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 تقدیم به :
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  اســتادم، اول           

 است ســرم بر محبتـش چتر همـواره كه                                      

 .آموختم او از را زندگی الفبای كه بزرگواری                                                                                           

 

 

  مادرم،

  گاهم، تكيه بلند           

 است پنــاهم یگانه پرمهـرش دامان كه                                     

 .آموختم او از را ورزیدن عشــق كه مهربانی                                                                                            
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 شركت تحليل و سيستم مفيد

مفید، باهدف نوآوری در ارائه خدمات باکیفیت بر اساس نیاز ، کسب رضایتمندی گروه تحلیل و سیستم 

ای رسیــدن بـه هدف ، از تجـربیـات ـشـده و در راستـتشکیـل ،هامشتری و ارتقای دانش در سازمان

و افراد باتجربه دارای  GUNCEL & LAVIELE GROUP، همکاری موسسـه االمللی در انجـام کارهـبین

های تحصیالت تخصصی باال و تجربیات مکفی در زمینه حسابرسی، مالی و مالیاتی بهره گرفته و در سال

اخیر، گروه خود را به گروه مهندسی مجهز نموده تا بتواند تمام خدمات مدیریت، حسابرسی، حسابداری 

 ارائه نماید. را و مالیاتی 

های ویژه برای مشتریان خود ارائه نموده و خود را حلش و تخصص علمی، راهبر دان این گروه با تکیه

 قدم خواهد بود .ها پیشوکار آنداند و همواره برای بهبود کسبدر منافع مشتریان شریک می

ای ، شفافیت و ایفای مسئولیت در انجام کار، روز بودن در دانش علمی و حرفهافتخار این مجموعه، به

های کند مزیتباشد و همواره تالش میای میحل سریع به مشتریان، کیفیت کار و اخالق حرفهارائه راه

بهبود و جلوگیری از  های خود، الزامات قانونی، شناسایی نقاط قابلرقابتی خود را حفظ و در فعالیت

که طوریباشد بههای منظمی داشته ترین روش در مشکالت، برنامهخطرات قانونی و ارائه بهترین و سریع

 پذیری مشتریان را با ارائه خدمات درست به حداقل برساند.ریسک

های روسیه و قبرس از سوی دیگر، این گروه تمام توان خود را در مدیریت دانش با همکاری دانشگاه

 المللی را مدنظر قرارداده و آموزش کارکنان در مورد زبانهای داخلی و بینبکار گرفته و سیر آموزش

روز بودن همکاران، متمایز بودن نسبت به سایر رقبا در صنعت و واحدهای ( با هدف بهXBRLالمللی )بین

شده با توجه به های تهیهتا در پی آن، گزارش اقتصادی بزرگ ایران را در اولویت های خود قرار داده

دارا باشد. همچنین گروه می تواند   ها و نهادها راتمام شرکتالمللی، توانایی تقدیم به استانداردهای بین

صورت کامالً تخصصی به اشتراک ها بهتخصص خود را در تمام سطوح مالی و غیرمالی با دیگر شرکت

 بگذارد.

گروه مفید از کارشناسان قوی برای ارائه خدمات مشاوره در تمام سطوح مدیریت، مالیاتی، حسابرسی 

 .های آنان، وجه تمایز با دیگر موسسات خواهد بودتوانمندی و حسابداری بهره گرفته که همواره توان و



 

 ج
 

 درباره مولف:

دکترای مدیریت مالی خود را از دانشگاه آتا ترک ترکیه دریافت کرده است و  دکتر اشرف جعفری خوشه مهر ،

مدیرعامل درحال حاضر، دانشجوی دوره دکترای حسابداری در دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد و به عنوان 

 گروه تحلیل و سیستم مفید به کسب تجارب حرفه ای بیشتر خود ادامه می دهد.

 اصول داخلی، اجرای حسابرسی واحد استقرار و طراحیزمینه های فعالیت دکتر جعفری خوشه مهر در زمینه 

برای  الزم و پیشنهادهای توصیه ارائه و داخلی های کنترل سیستم وضعیت و بررسی ها، شناخت شرکت راهبری

 مدیریتی، و مالی های سیستم حسابرسی، طراحی به هیات مدیره و کمیته گزارش ارائه و سیستم ها این معایب رفع

عملیاتی ،  و اطالعات مالی تحلیل و تجزیه تلفیقی و غیر تلفیقی، مالی هایصورت تهیه شده، تمام بهای محاسبه

 ، فروش ، مدیریت متوازن ارزیابی ، قیمت سازیمدل ،  مدیریت های حسابداریسیستم استقرار و طراحی

ریسک است.  مدیریت عمر وچرخه  بهای و تحلیل تجزیه مشتری، سودآوری و تحلیلتجزیه  فروش، بینیپیش

چاپ مقاالت آموزشی در زمینه پژوهش های حسابداری و حسابرسی از سایر فعالیت های حرفه ای  و تخصص 

 ایشان می باشد.

اتاق بازرگانی ایشان سال های متمادی در انجمن حسابرسان داخلی ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره ایران ، 

های آموزشی در زمینه آموزش استانداردهای حسابداری و اقدام به برگزاری دوره و کارگاهایران و ترکیه، 

ه است و عضو کنسرسیوم آرکو می حسابرسی، حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی نمود

 باشد.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 پیشگفتار

ها برای طراحی و اجرای متمرکز وظایف ، به منظور کمک به شرکتموسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز

ارائه نموده است. در این چارچوب، گام متوالی طراحی و  10استراتژیک حسابرسی داخلی، چارچوبی را در 

های پنجم تا دهم، بر مالحظات تاکتیکی تاکید شده های اول تا چهارم بر موضوعات استراتژیک و در گامگام

 است.

برای وظایف  موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرزهدف از کتاب حاضر، معرفی چارچوب پیشنهادی 

راستا، موضوعات مطرح شده در چهار فصل تدوین و قبل از ارائه  استراتژیک حسابرسی داخلی است. در این

ریزی و انواع آن، آشنایی با حرفه حسابرسی و وظایف حسابرسی چارچوب پیشنهادی، موضوعات کلیدی برنامه

 داخلی در فصول جداگانه به خوانندگان گرامی ارائه شده است. 

اعضای هیات مدیره،  مند به حرفه حسابرسی داخلی،عالقهافراد شاغل و  این کتاب، حاوی اطالعات مفیدی برای

ها و واحدهای تجاری ها، سازمانکارکنان واحدهای حسابرسی داخلی شرکتمدیران، مدیریت، کمیته حسابرسی، 

 است. 

سازی، ترجمه و ویرایش مطالب از خدمات قابل تقدیر خانم آتنا خازن استفاده شده است که بدینوسیله در آماده

الدین رحیمیان که دانم از استاد گرامی، جناب آقای دکتر نظامکنم. همچنین، وظیفه خود میایشان قدردانی میاز 

 اند، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.های ارزشمندی را ارائه نمودهمتن کتاب را مطالعه و توصیه

قدردانی نمایم که در راه به ثمر رساندن دانم تا از زحمات بی دریغ مدیریت انتشارات کیومرث نیز وظیفه خود می

 این کتاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند،.

های الزم صورت گرفته، ولیکن مسلماً خالی از کاستی و اشتباه اگرچه در تهیه این کتاب، تمام مساعی و تالش

دیگر عزیزان صمیمانه نخواهد بود. از تمام اساتید، اعضای محترم حرفه حسابداری و حسابرسی، پژوهشگران و 

 سازند.مند میها و نظرات مفید و سازنده خود، اینجانب را بهرهنمایم که از راهنماییتقدیر و تشکر می

                                                         

 

دکتر اشرف جعفری خوشه مهر                                                                   
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 فصل اول

 

 استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی ؛ریزیبرنامه
 

 

 

 مقدمه

شود. سپس برنامه ریزی و اشکال مختلف آن، این فصل، ابتدا با تعریف برنامه ریزی آغاز می به منظور درک

های استراتژیک و اجزای این نوع برنامه ریزی مورد استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک، فرآیند تدوین برنامه

امه ریزی و نحوه اجرای برنامه گیرد. در ادامه، برنامه ریزی عملیاتی، نحوه طراحی این نوع برنبحث قرار می

برنامه ریزی تاکتیکی مورد بررسی  ،های آن با برنامه ریزی استراتژیک بیان شده و در ادامهعملیاتی و تفاوت

 گیرد. قرار می

 

 برنامه ریزی 

آغاز ریزی هدف تعیین کرد و بدین ترتیب، فرایند برنامه ،از زمانی که بشر به فردای خود اندیشید، برای آینده

تواند پیش از تصمیم نهایی ریزی گذر از یک گام به گام بعدی نیست بلکه فرایندی خالق است و میبرنامه .شد

 .شود مرتبه تغییر و بازبینی چند

 . به عبارتاست اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف گزینش، ریزیبرنامه

 .شودبینی میاف و اقدامات الزم برای مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیشاهد ریزی،در برنامه دیگر،

 .باشدگیری در زمان حال برای انجام اقدامی در آینده میریزی ترسیم شمایی از گذشته برای تصمیمبرنامه
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سیستمی  قالبفرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در ، ریزیبرنامه

  .برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است و هماهنگ از تصمیمات

که به منظور دستیابی  استیکدیگر  با مرتبط سیستماتیک و منظم، ریزی یک سلسله عملیاتبرنامه بیان دیگر،به 

به این و  گیردانجام میمعین  دولت برای مدت یا سازمان و نهاد، اهداف معین و مشخص توسط یک به یکسری

پیوسته است که پیش از اتخاذ هر  یریزی فرایندبرنامه وریزی است خروجی فرایند برنامه ،برنامه ترتیب،

 .یابدآغاز و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می ،تصمیمی

 

 

  ریزیاشكال برنامه

 است. تاکتیکیو  عملیاتی، استراتژیک ریزی شامل سه شکل اساسیبرنامه

 سازمان را در بلندمدت تعیین (رسالتشرح ماموریت )اهداف، خطوط کلی و  ،ریزی استراتژیکبرنامه

. باشدچارچوبی برای برنامه ریزی تاکتیکی و عملیاتی می سطح عالی سازمان، و در داردکند، جامعیت می

 .باشدچتری برای کل سازمان میشود و شامل می بازه بلند مدت را ،از نظر زمانیریزی، این نوع برنامه

  باشد. رسیدن به اهداف تعیین شده می برایای ها و گام های ویژهشامل فعالیت ریزی عملیاتیبرنامه

سطح درریزی شامل اقدامات تفصیلی برای رسیدن به اهداف است. این نوع برنامه ریزی عملیاتیبرنامه

 .محدود و عینی سروکار دارد است و با اهداف مشخص، های اجرایی مطرحمدیریت

 شود که برای رسیدن به اهداف در سطوح میانی سازمان به مسائلی مربوط می ،ریزی تاکتیکیبرنامه

 .کشدمرتبط با اجرای استراتژی را به تصویر می هایمطرحند و فعالیت
 

 

 

 برنامه ریزی استراتژیک 

های متحول بیش از پیش خود را نشان داد و آنچه به عدم اطمینان، عدم ثبات و محیط ،پس از جنگ جهانی دوم

بستر و چارچوبی برای عملی  ،ریزی استراتژیکبرنامه .همانا برنامه ریزی استراتژیک بود حل ارائه شد عنوان راه

 ،ریزی استراتژیک. برنامهاستکردن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای رسیدن به هدف و نتایج مشخص 
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های گیری فعالیت گیری بنیادین و انجام اقدامات اساسی است که سرشت و سمتیافته برای تصمیمتالشی سازمان

 .دهدسازمان را در چارچوب قانونی شکل می

هاست. از آنجایی ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیای از برنامهگونه ،ریزی استراتژیکبرنامه

ریزی بلندمدت تواند برنامهریزی استراتژیک میداشته باشد برنامه مدتکوتاه یا بلند یتواند عمرکه استراتژی می

  .مدت باشد اما رویکردی متفاوت داردیا کوتاه

-هممرحله پیش برنااست.  ارزیابی، اجرا، ریزیبرنامه، ریزیمراحل پیش برنامهریزی استراتژیک شامل فرایند برنامه

ست که در ارزشیابی سازمانی به رسالت، دورنما، اصول، اهداف اختصاصی و ریزی شامل ارزشیابی سازمان ا

 هاشود و با تکمیل برنامهآغاز می هااین موارد، تدوین برنامه شود. پس از توجه به تمامسازمان توجه می استراتژی

دستیابی شود تا میزان . پس از اجرا، پیشرفت کار پایش میگرددآغاز میبه تخصیص منابع پرداخته و مرحله اجرا 

 .مشخص گرددبه اهداف تعیین شده 

 

 

 تدوین برنامه استراتژیک

 مرحله به این شرح است: 8مراحل تدوین برنامه استراتژیک شامل 

 ریزی استراتژیک و حصول توافق بر سر آنآغاز فرآیند برنامه :مرحله اول

کلیدی و رهبران فکری به منظور موفقیت گیرندگان تصمیم وگو و جلب حمایت گفت ،هدف از این مرحله

مرجع در طول فرآیند، شکل و زمانبندی  ها، مراحلتوافق به دست آمده باید کوشش .سازمان هستند درریزی برنامه

  .ها و نقش و وظایف اعضا را دربرگیردگزارش

ریزی استراتژیک برنامه .ان کنندتوانند پویایی سازمان را دو چندریزی استراتژیک میمدیران با به کارگیری برنامه

 .کندهایی را برای رسیدن به هدف ارایه میراه حل ،تحلیل عوامل خطرساز محیطیتجزیه وبا 

 تعیین و شناسایی دستور سازمانی: مرحله دوم

ها سازمانافراد در روست.  ، بایدهایی هستند که سازمان با آنها روبهبر عهده سازماندستورهای رسمی و غیررسمی 

 .دانند که چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهندبه طور دقیق می معموالً

 های سازمانو ارزش (رسالت) شرح ماموریت روشن کردن: مرحله سوم
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 شود؛سازمان مشخص می یعلت وجود ، رسالت یاماموریت سازمان و یا به عبارت دیگر، شرح در این مرحله

تواند مقدار قابل تعیین هدف، می. کنداست و برای تحقق چه چیزی تالش می به وجود آمدهچرا سازمان 

ها کمک فعالیت وریمذاکرات و بهره توجهی از تضادهای غیرضروری در سازمان را از بین ببرد و به آسان ساختن

. سازمان رو خواهد شد بت روبهکند که سازمان در آنها با رقاهایی را معین میکند. موافقت بر سر اهداف، زمینه

ر را مورد بررسی و تجزیه و های تاثیرگذاگروههای دیدگاهباید  ،خود (رسالتماموریت )تدوین شرح  پیش از

تواند بر منابع یا برونداد سازمان تاثیر بگذارد. می قرار دهد. تاثیرگذار، فرد، گروه یا سازمانی است که تحلیل

های دارای قدرت نفوذ و احزاب و گروه ها،دهندگان، اتحادیه شهروندان، مالیاتدولت، شامل تاثیرگذاران 

 .باشندمیکنندگان منابع مالی  ارباب رجوع، کارکنان و تامینشامل تاثیرگذاران سازمان غیرانتفاعی 

 ها و تهدیدها()فرصت یارزیابی محیط خارج: مرحله چهارم

محیط خارجی و ارزیابی آن  وبی شناسایی و تعیین کند. مطالعهرا به خها و تهدیدها ریزی باید فرصتتیم برنامه

ود موضوع تاثیرات شود. روشن است که اگر محیط ثابت بفضایی است که در آن فعالیت می برای بهتر شناختن

دلیل شود و به همین تغییر به عنوان واقعیت انکارناپذیر قلمداد می اهمیت نبود، اما امروزه محیطی چندان با

ها و تهدیدهاست. شناخت فرصت ،هدف اصلی در این مرحله .شناخت عوامل تاثیرگذار خارجی بسیار مهم است

موقعیتی که در عملکرد سازمان مانع  و هر "فرصت"هر موقعیتی که به حرکت و پیشرفت سازمان کمک کند، 

 .شودنامیده می "تهدید"ایجاد کند، 

 ارزیابی محیط داخلی :مرحله پنجم

اطالعات بسیاری در مورد دروندادهای خود دارند اما در مورد استراتژی جاری خود چه به  ،هابیشتر سازمان

کارکرد، نظر مشخصی ندارند. برای شناخت محیط داخلی سازمان باید از مزیت  صورت کلی و چه بر مبنای

است که توسط آن بازاریابی،  فرآیندی ،استراتژیک تحلیل و تشخیص مزیتتجزیه و استراتژیک آن آگاه بود. 

شود تا نقاط قوت و ضعف می های اطالعات مدیریت سازمان آزمایشتحقیق و توسعه، منابع و کارکنان و سیستم

 .سازمان شناسایی شود

 شناسایی مسایل استراتژیکی سازمان :مرحله ششم

فعالیت بررسی محیطی ظاهر شوند. این موضوعات باید با نقاط  موضوعات استراتژیک باید در نتیجهمسایل و 

سازمان در نظر گرفته شوند. سازمان ممکن  های آیندهتهدیدات خارج سازمان یا فرصت ضعف داخل سازمان،

های استراتژیک باید به نوعی از خدمات پیشنهاد کند. موضوع دمات و رویکردهای جدیدی در ارایهاست خ
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هایی به کار برده شوند های استراتژیپایه دهنده روزمره متمایز شوند و فهرست آنها به عنوان تشکیلهای موضوع

 .که باید تنظیم و اجرا شوند

 لبرای مدیریت مسای اهتدوین استراتژی: مرحله هفتم

های استراتژیک موضوع ،ای است که در آنمرحله و شودنامیده می "طرح اجرایی"گاهی ، تنظیم و تدوین استراتژی

هایی برای تحقیق اهداف عینی استراتژی ،آیند. در این مرحلهقبلی به صورت اجرایی در می استنتاج شده از مراحل

 دهنده مراحل اصلی،که نشان دانست های اجراییآنها را طرح، توان در عملشوند و میمنتخب تنظیم می

باید با چند  "سازراستراتژی کا". تحقیق اهداف عینی هستند ایبر ها و منابع مورد نیازاالجلها، ضربپاسخگویی

باشد و  های تاثیرگذار کلیدیمورد قبول گروه ،قابل اجرا و از نظر سیاسی ،معیار مطابقت داشته باشد، از نظر فنی

معنوی  های محوری سازمان هماهنگ باشد. افزون بر این، استراتژی کارساز باید مسایل اخالقی،با فلسفه و ارزش

 .رعایت کند و قانونی را نیز

 مرحله هشتم: برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده

گیری و ارزشیابی در گیری و ارزیابی منتهی شود. باید توجه داشت که نتیجهاین هشت مرحله باید به اجرا، نتیجه

 .انجام شود هر مرحله از فرآیند

 

 

 ریزی استراتژیکاجزای برنامه

 ریزی استراتژیک به شرح زیر است:برنامه اجزای

 . تعریف استراتژی:1

هایی که آنها را تثبیت فعالیت ،تعیین مسیر و اهداف موسسه ،تجزیه و تحلیل روابط بین موسسه با محیط خویش

 دیگر،گویند. به بیان می "استراتژی"را  تحقق خواهد بخشید وتنظیم دوباره سازمان با تخصیص منابع مورد نیاز

 . یابداهداف دست می دهد شرکت چگونه به ماموریت ومی که نشاناست طرح جامع و مادر شرکت  ،استراتژی

برنامه،  ،استراتژی ترجمه شده است. بنا به تعریف“ ملنقشه یا طرحی برای ع”مفهومی نظامی دارد و  ،استراتژی

  .دهدسازمان را نشان میی هارفتاری، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه الگوی

ها و جهت برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه ،استراتژی

وظایف و محدوده زمانی متفاوت  ،تواند تحت سطوح سازمانیدهد. استراتژی میسازمان را نشان می حرکت
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های استراتژی ،باشد. در واقعدر طول زمان می آن برای پاسخ سازمان به محیط اطراف الگوییو  تعریف شود

 نیل به اهداف سازمان در شرایط عدم اطمینان و رقابت محیطی است.  برایای عمده عامل ،سازمان

 .کندمی ترین کاربردهای این واژه را بیانعمومی ،زیر موضوعات

   ها سازمان و تغییرات آن، منابع به کار گرفته شده برای رسیدن به این هدفهای های مربوط به هدفالف( طرح

  .، استفاده یا عدم استفاده از این منابعتامین ها مربوط بهو خط مشی       

 های عملیات و تخصیص منابع الزم برای دستیابی به مدت سازمان، مشخص کردن دورههای بلندب( تعیین هدف

 .هااین هدف      

های مشیها و خطخواهد با استفاده ازنظام هدفموسسه میاست که ارائه تصویری از آنچه  ،استراتژی بنابراین،

 هایخواهد به هدفموسسه چگونه می شود کهها دقیقاً مشخص نمیدر استراتژی ،ترتیب عمده به آن برسد. به این

های متعدد کلی و جزئی و پشتیبانی در نظر گرفته طرح ها دردست یابد. زیرا چگونگی دستیابی به این هدفخود 

 .شودمی

  چشم انداز یا دور نما .2

چشم انداز بیانگر نتایجی است که موسسه تحقق بخشیدن به آن را در دراز مدت هدف قرارداده است به عبارت 

  . است "آنچه می خواهیم در آینده باشیم  " چشم انداز شامل ،دیگر

باشد و برای تحقق چشم انداز باید آینده شرکت بعد از تحقق ماموریت در افق برنامه میچشم انداز تصویر 

 .1404مثال : چشم انداز ایران سال  که آن چشم انداز محقق گردد. ماموریت را طوری تعیین کرد

 مقاصدت یا رسال ،ماموریت شرح .3

لیل موجودیت هر سازمانی ترین ددر واقع فلسفه وجودی و مقاصد سازمان است ماموریت مهم ،ماموریتشرح 

هرسازمانی دارای یک  .پذیری اهداف استراتژیک آن دارددر چگونگی تحقق کنندهارچوبی تعییناست که چ

دهد. را شکل می خود و رفتار کارکنان سازماننه فعالیت هرگو ،ماموریتشرح ماموریت است واین شرح فلسفه یا 

یک . سازندماموریت شرکت را می ،اندازها در واقعچشم انداز یا بینش است و چشم متاثر از ،ماموریتشرح 

کند که باعث متمایز شدن یک شرکت نظیری را تعریف میهدف بنیادی و بی ،ماموریت خوب طراحی شدهشرح 

( محصوالت )کاالها و خدمات شرکت را در موردهای شود و قلمرو فعالیتمی آنهای مشابه از دیگر شرکت

 .کندعرضه شده و بازارهای هدف مشخص می
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 ،که متاثر از خواست اجتماعی است به عنوان مثال باشدمیوجودی سازمان  فلسفهمقاصد بیانگر به عبارت دیگر، 

 ،برای مثال .استدار بودن مقاصد  ها بیانگر جهتماموریت. ها پرورش نیروی انسانی استمقصد دانشگاه

دهد و حوزه پزشکی انجام می دانشگاهی مقصد پرورش نیروی انسانی را در حوزه علوم انسانی و دانشگاهی در

. ها در پرورش نیروی انسانی متفاوت باشدماموریت دانشگاه یا حتی از نظر جنسیتی و مقاطع ممکن است

 :ذیل است های خاصی به شرحنیازمند به ویژگی ،های سازمانماموریت

  .شرح ماموریت باید مفهوم و روشن باشد .1

 .ها باید روحیه تعهد و ایثار و عالقه مدیران و کارکنان را جلب کندماموریت .2

ها باید هم افزایی یا هم نیروزایی باشد یعنی نتیجه ترکیبی آنها بیشتر از مجموع اجزای آن در ماموریت .3

  .باشد

 .ها استفاده شودویژه دریافتن راه حله آوری کارکنان بنوعها از خالقیت و در تنظیم ماموریت .4

 .ضوابط و اصول کلی سازمان باشد یاهداف دوربرد باید منشا .5

  اهداف. 4

مورد خواست  ،یا رسیدن به آنآرزوی تحقق آن و  ،به نتایجی گفته می شود که در محدوده مدت زمان معین

اجتماعی و مواردی در جهت آینده است که سازمان به طور یکپارچه بردارنده یک ماهیت  اهداف موسسه در. است

 .سعی دارد آن را تحقق بخشد

 کند تا موسسه با داشتن جایگاهیاهداف استراتژیک به برقراری ارتباط خوب موسسه با محیط خود کمک م

گیری تصمیم ،انبودنشدرمحیط به هستی خود ادامه دهد و اهداف به سبب ویژگی راهنما  مشخص بتواند به راحتی

 . افتداست که ماموریت درآن اتفاق می هدف جایگاهی .سازندبنیادی را آسان می

های ریزیهای خود دارد تا بتواند آن را مبنای همه برنامهسازمانی نیاز به یک بیانیه روشن از هدف در واقع، هر

گیری کند. انجام برنامه بدون رعایت اندازه کارآیی تصمیمات اتخاذ شده را براساس آن خود قرار دهد و میزان

 .شوداهداف سازمانی موجب پراکنده کاری می

گیری در یک محدوده زمانی خاص و با بیان نتایج مورد انتظار، شامل کار مشخص و قابل اندازه، هدف ،بنابراین

 .ن استمعی ایهزینه

  :عواملی که در تعیین هدف باید به آنها توجه شود عبارتند از

  .گیری باشدالف( نتیجه مورد انتظار قابل اندازه
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  .ب( چگونگی انجام کار مشخص باشد

  .ج( محدوده زمانی که کار باید در آن صورت بگیرد

 .د( حداکثر هزینه بر حسب واحد پول یا کار و یا هر دو

 سیاست )خط مشی (. 5

یک سری اصول و قواعد بصورت رهنمودی گسترده و  ،سیاست به معنی تدبیر و حیله و در مدیریت استراتژیک

 .باشدر اتخاذ تصمیم میراه برای مدیران د دهندهکلی است که نشان

کنند تا ها استفاده میها از سیاستشرکت و دهددو مرحله تدوین استراتژی را به یکدیگر پیوند می ،سیاست

دهند که به شرکت کنند و اقداماتی انجام میمشارکت میگیری شرکت در هر تصمیم مطمئن شوند که تمام کارکنان

 .کمک می کند آن هایدر دستیابی به ماموریت، اهداف و استراتژی

انتخاب ابزاری که مورد استفاده قرار خواهد گرفت   ،ها درباره تحقق بخشیدن اهداف موسسه در هر سطحسیاست

در هر سطح سازمانی  ،ها در داخل موسسهسیاست. شوندگذاشته خواهد شد مربوط می و طرز حرکتی که به میان

سیاست در مقابل مشکالتی . شوندکوچکترین واحدها را شامل می های اصلی شرکت تاگیرند و از سیاستقرار می

های مشابه تثبیت نموده و در وضعیت را "چه باید کرد"گردد هایی که تکرار میشوند و وضعیتکه دیده می

 .سازدهمانند را فراهم میگیری تصمیم

 انتقال اختیار را به سطوح ،ورندتواند رفتار مدیران را به صورت قابل پیش بینی در آها به این خاطر که میسیاست

 .دهندبدین ترتیب اثر بخشی مدیران سطوح باالرا افزایش می پایین آسان کرده و

هایی برنامه ،هامشیرود. خطبه کار می یا سازمان ن انتخاب در زندگی شخصخط مشی معموالً برای تعیین بهتری

گیرند و به عنوان راهبر یا راهنما یا چارچوب تفکر و یا اندیشه در کلی را در بر می هستند که تصمیمات

نحوه اجرای هدف را بیان  و برنامه عمومی عملی است مشی، یکروند. سیاست یا خطگیری بکار میتصمیم

ای موثر برای کنترل عملیات وسیله ،عین حال کند و درمسئوالن اجرایی سازمان را تعیین می کند و حوزه رفتارمی

 .معین شوند های آتی، باید در محدوده آن اتخاذ ومشی، راهنما و حدودی است که تصمیماست. خط

مستدل  ،هماهنگی، جامعیت ،پذیریانعطاف ،قابلیت اجرا ،صراحت و وضوح هایباید از ویژگی هاخط مشی

 .دنبرخوردار باش مدون و مکتوب بودن، متمایز بودن از قوانین ،بودن
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 هارویه. 6

 ی انجاماک برنامه زمانبندی شده برها، یکننده شیوه عملیات و نحوه انجام کار هستند. رویهمشخص ،هارویه

مختلف سازمانند و ممکن است کننده شیوه عمل در سطوح فقط تعیین ،هارویه ،واقع های آتی هستند، درفعالیت

  .باشد. رویه، راهنمای واقعی عمل است تا تفکر خاص خود را داشته رویه ،هر سطح از سازمان

 (تاکتیک )روش. 7

گردد. نیروها در صحنه است و سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می علم اداره )روش(، تاکتیک

های خاص برای پیشبرد برنامه استراتژیک با مقتضیات زمان و محیط روش شگردها و تاکتیک را باید اجماالً به

نحوه  ،هاروشها یا تاکتیک. گیردها قرار میاستراتژیست تعریف کرد که عمدتاً پس از تدوین برنامه مورد توجه

 کنند. به عنوانها را مشخص میجزئیات دقیق چگونگی انجام فعالیت وها را معین اجرای جدول زمانبندی رویه

ها مطابق با کنند؛ در صورتی که قیمتدر بازرگانی، ابتدا چند کارشناس نسبت به اهمیت کاال اظهار نظر می ،مثال

های توان از روشبه منظور صدور کاالها می برای مثال،. بندی و صادر کنندآن را بسته های صادراتی باشدقیمت

جام ها، نحوه انشود و روشاین توالی اقدامات، رویه نامیده می .اده کردارسال با هواپیما، کشتی یا قطار استف

 کند.ن میاقدامات مذکور را معی

-ین تصمیمات ، استراتژیکند. اکه تغییر می است های کوتاه مدت مطابق با وضعیتگیریتصمیم)روش(، تاکتیک 

 .شوندزیرین نیز نامیده میی هااستراتژی یا ایهای وظیفه

 دستور/هامقررات و آیین نامه. 8

کنند و هیچگونه اعمال لزوم اقدام یا عدم اقدام مشخص را به صورت الزم االجرا تعیین می ،هامقررات و آیین نامه

ها مشیباشند. از لحاظ تفاوت، مقررات و خطها میترین نوع برنامهساده ،مقررات دهند.نمی نظر مشخص را اجازه

ها مشیکه، خط کنند در حالیانجام عملیات را راهنمایی می ،معین مقررات بدون ترتیب زمانیبا هم فرق دارند 

ها به مشیخط ،دخالت دهند. در حقیقت های انجام کار ممکن است عامل زمان را در توالی انجام کاریا روش

 .کاهدعمل مدیر می ب از آزادیدهند ولی مقررات باید بطور دقیق اجرا شوند و به این ترتیمدیران حق انتخاب می

 ها(ها )طرحبرنامه. 9

-برنامه .است ای اجرای یک کنش شناخته و معلومو... بر هاها، روشمشیها، خطهایی از هدفمجموعه ،هابرنامه

مستلزم اجرای چند طرح  ،شوند. گاهی اجرای برنامهو اعتبار مالی پشتیبانی می با بودجه ،به گونه معمول، ها

صورتی هماهنگ و زمانبندی شده و بر اساس اولویت و ه ب ها بایدکمکی دیگر است. عالوه بر این تمام برنامه
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های کمکی عالوه بر از طرح گونه شکست در اجرای هر یکمورد اجرا گذاشته شوند. زیرا هر توالی منطقی به

 .به تعویق افتادن اجرای طرح اصلی خواهد شد آورد، سببهای زائدی به بار میاینکه هزینه

 هابودجه. 10

کنند. به هایی هستند که میزان درآمد و هزینه مورد انتظار برای دوره زمانی معین را مشخص میبرنامه ،هاودجهب

به عنوان تدابیری برای کنترل نیز  وصورت مالی نتایج مورد انتظار در غالب اعداد و ارقام ، بودجه ،عبارت دیگر

نوعی برنامه  ،بودجه ،بنابراین. زیربنایی برای برنامةریزی در بسیاری از موسسات است وسیله و رودبه شمار می

 بر هاانواع متعددی دارد؛ برخی از بودجه ،باشد. بودجهاست که در قالب آمار و ارقام بیانگر تعهدات سازمان می

 .گویندمی "پذیریقابل انعطاف"یا  "بودجه متغیر"کند که به آنها می سازمان تغییراساس میزان بازده 

ها، جزئیات برنامه برای رسیدن که در آنها هدفکنند استفاده میای برنامه یهادولتی اغلب از بودجه هایسازمان

 ،که در واقع است بودجهی نوع "ودجه بر مبنای صفرب" .است ها و برآورد هزینه هر برنامه مشخص شدهبه هدف

 .شوندها از مبنای صفر شروع میشود که برنامهفرض می و در آن ای استترکیبی از بودجه متغیر و بودجه برنامه

 

 

 ریزی عملياتیبرنامه

به واقعیت تبدیل شود. برنامه  ،کند رویاها و تصوراتبرنامه عملیاتی یک اقدام قهرمانانه است که کمک می

را بطور دقیق و روشن مشخص خود  انداز سازمانبخشد تا چشمرا اطمینان می روشی است که شما ،عملیاتی

 ها را به تحقق اهداف منتهی کند.گیرد تا استراتژیمی دهد که گروه شما بکارکنید، همچنین روشی را توضیح می

اجرای  هایینی روشبعملیات پیشبدیل این اهداف به صورت چگونگی تعیین اهداف و ت، ریزی عملیاتیبرنامه

وسایل الزم برای تأمین اهداف استراتژیک از طریق  هایفعالیتبینی و تعیین مراحل و توالی پیشو به  آن می باشد

ای از یک برنامه عملیاتی شامل مجموعهشود. گفته میزمان، هزینه، نیروی انسانی الزم،  تفکیک ها(، به)تاکتیک

 .برسیم به اهداف از پیش تعیین شده گیرد تاکه انجام می های عملیاتی استگام

  :اطالعات زیر را در برگیرد بایدهر گام عملیاتی 

  انجام شود؟ بایدچه اقداماتی 

 شود؟چه کسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده می 

 انجامند؟انجام گیرند و هر فعالیت تا چه زمانی بطول می دها باییک از اقدامات و فعالیتهر  ،چه زمانی 


