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 گفتارپیش

برای کارمندان موسسات  دوره های آموزشی بردبرای تنظیم و پیشی کتاب آموزشاین 

 .ترتیب گردیده استافغانستان  غیردولتی در

موسسات با همکاری  2013 چمارماه در   (ACSSI)مدنی افغانستان نهادهایپروژه حمایت از 

 Japan)و ( Japan AAR) - (Peace Winds Japan) هریک موسسۀنی ااپج غیردولتی

International Volunteer Centre)   ن آغاز ااپج وزارت امور خارجۀ کمک مالیبا و

مدنی به منظور گسترش خدمات به  نهادهایاین پروژه تقویت کارکردهای از هدف . گردید

گیری و آموزش به منظور ارتقاء فرا ،ظرفیت ارتقای ،و ولسوالی ها از طریق هماهنگی والیت ها

شهروندان نیازهای اساسی و حمایت از حقوق به  کارامؤثر و  رسیدگیآنها برای  های اناییتو

 .است افغانستان

 

 

 

 

 (ACBAR) ها اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان
  

 

 (ANCB) اداره هماهنگی مؤسسات غیردولتی افغانی  

 

 
 (SWABAC)  ادارۀ هماهنگی جنوب غرب افغانستان و بلوچستان  
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 مقدمه

ه کمک هماهنگی افغاناداره برای انکشافی و بشری )اکبر(هاای
ACBAR 

 مؤسسهیک  )اکبر( ها اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان

اطالعات و سازی ک یبستر شرزمینه و است که  غیر دولتی و ، مستقلداخلی

در عضو )اکبر( دولتی ملی و بین المللی  غیر مؤسساتشبکه سازی برای 

  .سازدفراهم می  را افغانستان

 

 ANCBگیمؤسساتغیردولتیافغانیاهنادارههم

 عنوان شبکۀ از به 1991در سال گی مؤسسات غیردولتی افغانی اهناداره هم

بر وجود یک  پشاور پاکستان بر اساس نیازشهر در ملی غیردولتی  مؤسسات

نهادهای ، مختلفنهاد های فعالیت های  در هماهنگی یجادجهت امیکانیزم 

ها  تا هماهنگی فعالیتگردید ایجاد افغانستان در مؤسسات غیرحکومتی و  ذیربط

و متحد سازمان ملل  ،بین المللی مؤسسات ،یدولت ادارات در میان اعضای آن با

 .نمایدرا تامین کننده سایر مؤسسات تمویل 

 

 SWABACوبلوچستانافغانستانربغادارۀهماهنگیجنوب

غیر  ،غیر دولتی مؤسسهیک غرب افغانستان و بلوچستان  ادارۀ هماهنگی جنوب

غرب افغانستان مستقر  جنوبزون سیاسی و غیرانتفاعی در افغانستان است که در 

 مؤسسات سازی هماهنگی فعالیت ها،  ظرفیت عرصهاین اداره در . باشد می

دیدگاه نظریات و دارد و  در افغانستان فعالیتعه مدنی جامهای  نهادغیردولتی و 

 .سازد ح محلی، ملی و بین المللی منعکس میورا در سط وضهای عنهاد

 

(، ACBAR) ها افغاناداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای 

ادارۀهماهنگی( و ANCBهنگی مؤسسات غیردولتی افغانی )اداره هما

الی  2013از سال  (SWABAC) وچستانغربافغانستانوبلجنوب
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تن از کارمندان موسسات غیردولتی و  7869 برای مجموعدر  ، 2019

مدنی  نهادهایحمایت از  پروژۀ در چوکات ، نهادهای مدنی در افغانستان

برگزار نموده در موارد زیر  های آموزشی را برنامه  (ACSSI) افغانستان

 :است

 پروپوزل نویسی -1

 وژهمدیریت دوران پر -2

 نظارت و ارزیابی -3

 مدیریت منابع بشری -4

  داری حسابمالی و مدیریت منابع  -5

  مدیریت تدارکات -6

 استراتیژیک ریزی برنامه -7

  های ارتباطات و غیره مهارت -8
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اولبخش

چگونگیایجادمفکورهبراییکپروژهواهداف

 (SDGs)انکشافپایدار
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:اهدافانکشافپایدارچگونگیایجادمفکورهبراییکپروژهو
گردند.  ترغیب میهای بکر و ابتکاری  نظریهبرای طرح  مطالعه کنندگان در این بخش

قسما و یا یا مشکلی است که و ای آغاز می شود که ناشی از نیاز ه ایدهمفکوره و با ها  پروژه

پروژه  یک  ایدۀ شود که چگونه توضح داده میاست. در این بخش  به آنها رسیدی نشده کال

و برنامۀ پایدار  اهداف انکشاف، گانهای تمویل کنند خواستبا را  را طرح و با کدام روش آن

 .انطباق دهیمملی  های اولویت

 پروژهچیست؟

مشکل، منظور حل یک  به، یافته مشخص و سازمان اقداماتمجموعۀ از عبارت از پروژه 

کنندۀ مردم، در صورت وجود  تها و یا رفع هر وضعیت ناراح هخواست ،هانیازرسیدگی به 

هر پروژه  .(دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحیعدم  )مثال.باشد می ،یک فرصت مساعد

در نظر برای آن بسته و سیستم پویا یک  حوظلماست و به همین  انجامآغاز و  نقطۀدارای 

ریزی  برنامهد: وشمی مدیریت پروژه ایجاد  مولفۀنظرداشت چهار در  شود که با گرفته می

(Plan)یندها، فرآ (Processes) مردم ، (People)  و قدرت (Power) مراتب یا سلسله .

 ،بندی یا زمان تقویمشوند که عبارت است از  میمواجه محدودیت سه  ها معموال با پروژه

به حیات پروژه، در طول که هر یک از آنها می تواند  - در پروژه های کیفیتمعیار هزینه و 

و  اقدامات ،رسمی اسنادتعدادی از . هر پروژه باشد ،قابل تشخیص و پیمایشعینی صورت 

 .پیامدهای که ممکن مثبت و یا منفی باشد را در پی داردبرخی از 

 بعضا به هم وابسته استپیوسته و  هم های به ای از فعالیت مجموعه ، پروژهمدیریت پروژهدر 

زمان مشخص مدت های دیگر در طی  منابع و محدودیت ،که با در نظر گرفتن هزینه ها

همچنان . پیدا نمایدانجام خص مشهدف یک رسیدن به جهت  باید ها فعالیت .گردد میاجرا 

 inputs and) هایداد دادها و بیرون درونمجموعه ای از  توان گفت که پروژه می

outputs) گیرند.  است که برای رسیدن به یک هدف مشخص مورد استفاده قرار می 

آن برای  حصولکه  ختم پروژه است،در  مطلوبوضعیت تعریف کننده پروژه هدف 

آنرا  د. می توانشومی پنداشته ریزی شده ضروری  های طرح برنامهدستیابی به مزایای 

 ود:نمتنظیم  (SMARTبگونۀ )
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 مشخص (Specific) 

 قابل پیمایش یا اندازه ( گیریMeasurable) 

 یافتنی  دست (Acheivable) 

 مؤسسه( و امکاناتینانه )با توجه به وضعیت فعلی ب واقع (Realistic) 

 بندی شده زمان (Time Bound) 

1انواعپروژه
 

 به  .کنند می فرق هم از ها مولفه از بعضی درنظرداشتت با و نبوده یکسان ها پروژه همه

 نظر مد باید سازد می متفاوت هم از را هاآن که عواملی پروژه، مثمر و موثر تطبیق منظور

  شوند. گرفته

 :هافعالیتچگونگی به نظر پروژه نوعیت

 بسیار  ریزی برنامهنیاز به و  بوده ابتداییبین وظایف  رابطه : هنگامی که هایسادهپروژه

در همچون  .گردد ساده تلقی میپروژه  ،نباشد ها دهی فعالیت یا سازمان دقیق و جزیی و

 .باشند یمک یشر دهای ذیربطنهایک تیم کاری کوچک و معدود  ها پروژه

مغلقپروژه میان  یهای زیاد وابستگی و بودهگسترده بسیار وسیع و : شبکه پروژه های

 وجود دارد. ها و وظایف فعالیت

 :لیتمومنابع به نظر پروژه نوعیت

 گیرد صورت می دولتی های سازماناز طریق های مالی  کمک: هماعمنابع. 

 گیرد صورت میخصوصی  های دیگر سازمانیا  تجار توسطمالی  کمک: خصوصیمنابع. 

 گیرد صورت میو خصوصی  هماعمنابع  یبترک های مالی از  کمک: لطتمخمنابع. 

 آن:محتوایبهنظرپروژهنوعیت

 و رنج کاهش ،مردم جان نجات" برای بشردوستانه اقدامات :دوستانهبشرهایپروژه 

  .طبیعی حوادث از ناشی حوادث و بشری های بحران وقوع هنگام در انسانی کرامت رعایت

                                            
1
 https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-

project 

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project
https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project
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 درازمدت در مردم نیازهای ساختن برآورده منظور به که :انکشافیهایپروژه 

 .پردازد می

 :زمان به نظر پروژه نوعیت

 مدت کوتاه 

 مدت، میان  

 مدتدراز 

2مفکورهبرایپروژهبهترینانتخاب
 

از نیاز و یا مشکلی است که قسما و یا  های آغاز می شود که ناشی ها با مفکوره و ایده پروژه

  کال به آنها رسیدی نشده است. 

 و دانش دارای افراد از گروهی یا فردی که گردد می خلق زمانی پروژه یک ایده و مفکوره

 برای را خدماتی ندنتوا می که نمایند احساس دیگر های مهارت برخی یا و تخصصی تجربۀ

 د.نده ارایه انسانی عۀجام نیازهای رفع یا و مشکل یک حل

 درون از آید:می وجود به تواند می مختلف جوانب از ها پروژه های ایده و ها مفکوره

 تمویل سایر و دولت از ،آینده یا و کنونی کنندۀ تطبیق شرکای از ،همکار های سازمان

 غیردولتی مؤسسات یا دولتی ادارات به خاص های نگرانی با جوامع اوقات بعضی گان.کنند

 در و نموده شناسایی را مشکالت غیردولتی مؤسسات ،دیگر موارد برخی در آورند. می روی

 .گیرند می دست به را عمل ابتکار پروژه و جدید های ایده اندازی راه

 و ممکن های فرصت ،پروژه یک طرح یا و کامل تحلیل انجام از قبل باید مؤسسه

 نهادها سایر توسط ها پروژه چنین مشابه تطبیق ازعدم و نموده شناسایی را امیدوارکننده

 برای را زیر عامل سه حداقل باید مؤسسه د.نمای حاصل اطمینان دیگر سازمانهای یا

 بگیرد: نظر در پروژه های ایده لوکنتر

 باشد. داشته مطابقت افغانستان ملی های اولویت برنامۀ با باید پروژه های ایده 

 نهاد پالیسی و کشور انکشافی ژییاسترات ،شوندگان فیدمست نیاز با مطابق باید پروژه ایده 

 باشد. کننده تمویل

 و انسانی ،مالی امکانات  بر همیشه ،فرصت یک از استفاده یا و مشکل یک به رسیدگی 

 .است وابسته  سازمانی

                                            
2
 http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-

project-proposal 

http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
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 براییکپروژهایدۀجدیدتشخیصروش

یل وضعیت اولیه و تدوین و ند از: تجزیه و تحلا دو مرحله مهم در شناسایی پروژه عبارت

 مردماین مراحل با همکاری نزدیک با  ،های پروژه. به عنوان یک قاعده اولویت بندی ایده

و شورای   (CDCs)ی)شورای انکشافی محلدیده، نمایندگان یا نهادهای آنها  آسیب

اطالعات جمع آوری شده باید با  تمامیشود.  ( انجام میDDAs) انکشافی ولسوالی 

یا بررسی دقیق  ،، triangulationجانبه یا  مقایسۀ سهده از روشهای مناسب )استفا

Crosschecking، گرددو غیره( تأیید  نوشتاریمقایسه با منابع  و. 
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3طرحایدههایپروژه
 

خواست رتبط با مباید برای ارزیابی ایده های جدید پروژه  کلیدیمعیارهای 

اولویت های و پالیسی ها و  انکشافی دولتبا اهداف همسویی در و  مستفیدشوندگان

 .باشدکننده  مؤسسات تطبیقکنندگان و تمویل ژیک یاسترات

ریزی و تجزیه و تحلیل وظایف در این  برنامه؛ پروپوزلایده پروژه به مفکوره و برای انتقال 

ایی مراحل شناس ،قدمه ها. این قرار دارد شما دسترسدر  واست بخش توضیح داده شده 

 .پروژه را نشان می دهددوران  و تهیه پروپوزلالی 

 اصلی مشکلبا تجزیه و تحلیل که پروژه است  ترتیبروند نمایی از  ،پروژه دوران مدیریت

(core problem)  و شناسایی  معضلهبازگرداندن هدف مورد نظر به یک و شده آغاز

کدام  ،وجود آمده است بهمشکالت مرتبط با آن با طرح این سوال که چرا این مشکل 

 یدۀا پس از طرحکه کرد فراموش نباید  ادامه می یابد. ؟گردد می آن  ایجادسبب عواملی 

 !قرار داد تحلیلمورد تجزیه و نیز را  نهادهای ذیربطو  ینۀ مورد نظرزمباید پروژه 

ژه پرو دورهایده پروژه فقط اولین مرحله در مفکوره و که  توجه داشتهر صورت، باید به 

را مد نظر داشته باشید  ریزی وقت کافی برنامهاست. برای تجزیه و تحلیل دقیق و مراحل 

 .بلکه رسیدن به هدف نیز موفقانه خواهد بود ،تا نه تنها برنامه شما موفقیت آمیز شود

اجرا می قابل ایده پروژه را با موفقیت که مفکوره و آنچه  ،ریزی مناسب برنامهاز برعالوه 

 :د زیر استسازد موار

 ؛واقعی مشکالترسیدگی به  •

 اهداف و فعالیتهای واقع بینانهداشتن  •

 است.قرار گرفته ارزیابی احتمالی پروژه به دقت مورد خطرات  از این کهاطمینان  •

 است. را داراظرفیت کافی برای اجرا و مدیریت پروژه  مؤسسهکه  از ایناطمینان  •

 شود.خواهد ت منجر به نتایج پایدار / طوالنی مدپروژه  •



                                            
3
 http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-

en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas 
 

http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
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4هایمؤفقیتگام
 

از  جانبه و همهابتدا یک تحلیل کامل  تامهم است  ،موفقو  خوبپروپوزل یک ترتیب برای 

بر  صورت گیرد.اند موجوده متاثر شده مشکل  ازکه ، مشکالت و افرادی فعلی وضعیت

ژی یستراتو روش یا اپروژه : اهداف خواهد شدتعریف ، پروژۀ شما اساس این تجزیه و تحلیل

  .نمایید از آن استفاده می، هدفبرای رسیدن به که پیشنهادی 

می شود:  مبدلعملی پالن تحلیل به یک تجزیۀ و مرحله یجۀ ریزی، نت برنامهدر مرحله 

تجزیه و در طول مرحله شود.  شده و بودجه ساخته می ریزی ها مشخص و برنامه فعالیت

مباید از  ،ریزیبرنامهتحلیل و  در سطوح  نهادهای ذیربط به شمول ،شارکتیرویکرد

 .گرددمختلف استفاده 

 مقدماتیهایقدمه -

 کنیدمطالعهدقتبهراهارهنمود (1

های رهنمودبرای درک دقیق ها را با دقت مطالعه کرده و رهنمودضروری است که 

کمک کننده در  رازان تبا هم ،و اطمینان از پوشش همه نکات کنندگانتمویل 

که در افرادی  آن عده. در عین حال مهم است حث صورت گیردطرح پروژه ب

آنها را  ،هم در خارج از سازمانیا در داخل و دخیل خواهند بود چی  پروژه تطبیق

و به نظریات شان  ساختهشامل ریزی و ارزیابی  برنامهدر فرآیند تجزیه و تحلیل و 

 .ارزش قایل شوید

 پروژهایدهومفکورهدهیشکلونظرخواهیابتداییجلسهتدویر (2

برای جمع آوری  نهادهای ذیربطبا تیم و احتماالً سایر نظرخواهی جلسه تدویر 

، سؤاالت زیر را مهم است. در این جلسهبسیار به پروژه بطتافکار اولیه و مشکالت مر

 د:شوایده پروژه روشن مفکوره و از خود بپرسید تا 

 نیاز / مشکل(؟م نظر به کدا مثالشود )باید تطبیق پروژه  چرا 

                                            
4
 http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-

project-proposal 

http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
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  خواهد بود چگونه مطلوبوضعیت  

 از  متوقع مانتایج و  ،)اهدافبدست خواهیم آورد پروژه را با  چیچیزی

 ؟چه خواهد بودخدمات /  عرضۀ

 کدام روش ها مورد  ،پروژه به نتیجه می رسد )یعنی کدام فعالیت ها چگونه

 د(؟ناستفاده قرار می گیر

 بیرونی عوامل ما  یاه هت آن بسیار مهم است )فرضیبرای موفقی کدام

 ؟ پیش شرط فعالیتهای ما چیست؟(اند اهکدام 

  اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی موفقیت پروژه )روش های اندازه گیری

 ؟بدستآوریمازکجارا نتایج( 

 نیاز است )از نظر منابع انسانی و منابع دیگر(؟ هاوسیلهکدامبه 

  (؟آن چقدر خواهد بود)یعنی بودجه  خواهد بود چقدرهزینه پروژه 

 

 آنهاباوگوگفتواحتمالیشرکایشناسایی (3

وقت آن است که سایر  ،تری در مورد پروژه داشتید واضح ایدهمفکوره و هنگامی که 

انتفاعی باشند را در پروژه شریک شدن مند  که ممکن عالقه سازمانهایغیر

 .شناسایی کنید

 تحلیلقدمههابرایتجزیهو

 ذیربطنهادهایتحلیلوتجزیه(analysis stakeholder)

، زمان آن برای شما ایجاد گردیدایده در مورد طرح پروژه مفکوره و به محض اینکه 

 ،پروژه مستفیدشوندگانل وشم بهمهم را شناسایی کنید:  نهادهای ذیربطاست که 

القوه تحت تأثیر خصوصی و دولتی که به طور بسکتور های کنندگان، تمویل شرکاء و 

 پروژه شما و نتیجه آن قرار می گیرند.

 سنجینیاز 

، نقطه شروع هر پروژه باید براساس تا چه حد تجربه دارد یک سازمانمهم نیست که 

نیازهای قبل از  دقیق ارزیابی نیازها و تحلیل وضعیت باشد. به دلیل عدم ارزیابی
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 وانسته اند به اهداف خود برسند.نت انکشافیطراحی پروژه، بسیاری از پروژه های 

 موارد زیر پروژه با ارزیابی به موقع آغاز شود تا مرحلهبنابراین، ضروری است که هر 

 :گردند تفهیم

 شوندگانمستفیدنیازهای:  

مستفید نیازهای برای استفاده بهتر ابزار جهت جمع آوری معلومات الزم است تا 

دقیق و درست به گونه وجود ممشکالت و  هقرار گرفتتحلیل مورد تجزیه و  شوندگان

 آنهاد که شما قادر به مقابله با نوجود دار ی. بسیاری از مشکالتگردد تشریح آن

نیستید، بنابراین زمان و منابع محدود خود را بر روی اطالعاتی که می توانید به موقع 

 .سازیددریافت کنید متمرکز 

 تمویلهایاولویت کشور در را در مورد این های مربوط رهنمود :نیازمندکننده

را در مرحله مقدماتی  ها اند کدام (5)موضوعی ساحاتچگونه درخواست ارایه کرد و که 

 با دقت مطالعه کنید. 

 تان کاری شرکای و شما سازمان در مورد  و ارایۀ معلومات نوشتن: ظرفیت

هاد می کنید باید تجربه و منابع را در نظر بگیرید. پروژه ای که شما پیشن ،ماموریت

آن باشد. به خاطر داشته باشید  و ماموریت ماموریتبه نفع سازمان شما و مطابق با 

باید از  ،شده به اثر مشاهدات شما برای درک نیاز واقعی و نه فقط نیاز محسوسکه 

تمامی  استفاده کنید چون مستفیدشوندگانبه ویژه  ،دیگر نهادهای ذیربطدانش 

  نمی دانید.شما  موارد را به تنهایی

 و وضعیتتجزیه  ساحۀتوسعه در سطح انکشاف و وضعیت فعلی و  -(6)تحلیل

طرح و دیزاین پروژه تحت معموال . پروژه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردتطبیق 

و  ، زیرساخت ها، اقتصاد، سیاستویجغرافیاچون؛ وضعیت بیرونی عوامل تأثیرات 

، سرمایه انسانی و وضعیت صحیو زمینه فرهنگی،  دولت، زندگی اجتماعی پالیسی

 .گیرد قرار می اجتماعی و محیط زیست

                                            
5
 . Thematic areas 

6
 .situation analysis 
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 ر یکی از جنبه های زندگی جامعه تأثیر بتحلیل این که آیا پروژه شما  -بیرونیتأثیرات

تأثیر  آندر اجرای پروژه و نتایج عوامل ا اینکه یکی از این شت و یگذاخواهد منفی 

 .میشود نداشتهپالزمی  داشته باشدمی

 ابعاد راه حل  را تعریف کنید، این تعریفمشکل ای که نحوه به هر –شناساییمشکل

از  و دقیق تعریف واضح داشتن یک، بنابراین خواهد کرد شما را تعیینمطروحه های 

 .باشد و حیاتی می مهممشکل 

شما به که را شناسایی کنید  مردم نیازمندمشکل اساسی  واصلی  ضرورتدر این مرحله، 

: این مشکل هستید در چارچوب زمانی و بودجه و ظرفیتهای سازمان خود دنبال حل آن

. باز هم می قرار دهید را تحت نظرسنجی و بحثمشکالت مرتبط سایر شماست.  آغازین

مشکالت و پاسخ های این  نهادهای ذیربطتوانید از رویکرد مشارکتی بهره مند شوید: 

عوامل و شما می توانید یک درخت مشکل ایجاد کنید که  انند.دببهتر شاید سؤاالت را 

برای توضیحات  .سازدمشکالت را نشان دهد و سلسله مراتب آنها را نمایان  پیامدهای

 بیشتر مثال و نمونه زیر را مشاهده کنید:

 

 

 

 

 

 

 

(problem treeچگونگیترسیمدرختمشکل)
ست. برای این کار به چند پارچه کاغذ، برای نوشتن مشکالت، که  هی و اشتراکیترسیم درخت مشکل، عموما یک امر گرو

 گردند، نیاز است.  بندی می پسانتر به عوامل و پیامدها و روابط آنها با همدیگر تقسیم

تواند یک مشکل پنداشته شود، فکر شده و هر مشکل بیرون   قدم اول: در گام نخست باید در مورد تمام مواردی که می

 نویس گردد. 

های دیگر است را  کنید مشکل کلیدی و آغازگر سایر مشکل قدم دوم: از میان مجموعۀ مشکالت، یک مشکل که فکر می

 انتخاب نمایید. 

 قدم سوم: سایر مشکالتی که به مشکل اصلی یا آغازگر ارتباط دارند را زیر نظر قرار دهید. 

و پیامدها را ایجاد نمایید، یعنی در میان مشکالت موجوده، کدام یکی قدم چهارم: در این مرحله، سلسله مراتب عوامل 

مشکل عامل است و کدام یکی پیامد یک مشکل. آنهایی که عامل اند باید در پایان و آنهای که پیامد هستند را در باال قرار 

 دهید. 

ید این باشد که چه چیزی عامل این قدم پنجم: سایر مشکالت باید به همین گونه ترتیب و تنظیم گردد. سوال رهنما با

مشکل بوده است و چه چیزی عامل مشکل بعدی، و به همین ترتیب تا آخر، چون هر مشکلی بنفسه، عامل و پیامد دارد. 

 اگر یک مشکل مثال دو عامل دارد، هردو را در یک ردیف قرار دهید. 

 توسط یک خط با هم ارتباط دهید.  قدم ششم: مشکالت را با درنظرداشت عامل و پیامد آنها با همدیگر

قدم هفتم: حاال دیاگرام ترسیم شده را مورد بازنگری قرار دهید. از خود و اعضای گروه بپرسید که آیا مشکل مهمی باقی 

 مانده است که در این جا گنجانده نشده باشد. اگر جواب مثبت بود، مشکل را در جای درست آن قرار دهید. 

 ا در یک نسخۀ کاغذ نقل )کاپی( نموده و آن را برای دیگران جهت نظریات شان شریک نمایید. قدم هشتم: دیاگرام ر
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7: نمونه ای از درخت مشکل03شکل 
  

  (8)تعیینمقاصد 

عمومی  هدفتعیین  ،نکته مهمی در فرآیند طراحی پروژه ،تمشکالز شناسایی پس ا

 است که اساساً بر سایر مراحل تأثیر می گذارد. خصوصیو 

مشکالتی را که در  ،شما می توانید با تغییر دادن اظهارات منفی به موارد مثبت

دیل کنید: به به اهداف بالقوه پروژه تبرا تحلیل شناسایی کرده اید  مرحلۀ تجزیه و

ه یارا"به اطالعات می تواند به هدف مهاجران عدم دسترسی  مشکلِ :مثال گونه

تبدیل  "درخت اهداف"تبدیل شود. اکنون درخت مشکل به  "اطالعات به مهاجران

  شده است. نمونه ای از یک درخت هدف را مشاهده کنید.

                                            
7
  EuropeAid Project Cycle Management Guidelines (p67f) 

8
 . Objectives 

کاهش ماهی و کاهش 

 درآمد مردم

آلودگیآبدریا–تجزیهوتحلیلدرختمشکل  

تشدید تهدیدها در 

 برابر اکوسیستم دریا

افزایش امراض 

ناشی از آلودگی 

ویژه در  آب، به

های فقیر خانواده  

کیفیت آب دریا درحال 

 خراب شدن

ش وجود کثافات افزای

 جامد در آب دریا

شمار زیادی از مردم و 

ها، فاضالب را در دریا  کارخانه

ریزند می  

های که  فاضالب

نباتات هدایت 

شوند، مضراند می  

مواد آالینده، مدیریت 

شوند نمی  

مردم از عوارض 

تراکم کثافات 

 ناآگاه هستند

قی های حقو ارگان

پاسخگو وجود 

 ندارد

 20% مردم و  40

% تجار به 

های زهکشی  شبکه

 وصل نیستند
ادارۀ حفاظت از 

محیط زیست 

درست کار 

کند نمی  

برای آگهی عامه 

کار صورت 

 نگرفته است
آلودگی در صدر 

های سیاسی  برنامه

 نیست

نبود سرمایۀ کافی و برنامه 

 در حکومت محلی

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
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9: نمونه ای از درخت اهداف04شکل 
 

 

 هااستراتیژیمورددرگیریمیمتص 

ترین و عملی  و انتخاب مناسب تا استراتیژی های مختلفبرای موفقیت یک پروژه ضروری است 

را در . سؤاالت زیر ه شوددر نظر گرفتبرای رسیدن به هدف و مقابله با مشکالت  ترین استراتیژی

 ژی از خود بپرسید:یاستراتمورد انتخاب 

  ؟باشدنه نوآورامی تواند چگونه 

 به مشکل چیست؟ رسیدگیپروژه به راه حل های فعلی برای  اضافی ارزش 

  امکان پذیر است؟ ما در نظر گرفتن تخصص و منابع کنسرسیومآیا 

  ؟پذیر است که در نظر گرفته شده است، امکانزمانی  محدودهآیا در 

                                            
9
  EuropeAid Project Cycle Management Guidelines (p67f) 

ماهی و  افزایش

درآمد مردم افزایش  

کاهش  تهدیدها در 

 برابر اکوسیستم دریا

کاهش امراض 

ناشی از آلودگی 

ویژه در  آب، به

های فقیر خانواده  

کیفیت آب دریا درحال 

د یافتن است بهبو  

کاهش وجود کثافات 

 جامد در آب دریا

کاهش تعداد مردم و 

های فاضالب را در دریا  کارخانه

ریزند  می  

های که نباتات  فاضالب

شوند، مضر  هدایت می

 نیستند

مواد آالینده، مدیریت 

شوند می  

مردم از عوارض 

تراکم کثافات اآگاه 

 هستند

قی های حقو ارگان

 پاسخگو وجود دارد

در صد مردم و تجار 

های  که به شبکه

زهکشی وصل استند 

 افزایش یافته است
ادارۀ حفاظت از 

محیط زیست 

کند درست کار می  

برای آگهی عامه 

کار صورت گرفته 

 است
آلودگی در صدر 

های سیاسی  برنامه

 قرار دارد
وجود سرمایۀ کافی و برنامه 

 در حکومت محلی

افزایش 

زارگ سرمایه

ی روی 

  مردم

 درخت هدف

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
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  کننده و اهدافی که تمویل  نهادهای ذیربطاولویتهای مهمترین ، ماموریتآیا با

 مطابقت دارد؟تعیین نموده است، 

  آیا از نظر فرهنگی حساس است و آیا محیط سیاسی برای چنین اقدامی مناسب

 است؟

  جنسیت حساس است؟در مورد آیا 

  ؟خواهد داشتمحیط زیست  باالیچه تأثیری 

  ؟خواهد بودآیا پایدار 

معلوماتبیشتردرموردپایداری

 ،گردیدمشخص  همانطور که در ابتدا .پس از ختم آن در ساحه ، یعنی دوام فواید پروژهپایداری

تمویل ادامه  ،پروژه و منظوری هدف بزرگتر و در صورت اعطااست به سمت یک پروژه شما گامی 

شما  های پروژه و فعالیتپایداری  ،تضمین نمی شود. بنابراین تمویل کنندگانتوسط آن  ویبودج

از چگونگی  های . نمونهگرددشما نیز منعکس  پروپوزلو در  گرفتهباید با دقت مورد بررسی قرار 

 پایدارتر شدن یک پروژه:

 محور پیگیریِ بهترین اقدامات بگونۀ پروژه، 

 های ملی دولت پالیسیچارچوب  انطباق آن با، 

  مهم را شامل شود )اطمینان از مالکیت  نهادهای ذیربططرح مشارکتی که از ابتدا

 احتمال بیشتر برای ادامه فعالیت های آغاز شده پروژه(. و در نتیجه در پروژه آنها

 یا ،ادغام در ساختارهای محلی و سیستمهای اداری 

  های آموزشی و برنامهمهارت توسعه. 

 

 تحلیلخطراتبالقوهکهممکنپروژهباآنمواجهشود 

ل : عوامشودعالوه بر تحلیل های قبلی، اکنون باید در مورد خطرات احتمالی نیز فکر 

ل مدیریت وخارجی که به طور بالقوه میتوانند پروژه شما را به خطر اندازند و فراتر از کنتر

 د.باش مدت تأثیر گذار پروژه هستند یا ممکن است بر اجرای پروژه ها و پایداری طوالنی
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به  چگونگی و اما باید در مورد راهکارها ،مشخص نیستبه وجود می آیند  ی کهشرایط

در  ممکن: صوت گیردحلیل دقیق تحتمال وقوع آن یا کاهش اثرات آنها رساندن ا حداقل

ژی دیگری یباشد؟ یا باید استرات ضروری به آنها رسیدگیفعالیت دیگری برای نظر گرفتن 

 انتخاب شود.

حتی اگر خطرات  -واقع بینانه باشد  باید : پروژهخجالت نکشید خطرات احتمالیاظهار از 

 ،و اعتبار شما را زیر سوال ببرند را دریابنداست دیگران آنها خاصی را ذکر نکنید ممکن 

شما اعتبار حتی به ماند و بناکام   ،این پروژه با گذشت زمان و هزینه بسیار ،یا بدتر اینکه

 . سؤاالت زیر را از خود بپرسید:ی وارد کندبیشترلطمه 

  ًتأثیر  قعمتو زمان مدت بهدستیابی نتایج  درتوانایی پروژه  برکدام عوامل خارجی احتماال

 ؟خواهند گذاشت

 چه تأثیری در پیشرفت و موفقیت پروژه خواهد داشت؟ 

  ست؟ زیاد، متوسط، کم؟ا تا چه حداین خطر  اتفاق افتادناحتمال 

  را داریم؟ کدام راهکارهابرای مدیریت خطر 

  ؟خواهد بوداین خطرات  ابو مقابله مسئول رسیدگی کی 

خطر قوی به احتمال مدیریت خطر را اتخاذ نکنید برای اسب شما یک استراتیژی مناگر 

پروژه را بهتر باشد که شاید پس  ،خواهد داشترا در پی تأثیر بزرگی  ود ق خواهد افتااتفا

. آغازگر شویدنیاز دیگر به عنوان نقطه شروع ضرورت و  از یکدر عوض کنید و نشروع 

 هایی که شناسایی کرده اید ایجاد کنید: خطر جدولی را برایمی توانید  ،برای مرور بهتر

 
 

: جدول تحلیل خطر05شکل  10
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 http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-
project-proposal 
 

ژی مدیریت استراتی سطح خطر احتمالی پیامدها خطر احتمالی

 خطرمالی

 مسوولیت

 تغییر حکومت

 

 

 

حکومت جدید طرح 

های حکومت قدیم را 

 رد می کند
 متوسط

شمولیت تمام احزاب 

 تیم پروژه سیاسی در آمادگی پروژه

http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
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 (11)یریزبرنامهقدمههابرای

 فعالیتهاریزیبرنامه 

 کنید: های زیر آغاز با ارایه پاسخ به پرسشها را  فعالیت ریزی برنامه 

o چی؟ 

o کجا؟ 

o وقت؟ هچ 

o برای کی؟ 

o توسط کی؟ 

 

 چوکاتترتیبجدول(منطقیFrameLog )  

 کاتاساس ایجاد یک چو ،های قبلی ریزی برنامهتحلیل و  تجزیه و و قدمه های مراحل

تمام  معلومات پروژه را در یک جدول طقی، من چوکات .شود شمرده میمنطقی برای پروژه 

 .دهد جا مینظارت و ارزیابی موثر  ،ریزی برنامهبرای 

ت که امروزه توسط بسیاری از رویکرد چارچوب منطقی مجموعه ای از ابزارهایی اس

با ایجاد چوکات منطقی برای یک  .شود کنندگان به کار گرفته می تمویلسازمان ها و 

مجموعه ای این در واقع  پروژه، میتوان تمام ابعاد آنرا بگونۀ دقیق و فشرده در نظر داشت. 

را به روش  ایده های خودتا مفکوره و است که به شما کمک می کند  یاز ابزارهای مختلف

 .نماییدواضح و استندرد تدوین 

 

 پروژهتکمیلپالنکاری 

که شما  گیردصورت می و بودجه  یکار پالنابزار توسط  ،منابعفعالیت ها و ریزی  برنامه

یک چارچوب  شاملکاری  پالن .آنرا عالوه کنیدبه عنوان ضمیمه ها خود  پروپوزلدر باید 

لحاظ این نشان یک  ازل پروژه است. و، نظارت و کنترزمان بندی ،ریزی برنامهمداوم برای 

مطمین د. باشمی ها آنها و تعیین مسئولیت زمان مدت تخمین  ،رابطه بین فعالیتهادهنده 

چوکات منطقی پروژه ایجاد گردیده بینانه بوده و با بر اساس  شوید که پالن کاری شما واقع

 است. 

                                            
11

 . planning steps 



18 
 

 بودجهترتیب: 

باشد. بودجه پروژه ابزاری است که  چوکات منطقیو  یکار النپباید مطابق با نیز بودجه 

پروژه استفاده می شود. بودجه پروژه مجموعی هزینه  تخمینتوسط مدیران پروژه برای 

ه بهزینه هایی است که احتماالً قبل از اتمام پروژه  تمامیشامل یک تخمین دقیق از 

 ده اند.رسی مصرف

 هامعیارمجددبازنگری 

 در شده ذکر یارهایمع و کرده مراجعه لیست چک به ،پروپوزل ارایه از قبل ،سرانجام

 تهیه رهنمود این براساس شما پروپوزل آیا که نمایید بازنگری را کننده تمویل رهنمود

 گیرد. می قرار یابیارز مورد معیارها همین اساس بر شما پروپوزل .خیر یا است، شده

 مالیهایپروژهبافرصتایدۀانطباق

نیاز به یک تحلیل دقیق دارد. تمویل کنندگان ارسال به  به خاطرپروژه  پروپوزلنوشتن 

 ، عناصر زیر را در نظر می گیرند:عمدۀ دوران پروژهاین مرحله 

 هت شایستگی ج)آیا پروژه معیارهای های مالی  شایستگی جهت دسترسی به کمک

 ؟(داردرا های مالی   دسترسی به کمک

  و  ها با اولویتمطابق )آیا پروژه  تمویل کنندگانهای مالی  پالیسیسازگاری با

 ؟(است تمویل کنندههای  پالیسی

 و مناسب ، نتایجکارا و پایدار از لحاظ هدف، ، مرتبط ،کیفیت و پایداری )آیا پروژه

 است؟(برای حمایت 

 مؤسسه طریق: از گرددهای مختلفی ایجاد  راهی تواند از پروژه های جدید م مفکوره

 تمویلدولت یا سایر طریق ، از فعلی یا آینده برای تطبیق پروژهشرکای طریق از  ،همکار

غیردولتی مؤسسات دولتی یا  اداراتبه  یکنندگان. بعضی اوقات جوامع با نگرانی های خاص

راه برای و نموده  مشکالت را شناسایی مؤسسات غیردولتی ،روی می آورند. در موارد دیگر

تمویل . برای نمایند پروژه ابتکارانه عمل میبرای طرح ایده های جدید مفکوره و اندازی 

برای شناسایی در ساحه انجام ماموریتهای خاص  ،مؤسسات تطبیق کنندهیا گان کنند

 ست.معمول ا امریک پروژه 

javascript:toggle('minipage_1141');
javascript:toggle('minipage_1141');
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 برایافغانستانپروژهبااهدافانکشافپایدارمطابقتمفکورۀ

 ،2030 در اجندای تعیین شدهانکشاف پایدار، تالش برای دستیابی افغانستان به اهداف 

، خصوصیسکتور  ، موسسات غیردولتی،جامعه مدنی ،همکاری مشترک دولت مستلزم

 .می باشدو شرکای بین المللی متحد سازمان ملل  نهادهای علمی، ،  جوانان

12هااند؟پایدارکداماهدافانکشاف

 ،عنوان اهداف جهانی شناخته می شودهمچنان به که  ،(SDGپایدار ) انکشافاهداف 

و اطمینان زمین محافظت از سیاره  ،فراخوان جهانی برای اقدام به منظور پایان دادن به فقر

 .استهمه مردم از صلح و سعادت  برخوردار بودناز 

در حالی که شامل زمینه  ،شده است ایجادهزاره  انکشافاهداف  مبنای برهدف  17این 

مصرف  ،نوآوری ،، نابرابری اقتصادیاقلیمیهمچون تغییرات از اولویت ها های جدیدی 

غالباً  -اند  و مرتبط پیوست دیگر. اهداف به هممیباشدصلح و عدالت  ،پایدارو مسئوالنه 

 مرتبطدیگری  هدفبا  معموالکلید موفقیت در یک امر شامل مقابله با موضوعاتی است که 

 .شدامیب

برنامه  یک ،افغانستانبه شمول کشور  193رهبران جهان از  ،2015سپتامبر  25به تاریخ 

اهداف ( تأیید کردند. SDGپایدار ) انکشافبرای تغییرات جهانی به نام اهداف جامع را 

ر ( برای هدایت جامعه بین المللی د2030-2015یک برنامه پانزده ساله ) انکشاف پایدار

مبارزه با ؛ فقر شدید محو: بنا شده استتالش های مشترک برای دستیابی به سه هدف 

دستیابی زندگی بهتر  بخاطرافغانستان  )زمین(. از سیاره ماحفاظت نابرابری و بی عدالتی؛ و 

اهداف در نظرداشت با  روبرو است. با چالشهای اساسیدر تالش بوده ولی برای مردم 

افغانستان شاهد موفقیت در طی پانزده سال گذشته  ،ن پس زمینهتوسعه هزاره به عنوا

در  -پسر و دختر  - طفلمیلیون  8امروز بیش از  ،مثال گونهقابل توجه بوده است. به  یها

دارند. امید به زندگی در این دوره  مکاتب حضوردر  2001نفر در سال  70،000مقایسه با 

قبل از پنج سالگی  ستانگ و میر کودکان افغانمرافزایش یافته است.  درصد 62به  45از 

که هنوز در مقایسه با  -است کاهش یافته  1/10به این  ،امروزاما  بوده 1/4 2001در سال 
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پیشرفت قابل گذشته سال  15به تناسب اما  ،بسیار باالیی استارقام سایر مناطق جهان 

 توجهی دارد

؟(SDGs)کدامهاانداهدافانکشافپایدار

 (SDGs): اهداف انکشاف پایدار06شکل 

شاخص دارد که  3تا  1وجود دارد. هر هدف  هدف خرد 169تعیین شده  هدف 17تحت 

 304 ،مجموعبرای اندازه گیری پیشرفت در رسیدن به اهداف استفاده می شود. در 

 را اندازه گیری می کند. تطبیق این اهدافشاخص وجود دارد که میزان 

 (A-SDGs)  افغانستان–یداراهدافانکشافپا

است. با اهداف انکشاف پایدار دولت جمهوری اسالمی افغانستان عمیقاً متعهد به دستیابی 

وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه رهبری  ،2015اکتبر  7تاریخ  بهتصمیم شورای وزیران 

 ،ریزی برنامه ،تا هماهنگی شدو توظیف تعیین کننده و پاسخگو برای اهداف انکشاف پایدار 

دولت جمهوری اسالمی  برای اهداف انکشاف پایدار دهی در مورد نظارت و گزارش

 .را رهبری نماید افغانستان
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 درچارچوبملی- افغانستان–اهدافانکشافپایدار

 تعیین شده در اهداف انکشاف پایدار افغانستان اهداف و شاخص های انطباق ،دولت پالیسی

چهارچوب ملی صلح و به شمول ملی انکشافی ژی ها و برنامه های یراتاست ،هاپالیسی با 

هدف  بهژیک پنج ساله دولت ی( به عنوان چهارچوب استراتANPDFافغانستان )انکشاف 

 .می باشد اولویت ملی های و برنامدستیابی به خودکفایی  اصلی
 

 :ملیهایاولویتهایدارایهبرنام

 های انکشاف سکتور خصوصی؛ برنامه •

 ؛یشهروند میثاق •

 ؛خوب حکومتداریبرنامه  •

 ؛یعدل سکتوربرنامه اصالح  •

 ؛انکشاف زراعتبرنامه جامع  •

 ؛و ارتباطات هاابنزیرانکشاف برنامه  •

 شهری؛ انرژی؛ انکشافبرنامه  •

 برنامه ملی توسعه معدن و منابع؛ •

 ؛ ومنابع بشریتوسعه  •

 ؛برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان •
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 دومبخش

(Fund)هایمالیمکبهکشرایطدسترسی
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(Fundهایمالی)شرایطدسترسیبهکمک

کننده هستند و به تمویل وابسته به بودجه  ، از نگاه مالیغیردولتیمؤسسات بیشتر 

شرایط آنها  شدنکنندگان یا عدم برآورده تمویل های  دلیل تغییر مداوم در اولویت

مؤسسات به می کنند. در این بخش به غالباً نوسانات مالی را تجر ،از سوی موسسات

شایستگی جهت دسترسی به مراحل  تمامیتا  گردیدهفراهم این امکان  غیردولتی

بین  پیشرا  بودجهدرخواست  بخاطرکننده تمویل الزامات  تحقق و  های مالی کمک

 .گردند

چیست؟کمکمالیفندیا

توسط یک تیم به هدف عبارت است از تامین مخارج یک پروژه که معموال کمک مالی 

پیشکش ها اکثرا بگونۀ نقدی  . این کمکگیرد دسترسی به یک نتیجۀ مشخص صورت می

بلکه  شبه اتفاق نیفتاده یکو  بگونۀ آنیبرای یک پروژه  بودجه. متأسفانه دریافت گردند می

ژیک و ی، منابع و رویکرد استراتهای سنجیده شده آمادگی، دقیق ریزی برنامهنیاز به 

 یکی دارد.تاکت

 منابععمدهتمویلبرایمؤسساتغیردولتی

جا  را در این غیردولتی مؤسساتبرای تمویل  متعارف و غیرمتعارف بگذارید منابع مختلف

 .مورد بررسی قرار دهیم
 

  و وابسته به یک که عمدتا موجود بوده اند  یاز منابعای آن دسته  متعارفمنابع

 .باشد میکننده  تمویل

  ها  شود که از سایر منابع برای تامین مخارج سازمان به آنهایی گفته می عارفمت غیرمنابع

 گردند. آوری می جمع

پنجاه سال  بیشتر از که در ندچند جانبه یکی از بزرگترین منابع مالی ایا کمک های دو و 

ها یا از طریق دفاتر خارجی کشورهای توسعه گونه کمک  ده شده است. اینمشاهگذشته 

 سازمانهای چند جانبه ای که توسط کشورهای مختلف مانند سازمان مللاز طریق یافته یا 

سرچشمه می گیرند. این  ،ایجاد شده اند ییآسیاانکشافی بانک  ،بانک جهانی ،متحد

خالها و سازمان ها به منظور گسترش پشتیبانی بین المللی برای کاهش فقر و کاهش 
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ه و در حال توسعه ایجاد شده اند. اما برنامه اقتصادی بین کشورهای توسعه یافت ضعف های

های آنها بسیار پیچیده تر است و لزوماً آنها به تزریق وجوه به سازمان های غیردولتی 

اما قطعاً بخش کوچکی از برنامه های گسترده آنها شامل بودجه  ،شندبامتمرکز نمی 

کمک ن منبع مهم در کشورهای در حال توسعه است. دومی مؤسسات غیردولتیحمایت از 

که بیشتر به صورت  ندموسسات خیریه خصوصی / بنیادها / سازمانهای بین المللی ا ،مالی

محلی نه تنها از  مؤسسات غیردولتیخصوصی اداره می شوند و تمرکز بهتری در تجهیز 

 با حضوررشد اقتصادی آن دارند. در کشورهایی که  تخنیکی نیزنظر مالی بلکه از نظر 

منبع اصلی  آنها منحیثغیردولتی نیز به  مؤسسات صورت گرفتهخصوصی  سکتور ونقش

وجود دارند که مسئولیت  ییها های بین المللی شرکت پ. همچنین گرومی نگرندبودجه 

 شان در دستور کار انکشاف راعدالت اجتماعی و  ،مساواترا برای تقویت شرکت  اجتماعی

پروژه های سود محور ردن منفعت بیشتر در بدست آوشرکت ها برای  ،دارند. عالوه بر این

دولتهای محلی نیز منبع  ،می کنند. در بعضی کشورهامؤسسات غیردولتی مشارکت با 

ند که دارجامعه انکشاف رفاه و  ی برایبودجه هستند زیرا آنها طرحهای مختلفتمویل اصلی 

آوری کرده و پروژه  منابع خود را جمع ،غیردولتی می توانند از آنها استفاده کنند مؤسسات

های غیر رسمی  پبیشتر افراد یا گرومالی و تحفه که توسط مک کبعضا ها را اجرا کنند. 

منابع  ،نهایتاًهستند. مؤسسات غیردولتی برای و کمک مالی نیز منابع مالی پرداخت میشود 

نیز کوچک مالی بیمه های و قرضه های کوچک  ،کوچکشامل شرکت های  متعارفبدون 

 دمیگرد

 

 

 

 

 

 

. 
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 مویل موسسات غیردولتیت

بنیادها، قبیل تمویل کنندگان انفرادی، مختلف از پولی مراجع غیردولتی به منابع  مؤسسات

، مربوط به دهد میانجام غیردولتی  مؤسسهآنچه یک  اشرکتها و دولتها متکی هستند. اغلب

و بی طرفی کارایی بر  ی است که پول از آن بدست می آید، و تأثیر چشمگیریمرجع

به این شان فعالیت ادامه برای بسیاری از مؤسسات غیردولتی می گذارد. مؤسسه غیردولتی 

چالش مالی کمک وضوع مبه خصوص بحران اقتصادی، در اثر ند. ه استبستوامنابع مالی 

و چگونگی تأثیر مؤسسات غیردولتی  کمک مالیبرانگیز شده است. در این بخش چگونگی 

 قرار می گیردبررسی مورد این مؤسسات مالی بر عملکرد  کمک منابع

I  .  :تمویلکنندگانانفرادی 

این . غیردولتی باشند مؤسساتمالی حمایت برای می توانند منبع اصلی  دونرهای فردی

هم مذهب و یا هم  ،شما ۀ خودمنطقفرادی از دونرهای شامل هر کسی شده می تواند، ا

همسایه یا همکار اعضای هیئت مدیره،  ،. آنها ممکن است دوستنتبار شما، و یا غیر ای

 داوطلبان یا کارمندان باشند.

منابع کمکهای 
 مالی

سازمان های 
 بین المللی

ارگان های 
 بین المللی انکشافی

وزارت های 
 خارجه

 نهادهای حکومتی

حکومت های 
 محلی 

سازمان های 
 غیردولتی 

 سفارت خانه ها

بانک های 
خصوصی و 

 بنیادها

 شرکت ها

 نهادهای خیریه
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 انفرادیکنندگانتیبرایرسیدنبهتمویلنکا

   و ارتباط گرفتن با  ستما ،دیافرانکنندگان به تمویل درخواست ارایه اولین قدم برای

قبلی مستفید شوندگان  ،محل مردم ،خانواده، دوستانبه شمول  –شبکه های شخصی

. در این مورد، تعداد مهم نیست که کم باشد یا زیاد، اما این گروه را می توان وغیره است

 خیلی زود به تمویل کنندۀ موسسۀ خویش تبدیل نمایید. 

   ر و رسانه های اجتماعی برای به دست آوردن موارد زیر اخبا، مؤسسه خودتاناز سایت

ی در تماس باشید. در صورت هستندمند  عالقه که به کارهای شماکسانی استفاده کنید و با 

 د.کر مالی خواهند کمکشما را احتماالً کمک کنید درخواست که از این افراد 

  تهیه کنید.را فراد دستیابی به همچون ا برای به گونه راهبردی بازاریابیپالن های 

  :هابنیاد

ی ارتقاء منافع اجتماعی تأسیس می برا کمک مالیکه با هدف  هستند مرجعی هابنیاد

علمی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی یا سایر اهداف  موضوعاتد. بنیادها برای حمایت از نشو

شان نام  دربنیاد  و کلمه کنند. همه بنیادها اصطالح هزینه میرا خیرخواهانه کمک های 

شده مالی نده کنکمک  باشد نهاد  "بنیاد"واژه اش اسم  ی که درسازمان رو هشامل نیست 

 .تواندنمی 

  ا:هشرکت

محلی و شرکتهای ملی و بین المللی می توانند  شرکت های تجارتی ،خصوصی سکتور

 .سازندفراهم  برای آنها را مالی و منابعرا حمایت غیردولتی مؤسسات 

 :هادولت

بخاطر اجرای پروژه ها برای منفعت وجوه را مربوطه  اداراتدولت می تواند از طریق 

انتخاب جهت تطبیق پروژه غیردولتی که مؤسسات به آنرا و  هدااختصاص ددم مر

 .نماید مویلت ،میگردند

 ملیوبینالمللیدرافغانستانکنندۀمنابعتمویل

کنندگان تمویل در افغانستان برای مؤسسات غیردولتی  مالی های کمکاصلی  منبع

(Donors) کننده خاص باشند  تمویلک کشور کنندگان می توانند از یتمویل . این نداست
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برخی از این و بانک جهانی.  متحد چند جانبه مانند سازمان ملل از مراجعیا 

 :قرار ذیل اندکنندگان  تمویل

  مثال( :کشور های خارجیUSAID, DFID, JICA) 

 تمویل کننده: )مثال بانک جهانی( سازمانهای 

  برنامه میثاق شهروندی، برنامه های دولت افغانستان با مؤسسات همکار مثال

 برنامه صحتمندی، برنامه های زراعتی(

 )بنیاد های خصوصی: )مثال بنیاد بیات 

  شهروندان(هر یک از بودجه های خصوصی مؤسسات غیردولتی: )مثال 

 مثال( : سازمان های ملل متحدUNICEF, WFP, UNDP) 

 چگونهتمویلکنندگانرادریابیم؟

غیردولتی از  مؤسسه. برای موسسات غیردولتی می باشد التاین یکی از متداول ترین سؤا

برنامه ها و پروژه  ،حفظ کندماموریت و ارزشهای خود را  نیازمند است تا مالی کمکطریق 

نل واز استخدام و حفظ پرس ،کند گذاری های آینده پالن برنامهبرای  ،را تطبیق کند ها

. مؤلفه د خود تبلیغات و اشتهارات نمایداز کارکرو نان نماید یحصول اطمواجد شرایط خود 

و  جستجوعملی و بسیار مؤثر برای کمک به شما در  پیشنهاداتهای زیر مجموعه ای از 

 غیردولتی است. مؤسساتکنندگان  تمویلشناسایی 

  شناساییتمویلکنندگان

از همکاران خود بپرسید؛ با همترازان و شرکای خود در مؤسسات دیگر صحبت  •

 نمایید

 تمویل کنندۀ فعلی تان طلب توصیه و رهنمایی کنید از •

 از انترنیت استفاده نمایید •

 (ویب سایت ها را چک کنید )مثال سایت اکبر •

 

a) الیحهوظایف 

کنندگان  تمویلباید  ،نماییدرا جلب مدیر برنامه می خواهید منابع مالی  منحیثاگر شما 

بین المللی شناسایی کنید. برای های یا سایر کشور و  کشور بالقوه برنامه خود را در داخل

 ،موسسات ،مختلف مراجع هببرنامه خود را مهم است که  ،کنندگان بالقوه تمویلشناسایی 
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شما مؤسسه کنندگانی را که با  تمویلدهید و  ارایهچند جانبه  مراجع ،سفارتخانه ها

کنید. شناسایی  وتحلیل و آماده برای تمویل برنامه شما استند را دارند ماموریت مشترک 

 کنندگان می نامند. تمویلاین فعالیت را نقشه برداری 

توانید فشردۀ از پروژۀ تان را به تمویل  شما میجدید، یا پروژۀ پس از تدوین برنامه 

 مندی نشان داده اند ارسال نمایید.  کنندگانی که به پروژۀ شما عالقه

b) همکارصحبتکنیدازهمکارانبپرسید؛باهمترازانوباسایرمؤسسات 

ان خود صحبت کنید. برای ترازهمو غیر دولتی و سایر شرکا  با کارمندان مؤسسات

 تمویلها کار می کنند ممکن است با  دانشگاهمثال افرادی که در دولت یا 

 شند.بابه این موضوع آشنا  رسیدگیکنندگان مختلف برای 

c) دازتمویلکنندۀفعلیتانطلبپیشنهادومشورهنمایی 

کننده فعلی خود برای  تمویلاز  ،غیردولتی شما از قبل بودجه دارد مؤسسهاگر 

 .ها امیدوار کننده است در بیشتر موارد این مشورهپیشنهادات سؤال کنید. 

d) ازانترنیتاستفادهکنید  

تواند به شما در این  این ویبسایت نیز میبنیادها از طریق انترنت نیز قابل دسترس هستند. 

 کمک نماید.زمینه 

e) سایتاکبر،سایتهایتمویلکنندگان(بهویبسایتهاسربزنید(  

بررسی را مشابه غیر دولتی مؤسسات ساالنه و سایر نشریات  های گزارش ،ها ب سایتیو

موارد زیر را  رفته وب سایت یودر آن  ،کننده تمویلب سایت ی. پس از شناسایی ونمایید

 :مرور نمایید

  ان تمویل کنندگست؟ برخی از ا در منطقه جغرافیایی شما سترسقابل دبودجه آیا

برخی در مناطق کوچک یا حتی شهرهای خاص تمرکز می  واند  متمرکزکشور تمامی رب

 .نمایند

  ان تمویل کنندگ؟ برخی از استکنندگان با کار شما هماهنگ  تمویلآیا اولویت های

در حالی که برخی دیگر  ،ر می گیردمنافع گسترده ای دارند که موضوعات متنوعی را در ب

نگاه می  تمویل کنندهتمرکز محدودی دارند. عالوه بر اینکه به اولویت های اعالم شده یک 

شده نگاه کنید. این اطالعات باید در  تمویلو پروژه های مؤسسات غیردولتی به  ،کنید
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مؤسسه ا د که آیدریابیکنندگان باشد و به شما کمک می کند تا  تمویلب سایت یو

 است یا خیر.با این یافته ها غیردولتی شما مناسب 

 مورد توجه قرار دهیدرا  برای تمویلو مهلت  مقتضیاتدرخواست،  روش ارایۀ 

  یا برایش ارسال گردد و معرفی جهت مختصر مکتوب کننده ابتدا می خواهد یک  تمویلآیا

 کامل برای آن ارسال کنید؟پروپوزل باید 

  می را در هر زمان پروپوزل ها ها و اینکه مکتوب یا  قت را تعیین کردهوکننده  تمویلآیا

 ؟تواند مورد بررسی قرار گیرد

 را پیدا شما فعال هستند جغرافیایی که در ساحه کارمندان مسئول  های نام ،سرانجام

 کنید.

از طریق تماس تلیفونی و یا می توانید  ،ب سایت موجود نیستیاگر اطالعات زیر در و

 کننده سؤال کنید. تمویلاز  ایمیل

کنندگانهایبرقراریارتباطباتمویلمهارت

با آنها ارتباط  الزم است تا، تشویق آنها در این زمینهکنندگان و  تمویلجلب همکاری  برای

این به این معناست که ما برای تشویق دونرها، باید پیام خود را بگونۀ صریح و .نماییمبرقرار 

 تمویلبا ارتباطات قوی بخاطر تامین برنامه داشتن ا منتقل سازیم. به آنهباید روشن 

شما . نمایید گو تصور و کنندگان را یک گفت تمویلخود با  ۀرابط دراست. مهم  کنندگان

با آنها تماس بگیرید، توانید  می های مختلف با دونرها در تماس باشید، می توانید با شیوه

صریح و  با دونرها،به همین دلیل کلید ارتباط موثر  یید.نامه بفرستید، و یا هم ایمیل نما

  است.  بر موضوع متمرکزبودن 

قدر برای شما  دونرها خوش دارند با شما در ارتباط باشند، شما نیز به آنها بفهمانید که چه

 چون قرار است آنها به حامیان دایمی و یا درازمدت شما تبدیل گردند. . مهم هستند

 

 یلکنندهخودرابشناسیدمورداول:تمو

همه  شناختشناخت مخاطبان است. البته ممکن  ،اولین قدم برای برقراری ارتباط موثر

 تمویل دسترسی منظم و سهل به معلوماتکنندگان عملی نباشد. به همین دلیل  تمویل

 کننده بسیار مهم است.
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شما در اینجا  با کاربردی آسان بهترین دوست( DMS) تمویل کنندگانسیستم مدیریتی 

تاریخچه، اطالعات شخصی و مکالمات  آسانیخواهد بود. شما سیستمی را میخواهید که به 

کنید. این اطالعات ایجاد و حفظ  آسانی پیگیریکنندگان خاص به  تمویلقبلی خود را با 

کنندگان را بر اساس ویژگی های  تمویلمی توانید کننده را آسانتر کرده و  تمویلبا روابط 

کانالهای  ،می توانید پیامها ،د. با اطالعات دقیقیها تقسیم کن پدر گرو آسانیترک به مش

بر اساس نیازها و تنظیمات منحصر به فرد  ارتباطات بهتر تامینارتباطی و راهکارهای 

 کنید.تنظیم را تمویل کننده 

 کنندگاننجاصلارتباطاتمتمرکزباتمویلپ

 . هنگامی کهبقای روابط دوجانبه باشدجهت باید در  دهکنن تمویلهر ارتباطی بین شما و 

 تمویلاین نکات را در نظر داشته باشید تا  ،می کنیدطرح ژی ارتباط را یاستراتبرنامه 

 تبدیل کنید:دایمی را به حامیان مرتبه ای کنندگان یک 

 درصددتامینارتباطباشیدهموقتوپیبه 1.

آنها از آنها استقبال کنید! از  ،را انجام داد مالی کمکلین کننده او تمویلبعد از اینکه یک 

که قصد  اطمینان دهیدتشکر و قدردانی خود را به اشتراک بگذارید و به آنها  ،تشکری کنید

ه مرتبه کنند تمویلدهید. همچنین میتوانید از میرا انجام  کدام کار هادارید با بودجه آنها 

 .ی مدتبا آن ارتباط برقرار کنید و چ شما میخواهدکه چگونه  بپرسیداول 

 بگونۀمشخصارتباطبرقرارکنیدکنندهتمویلباهر.2

ونر بگونۀ با هر د که موثر واقع گردد.نمایید  بندی تقسیم به گونه ایکنندگان را  تمویل

 مشخص و منحصر تامین ارتباط نمایید. این روش به دونر تفهیم می نماید که شما رابطۀ

 ا دارید. خاصی آنه

 گانبرسانیدکنندههایتانراازمجاریمتفاوتبهتمویلپیام.3

گان می فرستید الزم نیست از طرف شما باشند. اگر  هکنند تمویلتمام پیام هایی که برای 

ه تا در مورد اهمیت این پروژد ی، از آنها بخواهگردد های شما مستفید می پروژهشخصی از 

بخشی ه درباره این که چرا تصمیم گرفتمالی  کننده کمکارید یک یا بگذ چیزی بنویسد و

توان از آنها برای رساندن میمجاری زیادی وجود دارد  که . بیان نماید را از این پروژه باشد

  پیام تان استفاده نمایید. 
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 دهیدتوضیحچگونگیدستیابیبهماموریتتانرا. 4

کارهای خوبی که  از تمامید؟ نتفاده قرار می گیراس، بگونۀ درست مورد آیا کمکهای مالی

با تمویل کننده آن کار ها را زمان تماس انجام می دهید در  ،کننده مالی تمویل به کمکِ

 .نماییدبیان 

 قدرشناسباشید. 5

شما باید ثابت نمایید که آنها می سازند.  رسیدن شما به هدف را میسر ،کنندگان تمویل

، تغییراتی که در اثر همکاری آنها روژۀ تان تا حد با اهمیت هستندبرای شما و تطبیق پ

  وجود آمده است را برجسته ساخته و از آنها اظهار امتنان نمایید.  به

 ؟هایمالیشایستهسازیمگونهخودرابرایدسترسیبهکمکچ

به های مالی   شایستگی جهت دسترسی به کمککلیدی است که در  مقتضیاتبرخی 

 :نماید میسات غیر دولتی کمک مؤس

 اسناد (1

 اعالمیه ها (2

 پالیسی ها/ رهنمودها (3

  اسناد .  1

 عموما تمویل کنندگان اسناد ذیل را تقاضا میکنند:

a) اساسنامه 

 اساسنامه باید مظهر توافق کلیه اعضای یک سازمان است.  بنیاد ،یک سازماناساسنامه

 د مهم، باید موارد زیر را انعکاس دهد: . این سنن باشدهای آ یک سازمان در قبال فعالیت

 ؛چیست نآمقاصد ف و اهدا چرا به وجود آمده وسازمان  •

چه کسی باید از کار آن  ،هستندانی اصلی سازمان چه کس نهادهای ذیربطو بنیان گذاران  •

 شود.  مستفید

، اصول گسترده و ساختارهای اساسی برای تصمیم گیری و انجام سازماناجراآت چگونگی  •

 ار و همچنین برخورد با امور مالی و دارایی سازمان.ک
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b) فعالیت:جواز   

شما  که نشان می دهد میشود وغیردولتی صادر  مؤسسهسندی است که به  جواز فعالیت

وزارت اقتصاد برای  در به عنوان مثال ثبت -در کشور یا منطقه را دارید  فعالیتحق کار و 

 برای انجمن ها. یهعدلوزارت در غیر دولتی و ثبت  مؤسسات

 

c) عضویتنهادهایهماهنگیدرافغانستانسند: 

به  راعضویت  تصدیقاسناد ها  نهاد های هماهنگ کننده برای مؤسسات غیردولتی و انجمن

مراجعه به لینک زیر . برای اطالعات بیشتر کنندشواهد همکاری اعضا صادر می  ارایه اثر

a-become-to-www.acbar.org/page/10.jsp?%20title=How-کنید: 

member  

 

d) ساالنههایگزارش 

و جامع از فعالیت های انجام شده توسط  همه جانبهگزارش ساالنه می تواند یک گزارش 

ی سازمان را تشریح می اساساً دستاوردها که سال گذشته باشد درغیردولتی  مؤسسات

 .گرددکند. گزارش ساالنه باید هر سال منتشر 

 

e) 13پالنکاریساالنه
  

گزارش و ارزیابی پروژه شماست.  ،تطبیقمدیریت  ،برنامه ریزیی برای کمک کاری ابزار پالن

مجموعه ای از فعالیت های مختلف در طی دوره یک ساله است که هدف آن کمک و  و

 پالنموارد باید در یک  کدام. می باشدپروژه / برنامه یا سازمان  دستیابی به اهداف یک

 شود؟ شاملکاری 

 فعالیت ها •

 لوژستیکیمنابع بشری و  •

 فعالیت ها اجرایمسئول برای  اشخاص •

 چارچوب زمانی )شروع و ختم( •

 تایج/دست آوردهای پیش بینی شده پیامدها/ن •

                                            
13 https://proposalsforngos.com/what-is-a-work-plan/ 

 
 

http://www.acbar.org/page/10.jsp?%20title=How-to-become-a-member
http://www.acbar.org/page/10.jsp?%20title=How-to-become-a-member
http://www.acbar.org/page/10.jsp?%20title=How-to-become-a-member
https://proposalsforngos.com/what-is-a-work-plan/
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 بودجه •

 چالش ها •

 (مالحظات )اختیاری •

 

f) گزارشتفتیش  

 یالزم مالیکمک  جلباست که برای  پروژه اسنادیکی از مهمترین  تفتیشارش گز

غیردولتی شما  مؤسسهوضعیت مالی  گونه سند درست و صحی بودن این پنداشته میشود.

این نوع سند مالی کننده  کمک مراجعیا و نت پارتمید ،هکنند تمویلکه هر  بیان میکند را

 .گیرند میدر نظرجدی را بگونه 

 

g) رشاتنظارتوارزیابیگزا  

 در یک سازمان (M&Eسیستم های نظارت و ارزیابی ) یتبخش مهم اکثر دهی گزارش

به روش ان مسئول مختلف و مدیر نهادهای ذیربطاست. گزارش ها باید اطالعات را به 

در مؤسسات . گزارش های داخلی گردانددهند که استفاده از آنها را آسان  ارایههایی 

 ،می شوند. از طرف دیگرترتیب  والً برای پشتیبانی از مدیریت پروژه یا برنامهمعم غیردولتی

شفافیت  ،جمع آوری بودجه ،گزارش های خارجی عمدتاً برای نشان دادن مسئولیت پذیری

 ند.وشمی ترتیب آموزشییا ارتقاء 

تا یی داده های ابتدابرنامه از دوره در هر مرحله پروژه یا نظارت و ارزیابی  های گزارش

 د.نمی شوترتیب  پیامدهای پروژهارزیابی 

 

h) (ازطرفتوصیهنامه)تمویلکنندگان،شرکا،دولت 

، تکیفیسندی است که  ،شود نیز شناخته می نامه مرجعبه عنوان که توصیه نامه 

 دهد.   را مورد تایید قرار می سازمانیک  و یا خصوصیات و توانایی های شخص

 

i) توسطسازمانشماشدهپروژههایتطبیقفهرست 

در جریان پروژه های الزم که تمامی است که جدولی  تطبیق شده ایهپروژه  فهرست

را به وضوح تکمیل نشده یا و اتمام رسیده پروژه به مهلت های مربوط به تعیین شده و 

 . دهدمی  نشان

 نام پروژه 
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 انمستفید شوندگ 

 شهر ....( ،محل تطبیق ) کشور 

 نام تمویل کننده 

 اد پروژه ومیع 

 بودجه 

 

j) بانکیصورتحساب 

موجود در حساب بانکی و مبالغی که در آن پرداخت شده و از ی است که بیالنس چاپسند 

به صورت دوره ای برای دارنده حساب صادر  و، را نشان میدهد آن خارج شده است

 .گردد می
 

اعالمیهها .  2
که  ، حقوقی یک مسألۀ  هم توضیح یا یک موضوع ورسمی  بیانو یا  عالماعبارت است از 

که غیردولتی  مؤسسات تمامی. نمایدشفافیت و پاسخگویی سازمان ها را تضمین می 

باید د باشن CHFصندوق مشترک بشردوستانه  ازعالقمند به درخواست بودجه 

 د:رعایت نماینهای زیر را  اعالمیه

 امضا شده( نسخهمنافع ) ادتضعدم  یهاعالم 

)نسخه امضا  متحد سازمان مللاز طرف تعیین شده  هایحمایت نهاد اعالمیه عدم 

 شده(

 امضا شده( نسخه) حال جریانیا در و قبلی های حقوقی  بررسی اعالمیه 

 امضا شده( نسخه) متحد سازمان مللسیستم های شکایتی و نظارتی اعالمیه پیروی از  

 ۀ تعهد به عدم ارایۀ معلومات نادرستیاعالم 

 /رهنمودهالیسیهاپا .  3

سازمان را کاری یک های پروسیجرو  رفتارها، عداست که قوا سندی رهنمود یاپالیسی 

های زیر  پالیسی. نمایدکمک می سازمان ۀ ردر اداو به کارمندان و مدیریت  نموده تعریف

 کنندگان نمی شود. تمویلمحدود به درخواست های 

 

o پالیسی مدیریتی 
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o  تدارکات و لوژستیکپالیسی 

o  منابع بشریپالیسی 

o  مالی و اداریپالیسی 

o  نظارت و ارزیابیپالیسی 

o  امنیت، و دسترسیپالیسی 

o  جندر، ایدز و محیط زیستپالیسی 

o اطفال پالیسی مصوونیت 

o کاری طرزالعمل 

سایرمقتضیاتتمویلکنندگان

 :در هنگام ترتیب پروپوزل یک پروژه، موارد زیر باید مد نظر گرفته شود

 سازمانهایکاریربهزمینهوتجتاریخچه/پس •

 مالیسازمانثبات •

 شرکایبرنامه •

 تشریحبرنامه •

 زمانبندیبرنامه •

•  قابل  ارایهنتایج برنامه  گیری اندازهر نظارت و خاطمناسب بپالن )آیا  :گیریاندازهپالن

 شده است؟(

 و یا کمک مالیبرای بدست آوردن ادامه مشخص  پالن)آیا سازمان  پایداری:پالن •

 کرده است؟(را ترتیب  مالیکمک ۀ دور حفظ برنامه پس از پایانسازمان برای ی مندتوان

پالن ارتباطات و تامین ارتباط موثر با مردم، به منظور افزایش آگهی ) آیا  :ارتباطاتپالن •

 ؟نظر گرفته شده استپروپوزل در 

 (است؟ مربوطه مواردبودجه تفصیلی با  دارای پروپوزل)آیا  :تفصیلیبودجه •

 پروپوزلپروژهتوسطتمویلکنندگانارزیابی

جدول طیِ یک را در شده توسط متقاضیان  ارایههای پروژه پروپوزل کنندگان  تمویل

این است تا هر بخش برای  نمره بندی. معموالً جدول نمایند میدرجه بندی و نمره دهی 

 امل موارد زیر می باشد:پوزل بگونۀ جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. جدول مذکور شپرو
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 و ارتباط آن با اولویت های تمویل کننده 14پروژه ۀفشرد 

  در قبال پروژه مسلکی فنی ودانش 

 آن کیفیت ساختار پروژه و مدیریت 

 پروژه ۀ بالقو اتتأثیر 

 پروژه مصارف مجموعی 
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غیردولتیاتایجادپایداریدرمؤسس
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غیردولتیاتایجادپایداریدرمؤسس
 های فعالیتغیردولتی پایدار سازمانی است که می تواند به مرور زمان به انجام  مؤسسهیک 

مستفید به ویژه  -اصلی  نهادهای ذیربطهای  و خواسته یازهاو با این کار ن دادهخود ادامه 

ایداری را باید به عنوان یک پ ،را برآورده سازد. به همین ترتیب انو حامیان آن شوندگان

، راهبردیتعامل عناصر مختلف در اثر فرایندی است که  پایداری. تلقی کرد روند مداوم

 .ایجاد می گردد سازمانی، برنامه ای، اجتماعی و مالی

و اثربخشی انواع دومدار  که پایداری مالی برای بقای است نشان داده تجربه  ،با این حال

ح سط های جامعه مدنی بسیار مهم است. دستیابی به چنین هادنو  مؤسسات غیردولتی

غیردولتی  مؤسسهاست. پایداری مالی یک  یک چالش عمده برای موسسات پایداری مالی

بستگی  مالی های جدید کمکبه توانایی آن در تنوع بخشیدن به درآمد و دسترسی به 

 دارد.

پایداری یک پروژه به معنای  ،دولتیمؤسسات غیرکنندگان و  تمویلبا نگاهی به چشم انداز 

 تمویلاست. بیشتر  کمک مالیتداوم فعالیت های پروژه و حفظ نتایج پروژه پس از اتمام 

ند که کنپروژه هایی می  کمک مالی را بهکنندگان نگران پایداری یک پروژه هستند و غالباً 

حصول  تداومغیردولتی  مؤسسات. برای باشندپایدار و تعریف شده  پالندارای یک 

شان یک چالش برای اجرای پروژه ها و برنامه های کمک های مالی جریان اطمینان از 

راهی مؤثر برای اطمینان از تأثیر  تطبیق. ادغام اصول پایداری در پروژه های در حال است

 باشد. می مدتطویل 

15 پایداریچیست؟
 

اقتصادی و بخش توسعه تجارت  ،مفهوم پایداری طی چند دهه گذشته در مدیریت

، اصطالح و مفهوم بار اجتماعی از محبوبیت چشمگیری برخوردار شده است. برای اولین

پایداری توسط گروهی از دانشمندان محیط زیست مورد استفاده قرار گرفت و سپس به 

 تدریج در سایر زمینه های مدیریت نیز رایج شد.

                                            
15 https://motamem.org/پایداری-در-استراتژی /  
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تالش  کمک مالیکه بعد از اتمام  پایداری بدان معنی استاز دیدگاه مؤسسات غیر دولتی 

مستفید این به معنی ادامه مزایای پروژه برای  ،. به عبارت دیگرشما جریان یابدهای 

 کنندگان است. تمویل کمک مالیپس از ختم  شوندگان

برای ادامه ماموریت یا برنامه در آینده است. تمام پروژه ها در در پایداری توانایی سازمان 

تأثیر کنندگان می خواهند  تمویلاما تأثیر پروژه باید ادامه یابد.  ،رسندمینهایت به پایان 

 ند.ببینبرجسته را پروژه دخالت مستقیم شان از طریق 

مالی و پایداری سازمانی، پایداری  باشد: پایدارجهت تواند در سه  یک پروژه یا سازمان می

 .16یاعتمجپایداری ا

 مردم/جامعه

های پروژه را  ، فعالیتکه مردم چگونه بتوانند پس از ختم پروژه این ، یعنیعیاتمجاپایداری 

 ادامه دهند.

جدید در زمینه تغذیه نوزادان آموزش می  انمادراز تن  50 ای به تعداد پروژهدر مثال: 

د. این مادران بعد از آموزش، دانش خود را با سایر مادران، فرزندان و همسایگان جوامع یابن

 ،از اتمام فعالیت های رسمی پروژه بعدیک سال  ،ی گذارند. به این ترتیبخود به اشتراک م

 ادامه خواهد یافت.تن رسیده و  500-200 به غیرمستقیم مستفید شوندگان تعداد

 مالی

ادامه ها، همچنان  یعنی این که چگونه نیاز مالی پروژه، پس از قطع کمکپایداری مالی 

 یابد. 

جمع ین ا، تیم ارتباطات یک خبرنامه آنالین و یک کمپانهاهدادخوعمل یک : به عنوان المث

 ..انداختخواهد  مالی را براه کمکآوری 

 :موارد ذیل بدست آیدمی تواند از مالی های کمک

 های قبلی لی پروژهاهای م خالصه از کمکارزیابی  •

 مواردی که به کمک مالی نیاز دارند را مشخص سازید •

 Fundهای مالی را ایجاد نمایید ) رسی به کمکدستبرای سازمان خود استراتیژی  •

Raising Strategy)  

                                            
16

  What is Project Sustainability by Alta Alonzi  
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 با دونرها و درک خواسته و مقتضیات آنهامناسب  تامین ارتباط •

 خوب پروپوزلیک نحوه نوشتن  •

 سازمانیپایداری

همچنان به پروژه ختم پس از  غیردولتی یعنی این که یک سازمانپایداری سازمانی 

، ساقه -است  زمین رویبخشی از آن که  است ازمان مانند گیاهس ادامه دهد. یکفعالیتش 

 –ببیند  آنها را می تواند بیرونیبرگ و میوه. اینها جنبه های سازمانی است که یک شخص 

ریشه، یا  - استزیر زمین  از آن. اما بخشی و غیره ، اداره، ظرفیت سازیپروژه هایعنی 

گیری هدفش جدی باشد و اهداف مستحکم اگر سازمان در پی. سازمان اساسیجنبه های 

در رئیس و کارمندان  گاهاگر دید داشته باشد، این بخش نیز مستحکم و ثابت خواهد بود.

قابل نجات است هم  با آناما  شاید ضعیف گردند، ریشه ها ، سازمان مشخص و واضح نباشد

مهم نیست دیگر ، ندها توسط آفات خورده شده باش یابد. اگر ریشه دوامتواند  و سازمان می

 .رفتخواهد از بین غیردولتی  مؤسسهشود،  می اداره قدر خوب  چه دفترکه 

های پژوهشی و جلب  های اجتماعی جهت پخش و نشر یافته استفادۀ سازمان از رسانهمثال: 

 و جذب داوطلبان جدید

 :نگران زندگی طوالنی است ممکن موارد زیر را انجام دهد اگرغیردولتی  مؤسسهیک 

 (نماییدژیک مراجعه ی)به بخش برنامه ریزی استرات  SWOT لفورموبا  . تجزیه و تحلیل1

 ژیک )به بخش برنامه ریزی استراتژیک مراجعه کنید(ی. تهیه یک برنامه استرات2

 .پالن یا برنامه . اجرا، نظارت و ارزیابی3ِ

 

17پایداریپروژه
 

پروژه پس از ختم میعاد کمک مالی و های  به معنی این است که فعالیت پروژه  پایداری

 .قطع آن، همچنان ادامه داشته باشد
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 https://www2.fundsforngos.org/featured/how-to-ensure-
sustainability/ 
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 ؟نماییمچگونهازپایداریپروژهاطمینانحاصل

 مردم در پروژه، تاثیری زیادی بر تامین پایداری پیامدهای  ساختن دخیل :مردممشارکت

این  دخیل باشند.بنابراین، مردم در تمام مراحل پروژه باید نقش داشته و  یک پروژه دارد.

 .ن کوشش نماینده را ملکیت خود تلقی نموده و بر دوام آگردد تا مردم پروژ امر سبب می

ها و  در صورتی که فرآیند ایجاد یک پروژه با مشارکت مردم صورت گیرد، مهارت

 ها، از یک پروژه به سایر پروژه های دیگر نیز قابل انتقال و استفاده است اندوخته

 سازی محلی:پگرونهادینه های محلی نقش بسیار مهمی در حفظ اهداف پگرو های

 انکشافیشوراهای  چون محلیِ نهاد هایدخیل ساختن با دارند. شما می توانید  هاپروژه 

در مراحل برنامه و جوانان را  نو گروه های معلولی مردمی، شوراها، انجمن های عیاتمجا

 .ماییدنتقویت ریزی و اجرای پروژه و همچنین نظارت 

 یک  ایجادجامعه در مورد مزایای یک پروژه و سپس  سازی حساس :یاعتمجادادخواهی

 را تضمین کند. پروژه میتواند در طوالنی مدت پایداری دادخواهی پالیسی

 محلی و دولت، دسترسی بهتر به  مراجعدخالت  دولتواداراتمحلی:ختنایلسدخ

ی هستند، آنها دایم مراجعکند. از آنجا که این  را در این راستا تضمین می یدولت اتابتکار

 به حفظ فعالیت های پروژه فراتر از مدت زمان پروژه کمک می کنند.

نکاتی که در باال ذکر شد می تواند در هنگام تهیه برنامه پایداری سازمان شما یا هنگام 

ده قرار غیردولتی مورد استفا مؤسساتتوسط  ،پروژه پروپوزلنوشتن بخش پایداری یک 

 گیرد.

  مدیریتدورانپروژهوپایداری
18

 

برنامه  ،( اصطالحی است که به فرایند برنامه ریزی و مدیریت پروژه هاPCMپروژه ) دورانمدیریت 

، برنامه ریزی خوب انکشافیآمیز بودن پروژه های  می شود. برای موفقیت گفتهها و سازمان ها 

باید مورد ات نهادهای ذیربط یبه ویژه نیازها و نظرهم . برخی از عوامل مشود پنداشته می یالزم

ی که به نحوی افراد ی است که در حال حاضر برای همهاصطالح "نهادهای ذیربط"توجه قرار گیرد. 

نهادهای استفاده می شود. سازند  با پروژه ارتباط دارند یا از آن متاثر می گردند و یا پروژه را متاثر می

                                            
18

 https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-
management/133-project-cycle-management 
 

https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-management/133-project-cycle-management
https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-management/133-project-cycle-management
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 ،غیردولتی مؤسسات کارمندان، مردم، محل بزرگان ،مستفید شوندگان ممکن است شامل ذیربط

 . می تواند، ارگان های حکومتی شده کنندگان تمویل

پروژه  دورانهر بخش  کمک می کند تا تمام ابعاد پروژه در نظر گرفته شود.  مدیریت دوران پروژه

ای برنامه ریزی و طراحی در فرآیند مدیریت در نظر گرفته شده و تغییرات در همه قسمت ها بر

موفقیت و  درو در نظر گرفته می شود. این روش می تواند  داشتهپروژه آینده مورد توجه قرار 

 .نمایدکمک نیز پایداری پروژه 

  

 

 

 

 

 

 

 

و  تطبیق( 3  / برنامه ریزی دیزاین( 2 نیازسنجی( 1پروژه شامل پنج مرحله است:  دوران

. هر مرحله ویژگی های خاص خود دست آمده از پروژه ی بهها تجربه( 5  ( ارزیابی4 نظارت

 .باشد زمند مینیارا دارد و به دانش و مهارت خاصی 

 برنامهریزیبرایپایداری:مؤسساتغیردولتیچطوربخاطرآیندهآمادهباشند

، زیرا اکثریت ی به تازگی چالش برانگیز شده استدستیابی برای پایداری مؤسسات غیردولت

رای کمک مالی به یک تمویل کننده و یا تمویل کنندگان معدود متکی هستند. آنها ب

به ویژه برای مؤسسات غیردولتی کوچک یا محلی ، کمک مالی تمویل کنندگان ،متأسفانه

. در سطح جهانی، بودجه تمویل کنندگان برای توسعه به طرز هرگز آسان نیست

مرحلۀ 
 نیازسنجی

دیزاین و 
 برنامه ریزی

تطبیق پروژه و  
 نظارت آن

 ارزیابی پروژه 

تجربه های 
به دست آمده از 

 پروژه
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ات غیردولتی باید برای پایداری خود چشمگیری کاهش یافته است. با توجه به این، مؤسس

و  داده تا بتوانند به نفع مستفید شوندگان فعالیت های خود را ادامه نمایندبرنامه ریزی 

مدت انجام دهند. برنامه ریزی برای پایداری یک نقشه در درازخود را برای آینده  ماموریت

برنامه کمک مالی یا برنامه  راه اولیه ممد در رهنمایی برنامه شما است که باید شامل تهیه

 سازمانی آینده شما باشد.

تمویل کننده همچنین می خواهد بداند سازمان پس از کمک مالی چگونه پایدار خواهد 

ماند. در اینجا می توان گفت که سازمان دارای برنامه پایداری خاص خود است که به 

پشتیبانی و کمک مالی  سازماندهی و ،عنوان یک فرآیند مستمر برای تداوم پروژه ها

 استفاده خواهد شد.

  تاریخچه/پسزمینه .1

o  شده است را تشریح کنید.پروژه نیازهای جامعه که منجر به شروع این 

o  دهید. ارایهآوردها را  دست از برنامه وخالصه ای 

o  نماییددرباره تأثیرات پایدار پروژه / برنامه خود صحبت. 

 حرکتبهپیش .2

a.  ه را توضیح دهید تان در پروژفعالیتهای 

b. ۀ این فعالیت ها را بازگو نمایید. برای ادام های خود توجیه 

 ساختاربرنامه .3

a. کارمندان و نظارت هایی که برای حمایت از ادامه فعالیت ها شناسایی  ،نهادهای ذیربط

 شده و مورد نیاز است را شرح دهید.

 :بودجهتداوم .4

o )ایجاد بودجه پایدار برای سازمان )بودجه اصلی 

  :استراتیژیهایکمکمالی .5

o خود استفاده خواهید کرد را تشریح کنید راتیژی هایی که برای حفظ پروژهاست 

o منابع بالقوه حمایتی را شناسایی کند 
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 ؟مپایداریرادرپروپوزلخودبنویسیچگونه

برنامه "یک سؤال اساسی که هر مرجع تمویل کننده میخواهد در پروپوزل آنرا ببیند: 

طور معمول تمامی پروژه ها بعد از طی مدت زمان تعیین شده به  "استپروژه  پایداری

د و مؤسسات تمویل کننده میخواهند بدانند که پس از اتمام پروژه کدام ناتمام می رس

تالش ها توسط کارکنان پروژه صورت خواهد گرفت. این مسئله می تواند بسیار چالش 

سؤاالتی است که تمویل کنندگان می خواهند برانگیز باشد اما یکی از متداول ترین 

 بپرسند حتی اگر کمک مالی برای یک یا چند سال هم باشد.

انواع مختلفی پایداری می تواند وجود داشته باشد: پایداری سازمانی، پایداری مالی، پایداری 

و پایداری پروژه. پایداری سازمان طوری است که سازمان در صورت عدم حمایت  مردمی

ل کنندگان چطور میتواند به فعالیت های خود ادامه دهد. پایداری مالی مربوط به آن تموی

برای پروژه یا سازمان مورد نیاز است.  ،پشتیبانی مالی میباشد که پس از پایان کمک مالی

 ،در صورت عدم وجود کمک مالی مردمبه گونه ای است که  مردمیبه عین شکل، پایداری 

 .دهندوژه ادامه به انجام فعالیتهای پر

مستفید شوندگان حوه حضور جامعه یا تدوین برنامه پایداری، باید به ن هنگاماز همه،  تراول

و دخیل  هستندمهم پروژه  گانستفید شوندمردم مپروژه در روند اجرای آن اشاره کنید. 

در از روز اول در پروژه سبب تداوم اجرای پروژه میشود. وقتی این موضوع را  هاآن ساختن

می توانید تمویل کننده را متقاعد کنید که پایداری در هسته  ،برنامه توضیح می دهید

این  مردمبه  ،سازماندخیل شدن مردم در پروژه از طرف اصلی پروژه ایجاد شده است. 

و باید حتی پس از ختم حمایت مالی، اجرای  هستنداحساس را می دهد که صاحب پروژه 

 د.نآن را ادامه ده

 ،پس از پایان کمک مالی ،دی این طرح تضمین پایداری مالی است. به زبان سادهبخش بع

می توانید به استراتیژی پروژه خود  ،هزینه فعالیت ها از کجا خواهد آمد؟ برای این کار

مانند محور، جامعه  رد ایجاد سازوکارهایدر آن به طور خاص در مو جایی کهمراجعه کنید 

مردمی ذکر کرده اید و هزینه های پروژه نیز از کمک های اعضا  های یا انجمن ها کوپراتیف

 خواهد بود. این یک عنصر مهم پایداری پروژه در پروپوزل است.
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چهارمبخش

 ریزیاستراتیژیکمعرفیبرنامه
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 ریزیچیست؟برنامه

ل. وو کنتر رهبری، ، سازماندهیاست: برنامه ریزی مدیریت عنصربرنامه ریزی یکی از چهار 

 ژی برای دستیابی به اهداف است.ییند تعیین اهداف و تعیین استراتآفراین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتیژیچیست؟

دستیابی به اهداف تعیین شده به طور  است که به منظوریاپالن  ژی نوعی برنامهیاسترات

 مؤثر و کارآ انجام می شود.

زمان در قالب برنامه های هدفمند، بلند مدت و ژی وسیله ای برای بیان عزم سایاسترات

دیدگاه های مفهوم عریف یکی از قدیمی ترین اولویت های تخصیص منابع است. این ت

صریح اهداف سازمان و توضیح  شکل گیری. این امر از طریق را بازگو می نمایدژی یاسترات

ی این تعریف می توان است. از محتوا برای تطبیق برنامه ریزی و پالنبرنامه های ضروری 

 نتیجه گرفت که:

  و. این اهداف باید نسبتاً ثابت کندابتدا باید اهداف بلند مدت سازمان را تعریف استراتیژی 

 تغییرات محیطی نیاز به تجدید نظر داشته باشد. اثر در پایدار باشند مگر اینکه

 

Planning Organizing Leading Controlling 

F E E D B A C K

 : دوران برنامه ریزی1شکل 

ریزی برنامه  

 

دهی سازمان  

 

 رهبری

 

 کنترول

 

 بازخوردها )فیدبک(
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 از اینرو، برنامه های نیست.   برنامه هاتغییرناپذیر بودن، ثبات اهداف لزوماً به معنای  ،ثانیا

اجرایی استراتیژیک، که مسلماً کوتاه مدت هستند، می توانند با اهداف بلندمدت انطباق 

 داده شوند. 

 ژیک یاد می شود. ایجاد یبه عنوان مهمترین گام در اجرای استراتکه تخصیص منابع؛  ،سوم

، تخنیکیص منابع انسانی، ژیک از یک سو و تخصییتعادل بین اهداف و برنامه های استرات

 .حصول اطمینان گردد ژیکیاز تداوم سفر استراتتا فیزیکی و مالی از سوی دیگر 

  برنامهریزیاستراتیژیکچیست؟

ژیک یک فعالیت مدیریتی در سازمان ها است که برای تعیین موارد یبرنامه ریزی استرات

 ،تمرکز منابع و انرژی ،بندی ند از: اولویتا مختلف استفاده می شود. این موارد عبارت

 ،به سمت اهداف مشترک و توافق شده نهادهای ذیربطاطمینان از حرکت کارکنان و 

 ،ها و نتایج و ارزیابی و تنظیم حرکت سازمان به مناسب ترین روش پیامدتعیین ترکیبی از 

 .برای انطباق و پاسخگویی به تغییرات محیطی

تصمیم  یابنیک یک تالش منظم و مستمر است که زیرژیبرنامه ریزی استرات ،دیگر دیداز 

که سازمان  میکندگیری و اجرای آن را در سازمان شکل می دهد. این تالش مشخص 

فعالیت می  انیچه کس برای د، چرا این کار را می کند وکنمی  ارایهرا چیست، چه چیزی 

 کند.

مدت سازمان  طویلقیت ژیک بر موفیبرنامه ریزی استرات ،همانطور که در باال ذکر شد

سعی در  ،این مرحله ،به عبارت دیگر ،تمرکز استروی آینده م ،متمرکز است. بنابراین

 .داردترسیم آینده سازمان 

 اجزایبرنامهریزیاستراتیژیک

ایجاد تغییرات به  طراخبه عنوان یک نقشه راه ب باشد توسعه یافتهکه به خوبی ژیک ییک برنامه استرات

 یرا موارد زیر را شرح می دهد:کار میرود ز

 آینده دیدگاه برای 

 نقاط قوت و ضعف سازمان 

 ماهیت تغییرات مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار در آینده به همراه توالی این تغییرات 
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  منابع مورد نیاز و اینکه آیا منابع مورد نیاز در حال حاضر در سازمان وجود دارند یا باید از منابع

 لید شوند.خارجی تو

 روندبرنامهریزیاستراتیژیک 

 است که شامل  یمدیریتدشوار  های نتیجه تصمیم ها، عملیات در  کژییاسترات یبرنامه ریز استفاده از

ژیک یباشد. تدوین و اجرای برنامه های استرات ینیز م مطلوب گاهی کمتر وخوب  یها سلسله فعالیت

 م میشود:فرایند فکری است که در سه مرحله مهم انجا

 
 

      

 

 

 

 

 

 استراتیژیتدوین .1

داخلی و خارجی وضعیت فعلی خود را  تفتیشسازمان با انجام  ،استراتیژی هادر تدوین 

ژی همچنین شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و یارزیابی می کند. تدوین استرات

دیران م ،. در نتیجهشود می( SWOTهمچنین فرصتها و تهدیدها )تجزیه و تحلیل 

 ،اند گذار وا و کدام بخش را  اقدام نمایند بخش جدید کدامدر  تصمیم می گیرند که

 های خود را بگونه می توانند عملیاتچگونه منابع مورد نیاز را تخصیص دهند و اینکه آیا 

بلند مدت  تاثیراتژیک منجر به یگسترش دهند. برنامه های استرات سازی مشترک و شبکه

 

 

 

 ارزیابی استراتیژیک

 تطبیق استراتیژیک 
دهی  شکل

 استراتیژیک
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و مجاز به دانسته را  آن . فقط مدیران ارشد تأثیر گرددازمان می س های موفقیت بر

 منابع الزم برای اجرای آن هستند.تخصیص 

 تطبیقاستراتیژی .2

 ،مدت زمان یک سال(بسازمان باید اهداف کوتاه مدت )معموالً  ،ژییپس از تدوین استرات

آن به عنوان مرحله عمل . از می کندو منابع برای اجرای آنها را تعیین  ،طرح را ها پالیسی

ژیک است. موفقیت مرحله اجرا با ینیز یاد می شود و مهمترین مرحله مدیریت استرات

که اعضای آن به وفرهنگی را ایجاد کند  سالم د محیطمربوط میشود که بایتوانایی سازمان 

ن فردی مدیر در این ایمند. مهارت های شوو مؤثرترین روش ممکن ترغیب  ترینکارآمد

 فعال ژی همچنین شامل توسعه یک ساختاریاسترات تطبیق مؤثرله بسیار مهم است. مرح

 .می باشداستفاده بهینه از منابع موجود و هدایت مجدد تالشهای عملیاتی  ،سازمانی

 ارزیابیاستراتیژی .3

می داند که موفقیت امروز موفقیت فردا را تضمین نمی کند. به این مهارت  باهر فرد 

ژیهای مختلف پس از مرحله اجرا بسیار مهم یارزیابی عملکرد استرات ،دیرانمبرای  ،ترتیب

ژی شامل سه فعالیت مهم است: بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر ی. ارزیابی استراتاست

و اقدامات اصالحی. هر سه مرحله در برنامه ریزی  ،سنجش عملکرد ،ژیهایدر اجرای استرات

میانی و سطح  ،تب اتفاق می افتد: سطح سازمانیژیک در سه سطح سلسله مرایاسترات

ضروری است که در تمام سطوح ارتباط و تعامل بین مدیران و  ،عملیاتی. بنابراینسطح 

 تیم عملیاتی فعالیت کند. کی نهاد منحیثسایر اعضا برقرار شود تا 
 

 ریزیاستراتیژیکمزایایبرنامه

های   فعالیت انجام به جایبیشتر سازمانها  اتباعث می شود کار  در محیط  ناگهانیتغییرات 

ژی های واکنشی کوتاه مدت یاسترات ،با این حال  عمل نمایند. واکنشیتعیین شده،  از پیش

صرف در این زمینه است و باعث می شود سازمان ها مقدار قابل توجهی از منابع و زمان را 

در قبال تطبیق از قبل قبل تا ژیک به سازمانها کمک می کند یکنند. برنامه ریزی استرات

در متن  در کنار حل مشکلبه سازمان اجازه می دهد تا  همچنان باشندآماده اهداف شان 

ژیک ممکن است مزایای زیر را برای هر یبرنامه ریزی استرات جامعه نیز نفوذ نمایند.

 ه دهد:یسازمانی ارا
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 ژی های بهتری را تدوین یتراتاس ،کمک می کند تا با استفاده از یک رویکرد منطقی و منظم

در بیشتر موارد، ژیک ی. برخی از مطالعات نشان می دهد که فرایند برنامه ریزی استراتنماید

 گیری است.  بهتر از تصمیم

 ژیک بسیار مهم است. این امر از طریق یارتباطات برای موفقیت فرایند برنامه ریزی استرات

در دستیابی به را آغاز می شود که تعهد آنها مشارکت و گفتگو بین مدیران و سایر اعضا 

سازمان را  مقاصدژیک اهداف و ی. به این دلیل برنامه ریزی استراتنشان میدهداهداف سازمانی 

واقعی می سازد زیرا اعضای آن می توانند رابطه بین عملکرد و جبران خسارت خود را درک 

خالق می شوند و این باعث رشد  و مبتکر ،اعضاسایر هم مدیران و هم  ،کنند. در نتیجه

 د.گردبیشتر سازمان می 

  د. افزایش گفتگو و برقراری ارتباط در تمام مراحل بخشسازمان قدرت می  کارمندانبه

 . بخشدتقویت می قدرت تفکر را و منشی  ابتکار ،گرایی موثریتحس  ،فرآیند



  مزایایبرنامهریزیاستراتیژیکبرایمؤسساتغیردولتی

یک سازمان تلقی گردد، اما  ترقیای خوبی برای  وسیلهژیک می تواند یاسترات ریزی برنامه

 .در یک ادارهبرای توسعه سازمانی مهمی است از آن  تربیش

 ماموریتغیردولتی کافی نیست که فقط  مؤسساتبرای  ،همانطور که تجربه نشان می دهد

سازمان و نظریه عث تقویت ژیک روشن بایاستراتریزی  و اهداف را توسعه دهند. برنامه

متوجه شده باشید که چگونه هر شما  ها ممکن پروپوزلچگونگی پیشرفت آن می شود. در 

مطابق با استراتیژی سازمان کننده می خواهد اطمینان حاصل کند که پروژه  تمویل مرجع

 ژیک می تواند بسیار مفید باشد.یاسترات ریزی در حال اجرا است. اینجاست که برنامه

مشکالت و  ،کمک می کند تا ظرفیت ها مؤسسات غیردولتیژیک به یاسترات ریزی رنامهب

به سازمانها کمک می کند تا نقاط قوت  ساحاتکنند. درک این  شناساییمنابع خود را 

متداول برای  تحلیلی فرصتها استفاده کنند. یکی از ابزار ازخود را تجزیه و تحلیل کرده و 

 فرصتها و تهدیدها( است. ،ضعف ،)نقاط قوت SWOT کژییتدوین برنامه استرات

 چرابرنامهریزیاستراتیژیک؟

 "یدا ریزی کرده برنامهخود را شکست  ،برنامه ریزی کنیددرست اگر نتوانید "
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 -ژیک مؤثر می تواند منافع زیادی را برای هر سازمان به ارمغان آورد یبرنامه ریزی استرات

 شده است:در اینجا فقط چند مثال آورده 

  داشتن ن درمسیر مشخصی را برای سازمان شما ترسیم می کند. هیچ سازمانی نمی تواند

 .گام بزندموفقیت مسیر امید موفقیت در به  صرفاژیک و یاسترات ریزی یک برنامه

  که سازمان  راهیبهترین  و واضحا ،ژیک مانند نقشه راه کار می کندیاستراتریزی برنامه

سه یا پنج سال ، یک حتی اگرد. ساز مشخص میرا طی کند  آینده سالهای درشما باید 

در دریافت راه حل ژیک می تواند سازمان شما را یاسترات ریزی برنامه ،آینده را در بر بگیرد

 راهنمایی کند.ها برای چالش های احتمالی 

 سوی سمت وژیک یاسترات ریزی که برنامه ییاحساس تمرکز را به ارمغان می آورد. از آنجا 

 بیشتربه آنجا  رسیدنبه شما کمک می کند تا تمرکز خود را برای و سازمان شما را تعیین 

 مقاصداهداف و تا کند می ژیک به سازمان شما کمک ید. از این رو برنامه ریزی استراتیکن

د تا تالش های خود را برای رسیدن به یو به همه کمک کن دادهرا توسعه  درستی

 ند.اهدافشان متمرکز کن

 ژیک یخودآگاهی سازمان شما را بهبود می بخشد. وقت گذاشتن برای تدوین برنامه استرات

معنی است که سازمان شما نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی بهتری  به اینجامع 

 هچه به صورت جداگانه و چه در رابطه ب ،دداشته باشمیدر جامعه را  یگاهو جای می یابد

 ر همان محیط کار می کنند.سایر سازمانهایی که د

 برای  تنها ژیکیشما می دهد. برنامه ریزی استرات سازمان را به اعضای زمینه تالش بیشتر

بلکه به همه افراد در سازمان  ،باال در سلسله مراتب مدیریتی سودمند نیستسطح  مدیران

 .می بخشد مندیحس هدف



 رونداستراتیژیکوابزارعملی
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 :برنامهریزیاستراتیژیکاجزای

است.  مقاصداهداف و  ،ارزش ها ،ماموریت ،دیدگاه ،ژیکیهسته اصلی برنامه ریزی استرات

 ما به طور مفصل در مورد این مؤلفه ها صحبت خواهیم کرد. ،در سطرهای زیر

 آیندهدرآنجاباشیم:دردیدگاه:جایگاهیکهمیخواهیم

 :را مینگاریمجود دارد. در اینجا دو تعریف کاربردی تعاریف مختلفی از دیدگاه سازمان و

 تصویرآینده است که سازمان قصد دارد در زمان مشخص به آن دست یابد.عبارت از  دیدگاه 

 چشم انداز سازمان دارای ویژگی است فعلی وضعیتآینده سازمان در  های آرمان ترسیم .

خود  دیدگاهچنین خصوصیاتی، با در نظر گرفتن که های خاصی است. سازمان سزاوار است 

 ه شده است:یرا به دست آورد. این مشخصات در زیر ارا

ژیک فرصت های دیگری را برای سازمان ایجاد می کند از جمله: تشویق یبرنامه استراتۀ تهی -

افزایش تعهد کارکنان  ،برای سازمانها در تهیه برنامه  تیمشور بوردحضور بیشتر کارکنان و 

 .گیریتشویق فراسازمان، برای مسیرعملیاتی واضح ، تعریف سازمان به تیمشوربورد و 

 .باشدتصمیم گیری برای است بنابراین می تواند هدایت  فشرده و جامع -

 توجه مردم را جلب می کند. -

 را تشریح میکند. و معنی دارۀ مرجح وضعیت آیند -

وی محرک را نیر مشکلو حتی در مواقع  بودهالهام بخش  کنندمیکسانی که تالش برای  -

 فراهم می کند.

میکند سازمان کمک  گاه عمومیاهداف شخصی با اهداف دیگران یا دیدگی انطباق چگوندر  -

 د.نکمیترکیب آنرا بهتر  منافع نتیجهدر یا و 

 است. یافتنی دست وقابل درک  -

 .میباشد راحت استکه چه  یا آنو فراتر از وضع موجود قانع کننده و  ،چالش برانگیز -

ژیک یموفق برای سازمان به عنوان یک گام مفید در برنامه ریزی استرات یدگاهدتوسعه 

ممکن  برنامه ایهر  ،یدرموفق ندا دیدگاهیا  و اگر رویا ،شناخته می شود. از این گذشته

باید  ی کهفعالیت ها یا برنامه ها ،تاکتیک ها موفقدیدگاه مناسب یا عملی به نظر برسد. 

خصوصاً مناسب یا مو به شناسایی مواردی که  را واضح میسازد دنشدر اولویت قرار داشته با

شاخص ها و موفق همچنین به شما کمک می کند تا  دیدگاهمفید نیستند کمک می کند. 

برآورده را ژیک یاسترات مقاصدآیا اهداف و  که نقاط عطف را مشخص کنید ومعیارها یا 

 نید یا خیر.توامی کرده 
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 تدویندیدگاه:

 ت زیر پاسخ ارایه کنید و جوابات خود را لست نمایید:به سواال .1

 پردازی  کشور( رویا ،در چه دنیایی )جامعه را تان و عزیزان کردن برای خود زندگی

 د؟میکنی

 آرزو می کنید که در آن جامعه ایده آل زندگی کنند؟را افرادی  چگونه 

فرهنگی  ،اقتصادی ،سیسیا ،اجتماعی ماحولاز  واجتماعی از جامعه فعلی خود  تصویریک  .2

می  وو محیطی تهیه کنید. آنچه را که دوست دارید در جامعه فعلی خود داشته باشید 

در جامعه فعلی را که آنچه و مشروعیت بخشید و یا منطقی سازید.  ،تقویت کنیدآنرا توانید 

 .یدفهرست نمای ،تغییر دهید و میخواهید که آنرا داریدنخود دوست 

 نوشته اید را به 2و  1 شماره هایدر که جواب های خود  ،توصیفیمات کلبا استفاده از  .3

 تبدیل کنید.دیدگاه 

بخش  نویسی و بگونۀ آن را بیان نمایید که برای دیگران امیدزا و انگیزه گزینۀ سوم را خوب .4

 باشد.

 .از زیر نظر بگذرانیدیک بار دیگر خوب را  گاهدیدیک  نمودن بیانبهتر برای  معیارها .5

 دیدگاهوردمهمهنگامتوضیحچندم

 حورم است نه فعالیت (19)محورو پایان  مبنای اجتماعی داشته  .1

 جامع. هم فشرده است هم .2

 .بخش و انگیزه دهنده استامیدبرای همه  .3

 د.نک می تشریحآینده  درده آل یک جامعه و افراد آن را یژگی های ایو .4

 نیست. شاملدستیابی به آن در بیان دیدگاه  .5

 تحقق آن در نظر می گیرد.قبل از را  مراجع اریو همک سهم .6

 :چرااینکارراانجاممیدهیمماموریت

تعیین  ،سازمان ماموریت. به شمار می رودیک سازمان فلسفه وجودی سازمان  ماموریتِ

 است.و مستفید شوندگان  نهادهای ذیربطچگونگی رقابت سازمان و ایجاد ارزش برای 

 اید به پنج سؤال اساسی زیر پاسخ داده شود:ب ماموریتدر تدوین بیان 

                                            
19

 . End- Oriented  
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محصوالت یا نیازهای جامعه توسط این  کداممی دهد و  ارایهو خدماتی که سازمان  اجناس .1

 .خدمات برآورده می شود

 سازمان بهره می برد؟ های فعالیتچه کسی از   .2

 کجاست؟ فعالیتیا محل  محیط  .3

 هدف نهایی سازمان چیست؟ .4

 ن در دستیابی به این اهداف چیست؟مزایای رقابتی سازما خصوصیات منحصر به فرد و .5

در مورد: اعضاء به مطرح شده است که بیشتر سازمان  ماموریتدر مقاالت مختلفی بیان 

نوع  ،و زیست محیطی( مردمی ،)اجتماعیمسایل به  رسیدگی ،دارایی با ارزش کعنوان ی

 خواهد داشت.الی و رشد در برابر سالمت مو درنهایت تعهدی که سازمان  تکنالوژی

های  ماموریتسازمان همه مدیران را متحد می کند.  ماموریت ،از نظر جهت و حرکت

 که توقعاتسازمانی به همه مدیران و سایر اعضا در سطوح مختلف سازمان اجازه می دهد 

 مشترکی داشته باشند.

ارزش  ،گذشت زمان سازمان به افراد و گروههای مورد عالقه اجازه می دهد تا با ماموریت

های سازمانی  ماموریتمشترکی داشته باشند و این ارزش روز به روز تقویت می شود. 

را ایجاد می کنند که از طریق آن افراد خارج از سازمان آن ارزش را به  ینوعی ارزش و هدف

 .دهندمیتشخیص  سازمان معرفیعنوان 

 نمونهدیدگاه:

20مرفه، جوامع موثرمؤسسات غیردولتی 
  

 :ماموریتنمونهبیان

و  بشردوستانهانجام فعالیت های مؤثر  جهت موسسات عضو،یک بستر کارآمد برای  ایجاد

 21در افغانستان انکشافی

 به سه سؤال پاسخ می دهد: ماموریتبیان 

  دیدگاه(به چی چیزی متعهد هستیم؟( 

  ارزشها(هیم؟  میخوا چیو هستیم ما به چی چیز معتقد( 

  ویافعالیتها(ماموریت)؟ کار ما چیستکار و یا نتایج 

                                            
20

  دیدگاه اکبر . 
21

  ماموریت اکبر . 
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 :)مثال(ماموریتتفاوتمیاندیدگاهو

دلیلماموریت کهانجاممیدهیم، )کاریرا

 (یکسازمانبرایموجودیت

 مدت(طوالنی،نگردیدگاه)مطلوب،آینده

 موسسات عضو،یک بستر کارآمد برای  ایجاد

و  بشردوستانهانجام فعالیت های مؤثر  جهت

 در افغانستان کشافیان

 مرفه، جوامع موثرمؤسسات غیردولتی 

 هاچیست؟ارزش

 خواهیم؟معتقدهستیموچیمیزمابهچیچی

 سازمان حاکم بر روابط فردی و اجتماعی در  ساساتیا 

 ها  در کل ارزش .در چوکات یک سازمان باشدرفتار خوب می تواند  ارزش

گیری باید جدا رعایت  میممهمی است در روند تص معیارهای عبارت از

 گردند. 

 استندردها و اقدامات در سازمان  ،خدمات ،حفظ حریم خصوصی ،شفافیت

 انجام چگونگی ،یگرهمدبا  کارمندان. رفتار شوندبه دیده قدر نگریسته 

 ها قابل بحث است.  دیگر امور مهم در قالب ارزشو  گروهی میانفعالیت 

 

 اهدافچیست؟

صورت سازمان ارتباط دارند و به  ماموریتای هستند که مستقیماً با  گسترده بیانات ،اهداف

. اهداف نتیجه نمایندمی شریح ت رامزایایی را که ناشی از فعالیتهای سازمان است  عموم

واقع بینانه و قابل دستیابی باشند حتی . اهداف باید یک سازمان استنهایی فعالیتهای 

منابع  ،ختارساخود را در حال تحکیم بخشیدن و  جدید هستندتوسط سازمانهایی که هنوز 

ژیک دو نوع هدف وجود دارد: یند. از نظر برنامه ریزی استراتباشمی  خود و فعالیتهای

 و سازمانی. ایبرنامه 

روند یا  ،خاص ساحهتأثیرگذاری برنامه شما در یک  صورت عمومبه  ایاهداف برنامه 

 ،تعریف می کند. اهداف سازمانی تغییرات داخلیتا پایان دوره برنامه را  مستفیدشوندگان

هایی که سازمان شما باید برای دستیابی به اهداف به طور مؤثر  و پیشرفت یتغییر ساختار

 تعریف می کند. راایجاد کند 
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 زیر باید هنگام تعیین اهداف برای سازمان شما در نظر گرفته شود: عوامل

 دهمنابع داخلی و آین ،توجه به شرایط محیطی 

  به حقایق )تعیین اهداف قابل دستیابی(توجه 

 و معیارها( استندردها ،)از جمله افعال کمی سازی اهداف کمی 

 محدودیت زمانی 

 )تعیین اهداف با مشارکت کارکنان )مدیریت مشارکتی 

  سالمت سازمان( دیدگاهدر نظر گرفتن مقصد و( 

  م شود.باید چه کارهایی انجاو بعدا ابتدا  -اولویت بندی اهداف 

 نتایج یکدیگر را خنثی نکنند ،توجه داشته باشید که اهداف 

 

:اهمیتاهدافبرنامه

  اهداف  پروگرام  جهت  حرکت) فعالیت های( یک واحد )یک دیپارتمنت در داخل

 سازمان( و یا در مجموع از یک سازمان را مشخص میکند

 روی تالشها و هماهنگی فعالیتها متمرکز است 

 مک نموده و  آن را رهنمایی  می کندبه تصمیم گیری ک 

 انگیزه ای برای انجام فعالیت های  پروگرام  ایجاد میکند 

 ارزیابی پروگرام  را فراهم می سازد 

 

  تحلیلها،شناسایی،واهداف:

 :تحلیل کامل از وضع موجود باید به موارد زیر منجر شود

 درک مسایلی که ممکن است مانع عملکرد باشد 

  محیطی که باالی نتایج  تأثیرگذار است شناخت عوامل 

 شناسایی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط بیرونی 

 شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی سازمان 

 تجزیه و تحلیل  هاو تهدید ها ضعف، فرصتنقاط ، تجزیه و تحلیل بهتر  نقاط قوت(

SWOT ازمان و همچنین ، اهداف و مقاصد سماموریت (  مدیران را قادر به ارزیابی مجدد

 تعیین گزینه های مختلف استراتیژی می کند.
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 :انواعاهدافپروگرام

 اهداف یا مقاصد اصلی/ اهداف  عمومی -1

، غیر کمیتی سازمان ، این موارد به صورت عمومماموریت با توجه به اولویت های منطقه و 

 و  هدایتی  بیان شده است.

 دت(مقاصد یا اهداف خاص ) هدف کوتاه م -2

و تشکیل دهنده اهداف  عمومی هستند. آنها به وضوح قابل اندازه مقاصد اجزاء اصلی    

 گیری هستند. از این طریق می توان برنامه را ارزیابی کرد.
 

 اهدافراچطوربایدتعییننمود

 :ذیل تعیین می گردد  اهداف یک پروژه بر اساس سه شاخص 

 یا یک پروژه تضمین شده باشد. توسط یک برنامه که اجرای آن  ؛عملکرد 

 )شاخص های کلیدی موفقیت یا شاخص های کلیدی عملکرد )زمان ، کیفیت ، هزینه 

  میزان رضایت نهادهای ذیربط از اجراات  -رضایت 

کدامهااند؟مقاصد

تاکتیک هایی است که برای رسیدن به نتایج مطلوب  از آن بیانگر مقاصد استراتیژیک  

نقاط قوت،  تحلیل و تجزیهاب این گزینه با توجه به رد..  اغلباً انتخاستفاده خواهیم ک

سازمان زمینه صرفه جویی و تطبیق فعالیت ها را   (SWOTضعف، فرصت ها و تهدیدها )

و احتماالً اهداف سازمان را به پیش می برد و آن را همزمان رقابتی تر و میسر می سازد 

 پایدار  می سازد.

 باشد: SMARTه مدت(  استراتیژیک باید مقاصد ) اهداف کوتا

S  از تفسیرهای مختلف جلوگیری نمایید -= مشخص 

M  برای نظارت و ارزیابی امکان پذیر باشد -= قابل اندازه گیری 

A  بر مشکالت ، اهداف و مقاصد استراتیژیک و نتایج در نظر  -= قابل دستیابی / متناسب

 گرفته شده باشد

R  باشدبل دستیابی قا -= واقع گرایانه 

T = داشته باشدزمانی   محدودیت 
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  تفکراستراتیژیک

یا پیدا کردن یک راه حل است.  همچنان  تفکر اندیشیدن  فکر استراتیژیک از ت هدف

د و که می تواند به استراتیژیک   زمینه ی  تمرکز فکری  بر رویکردها را ایجاد می کن

اهداف و مقاصد استراتیژیک پروژه   و نوآوری ها کمک کند. از طرف دیگر، هدف از برنامه 

ریزی استراتیژیک ، مفهوم سازی و ایجاد مراحل یا اقدامات واقعی است که منجر به اجرای 

پروژه یا دستیابی به اهداف  می شود.

  برای فرد که است شده تعریف فکری یا ذهنی روش عنوان به استراتیژیک تفکر:تعریف

  کار به آنرا کوشد می  زمینه  یا بازی یک در اهداف از ای مجموعه یا هدف یک به دستیابی

 بررسی را سازی پالیسی به مربوط مسایل تا کند می کمک مدیران به استراتیژیک تفکر برد.

 مشخص را ها اولویت و کرده ینتعی را اهداف ، دهند انجام را مدت بلند ریزی برنامه ، کنند

 کنند. شناسایی را احتمالی های فرصت و خطرات و کنند

هر چند که توسط افراد یا گروهها انجام میشود ، معموالً تفکر استراتیژیک -پاسخگویی

بیشتر صالحیت و ویژگی شخصی یا فردی است. برنامه ریزی استراتیژیک شامل چندین 

کنار هم جمع شوند. یک رهبر یا مدیر می تواند هر دو را انجام نفر یا تیم است که باید در 

به گونه استراتیژیک فکر کند و برنامه ریزی نماید.   اگر برنامه ریزی استراتیژیک به  –دهد 

تنهایی انجام شود نتایج بهتری به دست می یابد و اگر   در یک کار گروهی انجام شود 

 نتایج بیشتری بدست می آید.

آغازپروسهچندسوالمهمرابایدپرسیدقبلاز

  آیا با همه سطوح مشورت کرده اید و اهداف و میزان مشارکت مورد نیاز برای برنامه ریزی

 استراتیژیک را کامالً توضیح داده اید؟

  آیا داده ها و اطالعات مهم را درباره سازمان و محیطی که در آن کار می کنید جمع آوری

 آن ایجاد کرده اید؟ تجدید نظر تیم هایی را برای جمع آوری و  کرده اید یا تیم ویا

  آیا با توجه به اندازه یا ماهیت  برنامه ریزی سازمان شما ،  فکر کرده اید که به یک تسهیل

 کننده خارجی نیازدارید؟

  آیا نمایندگان تمام سطوح ) کارمندان( سازمان خود را در پروسه برنامه ریزی دخیل

 ساخته اید؟
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 رآینداستراتیژیکف

 حاال کجا هستیم؟

 کجا باید باشیم؟

 چگونه خالء را پرکنیم؟

 ؟گونه پیشرفت خود را نظارت کنیمچ

 

 فرآینداستراتیژیکوابزارهایعملیبرایارزیابی

 SWOT تجزیهوتحلیل

شناسایی فرصت های جدید و مدیریت آن و نیز از   SWOTتجزیه و تحلیل  ازهدف   

 یدات است. این یک تکنیک مفید برای درک نقاط ضعف و قوت شماست و بین بردن تهد

شناسایی هردو؛ فرصت ها و  تهدیدات موجود  که ممکن است با آن روبرو می   همچنان 

 شویم .

 نقاطقوتچیست؟

گی ها یا مشخصات داخلی یک سازمان است و این مزیت رقابتی را نسبت به نقاط قوت ویژ

سازمان شما  صه فعالیت میکنند را بوجود آورد.یا اینکه در عین عره ی مشابسایر سازمان ها

به عنوان مثال  مجموعه از ارزش ها ، می تواند که یک یا چند نقاط قوت داشته باشد 

، سرمایه سازمانی )دروس آموخته شده از وظایف قبلی(  مقطعی فرهنگ ، کارکنان ماهر و 

ا یا سیستم پشتیبانی در محیط عملیاتی. برای ، شبکه سازی و مشارکت با سایر سازمان ه

 کشف نقاط قوت کلیدی شما، ممکن است سؤاالت زیر را بپرسید:

 سازمان شما چه مزایایی دارد؟ 

 کدام کار را بهتر از دیگران انجام می دهید؟ 

  چه منابع منحصر به فرد یا کم هزینه ای را می توانید به دیگران اختصاص دهید که

 نند؟دیگران نمی توا

 کدام نقاط قوت شما را افراد جامعه می دانند؟ 

  ؟"پروژه را حاصل کنید"به اثر کدام عوامل شما میتوانید 

 سازمان شما چیست؟ 
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نقاط قوت خود را هم از منظر داخلی و هم از دیدگاه مشتریان و افراد جامعه در نظر 

 بگیرید.

ید لیستی از ویژه گی های همچنین ، اگر در شناسایی نقاط قوت مشکل دارید ، سعی کن

 سازمان خود را یادداشت کنید. امیدوارم برخی از اینها نقاط قوت باشند!

وقتی به نقاط قوت خود نگاه می کنید ، در مورد آنها در رابطه با رقیب های تان  فکر کنید. 

س به عنوان مثال ، اگر همه سازمان های دیگر خدمات با کیفیت باال را ارایه می دهند ، پ

ارایه سرویس با کیفیت باال در عرصه هدف سازمان شما یک قدرت محسوب نمی شود ، 

 بلکه یک ضرورت است.
 

ضعفهاچیست؟
نفاط  داخلی سازمان است.  که آنها  سازمان را به یکی از نقاط ضعف ، همانند نقاط قوت ، 

ویژگی های الزم طرف  پیشرفت هدایت نموده   و یا سازمان را به کمبود مهارت و   نبود 

که داشته باشد  اما در حال حاضر آن را ندارد را  متوجه می سازد. برای دریافت نقاط 

 ضعف، شما میتوانید سواالت زیر را بپرسید:

 از چه چیزی باید  جلوگیری کرد؟ •

 چه چیزی را می توانیم  بهبود بخشیم ؟ •

 د؟عوامل که سبب شد شما  آخرین پروژه را از دست بدهید، چی بو  •

 افرادی در جامعه  احتماالً  نقاط ضعف شما را در چی می بینند؟  •

باز هم ، این را از دید داخلی و خارجی در نظر بگیرید:  آیا  افراد دیگر نقاط ضعف  را که 

 شما  شناسایی نکرده اید آنان میدانند؟ آیا سازمانهای دیگر بهتر از شما عمل می کنند؟

 ا هر حقیقت ناخوشایند روبرو شوید.و ممکن ب بهتر است که  واقع بین باشید

فرصتهاچیست؟
گرایش ها  و تغییراتی است که  در محیط بیرون  از سازمان  بوده   و عبارت از فرصت ها 

می تواند بر فعالیت یا عملکرد سازمان  تأثیر بگذارد. برای اینکه بتوانید فرصت های آینده را 

 سش های ذیل را بپرسید:مشخص کنید ، می توانید از خود پر

 چه  گرایش های  جدید را در جامعه مشاهده می کنید؟ 

  و دیدگاه سازمان شما تأثیر ماموریت چگونه این گرایش های جدید می تواند بر

 بگذارد؟
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 این گرایش ها چه فرصت های جدید را می توانند برای سازمان شما ایجاد کنند؟ 

 املراشود:فرصتهایمفیدمیتواندمواردزیرش

 . تغییر در تکنالوژی و بازارها در  اندازه  وسیع و  محدود 

 .تغییر در پالیسی های دولت مربوط به عرصه کاری یا  فعالیت های  شما 

 .تغییر در الگوهای اجتماعی ، نمایه  مردم  ، تغییر سبک زندگی و غیره 

 

 :نکته

یک درک کلی از نقاط قوت  یک روش مفید در هنگام شناسایی  فرصت ها این است که 

خود  داشته باشیم  و از خود بپرسیم  که آیا، با منطبق کردن نقاط قوت با تغییرات بیرونی 

و  گرایش های جدید ، می توان فرصت هایی   را ایجاد  کرد؟ . روش دیگر ، به نقاط ضعف 

رصت های جدیدی خود نگاه کنید و از خود بپرسید که آیا می توانید با از بین بردن آنها ف

 را بدست آورید.

تهدیداتچیست؟
تهدیدها مانند فرصت ها نیز عوامل بیرونی هستند. این موضوعی است که در مارکیت یا 

، دیدگاه یا ماموریت جامعه وجود دارد و اگر به درستی مقابله نشود ، می تواند بر 

ات موارد ذیل را شامل عملکردهای سازمان شما تأثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال تهدید

میگردد و )اما محدود به اینها نیست(: تغییر اقلیم ) محیط زیست( ، تقاضا برای خدمات 

اقتصادی ، تغییر جمعیت ، کمبود منابع ، فرهنگ مستفیدشوندگان ، تغییر  حیطجدید ، م

 در پالیسی های دولت وغیره...

شما وجود دارد ، می توانید سواالت برای تعیین اینکه آیا تهدیدات احتمالی برای سازمان 

 زیر را بپرسید:

 با چه موانعی روبرو هستید؟ 

  رقبای شما چه می کنند؟ 

 محصوالت یا خدمات تغییر  شما  آیا استندردهای کیفیت یا مشخصات وظیفه ،

 کرده؟

 آیا تغییر تکنالوژی موقعیت شما را تهدید می کند؟ 
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 ارید؟آیا شما قرض دار استید یا مشکالت  پولی د 

 آیا یکی از نقاط ضعف شما می تواند سازمان شما را به طور جدی تهدید کند؟ 

 SWOT تجزیهوتحلیلازمثال

یک سازمان کوچک جامعه یا یک مؤسسه غیر دولتی جدید ممکن است تجزیه و تحلیل 

SWOT :زیر را تهیه کند 

 :ضعفها

  در سطح ملی جامعه حضور و یا اعتبار

 کمی  دارد.

 داد کم کارمندان است و آنان دارای تع

دارای مهارت های محدود در بسیاری از 

 عرصه ها استند.

  بودجه اندکی برای مصارف ثابت و حقوق

 کارمندان دایمی موجود است.

قوتها

  معموال سلسله مراتب کوتاه تر و انعطاف

 پذیر قادر به پاسخ سریع است.

  در جامعه محلی تصویر خوبی بجا گذاشته

قبال خوب مردم قرار گرفته و مورد است

 است

  اندازه کوچک با هزینه های کم ، بنابراین

می تواند با هزینه عملیاتی کم به مستفید 

 شوندگان ارزش واالیی بدهد.

 

 :تهدیدات

  پیشرفت های تکنالوژی ممکن است این

بخش را فراتر از توانایی ما برای سازگاری 

 تغییر دهد.

 ان بین تغییر ساحه تمرکز تمویل کنندگ

المللی ممکن است در دسترس قرار 

گرفتن بودجه برای پروژه های انکشافی را 

 کاهش دهد.

فرصتها:

  بخش خدمات ما در حال گسترش است و

فرصت های زیادی برای موفقیت در آینده 

 وجود دارد.

  دولت محلی می خواهد مشارکت جامعه

 محلی را تشویق کند.

 اسر تکنالوژی ، انجام کار ها را در سر

کشور از طریق تیم های مجازی آسان 

 کرده است.
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در نتیجه تجزیه و تحلیل ، مؤسسات غیردولتی می توانند تصمیم بگیرند که فعالیت هایش 

را  به پاسخگویی فوری ، ارایه خدمات با ارزش به جامعه محلی و دولت محلی اختصاص 

 بدهد.

نتخب  تا بیشترین بودجه تبلیغاتی رااز ایجاد ارتباطات )تبلیغات( از طریق نشریات محلی م

اجتماع مردم که تعیین شده  بدست آورند ، و مؤسسات غیردولتی باید در هر زمان ممکن 

 با تغییرات در تکنالوژی روز خود را سازگار بسازند.

 :نکاتکلیدی

یک چارچوب ساده اما مفید برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت و   SWOTتجزیه و تحلیل

مان شما و فرصت ها و تهدیداتی است که با آن روبرو هستید. این به شما کمک ضعف ساز

می کند تا بر نقاط قوت خود تمرکز کنید ، تهدیدها را به حداقل برسانید و از فرصت های 

 موجود که در اختیار شما است بیشترین استفاده را ببرید.

عنوان یک ابزار بسیار مهم از این روش برای تدوین استراتیژی و در سطح باال به یک 

استراتیژی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین می توانید از آن برای شناخت درست از 

رقبا استفاده کنید ، که می تواند فهم مورد نیاز شما را برای ایجاد یک موقعیت رقابتی 

 منسجم و موفق به شما ارایه دهد.

واقع بینانه و دقیق باشید. آن را در یک زمان هنگام که تجزیه و تحلیل را انجام میدهید ، 

مناسب بکار برید و در صورت ضرورت آن را با سایر ابزارهای مناسب که نیاز است ضمیمه 

 کنید.

 تجزیهوتحلیلخالءچیست؟

است که باید انجام شود  ضروریاتتجزیه و تحلیل خالء یک روش مؤثر برای شناسایی 

ردن خالء ها میان واقعیت امروزی و آینده مطلوب ) مراحل را  برای پر کشناسایی و 

 آرمانی( در یک پروژه است.

تجزیه و تحلیل خالء ابزاری است که به شما در رسیدن به هدف کمک می کند. این 

ابزار ساده به شما کمک می کند خالها میان شرایط فعلی و شرایط مطلوب و مورد نظر 

 ی پر کردن این خالء را مشخص کنید.خود را شناسایی کنید و مراحل الزم برا

تجزیه و تحلیل خالء برای پیشبرد کار در ابتدای پروژه مفید است و برای شناسایی 

 مراحل مورد نیاز برای تکمیل و اجرای پروژه ضروری میباشد.
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؟قراردهیمتحلیلتجزیهوچگونهموردهاراءخال

 زیر را در نظر می گیریم:با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل خالء در پروژه سه مرحله 

  شرط مورد نظر و هدف فعالیت خود را روشن کنید. هدف تان را شناسایی کنید. این

مطلوب و مورد نیاز که در  همان حد –امر وضعیت آینده را به شما اطالع می دهد 

 ختم پروژه باید به آن برسید.

  ( را مشخص )بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ءروش ی را برای پر کردن خال

 کنید.

  وضعیت فعلی را برای هر یک از اهداف تجزیه و تحلیل کنید. برای این کار به سؤاالت

 زیر پاسخ دهید:

o  دارد؟ آگاهیچه کسی از کار شما 

o چه کسی می تواند در مورد وضعیت فعلی شما نظریه بهتری به شما بدهد؟ 

o آیا این اطالعات در ذهن افراد است یا جایی ثبت شده است؟ 

o  تمرکز بهترین راه برای دسترسی به این اطالعات چیست؟ برگزاری ورکشاپ های

؟ مصاحبه های فردی؟ مرور اسناد؟ مشاهده فعالیت های پروژه از جمله طراحی فکری

 برنامه های آموزشی )ورکشاپ(؟ و غیره.

، شما می توانید  فاصله بین  شناختیدزمانی که وضعیت آینده و وضعیت فعلی خود را 

ن دو را پیدا کنید سپس با انتخاب راه حل های مناسب ، خال ها را با اهداف پروژه ای

 خود پر کنید.

در فرآیند تجزیه و تحلیل خال ، مقدار کافی اطالعات را فراهم کنید. اگر به جزئیات 

مسئله برای تصمیم گیری گیج کننده خواهد بود ، اما اگر اطالعات کافی این بروید ، 

 تصمیم ناقص خواهد بود.کسب نکنید ، 

اگرچه این یک مثال ساده بود ، اما این روش می تواند برای تصمیمات پیچیده تری 

 استفاده شود.

هنگام تجزیه و تحلیل وضعیت آینده و وضعیت فعلی ، از معیارهای کمی )ارقامی( 

 عضو جدید 120برای اندازه گیری اطالعات استفاده کنید )برای مثال ، در حال حاضر 

توسط مؤسسه استخدام می شوند(. اگر اطالعاتی را بررسی میکنید که با معیارهای 

کمی )ارقامی( قابل اندازه گیری نیست ، بخاطر تشریح آنها از اصطالحات عمومی 

 استفاده کنید )برای مثال ، حس همکاری میان رضاکاران به اندازه کافی قوی نیست(.
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ابی شما از وضعیت فعلی و وضعیت مورد نظر همچنین به خاطر داشته باشید که ارزی

 می تواند کمی و کیفی باشد.

را با وضعیت آینده فعلی ، تجزیه و تحلیل خالء وضعیت  انچه که قابل مشاهده است

)وضعیت مطلوب( که می خواهید در پروژه آنرا به دست آورید مقایسه می کند. با 

را مشخص سازید و از موفقیت پروژه  هاءانجام این تحلیل می توانید نحوه پر کردن خال

که اگرچه می توانید در هر مرحله از  با یاد داشته باشیدخود اطمینان حاصل کنید.

پروژه از این روش استفاده کنید تا پیشرفت یک پروژه را تحلیل کنید ، اما هنگام 

 پروژه با استفاده از این روش می توان بهترین نتیجه را کسب کرد.یک شروع 

موقعیت "انجام این تحلیل ، ابتدا اهداف پروژه را مشخص نمایید؛ در حقیقت این  برای

شما تثبیت خواهد کرد. موقعیت فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید و اطمینان  "آینده

 حاصل کنید که اطالعات مورد استفاده خود را از منابع صحیح جمع آوری کرده اید.

وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب) متوقعه ( در  ، نحوه پر کردن خالء بین نهایتدر 

 برنامهریزیعملیاتیآینده را مشخص کنید.

پس از انجام  تجزیه و تحلیل عمیق از خالءها ، شما باید برنامه ریزی عملیاتی را انجام 

 دهید.

برنامهریزیعملیاتیچیست؟
هم یک تیم ، برنامه عملیاتی یک پالن وسیع و مفصل است که تصویر شفاف از چگونگی س

بخش یا دیپارتمنت برای دستیابی به اهداف سازمانی را واضح می سازد. برنامه عملیاتی 

وظایف روزمره مورد نیاز برای اداره یک سازمان را ترسیم میکند. این برنامه ریزی تالشی 

برای پاسخ دهی به سؤاالتی مانند: چی/کدام ، کی ، چی وقت ، و چی مقدار است. طور 

 مثال:

 استراتیژی ها و وظایف  باید بدست آیند / انجام شوند -ی/کدام چ 

  افرادی که مسئولیت انجام وظیفه هر بخش استراتیژی / کار را دارند -کی 

  جدول زمانی که استراتیژی ها / وظایف باید تکمیل شوند -چی وقت 

  منابع مالی موجود برای تکمیل یک استراتیژی / کار -چی مقدار 
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 ریزیعملیاتیهدفبرنامه

مهم است.  "برنامه ریزی استراتیژیک "و  "برنامه ریزی عملیاتی"دانستن تفاوت بین 

استراتیژیک جهت سازمان را تعیین نموده  ، تدوین اهداف و مقاصد و  ریزی برنامه

از استراتیژی به منظور دستیابی به اهداف سازمان می  ن یک اندازه یمشخص کرد

مدیریت سازمان با توجه به اولویت  جهتیک یک رهنمود عمومی باشد. برنامه استراتیژ

ها و اهداف یا نهادهای ذیربط است. برنامه ریزی استراتیژیک وظایف و فعالیتهای 

 روزمره مربوط به اداره سازمان را مشخص نمی کند.

عملیاتی اطالعات کامالً مفصلی را به طور خاص برای  ریزیاز طرف دیگر ، برنامه 

 فراد برای انجام کارهای روزمره مورد نیاز در اداره سازمان ارایه می دهد.هدایت ا

مدیره و کارکنان سازمان برای پیشبرد فعالیت های روزمره شان به طور مکرر به هییت 

برنامه عملیاتی مراجعه می کنند. برنامه عملیاتی  به پرسش های: چی، کدام ، کی ، 

 ارد.چی وقت و چه مقدار پاسخ ارایه می د
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 :تفاوتمیانبرنامهعملیاتیوبرنامهاستراتیژیکی

 برنامهاستراتیژیک برنامهعملیاتی

  مشخص برای استفاده از پالن یک

منابع سازمان جهت دستیابی به 

 برنامه استراتیژیک.

  جزییات فعالیت های را که باید

برای اجرای استراتیژی ها در نظر 

 .گرفته شود را مشخص می سازد

  طرحی برای مدیریت روزانه سازمان

 )در دوره زمانی یک ساله(

   یک برنامه عملیاتی با مراجعه به

 یک برنامه استراتیژیک تدوین شود

  برنامه های عملیاتی ساالنه تغییرات

 قابل توجهی را میداشته باشند

  برنامه عملیاتی توسط رئیس

اجرایی و کارکنان سازمان تهیه می 

 شود.

 تی پالن تطبیق برنامه عملیا

استراتیژی های موجود در برنامه 

استراتیژیک است. این یک ابزار 

مدیریتی است که هماهنگی منابع 

سازمان )انسانی ، مالی و فیزیکی( 

را تسهیل می کند تا اهداف و 

مقاصد در برنامه استراتیژیک تحقق 

 یابد.

  رهنمود عمومی برای هییت مدیره

 سازمان

 نهاد می استراتیژی هایی را پیش

کند که در جهت دستیابی به 

 اهداف سازمان به کار گرفته شوند

  ماموریت طرحی برای پیگیری

 سال( 5 - 3سازمان در درازمدت )

  برنامه استراتیژیک مدیریت را قادر

میسازد که یک برنامه عملیاتی را 

 تدوین کند.

  ، برنامه استراتیژیک ، پس از تدوین

ال نیازمند تغییر چشمگیر در هر س

 نمی باشد

  تدوین برنامه استراتیژیک یک

مسئولیت مشترک است و 

گروههای مختلف و نهادهای ذیربط 

 را در تطبیق دخیل می سازد.

  هدف از برنامه عملیاتی تهیه تصویر

شفاف وظایف و مسئولیتهای 

کارمندان در راستای حصول اهداف 

و مقاصد مندرج در برنامه 

 استراتیژیک است.
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  :ههایعملیاتیانواعبرنام

 :پالنیکباره

: یک فعالیت یک مرتبه ای با مقاصد خاص ، چارچوب زمانی ، بودجه و محدودیت های پروژه

 کیفیتی است.

: ترکیبی از بیش از یک پروژه مرتبط به همدیگر بمنظور دستیابی به اهداف (program)برنامه

 مشابه است.

 پالنهایثابت:

مستلزم پشتیبانی از هر نظیم فعالیت های سازمانی که برای ت مجموعه ای از قواعدپالیسیها:

 یک از مقاصد سازمانی هستند.

  :روشهایعملیاتیمعیاری

این یک پالن کاری را به عنوان  تسلسل از مراحل که باید انجام شود یا فعالیت های که به شکل 

وضیح می کند.  این بهتر اجرا شود و گام های که بخاطر موفقیت استراتیژی برداشته میشود را ت

پالن بیانگر فعالیت ها ، طرز العمل ها و پروسه اشاره می باشد. پالن مواردی چون: چی کسی، 

کدام کاری را انجام دهد ، چی وقت تکمیل می شود و چگونه سازمان می داند که مراحل به اتمام 

 رحله نظارت می کند.رسیده است، را تشریح می کند.  پالن پیشرفت مورد نیاز پروژه را در هر م

 توضیح ساده ای از اقدامات که آنرا در یک محیط سازمانی  مجاز یا ممنوع می کند. قواعد:

 جایگزینی است  برای رسیدگی با وضعیت های نامعلوم و متغییر.  پالن هایپالنهایاحتمالی:

ریح می کند. آنها تفصیل از اجراات است که برای رسیدن به یک یا چند هدف را تش :پالنکاری

فعالیت های مشخصی اند که برای دستیابی به ابتکارات و مقاصد استراتیژیک در نظر گرفته می 

 به خصوص در جایی یا وقتی که پروژه به طور عملی آغاز می شود. –شوند 

 ارزیابی

نظارت و ارزیابی هر دو بخشی از فرآیند مدیریت هستند و به منظور کنترول عملکرد 

 میباشند. میکانیزم کنترول استراتیژیک ممکن شامل موارد زیر شود:مدیریت 

 میکانیزم های مدیریت اطالعات 

 مدیریت میکانیزم های مدیریتی 
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 میکانیزم های حل منازعه 

  کنترول متکی به مدیریت تصمیم گیری شما 

 کنترول از طریق مدیریت ائتالف ها 

 کنترول از طریق مدیریت تصمیم گیری ساحوی 

یک سازمان باید سلسله مراتب کنترول استراتیژیک خود را تعریف کند. کنترول همچنین 

 می تواند در چندین سطح سازمانی انجام شود از جمله:

  در سطح عملیاتی: کنترول عملیاتی از اهمیت باالیی برخوردار است. معموالً استراتیژی

ر سازمانها ، این کار توسط ابتدایی این سطح به حداکثر رساندن کارایی منابع است. در بیشت

 انجام میشود. مربوطه ) اجراایی(مدیران 

  در سطح دیپارتمنت: در حالی که نقش کنترول استراتیژیک افزایش می یابد ، نقش کنترول

عملیاتی کاهش می یابد. مدیران سطح میانی مانند پلی بین مدیران ارشد) رهبری( و 

اید فعالیتهای دیپارتمنت و برنامه های عملیاتی را مدیران سطح عملیاتی کار می کنند. آنها ب

 هدایت و رهنمایی کنند تا آنها را با استراتیژی بلند مدت سازمان وفق دهند

  در سطح سازمانی: در این سطح ، کنترول استراتیژیک قرار است از اهمیت بیشتری برخوردار

سوی فعالیت های  باشد. زیرا تصمیم که در این سطح گرفته می شود نه تنها سمت و

سازمانی را تعیین می کند بلکه بر رشد و ماندگاری طوالنی مدت یک سازمان نیز تأثیر می 

گذارد. اگر یک اشتباه یا انحراف کوچک  در این سطح انجام شود می تواند سازمان را از 

 اهداف مورد نظر یا مسیر اصلی که در برنامه استراتیژیک تشریح شده است به سمت بیراهه

 و دور ببرد.

 کنترولاستراتیژیکچیست؟

انتخاب استراتیژی و ساختار سازمانی است که برای دستیابی به  ؛کنترول استراتیژیک

اهداف درازمدت و دیدگاه سازمان در طوالنی مدت مناسب است. این امر نیاز به ایجاد یک 

 سیستم کنترولی برای ارزیابی عملکرد استراتیژیکی سازمان دارد.

 تکنترولاستراتیژیکاهمی

کنترول استراتیژیک برای دستیابی به کارآیی عملیاتی در اجرای پروژه ها و برنامه ها در 

هر سازمان از اهمیت خاص برخوردار است. همچنان در حمایت از عرضه خدمات با 
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تقویت خالقیت ،  کنترول استراتیژیک بهکیفیت برای مستفید شوندگان کمک می کند. 

ری و تقویت هماهنگی و همکاری بین واحدها و بخشهای مختلف در سازمان ایجاد نوآو

کمک می کند. به احتمال زیاد رضایت و ارزش بیشتری را برای مستفید شوندگان به 

 ارمغان می آورد.

 نظارت

نظارت ، جمع آوری منظم و متداوم داده ها و معلومات مربوط به فعالیت های هر پروژه 

 طر حصول اهداف زیر انجام میشود:است. بطور معمول بخا

 حفظ یک سازمان یا پروژه در مسیر مشخص و توافق شده 

  نظارت از تغییرات و انحرافات ، اگر موجود باشد، و اقدامات اصالحی را در نظر گرفته

 شود

 اطمینان از پاسخگویی داخلی و خارجی بر منابع استفاده شده و نتایج حاصله 

 هبود عملکردها و فعالیت ها در آیندهفراگیری از تجربیات برای ب 

 تصمیم گیری آگاهانه  در مورد آینده و داشتن ابتکار عمل 

 .تقویت توانمندی مستفیدشوندگان با داشتن ابتکار عمل 

نظارت یک کار دوره ای متواتر است که در مرحله برنامه ریزی یک پروژه یا پروگرام شروع 

فرایندها و تجربیات مستند سازی شده و به عنوان می شود. نظارت اجازه میدهد تا نتایج ، 

پایه ای برای هدایت پروسه های تصمیم گیری و یادگیری استفاده شوند. نظارت بررسی 

پیشرفت در برابر برنامه ها است. از داده های به دست آمده از طریق نظارت برای ارزیابی 

 استفاده می شود.

 نظارتوارزیابی

فهوم جاافتاده و اساسی در دیزاین و طرح هر پروژه یا پروگرام است. نظارت و ارزیابی یک م

نظارت و ارزیابی ابزار تحمیلی کنترولی توسط تمویل کننده یا وسیله اختیاری و ضمنی هر 

پروژه یا پروگرام نیست. نظارت و ارزیابی همچون مباحثه بین همه نهادهای ذیربط برای 

، نظارت برای ارزیابی ضروری است. در ارزیابی ، از توسعه و پیشرفت است. به صورت عموم 

اطالعات مربوط به پروسه های نظارت که قبالً انجام شده استفاده می شود تا روش هایی را 

که پروژه یا پروگرام پیشرفت داشته و تغییرات الزمه را ایجاد کرده است را شناسایی کند. 

 ذیل متمرکز است:نظارت بر اندازه گیری جوانب مختلف دخیل بودن 
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  کمیت و کیفیت فعالیتهای اجرا شده )پیامد ها و نتایج: چی کاری را انجام می

 دهیم؟ چگونه فعالیت های خود را مدیریت می کنیم؟(

  فرآیندهای ذاتی /اصلی برای یک پروژه یا پروگرام )نتایج: اثرات / تغییراتی که در

 نتیجه مداخالت شما رخ داده است؟(

 جی برای مداخله )تأثیر: کدام اثرات وسیع تر و طویل مدت که توسط فرآیندهای خار

 فعالیت های اجرا شده در یکجاشدن با سایر عوامل محیطی بجا مانده؟(

فرایند ارزیابی عبارت است از تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده های جمع آوری شده که به 

ط پروژه / پروگرام و تأثیر کلی روابط بین نتایج پروژه / پروگرام ، اثرات تولید شده توس

 مداخله به گونه عمیق تر می پردازد.

 درمدیریتمراقبت/برنگریتعریف

مراقبت/برنگری عبارت از عمل و یا فعالیت نظارتی بر عملکرد دیگران پیرامون حصول 

اهداف و پالیسی های سازمان است. شخصی که این فعالیت را انجام میدهد ، چی رسمی یا 

به نام ناظرامور خوانده می شود. یک ناظر باید قدرت و صالحیت داشته باشد تا  غیررسمی،

به زیردستان هدایت بدهد و همواره مسئولیت کار و اجراات سایر کارمندان را بر عهده دارد. 

این یکی از اصول مدیریت است و یکی از پنج وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی ، 

ندان ، رهبری و کنترول است. تمام برنامه ریزی ها ، سازماندهی سازماندهی ، تنظیم کارم

ها و سایر تالش های یک سازمان و مدیر در نهایت باید در مرحله کنترول ارزیابی شود. اگر 

ناظر کنترول درست و صحیحی نداشته و در اینجا به درستی کار نکند ، در واقع  تمامی 

ان را از دست خواهد داد. بنابراین ، آشنایی با اصول تالشهایی انجام داده را و همچنان سازم

کنترول در مدیریت و اصول نظارت در سازمانها از مهمترین زمینه هایی است که شما باید 

 آنرا بدانید و تمرین کنید.

 اهمیتنظارتوکنترولدرمدیریت

د: آیا نظارت و کنترول دقیق و به موقع برای هر مدیر مهم است. از هر مدیری بپرسی

 کنترول و نظارت در مدیریت بسیار مهم است؟ و آنها قطعاً خواهند گفت ، بلی.

اما اگر به موضوع عمیق تر نگاه کنید ، می بینید که واقعیت چیز دیگری است. در اکثر 

سیستم های کنترولی ، مدیران میکانیزم های کنترول مناسب را ندارند. برخی از آنها لحظه 

کنترول می کنند و تمام وقت بر کارمندانشان نظارت دارند. وقتی می  به لحظه و نفس گیر
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پرسید که چقدر دقت و توجه به کارمندان می شود ، جواب را می شنوید ، شما باید باالی 

 آنها کار کنید تا آنها کار کنند.

برخی دیگر از مدیران می ترسند که نظارت و کنترول کنند و همه چیز را برای کارگران 

گذارند ، حتی هرچیزیکه ممکن است اتفاق بیافتد. دیگران کنترول می کنند اما نمی می 

دانند در کجا باید کنترول شود و کجا نباید کنترول شود. و اصالً زمان مناسب کنترول چی 

وقت است؟ آیا آنها در زمان مناسب کار درستی را انجام می دهند؟ یا به طور تصادفی 

 کنترول و نظارت میکنند.

حتی اگر همه مدیران بدانند که نظارت و کنترول مناسب برای رشد کارکنان ، مدیریت 

عملکرد مثبت ، تقویت بهره وری و اقدامات اصالحی ضروری است ، اما اکثر آنها نظارت و 

 ارزیابی را به درستی انجام نمی دهند.

ر مدیریت کنترول یکی از کارهای اصلی مدیریت است و داشتن یک سیستم کنترولی د

 خوب یک ضرورت است.

 مدیرانچیچیزرابایدکنترولکنند؟

در طول هفته ها یا ماه های گذشته چند مرتبه احضار شده اید و یا بدون کدام راهنمایی 

 به اتاق خود فرستاده شده اید؟

چند بار تصمیم گرفته اید که به سخنان دیگران گوش دهید و به اطالعات شفاهی درباره 

 ود اعتماد کنید؟اعضای خ

تصور نکنید که کنترول بر رفت و آمد ، نظارت بر کارکنان با کامره های مدار بسته 

 تلویزیونی ، تبدیلی کارکنان ، جلسات و غیره را می توان کنترول نامید.

به یاد داشته باشید که در مدیریت، افراد دستان شما را کنترول نمی کنند. این یکی از 

که بسیاری از مدیران مرتکب می شوند؛ آنها مردم را به عوض  اشتباهات مهلک است

فرآیند ها کنترول می کنند ، به این معنی که آنها چیزی را که می خواهند نمی گویند. 

آنها را مقطعی و مؤقتی کنترول می کنند. این مانند آنست که شما در باالی یک ساختمان 

ر را انجام دهند و کدام کار را انجام ندهند ، ایستاده اید و به آنها می گویید که کدام کا

 درباره این چی فکر می کنید؟

آنچه را یک مدیر کنترول می کند افراد نیستند بلکه پروژه ها ، منابع ، رویدادها و فعالیت 

هایی هستند که افراد با آنها درگیر اند. آنچه را که شما باید کنترول کنید بسته به توقعات 
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ت. اگر پروگرام به طور واضح تعریف شده است ، شما باید در موقعیتی شما از گروپ اس

 باشید تا عوامل اصلی که باید به آنها توجه نمایید را شناسایی کنید.

 نظارتبیشازحدمیتواندمضرباشد

بعضی اوقات گفته می شود که هرچه نظارت دقیق تر و کنترول جدی تری انجام شود ، 

کنند ، اما این روشی بی اثر و مخرب است. اگر از نزدیک روی  کارمندان بهتر کار می

کارمندان خود نظارت داشته باشید و کنترول زیادی بر روی آنها داشته باشید ، با مشکالت 

زیادی روبرو خواهید شد. کارمندان و کارگران در زمان اشتغال تا وقتی که با کار خود آشنا 

ند ، اما بعد از این مدت ، باید باور کنید که آنها دیگر نشوند ، نیاز به کنترول بیشتری دار

در کار خود به حد کمال رسیده اند و باید پذیرفت که بزرگساالن به نظارت و کنترول 

 زیادی احتیاج ندارند.

مدیری که سیستم کنترولی ندارد ، به عوض ایجاد حس مسئولیت و وظیفه شناسی، 

و ظن اوضاع را کنترول و مدیریت کند. نظارت و  بیهوده در تالش است تا با ایجاد ترس

کنترول دقیق ممکن است در برخی موارد ضروری باشد ، اما اگر آنها پایین بروند و دوره 

های مؤفقیت را پشت سر بگذارند و در مدت زمان کوتاهی تکرار کنند ، این نشانه عدم 

 وجود سیستم کنترول در مدیریت است.

 جزییاتراکنترولنکنید

مدیران درگیر امور جزئی به سازمان ، کارمندان و حتی خودشان آسیب می رسانند. و از 

این بدتر ، آنها سازمان خود را از رشد باز می دارند. اگر رشد سازمان برای شما مهم است ، 

یکی از کارهای هوشمندانه که می توانید انجام دهید کنترول های لحظه ای و نفس گیر را 

 وم نظارت و کنترول در واقع مدیریت نیست.پس کنید. مفه

تصمیم را به سطوح پایین واگذار شوید زیرا تصمیم گیری توسط شما باعث متوقف کردن 

 گروپ می شود. تصمیم را به پایین ترین سطح ممکن واگذار کنید.

اشتباهاتی را که اتفاق می افتد بپذیرید ، تقسیم مسئولیت با دیگران بدان معنی است که 

یشه امور مطابق برنامه به پیش نمی روند. با واضح ساختن توقعات خود و اختصاص هم

دادن ابزارهایی که برای انجام کار صحیح و الزمی است آنرا برای انجام کار بگمارید ، 

سیستم نظارت و کنترول در "کارگران را از اشتباهات عاری سازید. سپس با طراحی 

 رناک خالص شوید.از شر آن کنترول های خط "مدیریت
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 سنجشداشتهباشید

شما نمی توانید کارهایی را که درست انجام داده اید کنترول و مدیریت کنید ، بنابراین 

باید معیارهای اندازه گیری مناسب را سنجش کنید ، زیرا آنچه شما اندازه گیری می کنید 

رصت هایی که بدست تعیین کننده آینده شما است و اگر موارد صحیح را بررسی نکنید ، ف

می آیند را نخواهید دید. مثال تعداد پنسل ها و قیدک )گیره( های کاغذ که برای اندازه 

گیری پیشرفت در پروژه کوچک را استفاده نموده اید ، محاسبه آنرا تصور کنید. آیا این 

 معقول است؟ نخیر!

د. پنسل ها و گیره زیرا پنسل ها و گیره های کاغذ معیار مناسبی برای یک تجارت نیستن

های کاغذ هیچ تاثیری در عواید، رضایت مستفید شوندگان  و غیره را ندارند. شما باید 

 مواردی که ارتباط مستقیم با هدف اصلی شما دارند را اندازه گیری کنید.

 شیوههایکنترولدرمدیریت

پیشنهاد  ل در مدیریت این است ابتدا بفهمید که هدف اصلی شما چیست.ورویکرد کنتر

می گردد برای رسیدن به هدف اصلی خود زمان را تعیین کنید. سپس این هدف را 

گسترش داده و هدف بخش ها و فرآیندهای سازمان و تیم خود را مشخص کنید. سپس 

مواردی را که مستقیماً در دستیابی به آن هدف شامل هستند ، بررسی و شناسایی کنید. 

ارت بر این فرایندها و نظارت بر میزان هر انحراف را سپس تمام تالش خود را برای نظ

 بگونه مداوم انجام دهید.

بطور دوره ای پروسه ها را نظارت کنید و از معلومات حاصله برای ایجاد گراف ها از روند 

رشد هفته وار یا ماهوار وغیره استفاده کنید تا پیشرفت را تحلیل کرده بتوانید. عملکرد 

شتر گسترش دهید و تبصره و نظریات مناسب خویش از رسیدها را به خود را در توسعه بی

 سیستم ارایه کنید.

 جمعبندی

برنامه ریزی استراتیژیک تمرین مفید و آشکارکننده است که همه نهادهای ذیربط را وادار 

به نگرش به سوی داخل و بیرون ، به عقب و به جلو مینماید و مستوجب نگرش تاکتیکی و 

ی باشد. در عین حال و در صورتی که برنامه استراتیژیک در الماری بدون تفکر جامع م

استفاده نگهداری شود نمی تواند به سازمان در جهت حرکت به سمت پیشرو کمک کند تا 

اینکه همزمان با وقایع بعدی یا واقعیت های جدید بروز نگردد ، یا به عنوان سندی که 
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ه و اولویت های سازمان دانسته نشود. برنامه ریزی مستقیما مرتبط به رشد و تداوم ، توسع

متعهد  -در تمام سطوح  -استراتیژیک تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که سازمان 

به استفاده از این ابزار به عنوان وسیله سازماندهی کننده و برنامه ساالنه یا عملیاتی ، 

 حد و یا دیپارتمنت باشد.پایداری یا بسیج منابع و همچنان برنامه ریزی وا

برای سنجش عملکرد و تعیین نیازهای سازمان باید از یک برنامه استراتیژیک استفاده شود. 

یک برنامه فکر شده خوب باید زمینه ابتکارات، متنوع سازی و پایداری را فراهم آورد زیرا 

یک سازمان در  نمایانگر دیدگاه سازمان و امید به آینده است ، و متضمن جایگاهی است که

طی چند سال آینده می خواهد در آنجا باشد. یک برنامه استراتیژیک پیمان بین یک 

مستفید شوندگان ، جوامع ، کارمندان ، رضاکاران ، رؤسا  –سازمان و نهادهای ذیربط اصلی 

، سازمان های غیردولتی شریک ، و همکاران مراجع سکتور دولتی یا خصوصی را فراهم می 

در صورت حمایت ، منجر به پالیسی ها، خدمات و یا کیفیت زندگی بهتری  که -کند 

خواهد شد. یک برنامه ریزی استراتیژیک یک فرآیند چهار مرحله ای را برای اطمینان از 

استفاده ، بررسی و تجدید نظر در برنامه برای ادامه کارآیی ایجاد می کند. این چهار مرحله 

 عبارت اند از:

 ی شدن و تصویبانتشار ، نهای .1

 تطبیق ، بررسی ، بازنگری و بکارگیری .2

 شناسایی منابع ، بسیج و حمایت از برنامه .3

 نظارت ، ارزیابی و گزارش دهی .4

هدف عمده برنامه ریزی استراتیژیک تعیین دیدگاه، رسالت، ارزش ها، اهداف و مقاصد 

 است که باید پاسخ با سواالت زیر باشد:

 حاال کجا هستیم؟ 

 شیم؟کجا باید با 

 چگونه خال را پرکنیم؟ 

چگونه پیشرفت خود را نظارت خواهیم کرد؟
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 :فصول )طرح ها(برای )آدرس های انترنیتی(  فهرست کتاب ها

 https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-

project 

 http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-

project-proposal  
 http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-

en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas  

 http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-

en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas 

 http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-

project-proposal 

 EuropeAid Project Cycle Management Guidelines  

 https://proposalsforngos.com/what-is-a-work-plan/ 
 https://www2.fundsforngos.org/featured/how-to-ensure-

sustainability/ 

 https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-

management/133-project-cycle-management 

 

 

 

 

 پایان

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project
https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://www.migration4development.org/en/content/project-idea-project-proposal
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
https://proposalsforngos.com/what-is-a-work-plan/
https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-management/133-project-cycle-management
https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizational-management/133-project-cycle-management

