
 چکیده

 سه، این واقع در.زند می رقم را آینده خود و دارد قرار گذشته های پیامد تاثیر تحت کنونی های فعالیت همواره

 با | گذشته از ما. کنند می عبور آن از عالم های پدیده همه و انسان و اند متصل بهم که هستند هایی گذرگاه

 حوادثی چه دانیم نمی خواند می خود سوی به را ما پیوسته آینده که حالی در اما یابیم می در را حال و خبریم

 کنونی جهان آلودِ شتاب تغییراتِ و سریع تحوالت. زد خواهد رقم ما برای را سرنوشتی چه با و دهد می رخ آن در

 نظامها و انسانها داناییِ و توانایی که امروز رقابت در جهان در. است کرده تر آمیز ابهام را آینده آن پیامدهای و

 خواهد چگونه و کجا به را ما دانیم نمی که قدرتی پر جریان در آنکه، بجای ، آنهاست پایداری و ماندگاری شرط

 توصیه را آن عالم دانایان که بخشی لذت اما زحمت پر حال عین در و عاقالنه کار بسپاریم، سرنوشت به را خود برد،

 های سرنوشت و ها هدف سوی ها انرژی و ها حرکت به دادن جهت برای را آینده کنترل که اینست کنند می

  بگیریم بدست مطلوب

 جهت و کند، می تعیین را سازمان مقصد که است آینده کنترل راههای از یکی استراتژیک با راهبردی ریزی برنامه

 گیری جهت و مقصد دادن نشان با استراتژیک ریزی برنامه. سازد می هماهنگ مفصد آن بسوی را ها فعالیت همه

 زمینه در جدید روشهای جستجوی در که است مدیرانی برای راهنمایی چراغ واقع در شده ترسیم نمای دور بسوی

 باشیم نکرده ترسیم آینده برای را روشنی دورنمای و باشیم نداشته رفتن برای هدفی اگر. هستند دورنگر مدیریت

 کجا به ندانیم( ۱۳۷۶ کلویی، شریفی ترجمه بیلو،) استراتژیک ریزی برنامه اجرای راهنمای کتاب مولفان بقول و

 استراتژیک ریزی برنامه امروزه. رساند خواهد آنجا به را ما راهی هر و برویم راهی چه از کند نمی تفاوت ، میرویم

 ریزی برنامه کاربرد. است شده شناخته موفق رویکرد یک عنوان به گوناگون کشورهای آموزشی های نظام در

 استقبال به واکنشی نه و "فراکنشی" صورت به ریزان برنامه که دهد می امکان آموزشی نظامهای در استراتژیک

 فرایند یک استراتژیک ریزی برنامه واقع در(. ۱۹ ص ۱۳۸۵ بازرگان، و مشایخ ترجمه هرمن و کافمن) بروند آینده

 رسیدن برای موثرتری های تاکتیک و راهبردها موجود، های موقعیت و واقعیات به نسبت دورنگری با. است پویا

 آموزشی و فرهنگی اقتصادی، بزرگ موسسات و بنگاهها و سازمانها اکثر دلیل بهمین. دهد می ارائه را بهتر فردای به

 و شود می افزوده آن شتاب پر مرتب ۱۹۷۰ دهه از بویژه که شتابی بر تغییرات با هماهنگی و بازار در رقابت برای

 تا دارند راهبردی های برنامه تدوین برای ای مجدانه تالش است شده انگیز شگفت یکم و بیست قرن اول دهه در

 .بسازند توانند می و خواهند می که آنگونه را آینده و نمانند عقب زمانه گردونه از بتوانند

 یک تدوین و طراحی به بتواند که است هائی داده آوردن بدست و سازی زمینه آن هدف که نیز پژوهش این در

 .شود منجر کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان به وابسته کرج مربی تربیت مرکز برای راهبردی برنامه



 نزدیک آن بسوی قدم یک گام هر پیمودن با که است شده پیشنهاد راهبردی برنامه تدوین برای اساسی گام ده

 علمی روش به و مربی تربیت مرکز انسانی نیروهای جانبه همه مشارکت و همکاری با پژوهش این. شویم می

  .نماید وارائه تدوین مرکز برای را راهبردی برنامه یک کلی چارچوب و رود پیش هشتم گام تا دارد کوشش

 تدوین و مطالعه تعیین:  دوم گام( : حال و گذشته) موجود وضع ارزیابی و بررسی:  اول گام: از عبارتند گامها این

 ماموریت، تعیین سوم گام اهداف، و انداز چشم حرفهای و فنی های پژوهش وبیت مربی تر زکمر راهبردی برنامه

 با تهدیدها و ها فرصت وضعف قوت نقاط تعیین ایرونی بی و درونی محیط تحلیل و تجزیه و بررسی:  چهارم گام

: هفتم کام کالن، های برنامه تدوین: ششم گام برنامه، اجرایی های سیاست پنجم گام SWOT جدول از استفاده

 ارزیابی دهم گام برنامه، اجرای: نهم گام ها، برنامه تصویب و بخشی اعتبار هشتم کام عملیاتی های برنامه تدوین

 گیرد می قرار بحث مورد آن اهمیت و ضرورت پژوهش، مساله تمهین ضمن فصل این در برنامه مستمر اصالح و

 .شود می تعریف کلیدی مفاهیم و اصطالحات پژوهش، های سوال او اهداف بیان از پس و


