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چکیده

بخـش مهمـی از   هاي رسانه اي در دهه هاي اخیر تحوالت پیچیده  و عمیقی را تجربه نموده اند. محیط سازمان 

به شـکل  است که شرایط زیستی و ذهنی مخاطبان این تحوالت ناشی از ظهور فناوري هاي نوین اطالعاتی و تغییر در 

مـدیران ایـن   موجب شده است تا تواتر فزاینده این تغییراتبر پیچیدگی و سطح تالطم محیط افزوده است.مشخص

اگـر  روي آورده و فعالیت هاي جدي در زمینه استقرار مدیریت استراتژِیک آغاز نمایند. سازمان ها به تدوین استراتژي 

رسانه اي وجود ندارد امـا بـه کـارگیري   از ادبیات مربوط به نحوه تدوین استراتژِي در سازما ن هايچندانیچه سابقه 

ناشی ازمشکالت عدیده اي را به وجود می آورد که عمدتا صنعتی و بازرگانی ه شده از سازمان هاي بر گرفتمدل هاي

.باشدسازمان ها می بقیهسازمان هاي رسانه اي با نوع تفاوت در محیط و 

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی ایـران صـورت     

ایـن  پرسـش هـاي  این تحقیق را می تـوان تحقیقـی همبسـتگی و علـی دانسـت.      ، بر اساس طرح تحقیق . یرفتپذ

جامعه آماري از بـین خبرگـان   اساسی که مد نظر بود ساخته شده است. اهدافپژوهش براساس گزاره هاي تحقیق و 

تعداد نمونـه هـا   اساس فورمول کوکران دانشگاهی آشنا به موضوع پژوهش و مدیران سازمان صدا و سیما انتخاب و بر 

بـا اسـتفاده ار روش   داده هاي مورد نیاز از منابع گوناگون جمع آوري و پس از تلخیص و طبقـه بنـدي   تعیین گردید. 

، پرسشـنامه و  مصـاحبه ابـزار مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق ،     هاي کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مـدل مطالعـات میـدانی   . با استفاده از نتایج به دست آمده از مبانی نظري پـژوهش و  ارك است مراجعه به اسناد و مد

و به آزمون گذاشته شد. نهایی تدوین استراتژي در صدا و سیما طراحی 

بـراي تـدوین اسـتراتژي معرفـی     خـالق و تولیدي، بازاریابی، قیمومیتیمتفاوت سبک چهار ، در این مدل 

ایـن  و فنی یا سیاسی بودن نظام تصمیم گیري مبناي ،انحصاري و یا رقابتی بودن محیط فعالیت سازمان. تگردیده اس

نتایج به دست آمده . مسیر خاصی را براي تدوین استراتژي برگزیندتقسیم بندي می باشد و موجب می شود تا سازمان 

مـی  بک قیمومیتی براي تـدوین اسـتراتژي اسـتفاده    از سنشان می دهد سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

سیاسـی  در این سبک محیط فعالیت سازمان در شرایط انحصاري تعریف شده و نظام تصـمیم گیـري بـه شـدت     نماید.

نامناسـب  و موضـعی  تناسب نداشته و سـازمان را موقعیـت   کنونی فضاي رسانه اي می باشد. چنین سبکی با مقتضیات 

قرار می دهد.  
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مقدمه-1-1

محیط سازمان هاي رسانه اي شاهد تغییرات بنیادین فراوان بوده و سیر شتابان و در دهه هاي اخیر ، 

ي جدید ، متوالی وقایع ، تدریجا ، مرز ها ، ساخت و پویایی فضاي رسانه اي را به نحو روزافزونی با چالش ها

غیر منتظره و گسترده مواجه نموده است. با ظهور فناوري هاي نوین ارتباطی ، مسائل تولید و توزیع کاالهاي 

رسانه اي پیچیده تر شده و عوامل دیگري چون ابداعات نوین، تغییر مد، و از رده خارج کردن تصنعی 

محیط را دستخوش تغییر نموده است.   کاالهاي فرهنگی ، رابطه دو جانبه بین سازمان هاي رسانه اي و 

در سازمان هاي مختلف از رویکرد جدیدي ، ناشی از این تحوالت براي رویارویی با مشکالت و مسائل 

« که تحت عنوان از ویژگی هاي مهم این رویکرد نوینجمله سازمان هاي رسانه اي شکل گرفته است.

، بازنگري در محدوده مرز هاي سنتی سازمان ، نحوه تعامل با شوداز آن نام برده می » مدیریت استراتژیک 

مدیریت « در فرایند عناصر تاثیر گذار محیطی و مقابله با تبعات منفی ناشی از شتاب تغییرات می باشد.

ها ، از وجود آنسازمان با جمع آوري اطالعات در باره رخدادهاي محیطی و تحلیل و ارزیابی » استراتژیک 

خود را براي تحقق شایسته استراتژيقاضاها و موقعیت ها آگاهی می یابد و با استفاده از این اطالعات، ت

اهداف ، طراحی یا تعدیل می کند .

هـایی کـه فضـاي رسـانه اي بـرون سـازمانی       انطباق منابع و استعداد هاي سازمان با مخاطرات و فرصت

در سازمان هاي رسانه اي است که در سطح کـالن سـازمان هـاي    بخشی از مدیریت راهبردي،ایجاد می کند

و ظـاهر شـده   مزبور به وقوع می پیوندد. در مدیریت استراتژیک مقوله محیط بسیار پررنگ در عرصه مدیریت 

بازارهـا، رقبـا و دیگـر عوامـل محیطـی      تخصیص منابع و تعامالت سازمان با،اهداف الگویی بنیادي ازدر آن 

د.تعیین می گرد

و اجـرا  ، تـدوین  مجزا و در عین حال مـرتبط بـا هـم، یعنـی    مرحلهسهفرآیند مدیریت استراتژیک در

تـدوین اسـتراتژي بـه عنـوان گـام      ،به منظور محدود نمودن دامنـه تحقیـق  قابل تشخیص می باشد.ارزیابی 

تـدوین اسـتراتژي ،   . اسـت شـده پژوهش انتخاب ایندر فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان محورنخستین

فرایند تهیه برنامه هاي بلند مدتی است کـه در آن فرصـت هـا، موقعیـت هـا، تقاضـاها، تهدیـدها و تنگنـاي         
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محیطی در چارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مد نظر قرار می گیرند تا در تالشی سازمان یافته و منظم بـا  

ي سازمان را در محیطی متالطم شکل دهند.اتخاذ تصمیمات بنیادي ماهیت و جهت گیري فعالیت ها

حـول سـه   کـه متعدد و متنوعی براي تدوین استراتژي ارائـه شـده   رویکرد هايمیالدي 1950از دهه

در قابل طبقه بندي هسـتند. »منابع محور« و »قابلیت محور« ، » صنعت/ بازار محور «استراتژي هايمحور 

و گزینـه هـاي اسـتراتژیک در    یشتر به عوامل برون سازمانی معطـوب بـوده   توجه مدیران ارشد ب،رویکرد اول

در رویکرد قابلیت محور ، رقابت عامل اصـلی در فراینـد تـدوین    چارچوب مناسبات صنعت قابل تعریف است.

ارائـه مـی گـردد. رویکـرد منـابع      مختلـف پاسخ هاي استراتژیک در چارچوب فعالیت رقباي وبوده استراتژي 

مـد  سازمانی است و بیشتر عوامل درون سـازمانی را  کز بر مدیریت و ترکیب مناسب منابع مختلف محور متمر

نظر قرار می دهد.

که استراتژي را موضوعی تاثیر پذیر بدانند آن را تاثیر گذار دانسته و کمتـر  آناغلب این مدل ها قبل از 

نتایج حاصـل از مطالعـات    کتابخانـه اي و    ی نمایند. توجهی به مولفه هاي موثر بر فرایند تدوین استراتژِي م

تـاثیر گـذار  مولفه هاي میدانی نشان می دهند جهت گیري فرایند تدوین استراتژِي به شدت تحت تاثیر این 

. انحصـاري یـا رقـابتی بـودن محـیط فعالیـت       بوده و در تعیین مسیر آینده سازمان نقش جدي ایفا می کنند

شیوه بررسی محیط موسسه، تکنیک هاي اسـتفاده  در کنار بودن نظام تصمیم گیري سازمان ، فنی یا سیاسی

و سـاختار  ارشد سـازمان  مدیران طرز تفکر ، انتخاب گزینه هاي استراتژیک ، نحوهاطالعاتشده براي تحلیل

.می باشندمتغیر هاي مهمی هستند که در این رابطه مطرحاز جمله قدرت

هـا مـورد مطالعـه    این مولفـه و روابط اثرات یک طرح پژوهش علمیدر تااستدهسعی شدر این رساله 

ي سـیما مطالعه تطبیقی وضعیت موجود و مطلوب فراینـد تـدوین اسـتراتژي در صـدا و    قرار گرفته و در یک 

با یکدیگر مقایسه شوند. طراحی و تبیین مدل تدوین اسـتراتژي مهـم تـرین گـام در     جمهوري اسالمی ایران

با استفاده از اطالعات گردآوري شـده در مطالعـات کتابخانـه اي و میـدانی     ند انجام این پژوهش است که فرای

صورت خواهد پذیرفت.

مسئله اصلی تحقیق  -1-2
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رگون و تمامی موسسه ها از اواسط دهه پنجاه ، سیر شتابان و مستمر رویداد ها ، فضاي کسب و کار را دگ

هـاي  ، غیر منتظره و گسترده مواجه ساخت. با نزدیک شدن به سالمتنوعبا چالش هاي یروز افزونرا به نحو

پایانی قرن بیستم و ورود به قرن جدید سرعت این تغییرات شدیدتر شده به گونه اي که بسیاري از سازمان هـا  

تغییـرات در کنـار   با نوعی سردرگمی در چگونگی مقابله با محیط در حال تغییر روبرو شدند.تواتر فزاینده ایـن 

ایـن تغییـرات بسـیار دشـوار بـوده و منـابع       لآهنگ گسترش آن ها موجب شده است تا عکس العمل در مقاب

راي اجراي پاسخ مناسب طلب نماید.زیادي را ب

محـیط هـاي   رار دارند کـه در دهـه هـاي اخیـر چنـین      در شمار سازمان هایی قنیزسازمان هاي رسانه اي

شرایط زیستی و ذهنـی  در فنآوري هاي اطالعات و هایی کهربه نموده اند. پیشرفتاي را تجمتالطم و پیچیده 

سـازمان هـا   ایـن گونـه  ی درموجب شده است تا پیچیدگی و سطح تالطـم محیطـ  به وجود آمده،مخاطبان

ت و در تعـداد رقبـا ، تعـداد محصـوال    خـود را  دستخوش تغییرات اساسی گردد. این تغییرات به شکل مشخص

میزان ریسک،  میزان  ابهام و  افـزایش یـا کـاهش بـی ثبـاتی نشـان داده اسـت.        ، خدمات ، تنوع بازار فعالیت 

تبعات منفی ناشی از این تحـوالت ،  رویارویی با براي جلوگیري از غافلگیر شدن و  ها مدیران این گونه سازمان

شناخته شده ترین آن ها اتژي از مهم ترین ورویکردهاي متفاوتی را بر می گزینند که طراحی و تدوین استر

می باشد.

، تالشی سازمان یافته و منظم براي اتخاذ تصـمیمات بنیـادینی اسـت کـه در آن     فرایند تدوین استراتژي

فرصـت هـا،   در ایـن تصـمیمات ،   ماهیت و جهت گیري فعالیت هاي سازمان در آینده مشـخص مـی گـردد.    

گرفته و دیدها و تنگناي محیطی در چارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مد نظر قرار موقعیت ها، تقاضاها، ته

شناسـایی  تعیین ماموریت سـازمان،  استراتژي سازمان تدوین می گردد. مشخصالگوهاي یک سري بر اساس 

احصاء گزینه هاي استراتژیک و انتخاب استراتژي مناسـب تعیین هدف هاي قابل حصول ،مسائل استراتژیک، 

ماهیتی ذهنـی  اساسافرایند این.از آن ها بهره برده می شوداستراتژيتدوینز گام هاي اساسی است که در ا

در .مهارت هاي اداراکی ،تحلیلی، تفسیري و قضـاوتی سـهم زیـادي را ایفـا مـی کننـد      آندرو و فکري دارد 

گردیده است که تا حد زیادي بیانادبیات مدیریت استراتژیک مدل هاي متفاوتی براي تدوین استراتژي ارائه
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تجربـه  آن رای است که دانش مدیریت استراتژیک در دهـه هـاي اخیـر   هایگر تحوالت محیطی و فراز و فرود

کرده است.

مـدل هـا بـه    ایـن به این نتیجه رسید کهتوان برداشت اجمالی از مدل هاي تدوین استراتژي مییکدر

اغلـب ایـن   در شـکل داده انـد.  تغییـر  و چند بعدي هپیچیدمدل هاي به سمت بعدي تکاز شکل ساده و تدریج 

در کـانون فراینـد تـدوین   SWOTمحیط داخلی و خارجی سازمان تاکید شـده و تحلیـل   مطالعهمدل ها بر روي 

دل مـ ایـن  . توجه به عامل رقابت و حفظ مزیت رقابتی از دیگر مولفه هاي اصلی در اغلب گرفته استقرار استراتژي

ها بوده و تعیین موقعیت و جایگاه سازمان در محیط رقابتی از نکات کلیدي در تـدوین اسـتراتژي بـه حسـاب مـی      

عقالنیـت و  آید. مهم ترین نکته اي که تقریبا تمام مدل هاي تدوین استراتژي از آن رنج می برند حاکمیـت نـوعی   

بـدون سـو   اطالعـات مـورد نیـاز   ،کلیـه  . بر اساس مفروضات تصمیم گیري عقالییگیري عقالیی استتصمیم

بین گزینه هـاي پـیش   توان از هاي مناسب میقابل دسترس است و براي دستیابی به استراتژيگیري خاصی 

.نمودانتخاب فارغ از هر گونه تاثیر هاي جانبی رو بهترین و مناسب ترین آن ها را 

متـدولوژیک        (  سیاسـی، ادراکـی و   غیرهايمتبه در این مدل ها بدین ترتیب مشاهده می شود که 

سـازمان  فرایند تدوین اسـتراتژي در  حضوري غیر قابل انکار در نمی شود. این متغیرها ه چندانی توجروشی )

یم گیـري عقالیـی   داشته و در تعارض با مبانی نظري تصـم هایی چون صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

( جمـع آوري  ان در تمام مراحل تدوین استراتژيهمچون صافی یا دروازه بییمتغیرهاچنین. عمل می نمایند

داده ها، تولید و تحلیل اطالعات، تعیین و انتخاب گزینه ها ) نقش اساسی داشته و در نهایت سـمت و سـوي   

ران طرز تفکر مدیبر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات اکتشافی و میدانی ، استراتژي را تعیین می کنند. 

ي ، چگـونگی انتخـاب گزینـه هـا    تحوالت محیطـی ارشد سازمان ، نظام پیمایش اطالعات، شیوه هاي تحلیل 

ی که این متغیرها در آن عمل می نمایند از مهم ترین مولفـه هـاي تـاثیر گـذار در     ساختار قدرتاستراتژیک و

باشند.در سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران می استراتژيفرایند تدوین 

سواالت این پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین گردید :براي مطالعه علمی تاثیر این مولفه ها 

سواالت اصلی پژوهش :

مدل مناسب تدوین استراتژي در صدا و سیما از چه مولفه هاي تاثیر گذاري تشکیل می شود؟- 1
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ر صدا و سیما) وجود دارد؟  چه ارتباطی بین این مولفه هاي تاثیر گذار (مدل تدوین استراتژي د- 2

آیا تفاوت معنی داري بین شرایط موجود صدا و سیما و شرایط مطلوب بر اساس مـدل پیشـنهادي   - 3

وجود دارد؟  

سواالت فرعی پژوهش :

در فراینـد تـدوین اسـتراتژي    صـدا و سـیما  »طرز تفکر مدیران استراتژیک « تا چه اندازه اي - 1

تاثیر گذار است؟

در فراینـد تـدوین   صـدا و سـیما  »شیوه  پیمـایش تحـوالت اسـتراتژیک    «تا چه اندازه اي - 2

استراتژي تاثیر گذار است؟

صـدا و  »تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحـوالت اسـتراتژیک   « تا چه اندازه اي - 3

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟سیما

صـدا و  »یین گزینه هاي استراتژیک تکنیک هاي استفاده شده براي تع« تا چه اندازه اي - 4

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟سیما

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟صدا و سیما»ساختار قدرت« تا چه اندازه اي - 5

ضرورت انجام تحقیق-1-3

انـی شـده اسـت.این تغییـرات ،     محیط فعالیت رسانه هاي جمعی در دهه هاي اخیر دچار تغییرات فراو

ثبات موجود در بازار را تهدید و مدل هاي کار و فعالیت در رسانه هاي جمعی را با چالش جدي روبـرو کـرده   

مدیران را براي ارائه پاسخ هاي راهبردي و درك آن چـه  است. آهنگ حرکت این تغییرات بسیار سریع بوده ، 

دهد. فرآیند این تحوالت به دلیل تنوع بـیش از حـد نیروهـاي    که در حال رخ دادن است تحت فشار قرار می 

اثر گذار پیچیده بوده و مشکل بتوان نقاط کـانونی آن را تشـخیص داد. فشـار هـاي تکنولوژیـک، اجتمـاعی ،       

رسانه هاي جمعـی مـی باشـند.    سیاسی، اقتصادي تنها بخشی از نیرو هاي مولد تغییر در محیط فعالیت

وش هاي تولید، میزان رقابت، عالیق مخاطبان، الگوهاي کاري و ظرفیت سازمان هـاي رسـانه   تغییرات ، راین 
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رپاسخ هاي راهبردي تحت فشار قـرا مدیران سازمان هاي رسانه اي را براي ارائهساخته واي را متاثر از خود 

می دهند.  

عـا فاقـد انعطـاف پـذیري الزم     رسانه هاي جمعـی نو از طرف دیگر مطالعات گوناگون نشان می دهند که 

براي رویارویی با شرایط جدید هستند.ساختار ها و فرایند هاي ثابت و فعالیت در بازارهاي انحصاري با رقابـت  

کم موجب شده است تا مدیران این موسسات تجربه کافی در خصوص چگونگی فعالیت در محیط هاي متغیر 

از قـدرت انطبـاق پـذیري کـافی     سازمان ها بیشتر اینتاچنین مشکالتی موجب شده استرا نداشته باشند.

براي رویارویی با شرایط به شدت متالطم محیطی برخوردار نبوده و تنها به ارائه عکس العمل هـاي واکنشـی   

روي آورند.

رسانههاي سازمانمحیط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران را مانند بقیه،این تغییرات

و شناخت عمیق ر بر گرفته و شرایط به نسبت متفاوتی را با گذشته نه چندان دور به وجود آورده است.داي

مناسب می تواند تا حد زیادي سازمان هاي هاياستراتژيبه همراه تدویناین تحوالت همه جانبه درك 

ه چنین اهدافی الزم است براي نیل بمساعدي قرار دهد.رسانه اي مانند صدا و سیما را در وضعیت به نسبت 

تا قبل از هر اقدامی متغیرهاي موثر بر فرایند شناخت محیط و نحوه تدوین استراتژي احصاء و متناسب با 

توجه قرار گیرند. این متغیرها در سازمان هاي گوناگون وزن و اهمیت یکسانی شرایط جدید مورد بازبینی و

ابل تعریف هستند. ندارند و با توجه موقعیت سازمان و محیط آن ق

می توان آن دسته از متغیرهایی که توسط طراحان این گونه تدوین استراتژي انواع مدل هاي مطالعهدر 

محدودي تعداد شاملمدل ها مهم تشخیص داده شده اند به راحتی استخراج نمود. هر یک از این مدل ها

دیگر قرار گرفته اند. انتخاب این متغیرها و نحوه که به شکل خاص در ارتباط با یکمتغیر تاثیر گذار بوده

می کند و همچنین سطوح مختلف محیطی که سازمان در آن فعالیتارتباط آن ها با یکدیگر تحت تاثیر

در این مدل ها به اختالف. در حقیقت بخشی از علل وجود قرار داردویژگی هاي صنعت و سازمان هدف 

چنین تفاوت هایی بر می گردد.

بدین ترتیب می توان چنین ادعا نمود، در فرایند تدوین استراتژي لزوم توجه به متغیرهاي آشکار و 

به دلیل ماهیت ادراکی ، پنهانی که بتواند این فرایند را متاثر از خود سازد بیش از پیش احساس می گردد.
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اطالعاتی و اثیرات خود را بر حوزهتفسیري و قضاوتی که فرایند تدوین استراتژي دارد این متغیرها اغلب ت

از مهم ترین مولفه هاي تاثیر روشی) راکی و متدولوژیک (ي سیاسی،ادبر جاي می گذارند. متغیرهاشناختی

بوده و بر حسب نوع سازمان ، محیط فعالیت و نظام تصمیم گیري وزن و استراتژي گذار در فرایند تدوین 

اهمیت خاص می یابند. 

کل خاص دل هاي گوناگون تدوین استراتژي به صورت عام و در سازمان هاي رسانه اي به شمطالعه م

هایی صافیاغلب به صورت این متغیرهابه این متغیرها توجه چندانی نشده است.نشان می دهد که تاکنون

صافی هر گاه این را دچار تغییرات اساسی می نمایند.قرار داشته و آنتدوین استراتژيتاثیر گذار در مسیر 

ها نتوانند واقعیات محیطی در دو بعد درون و برون سازمانی را به درستی منعکس نموده و به شکل عمد یا 

غیر عمد دچار سوگیري و تحریف هاي جدي گردند هر گونه تالش براي تدوین استراتژي نتیجه اي جزء 

خطا به بار نخواهد آورد.

بازخوانی تغییرات به وجود آمده در فرایند تدوین اسـتراتژي و همچنـین   این پژوهش در نظر دارد ضمن

تحوالت محیطی در دهه هاي اخیر ، در مدلی به نسبت جامع نحوه ارتبـاط و تـاثیر گـذاري ایـن متغیرهـا را      

ضرورت انجام چنین پژوهشی زمانی بیشتر احساس می گردد که بدلیل جدیـد بـودن   مورد مطالعه قرار دهد.

نوعی فقر علمی در تمامی حوزه هاي آن به ویژه در حوزه علوم استراتژیک به چشـم  » یریت رسانه مد« رشته

با انجام این پژوهش امید می رود تا در یک فضاي خاص سازمانی، نظیر صدا و سـیماي جمهـوري   می خورد.

لـوب شناسـایی و در   اسالمی ایران ، مولفه هاي تاثیر گذار بر فرایند تدوین اسـتراتژي در شـرایط فعلـی و مط   

پایان مدل مناسب ارائه گردد.  

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته-1-4

دراینآثار مکتوبنخستینو استگرفتهسرچشمهنظامیمدیریتاز حوزةکهاستراهبرد، مفهومی

بهبازرگانیومدیریتدر حوزةمفهومنکاربرد ایسابقهگردد. ولیباز میپیشسال2500حدود بهزمینه

را محیط،عاملطبیعیهايسیستمپردازاننظریهگردد کهباز میزمانیبهو در حقیقتمیالديپنجاهدهه

مفاهیمکهاستسازمانتئوري هايپردازاننظریهاز اولین» سلزنیک«سازمانها وارد ساختند. در مطالعه

» در ادارهرهبري»در کتاب1957در سالاستراتژيواژةکار بردنبهرا بدوناستراتژيحوزةبهمربوط
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و دورنیوضعیتبینو ایجاد هماهنگیسازمانممتاز کنندهمانند قابلیتهايمواردي. او بهساختمطرح

,Mintzberg(ساخترا مطرحاستراتژياجرايموضوعویحیکرد و بطور تلاشارهسازمانبیرونیانتظارات

1990 :111. (

بـه » راهبـرد و سـاختار  »در کتـاب »آلفرد چندلر»توسط1952بار در سال اولینراهبرد براياما واژة

چنـد  بـه صـولی مح، پاسخ  راهبردي به تغییر وضـعیت از حالـت تـک   "چندلر"کتاباصلیموضوع.کار رفت

آن زمان پدید آوردهسنتیسازمان هايرا برايزیادي، مشکالتتنوعمحصولی بود که پیچیدگی ناشی از این

از دیدگاه چندلر ساختار سازمان از استراتژي تبعیت و استراتژي در واکنش نسبت بـه تغییـرات محیطـی    بود .

تحوالت محیطی باید استراتژي مشخص و مناسـبی را اتخـاذ   تحول پیدا می کند و سازمان براي پاسخگویی به

) .356-264: 1377کند ( رحمانی سرشت ،

دو سبکمهماینانجامپرداختند و برايمفهوماینتوسعۀدیگر بهدانشمندان» چندلر«از پس

مفاهیم» پورترمیکاییل«،1980تند. در سالکارگرفبهحوزهرا در اینتحلیلیو پژوهشهايمورديمطالعات

. «ساختمجدداً مطرحسالاز چندرا پسعامهاياستراتژيو موضوعکار گرفتبهحوزهاقتصاد را در این

نوپدید را استراتژيبار مفهومنخستینداد و برايرا گسترشعامهاياستراتژيمفهوم» مینتزبرگهنري

.ساختمطرحاستراتژيفرمول بنديرا در مقابلاستراتژيگیريو شکلشدهریزيبرنامهاستراتژيرمقابلد

کـه  ) در بررسی هاي خود به این نتیجـه رسـیدند  1969» ( الرنس و لورش  « در ادامه این مطالعات 

ان تمایز موجود در میان واحـد هـاي درون یـک    ي بین ابهام و چند گانگی محیطی با میزمتناسب بودن رابطه

حصول به هماهنگی و حل اختالفات می تواند متضمن عملکرد موفقیت سـازمان هـا باشـد    سازمان و چگونگی

خـارجی آنهـا تطبیـق    محیط هايدر صدد بر آمدند تا محیط هاي داخلی سازمان ها را با .الرنس و لورش

ن نتیجه رسـیدند در سـازمان هـاي موفـق محـیط داخلـی و خـارجی بـا هـم          ها به ایدهند . در این راستا آن

) در پژوهش هاي خود دریافت که سازمان ها بـراي کسـب موفقیـت    1967تامسون ( سازگاري خوبی دارند .
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باید خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند و به منظور پاسخگویی بـه تغییـرات محیطـی بایسـتی از سـپر      

کنند .استفاده 2واحد هاي جستجوگر مرزيو1هاي ایمنی

در پژوهش بر روي چگونگی تطـابق  » جی . ام استاکر « با همکاري دوست روانشناس خود ، »  تام برنز « 

سازمان هاي الکترونیکی بریتانیا با محیط متالطم خود به این نتیجه رسید که بـراي درك چگـو نگـی کـارکرد     

فن آوري و شـکل  اختیارات رسمی،«  ا محصول همزمان حداقل سه نظام اجتماعی سازمان ، همیشه باید آن ر

دانست . بر اساس یافته هاي این دو  محقق ، سازمان ها براي تطبیق دادن خود با موقعیـت  » انطباق با محیط 

در د. هایی که مستمرا تغییر می کنند از دو وجه ویـژه سـاختاري ، مکـانیکی و  ارگانیـک اسـتفاده مـی نماینـ       

به محیط هایی که بـه سـرعت در جهـت پیچیـدگی زیـاد در حـال       » فرد امري و اریک تریست « تالشی دیگر 

فعالیت هاي سازمان توجه کرده انـد .  تغییرند توجه کرده و به سطح تالطم محیطی ، تعامل مستقیم محیط و

مرتبط ، ثابت بـا اجـزاي مـرتبط، متغیـر     این دو با ارائه نظریه اي پیچیده چهار نوع محیط ، ثابت با اجزاي غیر 

ها مواجـه شـود معرفـی نمودنـد.     آنواکنشی و محیط با عناصر کامال متغیر را که ممکن است یک سازمان با 

) .1378:182(رابینز، 

به این نتیجه رسیدند که  محیط سـازمان را مـی تـوان از    1984» دس و برد « دو پژوهشگر به نام هاي 

این تعریف ، ابعاد محتوایی شـامل  بعد  محتوایی و  میزان سطح  تالطم  از یکدیگر تفکیک نمود . بنا برراه دو 

می توانند بر متغیر هاي اجتماعی ، متغیر هاي اقتصادي ، متغیر هاي سیاسی و متغیر هاي فنی هستند که

می توان به سـه دسـته ظرفیـت    ست راه نشانگر سطح تالطم محیطی اسازمان اثر بگذارند. دیگر ابعاد محیط ک

محیط ، پیچیدگی و پویایی طبقه بندي کرد .

است »مایلز و اسنو« ، طرح استراتژِيیکی از مهم ترین چارچوب هاي مطالعه رابطه بین محیط و  

بقه طمنفعلوآینده نگر، تحلیل گر ، تدافعیبه چهار گروه استراتژِيکه در آن سازمان ها در بحث 

مهم ترین تدافعی بیشتر عالقه مند به حفظ وضع موجود بوده و ثبات را ازبندي می گردند. سازمان هاي

1- Buffering
2- Boundary Spanning Units



24

این گروه از نیاز هاي محیط فعالیت خود می دانند .آینده نگران تقریبا قطب مخالف تدافعی ها می باشند.

محیط سازمان از به کار می گیرند.سازمان ها ، توان خود را در یافتن و بهره جستن از فرصت هاي جدید 

نگاه آینده نگران منبع فرصت ها و تهدیدات فراوانی است که در صورت اداره موثر آن به عنوان مهم ترین 

می کنند .آنها به وسیله گران هم انعطاف پذیري و هم ثبات را جستجوعامل موفقیت درخواهد آمد. تحلیل

. آخرین دسته از می پوشانند این مهم صورت عمل انه فوق بهایجاد ساختاري متشکل از عناصر دو گ

می شود در گروه سازمان هاي منفعل قرا می گیرند. عنوان منفعل به سازمان هایی اطالقاین سازمان ها ، 

که از هیچ کدام از سه الگوي باال استفاده ننموده و به شکل بی ثبات و گسسته با تحوالت محیطی و سازمانی

سازمانهاي منفعل در مواجه با تغییرات محیطی فاقد سازوکارهاي مناسب بوده و نمی نمایند. برخورد می

توانند از خود واکنش موثري نشان دهند.  

را » 2و تنظـیم  1انطباق پـذیري « در مقاله اي دو روش » جولین بیرکین شاو و کریستینا گیبسون « 

مـی  در محیط هاي پیچیده امـروزي دانسـته و معتقدنـد کـه از ایـن دو     شرط حفظ حیات و توسعه سازمان

بایست همزمان و در ترکیبی مناسب با یکدیگر استفاده شود . انطباق پذیري با خلـق فضـاي بالنـدگی بـراي     

سازمان ، امکان استفاده به موقع از فرصت ها را به وجود آورده ، آستانه تحمل را افـزایش و اداره تهدیـدات را   

ارزش هـاي جدیـد و   سازمان می کوشد با خلق» تنظیمی « براي سازمان میسر می سازد . در فعالیت هاي 

کارآمد ، شکل جدیدي از نحوه هماهنگی فعالیت ها ي درون سـازمانی را تعریـف و آن را بـه کـار گیـرد . در      

اشکال روبـرو شـده و سـازمان    فقدان هر یک از دو روش فوق ، قابلیت انعطاف پذیري سازمان در بلند مدت با 

توان عکس العمل مناسب در برابر تغییرات محیطی را از دست خواهد  داد .

اهداف اساسی از انجام تحقیق  -1-5

طراحی و تبیین مدل تدوین استراتژي در سازمان صـدا و سـیماي   هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، 

دل از متغیر هاي گوناگون تشـکیل شـده و در ارتبـاطی پیچیـده بـا      می باشد . این مجمهوري اسالمی ایران 

1- Adaptability
2- Alignment
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استراتژي در صدا و سیما را توضیح خواهند داد. براي نیل به این هـدف اساسـی ، سـایر    یکدیگر نحوه تدوین 

اهداف به شرح زیر تعیین گردیدند :

جمهوري اسالمی ایران،بر تدوین استراتژي در صدا و سیمايشناخت و تعیین مولفه هاي تاثیر گذار -

شناسایی نحوه ارتباط این مولفه ها با یکدیگر،-

در صدا و سیما از طریق مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب.آسیب شناسی نحوه تدوین استراتژي -

نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق - 6- 1

با هدف مشخص نمودن نقاط ري اسالمی ایران،ي جمهودر صدا و سیماتدوین استراتژيارزیابی فرایند - 

قوت و ضعف آن. 

در صدا و سیماي جمهوري اسـالمی  تدوین استراتژِي شناخت میزان اثرات مولفه هاي تاثیر گذار  بر فرایند -

ایران.

ارائه راهها و روش هاي جایگزین در تدوین استراتژي بر اساس مدل پیشنهادي .-

قلمرو تحقیق-1-7

تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مطالعات مربوط به مدیریت اسـتراتژیک در  : لمرو موضوعیالف ) ق

تاکنون تحقیقـی بـا   ،سازمان هاي رسانه اي می باشد. با توجه به نوع سوال هاي تحقیق و روش مورد استفاده

. ترسی نداشته اسـت  یا حداقل محقق به آن دسصورت نگرفته و احتماالچنین ویژگی هایی در ایران و جهان

سطح تجزیه و تحلیل در این تحقیق سطح مدیران ارشد سازمان صدا و سـیما و خبرگـان دانشـگاهی بـوده و     

به فرایند تدوین استراتژي محدود می گردد. واحد تجزیه و تحلیـل در برگیرنـده سـند    کانون تجزیه و تحلیل 

راهبردي افق رسانه و نگرش جامعه آماري می باشد.

صورت گرفتـه و داده هـاي آن   1387و 1386به لحاظ زمانی این تحقیق طی سال هاي : رو زمانیب ) قلم

می باشد. 1387مربوط به سه ماهه سوم سال 

قلمرو مکانی این تحقیق سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران است. : ج ) قلمرو مکانی

روش هاي گردآوري داده ها و اطالعات-1-8
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استفاده شده است :از روش هاي گوناگونی براي جمع آوري داده ها در این پژوهش

الف ) روش کتابخانه اي : براي تدوین مبانی نظـري تحقیـق، بررسـی پیشـینه آن ، تنظـیم طـرح تحقیـق و        

بخـش دیگـري از داده هـا بـه طریـق     طراحی گویه هاي پرسشنامه از روش کتابخانه اي استفاده شده اسـت. 

مرتبط با فرایند تدوین استراتژي که در صدا و سیما تحـت  و مداركمدارك به ویژه اسنادمراجعه به اسناد و

، تامین گردید.از آن یاد می شود » افق رسانه « عنوان 

به منظور گردآوري نظـرات خبرگـان دانشـگاهی و مـدیران ارشـد سـازمان صـدا و سـیما از         پرسشنامه :ب )

ایـن پرسشـنامه   الت بسته، نیمه باز و باز قرار داشت استفاده گردیـد. وجهی که در آن سواپرسشنامه اي چند

محقق ساخته بوده و پیش از آن در هیچ تحقیقی مورد استفاده قرار نگرفته است.

جامعه آماري و نمونه آماري -1-9

وم جامعه آماري این پژوهش متشکل از مدیران ارشد صدا و سیما و همچنین خبرگان دانشگاهی آشنا بـه علـ  

قـدرت  نفر تعیین که به منظور افزایش 38با استفاده از فورمول کوکران تعداد نمونه ها استراتژیک می باشد.

پرسشنامه عـودت داده  45در نهایت تعداد عدد پرسشنامه در بین نمونه ها توزیع و60تعداد تعمیم یافته ها

ده شد.نمونه ها استفاانتخاباز روش تصادفی ساده براي در ضمن شد. 

ف واژه ها و اصطالحات تخصصی طرح تعری- 10- 1

و روز افزون مدیریت عمومی کـه بـه   ، برداشت جامعی است در جهت مسئولیت خطیراستراتژِي :استراتژِي 

موجب آن سازمان در ارتباط با محیط حرکت ، جایگاه خود را طوري تعیین می کند که موفقیت مسـتدام آن  

) .12: 1375لگیري آن در چالش وقایع شود (انسف ،را تامین کند و مانع غاف

تـدوین  تدوین استراتژي گام آغـازین در فراینـد سـه گانـه مـدیریت اسـتراتژیک اسـت.        :تدوین استراتژي

استراتژي ، فرایند تهیه برنامه هاي بلند مدت براي مـدیریت کارآمـدي اسـت کـه فرصـت هـا، موقعیـت هـا،         

طی را در چارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مد نظـر قـرار مـی دهـد. ایـن      تقاضاها، تهدیدها و تنگناي محی

فرایند شامل تعیین ماموریت سازمان، تعیین هدف هـاي قابـل حصـول ، احصـاء گزینـه هـاي اسـتراتژیک و        

).  20-1990:14انتخاب استراتژي مناسب می باشد( ویلن و هنگر ، 
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ه گیري محیطی است کـه بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر       مجموعه اي از ویژگی هاي قابل اندازمحیطی: عوامل 

مستقیم توسط سازمان ادراك می شوند و بر عملیات آن موثر هستند.

عامـل تعیـین کننـده اي در    طرز تفکر یا ذهنیت مدیران ارشـد سـازمان  طرز تفکر مدیران استراتژیک :

ا ي محیط ، تشـخیص تـاثیر آن   مواجهه سازمان با تغییرات محیط است ، زیرا طرز تلقی مدیریت از چالش ه

بر حرکت موسسه ، تصمیم گیري براي اقدامات الزم و اجراي تصمیمات بدان وسیله تعیین می شود. 

در شیوه بررسی محیطی جریان اطالعات و چگونگی جمـع آوري و ورود  شیوه پیمایش تحوالت محیطی :

مـی  آن عبور می کند مورد بررسـی قـرار  اطالعات به سازمان و مسیر و دروازه هایی که این اطالعات از 

از طریق سیستم پیمایش ، سازمان اطالعات مورد نیاز خود را از محـیط بـه دسـت مـی آورد. سیسـتم      گیرد.

پیمایش ، داده هاي مربوط به هر رخداد را بر حسب میزان وجود فاصله بین وضع موجود بـا وضـع مطلـوب و    

ري می کند. انتخاب شیوه هاي پیمایش محیطی اثر تعیین کننـده اي  همچنین جهت و مقدار آن  را جمع آو

تدوین استراتژي بر جاي می گذارد.  مختلفدر مراحل 

تکنیک هاي استفاده شـده بـراي تحلیـل   تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک:

ر آن چگونگی تبدیل اطالعات بـه  که دشودگیري مربوط میتصمیمنظامهایی از به بخشتحوالت استراتژیک

فنـون می گیـرد.  صورت      دانش کاربردي و انتخاب گزینه هاي تصمیم از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات 

« ، » پـیش بینـی   « متنوعی براي تحلیل تحوالت محیطی وجود دارند که اغلب تحت عنوان سه دسته،

طبقه بندي می شوند. هر یک از این فنـون محـدودیت هـاي    » ع ارزیابی تاثیر وقای« و » الگو سازي از محیط

خاص خود را داشته و تحت شرایط خاص می توانند واقعیات محیطی را منعکس کنند.  

تعـداد گزینـه هـاي اسـتراتژیک در     تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي اسـتراتژیک : 

دیران گزینـه هـاي بیشـتري در اختیـار داشـته و قـدرت       انتخاب استراتژیک نقش اساسی دارند. هر اندازه مـ 

انتخاب بیشتري داشته باشند امکان نادیده گرفته شدن مولفه هاي اثر گذار کاهش می یابـد. ایـن گزینـه هـا     

گزینـه  می توانند در پیوستاري که یک سوي آن تجربیات موفق گذشته سازمانی بوده و سـوي دیگـر آن  

ي و خالقیت است، قرار گیرند. گزینه هاي موفق به کار گرفته شده توسط سـازمان هـاي   هاي مبتنی بر نوآور

موفق / رقیب و یا در صنعت در میانه هاي این پیوستار قرار می گیرند.
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ساختار قدرت به عنوان یک عامل مهم در تدوین استراتژي، تعیـین کننـده چـارچوب هـا و     ساختار قدرت: 

در سـازمان  یمات استراتژیک را با تعیین باید ها و نباید ها مشخص می نماید.فیلتر هایی است که حدود تصم

هاي رسانه اي ساختار قدرت در دو شکل داخلی و خارجی فرایند تدوین اسـتراتژي را تحـت تـاثیر قـرار مـی      

دهند.

انحصاري که در آن تصمیمات به شکل سیاسـی  این سبک از تدوین استراتژي در محیط سبک قیمومیتی :

، به کار می آید. در سبک قیمومیتی مدیران خـود را هـدایت گـر جامعـه دانسـته و ارتبـاطی       دناخذ می گرد

یکسویه و پدرانه را بر دیگر انواع ارتباطات ترجیح می دهند.

همچنان سیاسی است به وقوع  مـی  که در آن تصمیماتسبک بازاریابی در محیط رقابتی سبک بازاریابی :

و خواسته هاي مشتریان و یا مخاطبـان  بک، مدیران سازمان تالش می نمایند تا با انتظاراتپیوندد. در این س

تـا سـاختار و سـبک    وجود رقباي گوناگون در محیط استراتژیک سازمان ها موجـب مـی شـود    نزدیک شوند. 

مزیت هاي رقابتی قرار گیرد.راستاي حفظ و یا گسترش در سازمان هارهبري در این 

شیوه تصمیم گیري فنی بوده و تا حد ممکن از مناسبات قدرت به دور   مـی  ،در این سبکسبک تولیدي :

ا در یـک نظـام بسـته تعریـف مـی      موجودیت خود رانحصاري است و سازمان باشد. محیط در سبک تولیدي 

بـه قـدرت انتخـاب آن هـا    و نشـده د. در سبک تولیدي ، توجه زیادي به انتظارات و نیازهـاي مخاطبـان   نمای

داده نمی شود.چندانیاهمیت

مـی  کمتر رنگ و بوي سیاسی داشته و تـالش  تصمیمات ،این سبک از تدوین استراتژيدرسبک خالق :

محـیط در ایـن شـرایط، رقـابتی بـوده و      بر تصمیمات حـاکم گـردد.   گردد تا آنجا که ممکن است جنبه فنی 

ي تقلیـد و  سـازمان بـه جـا   ،است. در سـبک خـالق  د مزیت هاي رقابتی خوعهسازمان ناگزیر به حفظ و توس

هـاي جدیـدي را بـراي رویـارویی بـا      خود در نقش پیش رو ظـاهر شـده و راه  الگوبرداري از بقیه سازمان ها 

تحوالت محیطی بر می گزیند.
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فصل دوم :

مبانی نظري پژوهش
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مقدمه-2-1

الزم  اسـت مـورد مالحظـه محقـق     و بودهیک تحقیق علمی از ارکانپژوهش سوابق و مبانی نظري مطالعه 

تاریخچـه  و در آنفصل دوم به مطالعه ادبیات و مبـانی تحقیـق اختصـاص داده شـده     قرار گیرد . به همین دلیل

علمی و نتایج بررسی تحقیقات مشابه جهت آشنا شدن با آنچه که قبـل از ایـن پـژوهش انجـام شـده گـرد آوري       

کاربردهاي گوناگونی داشته و محقـق را بـراي رسـیدن بـه     ،العات در مراحل مختلف تحقیق اطاینگردیده است.

یاري می نماید.  پژوهشاهداف

و روش هاي علمـی تحقیـق، ارتبـاط بـین     پژوهش در این فصل سعی شده است تا با استفاده از مبانی نظري 

پـنج بخـش   قالـب ل به ایـن منظـور فصـل دوم در   مورد واکاوي بیشتر قرار گیرد. براي نیمتغیرهاي این پژوهش 

، ابتـدا واژگـان کلیـدي مـرتبط بـا      در این بخـش هـا   با طرح کلی پژوهش تنظیم گردیده است. متناسب مستقل

سواالت تحقیق تعیین و سپس با استفاده از منابع اطالعاتی نظیر اسناد ومدارك، مقاله ها، پایان نامه هـا و کتـاب   

است.شدهجمع آوريم هاي مربوط اطالعات الز

بـه  »مفهـوم اسـتراتژي  سـیر تحـول در   « بر همین اساس در بخش اول این فصل  مروري کوتاه و فشرده از 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار مـی گیـرد. در       عمل آمده و نظرات چند تن از دانشمندان شناخته شده علم مدیریت 

نقـش  « ،» عوامل مـوثر بـر تـدوین اسـتراتژِي    « مرتبط با مفاهیم نظريبه ترتیب دوم ، سوم و چهارمبخش هاي 

گـردآوري شـده و در بخـش    » آشنایی با صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران« ، »محیط در تدوین استراتژي

» مـدل تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیما     طراحـی  «به صورت مشخص به موضوع اصلی پژوهش یعنـی پایانی

پرداخته شده است.
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بخش اول

سیر تحول در مفھوم استراتژی
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تاریخچه و تحول در مفهوم استراتژيبر در آمدي -2-1-1

زمینـه دراینآثار مکتوبو اولیناستگرفتهسرچشمهنظامیمدیریتاز حوزةکهاست، مفهومیاستراتژي

به معناي ارتـش  Stratusکب از مرStrategoاز کلمه یونانیاین واژه گردد. باز میپیشسال2500حدود به

پـیش از مـیالد) اسـتراتژي بـه معنـی مهـارت       450در زمان پریکلس (به معناي رهبر گرفته شده است.Egoو 

قدیمی ترین اثري که در ایـن مـورد وجـود دارد    مدیریتی ( اداره امور، رهبري، سخنوري، قدرت) به کار می رفت.

اسـت. وي در ایـن کتـاب چگـونگی اسـتفاده از      » هنر جنـگ  « ودانه در کتاب جا1نظریات ژنرال چینی سان تزو 

مفاهیم استراتژي براي غلبه بر دشمن را تشریح کرده است. 

پیش از میالد ) این واژه به عنوان مهارت در بکارگیري نیروها بـراي غلبـه بـر    سال 330در زمان اسکندر ( 

سـقراط ). 3: 1373ن و دیگـران ،  اشاره قرار می گرفت( کـویی مخالفان و ایجاد نظام حکومت متحد جهانی مورد

شباهت بین جنگ و کسب و کار ، نشان داد که هر دو طرح هایی را بـراي اسـتفاده از   قرن ها پیش با مقایسهنیز 

و ( مونتانـاري  ). به نقل از 1377:198منابع جهت دست یابی به اهداف مورد استفاده قرار می دهند ( هیوز ، 

).1989:303بریکر 

زمانی که پاسخگویی به گسست هاي محیط اهمیت یافت ، مفهـوم اسـتراتژي وارد فرهنـگ    50در دهه 

در این زمان سه نفر از صاحب نظران مدیریت در شکل گیري ).1375:96(انسف و مک دانل ، مدیریت شد

شد، نقش مهمی داشتند. آلفرد چندلر ،کنـت  ده نامی» مدیریت استراتژیک « بعد هاکه و جریان یافتن آن چه 

اندروز، و  اچ ایگور آنسف سه پیش کسوت و آغازگر کاربرد کالسیک مفهوم استراتژي در سـازمان و مـدیریت   

نموده اند.می باشند که در آثار خود ابعاد متفاوتی از مفهوم وکاربرد استراتژي را معرفی

نتیجه مطالعات خود بر روي شرکت هاي بزرگ 1962در سال هاروارد،، استاد دانشگاه 2رد چندلرآلف

« آمریکایی را منتشر و در آن فرایند تصمیم گیري استراتژیک مدیران ارشد را تشریح کرد. چنـدلر در کتـاب   

1- Sun Tzu
2 - A.D.Chandler
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نشان داد که چگونه شیوه تصمیم گیري اسـتراتژیک مـی توانـد بـه برتـري در محـیط       » استراتژي و ساختار 

استاد دیگر دانشگاه هاروارد بر مبناي ایده چندلر مقاله اي 1نجر شود. سه سال بعد کنت اندروزمکسب و کار

دسـتیابی بـه بهتـرین    را ارائه و آن را به عنوان ابـزاري بـراي   SWOTمنتشر ساخت و طی آن روش تحلیل 

تطابق ممکن بین شرایط داخلی و خارجی سازمان معرفی کرد.

عنـوان  چهار نوع تصمیم اصلی بـا » شرکت دراهبر« با انتشار کتاب 2انسوف ایگور 1965در سال 

را از یـک دیگـر متمـایز سـاخت.    ،عملیاتی استانداردعمل هاي لاستراتژي، خط مشی ، برنامه و دستور ا،هاي

کـه نکتـه تاکیـد داشـت    بـر ایـن   و نمـود طبقـه بنـدي  صمیم ها را بر حسب شدت بی اطالعیآنسف انواع ت

نظـر  ، این دستاورد ها برخودار است.يبیشترجهل نسبینسبت به بقیه تصمیمات ازتصمیمات استراتژیک 

مدیران ، سازمان ها و و محافل آکادمیک را به این رویکرد جلب کرد.

پایداري روبـرو  در شرایطی پا به عرصه وجود گذاشت که سازمان ها با محیط به نسبتویکرد کالسیک ر

در چنین شرایطی مدیریت از طریق نظـارت بـر عملکـرد ( بعـد از وقـوع حادثـه ) کـه مناسـب دوران         د.بودن

است صورت می گیرد. با وجود مشاهده گسستگی هاي محیطی شـتاب تغییـرات در حـدي    تغییرات تدریجی 

و احـوالی  حوادث اقدام نمود. در چنین اوضاعپیش بینی و پاسخگویی بهنسبت به است که می توان به موقع 

آینده با تسري تجربه گذشته قابل پیش بینی است و مدیریت از طریق روند پذیري  امکان پذیر است.

و پی در پـی عوامـل تکنولوژیـک و اقتصـادي     محیط کسب وکار با تغییرات سریع 1980دهه با آغازاما 

ایـن تحـول،   .شرایط جدیـد نبودنـد  قادر به پاسخگویی به روبرو شد و رویکردهاي کالسیک استراتژیک دیگر 

اولویـت شـرکت هـاي بـزرگ خـارج      معطوف و استراتژي را از لیستدیدگاهها را به مفاهیم مرتبط با کیفیت 

این دوره که از آن با عنوان دوره افول یـاد مـی شـود بسـیاري از سـازمان هـا و شـرکت هـا بـدلیل          . ساخت

هاي سهمگینی شدند. پیروي از اصول مدیریت کیفیـت  برنامه ریزي هاي استراتژیک دچار شکست بکارگیري 

و اغلب سازمان ها با در پیش گـرفتن ایـن سـبک از    این دوره را پر نمودتئوریکء خالبخش زیادي از جامع 

بودند.مدیریت به دنبال کسب مزیت هاي رقابتی 

1- kent Androse
2 - I.H.Ansoff
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با نظریـاتی  ،جین لید کاد ، ونظریه پردازانی چون، هنري مینزبرگ ، هامل و پاراهاال1990دهه با آغاز 

کامال متفاوت به میدان بازگشتند و قبل از هر چیز رویکردهاي کالسیک را مورد سوال قـرار دادنـد(غفاریان و   

شتاب در وقوع و گسترش تغییر اسـت کـه در نتیجـه آن را    این دههمشخصه ممتاز ).88: 1383عمادزاده، 

در این دهه به تـدریج ایـن ایـده کـه برنامـه      غافلگیرانه کرده است. غیر قابل پیش بینی و به نحو فزاینده اي 

ریزي استراتژیک موجب کاهش چشمگیر انعطاف پذیري سـازمان در مقابـل چـالش هـاي جدیـد و گسسـته       

محیطی می شود در متون مدیریت شکل می گیرد.

مدل ها و مکاتب گوناگون استراتژِي-2-1-2

از آغاز ورود واژه استراتژي به حوزه علم مدیریت ،تحـوالت مهمـی در   که بدین ترتیب مشاهده می شود

، تغییرات اقتصـادي، تکنولوژیـک و اجتمـاعی را    این تحوالت مفهوم و نحوه استفاده از آن بوجود آمده است .

پاراهالـدو ؛1987،انـد(اگراول آغاز شده1984و به ویژه از سال 1950کند که از اواسط دهه میمنعکس

طی نـیم قـرن گذشـته مفهـوم و کـاربرد اسـتراتژي در       مطالعات متعدد نشان می دهد که .)1994،هامل

یند تکـاملی  آرا در یک فراستراتژي،یمفهوماین تغییرات سازمان شاهد فراز و فرود هاي متعددي بوده است.

چیده عصر حاضر نموده است.و واقع گرایانه قرار داده و به تدریج آن را متناسب با نیاز ها و شرایط پی

. کندمیدسته بنديطباقی و تفسیريسیر تکامل مفهومی را در سه مدل خطی، ان) این1985(1چافی

مروري بر ادبیات استراتژي پس از جنگ جهانی دوم، با)،1980گالك ، کافمن و والک (در تحقیقی مشابه ،

و »ايریزي مالی پایهبرنامه«این سه محقق،اسایی نمودند.شنمفهوم استراتژيپنج مرحله در سیر تکاملی 

« را در مرحله سوم و»ریزي استراتژیکبرنامه« را در مرحله اول و دوم و » بینیپیشریزي مبتنی بربرنامه«

از شامل تکامل پارادایماند. مرحله پنجم این سیر تکاملی،را در مرحله چهارم قرار داده»مدیریت استراتژیک

باشد می1990در دهه »استراتژیکتفکر«پذیرتر ازبه شکلی انعطاف1980مدیریت استراتژیک دهه 

.)1998،؛ هیراکلوس1993،(استیسی 

هر یک از این گروهگردیده اند.در سه گروه طبقه بندي مکاتب تدوین استراتژيدر مطالعه اي دیگر ، 

اولین مکتب ژي پیشنهاد می کنند که نتایج آن ها متفاوت خواهد بود.روش هاي خاصی در تدوین استراتها 

1- Chaffee
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یاد می طراحیمکتبمی داند و از آن تحت عنوان فرایند مفهومییکرا بعنواناستراتژيبهدهی، شکل

یکبعنواناستراتژيبهدهیشکلدر این مکتب دومین نوع از این گروه می باشد. ریزيبرنامهمکتبشود.

بیان» شرکتاستراتژي»در کتاب» انسوف«توسطزمینهها در اینایدهاولینتعریف شده و فرایند رسمی

بهدهیشکلمی باشد.موضعتدوین استراتژي معروف به مکتب تعیینمکتبسومین و آخرین . گردید

در اوایلمحور این مکتب را تشکیل می دهد. این مکتب مهم ترین فرایند تحلیلییکعنوانه باستراتژي

Mintzberg. (گرفتشکلدر مباحث علمی مدیریت استراتژیکاقتصاد علمبا تاثیر از ، 1980دهۀ

,1990: 111 - 126.(

صعود و سقوط برنامه ریزي «) در اثر معروف خود به نام1994هنري مینتزبرگ (در تالشی دیگر ، 

می پردازد. در این برنامه ریزي استراتژیک در سازمان هاي مختلفبه دالیل صعود و سقوط»1تژِیکاسترا

، برنامه 2مینتزبرگ ، سه مکتب طراحیدر ده دسته طبقه بندي می گردند.استراتژي گوناگونمکاتباثر، 

این سه مکتب به دنبال را در گروه مکاتب تجویزي به شمار آورده و معتقد است که 4موضع گیريو3ریزي

اسامیو تحتبقیه مکاتب نقش توصیفی داشتهاستراتژي هستند.ارائه روش هاي مناسب براي تدوین

از آن ها یاد شده است. هر 7ترکیبیو6محیطی،5فرهنگی،4سیاسی،3یادگیري،2،کارآفرینی2،ادراکی

و از زاویه اي متفاوت به فرایند آن می یشنهاد یک از این مکاتب راه هاي ویژه اي را براي تدوین استراتژي پ

نگرند.

با طیفـی که یک سوي آن برنامـه ریزي استراتژیک و سـوي دیگـر  کلیه مکاتب استراتژي در اقدام دیگر ،

.. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هسـتند معرفی شده استتفکر استراتژیک قرار دارد آن

تعلق دارد که در آن تـدوین اسـتراتژي یـک فراینـد رسـمی و      1زي استراتژیک به مکتب طرح ریزيبرنامه ری

1 - The Rise And Fall Of Strategic Planning 3- Planning School
2- Design school 4- Positioning School
2 - Cognitive School                                      5- Cultural School
2- Entrepreneurial School 6- Environmental School
3- Learning School 7- Configurational School
4- Political School

1- PLANNING SCHOOL
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شـکل گیـري   کـه در آن  -2رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتـب یادگیـــري  .سیستماتیک به شمار می آید 

ک بـر توسـعه   استوار است.در برنامه ریزي استراتژی-استراتژي یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود 

متدولوژي ها و ابزار موثرتر برنامه ریزي تاکید می شود و در تفکر اسـتراتژیک توسـعه بصـیرت استراتژیسـت     

محور اصلی کار است.  

تعاریف استراتژي-3- 1- 2

نگاهی گذرا به تعاریف اسـتراتژي نشـان مـی دهـد کـه ایـن تعـاریف تحـت تـاثیر تحـوالت محیطـی و            

هر یک از این تعاریف بـا انتخـاب و   مختلف ظهور و بروز نموده اند.در مقاطع که ست ارویکردهاي گوناگونی 

ایـن تعـاریف   انتخاب هـر یـک از   برجسته سازي کلمات و عبارت ویژه مکتب خاصی را نمایندگی می نمایند.

ن نمود پیـدا  الزاماتی را در برابر سازمان و مدیران ارشد آن قرار می دهد که به صورت مشخص در فرایند تدوی

ارائه تعریف مناسب از استراتژي که بتواند انتظارات و اهداف سازمان را برآورده سـازد  به همین دلیلمی کند. 

از مهم ترین پیش نیازهاي فرایند تدوین استراتژي محسوب می گردد. در ادامـه بـه تعـدادي از ایـن تعـاریف      

اشاره می گردد :  

ظرفیـت  لویت هاي سازمان( بر اساس پیش بینی محـیط خـارجی و   استراتژي شامل ایجاد اهداف و او-

به نقـل  1377:204هاي سازمان) و همچنین تهیه طرح هاي اجرایی جهت تحقق این اهداف است( هیوز ، 

از آلیسون).  

مـک  واساسا استراتژي مجموعه اي از قواعد تصمیم گیري براي جهت دادن به رفتار سازمانی است(انسـف  -

).1375:96نل ، دا

استراتژي ، یک طرز تفکر و روش اندیشیدن است کـه هـدف آن تنظـیم و تـدوین و طبقـه بنـدي کـردن،        -

در آوردن حرکت است که باید بـر حسـب تقـدم و تـاخر و ترتیـب و      » کد« سیستماتیک نمودن و به صورت 

ین این روش ها را انتخـاب نمـود (   توالی ویژه اي انجام یابد و سپس بر حسب همین توالی و ترتیب ، موثر تر

).1366:13بوفر آندره ، 

2- LEARNING SCHOOL
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بـراي الزممنابعو تخصیصاقداماتو گزینشسازمانیکو بلند مدتاساسیهدفهاي، تعییناستراتژي-

Chandler(هدفهاستاینبهدستیابی ,1962 : 13.(

هـاي اساسـی و بلنـد مـدت سـازمان و پـذیرش جریـان        استراتژي فرایند تعیین ماموریت ، مقاصد و هدف-

: 1995سـازمان مـی باشـد ( تامپسـون،     اقدامات و تخصیص منابع ضروري براي دستیابی به هدف هاي ریز 

16-21.(

شـوند، عملکـرد   آنهـا اقـدامات مشـخص مـی    کـه بوسـیله  استاصلی فرایندهائی کنندهتعیین«استراتژي -

)،181: 1965،آندریوز(،»شوده شده و کنترل میشده، پاداش دادمندانگیزه

استراتژي ، علم و هنر استفاده از منابع و توانایی هاي موجود به منظور تحقق هدف هاي اساسـی سـازمان   -

McNicholas, 1977(استدر مناسب ترین وضعیت  : 101.(

، که تامین کننده انطباق و سازگاري استراتژي در یک فضاي اقتصادي مبتنی بر رقابت ، ابزار مدیریتی است-

پیوسته سازمان با پیشرفت ها و تازه هاي محیط پیرامون است و تغییرات پدید آمده را تحت کنترل قرار مـی  

دهد و چون تصمیم گیري ، فرایندي را تشریح می کند که از طریق آن ، راه حل مسئله معینی انتخـاب مـی   

,Stonerگردد(  1985 : 159.(

چـالش را بـه سازماناستراتژیکمزیتهايکهاستو هماهنگ، منسجم، جامعیکپارچهاي، برنامهاتژياستر-

از طریـق سـازمان اساسـی هـدفهاي از اینکهایجاد اطمینانبرايسازد. استراتژيمیمرتبطآنمحیطیهاي

,Jauch and Glueckگردد. (میخواهند شد، طراحیتأمینمناسباقدامات 1988: 11.(

را در قالـب سـازمان یکهاياقدام، سیاستها و زنجیرةبنیاديهدفهايکهاستاي، الگو یا برنامهاستراتژي-

Quinnبخشد (مینظاممنسجممجموعۀیک ,1999: 5.(

...) عبارت است از ایجاد موضـعی  خمیر مایه استراتژي ( اعم نظامی، دیپلماتیک، تجاري، ورزشی یا سیاسی -

آن قدر توانمند و برگزیده( و بالقوه انعطاف پذیر) که سازمان بتواند ، علی الرغم آن که ممکن اسـت نیروهـاي   

و بیرونی غیر قابل پیش بینی، عمال در زمان خود تعامل نشان دهنـد، بـه هـدف هـاي خـود برسـد( کـویین        

).17: 1373دیگران ، 
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شکل ، استراتژي در تمام سطوح عبارت است از بکـار گیـري اهـداف، مفـاهیم ، و منـابع در      در ساده ترین-

محدوده قابل قبولی از ریسک براي خلق هر چه بهتر نتایج نسبت به آنچه که ممکن است از طریـق شـانس و   

لخـواه را  اقبال به دست آید ،استراتژي طرح اولیه منسجمی است که شکاف بین واقعیت هاي امروز و آینـده د 

Yarger, 2006 .).به هم پیوند می زند. : 11-15 ).

استراتژي شامل ارتباط با محیط خارجی، ماموریت کلی و اهـداف سـازمان هـا مـی شـود. هـر دو رویکـرد        -

استراتژیک سه ویژگی عمده دارد: بیان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، تدوین یک طرح اجرایی که محـیط و  

).1990:45ربوط سازد و طراحی شیوه اي اثر بخش براي اجرا( بوزمن و استراس من سازمان را به هم م

یک موضوع سرنوشت ساز یعنی تجهیز کردن سازمان در برابر یک آینده نـامطمئن  « ي بیان کننده استراتژ-

).1992:52،) به نقل از ( نات و بک آف 197: 1377است( هیوز ، آون ، » ه تزایدرو ب

تژِي عبارت است از : تعیین اهـداف و مقاصـد بنیـادي یـک شـرکت، انجـام دادن یـک سلسـله اقـدام          استرا-

( الگویی در جریـان تصـمیم هاسـت   بوده و ها،تخصیص منابع ضرور، براي اجراي این اهداف

)10-9: 1370شوانک 

انـد کـه   کـه طـوري تعیـین شـده    دمدت اصلیالگویی از اهداف کوتاه مدت، مقاصد یا اهداف بلناستراتزي،-

باید باشد و نوع شرکت چیست یا چه باید باشد. کنند شرکت اکنون به چه کاري مشغول است یامشخص می

)،28: 1965،آندریوز(

استراتژي سازمانی عبارت است از الگوي تصمیمات سازمان که بیانگر و مشخص کننده هدف هـا و مقاصـد   -

است هاي اصلی و برنامه ها براي نیل به این هدف ها ست و این الگـو همچنـین دامنـه و    سازمان و منشاء سی

نوع فعالیت هاي سازمان و نیز شیوه سازمانی منابع اقتصادي و انسانی آن را در راستاي دسـتیابی بـه مقاصـد    

( مینتزبرگ و آن و تامین خواسته هاي سهامداران، کارکنان، مشتریان و گروههاي ذینفع تعریف می نماید 

).1991:44براین ، 

در یک تعریف به نسبت جامع ،می توان استراتژي را، هنر تجزیه و تحلیل، تابع اهداف، تنظیم کننـده رابـط   -

فعالیـت هـاي   گـر دیالکتیکی سازمان با محیط پیرامون، مربوط به یک نظام وابسته به آینده دور، هدایت

انسانی ، تعیین کننده زمینه هاي فعالیت در محیطی پیچیده و پویـا و بـاالخره   سازگار با تمامی منابع مالی و
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ابزاري که به عنصر انسانی در یک نظام سازمانی حیات بخشیده و آن ها را بـه حرکـت و تـالش وا مـی دارد،     

).1373:62تعریف نمود( فیروزیان ، محمود، 
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قدمهم-2-2-1

با ایـن  انطباقی مستمر در مقابل تغییر شرایط و اوضاع استیک فرایندضمن این کهکاستراتژیمدیریت 

ج تغییراتی که نتایج دلخواه را به دنبـال داشـته و از نتـای   -ویژه در محیط استایجاد تغییراتبه دنبال وجود

:,Yarger, 2006غیر دلخواه ممانعت به عمل آورد 21- سه گام مجـزا  ازمدیریت استراتژیکفرآیند)(27

دومبخش 

عوامل موثر بر تدوین 

استراتژی
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شـود  ، تالش می در این مراحل تشکیل شده است.ارزیابی تدوین ، اجرا وو در عین حال مرتبط با هم یعنی 

بـا بسـتر حرکـت    و موسسه و از پیشآمد هاي ناگهانی پیشگیريتا به نحوي موفقیت مستدام موسسه تضمین 

:1375موضع گیري نماید(آنسـف و مـک دانـل ،   به موقع در برابر آن و خود ( محیط) ارتباطی سازنده داشته

36.(

داراي ویژگی هاي خاص خود بوده و توسط شاخص هایی از یکدیگر قابـل تفکیـک   هر یک از این مراحل 

عمـده  ،هستند. در حالی که فرایند تدوین استراتژي ماهیتی ذهنی و فکـري دارد در فراینـد اجـرا و ارزیـابی    

معطوف می گردد. در تدوین استراتژي مهارت هـاي اداراکـی ،تحلیلـی،    کز مدیران بر فاکتورهاي عملیاتی تمر

مهارت هاي مدیریتی نظیـر  که در مرحله اجرا ،حالیتفسیري و قضاوتی سهم زیادي را ایفا می کنند در 

گام هاي سه گانـه  رار گرفتن پشت سر هم قمهم هستند.، سازماندهی و برنامه ریزي هماهنگی ، بودجه بندي

کـه نمـود ملمـوس آن تفـاوت در     هدیموقعیت خـاص بخشـ  از این مراحل تدوین ، اجرا و ارزیابی به هر یک 

می باشد.  ساختار و کارکرد آن ها 

این مرحلـه  درتدوین استراتژي گام آغازین در فرایند مدیریت استراتژیک است و هر گونه ضعف و قوت

خواهد را تامین ین در مراحل بعدي خواهد داشت. خروجی مرحله تدوین ، ورودي مرحله اجرا سایه اي سنگ

ایـن  مـی گیـرد.  مورد ارزیابی و قضـاوت قـرار  گرفتهو در ارزیابی آن چه که در مرحله اجرا صورت نمود

خـود از  ، رزیـابی مرحلـه اجـرا و ا  بـر  گذاشتنمرحله تدوین ضمن تاثیر این واقعیت است که روابط حاکی از 

تاثیر می پذیرد.دیگري مولفه هاي 

مـی  کـه وجود مولفه هاي تاثیر گـذاري دارد  تدوین استراتژي حکایت از مطالعه مدل هاي گوناگون 

توانند به سهولت مسیر تدوین را جابجا نموده و آثار خود را در نتیجه نهایی به خوبی آشکار نماید. این مولفـه  

سـازمان را وادار بـه   سـاخته و تا حد زیـادي متـاثر از خـود    استراتژیک را منتهی به تصمیم گیري یند آفرها 

مروري بر اجزاي ضمن، در این بخش از پژوهش برگزیدن مسیر مشخصی براي تدوین استراتژِي می نمایند.

پنج نوع از در پایان و مورد نقد و بررسی قرار گرفته مدل هاي گوناگون تدوین استراتژيمدیریت استراتژیک، 

می گیرد.  قرار مالحظهمتغیر هاي تاثیر گذار در فرایند منتهی به تدوین استراتژي مورد 

اجزاي مدیریت استراتژیک-2-2-2
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حیات سازمان ها به میزان تطبیق سازمان با تحوالت محیطی ، خلق شرایط رقابتی و یـا ایجـاد محـیط    

:Dreje,Olesen & Strandskov , 2005دلخواه بسـتگی دارد (  ) . در سـازمان هـاي نـوین ، ایـن     48

خوانده می شود به انجـام مـی رسـد. اسـتراتژي بـه      » کاستقرار مدیریت استراتژی«اهداف توسط آن چه که

عنوان الگو یا طرحی که هدف  ، سیاست ها و زنجیره هاي عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کـل بـه هـم    

بـر پایـه   و آن را براي تطبیق و یا تغییر محیط آماده می کند، مطرح می باشد. اگر اسـتراتژي پیوسته ترکیب 

حرکـت هـاي اقتضـایی    توانمندي ها و نارسایی هاي نسبی درون سازمانی، دگرگونی هـاي محیطـی و  

بـر  مـوثر  شـی  ی نقتخصیص و هدایت منابع سازمانمی تواند دربه درستی تنظیم یافته باشد، رقباي هوشمند

).1373:5دیگران ، و ( کویین عهده بگیرد

( اجرا و ارزیـابی اسـتراتژي اسـت   استقرار مدیریت استراتژیک نیازمند سه گام مهم و اساسی، تدوین ،

. هر یک از این مراحل داراي فرایند خاص خود بوده و بخشی از یک تـالش پیگیـر   )1382:24فرد آر دیوید 

در فرایند تدوین استراتژي، تعیین ماموریت سازمان، تعیـین هـدف هـاي قابـل حصـول ،      شوند.را شامل می 

).20-1990:14احصاء گزینه هاي استراتژیک و انتخاب استراتژي مناسب صورت می گیرد( ویلن و هنگـر ،  

، منـابع تخصـیص يبـرا هایی کـه اقداماز انتخابها وو هماهنگهمخوانايدر فرایند اجرا و نظارت مجموعه

بـراي اجرایـی سیسـتم یـک برقـراري هـا، و مشیخط، تنظیمکلیديمدیرانبهدادن، مأموریتسازماندهی

,Jauch and Glueck(رسـند مـی انجـام ، بـه اسـتراتژي یـک و ارزیابی، کنترلتقویت

1998: 325.(

اجزاي مدیریت استراتژیک- 1- 2نمودار شماره 

مدیریت 
استراتژیک

ارزیابی استراتژي اجراي استراتژي تدوین استراتژي
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با وجود این که این سه گام اساسی ، مرتبط با هم بوده اما تفاوت هایی وجود دارد که می توان تا حدي 

،فرایند تحلیلییکمحصولاستراتژيتدوینهر کدام را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد. به طور کلی

مقایسه تطبیقی بین تدوین و اجراي زیر.در جدول استفرایند سازمانییکو نظارت استراتژيو اجرا 

:استراتژي به عمل آمده است

يژاجراي استراتيژتدوین استرات
نیرو ها را حین عمل مدیریت می کند.نیرو ها را قبل از عمل آماده می کند.

ارایی تاکید می کند.بر روي کبر روي اثر بخشی تاکید می کند.

اساسا یک فرایند عملیاتی است.اساسا یک فرایند فکري است.

مستلزم انگیزش و مهارت هاي رهبري است.مستلزم قوه شهودي و مهارت هاي تحلیلی است.

مستلزم ایجاد هماهنگی بین بسیاري از افراد است.مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعدادي از افراد است.

).1385:111مقایسه تطبیقی تدوین و اجراي استراتزي ( دیوید، فرد ، آر ، - 2-2دول شمارهج

تدوین استراتژي-2-2-3

تـدوین اسـتراتژي ، فراینـد    تدوین استراتژي گام آغازین در فرایند سه گانه مدیریت استراتژیک اسـت.  

که فرصـت هـا، موقعیـت هـا، تقاضـاها، تهدیـدها و       تهیه برنامه هاي بلند مدت براي مدیریت کارآمدي است

تنگناي محیطی را در چارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مد نظر قرار می دهد. ایـن فراینـد شـامل تعیـین     

ماموریت سازمان، تعیین هدف هاي قابل حصول ، احصاء گزینه هاي استراتژیک و انتخاب اسـتراتژي مناسـب   
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بـراي هـایی تصـمیم ، گرفتناستراتژيتدوین). در مفهومی مشابه،20-1990:14می باشد( ویلن و هنگر ، 

هـدفها ،  بـه در دسـتیابی اسـتراتژیهایی ، و انتخـاب گـذاري ، هـدف سـازمان یـک و مأموریـت فلسفهتشریح

)Byars, 1991: رهنمونهدفهایشسمترا بهسازمانکهاستهاییاستراتژي) و یا فرایند و گزینش18

,Certo and Peterسازد (می 1990: اساسا طراحـی و تـدوین اسـتراتژي تالشـی سـازمان یافتـه و       .) 13

منظم براي اتخاذ تصمیمات بنیادي و اجراي اقدامات اساسی است که ماهیت و جهـت گیـري فعالیـت هـاي     

سازمان را با دیگر سازمان ها در چارچوب قانون شکل می دهند.

) تدوین استراتژي را مرحله اي می داند که در آن نسبت به آن چه که بایـد انجـام   1987ندروز (کنت ا

شود، تصمیم گیري می گردد. در این مرحله فرصت هاي خارجی ( آن چه کـه شـرکت بایـد انجـام دهـد ) و      

انتخـاب  ظرفیت هاي شرکت ( آن چه شرکت می تواند انجام دهد) با یکدیگر مقابلـه مـی شـود و در نهایـت     

مـی نامـد.   رد که داراي خطر قابل قبول هستند کـه انـدروز آن را راهبـرد اقتصـادي    هایی صورت می گی

اندروز سیستم هاي ارزشی، آرمان ها و آرزوهاي افراد ( آن چه که کارکنان می خواهند انجام دهند) و اصـول  

انتخاب نهایی هـدف هـا بـه حسـاب مـی      اخالقی ( آن چه که شرکت باید انجام دهد) را دو مالحظه مهم در 

خالصه می کند :به شرح زیر اندروز این مالحظات را تحت عنوان چهار جزء راهبرد آورد.

فرصت بازار،-1

توانایی ها و منابع شرکت،-2

ارزش ها و آرمان هاي شخصی،-3

.)1383:12تعهدات تحمیلی جامعه بر افراد (رحمان سرشت، -4

) هدف از تدوین استراتژي را رسیدن به موقعیتی می داند که سازمان بتواند در برابـر  1980(میشل پورتر 

بـه  نیروهاي پنجگانه ، خریداران، فروشندگان، محصوالت جایگزین، رقباي جدید و عرضه کنندگان مواد اولیه 

ثیر بگـذارد. پـورتر ،   بهترین شکل از خود دفاع کند و در صورت لزوم در جهت مصالح خود ، بر این نیروها تـا 

معتقد است در صورت تشخیص پنج نیروي مزبور و آثار آن ها بر رقابت در صنعت ، شرکت قادر خواهـد بـود   

تـدوین  براي رسیدن بـه اهـداف زیـر    نقاط قوت و ضعف نسبی خود را بشناسد و در نهایت نوعی راهبرد موثر 

نماید.
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بهترین دفاع را از خود نشان دهد،تهاجم نیروهاي رقابتیقرار دادن شرکت در وضعیتی که بتواند در برابر-

و در نتیجه بهبود در موقعیت شرکت،تاثیرگذاري بر توازن نیروها از طریق حرکت هاي راهبردي -

در نیروها و واکنش نسبت به آن ها و در نهایت ، انتخاب یـک راهبـرد مناسـب قبـل از     پیش بینی تغییرات -

رقبا.

تدوین شیوه خاصی براي دسته بندي » 1سازماندهی : پنج الگوي کارساز « در کتاب تزبرگهنري مین

استراتژي در سازمان هاي گوناگون معرفی می کند. مبنایی که مینتزبرگ براي این دسته بندي انتخـاب مـی   

بوروکراسـی  بوروکراسی ساده ، بوروکراسی ماشینی، بورکراسـی بخشـی ،   ي پنج گانهساختارهاکند مبتنی بر 

در ایـن اثـر   مینتزبـرگ  را تشـکیل مـی دهنـد.   موصوفاست که موضوع اصلی کتابحرفه اي و ادهوکراسی

معتقد اسـت سـاختار بـه عنـوان یـک      فرایند تدوین استراتژي را مرتبط با این ساختارها دانسته و ، ارزشمند 

اسـتراتژي بـر   ،در ساختار سادهت.پیشینی بر آن چه که بعدها رخ خواهد داد تاثیر جدي خواهد گذاشمتغیر 

مدیر ارشد اجرایی شکل می گیرد . این فرایند غیـر عقالنـی اسـت و بیشـتر بـر عـدم       شخصی مبناي بصیرت 

قطعیت مبتنی بوده و در پی جستجوي فرصت ها می باشد.  

حرفـه  بوروکراسـی  وبخشیبوروکراسی،بوروکراسی ماشینی،ساختارسه مینتزبرگ معتقد است در

که در آن اطالعات مورد نیاز از پایین به باال ارسال مـی  می باشدفرایندي از باال به پایین تدوین استراتژياي 

، از طریق برنامه ها و طرحهاي عملیـاتی ،  استراتژيدر قالب یک در راس هرم سازمانشوند، و پس از تدوین

این شیوه طراحـی و تـدوین اسـتراتژي،    ن باره می گوید :در ایمینتزبرگ براي اجرا به پایین ابالغ می شوند.

فقط براي هابوروکراسیاین . ممکن است خالقیت مورد نیاز در امر استراتژي سازي را تحت الشعاع قرار دهد

یرات زیـاد محیطـی و   یمحیط هایی که در بلند مدت با ثبات هستند ، مناسب است ، ولی در صورت وجود تغ

مینتزبـرگ جریـان   مدیران راس هرم با انبوهی از موارد حل نشده ، مواجه می شوند.اديغیر عافزایش موارد 

اطالعات در این ساختار ها را مناسب نداسته و نقایص زیر را به آن ها نسبت می دهد:

گذرد و از این رو به هنگام نیست،اطالعات در مسیر حرکت خود به طرف باال ازسطوح مختلفی می-

1- Structure In Fives : Designing Effective Organizations
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ه و اخبـار نامسـاعد   هگاهی مورد دستکاري عمدي قرار می گیـرد. اخبـار خـوب ، برجسـته شـد     اطالعات گا-

سانسور می شود،

مـی دهـد، ولـی ایـن نـوع      سیستم اطالعات مدیریت فقط داده ها و اطالعات معتبر و کمی را در خود جاي -

نیست،العات ویژه است، کافی ومفید اطالعات براي فرایند استراتژي سازي که مستلزم اط

فرایند طوالنی سیستم اطالعات مدیریت( جمع آوري داده، پردازش ، گزارش نویسی و تلفیق کردن گـزاش  -

.و پاسخگویی سریع را مشکل می سازدشود ها ) موجب اتالف وقت می

، زمـان محـدودي بـه تـدوین اسـتراتژي      راهبـردي در ساختار ادهوکراسی ، مـدیران  به باور مینتزبرگ

می دهند و بخش عمده وقت آن ها صرف حل تضاد میان انتخاب هاي استراتژیک واحـدها و دیگـر   صاختصا

تصـمیم گیـري   به تمایلدر ساختار ادهوکراسی، مدیران مشکالت خاص مربوط به این ساختارها می شود. 

واکـنش  را ن هامینتزبرگ ویژگی اصلی این سازما.گیردکه به طور مرتب وگام به گام صورت می دارندمجزا 

در این نوع ساختار، تصـمیماتی کـه   .می داند نه جستجو براي فرصت هاي جدید بیشتر به مشکالت موجود و

).1374، ( مینتزبرگداراي آثار آنی بر فعالیت هاي سازمان دارند ترجیح داده می شود

استراتژي را با تعیـین ماموریـت   ) استاد مدیریت در دانشگاه نبرسکا امریکا ، تدوین 1990لس دیگمن ( 

سازمان شروع می کند. ماموریت سازمان از ارزش ها و انتظارات افراد ذي نفع ، منشاء گرفته ، علـت وجـودي   

تعیـین  ،سازمان را تعریف و آن را به آن چه که باید انجام دهد ، هدایت می کند. گام بعدي در مدل دیگمـن 

تراتژي هاي سطح صنعت ، شرکت، واحد کسـب و کـار و عملیـاتی    هدف هاي آرمانی و عملیاتی مطرح در اس

تجزیه و تحلیل وضعیت که در آن فرصت ها و تهدیدات محیطی خارجی و نقاط قوت و ضـعف داخلـی   است. 

مشخص شود ، گام سوم این مدل را تشکیل می دهد. این مرحله بـه ترتیـب تحـت تـاثیر ونفـوذ ارزش هـا و       

شایستگی هاي شرکت قرار دارنـد (  هاي آرمانی و عملیاتی مدیریت و منابع و انتظارات افراد ذي نفع و هدف

Digman , 1990.(

در مـورد رویکردهـا و   یتصـمیمات تدوین اسـتراتژي را نتیجـه   ) 1990آرتور تامپسون و النی استریکلند (

بـه  در پیش گیرنـد . اقدامات جدیدي می دانند که شرکت باید براي تحقق اهداف و اجراي ماموریت سازمان

تـدوین  وشناسایی فرصت ها و تهدیـدهاي موجـود بـراي شـرکت از اهمیـت بـاالیی برخـوردار        ،نظر این دو
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استراتژي باید بهره برداري از فرصت ها و دفاع در برابـر تهدیـدها را هـدف قـرار دهـد. بـه نظـر تامپسـون و         

در تدوین اسـتراتژي نقشـی بـی    به شرح زیر استریکلند سه دسته عوامل خارجی و همچنین سه عامل درونی 

.Thompson & Strickland ,1990)( بدیل دارند

سه دسته عوامل خارجی :-الف

مالحظات اجتماعی، سیاسی ، قانونی و شهروندي،- 1

جذابیت صنعت و شرایط رقابتی،- 2

فرصت ها و تهدیدهاي خاص شرکت.- 3

بخشند ).سه عامل درونی ( که گزینش استراتژیک را شکل می–ب 

نقاط قوت، ضعف و توانمندي هاي رقابتی سازمان،- 1

آرزوهاي شخصی، فلسفه بازرگانی و اعتقادات اخالقی مدیران،- 2

تاثیر ارزش هاي مشترك و فرهنگ شرکت.- 3

رویکرد هاي تدوین استراتژي-4- 2- 2

سـه رویکـرد   رویکردهـاي مختلـف تـدوین اسـتراتژي ،    از جمع بندي یک) در2004شلبی و دروزیر (

هر عمده، استراتژي صنعت / بازار محور ، استراتژي قابلیت محور و استراتژي منابع محور را معرفی نموده اند.

سـمت و  اسـتراتژي  بـر اسـاس آن فراینـد تـدوین     یک از این رویکردها نقطه کانونی ویژه اي را دارا هستند و 

ارائـه  که توسط دانشـمندان از مفهـوم اسـتراتژي    این دسته بندي در تعاریفی خاص به خود می گیرد.سویی 

گردیده است نیز قابل رد گیري است. وجود و یا فقدان کلمات وعبارات مرتبط ( صنعت ، قابلیت و منابع ) در 

آشکار می کند.به خوبیاین تفاوت ها راتعاریفی که از استراتژي بیان شده است
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رویکردهاي تدوین استراتژي- 2-2شکل شماره 

است. در این رویکرد نقش صـنعت/  »  عوامل بیرونی « استراتژي صنعت/ بازار محور ، رویکردي مبتنی بر 

بازار در تدوین استراتژي، از برجستگی بیشتري برخوردار بوده و تا حد زیادي آینده سازمان بر اساس سـاختار  

زمانی کـه عوامـل   1980تا 1960این رویکرد در فاصله سال هاي گردد.و مناسبات صنعت/ بازار تعیین می

محیطی عناصر عمده موفقیت محسوب می گردید پا به عرصه وجود گذاشت.این مدل حاکی از آن اسـت کـه   

صنعتی که شرکت براي فعالیت هاي خود انتخاب می کند بیش از تصمیم هایی کـه مـدیران در داخـل و در    

).Schendel, 1994خلی اتخاذ می کنند بر عملکرد شرکت اثر می گذارد (ارتباط با امور دا

بوده و بر اساس منابع ثمر بخش در دسـترس، قابـل   » عوامل درونی « استراتژي منابع محور ، مبتنی بر 

ازمان تعریف می باشد. در این رویکرد، منابع محدود به منابع مالی، فیزیکی و انسانی نیست بلکه اطالعات ، س

سـازمان هـا داراي   این رویکرد نظري مبتنی بر این فرض است کـه و شبکه ارتباطات را نیز در بر می گیرد. 

بر اساس ایـن  انواع مختلف منابع هستند که آن ها را قادر می سازد استراتژي هاي مختلفی را تدوین نمایند. 

هـاي محـوري منجـر بـه درك بهتـر مزیـت       نـدي توانمرویکرد ، تجزیه و تحلیل کامل از منابع ، قابلیت ها و

رقابتی می شود. آگاه شدن از حیطه توانمندي هاي سازمان می تواند محیط بیرونی را براي تعیـین راه هـاي   

).1383:405ممکن جهت بهره برداري بهتر از نقاط قوت سازمان هموار نماید ( رحمان سرشت ،

قابلیت ها و مزیت هاي داخلی سازمان شکل می گیـرد. در ایـن   در سومین رویکرد، استراتژي بر اساس 

& Shelby(رویکرد استراتژي در فضایی رقابتی  شکل گرفته و در کانون آن مزیت رقـابتی قـرار دارد  

Derozier ,2004 : تـرجیح  نسبت به رقیـب  راسازمانمی شود تا مشتري مزیت رقابتی موجب) .9-10

رویکرد هاي 
تدوین استراتژي

رویکرد قابلیت 
محور

رویکرد منابع 
محور

رویکرد صنعت /
بازار محور
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بـه بیـان دیگـر ، خلـق مزیـت رقـابتی بـراي        نصیب او می گـردد. ارزش بیشتري ین بابت داده و فکر کند از ا

مزیت رقابتی دسترسی بالقوه به گستره وسـیعی  از این زاویه،به مثابه خلق ارزش براي مشتري است.سازمان 

اوتند. مادامی کـه  ها متفبا قابلیتو از جهاتیتوسط رقبا مشکل از بازارها را فراهم می آورد و امکان تقلید آن 

بـه شـمار نمـی آیـد و     مزیـت  هاي سازمان به عاملی براي خلق ارزش براي مشتري تبدیل نشود جزو قابلیت

.نقشی در استراتژي و مزیت رقابتی سازمان نخواهند داشت

در رویکرد صنعت محور، عمده توجه مدیران معطوف به صنعت و بازار رسانه شـده تهدیـدات و فرصـت    

حیطی در بستر صنعت / بازار تعریف می گردند. نظام پیمایش محیطی بـراي جمـع آوري اطالعـات از    هاي م

این محیط سازمان داده شده و روش هاي تجزیه و تحلیل تحت تاثیر مناسبات حاکم در این بخش قـرار مـی   

توسـط پیشـتازان   گیرند. در این رویکرد گزینه هاي استراتژیک در محدوده گزینه هایی است که پیش از این 

بازار مورد استفاده قرار گرفته یا پیشنهاد گردیده اند. 

استفاده از مزیت هاي رقابتی بخش اصلی رویکرد قابلیـت محـور را تشـکیل مـی دهـد. در ایـن رویکـرد        

) هدف سیسـتم پیمـایش، تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و دیگـر       1980مطالعه نیروهاي پنج گانه رقابتی پورتر(

هاي منتهی به تصمیم گیري استراتژیک را تشکیل می دهنـد. در سـومین رویکـرد، منـابع بـه عنـوان       فرایند

عاملی بادوام براي بدست آوردن برتري استراتژیک محسوب می گردند.این منابع به سه صورت ، مادي ، غیـر  

فرهنـگ و دانـش،   مادي و توانمندي سازمانی قابل تفکیک هستند. بر خالف منابع غیر مادي، ماننـد شـهرت،   

منابع مادي قابل لمس بوده و به سادگی قابل تشخیص مـی باشـند. توانمنـدي سـازمانی بـه میـزان قابلیـت        

,Giuseppeسازمان براي ترکیـب منـابع در برنامـه ریـزي و اجـرا اسـتراتژي بسـتگی دارد       

2005: 127).(

جداگانـه اي  داراي فراینـد  می شود که هر کـدام از آن هـا  مشخص هر یک از این رویکرد ها با دقت در 

این فرایند ها سهم مهمی در اتخاذ تصمیمات بوده و مسیري جداگانه را طی می کنند.براي تدوین استراتژي 

که در حاشیه بوده اما بدلیل اهمیتی که دارند می توانند بسیار مـوثرتر از مـتن   با وجوديواستراتژیک دارند

انتخـاب راه (  :   «مـی نویسـد  بـاره ) در این 1991). سیلور (Lioyd .Milliner, 2006:16د( عمل نماین

Silver M. S, 1991(»تعیین ساختار فرایند) مهم تر و مشکل تر از طی کردن راه ( اجراي فرایند) اسـت 
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p 24 ی وجـود دارد بـه   ) . بین فرایند منتهی به تصمیم گیري استراتژیک و تدوین استراتژي ارتباط تنگـاتنگ

Lin H.C , 2004نحوي که کیفیت تصمیمات استراتژیک توسط فرایند تصمیم گیري تعیین می گـردد(  :

می شوند تـا تصـمیمات اسـتراتژیک از    ) . هر گونه کم توجهی یا بی توجهی به این فرایند ها موجب23

.  عمق کافی برخوردار نبوده و از واقعیت هاي پیرامونی فاصله گیرند

) در یک جمع بندي کلی معتقد است کلیه رویکرد هاي تـدوین  2006در تحلیل دیگري ، هري یارجر (

روش هـا و  هستند. از نگـاه ایـن پژوهشـگر ، اهـداف،    » اهداف ، روش ها و ابزارها « استراتژي تحت تاثیر 

اثـرات ترکیبـی بـه جـا خواهنـد      ی ابزارها بخش هایی از یک کل غیر قابل تفکیک بوده و در قالب هـم افزایـ  

اهداف ، روش ها، و ابزارها می بایست از لحاظ کمی ، کیفی ،  درونی و بیرونی با یکـدیگر هماهنـگ   .گذاشت

,Yarger ).گردنـد باشند و توسط شاخص هاي مناسب بودن ، امکان پذیري و قابلیـت پـذیرش محـدود   

2006 ).

استراتژي قرار دارند و اگر به دقـت انتخـاب و ارائـه نگردنـد اسـتراتژي      اهداف در کانون  اصلی تدوین 

هـا ، اسـتراتژي هـاي کـالن،     یانتخاب شده ناقص بوده و نمی تواند اثر بخش باشد. اهداف به وسیله خط مش

Harry).ماهیت محیط استراتژیک، و ظرفیت ها و محدودیت هاي قدرت حاکم محدود مـی گردنـد  

R. Yarger, 2006, p 62 )     ،از منابعی که اهداف از آن منتج می شوند می توان بـه نیـاز هـا ، ارتباطـات

آرمـان هـا شـامل    نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و تنگناهها ، فرصت ها و موقعیت ها ، مسائل و معضـالت ،  

).158-1993:154جهان بینی و ایدئولوژي اشاره نمود ( کورنتز و ویریخ 

ی است که هدف هاي غایی یک سازمان باید با شرایط محیط خارجی و امکانات داخلی آن سازگار بدیه

باشند و همچنین در سطحی نهاده شوند که با به کارگیري امکانات موسسه و تالش مدیران بتوان بـه آن هـا   

ستراتژیک بایـد بـه   همه هدف هاي ا« دست یافت. اسمیت و آرنولد در این زمینه چنین اظهار نظر کرده اند : 

مشخصه زیر باشند: مشخص بودن، انعطاف پذیري، قابلیـت سـنجش، امکـان دسـتیابی،     6طور معمول داراي 

).1374:62حقیقی ، » ( سازگاري با رسالت سازمان ، قابل قبول بودن 

راه روش ها ، چگونگی تحقق اهداف استراتژیک را تعیین می کنند. تعدد روش ها بـه معنـی وجـود   

هاي متفاوت براي رسیدن به یک هدف معین می باشد. روش ها و مدل هاي گوناگونی براي تدوین استراتژي 
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وجود دارد که هر کدام از آنها می تواند در انتخاب گزینه هاي اسـتراتژیک و نتیجـه نهـایی تـاثیر غیـر قابـل       

شان می دهد که این روش ها نقش اساسـی  انکاري بر جاي گذارند. مطالعه انواع روش هاي تدوین استراتژي ن

در آن چه که موفقیت استراتژیک یک سازمان خوانده می شود دارند. این روش ها تعیین کننده نظـام جمـع   

آوري ، پردازش ، توزیع و تجزیه و تحلیل اطالعات استراتژیک بوده و عامل مهمی در فرایند تصمیم سـازي و  

تصمیم گیري محسوب می گیرند.       

ابزار ها در تدوین استراتژي تعیین کننده نوع و سطح منابعی است که براي پشـتیبانی از اسـتراتژي الزم   

می باشند. این منابع داري طیف وسیعی از نـوع محسـوس و غیـر محسـوس بـوده و شـامل منـابع انسـانی ،         

کـه سـازمان هـاي بـزرگ بـراي      معتقدنـد  » پراهاالد و هامل « فیزیکی ، مالی ، اطالعاتی و ارزشی می گردد. 

بکارگیري موفق منابع خود به درك کامل توانمندي ها و قابلیت هاي اصلی خود نیاز دارند. این ایـده مطـابق   

نظریه مبتنی بر منابع سازمان است. این روش نظري مبتنی بر این فرض اسـت کـه شـرکت هـا داراي انـواع      

هبرد هاي مختلفی را تـدوین کننـد. آگـاهی از منـابع مـی      مختلف منابع هستند که آن ها را قادر می سازد را

مورد بررسـی داري بهتر از نقاط قوت سازمان تواند محیط بیرونی را براي تعیین راه هاي ممکن جهت بهره بر

قرار دهد.بیشتر

ی ماتخاذیهایتصمیمگیري نمود که در فرایند تدوین استراتژيبه طور کلی می توان چنین نتیجه

تعیینو ناشناختهبینیپیش، غیر قابلبینیپیشقابلدر محیط هايسازمانکلیمسیر و جهتکهگردند

این تصمیمات به طور اساسی هدف هاي واقعی سازمان را شکل می دهند و خطوط مرزي محدوده .می گردد

هم منابعی را که موسسه براي آن ها ، .نماینداي را که سازمان در درون آن عمل می کند مشخص می 

را وظایف خود در اختیار دارد و هم الگوهاي اساسی را که بر پایه ي آن ها این منابع تخصیص می یابند

.ترسیم می کنند

تدوین استراتژِيمدل هاينقدي بر -5- 2- 2

علـم مـدیریت و   هاي متعدد و متنوعی از سوي اندیشمندان و پژوهشـگران تاکنون مدل1950از دهه 

به این نتیجه رسید کـه  توان میارائه شدهبرداشت اجمالی از مدل هاي براساس یکسازمان ارائه شده است. 

تغییـر پیـدا نمـوده و بـر تعـداد      از شکل ساده و یک بعدي به سمت پیچیدگی و چند بعدي این مدل ها به تدریج 
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ر روي دو بعد محیط داخلی و خارجی سازمان تاکید شـده  متغیر هاي آن ها افزوده شده است. در اکثریت مدل ها ب

در کانون فرایند تدوین قرار دارد. توجه به عامل رقابـت و حفـظ مزیـت رقـابتی از دیگـر مولفـه       SWOTو تحلیل 

هاي اصلی در اغلب مدل ها بوده و تعیین موقعیت و جایگاه سازمان در محیط رقـابتی از نکـات کلیـدي در تـدوین     

حساب می آید.  استراتژي به 

عقالنیـت و  مهم ترین نکته اي که تقریبا تمام مدل هاي تدوین استراتژي از آن رنج می برند حاکمیت نـوعی  

اطالعات مـورد  فرض بر این است که ، یا  فنی . در روش عقالییاستبر اساس مولفه هاي فنیگیري تصمیم

بین گزینه توان از هاي مناسب میي دستیابی به استراتژيقابل دسترس است و برابراي تدوین استراتژينیاز

از نظر تاریخی، دیـدگاه توصـیفی کـه پیشـتر در     .را انتخاب نمودآن هاهاي پیش رو بهترین و مناسب ترین

).1370:121،( شوانکمدیریت استراتژیک فائق بود با مدل عامل عقالیی تطبیق دارد

یا گام به گـام  رابطه اي زنجیره اي در این مدل ها به چشم می خورد وجودنکته قابل توجه دیگري که 

تحقیقات نشان می دهد که  براي تدوین استراتژي الزاما نیـاز بـه طـی    بین کلیه مراحل تصمیم گیري است. 

تمامی مراحل معمول در تدوین استراتژي نیست. چه بسا بسیاري از شرکت ها و سازمان ها ، ابتدا اسـتراتزي  

مـی پردازنـد.   آن 1اندازه کـردن را انتخاب و سپس استراتژي در صنعت را شناسایی و سپس بههاي ژنریک

مینتزبرگ در انتقاد از وجود روابط زنجیره اي  می گوید: ما در طراحی فراگرد تصمیم ، منطقی قوي مشاهده 

ــن من      ــا ای ــین آن ه ــره اي ب ــه اي زنجی ــود رابط ــتن وج ــدیهی دانس ــی در ب ــردیم ول ــدیم (  ک ــق را ندی ط

Mintzberg,1976:252.() یکی از اساتید مدیریت ، گـرایش برخـی از محققـان برنامـه     1990دیگمن (

ریزي هاي استرتژیک که تدوین استراتژي را فرایندي عقالیی و گام به گام می دانند، مایه تاسف مـی دانـد (   

).1383:246رحمان سرشت،

قبـل از ایـن کـه    این اسـت کـه آن هـا    وارد دانست اغلب این مدل هابه مهم ترین ایرادي که می توان

محدودیت ها هاي پیشین بهمدلمی پندارند. در استراتژي را یک فرایند تاثیر پذیر بدانند آن را تاثیر گذار

و صافی هایی که سازمان وادار به برگزیدن مسیر مشخصی براي تدوین استراتژِي مـی گـردد توجـه چنـدانی     

تصـمیم گیـري و   قدر بر عواملی نظیر ساختار اطالعاتی ، نظام استراتژي هماننشده است. این باور که ،

1- Tailored
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ساختار منابع انسانی تأثیر می گذارد خود نیز از آن ها تاثیر می پذیرد در مدل هاي پیشـین بـه چشـم نمـی     

خورد.

م تصـمی س مولفه هاي اصـلی و نظـام  تعدادي از مدل هاي تدوین استراتژي بر اساصفحه بعددر جدول 

گیري با یکدیگر مقایسه شده اند :

ویژگیها/   عنوان 
نظام تصمیم گیريمولفه هاي اصلیبنیانگذارانمدل   

مدرسه بازرگانی مدل هاروارد
هاروارد 

توجه به نقاط قوت ،ضعف، 
عقالییها   و تهدیدهافرصت

عقالییهارضایتمندي  ذینفعفریمنهامدل ذینفع

BCGمدل 
گروه مشاوران 

بوستون
نرخ رشد بازار
عقالییموقعیت رقابتی

GEمدل 
شرکت جنرال 

عقالییجذابیت صنعت سهم بازارالکتریک

توجه به نقاط قوت ،ضعف، ویلن و هانگرSWOTمدل 
عقالییها و تهدیدهافرصت
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هاي مدل استراتژي
اصلی

و کریستین برگ 
عقالییموضع رقابتی ،رشد بازارسانتر

مایکل پورترمدل رقابتی پورتر
رقبا تامین کنندگان مواد اولیه، 

عقالییتولیدات جانشین، خریداران

TOWSماتریس 
دیوید.آر.فرد و 
هانگر و ویلن

توجه به نقاط قوت ،ضعف، 
عقالییها و تهدیدهافرصت

مدل کنترلی و 
عقالییاستراتژي و فرهنگرسوشنایدر و باسازگاري 

مدل هاي تدوین استراتژيتعدادي از مقایسه - 3-2جدول شماره 

مولفه هاي موثر بر تدوین استراتژي-2-2-6

استراتژي قبل از این که یک موضوع تاثیر گذار باشد ،نشان می دهد مطالعه فرایند تدوین استراتژي 

و یا در ترکیب با به تنهاییزیادي قرار دارد. هر یک از این مولفه ها می توانند خود تحت تاثیر مولفه هاي 

مولفه ها در دو نقش محدود این مسیر تدوین را جابجا نموده و نتیجه اي متفاوت رقم بزنند. ، مولفه هابقیه

می دهند.به شدت تحت تاثیر قراراستراتژي را و فرایند تدوین یا تسهیل کننده ظاهر شده و کننده

تصـمیم  تحقیقات توصیفی در باره تصمیم گیري روشن ساخته است که فرایند هاي منتهـی بـه  

) بـه نقـل از(   1381نظـام منـد نیسـت (کـین ،     گیري غالبا آنطور که تصمیم گیران دوست دارند، منطقی یا 

میـان محـدودیت هـا و صـافی هـاي      ازفراینـد هـا   ایـن  هر یک از ).1981،، هورن و هوگارت1968ادوارد 

می پذیرند.متعددي عبور کرده و به جهات مختلف از نیروها و فرایندهاي بیرون و درون سازمان تاثیر

سیاسـت اسـت و مملـو از    بازیگران قـدرت و به گیري مملو از نگرانی راجع تصمیمتحقیقات نشان می دهند ، 

منطقی به نظر می رسد کـه ادعـا   بنابراین ،ه نهادي وسازمانی است.هاي ظریف شخصی و تاریخ و سابقتفاوت

شود که تصمیمات استراتژیک از نظام شناختی مدیران، ساختار قدرت و متغیر هاي سازمانی نظیر، سـاختار ،  

( کویین و دیگـران  رفتار و فرهنگ موسسه که در درون آن چنین استراتژي بروز می کند جدایی ناپذیر است

 ،1373:53.(
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تحقیقات زیادي در زمینه عوامل موثر بر تدوین استراتژي در سازمان هاي گوناگون به عمل آمـده اسـت.   

به صورت مجزا در گزارش ها و مقـاالت علمـی پژوهشـی درج گردیـده اسـت امـا       اگر چه نتایج این تحقیقات 

وهش با استفاده از سوابق تحقیـق ،  تاکنون به شکل منسجم در یک مدل خاص ارائه نگردیده است. در این پژ

پنج عامل مهم و موثر بر فرایند تدوین استراتژي شناسـایی و در مـدل مفهـومی ارائـه گردیـده اسـت. شـیوه        

بررسی محیط موسسه، تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل اطالعات، نحوه انتخاب گزینه هاي استراتژیک، 

رت موسسه از مولفه هاي مهمی محسوب می شوند که بر فراینـد  طرز تفکر مدیران ارشد سازمان و ساختار قد

این مولفه ها فرایند منتهی به تدوین استراتژي را تحـت تـاثیر   تدوین استراتژي اثرات غیر قابل انکاري دارند. 

قرار داده و مسیر هاي گوناگونی را در برابر سازمان قرار می دهد.   

ات و چگونگی جمع آوري و ورود اطالعات بـه سـازمان و مسـیر و    در شیوه بررسی محیطی جریان اطالع

دروازه هایی که این اطالعات از آن عبور می کند مورد بررسی قرار می گیرد.تکنیک هاي استفاده شـده بـراي   

کـه در آن چگـونگی تبـدیل    شـود گیـري مربـوط مـی   تصـمیم نظامهایی از به بخشتحوالت محیطیتحلیل

ردي و انتخاب گزینه هاي تصمیم از طریق تجزیه و تحلیل اطالعـات مربوطـه را در بـر    اطالعات به دانش کارب

عامل تعیین کننده اي در مواجهـه سـازمان بـا تغییـرات     می گیرد. طرز تفکر یا ذهنیت مدیران ارشد سازمان

م محیط است ، زیرا طرز تلقی مدیریت از چالش ها ي محیط ، تشخیص تاثیر آن بر حرکت موسسـه ، تصـمی  

گیري براي اقدامات الزم و اجراي تصمیمات بدان وسیله تعیین می شود. و باالخره ساختار قـدرت بـه عنـوان    

یک عامل مهم در تدوین استراتژي، تعیین کننده چـارچوب هـا و فیلتـر هـایی اسـت کـه حـدود تصـمیمات         

استراتژیک را با تعیین باید ها و نباید ها مشخص می نماید.

ر تدوین مولفه هاي موثر ب
استراتژي

نظام تصمیم روش ها و فنون

گیري

سیاسی-فنی با قاعده ، بدون قاعده، مستمرشیوه بررسی محیط موسسه

تکنیک هاي استفاده شده براي 
تحلیل اطالعات

پیش بینی ، الگو سازي از محیط، ارزیابی تاثیر 
وقایع

سیاسی-فنی 
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نحوه انتخاب گزینه هاي 
استراتژیک

سیاسی-فنی یري ، قابلیت پذیرش، امکان پذیريتطبیق پذ

سیاسی-فنی واقع گرا، آزادي خواه ،محافظه کارطرز تفکر مدیران ارشد سازمان

سیاسی-فنی دولتی ، عمومی ، خصوصیساختار قدرت موسسه

نظام پیمایش اطالعات-2-2-7

تم هاي اطالعـاتی انـد کـه بـا عالئـم هشـدار       نحوه خاصی از به کارگیري سیس،نظام پیمایش اطالعات

دهنده ، فرصت ها و همچنین خطرهاي در شرف وقوع را که اهمیت و مفهوم آن ها هنوز بر کسـی مشـخص   

این سیستم ها با شناسایی عالیم پیش رو ، به پرسش هایی همچـون شـکل و سـاخت    نیست اعالم می دارند.

کل با سازمان و چگونگی تاثیر گذاري آن ، پاسخ می دهنـد  مشکل ، زمان و محل آشکار شدن آن ، رابطه مش

و سازمان را آماده مقابله با فرصت ها و تهدیدهاي محیطی می کنند.

نظام پیمایش اطالعات همچون سلول هاي حسـی رخـداد هـاي خـاص و مهـم محیطـی را       بدین ترتیب 

رار گیرند ، زنگ هاي خطر را به صـدا در مهم در وضعیت نامناسبی قشناسایی و چنانچه متغیر هاي حیاتی و

هشـدار هـا   و یا رویداد هاي محیطی مهم برنامه ریزي نشده باشند تشخیص براي می آورند. اگر این سلول ها 

را به شکل تحریف گونه و یا به طور ناقص منعکس نمایند، احتمال انحراف سازمان افزایش خواهد یافت. ایـن  

تشخیص فاصله آن چه که باید اتفـاق مـی افتـاد و آن    تالطم نقش مهمی در سلول ها در محیط هاي پویا و م

چه که رخ داده است ایفا نموده و سازمان را تا حدي از غافلگیري استراتژیک مصون خواهد نمود. 

عالقه زیادي بـه افـزایش پویـایی و بـی ثبـاتی در محـیط       پژوهشگراندر دو دهه اخیر مدیران ارشد و 

). برخـی معتقدنـد   Davis,2002و چگونگی کشف و اقدام در باره آن ها از خود نشان داده اند ( ِسازمان ها

نشانه هاي تغییـر  در بازار هاي به شدت رقابتی هیچ چیز مهم تر از پیمایش محیط براي دریافت عالئم و

تغییرات محیطی آشـنا مـی   نیست. در پیمایش استراتژیک، سازمان با مسائل و موضوعات استراتژیک ناشی از

:Dreje,Olesen & Strandskov , 2005شوند( ) و از پیش خود را براي مقابله با تبعات منفی 47-48

آن آماده می سازند.



57

در مرحله تدوین یا طرح ریزي استراتژي، فنون مورد استفاده براي جمع آوري اطالعـات  به همین دلیل،

میز بودن استراتژي بازي می کنند. این فنون عالوه بر نقش تعیین کننده اينقش حیاتی در میزان موفقیت آ

، مسیري را کـه اطالعـات بـه سـازمان راه     دارنددامنه ، اندازه و ماهیت اطالعات گردآوري شدهتعییندر که

شـیوه  بـه عبـارتی  پیدا می کند و تعداد گلوگاه هایی که این اطالعات از آن می گذرند را مشخص می نمایند. 

تحلیل گر را به رویکرد ها و ابزار الزم براي مشاهده صـحیح اشـخاص، اشـیاء و    » جمع آوري اطالعات « هاي

.  حوادث مجهز می کند

روش هاي پیمایش ( اطالع گیري ) که از طریـق آن اطالعـات مـورد    تحقیقات متعدد نشان می دهند که

بـه طـور   تحت تاثیر محرك هاي محیط خارجی قرار دارد. نیاز از محیط جمع آوري می شود در بیشتر موارد 

قابل کنترل این تغییراتزمانیزیرا  محیط هاي پویا ، نیازمند سیستم هاي پیمایش فعال تري هستندمثال،

ایـن  د.نکه سیستم طراحی شده براي هدایت آن از قابلیت هایی با تنوع کافی، برخـوردار باشـ  هستندو اداره 

داده هاي مربوط به هر رخداد را بر حسب میزان تفاوت وضع موجود یا وضع مطلوب و توانند باید بسیستم ها 

د.  نارزیابی جهت و اندازه آن ، جمع آوري کن

میزان و مقدار درك مدیران از تحوالت محیطی وابسـتگی عمیـق و   از سوي دیگر می توان ادعا نمود که 

ري و انتقال داده هاي محیطی دارد. هـر کـدام از ایـن ابـزار هـا و      گسترده اي با ابزار ها و روش هاي جمع آو

مـی  روش ها مرتبه اي از محدودیت را با خود دارند که دامنه کاربرد و میـزان کـارکرد آن هـا را تعیـین     

نقـش  واقعیات محیطی ارائه مـی دهنـد   ی که ابزار ها و روش هاي جمع آوري داده ها ازساختار و عمقد.نکن

درك مدیران سازمان از تحوالت محیطی بر جا خواهند گذاشت.درمهمی

اطالعات موجب افزایش تـوان سـازمان در تشـخیص میـزان     در یک جمع بندي اولیه می توان گفت که 

وذ بـر آن عوامـل را   نیاز به کنترل عوامل خارجی مختلف شده ، امکان طراحـی اسـتراتژي مناسـب بـراي نفـ     

). بدیهی اسـت هـر سـازمانی از طریـق سیسـتم پیمـایش ،       55، ص 1376ائیان، علی، .( رضافزایش می دهد

اطالعات مورد نیاز خود را از محیط به دست آورده و  بر حسب میزان وجود فاصله بین وضع موجود بـا وضـع   

مطلوب طرح جمع آوري خود را به اجرا می گذارد . این سیستم پیمایش از شیوه هـاي گونـاگونی بهـره مـی     

رد که هر کدام از آنها می تواند چهره متفاوتی از محیط را در سازمان نمایان سازد.گی
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محیطی را می توان به منزله یک صافی تصور کرد کـه اطالعـات محـیط بایـد     سیستم پیمایشبنابراین،

ی داشته باشد قبل از ورود به موسسه از آن بگذرد. چنانچه این صافی به اقتضاي نیاز هاي موسسه قابلیت کاف

، تصویر روشن و گویایی از محیط براي مدیران ترسیم خواهد کرد که عین واقعیت است، ولی اگر صافی فاقـد  

بـدین  ). 1375:12، و مک دانـل  این قابلیت باشد، تصویر محیط مغشوش و ساده انگارانه خواهد بود( انسف

ی، اثر تعیـین کننـده اي در مراحـل مختلـف     انتخاب شیوه هاي پیمایش محیطترتیب می توان ادعا نمود که 

تدوین استراتژي بر جاي می گذارد.  

هر اندازه سیستم پیمایش قابلیت ارائه تصویري واقعی تر از محیط اطراف داشته باشد بدون شک فرایند 

هـاي  سـازمان  تدوین استراتژي به صورت موثرتري انجام خواهد گرفت. از آن جایی کـه محـیط پیرامـون    

گمراهـی هـاي   رسانه اي ، هیچگاه ثابت و پایدار باقی نمی ماند هر گونه کاستی در این سیستم می توانـد  

بعدي را به همراه داشته باشد. براي این که سازمان استراتژي خود را به شکل مناسبی بـا تغییـرات محیطـی    

در عوامل محیطـی را وارد محاسـبات خـود    تنظیم نماید ، باید سیستم پیمایش تمام تغییرات مهم و اثر گذار 

نماید.

الزم است فنونی بـه کـار رود کـه عوامـل اصـلی آن      یمحیطهايبراي ارائه تصویري روشن از واقعیت

هر چه واقعیت پیچیده تر باشد ، جامعیت فنون مـورد اسـتفاده   . لذا به نظر می رسدواقعیت را به دست دهد

ه هاي موجود در محیط سازمان جزء نظام اطالعاتی موسسه نمی شود ، مگر آنکـه از  دادنیز باید بیشتر باشد.

رد یابی  مسیر حرکت اطالعات استراتژیک از بیرون تـا  .و با فنون مناسب گردآوري شده باشندمسیر صحیح

و می بایسـت ایـن مسـیر    )Dreje,Olesen & Strandskov,2005:48(درون سازمان بسیار مهم است

. ویژه جمع آوري و انتقال اطالعات حمایت گردد.کارگیري فنون توسط به

مـی فنون متعددي از سوي دانشمندان علم مدیریت و سازمان مطرح گردیده اند کـه از بـین آن هـا    

در روش غیر رسمی اطالعـات از کانـال هـاي متعـدد     اشاره نمود.غیر رسمی، نظارت و کاوش ، توان به فنون 

» نظـارت « زمان شده و پس از جر و تعدیل هاي متعدد وارد نظام تصمیم سازي می گردند. در شیوه وارد سا

مراقبت از یک موقعیت با هدف به دست آوردن آگاهی متعارف و ایجاد دانش کلی مد نظر قـرار دارد. در ایـن   
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، دسـتیابی بـه   »کـاوش « روش از دو تکنیک زیر نظر داشتن و پیگیري کردن استفاده مـی گـردد. هـدف از    

اطالعاتی اولیه و خاص، براي حل یک مسئله است که دو روش تحقیق کردن و بازجویی کردن از مهـم تـرین   

بخش هاي آن می باشند. 

قاعـده ، و مسـتمر   در تقسیم بندي دیگري نظام هاي کنکاش محیطی شامل نظام هاي با قاعـده ، بـدون   

Faheyدانسته شده است( & King,1977. (  گرفتـاري هـاي   نظام هاي کنکاش بدون قاعده بـراي تعیـین

استفاده می شوند. در این نظام ها همان طور کـه از نـام آن   ، محیطی که قبال رخ داده ات مهمناشی از تغییر

پیداست، کنکاش در فواصل نامعین و در صورت احساس نیاز صورت می گیرد.نظام هاي قاعـده دار کنکاشـی   

مورد نیاز تصمیم هاي سازمانی که به شکل منظم مطرح می شوند، استفاده می گردنـد.  براي تامین اطالعات 

می شـود. سـرانجام نظـام    در این حالت کنکاش در فواصل معین و هماهنگ با مطرح شدن تصمیم ها انجام 

هاي کنکاش مستمر متضمن بررسی دائمی محیط جهت تعیین اطالعات مرتبط با دامنه وسیع تصـمیم هـاي   

).1370:86،اتژیک و عملیاتی هستند( شوانک چارلز.آر استر

در اقدامی مشابه پیوستاري را پیشـنهاد مـی نمایـد کـه در یـک سـر آن فعالیـت جمـع آوري         1آگیوالر

اطالعات بر اساس مشکالت شناخته شده هدایت می شود و در انتهاي دیگر آن مشکل شناخته شده نیست و 

عمل پیمـایش مـی توانـد    بر اساس مدل آگیوالر ایت شده از پیش نمی باشد.جریان جمع آوري اطالعات هد

عمل پیمایش را می توان بر اساس فراوانی همچنین هم به وسیله مشکل و هم بوسیله اطالعات تحریک شود.

ه فعالیت ها طبقه بندي نمود. نامنظم ( بدون برنامه قبلی ) منظم ( به روزرسانی متناوب) و پیوسته و بی وقفـ 

)Desouza & Hensgen, 2005:132.(

در مطالعه ادبیات مربوط به پیمایش محیطی، سه رویکرد متفـاوت  محققانچند تن از دامی دیگر ، قدر ا

را شناسایی نموده اند. در رویکرد اول فرایند پیمایش از باال به پایین صورت می گیرد. این رویکرد مبتنـی بـر   

در رویکـرد دوم  ،رویکـرد  اینیت پیمایش به شکل متمرکز انجام می شود. برخالففرایند رسمی بوده و فعال

رویکـرد  فعالیت پیمایش از پایین با باال جریان یافته و به صورت غیر رسمی و شبکه اي صـورت مـی پـذیرد.   

سوم رویکردي دو گانه بوده و عمل پیمایش در یک واحد مجزا و مشخص سازمانی بـه صـورت پـروژه اي بـه     

1- Aguilar
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در بدین ترتیب مشـاهده مـی شـود کـه    ).Dreje,Olesen&Strandskov ,2005:56(نجام می رسد ا

رویکرد اول تمایل مدیران بیشتر به جمع آوري اطالعات در باره حوادث گذشته معطوف شده و بـر خـالف دو   

رویکرد دیگر از قابلیت کمی براي شناخت حوادث آینده محیط و سازمان برخوردار می باشد.

و با اهمیـت تـرین مرحلـه تـدوین اسـتراتژي ، بررسـی       نخستینبا این توضیحات مشخص می شود که

تغییرات محیط پیرامون بوده و در سایه آنها است که تعیین استراتژي هاي بدیل، اطالع از فرصت هاي بازار و 

تحقیقـات  ). Andrews,1971:37(تفسیر تمایالت بازار در رابطه با سیر فعالیت ها امکان پـذیر مـی شـود   

بـه  فراینـد تـدوین اسـتراتژي دارنـد.     مراحل ابتدایی در فرایند تصمیم گیري نقش اساسی دردندهنشان می

بسـیاري از محققـان تحقیقـات بیشـتري را در زمینـه      دلیل اهمیتی که این مرحله از تدوین اسـتراتژي دارد، 

,lyles,1981) تنظیم مشکل( Pounds,1976یابی(مشکل Mintzberg1976و یا تشخیص مسئله ( )

Dutton,Fahey & Narayan,1983 . فعالیـت هـاي   اگر چـه  » شوانک « به باور ) درخواست نموده اند

فعالیت ها هستند که از نظر بررسی مشکل ترین اند، ولی بیشترین اثر را نیز بر دامنه راه کـار هـاي   پیمایشی 

).1370:52مورد نظر و انتخاب نهایی دارند( شوانک 

تحوالت محیطیشیوه هاي تحلیل -2-2-8

در این مرحلـه  که توسط نظام پیمایش اطالعات از محیط دریافت می شود پردازش نشده ايداده هاي 

بیشتر بـه واقعیـت هـاي شـکل نیافتـه و      1داده هااز نگاه علمی ، به صورت اطالعات قابل مصرف در می آید.

از قرار دارد که اطالعاتکلمه،این واژهدر مقابلکه نیاز به فرآوري ویژه دارند.کنند بدون ساختار داللت می 

از طریـق برقـراري رابطـه    تشکیل شده و » شکل دادن به « به معنی Informareو Informoفعل التین 

» تصفیه « ، » تلخیص « ،» تجمیع « منطقی میان داده ها حاصل می شوند. این رابطه منطقی می تواند 

یـا هـر فراینـد    » سـازماندهی « ،» بازیابی « ، » تشخیص « ، » مقایسه « ، » استنتاج « ، » ترکیب « ، 

دیگري باشد.

صورت می پذیرد تبدیل داده ها بـه اطالعـات از   در فرایند تدوین استراتژي یکی از اقدام هاي مهمی که 

، گرایش فراینددر این تحوالت محیط استراتژیک سازمان می باشد.یل و تحلتجزیهطریق فرایندي موسوم به 

1 - Data
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د نمـی سـاز  ها ، خطر ها ، فرصت ها و وقایع بی سابقه اي که روند هاي تاریخی را دسـتخوش دگرگـونی  

هـر  میزان تـاثیر  ، با آن عوامل مرتبط دالیل وقوع و مشخص نمودن شده و تالش می شود تا ضمن شناسایی 

و ماموریت هاي سازمان نیز سنجیده شود.بر اهداف ها آن یک از 

ارائه برآوردي از تاثیر و فوریت رونـد هـا و حـوادث    تحلیل تحوالت محیطی، نتیجه نهایی مورد انتظار از 

تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحـوالت  بر همین اساس ، می باشد. برون سازمانی در دو بعد درون و 

انی مناسب خواهد بود که قابلیت  شناخت خطر و یا فرصت ، منبع و شکل آن هـا و همچنـین   زماستراتژیک

پیش بینی نماید. بـدیهی  تعیین استراتژي مواجهه را داشته و بتواند نتیجه مواجهه را نیز تا حد قابل قبولی

ل استراتژیک بیشـتري  است هر اندازه تحلیل روند ها، حوادث و چشم انداز هاي محیطی، جامع تر باشد مسائ

مشخص می گردد.

تصمیمی اساسی در گـزینش  فنون تجزیه و تحلیل محیطیانتخاب هر یک از بنابراین می توان ادعا نمود 

بدون شـک نتیجـه تحلیـل تـاثیرات     مسیري خواهد بود که فرایند تدوین استراتژي در آن اتفاق خواهد افتاد.

قایع را یک به یک بر عملکرد موسسه مـی سـنجند، متفـاوت از تحلیـل     یک وجهی که در آن، آثار روند ها و و

ایـن  می گـردد.  تاثیر چند وجهی خواهد بود که در آن میزان و احتمال تالفی همزمان وقایع متعدد بررسی

تفاوت ها نتایج گوناگونی را در پی داشته و تصاویري متفاوت از محیط اسـتراتژیک سـازمان را ارائـه خواهنـد     

به این امید کـه درك دقیـق تـري از تحـوالت محیطـی      امروزه در بسیاري از سازمان ها به همین دلیلنمود.

فنون تحلیل محیطی که قصد آن ها تکیه بر مشخصات غیر خطی ، پیچیده و غیـر قابـل پـیش    داشته باشند

بر می گزینند.به جاي مدل هاي ساده و تک بعديرابینی است

موجب افزایش توانایی تحلیل گر در بیان عقایـد مـرتبط   مناسب تکنیک هاي کار گیري به از همین رو ،

به تحلیل گـر کمـک مـی کنـد از شـواهد      وبا استراتژي و آزمون ارتباط آن ها با وقایع جهان واقعی می شود 

وعی متنـ فنـون بـه طـور کلـی    .) 1989:24،تجربی نتیجه گیري اي الزم را به عمل آورد(پوت و اسپرینگر

الگو سـازي  « ، » پیش بینی « براي تحلیل تحوالت محیطی وجود دارند که اغلب تحت عنوان سه دسته، 

طبقه بندي می شوند. هر یک از این فنون محدودیت هاي خاص خـود را  » ارزیابی تاثیر وقایع « و » از محیط

منعکس کنند.  داشته و تحت شرایط خاص می توانند واقعیات محیطی را به گونه اي خاص
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انتخاب هر یک از این فنون ، تصمیم تعیین کننده اي است که اگر درسـت نباشـد، مـدیران موسسـه را     

خواهد شد. به همین دلیل گفته می شـود کـه   » تاخیر واکنشی« گمراه نموده و در بسیاري از موارد منجر به 

یـت آن هـا در چرخـه حیاتشـان یکسـان عمـل       و موقعاستراتژیک هر یک از این فنون براي شناسایی مسائل 

نکرده و تصویري جداگانه ارائه می کنند. مسئله استراتژیک یک تحول قریب الوقوع در داخل یا خارج سازمان 

:1380مـک دانـل ،   است که احتمال دارد اثر مهمی بر توانایی موسسه در تحقق اهدافش بگذارد (انسف و

مـی بایسـت پاسـخ هـاي     ژیک داراي چرخه حیات خاص خود بوده و ).  هر مسئله و موضوع استرات117

استراتژیک متناسب با این چرخه تنظیم و ارائه گردد.  

انجام آن در مقوله اي صرفا فنی به شمار آورد زیرا تجزیه و تحلیل محیط را نمی توان ، از سوي دیگر ، 

ایـن  رها و تجربیات گذشته نقشی غیر قابل تردیدي دارند.متغیر هاي فراوانی دخیل هستند که ارزش ها ، باو

متغیرها ممکن است با ساخت پالونه هاي متنوع مانع از تحلیل صحیح وقـایع گردنـد. کـم رنـگ جلـوه دادن      

تحلیـل  بستگی مستقیم بـه نحـوه قضـاوت و تفسـیر    بسیاري از مسائل مهم و یا مهم شمردن مسائل کوچک 

اثیر مناسبات قدرت و نظام ارزشی فردي و سازمانی قرار دارند. وجـود چنـین   گرانی خواهند داشت که تحت ت

مشکالتی موجب می شود تا این مرحله از تدوین استراتژي به یکی از حساس تـرین مراحـل تبـدیل شـده و     

تاثیري بسیار عمیق بر جا گذارد.

زمان و مناسـبات آن دارنـد مـی توانـد    از سـا ، نوع تعریف و برداشتی که مدیران ارشد،عالوه بر موارد باال 

نقش بسیار مهمی در چگونگی تحلیل رویداد هاي محیطی داشـته و در انتخـاب و بکـارگیري تکنیـک هـاي      

طبقـه  در مـی تـوان   یی دارند که نمونه اي از آن راتئوري هاتعاریف ریشه درایندخیل باشد.مورد بحث 

پایبند بودن به هر یک از این به عمل آورده است را مشاهده نمود.از سازمان ها مورگان که بندي استعاره اي 

ختیار مدیران سازمان قـرار  تئوري ها ( سازمان به مثابه ماشین، موجود زنده ، ...) نظام خاصی از تحلیل را در ا

فرایند تدوین استراتژي را به چارچوب هاي پذیرفته شده در هر استعاره منتقل می نماید.می دهد و 

که معموال مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات را تهدید می کنـد مربـوط بـه فراینـدي     دیگريخطر عمده 

می گردد . تحریف اطالعات در برگیرنده تفسـیر مبتنـی بـر علقـه هـاي      » تحریف « است که در آن اطالعات

اده مـی شـود. در   سیاسی است که به سود خط فکري خاص و به دور از واقعیت ها و شواهد ومدارك سـوق د 
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درك نمی شود و اطالعات در واقع نوعی ، اصول اولیه هنجاري حاکم بر نقش و عملکرد اطالعات ،این شرایط

مدد آن بـر عملکـرد   به کهدانسته می شود ورده اي یا فرآو محصول حامی هدف هاي سیاسی از قبل موجود 

شود.می گذشته صحه گذاشته 

ناتوانی در انجام ارزیابی هاي منطقی و داوري هاي منصفانه بستري خواهـد  هر گونهدر چنین شرایطی ، 

حاصـل بـی هـاي  و یا کلی گوییسراب گونه،به اشکال مختلف به صورت مبهم بود که در آن اطالعات 

م نظـا در برخی از انواع این تحریف ها اطالعات حذف و یا از میان نمی رود بلکه به صورتمی گردد.پردازش

اتفاق می افتد ، تغییر می یابد. در انواع دیگر ممکن اسـت  مند مانند آن چه که در آیینه هاي محدب یا مقعر 

و یا اطالعات غیر ضرور و فاقد اهمیت در اختیار مـدیران  شود اطالعات دستکاري شده و به صورت مبهم ارائه 

قرار گیرد.  

سنجش میزان صحت و دقت آن دو گـروه پرسـش راهگشـا    اطالعات وتجزیه و تحلیل براي ارزیابی نظام 

به میزان تایید ، توجیه، حفظ ، حمایت ، تقویت و اعتبار بخشیدن بـه  ،از این پرسش هاخواهد بود. گروه اول 

می شود کـه در آن  سواالتی مطرح ،رضیات، تصمیمات ، عقاید و باورهاي سازمانی می پردازد. در گروه دومف

نظـام ذهنـی مـدیران    بین ایـن نظـام بـا    تحولیرابطه،فرایند تحلیلبودنغیر شخصیسنجش میزانضمن

توانایی سیستم تجزیـه و تحلیـل اطالعـات در مـوارد زیـر مـورد       میزان ها،در این پرسشسنجیده می شود.

:بررسی قرار می گیرد

به چالش کشیدن چشم انداز ها

پرورش خالقیت

بهبود درك محیط

توسعه نگرش

دیشی  باز ان

گسترش میدان دید

به سوال کشیدن تصورات اولیه

آزمون فرضیات
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طرز تفکر مدیران ارشد-9- 2- 2

عامل تعیین کننـده اي در مواجهـه بـا تغییـرات محـیط      مدیران ارشد سازمانطرز تفکر و یا مدل ذهنی 

میم گیـري  است ، زیرا طرز تلقی مدیریت از چالش ها ي محیط ، تشخیص تاثیر آن بر حرکت موسسه ، تصـ 

براي اقدامات الزم و اجراي تصمیمات بدان وسیله تعیین می شود. از ابتداي قرن حاضر و در پاسخ به تالطـم  

فزاینده محیط ، مدل هاي ذهنی مدیران تدریجا پذیرنده تر و پیچیده تر شده است. با این وجود، اغلب پاسـخ  

زیـرا توانـایی مـدیران آن هـا در شناسـایی و      شرکت ها به تغییرات محیطی یکسان، متفاوت از یکدیگر است 

).1386:68درك عوامل و مسائل استراتژیک یکسان نیست و متفاوت می باشد (هانگر و ویلن، 

تحقیقات پیشین نشان می دهند بسیاري از رهبران و تصمیم گیرندگان کلیدي سازمان بـه دلیـل مـدل    

. این مدیران با حجم عظیمی از اطالعات فراتـر از حـد   ذهنی نامناسب از درك تحوالت محیطی عاجز هستند

)در نتیجه با مشکل عدم تطابق مدل ذهنی با تحوالت محیطی مواجه می شوندو هستندتوان پردازش روبرو 

Napoli , 2003 : محدودیت هاي ادراکی که از این طریق تحمیل می شوند مـانع ارزیـابی   بنابراین.(100

و بین مدل ذهنی مدیران و درك از واقعیت هاي جاري سازمان فاصـله ایجـاد   شده کامل از تغییرات محیطی 

)( Porac& Thomas.,1990:226دنمی کن

اطالعات جدید در باره تغییرات محیطی بر اساس ذهنیت فعلی حاکم بر سـازمان تفسـیر   از سوي دیگر، 

که غیـر عـادي بـه نظـر مـی رسـند را نمـی        داده هایی اجازه عبور بههمچون صافی می گردند. این ذهنیت

تصـمیم گیرنـدگان   در چنـین شـرایطی،  ). در نتیجه می توان گفـت :Hodgkinson, 1997( 234دهند

لـذا  ، و دست به بازنمایی جهانی می زنند که بیشتر شبیه محیط گذشـته و تـاریخی اسـت تـا محـیط حـال       

ــه   ــوند ک ــی ش ــب م ــمیماتی را موج ــلتص ــیط ف در ک ــاي مح ــت ه ــد  واقعی ــی کنن ــنعکس نم ــی را م عل

Kiesler & Sproull,1982:557)(..

نظام شناختی مدیران بازنمود مفهومی و عملیاتی از سیستم به طور کلی می توان چنین مطرح نمود که 

ل هاي رفتاري حضور پیدا می ها شکل می گیرد و در عمل و مدهاي پیچیده است که در هنگام تعامل با آن

:Tikkanen  ,2005کند( می این نظام ،پیش فرض هایی را در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار).792

دهند که نقش اساسی در تشخیص مسائل بر جاي می گذارند.این پیش فرض ها چارچوب هاي عمیقـا ریشـه   
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یار می گذارند. پـیش فـرض هـا در پـذیرش و رد     دار مرجع در باره جهانی که در آن زندگی می کنیم در اخت

اطالعاتی که با این پیش فرض ها همخوان نباشند حذف و به طور طبیعیاطالعات جدید نقش اساسی دارند

می گردند.  

مربـوط نشـده،   تصـمیم گیـري  فرایندبه تدوین استراتژيدر یا موفقیتگاهی شکستبه همین دلیل ، 

طـرز تفکـر  گـردد.  باز مـی میزان موفقیت و شکست آن ها در درك صحیح اوضاع وانمدیرطرز تفکربلکه به 

جهـان  آنـان شود که گذارد و باعث میها و حتی تصاویر و پندارها تأثیر میعمیقاً بر فرضیات، تعمیممدیران ، 

ی شود که به همین دلیل گفته    م. دهنداي به آن واکنش نشان و بصورت ویژهدرك نمودهرا بصورت خاص

پرده اي بـین شـرایط و   تشکیلتصمیم گیرنده با خود پایه اي از درك و ارزش ها را به همراه دارد که موجب 

یـا  » قالب ذهنـی  « بهدر طول زمان این پرده ها ).Hambrick ,1982:195گردد (می درك نهایی از آن 

شکست هـاي آنـان دارنـد. ایـن     می شوند که ریشه در موفقیت ها وتبدیل » سوگیري اداراکی « نوعی 

حاوي متغیرها ، روابط بین آن ها و بدیل هاي عملیاتی اسـت کـه بـه عقیـده مـدیر منجـر بـه        ، چارچوب ها

موفقیت می شود.

را به جهان و چگونگی تاثیر متقابل آنهـا را بـر   مدیرانچارچوب هاي ادراکی چگونگی نگاه ، این بنابراین

این ترجیحات انسانی چگونگی ساخت و اجـراي اسـتراتژي را   و بدین ترتیب ر قرار می دهدیکدیگر تحت تاثی

متاثر از خود می سازد. به طور مثال، استراتژیست هایی که از منظر واقع گرایی ( رئالیسم) ، آزادي خـواهی (  

واهنـد داشـت و   لیبرالیسم) یا محافظه کارانه به جهان هستی نگاه می کنند جهـان بینـی هـاي متفـاوتی  خ    

.          Yarger,2006:59)رویکرد هاي گوناگونی در تدوین استراتژي انتخاب خواهند نمود(

به باور بسیاري از دانشمندان ، هر یک از الگو هاي طرز تفکر نقـش یـک صـافی را در تـدوین اسـتراتژي      

نگـرش  ن ارشد سازمان اسـت بازي می کنند. صافی طرز تفکر که مبتنی بر الگوي موفقیت ذهنی مدیرا

مـی  هاي کامال متفاوتی در باره وضعیت فعلی و جایگاهی که سازمان در صدد دستیابی بـه آن اسـت معرفـی   

کنند. آنسف معتقد است که هر سطح تالطم محیطی داراي یک طرز تفکر مناسب براي موفقیت است کـه بـا   

یران قدرتمند سازمان فاقد طرز تفکر مناسـب باشـند،   سطح تالطم مربوط به آن مطابقت می کند .چنانچه مد
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انسـف و  در مقابل داده هاي حیاتی جدید و تاثیر آن ها بر تصمیم گیري ها به سختی مقاومت خواهند کـرد( 

).130-1375:125مک دانل ، 

ارات و افراد ادراك متمـایزي دارنـد.تجربیات، سـوگیري هـا ،انتظـ     تحقیقات متعدد نشان می دهند که 

ایـن زمینـه   ارزش ها بر روي چگونگی تجزیه و تحلیل و شناخت روابط اثر می گذارند.تجربه نقش مهمـی در  

به وجود می آورد . ارزش ها بیشتر از تعصب بـر  خاصی راانتظارات تعصب و پیش داوريدارد و در ترکیب با 

Desouza(کنترل کنـد روي ذهن افراد اثر می گذارد و می تواند رفتار و اعمال افراد را 

& Hensgen, 2005 : 59.(

طرز تفکر مدیران ارشد سازمان تحـت تـاثیر فرهنـگ و ایـدئولوژي     د که ننشان می دههمچنانتحقیقات

ایـدئولوژي و فرهنـگ اثـرات بسـیار قدرتمنـد در شـکل گیـري و موفقیـت         حاکم بر جامعه و سازمان اسـت. 

در تدوین و اجراي استراتژي از را ههاي گوناگون تاثیر می گذارند. تمـام استراتژیسـت هـا    داشته و استراتژي 

فرضیات فرهنگی و ترجیحات در باره محـیط  ایدئولوژي ، ساخته شده از 1» چشم بند هاي تحلیلی« نوعی از

مـی زنـیم موجـب بهـره     استراتژیک و شکل گیري آن با خود به همراه دارند . وقتی ما این چشـم بنـد هـا را    

چشم بند ها توسط دیگـرا ن بـر   برداري رقبا و دیگر بازیگران از ضعف هاي بالقوه ما می گردد اما وقتی این 

:Yarger, 2006مـی گـردد  چشم زده می شود زمینه براي بهره برداري ما از فرصت ها فـراهم  58 )

.(

ی چـون، اساس میزان درکی قرار دارد کـه مـدیران از عـوامل   پایه هاي مدیریت استراتژیک بربه هر حال،

سـهامداران و مشـتریان  ،بسـتانکاران ،دولـت هـا   ،عرضه کنندگان،قیمت ها،بازار ها،شرکت هاي رقیب

هر اندازه نظام ادراکـی مـدیران فرصـت درك واقـع بینانـه از سـازمان و       ).1382:22،( فرد آر دیویددارند 

را فراهم کنند فرایند تدوین استراتژي در مسیر صـحیح تـري قـرار خواهـد گرفـت. فقـدان       تحوالت محیطی 

تناسب بین نظام ادراکی مدیران با شرایط حاکم بـر سـازمان و محـیط موجـب خواهـد شـد تـا پاسـخ هـاي          

ه در شکل زیر رابطه بین درك مدیران و انتخاب استراتژیک نشان داده شـد استراتژیک به بیراهه کشیده شود. 

است :

1- Analytical Blinders
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)Stabl & Grigsby,1992رابطه درك مدیران و انتخاب استراتژیک (- 3-2شکل شماره 

در سازمان هاي رسانه اي برداشت ها و مفاهیم متفاوت مدیران در باره مخاطبان ، دولـت ، نقـش رسـانه    

وتی در باره جایگاه رسانه در جهان سمعی و بصـري معاصـر بـر جـا مـی      ها و جامعه ، نگرش ها ي کامال متفا

در تلویزیون ، فهرستی از تعاریف متعدد بر حسب مفـاهیم  » کیفیت « گذارد. مولگان با مطالعه مسئله ظریف 

متداول مطرح شده توسط مفسران پدیده تلویزیون ارائه می دهد. یکی از نتایجی که مولگان به آن مـی رسـد   

ست: بر حسب این که تلویزیون را وسیله سرگرمی، وسیله روشـنگري، وسـیله آمـوزش شـهروندان یـا      چنین ا

اشخاص کامل، وسیله کسب سود، وسیله حفظ سرمایه فرهنگی طبقات حاکم، وسیله نمایش ماهیت حقیقـی  

هـر دیـدگاه   جامعه و زندگی روزمره یا حفظ اخالقیات و انسجام اجتماعی بدانیم ، وضع به کلی فرق می کند. 

اسـت. هـر یـک خواهـان     » کیفیـت « در باره هدف تلویزیون مستلزم مفهوم و برداشت کامال متفـاوتی از واژه  

ساختار متفاوتی است ، یک مجموعه یا دستگاه متفاوت از روابط میان برنامه سازان ، مدیران و مخاطبـان. بـا   

دالل کرد که این مفاهیم مستلزم ساختار هاي این حال همان گونه که مولگان انجام داده است ، می توان است

) .1384:89متفاوت، شیوه عمل جداگانه و هدف هاي آشکارا متفاوت اند( اتکینسون، رابوي و دیگران، 

ینـد  آتـاثیر گـذار در فر  يبـازیگر ،درك فـردي مـدیران  به طور کلی می توان چنین نتیجـه گرفـت کـه    

: Milliner ,2006استتصمیمات استراتژیک  مدیرانی که محـیط خـارجی را نـامطمئن و تهدیـد     .) (28

انتخاب 
استراتژیک

کلیه 
محرك هاي 
محیطی و 

سازمانی

پایه هاي 
ادراکی

ارزش ها

محدودیت 
ك ادراچشم انداز

تفسیرانتخابی
ك ادرا

مدیریتی
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و نظام پیمایش محیطی را در این راستا به کـار  تدافعی داشتهاز سازوکارهاي تمایل به استفادهآمیز می دانند

Boydمی گیرند ( & Fulk .1996, Heath , 2002.(    این تحقیقات همچنان نشان میدهنـد کـه شـیوه

ت هاي محیطی توسط مدیران ارشد نقش اساسی در باره ارزش منابع و نحوه اختصاص درك تهدیدات و فرص

Priemآنها دارد & Shaffer,2002)(.    این تفاوت هاي ادراکی منجر به برگزیـدن مسـیرهاي متفـاوت در

تدوین استراتژي شده و سازمان را در وضعیت هاي گوناگون قرار می دهد.

تژیکاستراهايگزینهانتخاب-2-2-10

ها یا الگوهاي مختلفی در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آن ها را براي هر سازمانی معموال راه

مـدیران و  .هدایت عملیات سازمان انتخاب نماید. این الگوها و شیوه ها را گزینه هاي استراتژیک مـی گوینـد  

هـا  گزینـه  این به تجزیه و تحلیل و ارزیابی تراتژي در بخش هاي پایانی فرایند تدوین اسبرنامه ریزان سازمان 

هر انـدازه تعـداد ایـن    از آن ها را به عنوان استراتژي سازمان برگزینند.یا چند مورد پرداخته و در نهایت یک

راه ها بیشتر باشد و یا به عبارتی گزینه هاي در دسترس بیشتر باشد سـازمان از آزادي عمـل بیشـتري بـراي     

نهایی برخوردار خواهد بود.ر هايکاانتخاب راه 

استراتژي هاي قابل استفاده را لیست کـرده  مجموعهباید ابتدافرایند انتخاب گزینه هاي استراتژیکدر 

اصـلی  یکی از عواملنمود. را انتخاب مناسباستراتژي معیار ها و شاخص هاي مشخصو سپس با استفاده از 

لـذا  به کار می بندد.هاگزینهاین در ارزیابی سازمانهایی است که روشنوعدر فرایند تدوین استراتژيموثر

که در آن تعداد گزینه هـا و  شودگیري مربوط میتصمیمفرایندهایی از گاهی اوقات به بخشغلطات متصمی

شـیوه  معیـار هـاي ارزیـابی ،    ماهیت مسئله و نوعشاخص هاي ارزیابی نقش اساسی دارند. بدیهی است ، 

).  1377:180می کنند( هیوز ، هاي مورد استفاده در ارزیابی ها را دیکته

سـه نـوع از ایـن    » کـین  « براي انتخاب گزینه هاي استراتژیک محدودیت هـاي فراوانـی وجـود دارد.    

محدودیت ها را به شرح زیر معرفی می نماید:  

) محدودیت منابع( زمانی، مالی و..)1

سوگیري ادراکی و پیچیدگی تصمیم)  تفکر( ذهن بسته، ) محدودیت 2

).297-1381:298) محدودیت مربوط به پیامد ها (کین ، 3
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هـر  بدیهی اسـت  این محدودیت ها موجب می شوند تا تعدادي از گزینه هاي استراتژیک کنار زده شوند. 

بیشتري داشته باشند امکان نادیده گرفته اندازه مدیران گزینه هاي بیشتري در اختیار داشته و قدرت انتخاب

این گزینه ها می توانند در پیوستاري که یـک سـوي آن تجربیـات    شدن مولفه هاي اثر گذار کاهش می یابد.

موفق گذشته سازمانی بوده و سوي دیگر آن گزینه هاي مبتنی بر نوآوري و خالقیت است، قرار گیرند. گزینـه  

سط سازمان هاي موفق / رقیب و یا در صنعت در میانه هاي این پیوستار قرار هاي موفق به کار گرفته شده تو

می گیرند.

گزینه هاي نو و خالقگزینه هاي سازمان هاي موفق/ رقباگزینه هاي موفق گذشته      

پیوستار گزینه هاي استراتژیک- 4-2شکل شماره 

را می توان از سه روش متفاوت به ان هاي رسانه اي و موسسات ارتباطیگزینه هاي استراتژیک براي سازم

دسته از گزینه هاي استراتژیک هستند که تقریبا براي انواع نخستین( عمومی )دست آورد. گزینه هاي ژنریک

ی شـوند  مربوط مبه زمینه ها و بسترها یا صنعتیین نوع از گزینه هاي استراتژیک مسازمان ها کاربرد دارند. دو

گزینه هاي ابتکاري و جدید نـوع سـوم اسـتراتژي هـایی هسـتند کـه       .ان ها در آنها فعالیت می نمایندکه سازم

می شود.توسط سازمان هاي پیش رو براي اولین بار طراحی و به مورد اجرا گذارده 

روش هاي ارزیابی گزینه هاي استراتژیک-2-2-11

در سـازمان  به روش هاي ارزیابی گزینه هاي استراتژیک وثر در تدوین استراتژي مهم و میکی از مولفه هاي

تعـدادي در  حـذف و  مربوط می گردد. در ارزیابی گزینه هاي استراتژیک تعـدادي از گزینـه هـاي در دسـترس     

ه مـی  اولویت انتخاب سازمان قرار می گیرند. در ارزیابی این گزینه ها از یک سري شاخص ها و معیارها اسـتفاد 

اسـت ، توانایی آن استراتژي در پرداختن به آن دسته از عوامل استراتژیک خاصی آن هامهم ترین که از گردد 

) شناسایی شـده و مـورد توجـه    SWOTکه در تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها (

به خوبی بهـره ببـرد و از تهدیـدها و نقـاط     قرار گرفته اند. اگر استراتژي نتواند از فرصت ها و نقاط قوت شرکت

معیار مهم دیگري که می توان از ).1386:197ویلن، هانگر و ضعف شرکت غافل شود، شکست خواهد خورد(
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آن در انتخاب یک استراتژي استفاده کرد، توانایی آن استراتژي در تامین اهداف شرکت با بهره گیري حداقل از 

داقل عوارض جانبی است.منابع و با به جا گذاشتن ح

از طرفی استراتژي نباید از منابع در دسترس بیش از اندازه اسـتفاده کـرده یـا مسـائل و مشـکالت حـل       

نشدنی ایجاد نماید. پرسشی که معموال در این مرحله طرح می گردد این است که، آیـا اسـتراتژي در محـدوده    

ا اسـت. زیـرا سـطح قابلیـت هـاي فـردي و سـازمانی، انتخـاب         منابع فیزیکی، انسانی و مالی موسسه قابل اجـر 

استراتژیک را با محدودیت هایی مواجه می کند که باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی این نکته مهم اسـت کـه   

آیا سازمان در گذشته از خود توانایی ، قابلیت، شایستگی، مهـارت و اسـتعداد اجـراي اسـتراتژي را نشـان داده      

).1385:133فرد ، آر ، است( دیوید،

جدید و یا راه حل هاي پیشین که براي مشکالت يبه طور کلی گزینه هاي استراتژیک شامل راه حل ها

دیگر و یا مشابه تدوین شده اند، می گردند.  هدف اصلی ارزیابی استراتژي ایـن اسـت کـه مشـخص سـازد آیـا       

کارجدیـدي  « ز دارند یا خیر ، غالبا استفاده کردن از موضعسازمان ها به تغییر فعالیت هاي جاري خود نیا

ید است. به کـار  فگزینه هاي استراتژیک م» مبنایی براي مقایسه « یا ادامه دادن به وضع فعلی به عنوان » نکن 

ییـر در  بردن مبناي مذکور می تواند به مسئولین سازمان ها کمک کند تا میزان انگیزه سازمان را براي ایجاد تغ

).1371:88فعلی خود ارزیابی نمایند( رحمان سرشت يژاسترات

تصـمیم  تطبیق پذیري ، قابلیت پذیرش و امکان پذیري را می توان به عنوان سه معیار کلـی ، بـراي   

که یـک  . با استفاده از معیار هاي مذکور می توان تشخیص داد ژیک به کار بردگیري در مورد گزینه هاي استرات

» قابـل قبـول  « یـا  » پذیرش پذیر« گزینه استراتژیک مثال با اهداف سازمان تا چه حد براي افراد ذیربط 

).1371:85،است( رحمان سرشت » امکان پذیر« است و تا چه حد به اجرا گذاشتن آن 

ی از تحلیـل شـرایط بیرونـی و    در ارزیابی تطبیق پذیري میزان تناسب گزینه هاي استراتژیک با تصویر ناش

). در ایـن روش از عـواملی کـه ضـمن     1371:87،درونی سازمان مورد توجه قرار می گیرد ( رحمـان سرشـت   

مرتبـه  تجزیه و تحلیل هاي استراتژیک مهم تشخیص داده شده اند به عنوان معیار هایی براي ارزیـابی و  

ازگار با آن معیار ها حفظ و بقیه حذف مـی گردنـد.  طبـق ایـن     بندي استراتژي ها استفاده و استراتژي هاي س
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تجزیـه  روش هر گزینه استراتژیک با مجموعه اي از عوامل محیطی مثل منابع و ویزگی هاي فرهنگی که ضمن

و تحلیل استراتژیک ، مهم تشخیص داده می شوند، مقایسه می گردد.

عیت فعلی سـازمان بـا آن چـه کـه گزینـه هـاي گونـاگون        در این روش میزان سازگاري یا ناسازگاري موق

استراتژیک ایجاب می کنند مقایسه می گردد.پی بردن به ناهماهنگی بین موقعیـت فعلـی سـازمان و ملزومـات     

اجراي هر یک از گزینه هاي استراتژیک قدم مقدماتی مهمی براي انجام بررسی هاي دقیق و جزئی تر بعدي به 

بی تطبیق پذیري شقوق مختلف استراتژیک ، را می توان بر حسب نیاز هر یـک از آن هـا   شمار می آید. در ارزیا

به منابع گوناگون و نقش هر کدام در موقعیت استراتژي ذیربط ارزیابی کرد.عالوه بر موارد بـاال، تطبیـق گزینـه    

ابی گزینـه هـاي   هاي استراتژیک با موقعیت هاي محتمل الوقوع ( سناریو هـا) در آینـده نقـش مهمـی در ارزیـ     

استراتژیک دارند .

« عواید احتمالی ناشی از استراتژي هاي مختلف ، معیار مناسبی بـراي سـنجش میـزان   

عایدي کـه انتظـار مـی رود بـا اجـراي یـک       ي در دسترس می باشد. هر یک از استراتژي ها» قابلیت پذیرش

( یین کننده قابلیت قبول آن استراتژي به حسـاب مـی آیـد.    استراتژي نصیب سازمان شود یک عامل تع

). ارزیابی هزینه و منفعت و میزان ریسکی که سازمان با قبـول یـک   108، ص 1371رحمان سرشت ، حسین

استراتژي خود را در معرض آن قرار می دهد از دیگر معیار هاي تعیین کننده در بحث قابلیـت پـذیرش مـی    

زینه و منفعت رد یا قبول استراتژي هاي مربوط به سازمان ها ، بر اسـاس ایـن کـه اجـراي     باشد. در ارزیابی ه

کدام استراتژي بیشتر به تحقق اهداف سازمان کمک می کند و در عین حال در مقایسه با دیگر استراتژي هـا  

).  1371:103،مثال به منابع کمتري نیاز دارد تصمیم گرفته می شود( رحمان سرشت 

آزمون نهایی و گسترده استراتژي میزان عملی بودن آن است.آیا اسـتراتژي مـورد نیـاز را مـی تـوان در      

).  معمـوال بررسـی   1373:77بافت منابع فیزیکی ، انسانی و مالی موجود به کار بست؟( کویین و دیگـران ،  

عنصـر مهـم ارزیـابی اسـتراتژي     امکان اجراي یک استراتژي به لحاظ توانایی کسب منابع مالی مورد نیاز، یک 

هاست. ارزیابی امکان پذیري یک استراتژي  به مقدار زیادي به در اختیـار داشـتن منـابع ضـروري و ارزیـابی      

توانایی هاي مورد نیاز گزینه هاي استراتژیک مربوط است. تجزیه و تحلیل چگونگی بـه دسـت آوردن منـابع    
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تـا حـد زیـادي    اسـت  موسـوم  » تحلیل جریان وجـوه  « که به مالی و منابع مورد نیاز براي اجراي استراتژي

میزان امکان پذیري استراتژي را تعیین می کند.

مدیریت یک سازمان باید تصویر روشن و واقع بینانـه اي از ریسـک نهفتـه در بطـن     ،باالعالوه بر موارد

است این تصویر مـی توانـد کمـک    تصمیمات استراتژیک که در شرف اتخاذ آن ها است به دست آورد. بدیهی

). در ایـن میـان   1371:111،کند تا با قاطعیت بیشتري یک استراتژي پذیرفته یا رد شود( رحمان سرشـت  

برآورد ریسک سیاسی نهفته در بطن استراتژي ها عامل عمده اي است که می تواند باعث تـرجیح دادن یـک   

نش تند رقبا و یا مشتریان مهم ترین عنصري است که باید استراتژي بر استراتژي دیگر شود. بعضی اوقات واک

نفـوذ  هـاي ذي موقع انتخاب استراتژي ملحوظ شود. توجه به انتظـارات و نگـرش کارکنـان سـازمان و گـروه     

داخلی و خارجی  نسبت به گزینه هاي استراتژیک سهم زیادي در قابلیت پذیرش خواهند داشت. 

فنی را چنانچه مورد پذیرش سیستم سیاسی نباشد ، نمی توان انتخـاب  یک خط مشی عقالیی، منطقی و 

تحلیل گران و تصمیم گیرندگان همواره با تعارض موجود بین راه کارهایی کـه از نظـر فنـی در اولویـت     .کرد

). نبایـد تفـاوت  1377:187مواجه اند( هیوز ، ، قرار دارند و آن هایی که از نظر سیاسی قابلیت کاربرد دارند

موجود بین یک راه کار را که از نظر فنی عالی و برجسته اسـت بـا راه کـار هـایی کـه از نظـر سیاسـی داراي        

قابلیت رشد و ترقی است از نظر دور داشت. براي نشان دادن دالئل له و علیـه راه کـار هـا ، از روش تجزیـه و     

احتمـال دارد حتـی   ین دلیـل بـه همـ  ).1377:181تحلیل امکان سنجی سیاسی استفاده می شود( هیوز ، 

جذاب ترین گزینه هاي استراتژیک نیز، که با نیاز ها و امیال مدیران ارشد صاحب نفوذ شرکت مغایرت دارند، 

انتخاب نشوند. مثال مدیران موثر در فرایند تصمیم گیري می توانند دیگر مدیران ارشد شرکت را تحـت تـاثیر   

و وسیله حمایت آن ها را از یک گزینه استراتژیک جلـب کننـد(هانگر،   و نفوذ خود قرار بدهند تا بتوانند بدین

).1386:203ویلن، 

عامل بسیار مهمی دیگري که می تواند مانع از اجراي یک استراتزي شـود و یـا بـر عکـس اجـراي آن را      

اسـت.از ایـن   تسهیل کند میزان سازگاري استراتژي با روحیات اعضاء سازمان و جو فرهنگ حاکم بر سـازمان 

رو ویزگی هاي اعضاء سازمان، سیستم ها و نظام هاي حاکم بر آن ، روال ها و شـگرد هـاي جـا افتـاده بـراي      
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( مـد نظـر قـرار گیـرد    » امکـان پـذیري   « انجام امور در سازمان می باید به هنگـام بررسـی   

).1371:124رحمان سرشت 

ساختار قدرت-12- 2- 2

ر رویکردي هاي علمی نوین ، خط مشی گذاري یا فرآیند تدوین استراتژي یک فرایند فنی محدود بـه  د

حساب نمی آید، بلکه آن را یک فرایند متاثر از ساختار قدرت می دانند. برخی تدوین استراتژي را بـه عنـوان   

، کـه هـر یـک مبنـاي     هـاي گونـاگون  تالش براي نشان دادن عکس العمل در قبال تقاضا هاي متناقض گروه

از این زاویه استراتژي ممکن است به گونه اي شـکل بگیـرد کـه بـه     قدرت مختلفی دارند ، قلمداد می نماید.

جاي در نظر گرفتن مخاطب یا مشتري ، به دنبال جلب رضایت منابع گوناگون قدرت باشد.

کـانون هـاي کنتـرل در مجموعـه     الگویی پیشنهاد می کند که در آن منابع گوناگون قـدرت و »گربنر« 

قدرت اشاره می کند کـه قابـل تقسـیم بـه دو گـروه     موردنظام ارتباط جمعی را به دست می دهد. وي به نه

: یکی قدرت هایی که در درون ساخت ارتباط جمعی وجود دارند یا به صورت قـراردادي ، حرفـه اي و   هستند

ر خارج از ساخت ارتباط جمعی بـه چشـم مـی خورنـد. در     یا منطقی بدان مرتبط اند. دوم ، قدرت هایی که د

مـی  گروه اول از پنج نوع قدرت یاد می کند که با معیارهایی نظیر نـوع تـاثیر و نـوع وظیفـه مشـخص      

شوند و عبارتند از : مشتریان ، کنترل کنندگان، همکاران، رقبا و اعضا کمکـی . در گـروه دوم ( یعنـی قـدرت     

ارتباط جمعی) ، از صاحبان نفوذ و اقتدار ، سازمان هـا ، کارشناسـان و اربابـان نـام مـی      هاي خارج از ساخت 

) .1377:63برد(کازنو، 

ساختار قدرت در سازمانهاي رسانه اي- 5-2شکل شماره 

ساختار قدرت در سازمان هاي رسانه اي

قدرت بیرونی
( صاحبان نفوذ و اقتدار،سازمان ها ، 

کارشناسان و اربابان )

قدرت درونی
(مشتریان ، کنترل کنندگان، 

رقبا و اعضا کمکی)همکاران،
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اولین قـدم پاسـخ بـه ایـن     براي تحلیل حوزه قدرتی که سازمان هاي رسانه اي در آن فعالیت می نمایند 

مـودن  این پرسش ساده و موجز ضمن مشـخص ن » . مالکیت سازمان از آن چه کسی است« پرسش است که 

می نماید.شخصیت ممتاز سازمان ( از دیگر سازمان ها ) محدوده فعالیت ها و اقدامات آن را  نیز روشن

از یکهر به طور کلی سازمان هاي رسانه اي به سه صورت دولتی، عمومی و خصوصی  اداره می شوند. 

تعیـین کننـده   نقشی یت و شیوه نظارتمحیط فعال،مدیریتشیوه در ماموریت، هدف گذاري،این مالکیت ها

. مالکیت سازمان تا حد زیادي دامنه گزینه هـاي  دنمی کناز یکدیگر را متفاوت سازمان هانحوه اداره داشته و 

می کنند.راهبردي و معیار هایی که از بین  این گزینه ها  دست به انتخاب می زند را  تعیین

مـی کنـد و از نظـر    را دولـت و حکومـت پرداخـت   1دولتـی  هـاي رسانهبخش مهم درآمد و اعتبارات

خواسـته  این رسانه هـا ،  .سیاست کار، خط مشی و محتواي برنامه ها، وابسته به حکومت و دولت هستند

2عمومی یا ملـی  رسانه هايرا تأمین و سلسله مراتب آنها را حکومت مشخص می کند. حکومتها و مقاصد 

اي حکومتی و دولتی، هزینه هاي خود را از محل پرداخت هاي عمومی و حق اشـتراك  ضمن دریافت کمک ه

گـروه سـوم، سـازمان هـاي خصوصـی و      . مردمی تأمین می کنند و دولت در حد نظارت با آنهـا ارتبـاط دارد  

، هستند که ضمن تبعیت از مقررات عمومی، رأساً در برابر عملکرد خود مسئولند و هزینه هاي آنهـا 3تجارتی 

صرفاً از محل درآمدهاي اختصاصی (اشتراك کابلی و کارتی، آگهی هاي بازرگانی و حمایت تجـارتی و فـروش   

محصوالت) تأمین و تدارك می شود که وضعیت حقوقی آنها نیز تابع مقررات بازرگانی و قوانین تجارتی است.

این فرایند را برون داد افـراد در داخـل   از زاویه اي دیگر به موضوع ساختار قدرت نگاه می کند و  » لین« 

سازمان می داند. این اشخاص ، تحت انواع مختلف نفوذ ها عمل می کننـد و الزم اسـت بـراي شـناخت آن ،     

ها، سـازمان هـا، سیسـتم    رفتار این ساختار ها و همچنین مراودات بین آن ها یعنی افراد صاحب مقام ، گروه

:1377ر گیرنده همه این اجزاء است را مـورد مطالعـه قـرار داد( هیـوز ،     سیاسی و جامعه وسیع تر را که در ب

).1987:17،) به نقل از ( لین 191

1- governmental
2- Public or national
3- privateand commevical
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بـه  » الگوي سیاست بروکراتیـک « در سومین مدل خود»آلیسون «ناممحقق دیگري به»لین«عالوه بر

نگـاه مـی کنـد    » ره میـان افـراد  برآینـد مـذاک  « تصمیم ها به عنوان پیامد بازي هاي سیاسی، یـا بـه عنـوان    

)Allison,1971:162-180  ، در این الگو ، تصمیم ها و اقدام هاي سازمانی ،نتیجه فراگرد هاي سیاسـی.(

سـازمان هـا ترکیبـی از    بـه گفتـه آلیسـون    فراگرد مذاکره، و بازي قدرت هاي موجود در سازمان ها هستند. 

تقاء قدرت و موقعیـت خـود در بـازي هـا وارد مـی شـوند(       بازیگرانی در موقعیت هاي مختلف اند که براي ار

).1370:53،شوانک 

) نیز، وجود گروه هاي متعدد و افراد مختلف در محیط هر سازمان را موثر  بر اهداف ، 1967تامپسون (

( یـاد مـی کنـد   » 1چند گانگی محیط هـاي کـار  « استراتژي ، و رفتار سازمان می داند و از آن تحت عنوان 

این گروه ها و افراد متعدد تاثیر گذار را می توان در طبقاتی چون، مالکان سازمان هـا  ).1370:63،شوانک 

و اقشـار مختلـف   » کارکنـان  « ، وابستگان که با مالکان در ارتباط اند ، هیئت مدیره ،انجمـن هـاي نماینـده    

ی به منابع قدرت توان تاثیر گذاري بر فراینـد  کارکنان قرار داد.هر یک از این دسته ها بر اساس میزان دسترس

تدوین استراتژي را دارند.

اثرات هیئت موکالن بر تصمیم » سایمون« و» فلیپ سلزنیک« دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر 

گیري اداري سازمان ها ، قدرت متخصصان بوروکراتیک ، کشمکش هاي قـدرت کـه سیاسـت بوروکراتیـک را     

). در ایـن  1370:53،ی دهند و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده انـد( شـوانک   تشکیل م

پژوهش ها توصیه می شود هنگام بررسی مقاصد یک سیستم ، باید منافع کسانی که الزم اسـت تـامین و یـا     

به مقاصد سیستم گره خورده است مشخص گردد.

می دهند ، بسیاري در درون و بیرون از سازمان تالش مـی کننـد بـا    به هر حال تحقیقات متعدد نشان 

استفاده از تمام راههاي ممکن سازمان را به سمت اهـداف و منـافع خـود سـوق دهنـد. تعـدادي از محققـان        

براي نشان دادن این گونه افراد کـه مـی کوشـند سـازمان را در     » ذي عالقگان « مدیریت استراتزیک از واژه 

). این ذي عالقگـان از مبـانی   62: 1370،منابع خود تغییر دهند، استفاده می کنند( شوانک جهت تطبیق با

1 - Pluralism Of task Environment
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قدرت مختلف، منجمله قدرت رسـمی یـا مبتنـی بـر آراء ، قـدرت اقتصـادي و قـدرت سیاسـی برخوردارنـد(          

Freeman, 1984 :60-64.(

کن است معیار هاي مختلفی براي نفع مختلف ممهاي ذيبررسی به عمل آمده نشان می دهد که گروه

می نماینـد  ها پدیده هاي مشابه را ظاهرا متفاوت تجربهاین گروهارزیابی رفتار یک سازمان داشته باشند. 

دهنـد بـی   مـی همین طور داده ها وتفاسیري که ارائـه  و در انتخاب مسائل ، روش شکل دهی آن ها، و

ترتیب مشاهده می شود ، نیازها ، خواسته ها ، آمال ، برداشت ها ومفهوم طرف وعاري از ارزش نیستند. بدین 

براي سنجش میزان اهمیت و تاثیر خواسته هـاي گروههـاي   با یکدیگر تفاوت دارد.نفعسازي گروههاي ذي

نفع در هر تصمیم ، مدیران استراتژیک باید به این چهار پرسش پاسخ دهند : ذي

نفع نقش بیشتري در موفقیت شرکت دارند؟) کدام یک از گروههاي ذي1

) این گزینه ها چقدر از خواسته هاي آنها را تامین می کند؟  2

) اگر آن ها به آن چه که می خواهند نرسند ، چه خواهند کرد؟3

).1386:201ویلن، هانگر و) چقدر احتمال دارد که تصمیم خود را ( پرسش سه ) عملی سازند؟(4

راحت تر و بهتر می تواننـد آن دسـته از گزینـه    ژیست هانفع، استراتص شدن نقش گروههاي ذيبا مشخ

هاي استراتژیکی را انتخاب کنند که فشار هاي خارجی را حداقل می کند و حمایت گروههاي ذینفع را حداکثر 

قرار دادن گروههاي ذيد. بعالوه ، مدیریت ارشد سازمان می تواند با هدف تاثیر گذاشتن و تحت تاثیرنمی ساز

نفع کلیدي و متنفذ ، یک استراتژي سیاسی اجرا کنند. برخی از متداول ترین و مورد استفاده تـرین اسـتراتژي   

هاي سیاسی عبارتند از : وضع قانون ، مشارکت هـاي کمیتـه اقـدام سیاسـی ، تبلیغـات جانبدارانـه ، رایزنـی و        

).1386:202ویلن، و هانگرائتالف سازي(
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سومبخش 

مطالعات محیطی
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مقدمه     -2-3-1

درجانبه از محیط سازمان است از آن جا که توفیق مدیریت استراتژیک وابسته به ارزیابی صحیح و همه

در و تاثیر آن در فرایند تدوین استراتژي پرداخته می شود.یمحیطمطالعاتبه موضوعاین بخش از پژوهش 

طـی فراینـدي   فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی و نقاط قوت و ضـعف محـیط داخلـی    ، ی مطالعات محیط

منجـر بـه   تجزیه و تحلیل اطالعات به دسـت آمـده از ایـن مطالعـات     .می گرددشناسایی برنامه ریزي شده ، 

شده و سازمان را از غافلگیري هاي احتمالی دور نگه می دارد.» استراتژیک مسائل « تشخیص

مبانی نظري مربوط به نیروهاي محیطی گردآوري شده و به ترتیب مورد بحث ،از پژوهشاین بخشدر 

، محیط سازمان ، محیط اسـتراتژیک در سـازمان هـاي    هاي محیطی در مطالعه نیروو بررسی قرار می گیرند. 

تراتژیک رسانه اي، سطوح مختلف محیط خارجی در سازمان هاي رسانه اي، نیروهاي موجـود در محـیط اسـ   

، رقبـا –رسـانه اي  مخاطبان، نیروهاي موجود در محیط استراتژیک سازمان هاي –سازمان هاي رسانه اي 

از اهمیت خاصی برخوردار می باشـد کـه   ماهواره وجهانی شدن، مجازي شدنفنآوري هاي نوین اطالعاتی ، 

به ترتیب به آن ها پرداخته خواهد شد.   

زمانمحیط سا-2-3-2
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استراتژي محصول تعامل پویا و فعال سازمان و محیط می باشد.براي تدوین استراتژي ضروري است تا هر سه 

محیط و سازمان)به دقت شناخته شده و ارتباط آن ها با یکدیگر مـورد مالحظـه جـدي    -این پدیده ها( استراتژي

اي تاثیر گذار خارجی و داخلی،تالش می کنند تا تطـابق  قرار گیرد.استراتژیست ها با تمرکز بر مطالعه رفتار نیروه

موثري را بین سازمان و محیط آن برقرار سازند. تحقیقات نشان می دهد که عملکـرد بهینـه سـازمان بـه توانـایی      

Napoli ,2003داردسازمان براي شناسایی و پاسخ به تغییرات محیطی بستگی  : 100 )(.

طه سه جانبه سازمان، محیط و استراتژيراب- 6-2شکل شماره 

منظور از عوامل محیطی ، مجموعه اي از ویژگی هاي قابل انـدازه گیـري محیطـی اسـت کـه بـه طـور        

:1376( رضـائیان ،  مستقیم یا غیر مستقیم توسط سازمان ادراك می شوند و بر عملیـات آن مـوثر هسـتند   

ر تعریفی کلی ، محیط هر سیستم ، شامل آن چیز هایی است کـه  ) . د1969:203). به نقل از  ( امري ، 55

« خارج از کنترل کامل سیستم هستند ، ولی به گونه اي بر عملکرد آن اثر دارند. بـه عبـارتی،محیط سـازمان    

» خارج از سیستم اسـت « )، که هم 609:هستند ( وبستر » مجموعه شرایط و عوامل خارجی موثر بر سازمان

( رضـائیان ،  ».تـاثیر مهمـی بـر عملکـرد سیسـتم دارد     « کنترل آن نیست) و هـم  ( مستقیما تحت

نکته مهمی که در تعریف محیط تعیین کننده است، میزان توانایی سیستم براي اعمـال کنتـرل   ). 1376:52

مان باشـد ،  اگر یک عامل ، تا حد نسبتا زیادي تحت کنترل سازنحوي که ، به استعوامل روي این نسبی بر 

می توان آن را جزئی از منابع سازمان محسوب کرد، ولی اگر سازمان کنترل نـاچیزي بـر یـک عامـل داشـته      

).با نقـل لـز ( شـودربک و    1376:55( رضائیان ، .»باشد، آن عامل جزئی از محیط سازمان به شمار می آید

).43-1977:41دیگران ، 

دهه هاي اخیر ، صاحب نظران سازمان درمحیط موجب شده است تادوسویه بین سازمان ورابطهوجود

سازمان ها مطرح و مدیریت بحث هاي گسترده اي را در زمینه ضرورت توجه به عوامل محیطی در مطالعه

هر محیطی انتظارات خاصـی از سـازمان دارد و در مقابـل ، موقعیـت هـا و      به باور این صاحب نظران،.نمایند

را نیز براي آن فراهم می آورد. سازمان با جمع آوري اطالعات در بـاره رخـداد هـاي محیطـی و     فرصت هایی 

محیط استراتژي سازمان



80

تحلیل و ارزیابی آن ها ، از وجود تقاضا ها و موقعیت هـا آگـاهی مـی یابـد و بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات ،         

فرصت ها شناخت گر، به عبارت دیمی کند. استراتژي خود را براي تحقق شایسته اهداف ، طراحی یا تعدیل

را امکـان و تهدیدات محیط برون سازمانی در مقابل ضعف ها و قوت هاي شناخته شده در درون سازمان ایـن  

راه حل هـاي بلنـد مـدتی را     ،به مدیران ارشد می دهد تا ضمن تعریف مسایل استراتژیک پیش روي سازمان

براي حفظ و ارتقاء جایگاه سازمان ارائه نمایند.

به ابعاد گوناگون محـیط در دو بعـد داخلـی و    نیازمند توجه محیط همه جانبه بررسی و تجزیه و تحلیل 

، در کنـار  سـازمان در برگیرنده ارزیـابی تفضـیلی نقـاط قـوت و ضـعف داخلـی       این بررسی می باشد.خارجی

،داخلـی سـازمان  تجزیه و تحلیل عوامـل در.می باشدشناسایی فرصت ها و تهدیدات ناشی از محیط خارجی

ماننـد، رقابـت،   موضوعاتی عوامل خارجی در بررسیو منابع، زیر ساخت ها ، و فرهنگ سازمان مانندمواردي 

).Mross.& Rothenberg,.2006:3(مورد توجه قرار می گیرند، و شرایط بازار قوانین

و عملکرد مدیران اثـر گذاشـته   عوامل خارجی عمدتا نیروهاي غیر قابل کنترلی هستند که بر تصمیمات

مـی و در نهایت ساختار داخلـی و فراینـد هـاي سـازمانی یـک تشـکیالت را تحـت نفـوذ خـود قـرار          

محیطی سـهم زیـادي   فرصت ها و تهدیداتاین عوامل در به وجود آوردن ).1381:92دهند(عباس زادگان ،

تژي هاي مناسب از فرصت ها بهـره بـرداري نماینـد و    با تدوین استراسعی می کنند مدیران داشته از این رو 

).1382:212،( فرد دیویدنماینداثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند یا از آن ها پرهیز 

آن دسته از تغییرات محیطی که ظاهرا هم میزان احتمال وقوع آن ها متوسط تا زیـاد و  به تعبیر دیگر ، 

ر شرکت متوسط تا زیاد باشد عوامل استراتژیک بیرونـی یـک سـازمان محسـوب مـی      هم میزان تاثیر آن ها ب

شـامل  راانجام یک تجزیه و تحلیل بی طرفانه محیط خارجی آون هیوز، ). 1386:69ویلن، هانگر و (گردند

ساختار ها و روند هاي بازار، از جملـه در سـایر کشـور هـا، دامنـه تغییـرات تکنولوژیـک، تهدیـدات ناشـی از         

محصوالت مشابه یا جایگزین، شایستگی رقبا ، یعنی هر چیزي که برآیند واقعی سازمان اثر می گـذارد ، مـی   

این تغییرات منبع فرصت ها و تهدیداتی خواهند بود که در صورت بـی تـوجهی   ).1377:200( هیوز ، داند

نموده و راه را براي افول سـازمان  مواجه به آن ها می توانند اهداف و ماموریت هاي سازمان را با مشکل جدي 

فراهم نمایند.
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هاي کاري عمده داخل سـازمان  زمان با تحلیل محیط بیرونی سازمان, باید نقاط قوت و ضعف حوزههم

هـاي محـوري   هـا) و شایسـتگی  نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. در این راستا باید منـابع (و میـزان آن  

محیط داخلی سازمان سه جنبه اصلی آون هیوز تا بتوان آن را با دیگران مقایسه کرد.سازمان مشخص گردند

).1377:224( هیوز ، می داند مدیریت امور کارکنان و مدیریت عملکرد، مدیریت مالی را 

مـی یکی دیگر از صاحب نظران ، قوت ها و ضعف هاي درونی سازمانی را فعالیت هاي قابل کنترلـی  

عرصه هـاي تجزیـه و تحلیـل    . این محقق ، داند که در مقایسه با رقبا، به طور قوي یا ضعیف انجام می شوند

را بر اساس یک نگرش سیستمی به شرح ورودي هاي سازمان ( منابع) نوع پـردازش و  محیط داخلی سازمان

( دیوید ، فـرد  ی کند         اي سازمان( عملکرد) معرفی مفرایند سازمان( استراتژي مورد عمل) و خروجی ه

مدیریت، بازاریابی، مالی/حسابداري، تولید/عملیات، تحقیـق  این بررسی می تواند حوزه هاي ).1385:24آر ، 

).1385:62( دیوید، فرد ، آر ، را در برگیرد و توسعه، مدیریت سیستم هاي اطالعاتی

سازمان هاي رسانه اي استراتژیک در محیط -2-3-3

« با تحوالت پیچیـده اي در سازمان هاي رسانه ايدر دهه هاي اخیر پژوهش هاي متعدد نشان می دهند 

نشان مـی دهـد بسـیاري از مولفـه     این تحوالت. مطالعه و بازبینی اندخود روبرو گردیده » محیط استراتژیک 

دات نـوینی را بـه وجـود    هاي تاثیر گذار در این محیط طی سال هاي گذشته تغییر یافته و فرصت ها و تهدیـ 

تابع و برآیندي از تعامل و تقابل متغیر هاي محـیط داخلـی و متغیـر هـاي تـاثیر گـذار       این محیطآورده اند.

است کـه واحـد هـاي مختلـف سـازمان از آن      » فرصت هایی « و » تهدید ها « همواره حامل وخارجی است

می توانـد بـا بـر هـم زدن برآینـد متغیـر هـاي        یط این محدر یا مثبتنصیب می برند . هر گونه تغییر منفی

.مهیا نمایندمسائل استراتژیکشده و شرایط را براي بروز یا فرصت هامحیطی موجب تفوق تهدید ها

تحوالت به وجود آمده بر روي محدوده مرز هاي سنتی ، نحوه تعامل بـا عناصـر تـاثیر گـذار محیطـی و      

از جمله مهم ترین عواملی هستند که محـیط  تکنولوژیکاز شتاب تغییرات شکل مقابله با تبعات منفی ناشی

منجـر بـه شـکل    تحـوالت  دستخوش تغییرات عمیق نموده اند. این در سازمان هاي رسانه اي را استراتژیک 

در وضعیت جدیدي قـرار داده اسـت.   این سازمان ها را گیري تغییرات وسیع در فرایند تولید و انتشار شده و 

ي رویارویی با این اوضاع و احوال ، تالش هاي گسترده اي در زمینـه ضـرورت توجـه بـه عوامـل محیطـی       برا



82

قـرار  هـاي   رسـانه اي  سازماناغلبمطرح و بازشناسی تهدیدات و فرصت هاي محیطی نوین در دستور کار

گرفته است.

تجربه تغییرات شدیدي هستند محیط سازمان هاي رسانه اي در حال بدین ترتیب مشاهده می شود که 

این تغییـرات ،  می باشند.( مخاطبان )که ناشی از تغییرات پیوسته در فنآوري، قوانین و رفتار مصرف کننده

روش هاي تولید، میزان رقابت، عالیق مخاطبان، الگوهاي کار و ظرفیت سـازمان هـاي رسـانه اي را متـاثر از     

این در وضعیت بغرنج و تا حدي ناامید کننده قرار داده است.اي را خود ساخته ، مدیران سازمان هاي رسانه 

تغییرات وضعیت به نسبت با ثبات بازار رسانه ها را بر هم زده و ارتباط رسانه ها با مخاطبان ، حکومت هـا ، و  

نـد  فرآیو تغییـرات  سرعت باالي این » پیکارد « رقباي قدرتمند را دستخوش تحوالت عدیده اي نموده است. 

به دلیل تنوع بیش از حد نیروهاي اثر گـذار  ،و معتقد استبی ثباتی دانسته عامل اصلی شکل گیري آن ها را 

فشار هاي تکنولوژیـک ، تولیـد ، بـازار رقابـت،     تشخیص نقاط کانونی این تحوالت بسیار مشکل می باشد. وي

بـر مـی   ثبـاتی در محـیط رسـانه اي    بی را به عنوان عامل اجتماعی و همزمان فشار هاي سیاسی و مدیریتی 

:Picard, 2004(شمارد v. (

از این اسـت کـه ایـن سـازمان هـا      مورد توجه قرار می دهد » پیکارد « از مشکالت اساسی کهدیگر یکی 

ابتدا در بازار هاي انحصاري فعالیت خود را آغاز و نسبت به دیگر صنایع از سطح پایین تـري از رقابـت دسـت    

بوده اند. این موضوع باعث شده تا اغلب مدیران در سازمان هاي رسـانه اي  فاقـد تجربـه و دانـش     به گریبان 

:Picard, 2004(الزم براي روبرو شدن با تغییرات جدید باشند v(  وجـود آمـدن   . جهانی شدن، ادغام و بـه

خاطبان، و تغییـر  غول هاي رسانه اي، گسترش تکنولوژي هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، شاخه شاخه شدن م

الگوهاي درآمد ، به قدري سریع و گسترده به وجود آمده اند که با وجود سپري شدن چنـدین سـال از وقـوع    

آن ها هنوز هم بسیاري از مدیران نتوانسته اند درك درستی از آن ها داشته باشند.  

سـریع رقابـت، کـاهش    تغییـر در روش هـاي تولیـد، افـزایش     در یک جمع بندي کلی می توان گفـت ،  

رسـانه  چشمگیر مخاطبان سنتی ، از بین رفتن انحصار و تغییر در توانمندي هاي بالقوه و بالفعل موسسـات  

اي تنها بخشی از تغییرات به وجود آمده است که به صورت چالش هاي جدي به خـود نمـایی پرداختـه انـد.     

سـطح بنـدي   ناگزیر به ، رات پی در پی و غافلگیرانه مدیران سازمان هاي رسانه اي براي رویارویی با این تغیی
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سـازماندهی مجـدد منـابع    بـا  جدیـد  » مسـائل اسـتراتژِیک   «ضمن شناساییمحیط استراتژیک خود بوده تا 

، پاسخ هاي راهبردي متناسب با این تغییرات ارائه نماید.سازمانی

سطوح مختلف محیط خارجی در سازمان هاي رسانه اي-2-3-4

دسـته  سطوح مختلف محیط خارجی در سازمان هاي رسانه اي را می توان در چهار گـروه عمـده   

بندي نمود. این چهار گروه شامل محیط بین الملل ، محیط عمومی، محیط بازار یـا صـنعت رسـانه و محـیط     

قـرار بررسیر مورد جداي از یکدیگمحیطچهار این ،  مطالعات محیطیاگر چه در کاري ( ویژه ) می باشند.

موجب می شود روابطیوجود چنین می گیرند اما وجود روابط پیچیده در بین آن ها را نمی شود انکار نمود.

تا تهدیدات و فرصت هاي موجود در هر سطح به سهولت به بقیه سـطوح راه پیـدا نمـوده و در زنجیـره اي از     

این محیط ها، تعدادي از عوامل شناخته شـده هسـتند(   در بر پیچیدگی اوضاع بیفزایند.روابط علت و معلولی 

,Yarger ).فریبنده ، و تعـدادي ناشـناخته بـاقی مـی ماننـد.     قابل پیش بینی)، تعدادي احتمالی ، تعدادي

2006 : 27 رسـانه اي بـه نمـایش گذاشـته     چهار سطح از  محیط در سازمان هايصفحه بعددر شکل(

شده است. 

سطوح مختلف محیط در سازمان هاي رسانه اي- 7-2شکل شماره 

یـر هـایی جلـب مـی شـود کـه       عمده توجه مدیران بـه سـوي متغ  در مطالعه محیط بین الملل و عمومی 

هـاي  اي خود ادامه می دهنـد.جهانی شـدن، پیشـرفت در زیرسـاخت     ي رسانه تحت آن به فعالیت ههاسازمان

ر در شرایط زندگی مردم از جمله تغییرات مهمی هستند که از طریـق محـیط بـین الملـل و     ارتباطی، و تغیی

محیط 
صنعت

محیط ویژه

محیط  
عمومی

محیط 
یالمللبین

رسانه
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در این محیط ، متغیـر هـاي اجتمـاعی،    عمومی بر سازمان هاي رسانه اي تاثیرات خود را بر جاي می گذارند.

دهنـد نیـز   مـی فنی، اقتصادي و سیاسی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سازمان را تحت تاثیر قـرار 

مورد مطالعه قرار می گیرند.

فعالیـت  تاثیرات ناشی از بازار یا صنعت رسانه به آن دسته از متغیر هایی اشاره دارد که بـه سـاختار و  

تـاثیر اساسـی در عملکـرد و    ، هاي موجود در بازار رسانه ها مربوط می گردد. هر گونـه تغییـر در ایـن عوامـل     

مطالعاتی که اخیرا به عمل آمده اسـت نشـان مـی دهـد کـه      رسانه اي بر جاي می گذارد.فعالیت سازمان هاي

در حال به همین دلیلشاخص مهمی براي پیش بینی عملکرد یک سازمان می باشد.، متوسط سود در صنعت 

ــدوین اســتراتژي    ــال منازعــه اي در ت ــازار نقــش مهــم و ب ــه و تحلیــل ب ــه خــود گرفتــه اســت  حاضــر تجزی ب

)Montgomery & Porter,1991: xiv-xv.(

. ه اسـت دیـ دستخوش تحوالت اساسی گردصنعت رسانه ، با ورود تکنولوژي هاي جدید و رقابتی همچنین

از زمان فعال شدن کانال هاي ماهواره اي ، کابلی و تعاملی بـه همـراه سیسـتم ارتبـاطی رایانـه محـور و دیگـر        

از محیط سازمان هاي رسانه اي شاهد تغییرات اساسی بـوده اسـت.   تصویري،چهره این بخش –تولیدات صوتی 

رقابت به عنصر حیاتی براي جلب و حفظ مخاطبـان تبـدیل گشـته و تمـامی مراحـل مختلـف       ،در این محیط

،فرایند مدیریت پیام تحت تاثیر قرار گرفته است. با گسترش و متنـوع شـدن ابـزار هـاي ارتبـاطی و رسـانه اي      

ي مورد توجـه مـدیران در آمـده    در کانون  بحث ها»1اقتصاد توجه « طبان افزایش یافته و قدرت انتخاب مخا

توجـه  « مـی دهـد کـه    کشیده شدن دامنه رقابت بـه موضـوع مخاطـب نشـان     ).Picard, 2004:9است (

بـر اسـاس مشـتري و در    محـیط بـازار  به یک منبع کمیاب در معادالت سازمانی تبدیل شده است.» مخاطبان 

ازمان هاي رسانه اي بر اساس مخاطب تعریف می شود و هر موسسه و یا سازمان  داراي محـیط بـازار خـاص    س

خود هستند.

نیروهاي موجود و فعال در صنعت رسانه در مقام مقایسه با نیرو هاي موجـود در محـیط عمـومی داراي    

ثـی اصـطالح صـنعت بـه گروهـی از      اثر مستقیمی بر روي عملکرد سازمان رسانه اي هسـتند.در چنـین مبح  

). بـراي  1386:69ویلـن،  شرکت ها که کاالها یا خدمات یکسانی تولید می کنند اطالق می گردد (هانگر و 

1 - Attention Economy
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تعیین این که چه مواردي اجزاء یک صنعت را تشکیل می دهند باید تمامی فعالیت هـاي الزم بـراي ارائـه ي    

:1373و دیگـران ،  می گویـد در نظـر بگیـریم( کـویین     پاسخمحصوالت یا خدماتی که انتظارات یک بازار را

112.(

د، از نرسانه اي با محیط فعالیت خود دارهايروابطی که سازمان،در یک بررسی اجمالی می توان گفت

مـی نمایـد   طریق صنعت مربوطه ایجاد و برقرار می شود. صنعت با رویه ، ابعاد و نـوع رقـابتی کـه ارائـه     

رصتها و فشار هایی را بر سازمان وارد می کند. در این بافت رقابتی ، مدیران سازمان هاي رسـانه اي خـود را   ف

می باشد. فـرو رفـتن در   در مرکز مجموعه پیچیده اي می یابند که ویژگی اصلی آن وجود منافع غالبا متضاد

چنین بافت رقابتی گزینش هاي استراتژیک را به شدت محدود می سازد.

از تاثیرات محیطی از محیط نزدیک و ویژه هر سازمان که منحصر به فرد می باشد ناشی دیگريبخشی

می شود. این تغییرات بطور مستقیم عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار داده و تا حدودي نیز منعکس کننـده  

محـیط ویـژه، گروههـاي ذي   تغییرات ناشی از سه محیط عمومی ، خط مشی گذاري و صنعت می باشـد. در 

نفوذ، تهیه کنندگان و تامین کنندگان منابع ، مخاطبان و سازمان هاي مرتبط همکار و یا رقیـب نقـش هـاي    

گوناگونی بازي می کنند. محیط بال فصل سازمان بیش از محیط صـنعت مـی توانـد عملکـرد موفقیـت آمیـز       

عکـس العمـل هـاي سـریع از     باعث ایجاد سازمان را تحت نفوذ خود قرار دهد. نیرو هاي این محیط 

در ادامه این بحـث بـه دو گـروه از مهـم     د.ند و ارزیابی هاي متعددي را سبب می شونجانب مدیران می گرد

ترین نیرو هاي محیطی در سازمان هاي رسانه اي یعنی مخاطبان و رقبا پرداخته خواهد شد.

یروهاي محیطی در سازمان هاي رسانه اين- 8-2شکل شماره 

مخاطب

رقبا
سازمان استراتژي



86

مخاطبان-سازمان هاي رسانه اي محیط استراتژیکنیروهاي موجود در-2-3-5

مخاطبان یکی از نیروهاي مهم و تاثیر گذار در محیط استراتژیک سـازمان هـاي رسـانه اي مـی باشـند.     

ز کانـال هـاي رسـانه اي یـا هـر محتـوا و       شنوندگان یکـی ا دگان ومخاطب به طور ساده به خوانندگان، بینن

شـبیه مشـتري در   در سازمان هاي رسـانه اي مخاطـب نقشـی   ). 1382:3نمایشی اشاره دارد( مک کوایل ، 

سازمان هاي تجاري و صنعتی دارند. مخاطبان و مشتریان مصـرف کننـدگان کاالهـاي تولیـدي هسـتند کـه       

ایـن کاالهـا در سـازمان    در اختیار آن ها قرار می گیرد.توسط بخش هاي تولیدي تهیه و بوسیله نظام توزیع 

.گردندهاي رسانه اي ماهیتی نمادین داشته و از این طریق با کاالهاي دیگر متمایز می 

همچنان که در دهه هاي اخیر نقش و اهمیت مشتري در سازمان هاي بازرگانی و صنعتی تغییـر یافتـه   

هاي نوین اطالعاتی با تغییر در شـیوه  فنآوري زیادي شده است.ت مفهوم مخاطب نیز دستخوش تحوالاست 

داشته اند. این فنآوري ها ات تغییراین توزیع پیام و دگرگونی در نحوه تقسیم بندي مخاطبان سهم مهمی در 

امکاناتی را در اختیار مخاطبان قرار می دهنـد کـه نتیجـه آن در چگـونگی رابطـه بـین فرسـتنده و گیرنـده         

رسانه هاي نوین دیگر به مفهـوم سـنتی کلمـه    در این باره می نویسد :»مانوئل کاستلز « می شود.منعکس 

س پخش کنند. به دلیل نجاودي را براي انبوهی از مخاطبان مترسانه هاي همگانی نیستند که پیام هاي محد

مورد نظر دوست دارند پیـام  تعدد پیام ها و منابع ، مخاطبان قدرت انتخاب بیشتري پیدا کرده اند . مخاطبان 

هاي خود را انتخاب کنند و این امر، دسته بندي آنان را عمیق تر می سازد و رابطه فـردي میـان فرسـتنده و    

).  1380:395گیرنده را افزایش می دهد( کاستلز ،

) مخاطبـان در وهلـه اول توسـط مخترعـان فنـآوري هـا       Bandini,1995بر اساس نظریات باندینی (

روانـه رااي جدیداین فنآوري ها نسل هاي جدیدي از رسانه ه).1382:190( مک کوایل، ساخته می شوند

مـی دهنـد.  بالطبع سهمی از مخاطبان رسانه هاي نسل پیشین را به خود اختصاصصنعت رسانه نموده و 

ن در اختیـار مـی گذارنـد    بر اساس توانمندي ها و امکاناتی که فنآوري هـاي نـوی  این نسل از مخاطبان جدید 

اینترنت با امکانات متعددي کـه در اختیـار مخاطبـان خـود قـرار مـی دهـد        ، تعریف می شوند. به طور مثال 

در دو سـوي نظـام   مرزهاي سنتی بین فرستنده و گیرنده را پشت سر گذاشته و ارتباطی دو سویه و متعـادل  
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قـدرت  ی می تواند در موضع فرسـتنده قـرار گرفتـه و    به سادگگیرنده ،ارتباطی ایجاد می کند. در این شرایط

را در هم بشکند.ندیک سویه اي که رسانه هاي نسل قبل در انحصار فرستنده گذاشته بود

امکان رها شدن مخاطبـان از مـدیریت   با فراهم نمودنفنآوري هاي نوینبدین ترتیب مشاهده می شود 

فـرار مخاطبـان از   ین در محیط اسـتراتژیک را بـر هـم زده انـد.    معادالت پیشوکنترل سازمان هاي رسانه اي 

عوامل کنترل و نظارت را شاید بتوان امتیازي به نفع قدرت گیري مخاطبان و به ضرر قدرت رسانه ها دانست. 

بخشی از این فرار مخاطبان از نظارت نهاد ها و سازمان هاي رسانه اي به بین المللی شـدن توزیـع رسـانه اي    

رسانه هـاي جدیـد فضـایی را    توزیع بین المللی محتوا توسط).1382:203ی شود( مک کوایل، مربوط م

تولید می کنند که در آن شبکه هایی آزاد از کنترل ملی و قابل دسترس براي همه در سراسر دنیا به فعالیـت  

به مرزهاي ملـی بـود و   بپردازند. این تغییرات، مفهوم مخاطب در شکل اولیه اش ،که مفهومی ثابت و محدود 

به وضوح توسط عالیق و ابزار بیان محلی و فرهنگی تعیین می شد را  به مفهومی نوین تبدیل نموده اند.

در این مفهوم جدید، مخاطبان رسانه هاي جمعی یک شئ منفعل نیستند بلکه فاعلی هستند که پیـام را  

ل، برداشت از مخاطبان منفعل به تدریج جـاي خـود را   در متنی چند معنایی تفسیر می نمایند. به همین دلی

به نگرشی از دریافت کنندگان رسانه ها داد که کم و بیش فعال، مقـاوم در برابـر اثـرات رسـانه هـا و در پـی       

بودنـد (مـک کوایـل ،    –با توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگـی خـاص خـود    –عالیق و خواسته هاي خویش 

انبـوه یافتـه هـاي پنجـاه سـال      « تایید قدرت گرفتن مخاطبان چنین می گوید:با » کاستلز« ).1382:207

می دهد که مخاطبان رسانه هاي جمعی ، خواه جـوان باشـند   پژوهش سیستماتیک در علوم اجتماعی نشان 

).1380:389یا نه ، درمانده نیستند و رسانه ها قدرت مطلق را در دست ندارند( کاستلز ، 

فرایند واقعی ارتباط یـک سـویه نیسـت بلکـه بـه      دنیاي جدید در می توان نتیجه گرفت که بدین ترتیب 

آیـا  « در مقالـه اي  بـا عنـوان    »اومبرتـو اکـو  «تعامل میان فرستنده و گیرنده در تفسیر پیام بسـتگی دارد. 

ی فرهنگی، رمزهـا  می نویسد: بسته به شرایط اجتماع» تلویزیون بر مخاطبان خود تاثیر نامطلوبی می گذارد؟ 

داللـت گرانـه   یا به عبارت دقیق تر ، قوانین مختلفی براي توانش و تفسیر وجود دارد.پیـام داراي فرمـی  

است که می تواند معانی مختلفی به خود بگیرد...از این رو ، این گمان ایجاد مـی شـود کـه فرسـتنده ، پیـام      

کند که با معیار هاي ایدئولوژي مسلط همخوانی دارد، ولـی  تلویزیونی را بر مبناي معیار هاي خود تنظیم می
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در نظـر مـی گیرنـد(    » غیر عادي« مخاطبان بر مبناي معیار هاي فرهنگی ویژه خود براي این پیام ها معانی 

).1380:390،کاستلز

نظریـه  : با بهره گیري از مفهوم مشتري تغییرات به وجود آمده را چنین توضیح می دهد»مک کوایل« 

هاي جدید حاوي تغییر در نحوه مفهوم سازي از مقوله مخاطب می باشند. تغییر فوق شـامل تغییـر توجـه از    

منظر فرستندگان به جانب دریافت کنندگان می شود و تمایز بین فرستنده وگیرنده ، که قبال واضـح و بـراي   

ویـه ، مخاطبـان مجموعـه مشـتري هـایی      تعریف قدیم مخاطبان ضروري بود دیگر اعتباري نـدارد. از ایـن زا  

مخاطبـان در  هستند که روابط شان با منابع رسانه اي همانند رابطه مشتریان دیگر بازار هاي مصـرفی اسـت.  

بازار رسانه اي در پی تولیدات مناسب می گردند که ارزش پول صرف شـده را داشـته و از کیفیـت و قابلیـت     

).  1382:180اعتماد برخوردار باشند( مک کوایل ، 

تحول در مفهوم مخاطب را ناشی از تغییر در نظام رقابت در صنعت رسانه دانسـته و معتقـد   »چاکوتین«

مـی نمایـد،   تحمیل عقاید بر توده توسط وسایل ارتباط جمعی فاقد اثردر یک نظام مبتنی بر رقابت است 

د ، کمتر احتمال دارد، برنامه اي را انتخاب کند کـه  زمانی که تماشاچی می تواند از چند برنامه یکی را برگزین

ستراتژي باید براي مشتري ااز این زاویه ، ).1377:288محتواي آن با عقایدش مغایرت داشته باشد( کازنو، 

بـراي  .اسـت ارزش بیشتري نسبت به رقیب بیافریند و مفهوم این امر، خلق مطلوبیت برتر نسـبت بـه رقیـب   

قابتی (براي سازمان) و ارزش (براي مشتري)، باید نیازهاي اساسی مشـتري را شـناخت و   دستیابی به مزیت ر

که یک محصـول  هاییارزش از دید مشتري عبارتست از مجموعه مطلوبیت(بهتر از رقیب) به آنها پاسخ داد.

او می شود. (کاال و خدمات) براي او ایجاد مــــی کند، منهاي کلیه هزینه هایی که در این رابطه متوجه 

درك نیازهاي جدید مشتري (زودتر از رقبا) و پاسخ موثر به آن، به منزله کشف و استفاده از یک فرصـت  

ها، نه به عنوان یک کـار مقطعـی، بلکـه بـه     استراتژیک در خلق مزیت رقابتی براي سازمان است. این فعالیت

ار متاثر از سایر عوامـل محیطـی (فنـاوري، قـوانین، ...)     عنوان یک فرایند مستمر مورد نیاز است زیرا، رفتار باز

تغییـــر می یابد و هرروز ابعاد جدیدي از نیاز مشتري را متجلی می سازد.

رقبا–سازمان هاي رسانه اي محیط استراتژیک نیروهاي موجود در -2-3-6
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دیریت سازمان ها و شرکت هـا  از حدود سه دهه پیش که مدیریت استراتژیک به عنوان تئوري جدید در م

مطرح گردیده است، به دالیلی چون پیچیـدگی، بـی ثبـاتی و ناپایـداري محیطـی ، اشـتیاق فراوانـی از سـوي         

محققان و صاحبنظران در باره تدوین مدل هاي استراتژیک در حالت وجود رقیب ، نشـان داده شـده اسـت. بـر     

ود در میان رقبا آگـاه نباشـند، نمـی تواننـد بـه خـوبی بـا        اساس این استدالل ، اگر مدیران از موقعیت نسبی خ

تهدیدات محیطی مقابله کنند.

همراه با شدید شدن رقابت در صحنه بازار ، تصمیم گیري و سیاست گذاري براي بقاء یا پیـروزي در ایـن   

زرگـانی اهمیـت   صحنه پیچیده تر شده و در چنین شرایطی انتخاب استراتژي مناسب و موثر براي موسسـات با 

تجاري براي در اختیـار گـرفتن منـابع    -خاصی پیدا کرده است. در سال هاي اخیر رقابت بین موسسات صنعتی

تولیدي کمیاب، تصرف بازار ها، کاهش هزینه ها و سرانجام باال بردن نرخ سـودآوري افـزایش یافتـه و ضـرورت     

. در همه متون مدیریت استراتژیک عامل رقابـت بـه   تفکر استراتژیک را هر چه بیشتر مورد تاکید قرار داده است

عنوان یکی از جنبه هاي اساسی محیط محسوب می شود و تجزیه و تحلیل رقابتی بخشی از مطالعات محیطـی  

).1374:63را تشکیل می دهد. (حقیقی، 

نیروهـاي  باشـند و  می استراتژي تدویناز مهم ترین مفاهیم در( مخاطبان )رقباي اصلی همانند مشتریان

در برخـی از  ).1373:87رقابتی در تدوین استراتژي نیز از باالترین اهمیت برخوردارنـد( کـویین و دیگـران ،    

کسب و کارها هر چند رقیب قابل توجه بـالفعلی وجـود نـدارد ولـیکن محـیط رقـابتی اسـت و سـازمان بـراي          

محصوالت ارزش آفرین تر براي مشتري تالش مـی  جلوگیري از شکل گیري یک رقیب بالفعل، مستمراً در ارائه

کند. کارکرد اصلی استراتژي خلق مزیت رقابتی است و این مفهوم، اثربخشی استراتژي را در رابطه تنگاتنگ بـا  

خصوصیات رقیب قرار می دهد. 

اي در سـازمان هـ  به یکی از مشخصـه هـاي برجسـته    استراتژیک محیط، رقابتی شدن در چند دهه اخیر

افـزوده  رقیب رسانه هايبررسی عوامل بیرونی و روز بروز بر اهمیت ، بر این اساس است.تبدیل شدهرسانه اي

مشـابه از نظـر ،   سـازمانهاي شناسایی . شده و بخشی از منابع سازمان به این موضوع اختصاص داده شده است 

عمـده اي از  دت و اسـتراتژي هـا بخـش    قوت ها، ضعف ها، توانایی ها، فرصت ها ، تهدیدات، اهداف بلنـد مـ  



90

( دیویـد،  می پذیردشناسایی وضعیت رقبا صورتکه با هدف دنبررسی عوامل محیطی را تشکیل می ده

).52، ص 1385فرد ، آر ، 

محیط استراتژیک سازمان هاي رسانه اي یک ساختار اساسی یا مجموعه اي از ویژگـی هـاي اقتصـادي و    

د که خاستگاه نیرو هاي رقابتی است . استراتژیستی که می خواهد سـازمان خـود را در مـوقعیتی قـرار     فنی دار

دهد که با محیط مربوط ،بهترین سازگاري را داشته باشد یا به سود سازمان بر این محیط تـاثیر بگـذارد ، بایـد    

ر محیط اسـتراتژیک سـازمان هـاي    هر گونه تغییر دزیرا بیاموزد که چه چیز هایی محیط را دگرگون می کنند. 

جدیـدي از نیروهـاي   و آرایـش  و شـکل  بین متغیرهاي تاثیر گذار شـده  رسانه اي موجب بر هم خوردن روابط 

را به وجود می آورد.رقابتی 

تأثیر گذار بـر رقابـت  دارد، عواملکهو بدیعیگوناگونجدید با ویژگیهايدنیايبه هر حال می توان گفت،

در ایـن بـاره   » هانگر و ویلـن « .استکردهها فراهمسازمانرا برايجدیديوچالشهايساختهنیز دگرگونرا

اسـتراتژي بـه سنتیهاينگرشکهاستعواملیتأثیرتحتاینکدر صنایعرقابتیفضايماهیتمعتقدند که

این دو نویسـنده توصـیه مـی کننـد بـراي اتخـاذ تصـمیمات        . به همین دلیلکنندنمیآنها کفایتتحلیلبراي

بـراي بررسـی دقیـق    آن هـا  بـود. حـوزه در ایـن جدیديراهکارها و نگرشهايدنبالباید بهاستراتژیک صحیح 

اهمیت و نقش هر یک از شش عامل زیر در موفقیت سازمان مورد ارزیابی می دانند تاوضعیت بازار رقابت، الزم 

تهدید تازه وارد ها، رقابت میان شرکت هاي موجود، تهدید کاالها و خدمات جـایگزین، قـدرت چانـه    قرار گیرد:

:1386نفع(هانگر و ویلـن،  زنی خریداران، قدرت چانه زنی عرضه کنندگان، و قدرت نسبی دیگر گروههاي ذي

71.(

بستگی به سـاختار صـنعتی دارد کـه    ، بی یک سازمان در مقایسه با رقباتعیین موقعیت نساز سوي دیگر ، 

موسسه در آن به فعالیت می پردازد. صنایع مختلف ، فرصت هاي رقابتی مختلفی را ارائه می کنند و در نتیجـه 

تشخیص نوع اسـتراتژي  » کویین « به باور استراتژي هاي موفق با توجه به رشته ي صنعتی مربوط مختلف اند.

ود مستلزم تعیین مرزهاي یک رشته صنعتی ، شناخت قواعد و اصـول آن  که به برتري هاي رقابتی منجر می ش

و مشخص کردن رقبا در درون آن ، تشخیص حرکت هاي رقابتی ممکن و گزینش یکی از استراتژي هـاي عـام   

).112-1373:111می باشد ( کویین و دیگران ، 
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گونـاگون بـراي بـه دسـت آوردن منـابع،      در متون علمی، رقابت به حالتی گفته می شود که در آن عوامل 

قدرت، تجارت، وفاداري، و یا کاال هاي دیگر به رقابت بپردازند . احتمال این که رقابـت بـه اشـکال گونـاگون در     

،دستیابی به (بخشـی  رقابتیشرایطی در مقابل سازمان ها و موسسات ظاهر شود موضوعی دور از ذهن نیست. 

در محـیط سـازمان هـاي رسـانه اي     اسـت.  رقبـا ز دست دادن آن توسط سایر ) هدف مستلزم پذیرش ایا تمام

همچون بقیه سازمان ها سه نوع رقابت از یکدیگر قابل تشخیص هستند.

بین محصوالتی که نیاز هاي اساسی مشابهی را ارضاء می کنند بـه وجـود مـی    » رقابت عام « در نوع اول

کـه نـوع رقابـت را    هستندنیاز هاي اساسی این یین کننده نیستند بلکه آید. در این رقابت ، شکل محصوالت تع

حمـل و نقـل،   می سازند. به طور مثال صنایع لوازم آرایش ، نیاز به زیبایی ، صنایع خـورو ، نیـاز بـه    مشخص

نیـاز  ایـن می کنند. صنایع سینمایی ، نیاز به سرگرمی و صنایع رایانه اي نیاز به پردازش اطالعات را تامین

سـازمان هـا بایـد    ها اساسی بوده و پیش از این که این صنایع به وجود آیند وجود داشته اند. به همـین دلیـل  

ماهیت این نیاز هاي اساسی انسانی را درك نموده و براي ارضاي آن به تالش و رقابت بپردازند. در ایـن فضـاي   

اي رقیب را تعیین مـی کننـد. بـه طـور مثـال، تمـامی       این نیاز ها هستند که فضاي رقابت و نوع کاالهرقابتی،

کاالها و روش هایی که نیاز به سرگرمی را تامین می کنند می توانند در رقابت با یکدیگر قرار گیرند. این کاالها 

می توانند شامل رادیو، تلویزون، کتاب، بازي رایانه اي، پارك ها و... باشند.

» کـارکرد مشـابه  « و یـا » شکل یکسان « و محصوالتی رخ می دهد که داراي نوع دوم رقابت بین کاال ها 

هستند.به عنوان مثال کاالیی چون تلویزیون با وجود اختالف در اندازه، رنگ، شکل، و کیفیـت در بـازار رقـابتی    

زار رقابتی عـام  دیگر قرار می گیرند. البته قرار داشتن در این بازار رقابتی به معناي چشم پوشی از بادر مقابل یک

» محصـول محـور  « که بر اساس نیاز هاي پایه شکل می گیرد ، نمی باشد. صنایع تلویزیون ضمن رقابت در بازار

د.نباید خود را براي رقابت در بازار سرگرمی نیز آماده نگه دارد تا بتواند به حیات خود ادامه ده

مـی  رد که محصوالت مشابه تولیـد و یـا ارائـه   در رقابت نوع سوم، رقابت بین موسساتی صورت می پذی

دهند. رقابت در صنعت رسانه اي، رقابت در صنعت خودرو سازي، رقابت در صـنعت فـوالد نمونـه اي از فضـاي     

رقابتی در این سطح است.این رقابت ممکن است محدود به برخی تولیدات بوده و الزاما دو موسسه را در تمامی 
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قرار ندهد. در رقابت بین موسسات توصیه می شود که رقابت منحصـر بـه بـازار هـایی     جبهه ها رو در روي هم

Kotler , 1972(شود که محصوالت مشابه تولید می گردد . : 246-249(.

کارکرد استراتژي خلق مزیت رقابتی براي سازمان در یک نتیجه گیري کلی می توان گفت، به هر حال 

ی است که سبـب ترجیح سازمان بر رقیـب توسـط مشتــري مـی شـود (غفاریـان و       است. مزیت رقابتی عامل

ایـن واقعیـت   خلق مزیت رقابتی براي سازمان همزاد با خلق ارزش بـراي مشـتري اسـت و   ).1383،عمادزاده

عـاملی  به عبارت دیگر مزیت رقـابتی  اهمیت فوق العاده شناخت ارزش از دیدگاه مشتري را نمایان می سازد.

براي مشتري ارزش آفرین و دستیابی به آن براي رقیب با دشواري و پیچیـدگی همـراه اسـت. هـیچ     است که

مهـم تـرین   به اسـتراتژي موفقیـت سـاز دسـت یابـد و یکـی از       مزیت رقابتیسازمانی نمی تواند بدون 

در سازمان است.مزیت رقابتیوظایـف مدیـران ارشد خلـق و توسعه 

نوین اطالعاتی  فنآوري هاي -2-3-7

بدون شک ، بخش بزرگی از تحوالت محیطی در سازمان هاي رسانه اي ناشی از ظهور فنآوري هاي نـوین  

، به همه بخش هاي سازمان نفوذ کرده و قائده بازي را در همه عرصه ها تغییـر داده  اطالعاتی است که به مرور

پارچه سازي همه رسانه هاي ارتباطی و تعامـل بـالقوه ، در   فنآوري هاي نوین با ویزگی قلمرو جهانی ، یکاست.

حال تغییر بسیاري از مولفه هاي اساسی محیط استراتژیک رسانه هاي جمعی مـی باشـند. تنـوع یـافتن شـیوه      

هاي ارتباطی ، به هم پیوستن همه رسانه ها در یک متن گسترده تر دیجیتالی ، باز شدن راه براي رسـانه هـاي   

مـی نوردیـد یـا ارتباطـات     مل ، و امکان ناپذیري کنترل امواج ماهواره ها که مرز ها را  در چند گانه متعا

:1380،کامپیوتري از طریق خط تلفن، تمامی جبهه هاي سنتی نظارت دفاعی را قلع و قمـع سـاخت( کاسـتلز    

308  .(

صـنعت ارتباطـات و رسـانه بـه     ، شوك هاي متعددي را در تحوالت علمی و تکنولوژیک1840دهه از 

و قـرار داده نفـوذ  را تحتبه سرعت همه عرصه هاي زندگی انساناین شوك هاي پی در پی.ه اندوجود آورد

قاعده بازي را در همه عرصه ها از جمله فعالیت هاي اقتصـادي، سیاسـی ، فرهنگـی و اجتمـاعی تغییـر داده      
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ديتهدیـدهاي جدیـ  به دنبال داشته اما اده مهمی براي بشر العدستاوردهاي فوق، این تحوالت اگر چه است.

و جوامع بشري را از این جهت دچار نگرانی هاي مهمی نموده است.تولیدرا

، جوامع مختلف را به سوي افـزایش ارتباطـات انسـانی و مشـارکت اطالعـاتی در      این تحوالتازکدام هر 

بـه  ).Braaten ,2005:42زمـانی کشـانده اسـت (   گـی و فراسوي مناطق جغرافیایی و محدودیت هاي فرهن

طـرح  » مـک لوهـان  « که سال ها پیش توسط» دهکده جهانی« بسیاري از دانشمندان با ایده همین دلیل ، 

مـی کنـد   گردید هم عقیده بوده و بر این باورند که فنآوري در صنعت رسانه فارغ از نوع پیامی کـه منتقـل  

این تغییرات گسترده بوده و ابعاد مختلف جامعه بشري، اعم از سیاسی، اجتماعی، خود منشاء تغییر می باشد.

تهیـه شـده   » 2005براتـون،  « صـفحه بعـد کـه توسـط     در جدول اقتصادي و فرهنگی را در بر می گیرد.

تعدادي از این تحوالت فهرست گردیده اند :

1840دهه تلگراف

1870دهه تلفن

1890دهه رادیو تلگرافی

1920دهه شبکه رادیویی

1950دهه شبکه تلویزیونی

1960دهه ارتباطات ماهواره اي

1970دهه ارتباطات رایانه اي

1980دهه ارتباطات نوري

1990دهه اینترنت و ارتباطات سیار

شوك هاي فنآوري هاي اطالعات در صنعت ارتباطات- 4-2جدول شماره 

Braatenمنبع : ( ,2005 : 42(



94

بدون درك صحیح اثرات فنآوري هاي نوین اطالعـاتی نمـی تـوان تحلیـل     بنابراین می توان ادعا نمود که 

اثـرات ایـن فنـآوري    درستی از آن چه که در محیط راهبردي سازمان هاي رسانه اي می گذرد به دست آورد.

ا نمـوده اسـت. بسـیاري    عمیق و چند وجهی است که آن را از فنآوري هاي مـا قبـل خـود مجـز    يها به قدر

، ماشین 1920و 1860معتقدند که این فنآوري ها بیشتر از آن چه که راه آهن و تلگراف در طی دهه هاي 

هسـته اي، تلویزیـون و   ، سالح هـاي  1920و 1910هاي بخار احتراق داخلی، تلفن و رادیو در دهه هاي 

آلبـرتس و  نمـوده انـد (  محیط راهبردي را دگرگون رایانه هاي اولیه در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم، 

).1385:48پاپ ، 

سـازد قابلیـت هـاي فراوانـی     یل جدید را از سایر وسایل سنتی متمایز میاترین عاملی که نقش وسمهم

فنـآوري با امکانـاتی کـه  است که این وسایل در اختیار تمامی افراد و سازمان هاي مرتبط قرار می دهند.

در اختیار انسان معاصر قرار داده ضمن آنکه دسترسی به تجربه ها، الگوهـا، اندیشـه هـا و    هاي نوین ارتباطی

خواسته ها و ساختار نیازهـاي او قابـل مقایسـه بـا     ، معرفت هایی که از بدو تاریخ شکل گرفته، آسان تر شده 

فرصت هاي بیشماري هم براي و نیاز ها ،در خواسته ها تنوع و تکثر همزمان با افزایشانسان گذشته نیست. 

وانایی نوع بشـر را بـراي   تري هاي جدید و نوظهور اطالعاتیفنآوایجاد گردیده است.ارضاي پاره اي از نیازها 

به فاصـله، زمـان، مکـان و حتـی     برقراري ارتباط، تولید اطالعات و سود بردن از آن ها و غلبه بر موانع مربوط

).1385:35آلبرتس و پاپ ،ر افزایش خواهد داد(زبان به گونه اي آشکا

را با دگرگونی چشمگیري روبـرو  پیام هاي رسانه ايتوانسته است فرایند تولید و توزیعاین دگرگونی ها

در پردازش، نگهـداري و انتقـال   اي که توسط این فنآوري ها پیشرفت هاي خیره کنندهدر عین حال باسازد.

اسـت. در ایـن شـرایط اغلـب     گردیـده ر نیز دچار تغییـ زوایاي حیات اجتماعی مده تمامی آوجودبه اطالعات 

سرتاسر جهان بـه یکـدیگر وابسـته شـده و در سیسـتمی کـه       اقتصاديمسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 

هندسه آن همواره در حال تغییر است ،باز تعریف می شوند. این انقالب شـکل جدیـدي از روابـط میـان زیـر      

را به وجود آورده و موجب می شـود  در سازمان هاي رسانه ايخت هاي تشکیل دهنده محیط استراتژیکسا

محـیط ویژگی ایـن  ارائه گردد.و سازمانمفاهیمی چون رقابت، مزیت رقابتی، مخاطبانتا تعریف جدیدي از 

باشد.میجدید، پیچیدگی و توانایی بالقوه آن براي تولید فرصت ها و تهدیدات نوین
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محیطی که توسط این فناوري ها  به وجود آمده حاوي اطالعـات متکثـر و متنـوع بـوده و بـه صـورت       

را کم و بیش در اختیار گرفته اسـت.  ت رسانه ايبخشی از واقعیت اجتماعی عصر جدید ، فضاي اصلی تعامال

حـول شـده ، ثبـات و تعـادل     در چنین شرایطی، الگوهاي ارتباط اجتمـاعی بـیش از پـیش دچـار تغییـر و ت     

بحـران  اجتماعی که بر اساس شبکه هاي ارتباطی عصر صنعتی به وجود آمده بود را به چالش کشیده اسـت.  

سـاختار  -بحران هویت در سطح فردي و ملی-بروز بحران در نهاد پدر ساالري-در حاکمیت دولت هاي ملی

گ باختن بسیاري از مولفه هـاي فرهنـگ محلـی و    رن-مشروعیت زدایی نهاد ها-زدایی گسترده سازمان ها 

ملی از ویژگی هاي اصلی چنین دوران تاریخی است. 

کانـال هـاي ارتبـاطی فراملـی و فراحکـومتی را      در یک جمع بندي کلی می توان گفت این فنآوري ها، 

ت. فنـآوري هـاي نـوین    متنوع و متعدد کرده و اهمیت توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی را باال برده اس

نیـرو هـاي   ارتباطی ، براي نفوذ بر افکار عمومی ابزار ها و نیرو هاي غیر فیزیکی و غیر نظامی را جـایگزین 

نظامی و فیزیکی کرده و جهان را تبدیل به یک شبکه تـار عنکبـوتی بـا هـزاران سیسـتم ارتبـاطی بـا تنـوع         

فراهم نمودن شرایط براي نزدیکی هر چه بیشـتر  ،جدیدوسیعی از نیرو ها کرده است. از دیگر ویژگی دنیاي

می باشد. گسـترش ارتباطـات   –که خارج از کنترل دولت ها عمل  می کنند –ساختار هاي فکري و نهادي 

ابزاري در –بین زیر ساخت هاي سیاسی ، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دولت ها و افزایش .مبادالت فکري 

.آثار فنآوري هاي نوین اطالعاتی ذکر گردیده استبین آحاد جامعه از دیگر 

مارك پوستر یکی از دانشمندان عرصه رسانه ها ،  بر این عقیده اسـت کـه گسـترش تکنولـوژي هـاي      

اطالعاتی و بنابراین اطالعات رسانه اي اثرات عمیقی بـر شـیوه زنـدگی و تفکـر مـا در بـاره خـود و محـیط         

این تغییرات تـا  تغییر داده است.ما را » شبکه روابط اجتماعی« این گسترش اطرافمان بر جاي گذاشته زیرا

« و»جامعـه مجـازي   « حد زیادي به تحوالت ساختاري در جوامع بشري که به طـور عمـده ناشـی از   

رسـانه اي مطرح می باشند قابل بررسی می باشند. چنین تحوالتی موجب تغییر در محـیط » جهانی شدن 

را بـه دو جهـت نـوین یعنـی     صدا و سیما »محیط راهبردي « ده و به صورت موثري دامنه مفهوم شکشور

ساختار هاي جهانی و مجازي کشانده است. 
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جهانی شدن-2-3-8

یکی از اثرات بسیار مهم فنآوري هاي نوین اطالعاتی، افزایش ارتباطـات بـین المللـی اسـت کـه میـزان       

ایـن  کشور ها و جهان پیرامونی را حد زیادي خارج از باور هاي متعارف قـرار داده اسـت.  تاثیرات دو جانبه بین 

( تحوالت صنعت رسانه را دستخوش تغییر نموده ودامنه آن را از بازار هاي ملی به بین المللـی کشـانده اسـت   

Sylvia & Olmsted ,2004: ثـه کوچـک   امروزه به واسطه وجود این فنآوري ها یک تغییـر یـا حاد  ) .47

محلی می تواند به سرعت در مقیاسی جهانی مورد توجه قرار گرفته و اثرات غیر قابل باوري را در اقصـی نقـاط   

دنیا به وجود آورد. تنیده شدن سرنوشت مادي و معنوي جهان موقعیتی به وجود آورده است که علل بسـیاري  

د. پیشرفت بهـت انگیـز وسـائل ارتبـاطی نـوین      از پدیده ها را تنها می توان در متغیر هاي جهانی جستجو نمو

همـه وقـایع و   اطالع یـابی از درقرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان 

هـر چنـد در دورتـرین منـاطق     حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند. در عصر اطالعات هیچ حادثـه اي 

فرا زمـانی، فـرا مکـانی و    رو سه ویژگی ،جغرافیایی نیست و از اینمنحصر به یک منطقه-جهانی باشد

سرعت فوق العاده از خصیصه هاي ارتباطات در دنیاي  نوین است. 

سازمان و کشور ناچار است در کنار دیگران و در ارتباط بـا دیگـران ، طبـق    فرد ، ، شدنجهانی بحثدر 

بدین اکم است، مسائل خود را پیش ببرد.ی و در فضایی که اغلب بر آن رقابت حقاعده بازي جهانی و بین الملل

ترتیب،جهان امروز واجد ویژگی هایی است که با چند دهه قبل تفاوت بسیار دارد. انتظـارات روزافـزون جوامـع    

، حجـم  بشري ، توسعه سریع و فزاینده فنآوري ها اطالعاتی و ارتباطی ، گسترش مناسبات بین جوامع و ملـل 

سرسام آور روابط بین الملل و ... باعث شده ارتباطات اجتماعی در سطح جهانی به شدت افزایش یابـد. جهـانی   

شدن، موجب ارتباطات وسیع و گسترده در دو بعد واقعی و نمادین گردیده و راه را براي شـکل گیـري دنیـایی    

متفاوت از دنیاي گذشته فراهم نموده است.

در این بـاره اظهـار   دقیق و موجزي از جهانی شدن در دست نیست اما اندیشمندان زیادي هر چند تعریف

شـدت گیـري   جهانی شـدن را  ،گیدنز و والتزگروهی از اندیشمندان علوم اجتماعی همچون.نظر نموده اند

پیوند مـی زنـد، بـه    مناسبات و روابط اجتماعی در ابعاد جهانی می دانند که مکان هاي دور از هم را به یکدیگر

طوري که هر رویداد یا اتفاقی که در بعد محلی شکل می گیرد از حوادث سایر  مکان ها متاثر است و خود نیـز  
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بدین ترتیب ، جهانی شـدن بـه معنـاي توسـعه وابسـتگی      . قادر است در حوادث مکان هاي دیگر تاثیر بگذارد

:1383( طاهر خـانی  شده است آوردهاجتماعی و سیاسی متقابل و ارتباط میان ملل در حوزه هاي اقتصادي ، 

95.(

از جمله صـدا و سـیماي   بیشتر سازمان هاي رسانه اي» محیط راهبردي « فرایند جهانی شدن با پیدایش 

دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. این تغییـرات بـه صـورت مشـخص بـر روي      جمهوري اسالمی ایران،

فـرا روي  تاثیر گذاشته و با پشت سر گذاشتن مرزهـاي سـنتی و قـراردادي دنیـاي جدیـدي را     » مرز « مفهوم

گشوده است. در هم شکستن مرزهاي معنایی ، جغرافیایی و واقعی ، تعاریف جدیـدي از  سازمان هاي رسانه اي 

بـا  ند جهـانی شـدن   فرآیبه طور مثالتفاوت فاحشی دارد.آن ارائه می کند که با نوع سنتی محیط استراتژیک

ملت تعریف شـده انـد موجـب گردیـده     –تغییر در مرزها و همسایگان هر سیستم اجتماعی که در قالب دولت 

کشور دنیا بداند.200است تا هر کشور خود را همسایه حدود 

کشیده شدن دامنه مرز هاي معنایی به دنیاي بین المللی حامل فرصت ها و تهدیـدات نـوینی اسـت کـه     

بـا شکسـتن مرزهـاي    فراینـد جهـانی شـدن   پیش از این یا وجود نداشته و یا با این درجه از اهمیت نبوده اند. 

موجب التقاطی شدن نظام هاي معنایی، حذف بخـش هـایی از ایـن نظـام هـا و در      ، ساختگی و تسخیر جهان 

د مـی شـود.جهانی شـدن    نهایت اضافه شدن پاره هایی از معناهایی که محصول مدرنیته و جهانی شدن هسـتن 

این نظام هاي معنایی و هویت بخش را به سمت یکسان سازي با نمونه هـاي مشـابه در گوشـه و کنـار جهـان      

هدایت کرده و موجب گسترش ارزش هاي عام و جهان شمول بر اساس فرهنگ جهانی مدرنیته می شـود. بـه   

تند و فضاي عمومی و خصوصی در هـم مـی   یک معنا با جهانی شدن دیگر امور داخلی از امور خارجی جدا نیس

قرار می گیرد و مفهوم ملیت رو به ضعف می رود.» جهانی« در برابر » محلی« آمیزند. 

، با فشرده شدن زمـان و مکـان ، فواصـل در حـال کـم شـدن اسـت و روابـط         » آنتونی گیدنز «به تعبیر

، تنها افراد نیستند که سفر می کنند بلکه روابـط  اجتماعی از به محیطی به محیط دیگر منتقل می شوند. پس 

جا کنـدگی  اجتماعی نیز به گردش در می آیند، و این جابجایی لزوما یک طرفه نیست. بدین ترتیب ، از 

روابط اجتماعی و تاثیري که انسان ها و کارگزاران در این فرایند ها می گذارند رفته رفتـه وارد دوران جدیـدي   

.وعی خودآگاهی به جهان به عنوان مکانی واحد در حال شکل گیري استمی شود و ن
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جهانی شدن ، هر گونه اعمال نظارت ، کنترل و سانسور فرهنگی را بسیار پرهزینه و حتـی  از سوي دیگر ، 

ناممکن می کند. .جهانی شدن در کنار افزایش هزینه هاي اعمال قدرت ، هزینه هاي مقاومت را هم بـه میـزان  

چشمگیري کاهش می دهد. این مهم به واسطه شکل گیري نوعی حوزه مقاومت مجازي صورت می گیرد ، کـه  

.خود این حوزه مقاومت مجازي هم محصول پیدایش یک شبکه ارتباطی جهانی بسیار کارآمد است 

ي بـین المللـی در   در فرایند جهانی شدن ، حاکمیت فرادولتی به صورت دخالت سازمان هاعالوه بر این ، 

امور داخلی کشورها ظهور نموده است که در صورت عـدم انعطـاف در جهـت گیـري هـاي حاکمیـت داخلـی،         

قـدرت  در دنیاي جدیـد، ).1386:114( رومینا ، و فشار بین المللی فراهم می گرددزمینه هاي ظهور بحران 

مرزهاي جغرافیـایی حجـم انبـوهی از    اشتنو به دلیل شکاف بردها بر افکار عمومی کاهش یافته کنترل دولت

مـی  افکار عمومی که ساختار هرم قدرت را شـکل در شرایط جدید ،اطالعات غیر قابل کنترل مبادله می شود.

هـا در  . در نتیجـه قـدرت دولـت   نددهند، دیگر صرفاً تحت تاثیر تبلیغات سیاسی متمرکـز درون مـرزي نیسـت   

ي غیر متمرکز و محلی( فدرال) اختیـارات بیشـتري را از دولـت متمرکـز     هامقایسه با قبل کاهش یافته و نظام

کننـد تصـویر   مـی توسعه و اهمیت یافته و کشـورها سـعی   -افکار عمومی جهانی-گرفته اند. از سوي دیگر

موجه و مشروعی را در بین افکار عمومی جهان پیدا کنند. امروزه هزینه هـاي بـی اعتنـایی بـه افکـار عمـومی       

سنگین و سرسام آور شده است. جهانی

، به حدي که تنوع زیاد منـتج بـه رنـج    استها حق انتخاب انساناز دیگر خصوصیات جهانی شدن افزایش

در دنیاي جدید، حریم خصوصی انسانها شـدیداً مـورد نفـوذ رسـانه هـا قـرار       از سوي دیگر،انتخاب شده است.

تـر  اري قابل تعریف است. خواسته ها و نیازهاي انسانها متنـوع گرفته و چیزي به نام محدوده خصوصی به دشو

و در شیوه گذران اوقات فراغت تغییر بوجود آمده است و وسایل ارتباط جمعی اصلی ترین امکانات گذران شده

اوقات فراغت شده اند.

مجازي شدن-2-3-9

سیسـتمهاي رایانـه اي بـه    عظـیم از اي به مدد فناوریهـاي پیشـرفته مخـابراتی شـبکه     در دنیاي مجازي،

یکدیگر متصل شده و فضایی با ویژگی هاي کامال متمایز از دنیاي فیزیکی به وجود آورده اند که عـده اي آن را  

. در )1383زیده اند .(جاللـی فراهـانی،  را براي آن برگفضاي مجازي نامیده و عده اي هم عنوان فضاي سایبر
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زندگیمختلفهايعرصه،ارزانوسریع،جدیدابزاریکعنوانبهو ا نموده این فضا اینترنت نقش مهمی ایف

نوردیـدن دربااینترنت. استه بخشیدآنابعادبهمفهوم جدیديومعناجهاتبسیاريازودگرگونرابشر

نـه  اینترنـت و رایا همچنـین  .ه استکردتبدیلحضورعرصهبههمهبرايراجهان،مکانیوزمانیهايفاصله

، بر ساختارهاي سیاسی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر گذاشته و بـه عنـوان یـک وسـیله ارتبـاطی جدیـد و پویـا        

امکاناتی را فراهم ساخته است که از طریق رسانه هاي ارتباطی گذشته غیر ممکن بود .

سهمگین و بـا اهمیـت   تاثیر اینتر نت بر روي فرصت ها و تهدیدات محیطی در سازمان هاي رسانه اي نیز 

اینترنت ، چرخه حیـات محصـوالت   یکی از پژوهشگران در خصوص اثرات اینترنت چنین می گوید :بوده است.

مـی کنـد، موانـع    را تغییر می دهد، سرعت توزیع را افزایش می دهد، محصوالت و خدمات جدیدي را ایجاد 

ی به مقیاس را تغییر می دهد، موانع ورود را تغییر مـی  بازار هاي جغرافیایی سنتی را از بین می برد، صرفه جوی

دهد، تعریف مجددي از روابط بین صنایع، عرضه کنندگان، اعتباردهندگان، مشـتریان و رقبـا ارائـه مـی کنـد(      

).1385:52دیوید، فرد ، آر ، 

هه ي اخیـر بـه کلیـه    در طول داماهر چند شروع و تولد اینترنت از مسائل تحقیقاتی و علمی بوده است 

سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی رسوخ و نفوذ پیدا کرده است به نحوي که در حال حاضر به یکی شئون اقتصادي 

به ايفزایندهصورتبهاجتماعیعلومدانشمندان.از تاثیر گذارترین عوامل در جوامع انسانی تبدیل شده است

پیشـرفت  ، و معتقدنـد پرداختـه  اینترنتازاستفاده...سیاسی و فرهنگی ،اجتماعیابعاددرخصوصپژوهش

هاي خیره کننده در پردازش ، نگهداري و انتقال اطالعات به کاربرد تکنولوژي هاي اطالعاتی در تمامی زوایـاي  

).1383:21حیات اجتماعی انجامیده است( فرانک وبستر 

عات در سراسر جهان بوده و هر شخصی که به آن اینترنت ، داراي قابلیت عظیمی براي افزایش تبادل اطال

الین وجود دارد شـرکت کنـد و دیـدگاه هـا     -هاي مختلفی که در محیط آندسترسی دارد می تواند در حالت

ونظراتش را بیان و یا  به حجم گسترده اي از اطالعات و برنامه هاي ارائه شده از سوي دیگران دسترسی یابـد . 

واسـت هاي جامعـه اطالعـاتی   ترین ویژگیبعاد زندگی فردي و اجتماعی انسان از مهماینترنت در همه احضور

میـزان  ،آید اولین معیاربه میان میمشخصگیري جامعه اطالعاتی در یک جامعهوقتی صحبت از درجات شکل

دسترسی به اینترنت و استفاده از آن براي فرد، جامعه و سازمان است.
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نمـی  کـه می دانستطرفبیابزاريرااجتماعی ، اینترنتعلومحوزهدرپیشینپژوهش هاي

اینترنـت اثـرات وادار به رفتار هاي مختلف نماید. اما طـی سـال هـاي گذشـته،    رااجتماعیبازیگرانتوانست

دهنـد  است. تحقیقات متعدد نشان می بودهبینی بسیاريپیشغیرقابلعمدتاًوچشمگیرتحوالتدستخوش

وانسـان کـردن اجتمـاعی جدیـد اشـکال تولیـد درحـال اینترنـت .که فناوریهاي نوین اطالعـات ، از جملـه  

توانـایی .اینترنـت اسـت گذشـته عملکردهـاي واشـکال سـاختن متحـول و نیزفرهنگیجدیدعملکردهاي

وداردراعمـومی فرهنـگ ومردمحکومت وروابطاجتماعی،نهادهايبینروابطسطوحتمامبرتأثیرگذاري

تعـدادي از نظریـه پـردازان،   گفتـه بـه .تغییـر دهـد  نیزراهافرهنگخودوروابطنهادها،تواندمیواقعدر

اخـالق وارتباطـات ودوسـتی هـاي و نـرم الگوهـا نظیـر متغیرهاییبررامهمیفرهنگیاینترنت ، تأثیرات

می گذارد.برجايمصرف، نیزالگوهايارتباطی و

وطبقاتی شـده فاصلهو در راس آن اینترنت موجب کاهشیاطالعاتهايامروزه ، استفاده از تکنولوژي 

کاهشنیزراجنسیتیهايتفاوتحتیومی کنداعطاکاربرانبهجدیداجتماعیپایگاهمجازيفضايدر

زي سـلیقه هـا ، نزدیکـی    افزایش توانایی اعمال قدرت (تیم جردن) ، همگن سـا .الزارسفلد)ودهد(مرتنمی

خواست ها و انتظارات افراد (ژان کازنو)، افزایش مشارکت اجتماعی (ژان اسـتوتزل) ، گـذران اوقـات فراغـت و     

ورود مفاهیم جدید در زندگی روزمره (دانیل بل) ، امکان برقراري سریع  ارتباط ، اطالع از اخبار و رویـدادهاي  

یابی سریع به یافته هاي علمی جدید، کاهش هزینه هـاي ارتبـاطی   جهانی (مک لوهان ) ،تبادل فرهنگی، دست

از مزایـاي عمـده و کارکردهـاي قابـل توجـه      …،آزادي در تبادل اطالعات ، افزایش میزان آگاهی عمـومی و  

گسترش استفاده از ارتباطات اینترنتی بشمار میروند.

ت به وجود می آیند بر فرهنـگ و قـدرت نیـز    فرایند هاي دگرگونی اجتماعی که توسط اینترنبا این حال،

شبکه هـاي  عمیقا تاثیر می گذارند. جلوه هاي فرهنگی از تاریخ و جغرافیا منتزع می شوند و عمدتا از طریق

می گردنـد. تصویري دیجیتال جذب–متن شنیداري ارتباطات الکترونیک منتقل می شوند و در نهایت در ابر

آن چند رسانه اي بـودن  تعاملی، فرامتنی، وبا رسانه هاي پیش از خود ،اینترنتبرجستهتفاوت، به طور کلی

هـاي زیـادي بـا    انـد کـه تفـاوت   ایجـاد کـرده  ارتباطات فردي و اجتماعی است. این امتیازات تحول شگرفی در 

ت را چنین بـر  اثرات اینترن»    مک میالن و داونز «اي یعنیهاي مرسوم دارد. دو محقق رسانهها و رسانهشیوه
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سازي به جاي اقناع، داشتن کنترل بیشـتر از سـوي اسـتفاده کننـده،     معناي آگاهتعامل بیشتر به،می شمارد:

برقـراري  کننـده، ارتباط به صورت دو سویه به جاي ارتباط یک سویه، فعالیت بیشتر از طرف استفادهبرقراري

احساس بـاالیی از وقـوع در یـک    انجام ارتباطی همراه باپذیر و نه زمان ثابت و سرهاي انعطافارتباط در زمان

).  370: 2001مکان (تانکارد، 

تـأثیر  وکاربردهـا اینترنـت درپژوهشه هايحوزسودمندترینوجالب ترینازیکیاخیرلهايسادر

بـر أثیرگـذاري تتواناییپژوهش هاي جدید نشان می دهند که اینترنت.استبودهاینترنتسیاسی اجتماعی

تواندمیواقعدروداردرافرهنگ سیاسیومردمحکومت وروابطسیاسی،نهادهايبینروابطسطوحتمام

کـنش دادنتغییـر حـال درتغییر دهد. واقعیت این است که اینترنتنیزراهافرهنگخودوروابطنهادها،

ـ ایـن .جوامع گوناگون می باشدسیاسی درواجتماعیهاي روابـط وجامعـه معـانی سـازي همگـن ازدرون

میبدلهنجاريوتحلیلیمشکلیبهمواردایندوي هرکه-آوردمیعملبهممانعتشهروندانسیاسی

حکومـت، هـاي شـیوه ، مردمساالريجوانبتمامبرتوجهیقابلتأثیراینترنتتحلیل،بر اساس این.گردد

جابجـایی  وتغییـر شـهروندان، بـین روابـط ومردم،جریانـات وتحکومـ بینروابطآنها،هايروشنهادها و

.گذاشتخواهدتصمیم گیريومشاورهزمانوسنتیمرزهايوسیاسیواحدهاي

( در عرصه سیاسی جامعه اطالعاتی ، تکنولـوژي هـاي دیجیتـالی   به همین دلیل گفته می شود 

شـده  تبـدیل ازي و تسریع فرایند دموکراتیزه شدن سـاختار سیاسـی  راه اندالکترونیکی) به ابزار مهمی جهت 

الگوهاي حاکمیت ، اعمال اقتدار ، انتخابات، مشارکت، رابطه مـردم حاکمیـت ،   . در این تحول ساختاري،است

پاسخگویی نظام حکومت در برابر مردم ، مرزهاي نظارت و کنترل و بسـیاري دیگـر و مهـم تـر از آن ترکیـب      

دچار تغییرات اساسی گردیده اند.مدنی، و شهروندي حقوق فردي ،

قواعد و ابزار هاي جامعه اطالعاتی ، جهان را یکپارچه به هم مرتبط ساخته و باعـث شـده   از سوي دیگر، 

ها ، ارزش ها و دغدغه ها به سرعت از مرزها نفوذ کند و در همه جهان پخش شـود و  اخبار، اندیشه ها ، الگوه

ن به سرعت به کانون مولد آن باز گردد. در عرصه هاي اجتماعی جامعه اطالعـاتی ، الگوهـاي کـار،    بازخورد آ

فراغت ، معاشرت و سرگرمی نیز تغییر کرده است و در سطح سازمان باعث پیـدایش الگوهـا و سـاختار هـاي     

).1383:121جدید سازمانی شده است. ( سلطانی فر ، 
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ماهواره -2-3-10

بر اساس فنآوري هاي کـه  ز توسعه فنآوري ماهواره در نیمه دوم قرن بیستم ، سیستم هاي ارتباطی تا قبل ا

منجـر  توسعه سیستم هاي ارتبـاطی، .)Mc Master,2002به آرامی پیشرفت می کردند به وجود می آمدند(

زمان هاي رسانه اي ی ساارتباطظرفیت در بسترهاي الزم براي شکل گیري دامنه گسترده اي از تغییربه ظهور

. و بدین ترتیب با فراهم شـدن زیرسـاخت هـاي الزم زمینـه بـراي      )Sterling & Kittross, 2003گردید (

رسانه اي به سراسر جهان ارسال کنـد بـه   چندشکلیدر رانوینی که بتواند اطالعات فنآورهاي ارتباطیورود 

وجود آمد.

رسـانه  ها دالر به درون صنعت رسانه ها بود که به سـازمان هـاي   سال سرازیر شدن میلیارد1989سال 

اي فراملیتی امکان داد از طریق ماهواره یا کابل به فتح فضاهاي پهناور جغرافیایی و بازار بالقوه آن هـا بپردازنـد   

نظـر  بریزند که نظام هاي ملی پخش صـوت و تصـویر در بـر گرفتـه بـود. بـه       فرو» دیوار هایی « و بدین گونه 

بـی ثبـاتی   بسیاري از مفسران، بهبود و توسعه فنآوري هاي پخش کابلی و ماهواره اي، نقش درجه اولی در

تلویزیون هاي کابلی و ماهواره اي با افزایش فـراوان شـبکه هـاي    بدین ترتیب .نظام سابق تلویزیون ایفا کردند

و فضاي رقابت را بـه محـیط بـین    گشتهسل پیش رسانه هاي نگوناگون باعث پراکنده و تقسیم شدن مخاطبان 

.الملل منتقل نمودند.

هـاي  اهـرم از به شکل سنتی کنترل اطالعات وتفریحات، و از این طریـق، کنتـرل عقایـد و برداشـت هـا      

این مهم  به شکل رسانه هاي جمعینسل اولکه در عصربوده استدر شکل تاریخی آنقدرت دولتمنازعبال

، به استثناي ایاالت متحده ، اکثر برنامه هاي تلویزیـون  1980تا اوایل دهه .گرفتمی ی صورت کاملت به نسب

در کنترل دولت بود، و رادیوها و روزنامه ها حتی در ممالک دمکراتیک تحت قید و بند هاي بالقوه جدي دولـت  

، در سـاعت هـاي   1980در سـال  در ایاالت متحده ، سـه شـبکه اصـلی    ).1380:308،قرار داشتند( کاستلز 

درصد 65به 1990در صد مخاطبان را به خود جذب می کردند، ولی این میزان در سال 90پربیننده بیش از 

در 60این میزان کمی بـیش از  1995کاهش یافت و این روند از آن زمان شتاب بیشتري گرفته است،در سال 

).1380:394،صد بود( کاستلز
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عمـده و  هايحوزه دولت ملی با چالشبا ظهور فنآوري هایی چون ماهوارهه مشاهده می شودبدین وسیل

و کانـال هـاي ارتبـاطی    تنـوع رسـانه هـا   و ، انعطـاف پـذیري  جهانی شدن گردیده اند.مرتبط با یکدیگر روبرو

پخـش  اده اسـت. کنتـرل افکـار عمـومی قـرار د    چون از دست دادن ییدر برابر چالش هارا بسیاري از کشورها 

مستقیم برنامه ها از طریق ماهواره ، طیف برنامه هاي تلویزیونی را به شدت گسترش داد و مقامات را براي آزاد 

سازي ارتباطات به طور کلی و برنامه هاي تلویزیونی به طور خاص تحت فشار قرار داد. این امر به رشـد انفجـار   

افـزایش  .ش اعظـم تلویزیـون را از دسـت دادنـد    دولت ها کنترل بختهیه برنامه هاي تلویزیونی انجامید و گونه 

کـه همـه مـردم همزمـان برنامـه      موجب مـی شـود   ماهواره اي کانال هاي توزیع و شبکه هاي رادیو تلویزیونی 

برقرار و بخـش زیـادي   رسانه ها ارتباط ویژه اي و هر فرهنگ و گروه اجتماعی با سیستمنکنندیکسانی را نگاه 

.فراغت خود را صرف تماشاي برنامه هاي ماهواره اي نماینداز اوقات

تلویزیون هاي دولتی و عمومی با مشاهده این که در سال هاي اخیـر تعـداد بینندگانشـان بسـیار کـاهش      

تجـاري  « یافته اند، تصمیم گرفته اند تا برنامه هاي خود را تغییر دهند. از این رو ، بـا روي آوردن بـه سیاسـت   

افـزایش فـیلم   سعی نموده اند تا با این مشکل روبرو شـوند. و نیز افزایش تعداد برنامه هاي مردم پسند» کردن

مـی  »برنامـه هـاي تفریحـی   « هاي سینمایی ، فیلم هاي تخیلی ، مسابقه هاي ورزشی ، و آن چه امریکایی ها 

ته اند زمان بندي برنامه ها را تغییـر  نامند از جمله این اقدامات بوده است. همچنین تلویزیون هاي دولتی توانس

پربیننده تر به پخـش برنامـه   دهند و برنامه هاي فرهنگی و مستند را به ساعات دیرتر شب برانند و در ساعات

) .1384:45رابوي و دیگران، وبراي عموم بپردازند( اتکینسون» جذاب تر « هاي 

ر و دنیاي بنیاد گرایی ، به ندرت می تـوان کشـوري را یافـت    غیر از چین، سنگاپودر پاسخ به این تحوالت،

شاهد تغییـرات بنیـادي   90و اواسط دهه 80که ساختار نهادي و اقتصادي رسانه ها در آن ها بین اواسط دهه 

نبوده باشد. رادیو و تلویزیون به مقیاس وسیعی خصوصی سازي شد و آن دسته از شبکه ها که همچنان دولتـی  

اغلب از شبکه هاي خصوصی قابل تشخیص نبودند زیرا آن ها تابع اصل نظر مخاطبان و یـا عوایـد   ،باقی ماندند

).1380:309، تبلیغاتی شدند( کاستلز

در یک نتیجه گیري کلی می توان گفت که مهم ترین تغییر در دو دهه گذشته رفـع موانـع موجـود بـراي     

ی مـی باشـد. بـه همـین دلیـل در دنیـاي مـدرن صـنعت تلویزیـون          به بازار شبکه هاي ماهواره اي و کابلورود
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Picard  ,2004)دستخوش یکی از تغییرات گسترده و سریع در بازار گردیده اسـت  : . ایـن تحـوالت بـه    (7

انحصار تلویزیون هاي دولتی و ملی پایان داده و فضاي رقابتی جدیدي را پیش روي مدیران این گونـه سـازمان   

در این فضاي جدید مخاطبان قدرت انتخاب بیشتري یافتـه و زمینـه بـراي تقسـیم هـر چـه       ت.ها قرار داده اس

بیشتر آن ها در بین رسانه هاي گوناگون داخلی و خارجی فراهم می گردد.

چھارمبخش 

آشنایی با صدا و سیمای 
جمھوری اسالمی ایران
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مقدمه-2-4-1

پرداخته خواهـد شـد.  در این بخش از پژوهش به معرفی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران از آغاز تاسیس تاکنون مواجه با تغییرات متعددي در مالکیت، اهـداف ،  

. به جزء مقطع کوتاهی در را در فضاي رسانه اي به عهده داشته استبرنامه ریزي بوده و نقش هاي گوناگونی 

سازمان هـاي دولتـی بـوده و    این سازمان در زمره عد از انقالب هم قبل و هم بآغاز به کار تلویزیون در ایران 

در یک بازار انحصاري فعالیت می نموده است.

مالکیت صدا و سیما دولتی بوده و رئـیس  1368قانون اساسی بازنگري شده در سال 44بر اساس اصل 

نظـارت بـر ایـن سـازمان     ، ون ایـن قـان  175توسط رهبري منصوب می گردد. بنا بر اصل 110آن برابر اصل 

( هـر کـدام   توسط شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراي اسالمی

هـاي بـرق   بودجه صدا و سیماي ایران از محل هزینه آبونمـان (کـه روي قـبض   دو نفر) صورت خواهد گرفت. 

طور از محـل فـروش زمـان پخـش     لس و همینشود )، بودجه تخصیص توسط مجمشترکان ایرانی منظور می

تأسیس فرستنده و پخـش برنامـه هـاي    بر اساس قانون شود.رادیو و تلویزیونی به تبلیغات بازرگانی تامین می

هرنقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقـدام  رادیویی و تلویزیونی در

آمده و تحت تعقیـب  هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیري به عملچنین رسانهتأسیس یا بهره برداري از به

.قانونی قرار خواهند گرفت

تـدوین اسـتراتژي در دسـتور کـار     تاکنون دو بار به صورت رسمی ،نشان می دهداسناد تاریخی مطالعه 

ادامه پیـدا نمـود.در سـال    1357ال آغاز و تا س1353اولین تالش در سال مدیران سازمان قرار گرفته است.

تدوین و جهت اجرا به قسمت هاي مختلف ابـالغ  "افق رسانه" دومین استراتژي سازمان تحت عنوان 1383
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مـروري کوتـاه   در ایران رادیو و تلویزیونپیدایش تاریخچهجداگانه مطالعهپس ازدر ادامه این بخش گردید.

( خواهد شد. مطالعه فرایند تدوین اسـتراتژي فعلـی صـدا و سـیما    1353در سال بر فرایند تدوین استراتژي

.پایانی این بخش را تشکیل می دهدقسمتافق رسانه )

رادیو-2-4-2

مـی  بـر برنامه هاي رادیو برلن و رادیو آنکـارا  تاریخچه استفاده از رادیو در ایران به استفاده مردم از

. بنگـاه سـخن   گردیـد اضـافه  آن ها دوم رادیوي تبلیغاتی شوروي نیز به انیپس از شروع جنگ جهکهگردد

و بـه جمـع رادیـو هـاي فارسـی زبـان       برنامه زبان فارسی خود را شروع 1319بریتانیا نیز از دي ماه پراکنی

قـوت  در ایـران به تـدریج اندیشـه ایجـاد رادیـو    با گسترش راه اندازي رادیو توسط کشورهاي مختلف پیوست.

ت.  گرف

(در اساسنامه سازمان پرورش افکار، با هدف کنتـرل و هـدایت افکـار عمـومی    به دنبال تصویب

کمیسیون هاي شش گانه آن از جمله رادیـو تشـکیل شـدند. کمیسـیون رادیـو در      )1317دوازدهم دي ماه

کیلـو وات را بـه کمپـانی   20و 2سفارش ساخت دو دستگاه فرستنده موج کوتاه به قدرت 1317بهمن ماه

صورت گرفت. پـس از  1318اندازي این فرستنده در اواخر سال استاندارد انگلیس صادر کرد. کار نصب و راه

اردیبهشـت مـاه   سازي یک استودیوي موقت ، سرانجام رادیو تهران در چهارمنصب دستگاه فرستنده و آماده

.واگذار گردید،کل انتشارات و تبلیغات نامیده شدافتتاح  و اداره آن به سازمانی که اداره 1319

جامعه ما جاي گرفت. نگـاهی بـه   کند، در ذهنیترادیو در ابتدا به عنوان ابزاري که موسیقی پخش می

بخـش عمـده اي را تشـکیل مـی داد و اخبـار و      دهد که موسیقیفهرست برنامه هاي رادیو در آغاز نشان می

گفتارها شـامل تـاریخ و جغرافیـاي ایـران، کشـاورزي، خانـه داري،       .عدي جاي داشتندگفتار در مرتبه هاي ب

ادامه داشـت.  1330بود و هدف خاصی را دنبال نمی کردند. این روند برنامه ها تا سال بهداشتی و مانند آنها

ی را فـراهم  اراضـ به منظور زمینه سازي براي تغییرات مورد نظر رژیم، رادیو زمینـه اصـالحات  1332سال از

گسترش یافت. در نیمه اول رادیو بیست و چهار ساعته شد و ساعتهاي پخش محلی1339می کرد. در سال 
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به مجمـوع برنامـه هـاي    (FM)فرستنده اف. امبرنامه سوم تهران و1346برنامه دوم رادیو و سال 40دهه 

.رادیویی افزوده شدند

تلگـراف و تلفـن نهـاده شـد و در     بر عهده وزارت پسـت و 1348گسترش شبکه رادیویی کشور از سال 

شمار مسؤولیت هاي سازمان رادیو و تلویزیـون ملـی   ، پس از ادغام رادیو و تلویزیون، این مهم در1350سال 

کیلـو واتـی مـوج کوتـاه کمـال آبـاد تهـران و        350و 250فرسـتنده هـاي   ایران درآمد. از این تاریخ به بعد

52ــ 53طـی سـالهاي   .موج متوسط دشت قراین مورد بهره برداري قـرار گرفتنـد  وواتیکیل200فرستنده 

جیرفت، سیرجان و تایباد به شبکه رادیویی کشور پیوست. فرستنده هاي بم، مریوان، اردبیل، بناب، بندرلنگه،

یلـو وات  ک7530رسـید و قـدرت مجمـوع آنهـا از     68سراسر ایران بـه  تعداد فرستنده هاي رادیویی در

تنها شبکه فعال رادیویی کانال اول رادیو بود در کنـار آن، کانـال دوم رادیـو و هفـده     1356در سال .گذشت

مرکز شهرستان، فعالیت رادیویی محدود داشتند.

عالوه بر شبکه سراسري رادیو، رادیو قرآن نیز با سه ساعت تولید و شش سـاعت پخـش   1368در سال 

شبکه اصلی و فعال رادیو، شبکه اول سراسـري بـود و عـالوه    1372فعال بودند.در سال تکراري) (سه ساعت 

رادیو تهـران و رادیـو پیـام    بر آن، شبکه دوم و رادیو قرآن با زمان پخش بسیار محدود مشغول فعالیت بودند.

نیز پخش برنامه هاي خود را از نیمه دوم همین سال آغاز کردند.

بسـیار شـتابدار و چشـمگیر بـوده     1376تا 1372شبکه هاي رادیویی طی سالهاي توسعه برنامه ها و 

شـبکه 11تعداد شبکه هاي فعال رادیـویی در معاونـت صـدا بـه     1376است؛ به گونه اي که در پایان سال 

شبکه تهران ،شبکه قرآن ، شبکه جوان، افزایش یافت. شبکه سراسريشبکه استانی و محلی39سراسري و 

رادیـو  و شـبکه صـداي آشـنا   ، شبکه سـالمت ، شبکه ورزش، شبکه معارف، شبکه فرهنگ، ه پیامشبک، 

http:/ hozeriasat .irib .ir( یـازده شـبکه سراسـري مـی باشـند کـه در حـال فعلیـت هسـتند         گفتگو

/tarikhche .php ?page =radio(  .

تلویزیون-2-4-3
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رساند کـه بـر اسـاس آن بـه     ماده اي با چهار تبصره را به تصویب1337مجلس شوراي ملی در تیرماه 

فنی آن را به تشـخیص وزارت پسـت وتلگـراف و    دولت اجازه داده می شد یک فرستنده تلویزیون و کلیه ابزار

بـا چنـین امکانـاتی نخسـتین     .نیز از پرداخت مالیات معـاف باشـد  سالتلفن در تهران به کار اندازد و تا پنج 

اولین برنامه خود را پخش 1337جمعه یازدهم مهرماه بعد از ظهر روز5ایران در ساعت تلویزیونی فرستنده 

شـب  10بعد از ظهر تـا سـاعت   6نامیده می شد، در ابتدا هر روز از » ایرانتلویزیون«کرد. این فرستنده که 

به صورت یک بخش کامالً خصوصی اداره می شد و متکی به درآمد خـود از » ایرانتلویزیون«.نامه داشتبر

بـه  پس از یکسال فعالیت این سازمان برنامه هاي روزانـه خـود را در تهـران   .هاي تجاري و تبلیغات بودآگهی

فرستنده تقـویتی  ادان و یک، فرستنده دیگري در آب1340پنج ساعت افزایش داد و پس از سه سال در سال 

فعالیت تلویزیون در تهیه و پخش یک سلسله برنامه هاي سرگرم کننـده ،در آغاز.هم در اهواز تأسیس کرد

خالصه می شد. 

را دولـت ایـران  ،و شناسایی این رسانه به عنوان ابزار نشر فرهنگ و تبلیغات» ایرانتلویزیون«رونق کار

فرانسـوي از سـوي   یـک گـروه  1343مؤسسه تلویزیونی انداخت. بنابراین در سال به فکر جدي تأسیس یک

سرانجام پس از تصویب طرح ایجـاد  .سازمان برنامه و بودجه مأمور بررسی و طراحی یک مرکز تلویزیونی شد

در با امکاناتی ساده، پخش برنامـه هـاي آزمایشـی را    تلویزیون ملی ایران، یک دستگاه کوچک به وجود آمد و

تلویزیون در آن زمان به یک اسـتودیو، سـه دوربـین و دو دسـتگاه ضـبط      آغاز کرد. امکانات فنی1345سال 

کوچکی در مدت سه ماه آماده شده بود، محدود می شـد. پـس ازمـدتی کمتـر از دو     مغناطیسی و ساختمان

یش یافـت و چنـد مـاه    مرکز شهرستانی تلویزیون در ارومیه گشا، نخستین1347سال، در هفدهم مرداد ماه 

عباس شروع به کار کرد. فعالیت مراکز تلویزیونی به تدریج یکی پس از دیگـري آغـاز   بعد مرکز تلویزیون بندر

سـنندج و اصـفهان   توان به مراکز شیراز، کرمانشاه، تبریز، زاهدان، خراسان، کرمـان، که از میان آنها میگشت

مخابرات ماهواره اي اسد آبـاد همـدان در   ب و راه اندازي مرکزاشاره کرد. به دنبال گسترش امکانات فنی، نص

گشت.ایستگاه هاي خارجی میسر ، تبادل برنامه هاي تلویزیونی را با1348سال 
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با پیوسـتن تلویزیـون ایـران بـه     خریداري کرد وبخش خصوصی دولت تلویزیون ایران را از ،مدتیپس از 

مختلف ادامه یافت. برنامه هـاي جـاري تلویزیـون ملـی     یونی از دو کانالتلویزیون ملی، پخش دو برنامه تلویز

نامیـده شـد.   » برنامـه دوم «هایی که از تلویزیون ایران سابق پخش می شد، نام گرفت. و برنامه» برنامه اول«

یان دانشـجو برد کمتر، و محتوایی به ظاهر پخته تر، رو به سوي اقلیت هایی چون روشـنفکران و برنامه دوم با

.داشت و تماشاگران برنامه اول را اکثریت مردم تشکیل می دادند

داشتند. نخسـت شـبکه آموزشـی    به غیر از برنامه اول و دوم، دو کانال دیگر نیز فعالیتدر آن سال ها ، 

آغاز کـرد و آمـوزش تخصصـی جوانـان دوره     کارش را زیر نظر وزارت آموزش و پرورش1355که از مهر ماه 

دیگر تلویزیون بین المللی بود که تمام برنامه هـایش را بـه   ي ابتدایی و متوسطه را بر عهده داشت و کانالها

ین فرستنده تلویزیونی به همراه یک فرستنده رادیویی که برنامه بـین المللـی   .زبان انگلیسی پخش می کرد

رنامـه هـاي سـرگرم کننـده بـراي     شد، کار ارایـه اطالعـات و اخبـار و همچنـین فـراهم آوردن ب     خوانده می

.آمریکائیان مقیم ایران را انجام می داد

نخستین مراکز تولید و پخش رادیو و تلویزیون افتتـاح و بـا توسـعه شـبکه     1347درسال بدین ترتیب ، 

تلویزیـون ملـی ایـران بـه تـدریج مراکـز تولیـد رادیـو تلویزیـونی را بـا          1348مخابراتی و مایکروویو از سال 

تلویزیـون آذربایجـان (مرکـز    1347در مـرداد سـال   . کنـد مـی  هاي مختلف در سطح کشور مرتبط ایستگاه

ارومیه) و چهارم آبان همان سال تلویزیون خلیج فارس (مرکز بندرعباس) آغـاز بـه کـار کردنـد. از اول سـال      

ن عملـی گردیـد. در   استفاده از فرستنده ي تلویزیون به وسیله ي نصب دستگاه هـاي رلـه در اصـفها   1348

چهارم آبان همین سال تلویزیون فارس (مرکز شیراز) کار آزمایشی خود را شـروع نمـود. (ایـن فرسـتنده روز     

تلویزیون گیالن (مرکـز رشـت) و روز   1349اردیبهشت سال 18رسما افتتاح گردید). روز 1349آبان 27

وتنده هاي خلیج فارس (مرکـز خوزسـتان)  فرس1349آبان 12،چهارم آبان همان سال تلویزیون کرمانشاه

( تلویزیون آذربایجان (مرکز تبریز) برنامه هاي خود را آغاز کردنـد  1350از اول سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/(
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درصد منـاطق روسـتایی   45و درصد مناطق شهري93آمار تلویزیون، طبق برآورد اداره1355تا سال 

برنامه هاي تلویزیون به صـورت رنگـی از همـین    ایران زیر پوشش برنامه هاي تلویزیونی قرارگرفته بود. بخش

پخش شده بود.1350به صورت آزمایشی در سال سال شروع شد. بیش از آن چند برنامه رنگی

در حـال  پانزده مرکز تلویزیونی در شهرسـتانها فعالیـت داشـتند.   ودو شبکه تلویزیونی 1357تا سال 

جـام جـم   ◌ٔ شبکه، 2جام جم ◌ٔ شبکه،1جام جم ◌ٔ شبکه( شبکه برون مرزي7، شبکه سراسري7، حاضر

در کنار شبکه هاي استانی مشغول تولیـد  ) پرس تی وي، سحر◌ٔ شبکه، الکوثر◌ٔ شبکه، العالم◌ٔ شبکه، 3

باشند و در همه مراکز استانها و چنـد شهرسـتان، مراکـز تلویزیـونی فعالیـت گسـترده اي       و پخش برنامه می

به شرح زیـر  به همراه گرایشات عمده آن هاي اسالمی ایرانسیماي جمهورسراسريدارند.اکنون شبکه هاي

باشند:می

 اجتماعی) - (گرایش عمده: سیاسی 1شبکه

 فرهنگی) - (گرایش عمده: اجتماعی 2شبکه

 ورزش) - سرگرمی - (گرایش عمده: جوانان 3شبکه

 خبگان) ن- فرهنگی - (گرایش عمده: علمی 4شبکه

شبکه خبر سیماي جمهوري اسالمی ایران

شبکه آموزش سیماي جمهوري اسالمی ایران

ي اسالمی ایرانشبکه قرآن سیماي جمهور

بررسی فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیما-2-4-4

بـراي  رادیـو تلویزیـون   سـازمان مطالعه اسناد و مدارك موجود نشان مـی دهندکـه پـیش از انقـالب،    

A. D)آرتـوردي تیـل  دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اش، قرار دادهایی با مؤسسه آمریکـایی  . L)

تحقیقات الزم دسـت زدنـد. پـس از مطالعـه    عمالً به بررسی و1353و مسئولین سازمان از سال کرددمنعق

در نقاط مختلف جهان، نتایج تحقیقات طی سـمینارهاي  هاي موجود در سازمان هاي مشابهطرز کار و روش
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بعـد طراحـی شـد.    گرفت و خطوط اصلی فعالیت هاي سازمان براي ده سالمتعدد، مجدداً مورد بررسی قرار

پس از تصویب ساخت کلی، مسئولین سازمان به طراحی زیر نظامهاي اداري، مـالی،  56و 55طی سال هاي 

اضافه رادیـو  هاي حقوقی و دستمزد و مشابه آن پرداختند و شبکه هاي اول و دوم رادیو و تلویزیون بهبرنامه

بـه ثمـر رسـیدن انقـالب اسـالمی      تامربوط به آنو تلویزیون بین المللی ایجاد شدند. این ساخت و نظامهاي

. ایران ادامه داشت

بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران تالش هاي گوناگونی جهت تطبیق با تحوالت محیطی به دو صورت 

رسمی و غیر رسمی صورت پذیرفت. آخرین نوع از این تالش ها مربوط به تدوین استراتژي سـازمان در سـال   

ماموریـت ، چشـم   " افـق رسـانه   " از آن یاد می شود. در سـند  » افق رسانه « است که تحت عنوان 1383

انداز، راهبرد ها و برنامه هاي سازمان بر اساس تلفیقی از چند مدل شناخته شـده تـدوین اسـتراتژي تعیـین     

) سـازگار  1998( ) و برایسـون  1998این مدل ضمن آن که با مدل پیرس و رابینسـون (  گردیده است.

در بر دارد.نیز بوده بخش اعظم عناصر آن ها را 

فرصت ها و تهدیدات

قوت ها و ضعف ها

مدل تدوین استراتژي در افق رسانه- 9-2شکل شماره 

تحوالت محیطی مروري اجمالی بـر تحلیـل محـیط خـارجی و     نظري پس از تحلیل ند افق رسانهدر س

داخلی سازمان و چالش هاي پیش رو ، تهدیدها ، فرصت ها، نقاط ضعف و قـوت سـازمان ، صـورت گرفتـه و     

مسائل استراتژیک

گزینه هاي استراتژیک

ماموریت و 
اهداف کالن 

چشم انداز

تحلیل محیط خارجی

تحلیل محیط داخلی

آینده نگري
قانون اساسی

ساله20چشم انداز 
دیدگاههاي امام راحل 

و مقام معظم رهبري

انتخـــــــاب 
استراتژي
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درج "اهم سـازوکار هـاي اجرایـی    "و نیز "، اولویت هاي کتاب برنامه "چشم انداز "، "ماموریت"سپس

گردیده است.

به قلمرویی اطالق شده است که تحت کنترل و دخالـت مـوثر سـازمان قـرار     در این سند محیط سازمان

این محیط به دو محیط داخلی وخارجی تقسـیم و تعـاریف   اما سازمان از تحوالت آن تاثیر می پذیرد.،نداشته

رسانه محیط داخلی به عوامل درونی سازمان که موثر جداگانه اي براي آن ها ارائه گردیده است. در سند افق 

سیسـتم هـاي مـدیریتی ،    بر عملکرد آن است اشاره دارد.عواملی از قبیل منابع انسانی، ساختار و تشـکیالت  

آموزش، محصوالت و .. جزئی از محیط داخلی است که تحلیل آن ها موجب شفاف شدن نقاط ضعف و قـوت  

می گردد.آن و حرکت به سوي چشم انداز یک سازمان در ایفاي ماموریت 

همـه شـرایط و عـواملی اسـت کـه بـر       محیط خارجی یک سازمان در برگیرنده "افق رسانه "در سند 

انتخاب گزینه هاي استراتژیک سازمان اثر دارند و بر خـالف محـیط داخلـی نوعـا از کنتـرل سـازمان خـارج        

در تحلیـل  الملـل شـود.  بـین ل محیط عملیاتی ، محـیط دور و محـیط  محیط خارجی می تواند شامهستند.

محیط خارجی یک سازمان موضوع مهم تهدیدها و فرصت ها رخ می نماید. تهدید هایی کـه در سـر راه یـک    

سازمان در نیل به اهداف آن وجود دارد و فرصت هایی که می تواند در صورت برنامه ریزي صحیح و اسـتفاده  

ا مسیر حرکت سازمان را در دستیابی به چشـم انـداز مطلـوب و ایفـاي ماموریـت آن همـوار       به موقع از آن ه

به محـیط رقـابتی ، محـیط تکنولوژیـک ، محـیط فرهنگـی ،       در این سند محیط سازمان صدا و سیما نماید.

محیط اقتصادي و محیط سیاسی تقسیم گردیده است.

قبیـل وضـعیت رقبـا، رسـانه هـا و کاالهـاي جـایگزین و        در محیط رقابتی مسائل استراتژیک چندي از 

تحول در موقعیت انحصاري صدا و سیما و پایـان حضـور بـی رقیـب     ست.امخاطبان مورد مطالعه قرار گرفته 

ورود رقبـاي جدیـدي   تا حد زیادي آرایش محیط رقابتی را بر هـم زده اسـت.  سازمان در صحنه داخل کشور 

رنت، ویدئو ،  بازي هاي رایانه اي رابطه صدا و سیما را بـا مخاطبـان سـنتی    چون شبکه هاي ماهواره اي، اینت
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در خود را سست نموده است. در سند راهبردي به این تحوالت از دو زاویه تهدید و فرصـت نگریسـته شـده و    

محاسبات استراتژیک گنجانده شده است.

ترتژیکی نظیـر رشـد تکنولـوژي رسـانه و     در مطالعه محیط تکنولوژیک سازمان به موضوعات و مسائل اسـ 

خصوصا پدیده دیجیتالی شدن، ورود و ظهور کامپیوتر در فرایند برنامه سازي ، پدیده همگرایی میـان رسـانه   

هاي مختلف، ظهور رسانه هاي تعاملی، بسط امکان پخـش مـاهواره اي ، دسترسـی لحظـه اي مخاطبـان بـه       

مختلف سـازمان اعـم   بخش هايدراین تحوالت هاي زیادي که در کنار فرصترسانه ها اشاره گردیده است. 

و سازمان را هزینه هاي زیادي بر سازمان تحمیل نموده به وجود آورده اند از آموزش، مشاغل ، تولید و پخش 

با چالش هاي فراوانی روبرو گردانده اند.

و در ذیـل  "محیط فرهنگی "ست سومین عامل محیطی که در سند افق رسانه مورد توجه قرار گرفته ا

( قطبی شـدن جامعـه و چنـد    است. جهانی سازي، گذار فرهنگی و انقطاب اجتماعی"محیط اجتماعی "آن 

، بحث جوانان ، گسترش سطح تحصیالت در جامعه ، بحث زنان، رشـد انحرافـات اجتمـاعی ،    پاره شدن آن ) 

زایی دستگاه ها و نهـاد هـاي متـولی فرهنـگ و بـاالخره      بروز مسائل مستحدثه در ارتباط با رسانه، عدم هم اف

از جمله مباحث مهمی هستند که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.رشد مکاتب انحرافی در جامعه

گام در مطالعات محیطی در افق رسـانه را تشـکیل مـی دهد.رشـد اقتصـادي      محیط اقتصادي چهارمین 

، تغییـر  ه، عدم هم افزایی دستگاه ها و نهـاد هـاي متـولی فرهنـگ در کشـور      ایران و گسترش نیازهاي جامع

از سـر فصـل هـاي ایـن بخـش      مخاطبان،الگوي توزیع زمان کار و استراحت ، بروز نیاز هاي جدید اقتصادي 

هر یک از این مولفه ها محیط استراتژیک صدا و سیما را دستخوش تحوالت عمیق تشکیل می دهند.مطالعه

تهدیدات و فرصت هاي فراوانی را فرا روي سازمان قرار می دهند.ونموده 

در ایـن بخـش بـه    محیط سیاسی آخرین بخش از مطالعات محیطی در افق رسانه را تشکیل می دهـد. 

تشـدید  :موضوعات و مسائل استراتژیک در عرصه تحوالت محیط سیاسی به شرح زیر پرداختـه شـده اسـت   

رسـانه  جامعه ، شدت یافتن تبلیغات سیاسی معاندان نظام از خالل رسـانه هـاي  رقابت در فضاي سیاسی 
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هاي مختلف ، تمرکز و توجه ویژه نهاد هاي سیاسی به سازمان صـدا و سـیما، ضـعف فرهنـگ نقـد پـذیري،       

.سیاست منطقه اي امریکا با حضور در مرزهاي مجاور ایران

تهدید مهم استخراج گردیده اسـت.تعداد  17فرصت و 17،مانسازخارجین تحلیل محیطبا پایان یافت

در همچنـین مورد مـی باشـد.  22و 13ل از مطالعه محیط داخلی سازمان به ترتیب حاصنقاط قوت و ضعف 

بـر اسـاس اهـداف    "مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمـومی جامعـه   "سند افق رسانه ، ماموریت سازمان 

تهیـه و تنظـیم   در شـش بنـد   آینده سـازمان چشم اندازدر این سند ، ده است.کالن هفت گانه ترسیم گردی

بـراي رویـارویی بـا شـرایط     استراتژي در دو بخش تولید و ستادي پشـتیبانی  31در مجموع تعداد وگردیده

از جملـه بخـش هـاي    سازوکار اجرایی 29اولویت مهم و 13تعداد تدوین گردیده است.پیچیده حال و آینده 

در سند افق رسانه می باشد.  یگر دمهم 



115

پنجمبخش 

مدل تدوین استراتژی در 
صدا و سیما
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مقدمه-2-5-1

گام براي پاسخ به سواالت تحقیق ، ساخت مدلی متشکل از متغیرهاي مهم اثرگذار بـر تـدوین   آخریندر 

چنـین  با استفاده از نتایج بـه دسـت آمـده از مبـانی نظـري پـژوهش و هم      استراتژي احساس گردید. این مدل 

در این مدل سعی شده تا آنجا که ممکـن اسـت مولفـه    طراحی گردید.اطالعات گردآوري شده در مراحل قبلی 

هاي مهم تاثیر گذار بر فرایند تدوین استراتژي شناسایی و شبکه ارتباطی بین متغیر هـاي مسـتقل ، وابسـته و    

ن نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر سـواالت  د. براي آزمون صحت انتخاب متغیر ها و همچنییمداخله گر تعیین گرد

متعددي طراحی و در فرایند گردآوري اطالعات ( مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارك) مـورد اسـتفاده   

قرار گرفت.

اجزاي گوناگونی تشکیل شده است که هر یک از آن ها در تعامل با بقیه کلیتی را دو سطح و این مدل از

آورند که در نهایت مشخص کننده فرایند تدوین استراتژي در صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی    به وجود می 

در سطح اول، پس از شناسایی عوامـل مـوثر بـر فراینـد تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي         ایران می باشد.

یه پیازي ارائه جمهوري اسالمی ایران ، وزن و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین و به صورت یک مدل چند ال

در بر گیرنده متغیرهاي محیطی و سازمانی است که از تالقـی آن هـا چهـار الگـوي تـدوین      گردید. سطح دوم 

استراتژي حاصل می گردد. هر یک از این چهار الگو الزامات و محدودیت هاي ویژه اي دارند که در ترکیـب بـا   

ا در درون آن قدرت مانور خواهند داشت.سطح اول مشخص کننده فضایی خواهند بود که استراتژیست ه

سطح اول مدل  -2-5-2

رسانه اي تابعی ي همانطوري که در بخش هاي پیشین ذکر گردید فرایند تدوین استراتژي در سازمان ها

از متغیر هاي گوناگون می باشند . این متغیر ها موضوعی عام و جهانی نبوده و بر اساس ویژگی هاي سـازمانی  

متغیر هایی به معطوف یطی قابل تعریف هستند. در ادبیات مربوط به فرایند تدوین استراتژي عمده توجه و مح

است که در مکان تولید این اندیشه ها از اهمیت ویژه اي برخـوردار بـوده و بـه عنـوان یـک مسـئله در مقابـل        



117

اهمیـت و وزن یکسـانی برخـوردار    مدیران مانع ایجاد می کند. این متغیرها در نظام هاي مدیریتی متفـاوت از  

و تابعی از متغیر هاي کالن دیگري است که از محیط و نظام تصمیم گیري ریشه می گیرند.نبوده 

در گروهـی از سـازمان هـا    سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران با ویژگی هاي خاصی کـه دارد  

ر در آن ها داراي اهمیـت زیـادي اسـت. از ایـن زاویـه ،      قرار می گیرد که نقش متغیرهاي پیشینی یا تاثیر گذا

فرایند تدوین استراتژي قبل از این که موضوعی تاثیر گذار باشد تـاثیر پـذیر بـوده و توسـط ایـن متغیـر هـاي        

پیشینی به سمت و سو هاي متفاوتی کشانده می شود. نتایج حاصل از مطالعات کتابخانـه اي و میـدانی نشـان    

طرز تفکر مدیران ارشد، شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک، تکنیک هاي استفاده شـده  ،فهمی دهد که پنج مول

براي تحلیل تحوالت استراتژیک ، تکنیک هاي استفاده شده براي تعیـین گزینـه هـاي اسـتراتژیک و سـاختار      

تژیک را متـاثر  قدرت در فرایند تدوین استراتژي نقش مهمی داشته و برونداد این گام از استقرار مدیریت اسـترا 

از خود می سازند. در شکل زیر نحوه  ارتباط این متغیر ها با یکدیگر نشان داده شده است : 

متغیرهاي تاثیر گذار در تدوین استراتژي- 10- 2شکل 

تدوین
استراتژي

تحلیل تحوالت

پیمایش تحوالت

تعیین گزینه ها

طرز تفکر مدیران

ساختار قدرت
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پیـروي نمـی کنـد و    الگـویی سـاده    همانگونه که در شکل باال مشاهده می شود تاثیر ایـن مولفـه هـا از    

هـر یـک از   آن ها شکل می گیرد. یکسان نبودن جهـت و وزن تـاثیر   بین پیچیده درات مجموعه اي از ارتباط

مـی  این مدل را از حالت تقـارن ظـاهري دور  روابط افزوده و تا حد زیادي بر پیچیدگی این ها مولفه این

ساختار قدرت از باالترین وزن و تحلیل تحـوالت  ، بانی نظري تحقیق نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از م

طرز تفکر مدیران ارشد ، چگونگی پیمـایش محیطـی، و   استراتژیک کمترین تاثیر را بر جاي خواهند گذاشت.

روش هاي تعیین گزینه هاي استراتژیک به ترتیب داراي وزن بیشتري می باشند.

یک مدل مناسب تصمیم گرفته شد تا از مدل چند الیـه اي موسـوم بـه    تالش جهت رسیدن به در ادامه

اگر چه این الگو نقایص خاص خود را دارد امـا  استفاده گردد. ارتباط مولفه هاي پنج گانه پیازي جهت نمایش 

هر الیه بـه یـک مولفـه اختصـاص     تا حد زیادي از پیچیدگی الگوي قبلی فاصله گرفته است. در الگوي پیازي 

از قطر متناسب برخوردار باشد. عالوه بـر ایـن هـر الیـه داراي ارزش و     ده و می تواند بر حسب اهمیت داده ش

بوده و آن هایی که در الیه هاي بیرونی تر قرار داشته باشند بـالطبع از اهمیـت بیشـتري برخـوردار     وزن ویژه 

ــتند.  ــد        هس ــیم گردی ــط ترس ــن رواب ــیح ای ــراي توض ــه اي ب ــد الی ــوي چن ــر الگ ــکل زی ــت:در ش ه اس

مدل پیازي در تدوین استراتژي- 11- 2نمودار شماره 

ساختار قدرت
تفکر مدیران

گزینه ها
پیمایش

تحلیل اطالعات
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تحـوالت محیطـی  پیمایشدر مدل پیازي باال ، بیرونی ترین الیه به ساختار قدرت و درونی ترین آن به 

در صدا و سیما الیه هـاي این مدل ، در فرایند تدوین استراتژي استراتژیک اختصاص داده شده است. بر اساس 

به عنوان پالونه و صافی عمـل نمـوده خروجـی هـاي     می توانند تحت شرایط مشخصی وجود دارند کهمتفاوتی

و تغییر در الیـه  نظام تدوین استراتژِي را متاثر از خود سازند. به طور مثال ساختار قدرت توانایی ایجاد تحریف

بـه بیراهـه کشـاند. ایـن     د تدوین استراتژي را از مسیر فنی و عقالنی هاي زیرین خود را داشته ومی تواند فراین

مـی توانـد نتیجـه فراینـد     صادق بوده و و بقیه مواردموضوع با درجه اي کمتر در مورد طرز تفکر مدیران ارشد

تدوین استراتژي را تا حد زیادي از پیش تعیین کنند.

مود که فرایند تدوین استراتژي در ناین ادعا را مطرحتوان می بدین ترتیب در یک نتیجه گیري اجمالی

بـه دلیـل   می گردد. هر سازمان منحصر به فرد بوده و بر اساس وزن و الیه بندي مولفه هاي گوناگون تعریف

داراي ترتیب قرار گرفتن این الیه ها و همچنین انـدازه اهمیـت آن هـا    سازمان صدا و سیماویژگی هاي خاص 

براي ایجـاد  .می سازدمتمایز آن راي آشکاري با بقیه سازمان ها در صنعت رسانه بوده و از این جهتتفاوت ها

آن دامنـه  اعمـال کـه   هر یک از مولفه هاي پنج گانه تغییراتی را در تحول در فرایند تدوین استراتژي می توان 

به آن پرداخته خواهد شد.ادامهمتغیر هاي کالنی دارد که در بستگی به

سطح دوم مدل  -2-5-3

تحقیق است. در این مدل مولفـه  یافتن پاسخ به سوال هاي اول و دوم سطح اول هدف از ترسیم مدل در 

هاي تاثیر گذار در فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران گنجانده شده و ارتباط آن 

این مدل تنها قابلیت توضیح  وضعیت فعلـی را  ش گذاشته شده است. به نمایها در یک الگوي چند الیه پیازي 

که موضوع سـوال سـوم  پـژوهش اسـت ،     مبنایی براي مقایسه با وضعیت مطلوببه عنوان داشته و نمی تواند 

نیاز به گنجاندن متغیرهاي تاثیر گذار دیگري احساس گردید لذا براي تکمیل مدل تدوین استراتژي قرار گیرد. 

اند وضعیت هاي متفاوتی را در برابر سازمان هاي رسانه اي قرار دهد.که بتو

تعدادي از این متغیرهاي تاثیرگذار را معرفی که پـس از  نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه اي و میدانی 

ت از ، کـه عبـار  جر و تعدیل هاي فراوان سر انجام چهار متغیر از بین آن ها انتخاب گردید. این چهار متغیـر 

مـی باشـند خـود بـه     تصمیم گیري فنیو تصمیم گیري سیاسی، محیط رقابتی، محیط انحصاري
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و در تالقـی  بوده گیريتصمیمنظامو محیطیشرایطکالن تر یعنی زیر مجموعه اي از دو متغیر ترتیب

قیمـومیتی ت از الگوي این چهار الگو که عباربا یکدیگر چهار الگوي تدوین استراتژي را به وجود می آورند.

هستند الزاماتی و محدودیت هاي ذاتی را به همراه دارنـد کـه فراینـد تـدوین     خالقو تولیدي، بازاریابی، 

استراتژي را به شدت از خود متاثر می سازند.

فنی  

سیاسی

انحصاريرقابتی                    

مدل اولیه تدوین استراتژي- 12- 2نمودار شماره 

حاصل در هم کنشی نظام تصمیم گیري سیاسی و محیط انحصاري است کـه  شیوه یا الگوي قیمومیتی 

اسـتراتژي تـدوین فراینـد  ، در درون آن فعالیت نموده و به حیات خود ادامه می دهد. در این شـیوه سازمان 

مناسبات قدرت در بیرون و درون سازمان بوده و بر اساس فورمول هاي نظام انحصـاري بـه   آشکارا تحت تاثیر 

در این روش توجه چندانی به نیازها و انتظارات مخاطبـان  انطباق سازمان با محیط اطراف نگریسته می شود.

مان داده شده است.رابطه سازمان با محیط یک سویه و از باال به پایین سانشده 

تولیديخالق

قیمومیتیبازاریابی
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همچنـان  سبک یا الگوي بازاریابی ناشی از فعالیت در یک محیط رقابتی است که در آن مناسبات قدرت 

جایگاه و نقش مخاطبان را بسیار با اهمیت داننسته و تـالش مـی   این روش اهمیت خود را حفظ نموده است.

ستراتژیک سازمان و منافع مخاطبان هم جوشی الزم گردد تا از طریق پنهان نمودن نقش قدرت، بین اهداف ا

ماهیت چنین شرایطی اقتضا می کند تا مدیران سازمان ، برنامه هاي اسـتراتژیک خـود را حـول    به عمل آید. 

خلق مزیت محور نیازها و انتظارات مخاطبان سامان داده و در رقابتی سنگین به تالش هاي خود ادامه دهند. 

سطح کمی وکیفی برنامه هاي تولیدي متناسب با سالیق مخاطبان مهم ترین محور در هاي رقابتی با افزایش

تدوین استراتژي بازار محور خواهد بود.

در سومین الگو محیط فعالیت سازمان انحصاري بوده اما نظام تصمیم گیري تـا حـد ممکـن از مناسـبات     

توجه ت. بر خالف الگوي بازاریابی این الگو بیشتر قدرت فاصله گرفته و حالت فنی و عقالنی به خود گرفته اس

نموده و کمتر در اندیشه ورود به یک بازي رقابتی اسـت. در ایـن الگـو    به عوامل تولید داخلی خود را معطوف 

نظام تصمیم گیري تمایلی به تبعیت از قدرت هاي درون و بیرون از سازمان را نداشـته و کارشناسـان هسـته    

استراتژي را تشکیل می دهند. ارتباط محیط و سازمان در این شرایط یـک سـویه بـوده و    اصلی فرایند تدوین 

بر اساس منافع آشکار تولید کنندگان در یک بازار انحصاري تعریف می گردد.

، سـازمان  خرین مدل از تالقی محیط رقابتی و نظام تصمیم گیري فنی ایجاد می شود. در ایـن مـدل   آ

تـا حـد   فراینـد تـدوین اسـتراتژي    و یه و هم سنگ با محیط پیرامونی خود قرار می گیـرد در ارتباطی دو سو

محیط سازمان رقابتی بـوده  ، وابسته می شود. در این الگو واقعیت هاي موجود در سازمان و محیط ممکن به

ت هـاي  کسـب مزیـ  و مناسبا ت بین سازمان و محیط بر اساس قواعد حاکم بر بازار رقابت تعیین مـی گـردد.  

دور بودن از فشار هاي ناشی از مناسبات قدرت این فرصت را در اختیار استراتژیست قرار می دهد تا رقابتی و 

بپردازند.استراتژي هاي خالق و پیشرو آن ها به خلق 

حاکم بودن هر یک از این الگوها در سازمان منجر بـه  به طور کلی می توان چنین نتیجه گیري نمود که 

اب نوع خاصی از رویکرد در تدوین استراتژي خواهد شد. این الگوهاي فکري را می توان از طریق مطالعه انتخ
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تفاوت آن ها در درون یا برون گرا بودن، جهت گیري زمانی، خطر پذیري، سبک رهبري، نگـرش بـه تغییـر ،    

بـان و... از هـم تمیـز داد. در    نظام اطالعاتی ، الگوي موفقیت، روش حل مسئله ، الگوي ارتباط، تصور از مخاط

اطالعات بیشتري در خصوص تفاوت بین این الگو ها ارائه گردیده است.جدول زیر 

سبک هاي تدوین 
استراتژي

خالقبازاریابیتولیديقیمومیتی

جهت گیري برون 
گرا در مقابل درون 

گرا

برون گرامتعادلدرون گرادرون گرا

آینده ابداع شدهآینده روند پذیربقه تاریخیساتجربه گذشتهجهت گیري زمانی

جستجوي قبول خطرهاي آشناممنوعخطر پذیري
خطرهاي آشنا

جستجوي خطر 
هاي جدید

خالقههدایتینظارتی- باطی ضانسیاسیسبک رهبري

ثبات، ترس از نگرش به تغییر
تغییر

سازگاري با ضربات 
وارده

خلق آیندهبرنامه ریزي قبلی

تعاملیمشارکتییک سویهیک سویه منفعلتباطیالگوي ار

فعالمشتريپذیرندهمنفعلتصور از مخاطبان

سبک هاي مدل تدوین استراتژيتفاوت انواع - 5-2جدول شماره 

مدل ترکیبی-2-5-4

تدوین استراتژي در سـازمان صـدا و سـیما بـه مراحـل      مدل کار طراحی با ترکیب مدل هاي ترسیمی 

قرار گـرفتن مـدل چنـد الیـه یـا پیـازي در درون چـارچوب هـاي چهـار گانـه           خود نزدیک می شود.نهایی 

در ایـن  قیمومیتی ، بازاریابی، تولیدي و خالق قدرت تبیین مدل ترسیمی را تا حد زیادي افزایش مـی دهـد.   

ت مولفه هـاي  نقش و اهمیاز آن ها مدیران سازمان با چهار وضعیت مختلف روبرو شده که در هر یک شرایط 

پنج گانه ساختار قدرت، طرز تفکر مدیران ارشد ، روش هاي پیمایش تحوالت، تکنیک هـاي تحلیلـی و روش   

هاي تعیین گزینه هاي استراتژیک متفاوت از یکدیگر خواهد بود.
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، هر یک از این مولفه هاي پنج گانه در چـارچوب الگوهـاي چهارگانـه قیمـومیتی     وقتیبه بیان دیگر ،

داراي کارکردها و ویژگی هایی می گیرند که نتیجه آن در تصـویر  لیدي و خالق قرار می گیرند بازاریابی ، تو

پیمـایش  الگوي قیمومیتی سیستم تصمیمات استراتژیک نمایان می گردد. به طور مثال درسازي از محیط و 

خواسته هاي ساختار قـدرت در  ه با تنها به اطالعاتی اجازه ورود به نظام تصمیم گیري را می دهد کمحیطی

بـوده و در  تعارض نباشد. در این الگو مدیران ارشد سازمان ناگزیر به انتخاب روش هاي مدیریتی تمرکز گـرا 

ل تحوالت استراتژیک از تکنیک هاي سو گیرانه استفاده می کنند. دامنـه گزینـه هـاي اسـتراتژیک در     تحلی

که ساختار قدرت و طرز تفکـر مـدیران ارشـد اعمـال مـی کننـد       به دلیل محدودیت هایی الگوي قیمومیتی 

.گسترده نبوده و از یک محدودیت ذاتی رنج می برد

فنی  

سیاسی

رقابتی                                             انحصاري

مدل نهایی تدوین استراتژي در صدا و سیما- 13- 2نمودار شماره 

خالق
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتتعیین گزینه ها

روش پیمایش

تولیدي
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتین گزینه هاتعی

روش پیمایش

بازاریابی
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتتعیین گزینه ها

روش پیمایش

قیمومیتی
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

والتروش تحلیل تحتعیین گزینه ها

روش پیمایش
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تحقیقمروري بر پیشینه-2-5-5

یکی از بخش هاي مهم هر طرح تحقیقاتی مرور پیشـینه هـاي تحقیـق اسـت کـه پـیش از ایـن توسـط         

تالش می شود ضمن فراهم نمودن فضایی بـراي مقایسـه،   در این بخشپژوهشگران دیگر به عمل آمده است. 

معمـوال تعـدادي کلمـات    براي نیل به ایـن مقصـود   نتایج بدست آمده در تحقیقات دیگر نیز استفاده شود. از

یـافتن  کلیدي تعیین و تالش می گردد تا با استفاده از نمایه ها و سایت هاي اینترنتی جسـتجوي الزم بـراي   

که به نحوي با موضـوع تحقیـق   تحقیق مهم11در این پژوهش تعداد تحقیقات مشابه و مرتبط به عمل آید. 

در زیر درج گردیده است.نزدیکی داشتند گردآوري که اطالعات مربوط به آن ها 

. ایـن تحقیـق از جهـات زیـادي بـا پـژوهش       ) نام برده می شود1971در تحقیق اول از مدل آلیسون (

حاضر مشابهت دارد. آلیسون با طبقه بندي نمودن عوامل موثر بر تصـمیمات اسـتراتژیک از محـدودیت هـا و     

هنـد تـا نـوع خاصـی از اسـتراتژيِ انتخـاب گـردد را        فرصت هایی که این عوامل در اختیار سازمان قرار می د

معرفی می نماید. در این پژوهش از زاویه اي دیگر به این موضوع نگریسته شده و سعی گردیـده اسـت تـا در    

بافت سازمانی مانند صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به این عوامل تاثیر گذار پرداخته شود.

ه رساله دکتري که طی سال هاي گذشته از آن ها دفـاع شـده اسـت بخـش     اطالعات استخراج شده از د

در پژوهش را تشکیل می دهند کـه  اصلیدر این رساله ها تدوین استراتژِي محوربعدي را تشکیل می دهند.

هر یک از آن ها به یک یا چند عامل مهم اشاره می گردد. در یک جمع بندي کلی مـی تـوان چنـین نتیجـه     

چون سطح تالطم محیط، سـاختار سـازمان ( پیچیـدگی، رسـمیت و     موارديدر این رساله ها گیري نمود که

و اطالعات به دست آمـده از  فرهنگ سازمان ، محیط ، ، رهبري سازمان ، برنامه ریزي متمرکز)تمرکز قدرت

به عنوان عوامل موثر بر تدوین استراتژي در نظر گرفته شده است.SWOTتحلیل 

یکی از پژوهش هاي جدي کـه رابطـه بـین ایـن مولفـه هـا و تصـمیمات        :)1971سون (آلی-2-5-5-1

آلیسون با مطالعـه بحـران موشـکی کوبـا و     ) می باشد.1971استراتژیک را نشان می دهد مربوط به آلیسون (

درك محدودیت هایی که منجر به تصمیمات استراتژیک می شود، سه مدل براي تصمیمات استراتژیک ارائـه  
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.آلیسون با استفاده از این مدل ها نشان داد که تصمیم ها را می توان بـه عنـوان : انتخـاب منطقـی کـل      نمود

، فراگـرد هـاي   II، بازیگر عقالیی واحد) یا به عنوان محصول فراگرد هـاي سـازمانی ( مـدل    Iسازمان( مدل 

تیک) قلمداد نمود. بـه گفتـه   ، سیاست بوروکراIIIسازمانی) و یا نتیجه مذاکرات و سازش هاي سیاسی ( مدل 

( آلیسـون، تمــام تصــمیمها ، تــا حــدي از فراگردهــاي شـناختی ، ســازمانی و سیاســی تــاثیر مــی گیرنــد  

).92و78: 1370شوانک،

مـی  بر این فرض استوار است که سازمان ها مانند افراد خردمندانـه عمـل  Iدر ساده ترین شکل ، مدل 

:Allisson ,1971کنند ( کامال « که » انسان اقتصادي« ). این برداشت ها ، با برداشت سایمون از 15-20

,Simonدارد شـباهت دارد ( » کامـل « است و از نتایج حاصل از تمام راه کارهاي محتمل آگـاهی  » عقالیی

1976 : قابـل  براي تـدوین اسـتراتژي  اطالعات مورد نیازدر روش عقالیی فرض بر این است که ، ).79-84

پـیش رو بهتـرین و   بـین گزینـه هـاي    تـوان از  هاي مناسب میس است و براي دستیابی به استراتژيدستر

.مناسب ترین را انتخاب نمود

« آلیسون ، تصمیم ها، نتایج انتخاب عمدي نیستند ، بلکه آن هـا  بـه عنـوان    IIبر اساس مدل شماره 

اور آلیسون ، بسیاري از تصمیم هاي سازمانی نتیجه رویه ها فراگرد هاي سازمانی مطرح می باشند.به ب» بازده

و برنامه هاي عملکرد استاندارد هستند و رهبران یا مدیران اجرایی می توانند به شکل محدود و تنها از طریق 

Allison ,1971فراگردهاي سازمانی  بر جهت گیري تصمیم ها اثـر بگذارنـد. (   ). همـه محققـان   78-95:

که این عوامل ( فراگرد ها ، برنامه ها و سـاخت هـاي سـازمانی) مـی تواننـد بـر تصـمیم گیـري         توافق دارند 

). برخی محققین استدالل کرده اند که نظـام هـاي برنامـه    1370:44،گذارند( شوانک » تاثیر « استراتزیک 

ن را بهبـود  ریزي رسمی، از طریق جامع تر ، نظام دارتـر، و کامـل تـر کـردن تصـمیم گیـري اسـتراتژیک ، آ       

). مع هذا برخی دیگر استدالل کرده انـد کـه ممکـن اسـت برنامـه      Steiner,.1976:.52( خواهند بخشید

ریــزي رســمی مــانع از ســاخت اســتراتژي شــده و بنــابراین کیفیــت تصــمیم هــاي اســتراتزیک را کــاهش   

).Quinn,1980دهد(
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« نوان پیامد بازي هاي سیاسی یا به عنـوان  به عي استراتژیک، آلیسون به تصمیم هاIIIدر مدل شماره 

بـه نمـایش در آوردن   « نگاه می کند. تشریح یک تصمیم در ایـن مـدل متضـمن    » برآیند مذاکره میان افراد 

که به عنـوان یـک برآینـد    –و اولویت هاي آن ها ، و کشمکش ها ،موقعیت بازیگران –کانال –اقدام -بازي

,Allisson, 1971است (» داقدام مورد نظر را باعث می شون ) . در این مـدل چگـونگی توزیـع    162-180

قدرت و نتایج آن بر فرآیند تصمیم گیري مورد بررسی قرار می گیرد.

)1378علی محمد احمدوند (-2-5-5-2

،»هاي بزرگ و پیچیدهتژي در سازمانطراحی و تبیین الگویی براي تدوین استرا« : پژوهشعنوان

: حسن میرزایی،ااستاد راهنم

دانشگاه تهران،نام دانشگاه :

هاي بسیار زیادي براي تدوین و اجراي استراتژي بسـط پیـدا کـرده امـا     در سالهاي اخیر متدولوژيچکیده :

اند و یـا بـه عبـارت بهتـر     تعداد اندکی از آنها در مقام عمل به نتایج قابل سنجش و رضایت بخشی نایل گشته

هـاي تـدوین شـده را بـه نتـایج عملکـردي قابـل        اند که این اسـتراتژي زمانها موفق شدهتعداد معدودي از سا

ها قادرند که به نتـایج  سنجشی تعبیر نمایند.در این خصوص سوال اساسی این است که چرا برخی از سازمان

فـت  تـوان یا انـد؟ پاسـخی کـه مـی    هاي دیگر از چنین توفیقی بازمانـده رضایت بخشی دست یابند و سازمان

تناسب بین شرایط داخلی و عوامل موفقیت کلیدي سازمان و عوامل محیطی موثر بر عملکرد سازمان از یـک  

است .بـراي ایـن منظـور آگـاهی بـا رویکردهـا و       طرف با متدولوژي تدوین و اجراي استراتژي از طرف دیگر

محـیط مـتالطم موجـود    متدولوژي مختلف تدوین و تنظیم استراتژي بـراي سـازمانهاي پیچیـده کنـونی در     

.نامه به آن پرداخته میشودپایانضروري است .که در این

سـازمان دولتـی   24و چهار فرضیه به شرح زیر طرح گردیده است. جامعه آماري در این رساله دو سوال 

اعم از خدماتی و تولیدي بوده و نمونه آماري از بین خبرگان تعیین گردیده اند.

سواالت پژوهش : 

چه رویکردي با توجه به شرایط خاص سازمانی براي تدوین استراتژي مناسب است؟-
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وضعیت برخورد با مفاهیم مربوط به تدوین استراتژي در سازمان هاي کنونی چگونه است؟-

فرضیات تحقیق :

روش تدوین استراتژي با میزان تالطم محیطی ( عدم قطعیت ) داراي رابطه معنی داري است.-

ش تدوین استراتژي با پیچیدگی سازمان داراي رابطه معنی داري است.رو-

روش تدوین استراتژي با میزان رسمیت سازمان رابطه معنی داري است.-

سازمان داراي رابطه معنی داري است.روش تدوین استراتژي با میزان تمرکزگرایی در تصمیم گیري -

نتایج تحقیق :

د وابستگی منابع و عدم قطعیت بیشتر باشد ساختار یافتگی متدولوژي تـدوین  هر چه تالطم محیطی در ابعا-

استراتژي کمتر است.

هر چه رسمیت باالتر و تالطم محیطی کمتر باشد (ثبات نسبی) سـاختار یـافتگی روش تـدوین اسـتراتژي     -

افزونتر است.

ین اسـتراتژي بـه سـمت    هر چه تالطم محیطی بیشتر و رسمیت ساختار سـازمانی کمتـر باشـد روش تـدو    -

.)1378:179احمد وند، کند (ساخت یافتگی کمتر حرکت می

)  1382(غفاریانوفا -2-5-5-3

بـراي بهبـود   هـاي اسـتراتژیک و ارائـه یـک رویکـرد     ریـزي شکست برنامـه بررسی علل« : پژوهشعنوان

،»هاي صنعتی ایراناثربخشی استراتژي در سازمان

: علیرضا علی احمدي،استاد راهنما

دانشگاه علم و صنعت،نام دانشگاه :

به عمـل آمـده اسـت ، بـیش از     (Fortune)بر اساس مطالعاتی که توسط نشریه معتبر فورچون : چکیده

سـازمان  اهداف استراتژیک خود ناکام می مانند . در ایران نیـز % از شرکتهاي بزرگ دنیا در دستیابی به 90

هاي متعددي روش ها و ابزار برنامه ریزي استراتژیک را بکار گرفته اند ولی اغلـب نتوانسـته انـد بـه عوامـل      
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مزیت بخش رقابتی دست یابند و استراتژي از یک سو ، یک رویکرد مدیریتی تحول بخـش اسـت و از سـوي    

ن تفاوت اثر بخشـی قابـل   ات بیشماري ، این ویژگی مهم خود را از دست می دهند . چگونه ایدیگر در تجربی

؟ براي پاسخگویی به سواالت ) استراتژي ها موثرند؟ چه عواملی در اثر بخشی ( یا عدم اثر بخشیتفسیر است

عات که به منظور اخـذ  مذکور ، مطالعات زیادي انجام گرفته است . رساله حاضر نیز یافته ها یکی از این مطال

درجه دکترا انجام شده است را ارائه می نماید . در این مطالعه اطالعات مربوط به استراتژي شکسـت خـورده   

شرکتهاي بزرگی همچون : زیراکس ، پوالروید، کی مارت ، مارکونی ، ایسر و موتوروال گـرد آوري شـده و بـا    

تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت . حاصـل کـار ده هـا     مورد Grounded Theoryاستفاده از متدولوژي 

مفهوم و دو نظریه در مورد علل شکست برنامه ریزي هاي اسـتراتژیک مـی باشـد . در نظریـه اول (( ضـعف      

ها پیشنهاد شده و اجزاي اصلی این نظریه به همراه ده هـا  رهبري )) به عنوان عامل اصلی شکست استراتژي

شبکه مفهومی سببی ارائه گردیده است . نظریه دوم یک مفهـوم جدیـد تحـت    مفهوم پشتیبان در قالب یک 

نام برنامه ریزي تمرکز به عنوان سومین پیش رانه سازمانی در کنار استراتژي و برنامـه ریـزي بلنـد مـدت را     

ابـزار  هاي مورد مطالعه پشتیبانی شده و Caseآشکار می سازد . این نظریات و مفاهیم با شواهد ( واقعی ) 

. )1382(غفاریان ، می آیندموثري براي تفسیر موارد مشابه به شمار 

)  1381اسداهللا کردنائیج (-2-5-5-4

هاي طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژي ، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمان« : پژوهشعنوان
،»صنعتی کشور

اصغر مشبکی،:استاد راهنما

اه تربیت مدرس،دانشگنام دانشگاه :

: آینده جهان در قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت ، توسـعه بازارهـاي نوظهـور ، عوامـل محیطـی      چکیده

نامطمئن، رواج تکنولوژي هاي برتر و گسترش تجارت اسـت. شـرط توفیـق در ایـن میـدان بهـره گیـري از        

می کنـد کـه فرهنـگ سـازمانی و     ها و رویارویی با چالشهاي پیش روي است. تمام این موارد ایجابفرصت

محیط خوب شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژي مناسب در دنیاي رقابت باقی ماند. 
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دراین تحقیق تحت عنوان طراحی و تبیین مـدل تعـاملی اسـتراتژي، فرهنـگ سـازمانی و محـیط در       

فرهنگ سازمانی و محیط در سـازمانهاي  سازمانهاي صنعتی کشور تالش گردیده تا رابطه تعاملی استراتژي ، 

صنعتی کشور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور یک مدل مفهومی ارائه شده و جهـت آزمـون آن ، چهـار    

فرضیه تنظیم گردید. براي آزمون فرضیه هاي تحقیق سـه پرشسـنامه تحـت عنـوان پرشسـنامه اسـتراتژي       

نامه محیط پایـدار  سشهنگ سازمانی قوي و ضعیف ، و پررنامه فسش( گونه شناسی اسنو و مایلز)، پرسازمان

ها مورد آزمون قرار گرفته است. و پویا طراحی گردیده و سپس بر مبناي فرضیات تحقیق ارتباط تعاملی آن

تجزیـه و  SPPwinاطالعات جمع آوري شده حاصل از پرسشنامه هاي تحقیق ، با اسـتفاده از نـرم افـزار    

ان داد که فرضیه هاي تحقیق مورد تائید قرار گرفته و مدل تحقیق نیز تایید گردیـد.  تحلیل گردید.نتایج نش

هاي صنعتی کشور ارائـه  بدین ترتیب در پایان مدل تعاملی استراتژي ، فرهنگ سازمانی ومحیط در سازمان

).1381(کردنائیج ، گردیده است

) 1373(پوریاسوريحسنقلیطهمورث ،-5- 5- 5- 2

،طراحی و تبیین استراتژي پرورش مدیران میانی: عنوان پژوهش

،علی رضائیان: استاد راهنما

دانشگاه تربیت مدرس،نام دانشگاه :

عنوان یـک نهـاد اجتمـاعی هدفـدار در پـرورش      : امروزه مدیران سازمانها به اهمیت و اثر سازمان بهچکیده

ترین منبع سازمانی و سرمایه اند و بر ایشان ثابت شده که نیروي انسانی به عنوان ارزندهمنابع انسانی پی برده

کند، و با توجه به سرعت تغییر تکنولوژي اصلی جامعه، مفیدترین دوران زندگی خود را در سازمان سپري می

، توانایی و مهارت منابع انسانی و استفاده از دیگر مزایاي آمـوزش و پـرورش مـداوم در    و منسوخ شدن دانش 

سـازمان، الزم اسـت داراي یـک نظـام آمـوزش و پـرورش اسـتراتژیک باشـند. امـا بـا توجـه بـه گسـتردگی              

آنها را گذاري گذاري در پرورش منابع انسانی به ویژه پرورش مدیریت ، بررسی هزینه فایده در سرمایهسرمایه

گذاري در آمـوزش و پـرورش منـابع انسـانی بـه      توانند از سرمایهبا این سوال مهم مواجه کرده که: چگونه می

باشند؟ ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه مـدل پـرورش منـابع انسـانی          ویژه پرورش مدیریت ، استفاده بهینه داشته
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انی به عنوان حلقـه واسـط و مفقـوده    استراتژیک به دنبال ارائه مدلی است جهت آموزش و پرورش مدیران می

( انـد.  باشند ولی کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه   مدیریتی که با وجود اینکه داراي نقش اساسی درسازمان می

).1373حسنقلی پوریاسوري، 

)1385سید هاشم هدایتی (-2-5-5-6

مورد ایران-ارایه مدل تدوین استراتژي مبتنی بر فرهنگ عنوان پژوهش: 

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي:انشگاه نام د

سید محمد اعرابیاستاد راهنما :

ریزيموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهنام دانشگاه :

اي در عرصـه مـدیریت برخـوردار شـده     رویکرد و نگرش استراتژیک در یک دهه اخیر از جایگاه ویژهچکیده:

ژي موجب شد مقوله محیط بسیار پررنگ در عرصه مدیریت حضور پیدا کند. از یک قـرن  است. رویکرد استرات

هاي متعدد و متنوعی از سوي اندیشمندان و پژوهشگران ارائه شده و به تدریج ضمن تکمیـل ایـن   پیش مدل

آن ها متغیرهاي بیشتري در فرآیند تدوین استراتژي مورد توجه قرار گرفته است کـه فرهنـگ از جملـه    مدل

ها قـرار گرفتـه امـا در    متغیرها است. فرهنگ گرچه از آغاز به عنوان یکی از عوامل مهم، مد نظر استراتژیست

سالیان اخیر به عنوان یک رویکرد در فرآیند مدیریت استراتژیک جاي گرفته است. از این منظـر رویکردهـاي   

) رویکردهـاي شـهودي. اینکـه    2قالیی ) رویکردهاي ع1شوند: تدوین استراتژي به دو دسته اصلی تقسیم می

کدام رویکرد در کدام جامعه و سازمان از کارآیی و اثربخشی بیشتري برخوردار است بستگی به فرهنگ حاکم 

بر آن جامعه و سازمان دارد. در این رساله ، نقش فرهنگ در انتخاب مدل اسـتراتژي بـراي جوامـع مختلـف،    

هـا در  به رویکرد مناسب تدوین استراتژي مبتنی بر فرهنـگ سـازمان  مورد کنکاش قرار گرفته است. دستیابی 

ایران از جمله اهداف این پژوهش بود. براین اساس تالش شد بـا تنظـیم پرسشـنامه، اطالعـات مـورد نیـاز از       

30ها و شوراي اسالمی مراکـز  هاي مورد مطالعه (صنایع و معادن، فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداريسازمان



131

ها، نتایج حاصله بررسی و ضریب همبسـتگی و معنـادار   بندي و تحلیل دادهآوري و با دستهشور) جمعاستان ک

هاي تدوین استراتژي بدست آید. براي سازماندهی اطالعات مورد نظـر، مـدل   بودن رابطه بین فرهنگ و مدل

راساس مدل هافستد) هاي آن بمفهومی ساخته شد که ارتباط بین متغیرهاي پژوهش شامل (فرهنگ و مولفه

کرد. بررسی نسبتاً جـامعی نیـز از ادبیـات و    هاي استراتژي براساس مدل شنایدر و بارسو) را معین میو (مدل

هاي مرتبط در کشور به عمل هاي استراتژي و پژوهشمدلهاي رایج در حوزه فرهنگ سازمانی،تاریخچه مدل

گیري و بندي الزم به عمل آمده و نتیجهو تحلیل آنها، جمعبندي و تجزیه ها، دستهآمد. پس از استخراج داده

هـاي تـدوین   پیشنهادهاي مورد نظر ارائه شده است. نهایتاً وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سـازمانی و مـدل  

).1385ورد تائید قرار گرفت (هدایتی ، استراتژي م

)  1381داود فیض (-2-5-5-7

ب استراتژي ادغام عمودي(مورد صنایع غذایی کشور)طراحی الگوي انتخاعنوان پژوهش : 

ی،اصغر مشبک: استاد راهنما 

.دانشگاه تربیت مدرسنام دانشگاه :

فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله اصـلی تـدوین و انتخـاب ، اجـراي اسـتراتژي و      چکیده :

عملکرد سازمان دارد، نقطه کلیـدي در فراینـد   ارزیابی آن است. انتخاب استراتژي به دلیل اثرات مهمی که بر

مدیریت استراتژیک به شمار می آید. از این رو سـالهاي متمـادي روش و ونحـوه انتخـاب اسـتراتژي یکـی از       

ها بوده است. استراتژي ادغام عمودي یکی از انواع اسـتراتژي هـاي سـازمانی    ذهنی استراتژیستيدغدغه ها

ختلفی می باشد و به عنوان یک عامل کلیدي در افزایش بهـره وري و پیشـرفت   است که داراي انواع و ابعاد م

مدیریت در عرصه کسب و کارهاي مختلف شناخته شده است. تاکنون صاحبنظران بـراي انتخـاب اسـتراتژي    

هاي مناسب ، مدلهاي مختلفی را ارائه کرده اند. برخی از این مدلها به انتخـاب اسـتراتژیهاي ادغـام عمـودي     

اص دارند. هر یک از این مدلها با در نظرگرفتن دو یا سه عامل، انتخاب یک یا چند نوع از اسـتراتژیهاي  اختص

ادغام را توصیه کرده اند. تعداد اندك عوامل در نظر گرفته شده، عـدم وجـود روش محاسـبه ارزش عوامـل و     

ارائه الگویی بـراي انتخـاب   عدم توجه به مسیر ادغام عمودي ، جز محدودیتهاي این مدلها محسوب می شود.
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( استراتژي ادغام عمودي که فاقد محدودیتهاي مدلهاي پیشین باشد، مساله اصلی تحقیق حاضـر بـوده اسـت   

).1381فیض ، 

)1378(لطف اهللا فروزنده دهکردي-2-5-5-8

چهارمحـال و  تدوین برنامـه ریـزي اسـتراتژیک بـراي توسـعه (تحـول) صـنعت در اسـتان        عنوان پژوهش :

ختیاري,ب

محمد تقی شهیدياستاد راهنما :

دانشگاه تهراننام دانشگاه :

محیط سازمانها در سالهاي اخیر به شکل فزاینده اي متالطم و دگرگون گشته است، ایـن تالطـم و   چکیده :

پیوستگی متقابل نیازمند واکنش چند جانبه است. نخست سازمانها باید به شکل اسـتراتژیک کـه در گذشـته    

جود نداشته، تفکر کنند، دوام آنکه باید یافته هاي و ادراکات خود را بـراي سـازگاري بـا محـیط هـاي      هرگز و

هاي کار ساز مبـدل سـازند. صـنایع بـراي کشـف تنـوع آینـده و غافلگیریهـاي         تغییر یافته شان به استراتژي

تمـاعی، رقـابتی، تغییـر    احتمالی باید دگرگونیهاي محیط، اشباع سریع بازار، فرصت ها، خطرها، فشـارهاي اج 

مقررات دولتی را مدام زیر نظر داشته باشند، و با اتخاذ استراتژي تهاجمی بر مبناي توانمندیهاي داخلی خـود  

به این تغییرات پاسخ بدهند. در این تحقیق بر مبناي مدل هاي برنامه ریزي اسـتراتژیک ابتـدا فرصـت هـا و     

عت شناسایی، سپس نقاط قوت و ضعف محـیط اسـتان بـراي    تهدیدهاي محیط خارجی استان در رابطه با صن

تحول صنعت مشخص شد و نهایتا مدلی بر مبناي فرضیات تحقیق جهـت اسـتفاده از فرصـت هـا بـر مبنـاي       

).1378گردید (دهکردي، ها طراحیتوانمندي

)1380امیر حاجی احمدي (-2-5-5-9

نیـروي انسـانی   مبناي سیستم پویـاي تقاضـاي  طراحی الگوي برنامه ریزي استراتژیک بر عنوان پژوهش :

متخصص (حوزه وزارت جهاد کشاورزي),

علی رضاییان،استاد راهنما :
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تربیت مدرسدانشگاه نام دانشگاه :

کـاربردي وزارت  -هدف از این تحقیق ارائه مدلی براي برنامه ریزي استراتژیک در آموزشهاي علمـی چکیده :

دلهاي مختلفی براي برنامه ریزي آموزشـی طراحـی شـده اسـت، کـه بـا       جهاد کشاورزي می باشد. تاکنون م

بررسی صورت گرفته بر روي مدلهاي مختلف، مدل ارائه شده برنامه ریـزي اسـتراتژیک آموزشـی بـر اسـاس      

نگرش سیستمی براي نظام آموزشهاي علمی کاربردي وزارت جهاد کشاورزي طراحی گردیده است. این مدل 

-4خروجی هـا  -3فرآیند -2ورودیهاي مدل -1یل شده است که عبارت است از: از چهار بخش اصلی تشک

بازخور ورودیهاي مدل شامل اطالعات بدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و بیانیـه رسـالت.   

چشم انداز و ارزشها می باشد. مرحله فرآیند از دو بخش فرموله کردن و اجرا تشکیل می شود. کـه در بخـش   

فرموله کردن انتخاب استراتژي تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد کـه در اغلـب مـدلهاي رایـج بـه صـورت       

جامع به این عوامل توجه نگردیده است. در مرحله سوم مدل پیامدهاي اجراي استراتژي مشخص مـی گـردد   

رنامه ریزان رهبري قـرار  سپس از طریق حلقه، بازخور اطالعات الزم جهت انجام اقدامات اصالحی در اختیار ب

، مقایسـه میـانگین هـا،    Tمیگیرد. مدل طراحی شده با استفاده از آزمون هاي معتبر آماري از جملـه آزمـون   

آنالیز واریانس مورد سنجش قرار گرفته، که پـس از تاییـد خبرگـان مـدل نهـایی برنامـه ریـزي اسـتراتژیک         

).1380جی احمدي ، (حااستآموزشی بر اساس نگرش سیستمی ارائه شده
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:سومفصل 

( متدولوژي )تحقیقشناسیروش
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مقدمه-3-1

شده آورده تحقیقمورد استفاده براي آزمون فرضیاتتحقیق ( متدولوژي )شناسیدر این فصل ، روش

بخشی از طرح کلی پژوهش بوده و در آن چگونگی آزمون فرضیات پـژوهش در محیطـی   روش تحقیق .است

مرحله، یکی از گام هاي مهم در فرایند کلی تحقیـق بـوده و ارتبـاطی گویـا بـا      واقعی مشخص می گردد. این 

آشـنایی بـا  معرفی نوع تحقیق ،محور هاي اصلی این بخش از تحقیق شامل،مراحل پیش و بعد از خود دارد.

شیوه هاي جمع آوري اطالعات، آشنایی با جامعه آماري، روش آماري تجزیه و تحلیل داده ها و طرح پژوهش

می شود که به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

نوع تحقیق-3-2

تقسـیم بنـدي مـی شـوند. بـر اسـاس       روشوماهیتو هدفدو مبنا یعنیتحقیقات علمی بر اساس

در تحقیقـات بنیـادي   به سه گروه بنیادي ، کاربردي و عملی تقسیم کـرد. تحقیقات علمی را می توان هدف

تجوي کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده و سعی می نماید تا با کشـف  محقق در جس

قوانین علمی، مرزهاي دانش عمومی بشر را توسعه داده و به تبیین ویژگی و صـفات یـک واقعیـت بپردازنـد.     

توسـط تحقیقـات   تحقیقات کاربردي تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که

ایـن در حـالی اسـت کـه در     براي رفع نیازمندي هاي بشر مورد استفاده قرار مـی گیرنـد.  بنیادي فراهم شده 

تحقیقات عملی ، هدف رفع مسائل و مشکالت بوده و نتایج آن در این راستا به کار گرفته می شود. ایـن نـوع   

فته هاي آن ها استفاده می نمایند.تحقیقات بر داده هاي تحقیقات بنیادي تکیه دارند و از یا

بر اساس ماهیت و روش ، تحقیقات علمی را می توان به پنج گـروه تقسـیم بنـدي کردکـه عبارتنـد از :      

تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی. تحقیقات تاریخی با استفاده از اسناد و مـدارك معتبـر   

ویژگی هاي عمومی ومشترك پدیده ها و حوادث تاریخی و دالیـل بـروز   بتوان طریقانجام می شود تا از این 
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آن ها را تبیین کرد. در تحقیقات توصیفی محقـق بـه توصـیف مـنظم ونظـام دار وضـعیت فعلـی پرداختـه و         

تحقیقات همبستگی براي کسب اطالع از وجود رابطه بـین  عندالزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید.

در حالی که در تحقیقات علی کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یـا حادثـه یـا    م می پذیرد متغیرها انجا

پدیده مورد نظر است.

در چارچوب تحقیق بنیادي تعریف شده است اما به دلیل این کـه  موضوع و اهداف این پژوهش اگر چه 

می توان تا حدودي آن را کاربردي دانست. از ارائه یک مدل تدوین استراتژي در کانون طرح تحقیق قرار دارد 

( غیـر  سوي دیگر، بر اساس طرح تحقیـق و نحـوه گـردآوري داده هـا ، تحقیـق حاضـر تحقیقـی توصـیفی         

بـه دلیـل نحـوه    ، است و در آن هیچ یک از متغیرهاي مستقل دستکاري نشده است. عالوه بر ایـن  آزمایشی)

یق را می توان تحقیقی همبستگی و علی دانست. تنظیم سواالت اصلی و فرعی پژوهش این تحق

فرضیات تحقیقسواالت و -3-3

در سـواالت اصـلی   این پژوهش بر اساس سه سوال اصلی و پنج سوال فرعی سازمان دهـی شـده اسـت.   

ست. مد نظر قرار گرفته امولفه هاي تاثیر گذار در تدوین استراتژي و ارتباط آن ها با یکدیگر شماره یک و دو 

هدف از طرح این سواالت رسیدن به مواد الزم براي طراحی یک مدل مناسب براي تدوین استراتژي در صـدا  

شماره سه، تفاوت بین شرایط موجود و مطلـوب صـدا و   در سوال و سیماي جمهوري اسالمی ایران می باشد. 

مطرح گردیده است.شدهبا استفاده از مدل تدوینسیما 

در این مرحله استفاده گردید. مطالعات نظري و میدانیاز از نتایج به دست آمده ت فرعیسواالطرح در 

شناسـایی و در  پنج مولفه تاثیرگذار در فرایند تدوین استراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران      

براي آزمون این سواالت در فرایند طرح پژوهش به فرضیات زیر تبدیل وسواالت فرعی پژوهش گنجانده شد.

به فرضیات آماري تبدیل گردید :پذیري 

.طرز تفکر مدیران استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار استاول: فرضیه

.شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار استدوم: فرضیه
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ه شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین تکنیک هاي استفادسوم:فرضیه 

.استراتژي تاثیر گذار است

تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین چهارم:فرضیه

.استراتژي تاثیر گذار است

.ن استراتژي تاثیر گذار استصدا و سیما در فرآیند تدویدرساختار قدرتپنجم: فرضیه

و نمونه                                                                                                       آشنایی با جامعه آماري -3-4

صدا و سـیما انتخـاب   سازماندر این پژوهش ، جامعه آماري از بین خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد

دانشگاهی از میان اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشجویان مقطع دکتري ایـن  گردیدند. خبرگان

گردیدنـد. آن دسـته از   انتخـاب  که با مفاهیم و مبانی نظري موضوع تحقیق آشنایی کامل داشتند ، دانشکده 

سـتراتژي در  مدیران ارشد سازمان صدا و سیما که آشنایی کامل با مفـاهیم نظـري و عملـی فراینـد تـدوین ا     

بخش دیگري از جامعه آماري را تشکیل می دهند.سازمان مذکور را داشتند 

38ه و سپس بر اساس فورمول کوکران حجـم نمونـه   براي انتخاب نمونه، از روش احتمالی ساده استفاد

امه ها تعـداد  نفر تعیین لکن به منظور افزایش قدرت تعمیم یافته ها و احتمال عدم برگشت تعدادي از پرسشن

حجـم نمونـه   صـفحه بعـد  مورد تکمیل و عودت داده شـد. در جـدول   45پرسشنامه توزیع و در نهایت 60

توزیع شده نشان داده شده است:

حجم نمونهجامعه آماريردیف

نفر10اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1

نفر14دانشجویان مقطع دکتري دانشکده مدیریت دانشگاه تهران2

نفر21مدیران ارشد سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران3

حجم نمونه جامعه آماري- 1-3جدول شماره 
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روش تحقیق-3-5

پیمایشی استفاده شده است. روش اسنادي و یا بررسی مبانی وروش تحقیق، اسناديدودر این تحقیق از 

تدوین استراتژي و سواالت تحقیق را فراهم نموده است. در ل نظري پزوهش مهم ترین منبع براي طراحی مد

روش پیمایشی نگرش جامعه آماري در باره عوامل موثر بر فرایند تدوین استراتژي در صـدا و سـیما از طریـق    

جمع آوري گردید. از این اطالعات جهت آزمون فرضیات پژوهش و سواالت مصاحبه پرسشنامه محقق ساخته 

اء مدل ترسیمی نیز بهره گرفته شده است.و ارتباط بین اجز

روش و مراحل انجام تحقیق-3-6

یکی از اهداف اصلی این تحقیق ارائه مدلی براي تدوین استراتژي در سازمان صدا و سیماي جمهـوري  

آورده می شود :اسالمی ایران می باشد که روش انجام کار و مراحل آن به ترتیب زیر 

ینه تحقیق، مبانی نظري و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق ،مطالعه پیش-1

استخراج مدل مفهومی تحقیق،-2

انجام مطالعه اکتشافی با هدف اطالع از نحوه تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران،-3

بـه فراینـد   عملیاتی نمودن مدل تحقیق، بر اساس مدل مفهومی ، و همچنین بررسـی مسـتندات مربـوط   -4

تدوین استراتژي در صدا و سیما،

طراحی ابزار جمع آوري اطالعات به منظور سنجش متغیرهاي مدل و آزمون آن ها،-5

انجام مطالعات مقدماتی به منظور تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوري اطالعات ( پرسشنامه )،-6

به همراه تحلیل محتوي اسـناد مربـوط بـه فراینـد     هاتعیین حجم نمونه ، توزیع و جمع آوري پرسشنامه-7

تدوین استراتژي در صدا و سیما،
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پردازش و تحلیل داده هاي گردآوري شده به منظور آزمون فرضیه ها و تبیین قدرت مدل،-8

جمع بندي و ارائه گزارش نهایی تحقیق.-9

شیوه هاي جمع آوري اطالعات-3-7

در فرایند انجام یک تحقیق علمـی دارد. ایـن مرحلـه شـامل مجمـوع      راگردآوري اطالعات نقش اساسی

ه و مورد آزمـون  اقداماتی است که طی آن مفاهیم و فرضیه هاي تحقیق با واقعیت هاي عینی مقابله داده شد

قرار می گیرند. به کار گیري شیوه مناسب براي جمـع آوري داده هـا تـا حـد زیـادي تحـت تـاثیر مسـائل و         

ابـزار هـاي   داشته و از طرفی خود نیز بر نحوه آزمون فرضیات تـاثیر گـذار اسـت.   هش قرار فرضیات پژو

محقق به کمک آن ها قادر است اطالعات مورد نیاز خود را متعددي براي جمع آوري اطالعات وجود دارد که 

چنین ویژگی هـاي  با توجه به پرسش هاي تحقیق و فرضیات تدوین شده و همگردآوري ، ثبت و کمی نماید.

ابـزار هـاي   و کتابخانه اي ( مراجعه به اسناد ومدارك) روش در این پژوهش از،خاص ابزار هاي اندازه گیري

استفاده شده است. میدانی ( پرسشنامه ) 

در روش کتابخانه اي محقق می بایست ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را مطالعه و نتیجـه آن  

روش هـاي  بزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم ، ثبت و نگهداري و مورد بهره برداري قرار دهـد. در  را در ا

میدانی ، محقق با مراجعه به افراد یا محیط، اطالعات مورد نظر خود را گردآوري می کند. روش هاي متداول و 

) آزمون 4) مشاهده اي ، 3مصاحبه اي،) 2) پرسشنامه اي ، 1معروف گردآوري اطالعات میدانی عبارتند از : 

) .152: 1376) ترکیبی( حافظ نیا ،6) تصویر برداري ، 5، 

شـده اسـت . در طراحـی گویـه هـاي      اريدر این پژوهش، از هر دو روش کتابخانه اي و میدانی بهره برد

شده است. براي آزمون فرضـیات،  پرسشنامه از اطالعات به دست آمده در روش کتابخانه اي بهره بسیاري برده 

کـه بـر   سوال30تعداد بسته استفاده شده است. در پرسشنامه باز و بستهنوع پرسشنامهدواین پژوهش از در

سواالت بسـته بـر اسـاس    سوال گنجانده شده است. باز دو و در پرسشنامهتنظیم شده اند اساس طیف لیکرت 

و تالش گردیده است تـا حـد ممکـن ایـن سـواالت کوتـاه ،       ده تعریف عملیاتی از متغیرهاي پژوهش ساخته ش
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روشن و بدون هر گونه ابهام باشند. در جدول زیر سـواالت متنـاظر بـا متغیرهـاي تحقیـق در پرسشـنامه درج       

گردیده است :

سواالت پرسشنامهعنوان متغیرردیف

23، 21، 12، 11، 10، 9، 7ساختار قدرت1

30، 27، 16، 15، 14، 13، 6اتژیکطرز تفکر مدیران استر2

29، 28، 5، 4، 3، 2، 1شیوه پیمایش تحوالت استراتژِیک3

26، 25، 18،24، 17تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک  4

ــه هــاي   5 ــین گزین ــراي تعی تکنیــک هــاي اســتفاده شــده ب
استراتژیک   

8 ،19 ،20 ،22،

سواالت متناظر با متغیرهاي تحقیق- 2-3جدول شماره 

پاسـخگویان در مـورد متغیرهـاي تاثیرگـذار بـر فراینـد تـدوین        نگرش ،در پرسشنامه باز با طرح دو سوال

سـوال اول از  جمهوري اسالمی ایران و میزان اهمیت آن ها سنجیده شده است. دراستراتژي در صدا و سیماي 

آیا فرایند تـدوین اسـتراتژِي در   « نگرش خود را در باره این موضوع که پاسخگویان در خواست گردیده است تا

اعالم نمایند. سوال دوم هدفی دو گانه را تعقیب می کند . بخشی » صدا و سیما موضوعی فنی است یا سیاسی 

درنقش کنترلی براي سنجش پایایی و روایی اطالعات گردآوري شده توسط سواالت بسـته دارد .  از این سوال 

سواالت بسته، نقش عوامل پنجگانه موثر بر تدوین استراتژِي بـه طـور غیـر مسـتقیم از طریـق شـاخص هـاي        

انـدازه  مسـتقیم  این عوامل به صـورت و اهمیت چندگانه سنجیده می شود در حالی که در سوال دوم باز نقش 

امکان متغیرهاي مـوثر  از پاسخگویان درخواست شده است تا در صورت سوالهمچنین در این گیري می شود.

بـه آن هـا   نمـوده و  متغیرهاي پـژوهش اضـافه   دیگري که در طرح تحقیق نادیده گرفته شده اند را به فهرست 

.امتیاز مناسب بدهند

اعتبار پرسشنامه-3-8

از آن جایی که تحقیق مشابهی با موضوع این پژوهش تاکنون در داخل و خارج از کشور انجام نشده است 

بـه  در دسترس نبود. سشنامه استانداردي که بتواند براي آزمون فرضیات این تحقیق قابل استفاده باشد لذا پر



141

همین دلیل پرسشنامه تنظیمی کامال محقق ساخته بوده و براي اثبات روایی و پایایی آن اقدامات متفاوتی به 

اخـذ و اصـالحات الزم در آن   در اقدام اول، نظرات صاحب نظران در مـورد گویـه هـاي پرسشـنامه     عمل آمد.

نفري توزیع و پس از شناسـایی  15پرسشنامه در یک نمونه اقدامی موسوم به پیش آزمون ، اعمال گردید. در 

یرادات موجود ، تغییراتی در برخی از عبارات آن به وجود آمد. در کنار این اقدامات از آزمون آلفاي ابهامات و ا

ی گویه ها استفاده که میزان آن بیانگر قابلیت اعتماد باالي پرسشـنامه  کرونباخ براي محاسبه همبستگی درون

ساخته شده می باشد.  

1پایایی

.براي انجـام تحلیـل   شـده اسـت  جهت بررسی میزان پایایی پرسشنامه از تکنیک تحلیـل عـاملی اسـتفاده    

5کمک تحلیل عاملی بـه  . به بهره گرفته شده است4و دروان واریماکس3از روش مولفه هاي اصلی2عاملی

ا نامگـذاري  عامل دست یافته ایم که هریک از عوامل تحت عنوان عوامل موثر بر تدوین استراتژي صدا و سـیم 

ه هاي مربوط به هر عامل و مقادیر ضریب بار عاملی در قالب جدول ذیل ارائه شده است.شده و گوی

1 -validity
2 -factor analysis
3 -principal component
4 -varimax rotation
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مقادیر بار عاملی مربوط به هریک از عوامل

طــــرز تفکــــر 
ارشددیران م

شیوه پیمـایش  
تحوالت 

ــاي   ــک ه تکنی
تحلیل تحوالت 

ساختار 
قدرت

ــاي    ــک هـ تکنیـ
تعیین گزینه 

0.94 رهبري

0.71 نوع مالکیت سازمان

0.62 فرهنگ سیاسی حاکم بر سازمان

0.81 نظام سیاسی حاکم بر جامعه

047 ویژگیهاي شخصیتی مدیران ارشد

0.76 ویکرد مدیران ارشد به تحوالت محیطیر

0.66 گروههاي ذینفوذ خارج از سازمان

0.57 پیش فرضهاي اصلی مدیران

0.48 ...نحوه درك مدیران ارشد از ارزشهاي حاکم

0.81 ...نحوه درك مدیران ارشد از رخدادهاي 

0.62 واقعی بودن اطالعات

0.71 گون حاکمیتبخش هاي گونا

44/0 ...چشم انداز،رسالت و اهداف بلند مدت 

0.55 نظام توزیع قدرت در سازمان

0.67 میزان گشودگی مسیر اطالعات

78/0 نظام اولویت بندي در سازمان

0.82 تجربیات مدیران ارشد سازمان

0.45 ...روش هاي شناسایی و تبیین مسائل 

0.77 ارزیابی مدیران ارشد از منابع سازمانی

0.81 تصور مدیران ارشد از جایگاه مخاطبان
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مقادیر بار عاملی گویه هاي پرسشنامه- 3-3جدول شماره 

0.824 Kmo

1029.1 اسکوئر-آماره کاي
بارتلت

435 درجه آزادي

0.000
سطح معناداري

ابزار جمع آوري اطالعات

0.55 سیر جریان اطالعات در سازمان

89/0 شیوه هاي انتخاب گزینه استراتژیک

0.51 روش هاي جمع اوري اطالعات

0.77 و بازیابی اطالعات استراتژیکنظام ذخیره

81/0 روش شناسایی گزینه هاي استراتژیک

0.67 رویکرد غالب تجزیه و تحلیل محیطی

0.81 ابزارهاي  تجزیه و تحلیل تحوالت محیطی

0.71 ...روش هاي  تجزیه و تحلیل تحوالت 

0.41 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
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و بارتلت براي بررسی میزان اعتبار تحلیل عاملی kMOمقادیرآماره هاي - 4-3جدول شماره 

درصد نتایج حاصـله از تحلیـل عـاملی    99طمینان مقادیر بدست امده از جدول فوق حاکی از آن است که با ا

فوق معتبر می باشد.

1اعتبار

جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از روش الفاي کرونبـاخ اسـتفاده نمـوده ایم.ایـن روش بـه ارزیـابی میـزان        

بیانگر روایی خیلـی 0.70همبستگی درونی گویه ها در تشکیل شاخص مورد نظر می پردازد.مقادیر  بیشتر از 

خوب گویه ها در تشکیل شاخصها می باشد.

در قسمت ذیل مقادیر آلفاي کرونباخ مربوط به گویه هاي مربوط به هر شاخص را آورده ایم.

N of ItemsCronbach's Alpha

80.792شاخص طرز تفکر مدیران

50.883شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک

تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل 
ت استراتژیکتحوال

60.863

تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین 
گزینه هاي استراتژیک

40.780

70.787ساختار قدرت

مقادیر آلفاي کرونباخ مولفه هاي موثر با تدوین استراتژي- 5-3جدول شماره 

از روایی خیلـی  با مشاهده مقادیر جداول فوق اطمینان خاطر پیدا کردیم که گویه هاي مربوط به هر شاخص 

خوبی برخوردار هستند.

روش هاي آماري تجزیه و تحلیل داده ها-3-9

در این پژوهش از هر دو روش توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اسـت. در  

سـی و  روش توصیفی عمدتا از مفاهیمی از قبیل جدول توزیـع فراوانـی و نسـبت هـاي توزیـع ، نمـایش هند      

1 -relability
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تصویري توزیع ، اندازه هاي گرایش به مرکز ، اندازه هاي پراکندگی و نظایر آن اسـتفاده مـی گـردد. در روش    

استنباطی نتایج حاصل از مطالعه نمونه به جامعه تعمیم داده می شود. در این پـژوهش بـه طـور مشـخص از     

زیر استفاده به عمل آمده است :روش هاي آماري استنباطی

یک نمونه اي   tآزمون -1

)  ANOVAآزمون آنالیز واریانس یک طرفه (-2

دو نمونه مستقلtآزمون -3

آزمون همبستگی پیرسون  -4

زوجی  tآزمون -5

ن  مآزمون فرید-6
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:چهارمفصل 

یافته هاي تحقیق
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مقدمه-4-1

طبقه بندي داده هـا مرحلـه جدیـدي از فراینـد تحقیـق      با پایان یافتن مرحله گردآوري ، استخراج و 

موسوم به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها آغاز می شـود. در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از روش هـاي مختلـف و        

استنتاج هاي عقلی داده ها در جهت آزمون و ارزیابی فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرند. به دو شیوه کمـی  

هاي جمع آوري شده را تجزیه و تحلیـل نمـود. در روش هـاي کیفـی مبنـا و معیـار در       و کیفی می توان داده

تجزیه و تحلیل مشخصا عقل، منطق، تفکر و استدالل اسـت در حـالی کـه در روش هـاي کمـی از روش هـاي       

آماري در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می گردد.  

فرعی به شرح زیـر طراحـی گردیـده اسـت کـه پـس از       تعداد سه سوال اصلی و پنج سوالدر این پژوهش

تبدیل آن ها به فرضیات آماري بر اساس اطالعات گردآوري شده مورد آزمون قرار می گیرند.

سواالت اصلی پژوهش :

مدل مناسب تدوین استراتژي در صدا و سیما از چه مولفه هاي تاثیر گذاري تشکیل می شود؟- 1

اثیر گذار (مدل تدوین استراتژي در صدا و سیما) وجود دارد؟چه ارتباطی بین این مولفه هاي ت- 2

آیا تفاوت معنی داري بین شرایط موجود صدا و سیما و شرایط مطلوب بر اسـاس مـدل پیشـنهادي    - 3

وجود دارد؟  

سواالت فرعی پژوهش :

یر در فرایند تدوین استراتژي تـاث صدا و سیما»طرز تفکر مدیران استراتژیک « تا چه اندازه اي - 1

گذار است؟
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در فراینـد تـدوین   صـدا و سـیما  »شـیوه  پیمـایش تحـوالت اسـتراتژیک     « تا چه اندازه اي - 2

استراتژي تاثیر گذار است؟

صدا و سیما»تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک « تا چه اندازه اي - 3

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟

صـدا و  »تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي اسـتراتژیک  «تا چه اندازه اي - 4

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟سیما

در فرایند تدوین استراتژي تاثیر گذار است؟صدا و سیما»ساختار قدرت« تا چه اندازه اي - 5

سـوال بسـته و دو سـوال بـاز     30اي بـا  مهبراي جمع آوري اطالعات مورد نیاز این پژوهش، پرسشنا

طراحی و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. اطالعات به دست آمده از این پرسشنامه ها در دو بخـش توصـیفی   

و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش توصیفی، از جـداول توزیـع فراوانـی و نمـودار هـا      

اسـتفاده شـده اسـت. در بخـش اسـتنباطی بـا اسـتفاده از روش هـاي آمـار          براي نمایش داده هاي گـردآوري  

استنباطی ، داده هاي جمع آوري شده، تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اسـت.  

طراحـی شـده درج   بعـدي نتایج این بخش از تجزیه و تحلیل آماري داده ها در جداول ویژه اي کـه در بخـش   

گردیده است.

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها-4-2

پرسشنامه در قالـب جـداول توزیـع    طالعات توصیفی استخراج شده از سواالت باز و بسته در این بخش ، ا

فراوانی و نمودار ها به نمایش گذاشته شده اسـت. بعـد از جـدول شـماره الـف، کـه در آن اطالعـات جمعیـت         

عوامل موثر بر تدوین اسـتراتژي در  در باره سواالت بستهبه دست آمده از شناختی قید گردیده ، ابتدا اطالعات 

ارائـه گردیـده اسـت.    30تـا  1در قالب جداول و نمـودار هـاي شـماره    صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

گردآوري شده است.32تا 31به ترتیب در جداول و نمودار هاي شماره سواالت باز اطالعات به دست آمده از 
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درصدفراوانیمشخصاتدیف

سن1

1124.4سال24- 30

1942.2سال30- 40

1431.1سال40- 50
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اطالعات توصیفی به دست آمده از سواالت بسته-4-2-1

جدول شماره الف : سیماي پاسخگویان

سال قرار دارند . و میانگین 30-40درصد) در گروه سنی 42.2به جدول فوق بیشتر پاسخگویان (با توجه 

درصد) در حد دکترا بوده است. بیشتر 70.5سال می باشد.تحصیالت اکثر پاسخگویان (32سنی آنها 

درصد) از مدیران صدا و سیما بوده اند. 46.7پاسخگویان (

پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ابزار جمع آوري توزیع فراوانی -1-4جدول شماره 

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

12.2سال و بیشتر50

تحصیالت2

24.5لیسانس

1125فوق لیسانس 

3170.5دکترا

شغل3

36.7دانشجویان دکتري مدیریت پروژه و ساخت

36.7اري علم و فن آوريدانشجویان دکتري سیاستگذ

36.7دانشجویان دکتري مدیریت رسانه

511.1دانشجویان دکتري مدیریت خط مشی گذاري

1022.1اساتید مدیریت

2146.7مدیران صدا و سیما
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1022.2خیلی زیاد

1124.4زیاد

2044.4متوسط

48.9مک

45100کل

ه تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ابزار جمع آوري توزیع فراوانی پاسخگویان ب-1- 4شماره نمودار

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر ابزار جمع آوري اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي درصد 46.6از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد متوسط و 44.4یاد و خیلی زیاد،را در حد زدر صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند. 8.9
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درصد 22.2 24.4 44.4 8.9

خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر روشهاي جمع -2- 4جدول شماره 

آوري اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

613.3خیلی زیاد

1840زیاد

1431.1متوسط

715.6کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر روشهاي جمع - 2-4شماره نمودار

آوري اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر روشهاي جمع آوري اطالعات بر فرآیند تدوین درصد 53.3از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد 31.1را در حد زیاد و خیلی زیاد،استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند. 15.6متوسط و 
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درصد 13.3 40 31.1 15.6

خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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یزان تأثیر سیر جریان توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی م- 3-4جدول شماره 

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

920.5خیلی زیاد

1431.8زیاد

1534.1متوسط

511.4کم

12.3خیلی کم

44100کل

میزان تأثیر سیر جریان توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی -3-4شماره نمودار

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر سیر جریان اطالعات بر فرآینـد تـدوین اسـتراتژي در    درصد 532.3از کل پاسخگویان 

13.7توسـط و  درصد در حد م34.1را در حد زیاد و خیلی زیاد،صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند. 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر واقعـی بـودن      -4-4جدول شماره 

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

2248.9خیلی زیاد

715.6زیاد

1431.1متوسط

12.2کم

12.2کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر واقعـی بـودن      -4-4نمودار شماره 

اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

د تدوین استراتژي در میزان تأثیر واقعی بودن اطالعات بر فرآیندرصد 74.5از مجموع پاسخگویان 

4.4درصد در حد متوسط و 31.1را در حد زیاد و خیلی زیاد،صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر گشودگی مسیر -5- 4جدول شماره 

ژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراناطالعات بر فرآیند تدوین استرات

درصدفراوانیگزینه

1124.4خیلی زیاد

2351.1زیاد

613.3متوسط

48.9کم

12.2خیلی کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر گشودگی مسیر - 5-4شماره نمودار 

تژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراناطالعات بر فرآیند تدوین استرا

میزان تأثیر گشودگی مسیر اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي درصد 75.5از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد متوسط و 13.3را در حد زیاد و خیلی زیاد در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

اند.درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده11.1
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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هـاي  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر ویژگـی    -6-4جدول شماره 

شخصیتی مدیران ارشد سازمان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی   

ایران

درصدفراوانیگزینه

2044.4خیلی زیاد

2351.1زیاد

12.2متوسط

12.2کم

45100کل

هـاي  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر ویژگـی    -6-4شماره نمودار

شخصیتی مدیران ارشد سازمان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی   

ایران

ر فرآیند میزان تأثیر ویژگیهاي شخصیتی مدیران ارشد سازمان بدرصد 95.5از مجموع پاسخگویان 

درصد در 2.2را در حد زیاد و خیلی زیاد.،تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.2.2حد متوسط و 
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر فرهنـگ سیاسـی   -7-4جدول شماره 

د تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانحاکم بر سازمان بر فرآین

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر فرهنـگ سیاسـی   -7-4شماره نمودار

استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانحاکم بر سازمان بر فرآیند تدوین

میزان تأثیر فرهنگ سیاسی حاکم بر سازمان بر فرآیند تدوین درصد 93.3از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد 2.2را در حد زیاد و خیلی زیاد، استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

ابی نموده اند.درصد نیز در حد کم ارزی4.4متوسط و 

درصدفراوانیگزینه

2964.4خیلی زیاد

1328.9زیاد

12.2متوسط

24.4کم

45100کل
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر نظام اولویت بندي -8-4جدول شماره 

در سازمان  بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر نظام اولویت بندي -8-4شماره نمودار

در سازمان  بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

ن بر فرآیند تدوین میزان تأثیر نظام اولویت بندي در سازمادرصد 72.7از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد 22.7را در حد زیاد و خیلی زیاد،استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.4.6متوسط و 

درصدفراوانیگزینه

1125خیلی زیاد

2147.7زیاد

1022.7متوسط

12.3کم

12.3کمخیلی 

44100کل
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر نظام توزیع قدرت  - 9-4جدول شماره 

مان  بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراندر ساز

ابی میزان تأثیر نظام توزیع قدرت توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزی-9-4شماره نمودار

فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراندر سازمان  بر 

میزان تأثیر نظام توزیع قدرت در سازمان بر فرآیند تدوین درصد 77.8از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد 20را در حد زیاد و خیلی زیاد،استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

م ارزیابی نموده اند.درصد نیز در حد ک2.2متوسط و 

درصدفراوانیگزینه

1635.6خیلی زیاد

1942.2زیاد

920متوسط

12.2کم

45100کل
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر گروههاي ذینفوذ - 10-4جدول شماره 

خارج از سازمان  بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

2146.7خیلی زیاد

1635.6زیاد

36.7متوسط

48.9کم

12.2خیلی کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر گروههاي ذینفوذ - 10- 4شماره نمودار

خارج از سازمان  بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

وذ خارج از سازمان بر فرآیند تدوین نفمیزان تأثیر گروههاي ذيدرصد 82.3از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد کم 11.1را در حد زیاد و خیلی زیاد،استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد متوسط ارزیابی نموده اند.6.7و خیلی کم و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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نونی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر مراجع قا-11- 4جدول شماره 

خارج از سازمان (رهبري) بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر مراجع قانونی -11-4شماره نمودار

خار

از ج

سازم

ان 

(ره

بري) 

بر 

فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

3475.6خیلی زیاد

1022.2زیاد

12.2متوسط

45100کل
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میزان تأثیر مراجع قانونی خارج از سازمان (رهبري) بر فرآیند درصد 97.8از مجموع پاسخگویان 

درصد 2.2را در حد زیاد و خیلی زیاد و تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

نیز در حد متوسط ارزیابی نموده اند.
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر بخـش هـاي      -12-4جدول شماره 

مجریه و قضاییه) بر فرآیند تدوین اسـتراتژي در صـدا و   -گوناگون حاکمیت (قواي سه گانه مقننه

سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

1022.2زیادخیلی 

2862.2زیاد

613.3متوسط

12.2کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میـزان تـأثیر بخـش هـاي     -12-4شماره نمودار

مجریه و قضاییه) بر فرآیند تدوین اسـتراتژي در صـدا و   -گوناگون حاکمیت (قواي سه گانه مقننه

سیماي جمهوري اسالمی ایران

-میزان تأثیر بخش هاي گوناگون حاکمیت (قـواي سـه گانـه مقننـه    درصد 84.4از مجموع پاسخگویان 

را در حـد زیـاد و   مجریه و قضاییه) بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

ند.درصد در حد کم ارزیابی نموده ا2.2درصد در حد متوسط و 13.3خیلی زیاد کم ، 
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توزیع فراوانی پاسخگویان بـه تفکیـک ارزیـابی میـزان تـأثیرنحوه درك      -13-4جدول شماره 

مدیران ارشد سازمان از رخدادهاي محیطی  بـر فرآینـد تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي       

جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

1737.8خیلی زیاد

1942.2زیاد

613.3متوسط

36.7کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان بـه تفکیـک ارزیـابی میـزان تـأثیرنحوه درك      -13-4نمودار شماره 

مدیران ارشد سازمان از رخدادهاي محیطی  بـر فرآینـد تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي       

جمهوري اسالمی ایران

شد سازمان از رخدادهاي محیطی  میزان تأثیر نحوه درك مدیران اردرصد 80از مجموع پاسخگویان 

را در حد زیاد و خیلی زیاد بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.6.7درصد در حد متوسط و 13.3،
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درك توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیرنحوه -14- 4جدول شماره 

مدیران ارشد سازمان از ارزشهاي حاکم بر جامعه بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي 

جمهوري اسالمی ایران

رزیـابی میـزان تـأثیرنحوه درك    توزیع فراوانی پاسخگویان بـه تفکیـک ا  -14-4شماره نمودار

مدیران ارشد سازمان از ارزشهاي حاکم بر جامعه بر فرآیند تدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي    

جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر نحوه درك مدیران ارشد سازمان از ارزشهاي حاکم بر درصد 84.4از مجموع پاسخگویان 

را در حد زیاد و خیلی در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانجامعه بر فرآیند تدوین استراتژي

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.4.4درصد در حد متوسط و 11.1زیاد ،

درصدفراوانیگزینه

1533.3خیلی زیاد

2351.1زیاد

511.1متوسط

24.4کم

45100کل
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیرپبش فرض هاي -15-4جدول شماره 

سیماي جمهوري اسالمی ایراناصلی مدیران بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و 

درصدفراوانیگزینه

1431.1خیلی زیاد

2657.8زیاد

48.9متوسط

12.2کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیرپبش فـرض هـاي   -15-4نمودار شماره 

اسالمی ایراناصلی مدیران بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري

میزان تأثیر پبش فرض هاي اصلی مدیران بر فرآیند تدوین درصد 88.9از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد 8.9را در حد زیاد و خیلی زیاد ،استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.2.2متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیرتجربیات مدیران توزیع-16-4جدول شماره 

ارشد سازمانی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

920خیلی زیاد

2146.7زیاد

1328.9متوسط

24.4کم

45100کل

پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیرتجربیات مدیران توزیع فراوانی -16-4نمودار شماره 

ارشد سازمانی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر تجربیات مدیران ارشد سازمانی بـر فرآینـد تـدوین    درصـد  66.7از مجموع پاسخگویان 

درصـد در حـد   28.9را در حد زیاد و خیلی زیـاد ، ایراناستراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.4.4متوسط و 

0

20

40

60

درصد 20 46.7 28.9 4.4

خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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روش تجزیـه و  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میـزان تـأثیر  -17-4جدول شماره 

تحلیل اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

48.9خیلی زیاد

1328.9زیاد

2146.7متوسط

511.1کم

24.4خیلی کم

45100کل

روش تجزیـه و  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر -17-4نمودار شماره 

ی ایرانتحلیل اطالعات بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالم

میزان تأثیر روش تجزیه و تحلیل اطالعـات بـر فرآینـد تـدوین     درصـد  37.8از مجموع پاسخگویان 

درصـد در حـد   46.7را در حد زیاد و خیلی زیـاد ، استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.15.5متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر رویکرد غالـب در  -18-4ه جدول شمار

تجزیه و تحلیل محیطی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

36.7خیلی زیاد

1737.8زیاد

2044.4متوسط

48.9کم

12.2خیلی کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیررویکرد غالـب در  -18-4شماره نمودار

تجزیه و تحلیل محیطی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

فرآینـد  میزان تأثیر رویکرد غالب در تجزیه و تحلیل محیطی بـر  درصد 44.5از مجموع پاسخگویان 

درصـد  44.4را در حد زیاد و خیلی زیـاد ، تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.11.1در حد متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر روش شناسـایی  -19-4جدول شماره 

ستراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانگزینه هاي ا

درصدفراوانیگزینه

36.7خیلی زیاد

1942.2زیاد

2044.4متوسط

24.4کم

12.2خیلی کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیرروش شناسـایی   -19-4شماره نمودار

زینه هاي استراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانگ

میزان تأثیر روش شناسایی گزینه هاي اسـتراتژیک بـر فرآینـد    درصـد  48.9از مجموع پاسخگویان 

درصـد 44.4را در حد زیاد و خیلی زیـاد ، تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.6.6در حد متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر شـیوه انتخـاب   -20-4جدول شماره 

گزینه هاي استراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

48.9یادخیلی ز

2248.9زیاد

1533.3متوسط

48.9کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر شـیوه انتخـاب    -20-4نمودار شماره 

گزینه هاي استراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر شیوه انتخاب گزینه هاي استراتژیک بر فرآیند تدوین درصد 57.8از مجموع پاسخگویان 

درصـد در حـد   33.3را در حد زیاد و خیلی زیـاد ، استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.8.9متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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ارزیابی میزان تـأثیر نـوع مالکیـت    توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک -21-4جدول شماره 

سازمان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

2863.6خیلی زیاد

1431.8زیاد

12.3متوسط

12.3کم

44100کل

ثیر نـوع مالکیـت   توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأ -21-4شماره نمودار

سازمان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر نوع مالکیت سازمان بر فرآینـد تـدوین اسـتراتژي در    درصد 95.4از مجموع پاسخگویان 

2.3و درصـد در حـد متوسـط    2.3را در حد زیـاد و خیلـی زیـاد ،   صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر چشـم انـداز      -22-4جدول شماره 

،رسالت و اهداف بلند مدت سازمان  بر فرآیند تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري      

اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

1737.8خیلی زیاد

1431.1زیاد

1124.4متوسط

36.7کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیـابی میـزان تـأثیر چشـم انـداز      -22-4شماره نمودار

،رسالت و اهداف بلند مدت سازمان  بر فرآیند تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري      

اسالمی ایران

میزان تأثیر چشم انداز ،رسالت و اهداف بلند مدت سازمان  بر درصد 68.9از مجموع پاسخگویان 

24.4را در حد زیاد و خیلی زیاد ،فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.6.7درصد در حد متوسط و 
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تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر نظـام سیاسـی    توزیع فراوانی پاسخگویان به-23-4جدول شماره 

حاکم بر جامعه بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

2555.6خیلی زیاد

1635.6زیاد

36.7متوسط

12.2کم

45100کل

زیابی میزان تـأثیر نظـام سیاسـی    توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ار-23-4نمودار شماره 

حاکم بر جامعه بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر نظام سیاسی حـاکم بـر جامعـه بـر فرآینـد تـدوین       درصد 91.2از مجموع پاسخگویان 

درصـد در حـد   6.7زیـاد ، را در حد زیـاد و خیلـی  استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.2.2متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر نظـام ذخیـره و    -24-4جدول شماره 

بازیابی اطالعات استراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر نظـام ذخیـره و    -24-4شماره نمودار

بازیابی اطالعات استراتژیک بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر نظام ذخیره و بازیابی اطالعات استراتژیک بر فرآینـد  درصد 52.3مجموع پاسخگویان  از

درصـد در  43.2را در حد زیاد و خیلی زیاد ،تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند.4.5حد متوسط و 

درصدفراوانیگزینه

36.8خیلی زیاد

2045.5زیاد

1943.2متوسط

24.5کم

44100کل
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راوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میـزان تـأثیر روش تجزیـه و    توزیع ف-25-4جدول شماره 

تحلیل تحوالت محیطی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

48.9خیلی زیاد

1635.6زیاد

1840متوسط

613.3کم

12.2خیلی کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تـأثیر روش تجزیـه و   -25-4شماره نمودار

تحلیل تحوالت محیطی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

میزان تأثیر روش تجزیه و تحلیل تحـوالت محیطـی بـر فرآینـد     درصـد  44.5از مجموع پاسخگویان  

درصـد در  40را در حد زیـاد و خیلـی زیـاد ،   دا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانتدوین استراتژي در ص

درصد نیز در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند15.5حد متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم خیلي كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ابزارهاي تجزیـه  -26-4جدول شماره 

ستراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانو تحلیل تحوالت محیطی بر فرآیند تدوین ا

درصدفراوانیگزینه

1435خیلی زیاد

2050زیاد

512.5متوسط

12.5کم

40100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ابزارهاي تجزیه و -26-4نمودار شماره 

اتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانتحلیل تحوالت محیطی بر فرآیند تدوین استر

میزان تأثیر ابزارهاي تجزیه و تحلیل تحوالت محیطـی بـر فرآینـد    درصـد  40از مجموع پاسخگویان  

درصـد در  46.7را در حد زیاد و خیلی زیاد ،تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

م ارزیابی نموده انددرصد نیز در حد ک13.3حد متوسط و 
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خیلي زیاد زیاد متوسط كم
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توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر رویکرد مـدیران  -27-4جدول شماره 

ارشد سازمان به تحوالت محیطی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسـالمی  

ایران

درصدفراوانیگزینه

2248.9خیلی زیاد

1635.6زیاد

715.6متوسط

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر رویکرد مـدیران  -27-4شماره نمودار

ارشد 
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الت 

محــی

ــی  ط

بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران
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رشـد سـازمان بـر فرآینـد تـدوین      میزان تأثیر رویکرد مدیران ادرصـد  84.5از مجموع پاسخگویان  

درصـد نیـز در   15.6را در حد زیاد و خیلـی زیـاد و   استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

حد متوسط ارزیابی نموده اند

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ارزیابی مـدیران  -28-4جدول شماره 

نی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی    ارشد سازمان از منابع سازما

ایران

درصدفراوانیگزینه

817.8خیلی زیاد

2146.7زیاد

1124.4متوسط

511.1کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر ارزیابی مـدیران  -28-4شماره نمودار

منابع سازمانی بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی    ارشد سازمان از 

ایران
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میزان تأثیر ارزیابی مدیران ارشد سازمان از منـابع سـازمانی بـر    درصـد  64.5از مجموع پاسخگویان  

24.4را در حـد زیـاد و خیلـی زیـاد،    فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

.درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند11.1درصد در حد متوسط و 

توزیع فراوانی پاسخگویان بـه تفکیـک ارزیـابی میـزان تـأثیر روشـهاي       -29-4جدول شماره 

شناسایی و تبیین مسائل استراتژیک بر فرآیند تدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري     

اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

715.6ی زیادخیل

2351.1زیاد

1226.7متوسط

36.7کم

45100کل

توزیع فراوانی پاسخگویان بـه تفکیـک ارزیـابی میـزان تـأثیر روشـهاي       -29-4نمودار شماره 

شناسایی و تبیین مسائل استراتژیک بر فرآیند تدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري     

اسالمی ایران
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میزان تأثیر روشهاي شناسایی و تبیین مسـائل اسـتراتژیک بـر    درصد 66.7پاسخگویان  از مجموع 

را در حـد زیـاد و خیلـی    فرآیند تـدوین اسـتراتژي در صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران       

.درصد نیز در حد کم ارزیابی نموده اند6.7درصد در حد متوسط و 26.7زیاد،

خگویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر تصور مدیران توزیع فراوانی پاس-30- 4جدول شماره 

ارشد از جایگاه مخاطبان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

درصدفراوانیگزینه

920خیلی زیاد

1840زیاد

817.8خیلی کم

1022.2کم

45100کل

گویان به تفکیک ارزیابی میزان تأثیر تصـور مـدیران   توزیع فراوانی پاسخ-30-4شماره نمودار

ارشد از جایگاه مخاطبان بر فرآیند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران
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میزان تأثیر تصور مدیران ارشد از جایگاه مخاطبان بر فرآیند تدوین درصد 60از مجموع پاسخگویان 

درصد در حد کـم  22.2را در حد زیاد و خیلی زیاد،ري اسالمی ایراناستراتژي در صدا و سیماي جمهو

.درصد نیز در حد متوسط ارزیابی نموده اند17.8و 

اطالعات توصیفی به دست آمده از سواالت باز-4-2-2

مورد تجزیه و تحلیل قرار مـی  این بخش از پژوهش ، داده هاي گردآوري شده از سواالت باز پرسشنامه در 

رند. در این پرسشنامه از دو سوال باز استفاده شده است که در سوال اول، میزان فنی یا سیاسی بودن نظـام  گی

داراي دو بخش است کـه در  مورد پرسش واقع شده است. سوال دوم تصمیم گیري استراتژیک در صدا و سیما 

نه موثر در تدوین استراتژي را بخش اول از پاسخگویان درخواست می گردد تا میزان اهمیت مولفه هاي پنج گا

تعیین کنند. این بخش از سوال کارکردي کنترلـی داشـته و نتـایج آن مـی توانـد بـا نتـایج حاصـل از تحلیـل          

اطالعات گردآوري از سواالت سی گانه بسته مقایسه و میزان اعتبار پرسشنامه را بسنجد.

رت وجود متغیـر یـا متغیـر هـاي دیگـري کـه       ، از پاسخگویان درخواست می شود تا در صودر بخش دوم

تعـداد  بتواند فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیما را متاثر از خود سازد در محل پیش بینی شده قید نمایند. 

و غیر مرتبط در نهایـت  تکراريمتغیر از سوي پاسخگویان پیشنهاد شده بود که پس از حذف متغیر هاي 25

نفر از مدیران و خبرگان دانشگاهی درخواست 15شد. در اقدامی تکمیلی از تعداد چهار دسته متغیر شناسایی 

در نهایـت  در مورد وزن و اهمیـت ایـن متغیـر هـاي چهارگانـه اعـالم نماینـد کـه        تا نظر نهایی خود را گردید 

ت و جهـ تـاثیر گـذار شناسـایی    به عنوان یک متغیر مهـم  سازمانبودن محیط فعالیترقابتیو یا انحصاري
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درج زیـر در جـداول و نمـودار هـاي    حاصل از این بخش از پـژوهش  نتایج گردید.گنجاندن در مدل پیشنهاد 

گردیده است :  

فنی یا سیاسی دانستن فرایند تدوین تفکیکتوزیع فراوانی پاسخگویان به-31-4جدول شماره 

استراتژي در سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. 

درصدفراوانیینهگز

36.7فنی بودن فرایند تدوین استراتژي

4293.3سیاسی بودن فرایند تدوین استراتژي

45100کل

فنی یا سیاسی دانستن فرایند تدوین توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک -31-4شماره نمودار

استراتژي در سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. 
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سیاسی فنی

فرایند تدوین استراتژي در سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران درصد 93.3از مجموع پاسخگویان

عنوان نموده اند.فنیدرصد آن را موضوعی 6.7دانسته و سیاسیرا 

گانـه بـر   در خصوص میزان تاثیر مولفه هاي پنج توزیع فراوانی پاسخگویان -32-4جدول شماره 

فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

متغیر هاي تحقیق
آماره هاي اصلی

انحراف واریانسمیانگین
معیار

1/556/48422شیوه پیمایش تحوالت محیطی

8/513/4512/21تکنیک هاي تحلیل تحوالت استراتژیک

7/547/5024/22نحوه تعیین گزینه هاي استراتژیک

775/3168/17طرز تفکر مدیران ارشد سازمان

7/859/4656/21ساختار قدرت
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در خصوص میزان تاثیر مولفه هاي پنج گانـه بـر   توزیع فراوانی پاسخگویان -32-4شماره نمودار

فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 
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قدرت طرز تفکر پیمایش گزینھ تحلیل

نقش و اهمیت هر یک از مولفه هاي تاثیر گذار بر فرایند تدوین استراتژي را به ترتیب در مجموع پاسخگویان 

، تعیین گزینـه هـاي اسـتراتژِیک بـا     درصد1/55درصد، پیمایش با 77درصد ، طرزتفکر با 7/85قدرت با ، 

ده اند.درصد ارزیابی نمو8/51درصد و نحوه تحلیل تحوالت با 7/54

داده هااستنباطیتجزیه و تحلیل -4-3

نتایج حاصل از مطالعه نمونه ها به گـروه بـزرگ تـري بـه نـام جامعـه       ، از داده هادر تحلیل استنباطی

در ایـن  از روش هاي آماري متناسب با طرح تحقیق استفاده مـی شـود .  تعمیم داده می شود. در این تحلیل

ــالیز واریــانس یــک طرفــه یــک نمونــه اي ،  tآزمــون ، هــاي آمــاري بخــش از پــژوهش از روش  آزمــون آن

)ANOVA آزمون ، (tآزمون همبستگی پیرسون ، آزمون دو نمونه مستقل ،t   منزوجـی ، آزمـون فریـد

استفاده شده است.براي یافتن پاسخ به سواالت تحقیق 

مجموعه ایناولین بخش ازوال فرعی پژوهش آزمون ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته در پنج س

مدیران و - نگرش بین گروههاي مختلف جامعه آماري( اساتیدمقایسه میانگین را تشکیل می دهد.

، همبستگی بین مولفه هاي موثر بر فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیمامیزان بررسی دانشجویان )، 
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مقایسه میانگین رتبه هاي گویه هاي واالت بسته و باز و مقایسه کنترلی بین نتایج به دست آمده از س

از دیگر بخش هاي این پژوهش می باشد که در ادامه می آید.پرسشنامه

فرعی پژوهش فرضیات-1- 3- 4

اي یک نمونهtها از آزمون فرعی پژوهش با توجه به ماهیت گویهآزمون فرضیاتدر این بخش جهت 

)one sample t test ( اي ارتقاء اي به فاصلهها را از رتبه. ابتدا سطح سنجش شاخصشده استاستفاده

که مقدار . با توجه به اینشده است) 100–0ها در دامنه (داده و سپس اقدام به استانداردسازي شاخص

م و هاي کرا به منزله گزینه50هاست مقادیر میانگین کمتر از حد واسط مقادیر این شاخص50میانگین 

.شده استزیاد ارزیابی هاي زیاد و خیلیرا به منزله گزینه50کم و مقادیر میانگین بیشتر از خیلی

باشد: گیرد به صورت زیر میبا توجه به توضیحات فوق فرضی که مورد آزمون قرار می








50:

50:
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H

باشد. همان میانگین شاخص مورد نظر میکه 

در واقع هرگاه فرض صفر تایید شود به منزله تاثیر در حد کم شاخص مورد آزمون بر فرآیند تدوین استراتژي 

و رد فرض صفر نیز به منزله تاثیر در حد زیاد شاخص مورد نظر می باشد.

.ستطرز تفکر مدیران استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار ااول: فرضیه

انحراف معیارمیانگینفراوانی
کران پایین 

درصد95
tي آماره

سطح 

داريمعنی

457712.873.714.050.000

) با اطمینان Sig=0.000داري () و سطح معنی(t=14.05ي با توجه به مقادیر حاصله از جدول فوق، آماره

دیران استراتژیک صدا و سیما تا حد طرز تفکر مدرصد فرض صفر رد می گردد. به این معنی که 99.9

زیادي بر فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار است.
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.شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار استدوم: فرضیه

انحراف معیارمیانگینفراوانی
کران پایین 

درصد95
tي آماره

سطح 

داريمعنی

4568.32063.36.140.000

) با اطمینان Sig=0.000داري () و سطح معنی(t=6.14ي با توجه به مقادیر حاصله از جدول فوق، آماره

شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک صدا و سیما تا حد درصد فرض صفر رد می گردد. به این معنی که 99.9

زیادي بر فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار است.

تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین م:سوفرضیه 

.استراتژي تاثیر گذار است

انحراف معیارمیانگینفراوانی
کران پایین 

درصد95
tي آماره

سطح 

داريمعنی

4562.814.659.25.90.000

) با اطمینان Sig=0.000داري () و سطح معنی(t=5.9ي با توجه به مقادیر حاصله از جدول فوق، آماره

تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت درصد فرض صفر رد می گردد. به این معنی که 99.9

استراتژیک صدا و سیما تا حد زیادي بر فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار است.

اي استراتژیک صدا و سیما در فرآیند تدوین تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هچهارم:فرضیه

.استراتژي تاثیر گذار است

انحراف معیارمیانگینفراوانی
کران پایین 

درصد95
tي آماره

سطح 

داريمعنی

4568.214.164.78.70.000
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ان ) با اطمینSig=0.000داري () و سطح معنی(t=8.7ي با توجه به مقادیر حاصله از جدول فوق، آماره

تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي درصد فرض صفر رد می گردد. به این معنی که 99.9

استراتژیک صدا و سیما تا حد زیادي بر فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار است.

.صدا و سیما در فرآیند تدوین استراتژي تاثیر گذار استدرساختار قدرتپنجم: فرضیه

انحراف معیارگینمیانفراوانی
کران پایین 

درصد95
tي آماره

سطح 

داريمعنی

4584.31081.8230.000

) با اطمینان Sig=0.000داري () و سطح معنی(t=23ي با توجه به مقادیر حاصله از جدول فوق، آماره

دي بر فرآیند ساختار قدرت صدا و سیما تا حد زیادرصد فرض صفر رد می گردد. به این معنی که 99.9

تدوین استراتژي تاثیر گذار است.

طرز هاي ) براي مقایسه میانگین شاخصANOVAآزمون آنالیز واریانس یک طرفه (-2- 3- 4

هاي استفاده شده براي تحلیل کنیکت، شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک، تفکر مدیران استراتژیک

بین ساختار قدرتو تعیین گزینه هاي استراتژیککنیک هاي استفاده شده براي ت،تحوالت استراتژیک

مدیران صدا و سیما ،دانشجویان و اساتید 

مجموع شاخص
مربعات

ي درجه
آزادي

میانگین 
مربعات

ي آماره
F

سطح 
معناداري

طرز تفکر مدیران 

استراتژیک

30.8130.8هابین گروه

0.20.671
7229.443168.1هاگروهدرون

7260.244کل

شیوه پیمایش تحوالت 

استراتژیک

737.91737.91.90.177هابین گروه
16859.343392.1هاگروهدرون
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17597.244کل

نکنیک هاي استفاده شده 

براي تحلیل تحوالت 

استراتژیک

49.5149.5هابین گروه

0.20.635
9320.943216.8هاگروهدرون

9370.444کل

نکنیک هاي استفاده شده 

براي تعیین گزینه هاي 

استراتژیک

342.51342.5هابین گروه

1.80.192
8393.343195.2هاگروهدرون

8735.844کل

ساختار قدرت

148.21148.2هابین گروه

1.50.227
4247.64398.8هاگروهدرون

4395.944کل

)ANOVAآزمون آنالیز واریانس یک طرفه (نتایج- 33-4جدول شماره 

و سطوح معناداري در جدول فوق همه شاخص ها در ازمون داراي سطوح Fهاي با توجه به مقادیر آماره

ی میزان تاثیر هاي مدیران ،دانشجویان و اساتید در ارزیاب) بوده و بنابراین بین گروه0.05معناداري باالتر از (

متغیرهاي فوق بر فرآیند تدوین استراتژي صدا و سیما تفاوت معنا داري وجود ندارد.

در جدول زیر میانگین متغیرها براي هریک از گروهها مشخص شده است.

انحراف میانگینفراوانیجنسشاخص
معیار

طرز تفکر مدیران استراتژیک
1083.614.9اساتید

2176.012.6مدیران

1473.510.6دانشجویان

1067.015.7اساتیدشیوه پیمایش تحوالت استراتژیک

2164.020.8مدیران
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1475.720.7دانشجویان

نکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت 
استراتژیک

1064.68.3اساتید

2163.914.1مدیران

1459.818.8دانشجویان

تفاده شده براي تعیین گزینه هاي نکنیک هاي اس
استراتژیک

1065.011.1اساتید

2171.115.2مدیران

1466.014.2دانشجویان

ساختار قدرت

1086.48.6اساتید

2182.311.2مدیران

1485.69.1دانشجویان

مستقلمتغیرهاي در باره تاثیرمقایسه بین نگرش جامعه آماري - 34-4جدول شماره 

، طرز تفکر مدیران استراتژیکهاي دو نمونه مستقل براي مقایسه میانگین شاخصtآزمون -3- 3- 4

کنیک ت،نکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیک، شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک

صدا و سیما و بین مدیران ساختار قدرتو هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي استراتژیک

نخبگان(اساتید و دانشجویان)

tي آمارهشاخص
درجه 
آزادي

سطح 
داريمعنی

اختالف 
هامیانگین

95فاصله اطمینان 
درصد

کران 
پایین

کران 

باال

9.5-0.4430.6711.76.2طرز تفکر مدیران استراتژیک

شیوه پیمایش تحوالت 
20.0-1.4430.1778.13.8استراتژیک
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نکنیک هاي استفاده شده 
براي تحلیل تحوالت 

11.06.8-430.6352.1-0.5استراتژیک

تکنیک هاي استفاده شده 
براي تعیین گزینه هاي 

2.9-13.9-430.1925.5-1.3استراتژیک

9.6-1.2430.2273.62.4ساختار قدرت

دو نمونه مستقل tنتایج آزمون - 35-4جدول شماره 

و سطوح معناداري در جدول فوق همه شاخص ها در ازمون داراي سطوح tهاي وجه به مقادیر آمارهبا ت

هاي مدیران صدا و سیما و نخبگان در ارزیابی میزان تاثیر ) بوده و بنابراین بین گروه0.05معناداري باالتر از (

وجود ندارد.متغیرهاي فوق بر فرآیند تدوین استراتژي صدا و سیما تفاوت معنا داري 

در جدول زیر میانگین متغیرها به تفکیک نخبگان و مدیران مشخص شده است.

انحراف میانگینفراوانیجنسشاخص
معیار

طرز تفکر مدیران استراتژیک
2477.713.3نخبگان

2176.012.6مدیران

شیوه پیمایش تحوالت استراتژیک
2472.118.9نخبگان

2164.020.8مدیران

نکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت 

استراتژیک

2461.815.2نخبگان

2163.914.1مدیران

نکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي 
استراتژیک

2486.08.7نخبگان

2182.311.2مدیران
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ساختار قدرت
2465.612.8نخبگان

2171.115.2مدیران

مقایسه نگرش مدیران وخبرگان در باره تاثیر متغیرهاي مستقل- 36- 4جدول 

پیرسون جهت بررسی  میزان همبستگی بین مولفه هاي موثر بر فرایند تدوین آزمون همبستگی -4- 3- 4

استراتژي در صدا و سیما

طرز تفکر 
ارشدمدیران 

شیوه پیمایش 
تحوالت

تکنیک هاي 
تحلیل تحوالت

ساختار 
قدرت

تکنیک هاي
تعیین گزینه هاي 

طرزتفکر 

ارشدمدیران 

آماره کاي 
**0.2660.420***0.468- 10.029اسکوئر

0.8490.0010.0770.004سطح معناداري

4545454545فراوانی

شیوه پیمایش 
تحوالت

آماره کاي 
0.115- 10.2280.032اسکوئر

0.1320.8330.451سطح معناداري

45454545فراوانی

تکنیک هاي 
حلیل تحوالتت

آماره کاي 
***10.2180.595اسکوئر

0.1510.000سطح معناداري

454545فراوانی

ساختار قدرت

آماره کاي 
*10.338اسکوئر

0.023سطح معناداري

4545فراوانی

تکنیک هاي 
تعیین گزینه 

کاي آماره 
1اسکوئر
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هاي 
استراتژیک

سطح معناداري

45فراوانی

درصد                                                              99درصد                      ** همبتگی با اطمینان 95*همبتگی با اطمینان 

درصد99.9*** همبتگی با اطمینان 

پیرسوننتایج آزمون همبستگی - 37- 4جدول 

با توجه به جدول فوق بین ساختار قدرت با تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي استراتژیک 

می ) (r=0.338درصد ارتباط معنا داري وجود دارد.میزان همبستگی بین این دو متغیر 95با اطمینان 

باشد. به این معنی که با افزایش قدرت ن است که ارتباط این دو از نوع مستقیم می آباشد  که نشان دهنده 

میزان تاثبر تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي استرتژیک بر فرایند تدوین استرتژي افزایش 

می یابد. 

با تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي طرز تفکر مدیران استراتژیکهمچنین بین 

با سطوح  اطمینان به ترتیببراي تحلیل تحوالت استراتژیکهاي استفاده شدهاستراتژیک وتکنیک

درصد ارتباط معنا داري وجود دارد.میزان همبستگی بین این متغیرها نیز به ترتیب 99.9درصد و   99

r=0.486)  و (r=0.420) از نوع مستقیم این متغیرها) می باشد  که نشان دهنده ان است که ارتباط این

تاثبر تکنیک هاي استفاده شده ،طرز تفکر مدیران استراتژیکمعنی که با افزایش تاثیر می باشد. به این

بر هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیکبراي تعیین گزینه هاي استرتژیک  و تکنیک

فرایند تدوین استرتژي نیز افزایش می یابد. 

تکنیک هاي استفاده شده ه هاي استراتژیک بابین ساختار تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزین

درصد ارتباط معنا داري وجود دارد.میزان . 99اطمینان نیز بابراي تحلیل تحوالت استراتژیک

) می باشد  که نشان دهنده ان است که ارتباط این دو از نوع (r=0.595همبستگی بین این دو متغیر 

ش تاثبر تکنیک هاي استفاده شده براي تعیین گزینه هاي می باشد. به این معنی که با افزایمستقیم 
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بر فرایند تدوین تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحوالت استراتژیکمیزان تاثیر استرتژیک

استرتژي افزایش می یابد.

با توجه به جدول، ارتباط ها ي دبگر معنادار نیستند.

ینهاي مولفه هاي  تاثیرگذار بر فرایند تدوین استراتژي براي فرض برابري میانگزوجیtآزمون -5- 3- 4

صدا و سیما در قالب گویه ها و در قالب پرسش مستقیم

سطح معناداريدرجه آزاديtآماره انحراف معیاراختالف میانگین

طرز تفکر مدیران 
440.944-19.40.1-0.2استراتژیک

شیوه پیمایش تحوالت 
440.084-29.71.8-7.8استراتژیک

440.656-22.80.4-1.5ساختار قدرت

هاي تحلیل تکنیک
1.016.20.4440.667تحوالت استراتژیک

هاي  تعیین تکنیک
440.641-21.20.5-1.5گزینه هاي استراتژیک

زوجی tآزمون - 38- 4جدول 

در صدا و سـیما بـه دو صـورت سـنجش     در این پژوهش مولفه هاي تاثیر گذار بر فرآیند تدوین استراتژي

شده است.یکبار در قالب گویه ها و به صورت مستتر و بار  دیگر به صورت پرسـش مسـتقیم ایـن متغیرهـا را     

ارزیابی نموده ایم.  

هاي محاسبه شده با روشهاي فوق از آزمون  زوجی (دو نمونه وابسته یا جفت شده جهت مقایسه میانگین

می باشند که بیانگر تایید فرض صفر می 0.05مقادیر سطوح معنا داري همگی باالتر از یم.استفاده نموده ا)

باشد.به این معنی که شاخصهاي بدست آمده از پرسش مستقیم و بصورت مستتر در گویه ها به لحاظ مقادیر 

میانگین تفاوت  اماري معناداري ندارند.

ه هاي گویه هاي پرسشنامهنگین رتباجهت مقایسه میآزمون فرید من-6- 3- 4

میانگین رتبه ها هگوی
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23.1 رهبري

22.1 نوع مالکیت سازمان

21.5 فرهنگ سیاسی حاکم بر سازمان

21.5 نظام سیاسی حاکم بر جامعه

19.5 ویژگیهاي شخصیتی مدیران ارشد

19.4 رویکرد مدیران ارشد سازمان به تحوالت محیطی

18.0 ز سازماننفوذ خارج اگروههاي ذي

17.7 پیش فرضهاي اصلی مدیران

17.6 نحوه درك مدیران ارشد از ارزشهاي حاکم بر جامعه

17.3 نحوه درك مدیران ارشد از رخدادهاي محیطی

17.2 واقعی بودن اطالعات

16.6 بخش هاي گوناگون حاکمیت

16.6 چشم انداز،رسالت و اهداف بلند مدت سازمان

16.4 در سازماننظام توزیع قدرت

15.6 میزان گشودگی مسیر اطالعات

14.5 نظام اولویت بندي در سازمان

14.4 تجربیات مدیران ارشد سازمان

14.2 روش هاي شناسایی و تبیین مسائل استراتژیک

13.7 ارزیابی مدیران ارشد از منابع سازمانی

13.0 تصور مدیران ارشد از جایگاه مخاطبان

12.6 وري اطالعاتابزار جمع آ

12.3 سیر جریان اطالعات در سازمان
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آزمون فرید من جهت مقایسه میانگین رتبه هاي گویه هاي پرسشنامه- 39- 4جدول 

12.3 شیوه هاي انتخاب گزینه استراتژیک

11.9 روش هاي جمع اوري اطالعات

11.5 نظام ذخیره و بازیابی اطالعات استراتژیک

11.3 ي استراتژیکروش شناسایی گزینه ها

11.1 رویکرد غالب تجزیه و تحلیل محیطی

11.1 یه و تحلیل تحوالت محیطیابزارهاي  تجز

10.8 روش هاي  تجزیه و تحلیل تحوالت محیطی

10.1 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
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مقدار

41 فراوانی

256.1 اسکوئر-آماره کاي

29 درجه ازادي

0.000 سطح معناداري

نـوع حاکمیـت سـازمان و فرهنـگ سیاسـی      رهبـري، با توجه به نتابج به دست آمده از آزمون فریدمن ،

روش تجزیه و تحلیل اطالعات ، روشهاي تجزیـه و تحلیـل تحـوالت محیطـی و     سازمان به ترتیب بیشترین و

را بر فرایند تدوین استراتژي صـدا و سـیما   ابزارهاي تجزیه و تحلیل تحوالت محیطی به ترتیب کمترین تاثیر 

زمون فریـدمن  درصد نتایج حاصله از آ99.9مقدار آماره کاي اسکوئر و سطح معنا داري نیز با اطمینان دارند.

را تایید می نمایند.

آزمون مدل نهاییجمع بندي و -4-4

یماي جمهوري اسالمی ایران شناسایی قبلی ، مولفه هاي موثر بر تدوین استراتژِي در صدا و سمراحلدر 

این مولفه ها شامل نحوه پیمایش تحوالت محیطـی  ، و میزان اهمیت آن ها در شرایط فعلی مشخص گردید. 

، تکنیک هاي مورد استفاده براي تحلیل تحوالت استراتژیک ، چگونگی تعیین گزینه هاي اسـتراتژِیک ، طـرز   

ت می باشند و در ارتباطی پیچیـده خروجـی نظـام تصـمیم گیـري      تفکر مدیران ارشد سازمان و ساختار قدر

استراتژیک را تعیین می کنند.

که این مولفه ها وزن و نقش یکسـانی در  تحلیل داده هاي گردآوري شده نشان می دهند نتایج حاصل از 

ر یک از ایـن مولفـه هـا    تدوین استراتژِي نداشته و اثرات متفاوتی بر جا می گذارند. به عبارت دیگر با تغییر ه

هـر انـدازه ایـن    به طور مثال خروجی فرایند تدوین استراتژي شاهد تغییرات کم و بیش متفاوتی خواهد بود.

تغییرات در حوزه ساختار قدرت و طرز تفکر مدیران ارشد سازمان به وقـوع بپیونـدد امکـان ایجـاد تحـول در      

ست در سازمانی چون صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی     فرایند تدوین استراتژي بیشتر خواهد بود. بدیهی ا
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بـا تنگناهـاي   به دلیل موانع قـانونی و سیاسـی محـدود بـوده و سـازمان را      ایران دامنه و میزان این تغییرات

متعددي روبرو می سازد.

ی قیاسـ براي طراحی و تبیین مدل تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران از دو روش 

اطالعـات جمـع   تالش گردید تا بـا اسـتفاده از   و استقرایی به طور همزمان استفاده گردید. در روش استقرایی

پنج مولفـه تـاثیر گـذار    در این مدل، مدل اولیه تدوین استراتژِي طراحی گردد.،آوري شده از مطالعات میدانی

وضعیت فعلی تـدوین اسـتراتژي در   م آمده و در فرایند تدوین استراتژي بر اساس وزن و نقشی که دارند گرد ه

بر اساس این مدل، خروجـی نظـام تصـمیم گیـري     صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران را توضیح می دهند.

، طـرز تفکـر مـدیران ارشـد سـازمان     %)7/85(استراتژیک در صدا و سیما به شدت تحت تاثیر سـاختار قـدرت   

و نحـوه تعیـین گزینـه    ) 8/51(اي تحلیل تحوالت استراتژیک ، تکنیک ه)1/55(، نحوه پیمایش محیط %)77(

سازمان در شرایط جدیدي قرار می گیرد.متغیر هااست و با تغییر هر یک از این )7/54(هاي استراتژیک

در محیط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران رافعلیتوانایی توضیح رفتار ، اگر چه این مدل 

نوینی باشـد کـه خـارج از چـارچوب     بیان کننده وضعیت هاي سیاسی کنونی را دارد اما نمی تواند انحصاري و 

محیطی و نظام تصمیم گیري با ابعاد چهـار گانـه   اضافه نمودن دو متغیرهاي محدود فعلی تعریف گردیده اند.

و نقایص مدل دادهزایش افآن را سیاسی به مدل فوق تا حد زیادي قدرت تبیین –فنی انحصاري و-رقابتی 

فرایند اضافه نمودن ایـن متغیرهـاي جدیـد کـه اطالعـات آن توسـط دو سـوال بـاز در         رفع می نماید.قبلی را 

که مـاهیتی کیفـی   روشاین دربر اساس یک منطق قیاسی صورت گرفت . پرسشنامه جمع آوري گردیده بود 

می کنند.ي علم مدیریت و ارتباطات نقش اصلی را بازتئوري هاي دارد

طراحی و به آزمون ، مدل هاي جدید شناخته شده علمی هاي الگواز طریق مقایسه با ،قیاسی روش در 

و پـورتر ،آنسـف ، مـایلز واسنو،آلیسون، گذاشته می شود . در این پژوهش به طور مشخص از الگوي

، نحوه ها در ترکیبی منطقی و دسته متغیردنهایی ، هرمدلدربراي طراحی مدل نهایی استفاده گردید. رفف

راه هـاي ایجـاد تحـول    تدوین استراتژي در سازمان هاي رسانه اي را در وضعیت هاي گوناگون توضیح داده و 

در آن ها را نیز به نمایش می گذارد.
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. بخش پنج از فصل دوم مدل نهایی تحقیق به شرح زیـر طراحـی گردیـد   بر اساس توضیحات مندرج در 

ایـن  که مورد تایید قرار گرفته اند گنجانده شده است. پنج فرضیه فرعی پژوهش هر این مدل چهار منطقه در 

متغیرها در شرایط مختلف ارزش هاي گوناگونی را کسب و مسیر تدوین را تعیین        می کننـد. فنـی و یـا    

سـازمان تعیـین کننـده درجـه     سیاسی بودن نظام تصمیم گیري و انحصاري یا رقابتی بودن محـیط فعالیـت  

بـراي تـدوین   .می نماینـد اهمیت و نقشی است که هر یک از متغیرها در طول تدوین استراتژي ایفا

نفر از مدیران و کارشناسان صدا و 15مدل نهایی و آزمون رفتار آن در شرایط گوناگون مدل مزبور در اختیار 

% باقیمانده ایرادات 5% از آن ها مدل را کامال تایید و 95ر گرفت که نفر از خبرگان دانشگاهی قرا10سیما و 

جزئی به آن وارد می نمودند.

فنی  

سیاسی

رقابتی                                             انحصاري

مدل نهایی تدوین استراتژي در صدا و سیما

خالق
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتتعیین گزینه ها

روش پیمایش

تولیدي
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتن گزینه هاتعیی

روش پیمایش

بازاریابی
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

روش تحلیل تحوالتتعیین گزینه ها

روش پیمایش

قیمومیتی
مدیران ارشدطرز تفکرساختار قدرت

والتروش تحلیل تحتعیین گزینه ها

روش پیمایش
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:پنجمفصل 

نتیجه گیري و پیشنهادات
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مقدمه–5-1

در آن اطالعـات  یک طرح تحقیق علمـی اسـت کـه    اجرايآخرین بخش از، نتایجو تحلیل ع بندي جم

مـی  حاصل از گام هاي پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پاسخی روشن به سـواالت تحقیـق داده  

یافته هـاي تحقیـق   ،و در ادامهشود. در این مرحله مروري کلی بر اهداف و فرایند انجام تحقیق به عمل آمده 

و ارائـه پیشـنهادات در   معرفی محدودیت هـاي تحقیـق   از ابعاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

بخش هاي پایانی ایـن  بعديمطالعاتپیشنهادات براي انجام ، و عملیاتیکلیپیشنهادات اوینی چونذیل عن

فصل را تشکیل خواهند داد.

رایند تحقیقفومروري بر اهداف-5-2

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران   

و در مطالعـه  ارتبـاط بـین آن هـا را توضـیح     ،اجزاء این مدل و قصد دارد تا ضمن شناسایی پذیرفتصورت 

ایـن پـژوهش بـر    سیما مقایسه نماید.فرایند تدوین استراتژي را در صدا و تطبیقی وضعیت موجود و مطلوب 

موضـوعی فرایند تدوین استراتژي قبل از این که عاملی تاثیر گـذار باشـد خـود    « اساس این پیش فرض که 

پژوهش را تشـکیل  مجموعه سواالت این شکل گرفت. سه سوال اصلی و پنج سوال فرعی» تاثیر پذیر است 

طراحی و تدوین مدل مورد نظر فراهم می گردد.راي می دهند که با یافتن پاسخ علمی آن ها زمینه ب

خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري     از بین این پژوهش،جامعه آماري

بـراي جمـع آوري اطالعـات    و مصـاحبه انتخاب و عالوه بر روش کتابخانه اي از ابزار پرسشـنامه اسالمی ایران 

بـا اسـتفاده از  تحقیـق  سـواالت اي پرسشنامه بر اساس متغیر هاي مستقل و وابسته در گویه ه. استفاده گردید

مبانی نظري پژوهش ساخته و پرداخته شده است. براي آزمون روایـی و پایـایی پرسشـنامه از    میدانی ومطالعه

این پـژوهش  نظرات کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفاي کرونباخ بهره برده شده است. در 

سـوال 2سـوال بسـته و   30محقق ساخته استفاده شده که در مجموع حاوي بسته و باز نوع پرسشنامهدواز 

.می باشندباز
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بهره الزم بـرده شـده اسـت.   کمی و کیفی گردآوري شده از هر دو روشيبراي تجزیه و تحلیل داده ها

طی اسـتفاده شـده اسـت. در روش توصـیفی عمـدتا از      توصـیفی و اسـتنبا  از روش ها داده آماري در تحلیل

شـده اي  جداول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار استفاده و در روش استنباطی از روش هاي آماري شناخته

دو نمونـه  t) ، آزمـون  ANOVAآزمون آنالیز واریـانس یـک طرفـه (   یک نمونه اي ،  tآزمون نظیر ، 

براي یافتن پاسخ به سواالت تحقیـق  منزوجی ، آزمون فریدtون ، آزمون ، آزمون همبستگی پیرسمستقل

استفاده شده است.

اولین سوالی که در این پژوهش مطرح گردیـد شناسـایی مولفـه هـاي تـاثیر گـذار بـر فراینـد تـدوین          

جـر و تعـدیل   استراتژي در صدا و سیما بود . در مطالعات اکتشافی مولفه هاي زیادي شناسـایی کـه پـس از    

هاي متعدد در نهایت تعداد آن ها به پنج مورد تقلیل داده شد. در این جـر و تعـدیل هـا نظـرات خبرگـان ،      

شیوه هاي پیمایش تحـوالت  مدیران صدا و سیما و مراجعه به  اسناد و مدارك نقش مهمی را بازي نمودند.

تژیک، تکنیـک هـاي مـورد اسـتفاده در     استراتژیک ، تکنیک هاي استفاده شده براي تحلیل تحـوالت اسـترا  

تعیین گزینه هاي استراتژیک ، طرز تفکر مدیران ارشد سازمان و ساختار قدرتی که این عوامـل در آن عمـل   

در پنج سوال فرعی پـژوهش تـاثیر ایـن    می نمایند پنج مولفه اي بودند که در این راستا شناسایی گردیدند.

ورد پرسش قرار گرفته است.مبر فرایند تدوین استراتژي مولفه ها 

مـی  سوال دوم پژوهش حول محور چگونگی ارتباط این مولفه ها با یکدیگر شکل گرفت. ایـن ارتبـاط  

می رود را پاسـخگو باشـد. در اقـدامی اولیـه ،     آن و انتظاراتی که از بخشی از یک مدل کلی را تشکیل بایست 

آوري اطالعات کتابخانه اي و میدانی براي آزمون صـحت  مدل فوق طراحی و بر اساس طرح تحقیق کار جمع

و دقت آن آغاز گردید. در طی این مراحل ، بارها مدل فوق مورد بازنگري قرار گرفت و سـرانجام مـدل نهـایی    

ترسیم گردید.  در آن هر الیه از وزن و ترتیب خاص برخوردار است ، پیازي کهچند الیه به صورت یک مدل 

که می توانست مدل فوق را با واقعیت سـازمان هـاي رسـانه اي بـه صـورت عـام و صـدا و        نکته مهمی

سیماي جمهوري اسالمی ایران به صورت خاص نزدیک سازد موضوع میزان و نـوع تـاثیر ایـن مولفـه هـا در      

نـدازه و  شرایط گوناگون می باشد. نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه اي و میدانی بیانگر این واقعیت بود کـه ا 
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نوع تاثیر مولفه هاي پنج گانه بر فرایند تدوین استراتژي تابعی از نظام تصمیم گیري و ویژگی هاي محیطـی  

در این پژوهش با تعریفی که از نظام تصـمیم  است که یک سازمان از آن بهره برده یا در آن فعالیت می کند.

آن به عمل آمد به ترتیب دو نظام سیاسـی  گیري در سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و محیط 

و فنی در بعد تصمیم گیري و دو محیط انحصاري و رقابتی در محیط فعالیت شناسایی گردید. با قرار گرفتن 

نظام سیاسی و فنی در محور عمودي، و محیط انحصاري و رقابتی در محور افقی زمینـه بـراي شـکل گیـري     

دا و سیما مهیا گردید.  چارچوب اصلی مدل تدوین استراتژي در ص

منطقه مختلف براي تدوین اسـتراتژي شناسـایی کـه بـر اسـاس      چهار محور عمودي و افقیبا تالقی دو

هـر  . پیشـنهاد گردیـد  براي آن ها خالقو تولیدي، بازاریابی، قیمومیتیویژگی هاي هر منطقه اسامی 

داخلی و خارجی ارائه و مسـیر متفـاوتی را بـراي    تصویري جداگانه از واقعیت هاي محیطمناطقیک از این 

تدوین استراتژي در مقابل سازمان قرار می دهند. با ترکیب مولفـه هـاي پنجگانـه مـوثر بـر فراینـد تـدوین        

یاد شده زمینه براي طراحی مدل نهایی فراهم گردید. این مدل قابلیت ارائـه پاسـخ   منطقهاستراتژي و چهار 

عنی شناسایی مولفه هاي تاثیر گذار، نحـوه ارتبـاط بـین آن هـا و مقایسـه بـین       به سه سوال اصلی تحقیق ی

وضعیت کنونی تدوین استراتژي در صدا و سیما و وضعیت مطلـوب را دارد و مـی توانـد توضـیح الزم بـراي      

چگونگی رفتار سازمان هاي رسانه اي به صورت عام و سازمان صدا و سیما را به صورت خاص ارائه نماید.     

با خاتمه طراحی و تبیین مدل تدوین استراتژي در صدا و سیما ، نوبت به طرح سـوال سـوم تحقیـق در    

می رسد. باره معنی دار بودن تفاوت بین شرایط موجود و مطلوب فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیما 

مان بخش مهمی از اطالعـات مربـوط   در این مطالعه تطبیقی ، سند افق رسانه و مصاحبه با مدیران ارشد ساز

به شناسایی وضعیت موجود را تامین نمودند. اطالعات الزم جهت ترسیم وضعیت مطلـوب از منـابع علمـی و    

اسناد مربوط به فرایند تدوین استراتژي در صنعت رسانه به ویژه نمونه هاي موفق آن به دست آمد.

نتیجه گیري و تحلیل یافته ها-5-3

هاي اخیر ، محیط سازمان هاي رسانه اي شاهد تغییرات بنیادین فراوان بوده و سیر شتابان و در دهه

متوالی وقایع ، تدریجا ، مرز ها ، ساخت و پویایی فضاي رسانه اي را به نحو روزافزونی با چالش هاي جدید ، 
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زمان هاي رسانه اي و این چالش ها رابطه دو سویه ساغیر منتظره و گسترده محیطی مواجه نموده است.

محیط فعالیت آن ها را دستخوش تغییر نموده و مدیران این گونه سازمان ها را وادار به انتخاب روش هاي 

کآرآمد جهت غلبه بر تبعات منفی ناشی از این تحوالت کرده است.

ی و سازمان یکی از روش هاي شناخته شده اي که می تواند نقش تنظیم کننده در بین تحوالت محیط

در سازمان است که طی سه گام اساسی تدوین ، اجرا و ارزیابی » استقرار مدیریت استراتژیک « ایفا کند 

صورت می پذیرد. اگر چه هر یک از این گام ها در جایگاه خود از اهمیت زیادي برخوردارند اما به واسطه 

می سازد. در از دو مرحله بعدي متمایز نقش آغازینی که مرحله تدوین استراتژي دارد تا حدودي آن را 

فرصت و تهدیداتاطالعات محیطی ، از وجود ، تحلیل و ارزیابیجمع آوريفرایند تدوین ، سازمان از طریق 

خود را براي تحقق شایسته اهداف ، مناسباستراتژيها آگاهی یافته و بر اساس نقاط قوت و ضعف داخلی 

تخصیص منابع ،اهداف الگویی بنیادي ازین ترتیب در فرایند تدوین استراتژي بد.یل می کندطراحی یا تعد

و سازمان خود را براي حضوري فعال در تعیینبازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی و تعامالت سازمان با

محیط آینده آماده می کند.

بـه مـرور زمـان بـر     کـه  ارائـه شـده   رویکرد هاي متعدد و متنوعی براي تدوین اسـتراتژي  1950از دهه 

تـدوین اسـتراتژي بـه عنـوان     پیچیدگی و جامعیت آن ها افزوده شده است. در اغلب این رویکردها بـه فراینـد  

موضوعی فنی و عقالنی نگریسته شده و به مولفه هاي تاثیرگذاري که همچون پالونه یا صافی در مسیر تـدوین  

است. این مولفه ها فرایند هاي منتهی بـه تـدوین اسـتراتژي را تحـت     استراتژي قرار دارند توجه چندانی نشده 

تاثیر خود قرار داده و هر گونه تغییر در آن ها می تواند نتیجه نهایی را متاثر از خود سازد.

طراحی و تبیـین مـدل تـدوین اسـتراتژي در صـدا و      این پژوهش با هدف همانطوري که قبال ذکر گردید

می ایران به اجرا گذاشته شد و در آن تالش گردید تا ضمن شناسایی مولفه هـاي تـاثیر   ي جمهوري اسالسیما

سـه سـوال اصـلی و    گذار و ارتباط آن ها با یکدیگر زمینه براي طراحی و تبیین یک مدل مناسب فراهم گردد.

یافتن پاسخ بر اساس طرح پژوهش داده هاي الزم براي هسته اصلی این پژوهش را تشکیل و ،پنج سوال فرعی

به آن ها جمع آوري گردید. تحلیل این داده ها بخش بعدي این پژوهش را تشکیل می دهـد کـه در ادامـه بـه     

مهم ترین آن ها اشاره می گردد :  
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نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد پنج مولفـه شـیوه پیمـایش محیطـی، تکنیـک هـاي       - 1

گزینه هاي استراتژیک ، طرز تفکر مدیران ارشد سازمان و ساختار تحلیل تحوالت استراتژیک، نحوه تعیین

اگـر  قدرت نقش بسیار مهمی در فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران دارنـد.  

منتفـی  که بتواند در این سطح تـاثیر گـذار باشـد،   چه به صورت منطقی احتمال وجود متغیرهاي دیگري

داده هاي گردآوري شده مولفه هاي دیگري شناسایی نگردید.نیست اما در تحلیل

همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده هاي استخراج شده از سواالت باز نشان می دهند عالوه بر متغیرهاي - 2

نقش بسیار مهمـی در فراینـد تـدوین    در سطح باالترپنج گانه باال دو متغیر محیطی و نظام تصمیم گیري

این متغیر ها که نشان دهنده انحصاري یا رقابتی بودن محیط فعالیـت سـازمان و میـزان    استراتژِي دارند. 

فنی یا سیاسی بودن نظام تصمیم گیري است در سطح جداگانه اي فرایند تدوین استراتژي را تحت تـاثیر  

را لـف  چهار منطقـه مخت قرار می دهند. هر یک از این متغیر هاي کالن در تالقی ضربدر گونه با یکدیگر ، 

سـبک هـاي   مـی گـردد.  به وجود می آورند که در آن دامنه تغییر هر یک از متغیرهاي پنجگانـه تعیـین  

قیمومیتی، بازاریابی، تولیدي و خالق اسامی هستند که براي این چهار منطقه برگزیده شده اند. 

ابل تغییـر بـوده و در   ي پنج گانه قاهمیت هر یک از این مولفه هاوزن و نتایج بدست آمده نشان می دهد - 3

مـی  ی برخـوردار  مشخصـ نوسان دامنه ازخالقو تولیدي، بازاریابی، یتیقیمومهر یک از سبک هاي 

کشـاندن  ازسـازمان چـاره اي بـه غیـر    ، براي ایجاد تغییرات قابل توجه در نحوه تدوین اسـتراتژي  باشند. 

نظـام هـاي   ایـن سـبک هـاي چهارگانـه از    هر یـک از  ندارد.راسبک خود به دیگر مناطق چهار گانه باال

پیمایشی و تحلیلی متفاوتی استفاده نموده و در تعیین گزینـه هـاي اسـتراتژیک از آزادي عمـل یکسـانی      

برخوردار نمی باشند. طرز تفکر مدیران ارشد سازمان و نظام قدرتی که سازمان در آن فعالیت مـی کنـد از   

ر شده می باشـد کـه نتیجـه نهـایی آن در خروجـی هـاي       دیگر تفاوت هاي مشهود در بین سبک هاي ذک

متفاوت نظام تدوین استراتژي نمایان می گردد.

تـدوین  را در بیشـترین نقـش   ارشد سازمانساختار قدرت و طرز تفکر مدیراندو مولفه،در وضعیت فعلی- 4

در سـتراتژِي  بازي می کنند. این موضوع موجب گردیده است تا هر چه بیشـتر فراینـد تـدوین ا   استراتژي 

نتـایج  همچنـین ،  به سمت سیاسی شدن کشیده شده و از ویژگی هـاي فنـی فاصـله بگیـرد.    صدا و سیما 
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فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران تحـت شـرایط   تحقیق نشان می دهد که 

نمی شـود  تی تدوین در حضور نیروهاي رقاب، استراتژيقیمومیتی صورت می پذیرد. در سبک قیمومیتی

نظـام  ،در این سـبک از تـدوین اسـتراتژي   در شرایط انحصاري تعریف می گردد.و محیط فعالیت سازمان 

به مولفه هاي فنی و عقالنی داده مـی  تصمیم گیري تحت تاثیر مناسبات قدرت قرار داشته و سهم کمتري 

تصـویري واقعـی از آن چـه کـه  در     ابزارهاي پیمایشی و تحلیلـی نمـی تواننـد   ،در چنین شرایطیشود.

نمایش دهند.به درستی دهند راسازمان رخ میمحیط استراتژِیک

مـدیران ) در  –نتایج حاصل از مقایسه نگـرش گروههـاي مختلـف جامعـه آمـاري ( خبرگـان دانشـگاهی        -5

معنـی  خصوص میزان اهمیت مولفه هاي پنج گانه در فرایند تدوین استراتژي بیانگر عدم وجـود اخـتالف  

موضـوعی سیاسـی   را  عمـدتا  این گروه ها فرایند تدوین استراتژي در صدا و سـیما  دار در بین آنان است. 

هـر دو گـروه جامعـه    .ایفا می کننددر این فرایندمولفه هاي فنی نقش بسیار کمیمعتقدند کهودانسته

موجب به حاشیه رانده شدن آماري اختالف وضع موجود و مطلوب را جدي دانسته و ادامه وضع موجود را

صدا و سیما می دانند.

فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران در یک جمع بندي کلی می توان گفت ،-6

مانند نحوه پیمایش تحـوالت  تحت تاثیر دو گروه از متغیرهاي گوناگون قرار دارد. در گروه اول متغیر هاي 

تحوالت، روش تعیین گزینه هـاي اسـتراتژِیک ، طـرز تفکـر مـدیران ارشـد       محیطی، چگونگی تحلیل این

سازمان و ساختار قدرت قرار دارند. گروه دوم متغیر هاي کالنـی را در بـر مـی گیرنـد کـه نشـان دهنـده         

میـزان سیاسـی و یـا فنـی بـودن نظـام       از طرفـی سازمان بـوده و فعالیت رقابتی یا انحصاري بودن محیط 

میزان واقع بینی سـازمان نقـش اساسـی ایفـا     تعیین در این متغیرها مشخص می سازند. تصمیم گیري را 

نموده تا حد زیادي امکان بازنگري و ایجاد چرخه یادگیري در سازمان را فراهم می سازند.  

محدودیت هاي تحقیق-5-4

روبـرو  ود منابع علمـی  و در حال حاضر با کمبجدید دانشگاهی است مدیریت رسانه یکی از رشته هاي 

مبـانی نظـري علـم    اسـتفاده از  ماهیتی بین رشته اي داشته و قصد دارد تـا بـا   ،می باشد. این رشته تحصیلی
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هـاي  سـازمان که در ویژگی هاییزمینه را براي اداره بهتر سازمان هاي رسانه اي فراهم نماید. مدیریت 

بقیه سازمان ها که جایگاه تولید علم مدیریت بـوده انـد متمـایز    رسانه اي وجود دارد تا حد زیادي آن ها را از

هاي علمی با رویکرد مدیریتی در چنین سازمان هـایی از محـدودیت   به همین دلیل انجام پژوهش می سازد.

بـرد کـه در کنـار بقیـه محـدودیت هـاي روش       رنـج مـی  در خصوص کمبود منابع علمی معتبرهاي فراوانی

تحقیق را با مشکالت زیادي روبرو می سازد.کارشناختی و اجرایی 

مـی  بـر  بخش دیگري از محدودیت هاي این پژوهش به ویژگی هاي محیط تحقیـق عالوه بر این ،  

تالش می نمایـد از طریـق   وگردد. سازمان صدا و سیما در شرایطی کامال اسنثنایی به فعالیت خود ادامه داده 

ژِیک به برتري هاي رقابتی دست یابد که مغایر با مناسبات حاکم بـر صـنعت رسـانه    تدوین برنامه هاي استرات

از دیگـر محـدودیت   کمبود منابع مالی و زمـان  و مبانی نظري مدیریت استراتژیک آن را تایید نمی کند.بوده 

هاي انجام چنین پژوهش هاي علمی بوده و موجب می شود تا محقـق از روش هـاي بـه نسـبت سـاده تـر و       

دسترسی به اطالعات و در کنار این محدویت ها،  می توان به دو محدودیت ناشی از ریع تر استفاده نماید.س

کندي فرایند جمع آوري و تحلیـل داده  نام برد که در مقاطعی باعث مانع و یاسازمانهمچنین مدیران ارشد

را در مسیر انجام پژوهش به وجود آورد.یها شده و وقفه های

آوري هاي تحقیق  نو-5-5

ممکن است اهداف چندگانه اي را تعقیب نماید که در آن نوآوري هـاي علمـی جایگـاه    علمی پژوهش هر

نحوه طرح مسائل تحقیق و راهبردهاي پاسخگویی به آن هاست . مهمی دارد. این نوآوري ها معموال محصول 

لمی در دیگر  رشته هاي علمی از شناخته شده توجه به جنبه هاي پنهان مسائل و بهره گیري از یافته هاي ع

ایـن روش هـا محقـق    بـا بکـارگیري  ترین روش هاي خلق نوآوري هاي علمی در هر طرح پژوهش می باشد. 

پاسخ به سواالت تحقیق یافته و تا حد ممکـن یافتـه هـاي تـازه اي را     تالش خواهد نمود تا راه جدیدي براي 

ارائه نماید.
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ی شده است سواالت تحقیق بر اساس مسائلی طرح شود که شـاید تـا ایـن انـدازه در     در این پژوهش سع

انحصاري تعریف شـدن  بـازار فعالیـت    کشورهاي غربی که زادگاه تولید دانش استراتژي هستند مهم نباشند.

ه حـل  شرایط ویژه اي را تولید کرده است تا نوع مسائل و را، و سیاسی بودن نظام تصمیم گیري صدا و سیما 

با رسانه هاي دیگر تفاوت چشمگیري داشته باشد. چنین تفـاوتی بـه شـکل طبیعـی راه حـل هـاي       هاي آن 

جدیدي را طلب می کند که با یافته هاي تحقیق نیز همخوانی دارد. در ادامه ایـن بحـث تعـدادي از نـوآوري     

هاي علمی که این پژوهش به آن دست یافته است اشاره می گردد.

بل از این که موضوعی تاثیر گذار باشد خود تاثیر پذیر است.استراتژي ق-

نادیده گرفتن متغیر هاي تاثیر گذار در فراینـد تـدوین اسـتراتژي موجـب فـرو غلطیـدن در دام خطاهـاي        -

استراتژیک خواهد گشت.

در محیط سازمانی چون صدا و سیما از روش تصمیم گیري عقالیی تبعیت ننمـوده SWOTفرایند تحلیل-

و به شدت تحت تاثیر مناسبات قدرت ، طرز تفکر مدیران ارشد و  نظام پیمایش و تحلیل محیطی قرار دارد.  

به نحوي بازتـاب عالیـق مـدیران ارشـد سـازمان و گروههـاي       استراتژي کاالیی سفارشی و انتخابی است و -

ذینفوذ می باشد.

و کاربرديکلیپیشنهادهاي-5-6

اطالعات به دست آمده نشان مـی دهـد کـه در حـال حاضـر سـازمان صـدا و سـیماي         تجزیه و تحلیل

،نظام تصمیم گیـري سیاسـی اسـت   از روش قیمومیتی که مناسب محیط انحصاري و جمهوري اسالمی ایران

استفاده می نماید. این روش در درون خود سو گیري هاي ذاتی را به همراه دارد که نتیجه طبیعی آن فاصـله  

قـرار مـی دهـد. در روش    و موقعیـت نـا مسـاعدي   از واقعیات محیطـی بـوده و سـازمان را در موضـع     گرفتن 

و در مقایسه با بقیه مولفه هـا خیلـی زیـاد بـوده     و طرز تفکر مدیران ارشدو وزن الیه قدرتنقشقیمومیتی 

کارکرد هاي آن ها را نیز متاثر از خود می سازد.  
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ی کـه در  سـنگین یرقـابت ین سازمان نتواند به طور اثر بخش در فضاي چنین وضعیتی موجب می شود تا ا

می دهـد  سازمان را در مسیري قرار ،صنعت رسانه وجود دارد به فعالیت خود ادامه دهد. ادامه وضعیت فعلی

نمـی باشـد.   و به حاشیه رانده شـدن سـازمان  که نتیجه جبري آن چیزي جز از دست دادن روزمره مخاطبان

بسـته و  محیط،چون اینترنتنوینیفزون شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان در کنار فنآوري هايظهور روز ا

هم شکست و موجب جابجایی قدرت از دراین سازمان را در بر گرفته بود انحصاري که طی دهه هاي گذشته 

حفظ یا توسـعه  در این شرایط چاره اي جز انتخاب استراتژي هاي مناسب جهتسازمان به مخاطبان گردید.

برتري رقابتی سازمان باقی نمی ماند که تنها از طریق ایجاد تغییر در مولفـه هـاي تـاثیر گـذار و روش هـاي      

کلی زیر مطرح می شود :ها براي نیل به این منظور پیشنهادحاصل می گردد. يتدوین استراتژِ

موضوعات مطـرح در صـنعت رسـانه    عنصر رقابت به عنوان یکی از مهم ترینبر اساس مدل تدوین شده ، -1

نظام پیمایش اطالعات ، تکنیک هاي تحلیل تحوالت محیطی ، روش هاي تعیین گزینه الزم است محسوب و 

در سازمان صدا وسیماي جمهوري اسـالمی ایـران،  هاي استراتژیک ، طرز تفکر مدیران ارشد و ساختار قدرت

.تعریف گردندبازو سنگینفشردهبر اساس الزامات یک محیط رقابتی

سازمان هـاي رسـانه اي دامنـه گزینـه     نظام تصمیم گیري دربودنسیاسیبر اساس یافته هاي پژوهش، -2

هاي پیش رو  را به شدت کاهش داده و روش هاي محافظه کارانـه اي را بـر سـازمان تحمیـل مـی کنـد. بـه        

امکـان روي آوردن بـه روش هـاي    میزانی که یک سازمان رسانه اي دولتی از قدرت حاکم فاصـله مـی گیـرد   

از روش هـاي  جدید و خالقانه افزایش می یابد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد تا حد ممکن صـدا و سـیما   

فنی و عقالنی براي درك تحوالت محیطی استفاده و مسیر تدوین استراتژي را از پایین به باال سامان دهد.

آنـان سوگیري ادراکـی  طرز تفکر مدیران ارشد و ان می دهد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نش-3

بخشی از این سوگیري هـا بـه تجربیـات    نتایج زیان باري در فرایند تدوین استراتژي بر جاي خواهد گذاشت. 

موفق و یا شکست هاي گذشته مدیران بر می گردد و بخشی دیگر مربوط به باورهـا و ارزش هـاي شخصـی و    
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. بر پایی دوره هاي آموزشی ویژه تا حدي مـی توانـد مـدیران ارشـد سـازمان را از ایـن       استسازمانی آن ها 

آماده نماید.دیدن واقعیت هاي محیطی بهترحصارهاي فکري دور نموده و آن ها را براي

طراحی یک نظام پیمایش محیطی که قابلیت ارائه تصویري واقعی از تحوالت اسـتراتژیک را داشـته باشـد    -4

تدوین یک استراتژي اثر بخش می باشد. هر گونه کاستی در نظام پیمایش به بقیه مراحل تـدوین  سنگ بناي

مسیر و گلوگاه هایی که از ورود تا مصرف در مقابـل  سرایت نموده و انحرافات عدیده اي را به وجود می آورد. 

بر دقت و سـرعت اطالعـات   اطالعات استراتژیک قرار دارد باید طوري سازمان دهی شود که حداقل تاثیر سوء 

سازمان صدا و سیما مـی بایسـت بـه    داشته باشد. مهندسی مجدد ساختار ها گام موثري در این زمینه بوده و 

عنوان یک پیش نیاز به آن توجه کافی مبذول دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد تکنیک هاي استفاده شـده بـراي تحلیـل تحـوالت     -5

و روش هاي تعیین گزینه هاي استراتژیک نقش مهمی در فرایند تـدوین اسـتراتژي در صـدا وسـیما     محیطی 

دارند. بکارگیري روش هایی که بتواند تصویر واقعی تري از محیط سازمان ارائه وگزینـه هـاي بیشـتري را در    

استراتژیک    می باشد. از ارکان اثر بخش بودن یک نظام تصمیم گیري اختیار برنامه ریزان سازمان قرار دهد 

بر همین اساس پیشنهاد می گردد تا آن جا که ممکن است از روش هاي علمی براي شناخت محیط و تعیین 

گزینه هاي استراتژیک استفاده و از روش هاي سنتی که بیانگر تمایالت فردي و گروهی است اجتناب گردد.

که تحـت عنـوان قیمـومیتی،    تدوین استراتژي هچهار گانهر یک از روش هايبر اساس مدل پیشنهادي،-6

بازاریابی، تولیدي و خالق از آن ها یاد می شود از لحاظ روش پیمایش ، نحوه تحلیل تحوالت ، تکنیک هـاي  

تعیین گزینه هاي استراتژیک ، طرز تفکر مدیران ارشد سازمان و ساختار قدرت با یکدیگر تفاوت قابل توجهی 

را انتخابی و نوع استراتژي ، سازمان را در وضعیت جدید قرار  داده در منطقه فعالیت هر گونه جابجایی دارند. 

می دهد. براي انجام تحول جدي در وضعیت فعلی سازمان صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران ،      تغییر 

حروج تدریجی از منطقه قیمومیتی و کسب توانمندي الزم براي ورود به مناطق دیگر توصیه می شود. 

پژوهشی جدیداجرایی و پیشنهادهاي-5-7
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جدیدي را مطرح می کند که می تواند بـه نوبـه خـود    نیازهايبه طور طبیعی انجام هر پروژه تحقیقاتی 

براي رفع چنین نیازهایی معموال یک سري پیشـنهادات در  قرار گیرد.جدیدپژوهش اقدامات اجرایی و مبناي 

تحت عنوان پیشنهادات اجرایی و پژوهشـی از آن هـا   که در این تحقیق ردند قالب هاي گوناگون مطرح می گ

اشاره می گردد که با به کار بستن آن هـا بخشـی از مشـکالت    یاد می شود. در پیشنهادات اجرایی به مواردي 

خالء هاي پژوهشی که در طی تحقیـق شناسـایی   موجود حل می شوند در حالی که در پیشنهادات پژوهشی 

ء نبـوده و لـذا تعـدادي از ایـن     . این پژوهش نیز از چنـین قاعـده اي مسـتثنا   مشخص می گردند.اند گردیده 

به شرح زیر اعالم می نماید :دو سرفصل جداگانه اجرایی و پژوهشی در پیشنهادات 

اجراییپیشنهادهاي

ساختاريپیشنهادهاي-الف

سیماي جمهوري اسالمی ایران بـا شـرایط   صدا و خارجی داخلی و در محیط روابط قدرت متناسب ساختن-

رقابتی نوین،

با هدف کاهش آلودگی اطالعات،بازنگري و مهندسی مجدد سیستم پیمایش محیطی در صدا و سیما-

ایجاد تحوالت ساختاري در نظام تصمیم سازي با هدف کاهش سهم مولفه هاي سیاسـی در نظـام تصـمیم    -

گیري سازمان،

براي افزایش مزیت رقابتی سازمان.ب براي ایجاد و خلق روش هاي نو و خالق ایجاد ساختارهاي مناس-

رفتاريپیشنهادهاي-ب

،»تله هاي تدوین « هدف اجتناب ازافتادن درویژه مدیران سازمانآموزشیتشکیل دوره هاي-

متناسب نمودن سبک مدیریت سازمان با الزامات جدید محیطی،-

،هاي بنیادي و کاربردي درحوزه مدیریت استراتژیکانجام تحقیقات و پژوهش -

،برون سازمانیمجرب درون و انتخاب اعضاي تیم تدوین استراتژي از بین کارشناسان -
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پژوهشی  هايپیشنهاد

بررسی فرصت ها و تهدیدات ناشی از فعالیت سازمان هاي رسانه اي در محیط انحصاري،-

ژي در سازمان هاي رسانه اي و تجاري ،مطالعه تطبیقی فرایند تدوین استرات-

بررسی راه هاي افزایش مزیت رقابتی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران در پنج سال آینده ، -

بررسی راه هاي کاهش تاثیر پالونه هاي اطالعاتی در فرایند تدوین استراتژي در سازمان هاي رسانه اي،-

شد در فرایند تدوین استراتژي در سازمان هاي رسانه اي،مطالعه نقش سوگیري ادراکی مدیران ار-

مطالعه تطبیقی رسانه هاي دولتی، عمومی و خصوصی ،-بررسی نقش مالکیت در تدوین استراتژِي-

بررسی نقش صنعت رسانه در فرایند تدوین استراتژي در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران،-

دات ناشی از فرایند جهانی شدن،رسانه هاي جمعی و فرصت ها و تهدی-

مطالعه نقش فناوري هاي نوین اطالعاتی در محیط استراتژیک سازمان هاي رسانه اي،-

طراحی و تبیین مدل ارزیابی برنامه ریزي استراتژیک در سازمان هاي رسانه اي،-

خصوصی.مقایسه تطبیقی بین رسانه هاي دولتی و–ساختار قدرت و فرایند تدوین استراتژي -

پایان
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استاد گرامی : 

با سالم

پرسشنامه اي که در اختیار شما قرار دارد مربوط به یک کار پژوهشی در باره شناسایی عوامل مـوثر بـر   

نی نظـري پـژوهش نشـان    می باشد. مرور مبـا » صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران « تدوین استراتژي در 

تدوین استراتژي قبل از این که استراتژي را یک فراینـد تـاثیر پـذیر بداننـد آن را     اغلب مدل هاي می دهد ، 

تاثیر گذار می پندارند. در این پژوهش تالش شده است تا به جنبه هاي تاثیرپذیري فرایند تـدوین اسـتراتژي   

ناسایی و در قالب یک مدل مشخص ارائه گـردد. طـرز تفکـر    پرداخته شده و متغیر هاي فعال در این زمینه ش

بیان گزاره ها (اهداف و 
سواالت پژوهش ) 

یرهاي مشخص کردن متغ
تحقیق و نحوه سنجش آنها 

انجام مصاحبه هاي اکتشافی 
با کارشناسان 

طراحی ابزار جمع آوري 
اطالعات ( پرسشنامه )

انتخاب جامعه آماري ، حجم 
نمونه و روش نمونه گیري

انتخاب آزمون هاي آماري 
مناسب

بکارگیري آمار توصیفی و 
SPSSاستنباطی در محیط 

با بکارگیري روش هاي کیفی 
نهاییهدف تدوین مدل

نتیجه گیري و پیشنهادات

تدوین گزارش نهایی
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مدیران ارشد سازمان ، روش هاي جمع آوري و تحلیل اطالعـات ، نحـوه ارزیـابی گزینـه هـاي اسـتراتژیک و       

ساختار قدرتی که این متغیر ها در آن عمل می نمایند از جمله متغیر هایی هستند که در این پژوهش مـورد  

د.مالحظه قرار گرفته ان

)  عامـل مـوثر بـر تـدوین اسـتراتژِي       30بر همین اساس و با استفاده از مبانی نظـري پـژوهش، سـی (   

میـزان  از شما پاسخگوي محترم  درخواست می شـود   شناسایی و در جدول  صفحه بعد درج گردیده است.

دارند را مطابق  طیـف  در صدا و سیماتدوین استراتژيکه هر یک از این گویه هاي سی گانه در اهمیتی

لیکرت تعیین و در محل در نظر گرفته شده درج نمایید . در پایان ، به وسیله دو سوال بـاز نظـرات تشـریحی    

از همکاري شـما صـمیمانه تشـکر مـی     حضرتعالی پیرامون موضوع تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است.

گردد.

عبدالرضا امیري

E. Mail : RAmiri1 @ yahoo.com

09122406635Tel :

مشخصات پاسخگو : 

..........رشته تحصیلی سن : .................... شغل .....................میزان تحصیالت ...........

..............................

ردی

ف

موارد زیر تا چه اندازه در فرایند تدوین استراتژي در صدا 

و سیماي جمهوري اسالمی ایران موثر می باشند ؟

میزان اهمیت

خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم   مکانیزه )  - ابزار جمع آوري  اطالعات ( دستی 1

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمپیوسته )                                        -نا منظم - روش هاي جمع آوري اطالعات(منظم 2

کم      خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسط    سیر جریان اطالعات در سازمان ( مسیر ورود تا استفاده)3
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خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمواقعی بودن اطالعات ( عدم تحریف و دستکاري اطالعات)                                                                            4

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمداد گلوگاهها در مسیر اطالعات)میزان گشودگی مسیر اطالعات ( تع5

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمویژگی هاي شخصیتی مدیران ارشد سازمان(فردي وسازمانی )6

کم      خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسطفرهنگ سیاسی حاکم بر سازمان7

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمنظام اولویت بندي در سازمان8

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمغیر متمرکز )- نظام توزیع قدرت در سازمان ( متمرکز 9

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمافراد، احزاب و سازمان ها )گروههاي ذینفوذ خارج از سازمان (10

ردی

ف

موارد زیر تا چه اندازه در فرایند تدوین استراتژي در صدا 

و سیماي جمهوري اسالمی ایران موثر می باشند ؟

میزان اهمیت

زیاد      متوسط     کم      خیلی کمخیلی زیاد    مراجع قانونی خارج از سازمان ( رهبري)11

مجریه و -بخش هاي گوناگون حاکمیت ( قواي سه گانه مققنه 12

قضاییه )

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کم

خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم     نحوه درك مدیران ارشد سازمان از رخداد هاي محیطی13
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خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمبر جامعهنحوه درك مدیران ارشد سازمان از ارزش هاي حاکم 14

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمپیش فرض هاي اصلی مدیران 15

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کممانی )ساز- تجربیات مدیران ارشد سازمان ( شخصی16

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمکیفی )-روش تجزیه و تحلیل اطالعات ( کمی 17

کم      خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسط     شهودي )–رویکرد غالب در تجزیه و تحلیل محیطی ( علمی 18

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمروش شناسایی گزینه هاي استراتژیک 19

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمشیوه انتخاب گزینه هاي استراتژیک 20

ردی

ف

راتژي در صدا و موارد زیر تا چه اندازه در فرایند تدوین است
سیماي جمهوري اسالمی ایران موثر می باشند ؟

میزان اهمیت

ط     کم      خیلی کمخیلی زیاد    زیاد      متوسخصوصی )                                                                                                                -عمومی- نوع مالکیت سازمان ( دولتی21

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمچشم انداز ، رسالت و اهداف بلند مدت سازمان22

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کماقتدارگرا )- نظام سیاسی حاکم بر جامعه ( دموکراتیک23
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خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمبازیابی اطالعات استراتژیکنظام ذخیره و 24

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمکیفی )–روش هاي تجزیه و تحلیل تحوالت محیطی ( کمی 25

یاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمخیلی زمکانیزه )-ابزار هاي تجزیه و تحلیل تحوالت محیطی ( دستی26

–رویکرد مدیران ارشد سازمان به تحوالت محیطی ( محافظه کار 27
اصالح طلب)- واقع گرا–لیبرال 

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کم

منابع - ارزیابی مدیران ارشد سازمان از منابع سازمانی ( منابع مادي28
غیر مادي )

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کم

خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم      خیلی کمروش هاي شناسایی و تبیین مسائل استراتژیک29

مخاطب –تصور مدیران ارشد از  جایگاه مخاطبان (مخاطب فعال 30

منفعل و پیرو )

زیاد      متوسط     کم      خیلی کمخیلی زیاد

سواالت باز :

به نظر شما تا چه اندازه فرآیند منتهی به تصـمیمات اسـتراتژیک ( پیمـایش محیطـی، تحلیـل تحـوالت       -1

محیطی و انتخاب گزینه هاي استراتژیک ) در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، موضوعی فنی و بـه دور  

لطفا توضیح دهید.مدیران ارشد سازمان و مناسبات قدرت است؟ از  گرایشات

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

در ذیل ، پنج مولفه موثر بر تدوین استراتژي در صدا و سیما درج گردیده است. لطفا  بر اسـاس اهمیـت و   -2

-0( وزنی که هر یک از این مولفه ها در تدوین استراتژي دارند، به هر یک از آن ها  نمره اي بـین صـفر و ده  

-ز–و « ت دهید . آیا می توان گزینه هاي بیشتري را به فهرست زیر اضافه نمود ؟ ردیف هـاي  ) را نسب10

براي این منظور در نظر گرفته شده است خواهشمند است وزن  آن ها را  نیز تعیین فرمایید.»  ح

طرز تفکر مدیران ارشد سازمان-الف

ساختار قدرت در درون و بیرون از سازمان-ب

روش پیمایش تحوالت استراتژیک-ج

تکنیک تجزیه و تحلیل تحوالت استراتژیک-د

شیوه تعیین گزینه هاي استراتژیک-ه

.........................................................................-و

........................................................................-ز

......................................................................-ح

اد و مدارك مربوط به فرایند تدوین افق رسانه در صدا و سیمااسن

بیانیه مأموریت 

گیـري از هنـر فـاخر و    سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران بـه مثابـه دانشـگاه عمـومی و بـا بهـره      

ر و کارآمد آن،  دهی مؤثسمت
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اي و اینترنتـی)  هاي رایانههاي مجازي (شبکههاي رادیویی و تلویزیونی، و برخوردار از رسانهاز طریق کانال•

و مکتوب  

…رسانی، سرگرمی و تفریحی و هاي متنوع آموزشی، خبري و اطالعبا تولید و پخش برنامه•

اي و جهانی  در حوزه استانی، ملی، منطقه•

با مخاطبان گسترده اعم از ایرانیان داخل و خـارج از کشـور، فارسـی زبانـان آسـیاي میانـه و شـبه قـاره،         •

مسلمانان جهان و دیگر شهروندان جامعه جهانی 

زیر بر عهده "اهداف کالن"را بر اساس "مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه"مأموریت

دارد:  

آحـاد جامعـه و   "رفتار دینی خالصـانه "و "اخالق فاضله"، "بینانهو ایمان روشنمعرفت "ـ تعمیق و ارتقاي 1

"فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی"حفظ و اعتالي 

و "هـاي فکـري انقـالب و نظـام اسـالمی     هـا و بنیـان  ارزش"دار کردن شناخت و بـاور عمـومی بـه    ـ ریشه2

"والیت فقیه"

"تهاجم فرهنگی و فکـري "عه در قبال تأثیرپذیري از موج مخرب ـ مصونیت بخشیدن به اذهان عمومی جام3

"لیبرالیزم غربی"و فرهنگ "هاي الحادي و ماديگرایش"، "سکوالریزم"بیگانه به ویژه 

نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران در     "کارآمدي"و "اصالت و پایگاه مردمی"ـ افزایش باور عمومی نسبت به 4

داخل و خارج از کشور  

"ملیو امنیتاقتدار، وحدت"در جهت افزایش "همگرایی و همکاري عمومی"، "انگیزه ملی"د ـ ایجا5
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رشـد و توسـعۀ   "و "افزاري و تولید علـم نهضت نرم"در جهت "خودباوري ملی"و"نشاط"، "امید"ـ ایجاد 6

کشور  "فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي

در میـان  "همگرایـی و همبسـتگی عمـومی   "و ایجـاد  "رانواستعمار ف"ـ روشنگري همه جانبه در خصوص 7

هاي بیگانه در جهـت  و مقابله با تبلیغات مخرب رسانه"منافع جهان اسالم"مسلمانان جهان در راستاي حفظ 

مرزي  تضعیف چهره اسالم و نظام جمهوري اسالمی در سطح برون 

چشم انداز در افق ده سال آینده

ه.ش) از جایگاهی بـا  1393ت الهی و عزم همه جانبه، سازمان صدا و سیما در ده سال آینده (با امید به عنایا

مشخصات زیر برخوردار خواهد بود: 
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دهی مثبت به تحوالت فکري، فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی     بدیل در جهتـ داراي نقشی بی 1

ا و انتظـارات مخاطبـان خـویش؛ و بسترسـاز توسـعه      جامعه با تکیه بر اطالعات دقیق و همه جانبـه از نیازهـ  

هاي دینی در جامعه.  جانبه کشور و هموارکننده راه رشد و بسط اخالق، معنویت و ارزشهمه

رسانی مورد وثوق مردم. ـ مورد اعتماد آحاد جامعه و منبع خبري و اطالع2

برتر از سایر رقبا.  بخش و اثرگذار بر تحوالت منطقه و جهان اسالم در ترازي ـ الهام3

هـاي  ـ برخوردار از توسعه کیفی در همه ابعاد و تولیدکننده انبوه محصوالت فرهنگی ـ هنري فاخر در قالـب  4

مختلف فیلم، سریال، انیمیشن، مستند، موسیقی و نماهنگ تصویري و برخوردار از مزیت رقـابتی چشـمگیر و   

ر رقبا (اعم از منابع متنوع خبري داخلی و خارجی، رادیـو و  باثبات در مهندسی و تولید پیام در مقایسه با دیگ

اي در محیط اینترنت). اي رقیب و تولیدات چند رسانههاي ماهوارهتلویزیون

هـا و  اي و جهـانی از حیـث شـبکه   اي جامع، نافذ و مؤثر در عرصۀ استانی، ملی، منطقهـ داراي آرایش رسانه5

گیري از فناوري پیشرفته هاي متعامل اینترنتی با بهرهلویزیونی و شبکههاي عمومی و تخصصی رادیو ـ ت کانال

اي. رسانه

بینـی در  ـ برخوردار از قدرت انعطاف الزم به منظور انطباق با شرایط و نیازهاي متحول و گاه غیرقابل پـیش 6

اي.  عرصه تحوالت جهانی و نیز عرصه تحوالت داخلی و منطقه


