هیدّذ؛
تلوین گیشی ساّجشدی گشٍّی اص هیبى ثْتشیي ساُ مل ّبی دس دػ سع اًتخابة
هیؿًَذ؛
اًگیضُ ی وبسوٌبى ثِ ٍاػغِ ی دسن ثْتش آى ّب اص ساثغِی ثْشٍُسی ٍ پابداؽ دس
میي دسگیش ثَدى دس تذٍیي ساّجشد افضایؾ هییبثذ؛
1. Mc Namara

چیستی و چرایی ربانهمرزيي راهبردي و ربرسی الگواهي رایج آن

12

ؿىبف ٍ تذاخل فؼبلیا ّابی فاشدی ٍ گشٍّای دس مایي هـابسو

دس تاذٍیي

ساّجشدّب وبّؾ هییبثذ؛
ٌّگبهی وِ وبسوٌبى اص هحذٍدی ّبی اًتخبة ّبی هوىي هغلاغ ثبؿاٌذ امتوابل
پزیشؽ تلویوبت ساّجشدی ثیـتش خَاّذ ؿذ ٍ همبٍه
هییبثذ

دس ثشاثش تغییاش وابّؾ

دوماهناهمي توسعوي انسانی پلیس ،سال هفتم ،شمارهي ،33بهمه و اسفند 1389
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نبح ٍ ًـش ثبصسگبًی.

 -اهیااذٍاس هزیااذ ( ،0272خالصههٍای از بروامههٍریههسی اسههترا صی

ي مههد برایسههًن

(،http://www.mgtsolution.com/olib/402043639.aspx
 دیَیذ فشد آس ( ،0271مدیریت راَبردی تشروِی ػلی پبسػبئیبى ٍ ػیذهحوذ اػشاثایتْشاى 9دفتش پظٍّؾّبی فشٌّگی.
 -ػبصهبى رْبًی ثْذاؿ

( ،0254بروامٍریسی کلهی بهرای ًسه ٍی بُداشهت کوهًر

تشروِی ثیظى كذسی صادُ تْشاى 9گلىبسی.
 -ؿشو

تَػؼِی خذهبت هذیشی

ثْبس ( ،0276بروامهٍریهسی اسهترا صی

(راَبهردی)

برای سازمانَای غیراوتفاعی،http://www.bahar.co.ir/( ،
 عجیجی ػیذ روبل الذیي ٍ هلىی هحوذ سضب ( ،0271بروامٍریسی راَبردی تْشاى 9تشهِ. -هؼبًٍ

عش ٍ ثشًبهِی ػبصهبى ثؼیذ ( ،0271فرَىگ ياشٌَا ي اصهالالاا

مدیریتی تْشاى 9هذیشی

ًظبمّب ٍ سٍؽّب -هؼبًٍ

اداری ي

عش ٍ ثشًبهِی ػبصهبى ثؼیذ.

