
سیاستگذاری درکلیه سازمانها، بنگاهها، نهادها وتشکال ت امری ضروری واجتناب ناپذیراست. سیاستگذاری، خط مشی گذاری 

 Policyوتصمیم گیری برای برنامه ریزی بلند مدت درهرسازمانی جزء اصول اولیه است. اینک موضوع را با تعریف سیاستگذاری )

making ( :آغاز می کنیم  

 

  سیاستگذاری:تعریف 

 

سیاستگذاری طراحی وبرنامه ریزی روشها وراههایی برای دستیابی به اهداف معین درزمینه های مشخص میباشد. طراحی وبرنامه 

  ریزی که درتعریف باال مطرح شده اند، دارای تفاوتهایی هستند.

کلی ازمسأله و روند کارمطرح می شود اما  درطراحی زمانبندی و برآورد هزینه های مالی وانسانی وجود ندارد و تنها شمایی

دربرنامه ریزی عال وه برتعیین روند کار، زمانبندی وهزینه ها نیزدرنظرگرفته می شوند؛ درواقع دربرنامه ریزی به چرایی 

  وچگونگی بصورتی عملیاتی و جزیی نگریسته می شود.

 

  سیاستگذاری درمدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک:

 

ه خط تمایز ومرزبین حوزه اموراستراتژیک وغیراستراتژیک چیست، تاکنون به صراحت و روشنی پاسخی داده دراین خصوص ک

  نشده است اما به عنوان یکی ازجوابهای احتمالی می توان پاسخ زیر را مد نظر داشت.

 

  اموراستراتژیک باید ازسه خصوصیت زیربرخوردارباشد:

 

  . بلند مدت باشند.1

  تی باشند.. درمحیط رقاب2

  . برای شرکت یا سازمان نقش حیاتی داشته باشند.3

 

اگربرای " برنامه ریزی " تعریف " فرآیند دستیابی به اهداف سازمان " را درنظربگیریم، برنامه ریزی استراتژیک عبارت خواهد 

  بود از" فرآیند دستیافتن به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان درمحیط رقابتی ".

ن تعریف با تعریف برنامه ریزی بلند مدت درلفظ " محیط رقابتی " و" حیاتی بودن " می باشد؛ همین تفاوت باعث پدید آمدن تفاوت ای

  یک سری تفاوتهایی اصولی می شود.

برای مثال دربرنامه ریزی استراتژیک تمرکز روی فرآیند برنامه ریزی، تعیین مأموریت، رسالت محیط خارجی وظرفیت سازمانی 

موزش و بهینه کردن کارکنان جامعه است درحالیکه دربرنامه ریزی بلند مدت تمرکزبرروی طرح نهایی برنامه وتحلیل داخلی آن وآ

می باشد؛ یا دربرنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی توسط گروه کوچکی ازبرنامه ریزان وشرکت وسیع افراد ذینفع صورت می 

  رنامه ریزی توسط اداره، بخش برنامه ریز یا افراد متخصص وحرفه ای صورت می گیرد.گیرد اما دربرنامه ریزی بلند مدت، ب

جان. ام. برالیسون یکی ازاساتید برنامه ریزی وامورعمومی مؤسسه امورعمومی " هربرت. اچ. هامغری " ومدیر اجرایی 

ریزی استراتژیک دربخشهای دولتی وغیرانتفاعی مرکزتحقیقات استراتژیک، وابسته به دانشگاه " مینوسوتا" درمورد فراگرد برنامه 

  می گوید:

فراگرد برنامه ریزی استراتژیک دربرگیرنده خط مشی کلی وتعیین جهت، ارزیابی عوامل داخلی وخارجی، توجه به ذی عال قگان 

ی، اقدام ونظارت اصلی، تشخیص وتعیین مسائل کلیدی تدوین استراتژیهای مناسب برای برخورد با هریک ازمسائل، تصمیم گیر

  مستمر برنتایج حاصل می باشد.

وی تأکید می کند که هرفراگرد برنامه ریزی استراتژیک تنها زمانی ارزشمند است که به تصمیم گیران کلیدی، کمک کند تا به شکل 

رزمینه برنامه ریزی استراتژیک " تفکر" و" اقدام " نمایند. به عبارت دیگراندیشه وعمل استراتژیک بسیارمهمترازهررویکردی د

  استراتژیک است؛ یعنی آنچه مهم است، اندیشه وعمل استراتژیک است ونه فراگرد مشخص برنامه ریزی استراتژیک.

با توجه به مطالب فوق اگربخواهیم فراگرد برنامه ریزی استراتژیک را مرحله به مرحله بررسی کنیم، می توان این مراحل را نام 

  برد:

 

  برنامه ریزی استراتزیک وحصول توافق درباره آن.. آغازفراگرد 1



  . تعیین وشناسایی دستورهای سازمانی.2

  . روشن ساختن رسالت وارزشهای سازمانی.3

  . ارزیابی محیط خارجی: فرصتها وتهدیدها.4

  . ارزیابی محیط داخلی اعم ازنقاط قوت وضعف.5

  جه است.. شناسایی مسائل استراتژیکی که سازمان با آنها موا6

  . تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل استراتژیک.7

  . برقراری دیدگاه سازمانی کارسازبرای آینده.8

 

با درنظرداشتن هدف ایجاد هماهنگی وانسجام هرچه بیشتردرسازمان، ظهورکرد. دراین  1980دیدگاه مدیریت استراتژیک دردهه 

برنامه ریزی وسایرنظامهای مدیریتی ) سیستم کنترل، سیستم اطالعاتی، ساختارسازمانی،  دیدگاه ارتباط تنگاتنگ ومتقابلی بین نظام

  سیستم انگیزش، فرهنگ سازمانی و ....( وجود دارد.

تال شهای زیادی به عمل آمد تا روشهای مناسبی برای مشخص کردن این ارتباط ها ارائه گردد که به علت پیچیدگی موفق به 

زمینه نشده اند. این امرعده ای ازصاحب نظران مدیریت را برآن داشت تا به رویکردهای دیگری روی  پاسخگویی کامل دراین

  آوردند.

عمده تحقیقات ومطالعات علمی به سمت مدیریت تغییراستراتژیک سوق داده شده است. به اعتقاد این گروه، مشکل اصلی  90دردهه 

ی " است؛ به این معنی که تغییر یک سیستم ازحالتی به حالت دیگر، آنهم درسطح مدیریت استراتژیک درمرحله " اجرا ونهادینه ساز

  مسائل استراتژیک نیاز به تکنیک های ویژه ای دارد که اصوال ً درمباحث قبلی برنامه ریزی استراتزیک مورد توجه واقع شده اند.

  مراحل سیاستگذاری:

 

  ون " می توان مراحل سیاستگذاری را بطورکلی به مراحل زیربا توجه به تعریف سیاستگذاری از" جان. ام. برایس

  تقسیم بندی کرد:

 

ü   تعیین سطح سیاستگذاری 

ü   گردآوری داده ها 

ü   برنامه ریزی 

ü   اجرا 

ü   ارزیابی واصالح 

 

دل آنها  مراحل فوق محورهای اصلی سیاستگذاری هستند که اگر به هریک ازآنها به دقت پرداخته شود، مراحل جزیی تر در

  پدیدارمی شود.

درمرحله گردآوری داده ها، شناسایی باورها وارزشها، شناسایی پندارها و شناسایی ماموریت های جاری، درکنار بررسی های مدرن 

  و برون سازمانی، تعیین قابلیت ها و نیازها منتهی می شود.

ش و درصورت امکان رفع ناهمسویی ها می شود. با تعیین درمرحله برنامه ریزی با تعیین همسویی ها وناهمسویی ها سعی درکاه

وانتخاب آینده مطلوب ماموریتها مشخص می شود و با آشکارشدن نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها میتوان برای تصمیمات 

  اتخاذ شده دستورالعمل تعیین کرد.

یگر و برمبنای نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها یک درآخرین گام با تلفیق نیازها و پندارها، باورها و ماموریت ها دریکد

  برنامه عملیاتی استراتژیک تهیه می شود.

درمرحله اجرا برای عملی کردن آنچه برنامه ریزی شده است، عال وه براعمال مدیریت استراتزیک باید به اجرای ارزیابی تکوینی) 

  اظرمداوم می باشد.ارزیابی استراتژیک تاکتیکی( نیزپرداخت که یک فرایند ن

درمرحله ارزیابی واصالح با اجرای ارزیابی پایانی وبا استفاده ازداده های ارزیابی، تصمیم درباره ادامه یا توقف و درصورت ادامه 

  تجدید نظرهای الزم اتخاذ شود.

ازمراحل برنامه ریزی  اگربه مراحل برنامه ریزی استراتژیک توجه کنیم مشخص می شود که سیاستگذاری خود به عنوان یکی

درنظرگرفته شده است که دراین مفهوم سیاستگذاری به معنی تدوین تاکتیکها می باشد؛ اما دراین شرایط نمی توان سیاستگذاری کرد، 



  مگرآنکه استراتژیهای سازمان درسطوح مختلف تدوین شده باشد.

فاده کرد. یکی ازروشهای مؤثر، شش گوش خدمات نامیده می با این رویکرد برای تدوین تاکتیکها می توان ازروشهای مختلف است

  شود که روشی برای کمک به سازمان جهت مشخص کردن تاکتیک های تولید یا خدمتی که باید تعقیب شود.

با شش گوشه خدمات براین نظراستواراست که برای آنکه یک کاال یا خدمت بتواند مفید وکارسازباشد وامتحان بازار را به راحتی و

موفقیت بتواند پشت سربگذارد، باید بین شش عضو، ارتباط وتقارن وجود داشته باشد: " چه کسی خواستارکاال یا خدمت است) 

مشتری، پرداخت کننده، مراجع، یا گروههای استفاده کننده( ؟ آنها " چه" می خواهند) کاال یا خدمت شخصی( ؟ در" کجا " آن را می 

ا می خواهند) زمانبندی عرضه خدمات( ؟ چگونه آن را می خواهند) روشهای عرضه یا فروش خواهند؟ " چه زمانی " آن ر

  وتکنولوژی مورد استفاده(؟ و" چرا " آن را می خواهند) انجام دادن وظایف، به منظوری که به آن خدمت می شود، دالیل استفاده(؟

مدارتصویرمناسبی  -ات، فلسفه خدمات، فرهنگ خدمت عال وه براین این شش گوش باید برمحوریک نظام مدیریت کارسازخدم

ازسازمان تهیه کننده خدمات، سازماندهی شود. درمورد کاال یا خدمتی که یک دولت یا سازمانهای غیرانتفاعی آن را تولید می کنند، 

برخورد با هرطبقه نیازمند این نکته که ممکن است پرداخت کنندگان گروههای مختلفی باشند، اهمیت خاصی دارد، برای اینکه برای 

  استراتژیهای متفاوتی هستیم.

 

  چگونه سطوح سازمانی درسطوح سیاستگذاری مؤثرند؟:

 

اگرسازمان را به صورت یک سیستم درنظربگیریم ، این سیستم با توجه به مسائل داخلی وخارجی خود، دست به سیاستگذاری می 

زبه صورت یک سیستم درنظربگیریم، این بخش دراصل، نسبت به سیستم زند و حال اگربخش کوچکتری ازهمان سازمان را نی

  محسوب خواهد شد. ( .sub sysبزرگتریک زیرسیستم ) 

اگر سیستم بزرگتررا برای این زیرسیستم محیط درنظربگیریم، زیرسیستم با توجه به مسائل داخلی خود ومحیط خود )سیستم 

  ه سیاستگذاری بزند. این شیوه سیاستگذاری درسازمانها ازدو مزیت سود می برد:بزرگترکه همان سازمان است( می تواند دست ب

 

کسانی که به مشکل نزدیکترند آنرا زودترازدیگران وبهترازدیگران تشخیص می دهند وبا توجه به اینکه ازقابلیتهای خود  -1

بسیارعملیاتی، خوب ومسووالنه می توانند عمل  بهترشناخت دارند، اگراختیارسیاستگذاری ) طراحی وبرنامه ریزی( داشته باشند،

  کنند.

 

مدیران ارشد ازکل سازمان، محیط آن وهمچنین اهداف وامکانات سازمان، اطالعات دقیقی دارند وبا توجه به این کل نگری بعضا ً  -2

  نند.سیاستگذاری دقیقتری ازافراد جزنگر) نزدیک به مشکل ودرسلسله مراتبی پایین تر ازمدیران( می ک

ظاهرا ً به نظرمی رسد بین دوگزاره فوق تناقض وجود دارد. برنامه ریزی استراتژیک سعی دررفع این پارادوکس دارد به این 

صورت که : هرجز ازسازمان توان سیاستگذاری خواهد داشت ولی این سیاستگذاری با توجه به حوزه سازمانی، معطوف به حوزه 

  درونی آن بخش ازسازمان می باشد.

دراین شرایط است که دربرنامه ریزی استراتژیک معنی سطوح سیاستگذاری آشکارمی شود. درواقع یکی ازعوامل بسیارمهم برای 

  تعیین مراحل سیاستگذاری، سطح سیاستگذاری درسازمان می باشد.

اشد. دراین شرایط ازنظر هرسطح ازسازمان به گونه ای خاص درگیرسیاستگذاری است و درهدایت و جهت گیری سازمان مؤثرمی ب

رفتارسازمانی و با توجه به قابلیتهای افزایش مشارکت دربرنامه ریزی، به این شیوه برنامه ریزی درسازمان )برنامه ریزی 

  استراتژیک( به عنوان روشی برای بهبود عملکرد کارمندان نگریسته می شود.

 

  سیاستگذاری درسازمان رسانه ای:

 

وجه به محصول تولیدی وخدمتی که ارائه می دهد، یک سازمان ویژه است. خبرمحصولی است که کنش آن با سازمان رسانه ای با ت

محیط خارج ازسازمان ازلحظه شکل گیری صورت می گیرد وتا مدتها پس از تولید نیزادامه پیدا می کند وبه همین دلیل، سازمان را 

نجاست که مشخص می شود برای یک سازمان رسانه ای محیط ومخاطبان به شدت با محیط اطراف خود درتعامل قرارمی دهد. درای

  خواسته یا ناخواسته ازعوامل بسیارتأثیرگذارمی باشند.

  به همین دلیل دریک سازمان رسانه ای می توان سیاستگذاری را به دوسطح مختلف تقسیم کرد:

 



  سیاستگذاری عام سازمانی -1

  سیاستگذاری خاص رسانه -2

 

م بندی وتفکیک به معنای عدم تأثیرگذاری این دوسطح برهم نیست بلکه این دوسطح به شدت برهم تأثیرگذارند. به این دلیل که این تقسی

سازمان رسانه ای به جهت رسانه بودنش به شکلی کامال ً آشکارازدیگرسازمانها متمایزمی شود، بررسی سیاستگذاری رسانه ای 

  .ومراحل آن اهمیت خاصی پیدا می کند

سیاستگذاری رسانه ای دریک سازمان رسانه ای، آنگونه طراحی وبرنامه ریزی است که به صورت مستقیم برروی تولید وتوزیع 

خبرودیگرمحصوالت رسانه ای اثرگذاراست. درواقع سیاستگذاری رسانه ای شامل طراحی کلی برای جمع آوری، تولید وتوزیع 

  گی وانجام هریک ازمراحل فوق می باشد.خبروهمچنین برنامه ریزی جزئی برای چگون

 

  سطوح سیاستگذاری دریک سازمان رسانه ای:

 

  افراد درگیربا تولید وتوزیع خبردردوسطح مشخص ومتمایزبرروی محصول رسانه اثرگذارمی باشند:

  به وجود آمدن یک خبر) واحیانا ً سایرمحصوالت رسانه( به صورت مستقل.§ 

  ی ) جریان رسانه ای( که نگاهش به مجموعه ای ازتولیدات رسانه ای است.به وجود آمدن جریان خبر§ 

 

درسطح اول سازمان وسیاستگذاران به گونه ای خاص سیاستهای خود را اعمال می کنند که به کلی با سطح دوم متفاوت می باشد. 

  است اززمان تدوین سیاستها. یکی ازتفاوتهای عمده این دوسطح سیاستگذاری درطریقه برخورد واعمال سیاستها عبارت

درسطح دوم شما می توانید قبل ازبه وجود آمدن محصوالت، سیاستهای خود را تدوین کنید وسازمان را به سوی اعمال آن سیاستها 

  سوق بدهید درصورتی که درسطح اول، بخش اعظمی ازاعمال سیاستها درحین تولید ویا بعد ازتولید، امکان پذیر واعمال می شود.

معاونین خبروسردبیران درسطح دوم تأثیرگذارتدهستند درصورتیکه خبرنگاران درسطح اول دارای تأثیرگذاری بیشتری می باشند. 

این تفاوتها به دلیل وجود تفاوت افراد ) درسطوح مختلف سازمانی( است که با موضوعات هریک ازدو سطح فوق برخورد می کنند 

  ی، اعتقادی و... آنها عبور می کنند.وآن موضوعات ازفیلترهای مختلف ذهن

درنهایت، با توجه به الگویی که دررابطه با مراحل سیاستگذاری مطرح شد، می توان مراحل سیاستگذاری رسانه ای را به شکل 

  زیرتقسیم بندی کرد:

 

  مطالعه§ 

  طراحی§ 

  اجرا§ 

  ارزیابی واصالح§ 

 

به مطالعه برروی زمینه های گوناگون آگاهی الزم درمورد حوزه ها را کسب کرد. باید دراولین گام برای سیاستگذاری رسانه ای باید 

  با شناخت آرمانها وبا توجه به شرایط محیط، امکانات داخلی را سنجید وبه تعیین خط مشی ها پرداخت.

ا، برنامه های اجرایی تدوین می پس درمرحله بعدی برای طراحی سیاستها، اهداف خرد وکال ن تدوین می شوند وبا تبیین استراتژیه

شوند. با توجه به شرایط خاصی که یک سازمان رسانه ای با آن روبرو است درمرحله اجرای سیاستگذاری های آن سازمان باید با 

  استفاده ازشیوه های انتقال والقای پیام برای کنترل جریان خبری بهره برد.

تعیین زمان مناسب برای اجرا وتعیین موضوعاتی که باید روی آنها کارکرد، برای دست یافتن به این هدف با شناخت مخاطب، 

  اخبارگوناگون تهیه وآماده می شوند واقدام به گزینش وانتشارآنها می شود.

تصمیم  درمرحله پایانی با مطالعه اثرات فعالیتها برجامعه وتهیه گزارشهایی برای سیاستگذاران برای ادامه آن فعالیتها ویا اصالح آنها

  گیری می شود.

لذا دراین راستا  -وبرنامه ریزی نیزخود نوعی تصمیم گیری است -پیشترگفته شد که مهمترین وظیفه یک مدیرتصمیم گیری است

  اشاره به دیدگاههایی درمورد تصمیم استراتژیک خالی ازلطف وبیهوده نخواهد بود.

  یند تصمیم گیری مدیریتی " انتخاب شده اند:مطالبی که درزیر خواهید خواند، ازفصل دهم کتاب " فرا

  طبیعت تصمیم استراتژیک:



 

  منیتزبرگ وهمکارانش ویژگیهای متمایز تصمیمات استراتژیک را به صورت زیر بیان می کنند:

وال ً " یک فرایند تصمیم گیری استراتژیک باید دارای سه ویژگی : تازگی، پیچیدگی ودامنه داربودن باشد. زیرا سازمان معم

ازوضعیت پیش روی خود ویا راه حل آن شناختی ناچیز ونسبت به ماهیت راه حل ونحوه ارزیابی آن درکی مبهم دارد. تصمیم نهایی 

تنها با دسته بندی فرایند رویدادهای گسسته وبازگشتی که شامل مراحل بسیارمشکل وعوامل پویا دریک دوره زمانی طوالنی است 

تصمیم گیری ازیک طرف به دلیل اینکه بدیلهای تصمیم مشخص هستند ونتایج آن نامعلوم، پیش بینی پذیرمی  قابل اتخاذ می باشد. این

  نماید.

  ازطرف دیگربه دلیل اینکه هیچ چیزدرآن معلوم نیست یا به آسانی قابل شناسایی نمی باشد، تحت شرایط ابهام انجام می پذیرد.

ی پیچده ومشتمل برگروهی ازمتغیرهای پویا هستند، ویژگی متمایزآن اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه تصمیمات استراتژیک خیل

  تصمیمات استراتزیک سالمت طوالنی مدت سازمان را مورد توجه قرارمی دهند.

  دراکر، نقش برجسته تصمیمات استراتزیک را اینگونه بیان می کند:

نمی کنند وفقط برروی مهمترین تصمیم ها متمرکز می شوند. آنها بجای حل " مدیران اثربخش دربسیاری ازتصمیم گیریها مشارکت 

مشکل بیشترسعی خود را معطوف به تفکر دراین خصوص می کنند که چه چیز استراتزیک وچه چیز عمومی است. آنها صرفا ً به 

  اتخاذ چند تصمیم محدود، ولی درباالترین سطح درک مفهومی، بسنده می کنند."

بریک )به گفته هام Hambrick) (واسنوSnow)  ،تصمیمات استراتزیک درحوزه کارمدیریت ارشد فرارمی گیرند. به تعبیرعام

تصمیمات استراتزیک اهمیت زیادی برای سازمان دارند واین اهمیت هم می تواند ازناحیه اثرآن تصمیم باشد وهم به خاطرپیامدهای 

ت شان باید درارتباط تنگاتنگ با یکدیگرباشند تا جهت متحدالشکل کردن طوالنی مدت آن. تصمیمات استراتژیک به موجب اهمی

وهدایت سازمان الگویی پایداررا ایجاد کنند. چنین الگویی ازتصمیمات، به آن نوع استراتژی سازمانی منجرمی شود که به جفت 

  وجورکردن وتلفیق منابع سازمانی با فرصتها وخطرات احتمالی ناشی ازمحیط معطوف است.

  تصمیمات استراتژیک را می توان دست کم درسه مقوله کلی طبقه بندی کرد:

  تصمیمات مربوط به تولید / خدمت سازمان معین. -1

  تصمیمات مربوط به توسعه وتکمیل تکنولوژی برای راه اندازی تولید حذف. -2

  تصمیمات مربوط به تفکیک ویکپارچه ساختن ساختارسازمانی. -3

به ندرت دست به اتخاذ تصمیمات استراتژیک می زنند. این تصمیمات معموال ً محصول ائتالف با نفوذترین اعضای مدیران اجرایی 

گروه مدیریت ارشد می باشد. این مدیران با بهره گیری ازبینش های مدیریتی خود وتجاربی که درسطح وسیع ازمحیط خارج وموانع 

  ذ تصمیمات استراتژیکداخلی قدرت وسیاست کسب می کنند، دست به اتخا

  می زنند.

 مفهوم واقعی استراتزی، تعیین مقاصد اساسی واهداف مدیریتی سازمان به عال وه نحوه عمل، انتخاب منابع برای

  انجام مقاصد ودست یابی به اهداف است. انتخاب استراتژیک، متغیرحیاتی درمدیریت استراتژیک است.

می شوند تا انتظارات مدیریتی حاصل شود. به عنوان مثال، تصمیمات مربوط به دستیابی به ازطریق این انتخاب منابع کمیاب تجهیز

یک محصول کامال ً جدید یا محصوالت متنوع، ورود به سایرحوزه های تجاری ویا عیرتجاری ویا تصمیمات مربوط به سرمایه 

قش اساسی دارند. این تصمیمات کمک می کنند تا مشخص گذاری درزمینه تکنولوژی نو، درترسیم ویژگیهای جامعه سازمان یافته ما ن

کنیم درکدامیک ازبازارهای بین المللی شرکت کنیم، چه کاال یا خدماتی را دراختیارعموم قراردهیم، نسلهای بعدی را به چه میزان 

  تعمیم دهیم.

  نمونه های خاص تصمیمات استراتژیک به موارد زیر مربوط می شود:

 

  ردن سازمان.ادغام وکوچک ک -1

  متنوع سازی وسرمایه گذاری ها. -2

  گسترش وکاهش هزینه ها. -3

  سازماندهی مجدد وبازمهندسی. -4

  پیمان ها وکارهای مخاطره انگیزشرکتی. -5

  توسعه یک محصول جدید. -6

 

همه جانبه تصمیم گیری تصمیمات استراتژیک عمدتا ً به موجب اهمیت درازمدت وپیچیدگی شان منحصربه فرد هستند. فرایند 



  مدیریتی برای این قبیل تصمیمات که موارد متوالی ومهم ذیل را درمدیریت استراتژیک ادغام می نماید، ضرورت دارد:

 

  داوریهای انجام شده درارزیابی نیازبرای استراتژی مدیریتی.§ 

  انتخابهای به عمل آمده برای سازماندهی استراتژی.§ 

  ه درشناخت وتعیین مجدد بررسیهای استراتژیک.قضاوتهای انجام شد§ 

  اقدامات به کاررفته درانتخاب یک استراتژی اولیه مدیریتی.§ 

  تصمیمات اعمال شده درخرده فرایند اجرای استراتژی مدیریتی انتخاب شده.§ 

  رد اجرا.داوریهای به عمل آمده درارزیابی وانتخاب های انجام شده برای کنترل استراتژی مدیریتی مو§ 

 

عال وه براین، تصمیم گیری استراتژیک تعقیب اهداف فردی مدیریتی را نیزدربرمی گیرد. گاهی اهداف فردیف متأثرازاهداف کسانی 

است که ائتالف کرده اند، درحالیکه درزمانی دیگر، این افراد ارزشهای فردی خود را منعکس می سازند. دربرخی موارد نیز، ممکن 

واهداف مدیریتی که ازطریق تصمیمات استراتژیک دنبال می شوند، درتضاد با هم قراربگیرند. مدیریت باید  است اهداف فردی

  مراقب نفوذ اهداف فردی براستراتژی سازمان باشد.

سته هماهنگی کوتاه مدت با اهداف فردی، ممکن است منافع بلند مدت سازمان را تأمین کند. تلفیق کارآمد انتظارات مدیریت با خوا

  های فردیف برای یک تصمیم گیری استراتژیک واثربخش مطلوب می باشد.

 

  پنج معیارزیربرای شناسایی واتخاذ تصمیم استراتژیک واثربخش مطلوب می باشد:

 

  تصمیم بایستی معطوف به تعریف رابطه سازمان با محیط باشد. یک تصمیم استراتژیک به خارج نظردارد و -1

ازمان ومحیط کلی اش را مورد توجه قرارمی دهد. تصمیم استراتژیک اساسا ً بروضع موجود یا مطلوب چگونگی رابطه میان س

  سازمان تمرکزدارد.

 

  تصمیم بایستی سازمان را درحکم یک کل وواحد تحلیل درنظربگیرد. -2

 

تصمیم بایستی چندکارکردی ) -3 Multi functional) تنوع حوزه های کارکردی کسب باشد. یعنی ورودیهایش را ازیک مجموعه م

  کند.

 

  تصمیم بایستی الزام ها وجهاتی را برای فعالیتهای اداری وعملیاتی کل سازمان تعیین کند. -4

 

  تصمیم بایستی برای موفقیت سازمان اهمیت حیاتی داشته باشد. -5

قرارمی گیرد، سایررده های مدیریتی نیز  با وجوداینکه درسازمانهای رسمی اتخاذ تصمیمات استراتژیک درحیطه کارمدیریت ارشد

  درمقام انتخاب هرنوع تصمیمی هستند.

  محیط تصمیم گیری استراتژیک:

 

سازمانها درخالء فعالیت نمی کنند. آنها بخشی ازیک مجموعه بزرگتریعنی سیستم اقتصادی، سیاسی واجتماعی یک ملت به شمارمی 

ک انتخاب بایستی اثرات محیط را مورد بررسی قراردهند وحتی اثرات آن انتخاب را روند. بنابراین استراتژیست برای رسیدن به ی

برنیروهای زیادی که به محیط ساخت می دهند، درنظربگیرند. بسیاربعید است که یک استراتژی بدون مالحظه نیروهای محیطی به 

  نتایج وپیامدهای موفقیت آمیزی نایل گردد.

  ژیک:عدم قطعیت درتصمیم گیری استرات

 

با اینکه اصالح عدم قطعیت درتئوری تصمیم وتصمیم گیری استراتژیک فراوان به کاررفته است، ولی یک تعریف مورد قبول عام 

ازآن وجود ندارد. به ویژه ثبات یا بی ثباتی مورد تصوردرمحیط سازمانی، باعث بروز این احساس ازقطعیت نسبی یا عدم قطعیت 

ک تصمیم معین، پیامدهای محیطی مثبت خواهد داشت یا منفی. عدم قطعیت احتماال ض ناشی درذهن مدیریت می گردد که ی

  ازانتظارتغییردرمحیط است که میزان آن با میزان تغییر محیطی افزایش پیدا می کند.



  رابطه بین میزان تغییرودرجه قطعیت درمحیط یک سازمان می تواند به صورتهای زیرباشد:

 

  دان آگاهی ازشرایط آتی درپتانسیل تغییرنهفته است.عدم قطعیت یا فق -1

  به این بستگی دارد که یک محیط معین چقدرپویاست. ---پتانسیل تغییردربیشترسازمانها تا از -2

  بنابراین، درجه ای ازعدم قطعیت ویژگی بیشترمحیط های سازمانی است. -3

  است وتا حدودی ناشی ازپیچیدگی آن محیط می باشد.عدم قطعیت دراصل ناشی ازمیزان تغییردریک کحیط معین  -4

 

ازعدم قطعیت می توان با عنوان " فقدان اطمینان یا تعیین " یاد کرد که حدود آن ازکمترین حد آگاهی یا یقین تا فقدان نسبتا ً کامل 

  آگاهی ازنتایج یا پیامدهای برخی چیزها درتغییراست.

ازموضوع خاص( به همان اندازه قطعیت کامل ) آگاهی کامل ازتمام جنبه های یک موضوع احتمال عدم قطعیت )فقدان کامل آگاهی 

خاص( است. دردنیای واقعی تصمیم گیری، میزان آگاهی بجای اینکه هیچ یا کامل باشد، ناتمام است. درنتیجه تصمیمات تحت شرایط 

  آگاهی، تمام یا درجات متغیری ازعدم قطعیت اتخاذ می گردند.

 

قطعیت مکمل دانش است. درواقع شکاف میان آنچه که معلوم است وآنچه باید شناخته شود، تصمیمات صحیح را بوجود می " عدم 

  آورد."

 

تصمیم گیران تالش می کنند با کسب اطالعات اضافی این شکاف را پرکنند ودرنتیجه ازمیزان عدم قطعیت بکاهند. با این حال، عدم 

ی رود. تصمیم گیرنده درصدد است تمام اطالعات مربوط به تصمیم خاص را به دست بیاورد. قطعیت هرگزبطورکامل ازبین نم

  اطالعاتی که ازمحیط کسب می کند، باید ازلحاظ اعتبار مورد آزمون قراربگیرد.

  (Rate of changeومیزان تغییر) (Complexityپیشترآثارمدیریتی که محیط سازمانی را مورد بحث قرارداده اند پیچیدگی)

  را مهمترین متغیردرتصمیم گیری استراتژیک معرفی کرده اند.

  دربیان مفهوم بافت محیطی،ارتباط متقابل این متغیرها را مورد تأکید قرارداده اند. (Tristوتریست) (Emeryامری)

صمیم گیری، میزان ثبات یا طبق گفته آنها، بافت محیطی محصول مشترک میزان تغییر وپیچیدگی است. تحقیقات نشان می دهد که درت

  تغییرمحیط عامل مسلط درایجاد عدم قطعیت می باشد.

پیچیدگی اساسا ً درتلفیق با میزان تغییر، عامل کلیدی محسوب می شود. بیشتر آثارمدیریتی با قاطعیت اظهارمی کنند عدم قطعیت، 

 به آینده نسبت می دهند. برخی دیگرمعتقدند که عدم  ًازمحیط خارجی سازمان ناشی می گردد. برخی دیگرهم عدم قطعیت را مستقیما

  قطعیت جزء گریزناپذیرتغییراتی است که عمدتا ً ازخارج سازمان ناشی می شود.

  به طورکلی عدم قطعیت نتیجه عوامل زیراست:

 

  تغییری که پیرامون آن آگاهی کمتری وجود دارد. -الف 

 

  ن بروزمی کند.زمانی که تغییر به شکلهای گوناگون درآ -ب 

 

عال وه براین، گفتنی است که عدم قطعیت با تغییربوجود می آید وهردو عامل زمان وتغییربه تدریج اتفاق می افتند. به هراندازه که 

  سرعت تغییربیشترباشد، سطح عدم قطعیت باال می رود.

د نظرداشته باشد، میزان عدم قطعیت بیشتراست. بعد زمان ازحال تا آینده است. هراندازه برنامه ریزی افق زمانی دورتری را م

  آنگونه که درگونه شناسی زیرآمده است، عدم قطعیت محصول مشترک هردوعامل تغییروزمان می باشد.

 

تغییرکند/ زمان حاضر: این حالت درجه کم تغییرتدریجی درجریان را نشان می دهد، زیرا معموال ً می توان آنرا مشاهده کرد  -1

  یری نمود.این حالت نشانگرمیزان زیاد قطعیت است. ) البته به طورنسبی(واندازه گ

 

تغییرسریع/ زمان حاضر: دراین حالت تصمیم گیران با سطح پایینی ازعدم قطعیت مواجه هستند. عدم قطعیت اندک، ناشی  -2

ست که سازمان، جای تصمیم گیری عقال ازتغییراست اما می توان آنرا کنترل کرد. تداوم تصمیم گیری دراین وضعیت، نشانگراین ا

  یی، مدیریت بحرانی را تجربه می کند.



 

تغییرکند/ زمان آینده : این وضعیت با تغییرتدریجی درطول زمان متمایز است. دراین حالت، تصمیم گیران باید با میزان کم  -3

  ه تصمیم گیرانقطعیت عمل نمایند. با این حال، مربوط به آینده بودن وبروزتدریجی تغییر، ب

  امکان می دهد تا رخدادها را پیش بینی کنند وبا اتخاذ یک روش مؤثرسازمان را اداره نمایند.

 

تغییرسریع/ زمان آینده: این حالت تصمیم گیران استراتژیک را با بدترین شرایط ممکن، یعنی با سطح باالیی ازعدم قطعیت مواجه  -4

  می سازد.

یط غیرقابل پیش بینی هستند. برای نمونه، خواست خدا، وقایع ناگوارطبیعی ودستاوردهای تکنولوژیکی در بیشترپدیده ها در این شرا

  سازمانها فقط می توانند خودشان را درمحیطی محفوظ نمایند که چنین حوادثی درآن خیلی محدود است.

لف مدیریت یکسان نیست. برخی ازتصمیمات عدم قطعیت، همانند یک محدودیت محیطی، درتمام انواع تصمیمات وبرای سطوح مخت

  به خاطرطبیعت بازرخدادی وروزمرگی شان ازعدم قطعیت آسیب کمتری می بینند.

 

تصمیم هایی ازاین دست، درسیستمهای فنی درسطح مدیریت عملیاتی ودرفرایندهای اداری عدی سازمان درسطح مدیریت میانی اتخاذ 

  می گردد.

ک به خاطرطبیعت غیرقابل تکراروروزمره نبودنشان، درسطح مدیریت ارشد اتخاذ می شوند ودرمقابل درمقابل، تصمیمات استراتژی

عدم قطعیت آسیب زیادی می بینند. این تصمیمات همواره تصمیم گیران را با یک سری روابط علت ومعلولی ناشناخته وکانالهای 

  اطالعاتی توسعه نیافته مواجه می سازند.

راتزیک اتخاذ می شود، اثرات محیطی باید به دقت مورد مطالعه ومال حظه قراربگیرد. عدم قطعیت را وقتی که تصمیمی است

هرگزنمی توان بطورکامل ازبین برد، اما می توان آن را به صورت قابل قبولی درآورد. اثرات عدم قطعیت برتصمیم گیری 

  استراتزیک، به طورخالصه به صورت زیراست:

 

  رازناحیه محیط خارجی سازمان است.عدم قطعیت، بیشت -1

 

  عدم قطعیت درنتیجه آثارتغییردرطول زمان است. هرچقدرتغییرسریعتروفاصله زمانی بیشترباشد، عدم قطعیت بیتر است. -2

 

دغدغه تصمیم گیری استراتژیک، تغییرتدریجی درزمان آینده است. تصمیمات سطح پایین عمدتا ً با انواع تغییردرزمان حال  -3

  رارتباط است وتغییرسریع درزمان آینده عموما ً غیرقابل پیش بینی است.د

 

عدم قطعیت توان یک سازمان معین را درکنترل پیامدهای تصمیمات استراتژیک آن سازمان، محدود می کند. با وجود این، اثرات  -4

ک سری اقدامات جایگزین کنترل کرد وبا اتخاذ مخرب یا آثارناسازگارعدم قطعیت را می توان به اندازه ای قابل قبول وازطریق ی

  اقدامات متناسب درزمان خاص ومتعاقب آن، با اجرای بدیلی برترتقلیل داد.

  درپایان به تعاریف استخراجی " برنامه ریزی" ازدایره المعارف ها توجه می کنیم:

  دایره المعارف علوم اجتماعی، دکترساروخانی:

 

تعیین مراحلی است که بصورت مقاطعی دربسترزمان تجلی می کند. هرمقطع درعین استقال ل، هرعمل برنامه ریزی مستلزم 

  دردرون سلسه ای ازمقاطع قرارمی گیرد وتمامی آنان مجموعه ای هماهنگ ومنطبق با اهداف برنامه تشکیل می دهند.

  دایره المعارف تطبیقی، آلن بیدو:

 

اده ازمنابع به مناسبترین وجه برای رسیدن به هدفهای مشخص، که ازدیاردرآمد یا رفاه برنامه ریزی به کاربردن امکانات واستف -1

  بیشتراست.

 

برنامه ریزی کوششی است سازمان یافته وآگاهانه برای هماهنگی، جمع بندی وتلفیق مطلوب وبهینه کلیه امکانات فیزیکی ومادی  -2

  درزمان مشخص.ونیروی انسانی برای رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظر

به طورکلی، یک برنامه مجموعه ای ازامکانات خاص وگزینش وسایلی چند را برپایه استدالل وانتظام، برای وصول به یک هدف 



برمی گیرد. وسایل با توجه به اهداف تعیین می شوند ومی توانند فی نفسه عامی باشند ولی درخدمت طرح بری برای یک طرح در

  .672قرارگیرند وبرعکس. ص 

  دکتر فریدون وردی نژاد
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