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 چکیده

 

های روزافزون باعث باشند. این چالشها با آن روبرو میهای دنیای پیچیده امروزی هستند که سازمانای از ویژگیتغییرات وسیع و لحظه

 مدیریتی هایسبک و هاشیوه اصول، کارگیریبههای سازمانی پیدا کنند. بنابراین اند تا مدیران حساسیت بیشتری نسبت به انجام فعالیتشده

اذعان به جایگاه مهم مدیریت استراتژیک در با ایفا کند.  هاسازمان مطلوب اداره در مهمی نقش تواندمی استراتژیک مدیریت ازجمله مناسب

ش که از نوع تحقیقات مروری است، برای شود. در این پژوهتحقیق حاضر به بررسی معیارهایی برای ارزیابی برنامه استراتژیک پرداخته می

ها انتخاب گردیدند که مأخذ آن معیار شده یازدهشده است. با مطالعات انجامای استفادهانتخاب و بررسی معیارهای ارزیابی از روش کتابخانه

یازده معیار نهایی مدنظر این پژوهش باشد. ریزی میبرنامه و مدیریت مختلف هایحوزه در شدهانجام هایعالوه بر ادبیات تحقیق پژوهش

 بهبود توانایی. -هماهنگی -بینیواقع -مهارت -توان -پیوستگی –مشارکت –جریان –تمرکز –رسمیت –اند از: جامعیتعبارت
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 مقدمه-1
نابودی  حتی و پرهزینه اشتباهات خطا، افزایش سازمان در شکست یا موفقیت آن نقش بسزایی دارد. خطرات بخشعنوان عضو حیاتبه مدیریت

رقابتی  محیط یک حفظ و ارتقا جایگاه خود در منظوربه استراتژیک مدیریت به سازمان تمام در امروز ایحرفه شده تا مدیران باعث سازمان،

(. از دیدگاه مدرنیستی مدیریت استراتژیک استفاده کارآمد و مؤثر از منابع تولید فعلی 1394داشته باشند )باقری و همکاران،  ایویژه توجه

 (2015 ،1وگاند) ها، مواد اولیه و غیره( برای سازمان، جهت حفظ طول عمر خود در بلندمدت)منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه، زیرساخت

ریزی استراتژیک برنامه (.2010، 2؛ هریسون2015 دوگان،)باشد پذیری و سود بیشتر و باالتر از متوسط میدست آوردن موقعیت رقابت و به

 ها دارد.نقش مهمی در دستیابی این اهداف و هدایت فعالیت

؛ قاسمی و 1392خواهد به آن برسد )حاجی نژاد و همکاران،یمباشد که یمیزی استراتژیک مشخص کردن جایگاهی ربرنامههدف از 

(. اهمیت آن ناشی از توانایی برای رهبری سازمان در آینده و اتخاذ تصمیمات 2014، 3( و نقشه راهی برای آینده است )اوستوالزا1393همکاران،

با وجود  (.1395باشد )حاجی مال میرزایی و همکاران، یمیی در زمان و منابع جوصرفه( و درصدد 2011، 4استراتژیک مناسب بوده )سیمرسون

 اندماندهدر اجرای موفق آن ناکام  هاسازمانیزی استراتژیک، درصد باالیی از ربرنامهو ها، رویکردها والگوهای متعدد در حوزه مدیریت روش

 (.1391؛ جعفریان و خیرخواه،1392)آذر و همکاران،

ر یک از فرآیندهای مدیریتی توان به عدم توجه کافی به ارزیابی برنامه استراتژیک اشاره نمود. ارزیابی مستمر هیمها یناکاماز دالیل عمده این 

ی هابرنامهدوین (. عالوه بر این، با بررسی هر یک از مراحل ت1392های محیطی بسیار اهمیت دارد )آذر و همکاران،یچیدگیپبا توجه به 

ها به آنالیز یتراتژاسیرساخت زها یا ینهگزبخشی از ارزیابی  عنوانبهتحلیل وضعیتی و نیز با مداخله تشخیصی  یهاروشی یلهوسبهاستراتژیک 

به بررسی  طور که بیان گردید در این پژوهشهمان(. 1395؛  متقی و اسدی، 2017توان پرداخت )ملک پور و همکاران،یمشکاف برنامه 

 شده است.اتژیک پرداختهمعیارهایی برای ارزیابی برنامه استر

 

مبانی نظری پژوهش -2  

شود. ک پرداخته میدر این بخش از تحقیق به بیان مبانی نظری ازجمله مدیریت استراتژیک، مراحل آن و ارزیابی مدیریت استراتژی

 ضرورت ارزیابی برنامه استراتژیک و معیارهای انتخابی برای انجام ارزیابی نیز در این بخش آمده است.

 

مدیریت استراتژیک -2-1  

 و همکاران، 5پاراخینا)شود می دیده وضعیت به کافی پاسخ و گسترده هایدر آن قابلیت که است پویا مدیریت مفهوم یک استراتژیک مدیریت

 سازمانی اهداف به دستیابی تسهیل برای مؤثر راهبرد چند یا یک طراحی و اجرای به منجر که است اقداماتی و هاتصمیم از ایمجموعه (.2017

 سازمان آتی عملکرد (. درصدد افزایش7،2012ویلن و هانگر) کندمی تعیین را سازمان بلندمدت ( و عملکرد1384، 6پیرس و رابینسون) شودمی

ت مشکال حل برای رسیدن به اهداف و گروهی مدیریت استراتژیک به کار .(2014، 8است )چانگ و چن وریبهره و سوددهی بردن باال و

های ظاهری و جزئی در عمده نظرات، فرایند نظر از تفاوتتوان گفت که صرفاساس مطالعات می (. بر2015 دوگان،)توجه دارد  سازمان

، 12؛ رابینسون2009 ،11؛ هیل10،2011؛ برایسون1394، 9باشد )دیویدمرحله اصلی: تدوین، اجرا و ارزیابی می 3مدیریت استراتژیک شامل 
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 .(1989، 15؛ دفت1992، 14؛ ارجنتی2002، 13؛ تامسون2004

ها مشیخط بلندمدت، اهداف تعیین داخلی سازمان، و ضعف قوت ها، تهدیدات، نقاطشرکت، بررسی فرصت مأموریت به تعیین در مرحله تدوین

 در نقش مهمی( 1390 رضوانی، و ؛ اعرابی1394ریزی استراتژیک که قلب این فرایند است )دیوید، پردازیم. برنامهها میو انتخاب استراتژی

 عملیاتی برنامه زمان، تنظیم هزینه، ازنظر هااستراتژی (. در مرحله دوم، نحوه اجرای2010، 16کند )کبیرمی ایفا هاسازمان هایریزیبرنامه

 ،17؛ جردانا1390 رضوانی، و ؛ اعرابی1394شود )امینی و مصدق راد، ها مشخص میمنابع هر یک از آن و تخصیص روزانه استفاده برای ساالنه

مرحله ارزیابی اهمیت  (.2014همکاران، و 18ردی)حائز اهمیت است  شدهتدوین هایاستراتژی اجرای در برنامه اجرایی تیم (. تعهد2012

باالی های محیطی و سرعتای در حفظ سالمت و بقا سازمان دارد اما در مقایسه با سایر مراحل کمتر موردتوجه قرارگرفته است. پیچیدگیویژه

قبلی را ارزیابی  بایستی تصمیمات (. سازمان1388ها اثرگذار است )آسیان و همکاران، تغییرات در منسوخ شدن و تغییر دوره زمانی برنامه

 (.1390 رضوانی، و اعرابی) نماید تصحیح الزم صورت نموده و در

 

ارزیابی مدیریت استراتژیک -2-1-1  

توان هر یک از یمامه باشد. برای ارزیابی برنیمتدوین، اجرا و ارزیابی  که بیان گردید فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله طورهمان

ا ارزیابی میزان سازگاری بانداز و اهداف برنامه بررسی گردد. همچنین ها با چشمتا میزان تطابق آنهای فرایند را با دقت ارزیابی نمود یتفعال

 .(1390)اعرابی و رضوانی، یافت شان از برنامه دستهای موجود و یا انحراف احتمالیتوان به شکافریزی استراتژیک میبرنامه برنامه با اصول

 یک عنوانبه ارزیابی کند. تصورتوسعه را بیان می هایبرنامه و سیاست در و بازنگری است مرتبط بهبود مفهوم به تعاریف ارزیابی از بسیاری

 هدف لذا. است بهتر نتایج به دستیابی هدف با ها،استراتژی و هافعالیت فرآیندها، برای بررسی درستی روش تحقیق سؤاالت، از ایمجموعه

توان گفت ارزیابی، می (.2015 ،19شیوما و لینزالونه)است  اطالعات استفاده بهتر از بلکه برای است، دادهرخ آنچه کردن پیدا برای فقطنه

 با اهآن باشد. همچنین تطبیقها میآن درباره قضاوت و سیستم یک یا یک برنامه بروندادهای و هاویژگی ها،فعالیت درباره اطالعات گردآوری

علمی  و فرهنگی ارزیابی و نظارت آینده است )هیئت ریزیبرنامه جهت گیریتصمیم برای رسانیاطالع یا و بهبود اثربخشی برای استانداردها

 (.1384 فرهنگی، انقالب عالی شورای

 به ارزیابی (.1389،ظهوری) نمود حاصل اطمینان ستراتژیکستی انجام فرایندهای دیگر مدیریت اتوان از درفرایند ارزیابی می درست اجرای با

 شود، وخیم وضع اینکه از پیش شاید تا سازد آگاه شد، خواهد سازمان گیردامن که مشکالتی و مسائل وجود از را مدیریت تواندمی هنگام،

 محیط اصلی عوامل غلب،ا محیط این در و روبروست پویا محیط با سازمان زیرا است؛ مهم راهبردی برنامه ارزیابی. آید عمل به اصالحی اقدامات

 باشد.رحله تدوین( میدر این مقاله تمرکز روی ارزیابی برنامه استراتژیک )م (.1394 باقری،) کنندمی تغییر بشدت و سرعتبه خارجی و داخلی

 

معیارهای ارزیابی برنامه استراتژیک -2-2-1  

خروجی  مورد در ی اطالعاتآورجمعشده است. اول، یانب( 1993) 20و ونهوس ی استراتژیک دو مرحله توسط چیلدرزهابرنامهرای ارزیابی ب

تعیین اینکه نتایج مورد انتظار هنوز  منظوربهدوما، قضاوت  شده یا نتایج مورد انتظار است.بینییشپبرنامه و سپس مقایسه با مجموعه اهداف 

صورت دقیق درباره یک برنامه یا برخی اطالعات به یآوریابی برنامه جمعارز(. 2011، 21شود )پیورانیم انجاماست،  اجراقابلدر سازمان 

اند ها عبارتنوع ارزیابی وجود دارد که برخی از آن 35در یک برنامه  برنامه است.ینه زم منظور تصمیم سازی الزم دریک برنامه به یهاجنبه

نتایج. نوع ارزیابی مورداستفاده برای و  بخشی و کارایی مبتنی بر هدف، فرایندهزینه / فایده، اثر وتحلیلیهاز: نیازسنجــی، اعتبارسنجی، تجز

و اینکه یاز است موردنگیری یمتصماطالعاتی است که در . مهم مدنظر است بهبود برنامه بستگی به آن دارد که درک چه چیزی در مورد برنامه
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 (.1384بیگی،  د )محمدکر یآوراطالعات مزبور را جمع توانیچگونه م

شده های تدوینرنامهیح از بها نیازمند صرف هزینه و زمان بسیاری خواهد بود در صورت انجام ارزیابی صحبا توجه به اینکه اجرای برنامه

به  (. بنابراین ارزیابی3951توان به حداقل رساند )حاجی مال میرزایی و همکاران، هدر رفت زمان و منابع را در مراحل قبل و حین اجرا می

اقب ناشی از برخی تصمیمات شده تواند سازمان را برای مواجهه با اتفاقات پیش رو آماده نماید، باعث جلوگیری از عوهنگام عالوه بر اینکه می

ریزی استراتژیک باشد.های مختلف فرایند برنامهتواند در بخشها را کاهش دهد. این ارزیابی میتواند خسارات ناشی از آنو می  

 

روش -3  

باشد. برای شناسایی این تحقیق که از نوع مروری است درصدد استخراج معیارهایی برای ارزیابی برنامه استراتژیک )مرحله تدوین( می

ریزی استراتژیک های مختلف درباره مدیریت و برنامهای و جستجو در بیش از بیست مقاله داخلی و خارجی و کتابمعیارها از روش کتابخانه

به همراه فیشبرداری استفادهشده است. مقاالت عمدتا از پایگاه های اطالعات علمی مانند الزویر22، ساینس دایرگت23، جهاد دانشگاهی )اس 

آی دی( و سیویلیکا استخراج شده اند. عالوه براین، نشریات، مجالت تخصصی و نیز فصلنامه های علمی پژوهشی از منابع استخراج مقاالت 

باشد. الزم به ذکر شمسی می 1395تا  1386میالدی و از  2017تا  2000های ت پیشین بطور کلی در بازه زمانی بین سالبوده اند. تحقیقا

آمده است به بررسی دستریزی استراتژیک در ادبیات پژوهش بههایی که برای برنامهاست، عالوه بر بررسی و استخراج اصول و ویژگی

شده است.ریزی نیز پرداختههای برنامهشده در دیگر حوزهتحقیقات انجام  

 

یافته ها -4  

رای ارزیابی پرداخته بریزی استراتژیک به بررسی معیارهای مناسب های مختلف برنامهشده در حوزههای انجامبا بررسی مقاالت و پژوهش

عاریف هریک از معیارها تبه توضیح و ارائه  ( گزارش آن آورده شده است. سپس با توجه به منابع استخراج معیارها1شد. در جدول شماره )

در جدول شماره ود که توان به تحقیقات محققین زیر اشاره نممطالعات انجام شده می از جمله ( پرداخته شد.2طبق گزارش جدول شماره )

شده است.( گزارش1)  
 تحقیقات پیشین (: گزارش معیارهای ارزیابی در1جدول )

 معیارها موردمطالعهحوزه  سال() نویسنده

فیلیپس و 

 (2000) 24موتینهو

 رسمی سازی، مشارکت، کمال، جامعیت ریزی استراتژیکهای برنامهشاخص

 25شیلدز و رایت

(2017) 

ریزی استراتژیک در مدیریت برنامه

 پروژه

 رسمی بودن، جامعیت، مشارکت، شدت

 فرشچین و رمضانی

(1393) 

ریزی استراتژیک در اصول برنامه

 ریزی شهریفرایند برنامه

 گیری، کنترل شدیدجامعیت، عقالنی بودن در تصمیم

 حقیقی و همکاران
(1388) 

ریزی ابعاد ارزیابی موفقیت برنامه
 استراتژیک

 هاهمراستایی، تحلیل، همکاری، بهبود در توانایی

 26گروور و سگارز
(2005) 

ریزی استراتژیک ابعاد برنامه
 های اطالعاتیسیستم

وتحلیل، ، پیوستگی، تجزیهمشارکت، جریان، تمرکز، رسمیت، جامعیت
 همراستایی، همکاری، بهبود توانایی

                                                           
22Elsevier.  

.23. ScienceDirect 

. Phillips and Moutinho24 

 25. Shields and Wright 

26. Grover and Segars 
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 هاآوریبینی، توجه به نوجامعیت، مشارکت، تعهد، استمرار و ارزیابی، واقع ریزی )آموزشی(اصول برنامه (1384) مشایخ

 قیاسی بودن، ارزشیابی و کنترلبندی اهداف، رده ریزی استراتژیکبرنامه (1387) شجاعی

 آسیان و همکاران

(1388) 

ریزی استراتژیک در ارزیابی برنامه

 های تولیدیشرکت

یای پذیر بودن و داشتن مزاثبات رویه، سازگاری با عوامل محیطی، امکان

 رقابتی

همکاران  سرور و

(1394) 

 بزاریاماهیت ، ارزشی بعاد، اماهیت راهبردینگری، ، آیندهارتباط، هماهنگی ریزیمقوم های اصلی برنامه

 ، درآمد و اشتغال، دسترسی عادالنهمشارکت(، )پایداری پیوستگی ریزی شهریبرنامه (2016) 27الرحمان
های به خدمات، توزیع منابع، وضعیت موجود برای دستیابی شاخص

 شدهتدوین

 

سی تحقیقات محققین شده است. این معیارها با بررادبیات تحقیق استخراجشده است، معیارهایی از گونه که در جدول فوق گزارشهمان

کرشده دارای باشد. هریک از معیارهای ذمشاهده می( قابل1ها در جدول شماره )گزارش آن آمده است ودستهای مختلفی بهدر حوزه

شده است.هر یک معیارها پرداختهبندی جامع از تعاریف ( به ارائه یک جمع2باشند. در جدول شماره )تعاریفی می  
 

(: تعاریف معیارهای ارزیابی در تحقیقات پیشین2جدول )  

 منابع بندی تعاریفجمع مؤلفه

 تژیکارتباط مناسب بین اجزای درون یک سازمان، میزان فراگیری تصمیمات استرا 28جامعیت
 دسترسآوری اطالعات جامع، در در سازمان، میزان دسترسی به اطالعات و جمع

سازگار با  و پذیرانعطاف بودن اطالعات و میزان تبادل اطالعات میان مدیران، فرایند
 اطمینان. عدم شرایط

(؛ مشایخ 2017شیلدز و رایت )
؛ فیلیپس و موتینهو (1386)
(؛ گروور و سگارز 2000)
 (؛ رمضانی و فرشچین2005)
 29(؛ توماس و امبروسینی1393)
(2015) 

های ها، مقررات، دستورالعملو روشن، سیاست صریح ماتیکسیست هایروش 30رسمیت
 شده برای کمک بهتدوین هایروش و هاتکنیک ها، ساختارها،شده و رویهنوشته

کننده تواند تعدیلریزی میهایشان در برنامهکارکنان در درک نقش و مسئولیت
 گردد رفتارهای نوآورانه و حل مسئله خالقانه نیز

 

(؛ فیلیپس 2017) شیلدز و رایت
(؛ گروور و 2000) و موتینهو

و همکاران  31(؛ ایوا2005) سگارز
(2017) 

ی ریزی، گستردگبرنامه سیستم در ذاتی گیریجهت کنترلِ و خالقیت بین تعادل 32تمرکز
 کندرا ایجاد می حیطه نظارت و امور سازمانی تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت

 

 (؛ رضاییان2005) گروور و سگارز
(1390) 

توسط منبع  ریزیبرنامه برای مسئولیت انتقال تفویض، جاری بودن کارها، واگذاری، 33جریان
 قدرت

 (2005گروور و سگارز )

                                                           
27. Ur Rahman 

28Comprehensiveness.  
29Thomas and Ambrosini.  

30Formalization.  
31Eva.  

32Focus.  
33Flow.  
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 ، ایجادارتباطات ریزی. بهبودمیزان نقش و وسعت دخالت ذینفعان در فرایند برنامه 34مشارکت
ایج روند وابستگان در نتمشترک، میزان تأثیر  دیدگاهی توسعه چندمنظوره و دیدگاه
 ریزی، رویکرد مشارکت از باال به پایین و یا از پایین به باالبرنامه

(؛ گروور و 2017) شیلدز و رایت
(؛ 1386(؛ مشایخ )2005) سگارز
 (2016و همکاران ) 35بدفورد

 الحاص و ارزیابی تجدیدنظر، ریزی،برنامه هایفعالیت و هاچرخه تناوب و تکرار 36پیوستگی
سازی استراتژیک، در نظر گرفتن اقدامات استراتژیک برای بهینه هاینتخابا

 گیری و تمرکز بر عملکردسیستم، اندازه

(؛ تلسفورد 2005گروور و سگارز )
 (2017) 37و استراچان

 38شدت )توان(
 

 (2017شیلدز و رایت ) ها و میزان شدت )توان( تعهد منابع به برنامهبرنامه به توجه سطح

 مهارت
 39)کمال(

 (2000) فیلیپس و موتینهو مدیریتی هایطیف گسترده تکنیک از استفاده

 برنامه )ارتباطات هایاستراتژی و انتخابی هایاستراتژی بیننزدیک ارتباط 40همراستایی
 ریزی سازمان(استراتژیک در فرایند برنامه

(؛ 1388حقیقی و همکاران )
 (2013خانی )

پرهیز از  محیط پیرامونی و دقیق از واقعیات اطالعات بر مبنای هافعالیتریزی پایه بینیواقع
 پذیر نیستندبر شرایط حال و آینده تحقق اهدافی که بنا

 (1386مشایخ )

 یانسان و ساختاری های اندرکاران، مکانیزمسازی با شبکه و دستقدرت هماهنگ هماهنگی
 در راستای کسب اهداف یکدیگر با سازمان هر اجزای ساختن مرتبط برای

 

(؛ 1394سرور و همکاران )
 (1390) رضاییان

بهبود در 
و  41توانایی

 سازگاری

های ابلیتقتغییر )بهبود  حال در دائماً شرایط با سازگاری در ریزیبرنامه توانایی
 ریزی در طول زمان(برنامه

(؛ 1388) حقیقی وهمکاران
(؛ خانی 1389) آسیان و همکاران

(2013) 
(؛ 1388) حقیقی و همکاران ها(آورینها، فرایندها و فسازمان )مانند روش داخلی فرایندهای و عملیات شناسایی 42وتحلیلتجزیه

 (2013) خانی

 ودخ که مدیریتی هایمسؤولیت و هابرنامه توسعه، هایاولویت روی عمومی توافق 43همکاری
 ریزی برای کاهشبرنامه شود )مشارکت ذینفعان درمی تعارضات کاهش به منجر

 ها پس از توافق کلی(اختالفات احتمالی میان آن

(؛ 1388) حقیقی وهمکاران
 (2013خانی )

موردنظر  باشد تا به آیندهنگری )فاقد تداوم خطی بوده و ساختنی میعقالنیت آینده نگریآینده
 برسد(

 (1394سرور و همکاران )

ماهیت 
 استراتژیک

 (1394سرور و همکاران ) اندازها(ها و هماهنگی روزمرگی با چشم)تشخیص فرصتعقالنیت استراتژیک 

                                                           
34Participation.  

35Bedford.  
36Consistency.  

37Telesford and Strachan. 
38Intensity.  

39Sophistication.  
40Alignment.  

41Improvement in capabilities.  
42Analysis.  

43Cooperation.  
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ابعاد 
 ارزشی

 (1394سرور و همکاران ) د(زیست و نیز شرایط وضع موجوعقالنیت ارزشی )توجه به تاریخ، فرهنگ، محیط

 (1394سرور و همکاران ) نمایند(گیری عقالنیت ابزاری )از تمامی ابزارها، فنون و تجارب روز بهره اهیت ابزاریم

 

 ها و همچنین با دراختصار آورده شده است. بر اساس تعاریف هر یک از معیاردر جدول فوق تعاریف معیارها با توجه به منابع هر یک به

 انتخاب گردند. دارند آن گردید تا معیارهایی که بیشترین تناسب را برای ارزیابی ها اشاره شد، سعی برنظر گرفتن تحقیقاتی که به آن

دید تا معیارهایی را نظر گرفتن تحقیقاتی که اشاره شد سعی بر آن گر پس از بررسی معیارها و با توجه به تعاریف هریک و همچنین با در

ای مشترک ارائه عیارهسی م( گزارش برر3که بیشترین تناسب برای انجام ارزیابی برنامه استراتژیک را دارند استخراج گردد. در جدول شماره )

 گردد.می
 بررسی معیارهای مشترک(: 3جدول )

اند عبارت یازده معیار نهایی برای انجام این پژوهش با توجه به تواتر و تناسب معیارهای ارزیابی برنامه استراتژیک انتخاب گردیدند. این معیارها

بینی، هماهنگی و بهبود توانایی. با توجه به اینکه هدف این پیوستگی، شدت، مهارت، واقعاز جامعیت، رسمیت، تمرکز، جریان، مشارکت، 

ای از تعاریف هریک از معیارهای ریزی است و با توجه به ادبیات تحقیق به ذکر خالصهتحقیق ارزیابی برنامه استراتژیک از بعد فرایند برنامه

 

 سال() نویسنده

 استراتژیک معیارهای ارزیابی تدوین برنامه  
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 فیلیپس و موتینهو

(2000) 

             

 شیلدز و رایت

(2017) 

             

 رمضانی و فرشچین

(1393) 

             

 حقیقی و همکاران

(1388) 

             

گروور و سگارز 

(2005) 

             

              (2013خانی )

              (1384مشایخ ) 

آسیان و همکاران 

(1388) 
             

 سرور و همکاران

(1394) 

             

              (2016الرحمان )
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 شود.انتخابی پرداخته می

ریزی )اقتباس از: شیلدز و ز اطالعات جامع در تدوین برنامه استراتژیک و توجه به همه جوانب سازمان در برنامهجامعیت: استفاده ا _1

 (.1393؛ رمضانی و فرشچین، 2017رایت،

و سگارز، راهبردی )اقتباس از: گروور  ریزیبرنامه فرآیند هدایتگر هایسیاست نیز و شدهتدوین هایروش و هاتکنیک رسمیت: ساختارها، -2

 (.2000؛ فیلیپس و موتینهو، 2005

 (.1390؛ رضاییان، 2005ریزی در یک نقطه از سازمان )اقتباس از: گروور و سگارز، تمرکز: میزان تمرکز تصمیمات در خصوص برنامه -3

ها نیز مدنظر باشد )گروور و سگارز، هریزی و اینکه به نوشتن برنامه ختم نشده و ارزیابی دائم و تکمیل برنامجریان: مداومت داشتن برنامه -4

2005.) 

؛ 2017ریزی و تدوین برنامه استراتژیک )اقتباس از: شیلدز و رایت، مشارکت: میزان و وسعت همکاری و مشارکت کارکنان در فرایند برنامه -5

 (.2005گروور و سگارز، 

ها و تصمیمات استراتژیک )اقتباس از: تلسفورد و استراچان، بینی برنامههای بازچرخه ریزی وهای مرتبط با برنامهپیوستگی: تناوب فعالیت -6

 (.2005؛ سگارز،2017

 (.2017ها و نقش مهم برنامه و اتصال تخصیص منابع به برنامه )شیلدز و رایت،توان(: میزان توجه به برنامه) شدت -7

 (.2000مهارت: دانش فنی و تخصص برنامه ریزان )فیلیپس و موتینهو، -8

دستیابی هنگام تدوین برنامه استراتژیک )مشایخ، بینانه شرایط محیط حال و آینده سازمان و تعریف اهداف قابلبینی: بررسی واقعواقع -9

1386.) 

و  سازمانی در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک )اقتباس از: سرورسازی اجزای برنامه و اجزای درونهماهنگی: ارتباط و هماهنگ -10

 (.1390؛ رضاییان،1394همکاران، 

؛ آسیان و 1388)اقتباس از: حقیقی وهمکاران،  (یادگیری با مثالعنوانبه) زمان طول در ریزیبرنامه هایقابلیت بهبود توانایی: بهبود -11

 (.2013؛ خانی،1389همکاران، 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
باشد و های سازمان میهای استراتژیک هدایتگر فعالیتریزی سازمان دارد. برنامهبرنامهریزی استراتژیک جایگاه مهمی در مدیریت و برنامه

توان گفت که ارزیابی برنامه استراتژیک تواند به مدیریت در راستای حفظ بقا توأم با رشد سازمان کمک نماید. با توجه به آنچه بیان شد میمی

گیر آن خواهد شد آگاه سازد. تواند سازمان را از مشکالتی که در آینده دامنبرنامه استراتژیک میباشد. ارزیابی ای برخوردار میاز اهمیت ویژه

این پژوهش سعی گردید با  ریزی آگاه سازد. دروسیله عالوه بر مدیریت صحیح منابع، مدیریت سازمان را از خطاهای احتمالی برنامهتا بدین

های پژوهش حاضر یازده ه معیارهایی برای ارزیابی برنامه استراتژیک استخراج شود. طبق یافتهشدهای انجامبررسی ادبیات تحقیق و پژوهش

 -مهارت -توان -پیوستگی –مشارکت –جریان –تمرکز –رسمیت –اند از: جامعیتمعیار نهایی مدنظر قرارگرفته است این معیارها عبارت

ارهایی را که بیشترین تناسب برای انجام ارزیابی برنامه استراتژیک را دارند مدنظر بهبود توانایی. سعی شده است تا معی -هماهنگی -بینیواقع

 تواند به تدوین بهتر برنامه استراتژیک کمک نماید.شده میرسد معیارهای ارائهنظر می قرار بگیرد. به

 
 منابع

گوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی (، طراحی ال1392آذر، عادل؛ حمید خداداد حسینی؛ اسداهلل کردنائیج؛ هاشم معزز، )

 .115-135، ص ص 13راهبردی پویا، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 

له مدیریت فازی، مج AHP(، ارزیابی برنامه استراتژیک در شرکت های تولیدی با استفاده از 1388آسیان، سبحان؛ محمد همتی؛ کوروش سمندی زاده، )

 .7صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سال چهارم شماره 

 (، مبانی مدیریت استراتژیک، ویرایش چهارم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.1390اعرابی، محمد، حمیدرضا رضوانی، )

زی استراتژیک در سازمان بهزیستی، فصلنامه اطالع رسانی. علمی.آموزشی نواندیش سبز، سال (، مدل برنامه ری1394امینی، فتانه؛ علی محمد مصدق راد، )

 نهمف شماره سی وشش.

مالیر، همایش  دانشگاه موردی مدل مطالعه اساس بر عالی آموزش مراکز راهبردی (، ارزیابی1394محمدتقی امینی، ) فراهانی ؛ باقری، معصومه؛ علی کنگرانی
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 آموزش.ملی مدیریت و 

رارنیا، چاپ دوم، انتشارات (، برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه مهدی خادمی و قربان ب1388ام، ) برایسون، جان.

 آریانا قلم، تهران.

 :تهران شورینی، خلیلی سهراب ترجمة راهبردی، مدیریت و ریزی برنامه ،(1384، )رابینسون و ییرس

 .کتاب یادواره انتشارات

(، ارایه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری مورد مطالعه: سازمان 1391جعفریان، مهدی؛ امیرسامان خیرخواه، )

 زیباسازی شهر تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول.
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