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  هاي دولتي گيري استراتژي در سازمان فراگرد شكل تبيين

   فعال در عرصه سياسي جمهوري اسالمي ايران
  

   *2هاشم سوداگر، 1اصغر پورعزت علي
  
  تهران، ايران، دانشگاه تهران ،دانشيار گروه مديريت دولتي دانشكده مديريت - 1
  ، تهران، ايران)ع(ق صادجعفر كارشناس ارشد معارف اسالمي و مديريت، دانشگاه امام   -2

  
  11/90/ 10: پذيرش                                                             11/89/ 18: دريافت

  

  چكيده
به بخش خصوصي انتقال پيدا  گيري در بخش دولتي، سرعت پس از شكل مفهوم مديريت استراتژيك به

رسد  حال به نظر مي. وكارهاي خصوصي آفريده است كرده و تحوالت شگرفي در رقابت ميان كسب
تواند منشأ حل بسياري از  بازگردد، مي) بخش دولتي(كه اگر اين ابزار قدرتمند دوباره به زادگاه خود 

هاي دولتي  ستراتژيك در سازمانكارگيري مديريت ا بديهي است كه به. مسائل حوزه عمومي شود
رسد كه مرحله مقدماتي براي طراحي مدل  از اين رو به نظر مي. ايران، نيازمند ارائه مدلي بومي است

گيري استراتژي در  ها، شناسايي فراگردهاي فعلي شكل بومي مديريت استراتژيك براي اين سازمان
ها را  نظري استراتژي به شرايط فعلي اين سازمانطوري كه بتوان مراتب انطباق ادبيات  به. ها باشد آن

هاي ايراني سازگار بوده  بررسي كرد تا در مرحله بعد، مدلي طراحي شود كه با وضع موجود سازمان
گيري استراتژي در  به اين ترتيب نوشتار حاضر در پي تبيين فراگرد شكل. سازي باشد و قابل پياده

  .ي جمهوري اسالمي ايران استهاي دولتي فعال در عرصه سياس سازمان
  

  .جمهوري اسالمي ايران هاي دولتي، عرصه سياسي، گيري استراتژي، سازمان فراگرد شكل :ها كليدواژه
  

  مقدمه و تبيين حوزه نظري بحث -1
هـايي وجـود دارد؛    زنـي  هاي باستاني، مستندات و گمانه در مورد توجه به موضوع استراتژي در جنگ

اما مديريت استراتژيك، در معناي كالسـيك آن، در قـرن اخيـر و در ميـان جنـگ جهـاني دوم، مـورد        
بـه صــورت علمـي وارد ادبيـات مــديريت     1960و  1950هـاي   توجـه قـرار گرفـت و ســپس در سـال    
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به اين ترتيب مديريت استراتژيك نخست در حوزة خاصـي از مـديريت دولتـي، يعنـي     . شد وكار كسب
عرصه نظامي آن، پا به عرصه وجود نهاد و سپس به دليل تشابه فضاي پر رقابت بازرگاني نيمه دوم 

  .قرن بيستم به ميدان جنگ، به حوزه بازرگاني راه يافت و در اين حوزه توسعه چشمگيري پيدا كرد
اند كه گاه  ه مكاتب و رويكردهاي بسيار متنوعي در حوزه استراتژي مطرحامروز

هايي  شناسي تعدد و تنوع اين مكاتب و رويكردها، ارائه نوع. هايي زيربنايي با يكديگر دارند تفاوت
به بعد،  1970هاي  از اين رو در اوايل سال. نمود ها ضروري مي بندي آن را براي طبقه

وسيله پژوهشگران اين حوزة  ها، به بندي انواع استراتژي گوني براي طبقهگونا 1هاي شناسي نوع
هاي ارائه شده نيز به  شناسي جالب توجه است كه تعداد و تنوع نوع. نوظهور علمي ارائه شد

اما . هاي موجود بپردازند شناسي شناسي نوع حدي رسيد كه پژوهشگراني را واداشت تا به گونه
ود چنين توسعه نظري در ادبيات استراتژي، اين مباحث به حوزه قابل تأمل است كه با وج

تر به خاستگاه تاريخي خود،  وكار در بخش خصوصي محدود ماندند و كم بازرگاني و كسب
اكنون سؤال اين است كه آيا مفاهيم . يعني حوزه نظري و عملي مديريت دولتي باز گشتند

ك كه براي بخش خصوصي تا حد زيادي مفيد كارآمد متراكم شده در ادبيات مديريت استراتژي
و راهگشا بوده، امكان بازگشت به بخش دولتي و ايجاد تحول در اداره امور عمومي را دارد؟ 

چون هيوز بر لزوم  برخي هم: هاي مختلفي مطرح شده است در پاسخ به اين سؤال جواب
هاي هيوز براي  استدالليكي از . كارگيري مديريت استراتژيك در بخش دولتي تأكيد دارند به

شود كه مديران سازمان از وظايف  چنين تجويزي آن است كه مديريت استراتژيك باعث مي
مند، مالحظات آينده دور را در  طور اصولي و نظام روزمره مديريتي فاصله گرفته و به

راتژيك هاي موجود مديريت است كارگيري مدل البته به. هاي دولتي مورد توجه قرار دهند سازمان
هاي حاكم بر شرايط  ترين استدالل آنان مربوط به تفاوت مهم. در بخش دولتي مخالفاني نيز دارد

  ].1[گيري و اقدام در دو بخش خصوصي و عمومي است  تصميم
به اين ترتيب، هدف كالني كه اين پژوهش در راستاي تحقق آن تالش كرده است، 

هاي دولتي جمهوري اسالمي ايران است؛  ازمانبازخواني مديريت استراتژيك در انطباق با س
شود ولي  طور صرف گام نخست براي تحقق اين هدف محسوب مي هر چند پژوهش حاضر به

  .مفروض اصلي آن، فوايد آشكار اين بازخواني است
هاي  تبع آن، انواع سازمان هاي اقدام حكومت، و به توان عرصه بندي كالن، مي در يك تقسيم

  ؛ و از آن]130، ص3؛ 381، ص2[بخش اقتصادي، سياسي، و فرهنگي تقسيم كرد  دولتي را به سه
هاي  جايي كه احتمال دارد فضاي حاكم بر فراگرد مديريت استراتژيك در انواع گوناگون سازمان
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هاي  طور صرف به بررسي و اظهار نظر در مورد سازمان دولتي متفاوت باشد، در اين پژوهش به
  .سياسي قوه مجريه جمهوري اسالمي ايران پرداخته شددولتي فعال در عرصه 

قابل تأمل است كه مرحله اول در طراحي مدل بومي مديريت استراتژيك براي 
هاي دولتي فعال در عرصه سياسي ايران، بررسي وضع موجود، يعني شناسايي و  سازمان

هاست تا در مراحل  گيري مفاهيم مرتبط با استراتژي در اين سازمان تبيين فراگرد فعلي شكل
  . هاي رسيدن به آن مورد توجه قرار گيرند بعد، طراحي و پيشنهاد وضع مطلوب و راه
هاي كالن  گيري مشي مرتبط با بقا و حيات و جهت در اين پژوهش هرگونه تصميم يا خط

هاي متداول مديريت استراتژيك  شود، هر چند از مدل ها، مرتبط با استراتژي تلقي مي سازمان
هاي  گيري استراتژي در سازمان براي شناسايي و تبيين فراگرد فعلي شكل. يت نكرده باشندتبع

شناسي مناسب استراتژي مورد نياز بود تا به مثابه مدل مفهومي پژوهش  مطالعه شده، يك نوع
، به دليل جامعيت آن نسبت )2001( 2ونتشناسي ويتينگ از اين رو، نوع. مورد استفاده قرار گيرد

هاي مربوط به الگوي  اين مدل با تأكيد بر استراتژي. شناسي، انتخاب شد هاي نوع اير مدلبه س
  .كند هاي مذكور ايجاد مي رفتار سازماني ظرفيت مناسبي را براي تبيين استراتژي

در حال حاضر، : بندي كرد گونه صورت توان سؤال اصلي اين پژوهش را اين بنابراين مي
ا .ا.هاي دولتي فعال در عرصه سياسي قوه مجريه ج سازمان ها در گيري استراتژي شكل

  شود؟ چگونه انجام مي
  

  هاي استراتژي شناسي نوع -2
ها،  گيري استراتژي در سازمان پردازان استراتژي به چگونگي شكل رويكردهاي گوناگون نظريه

سزايي در  به اگر چه اين امر نقش. هايي متنوع و متعدد در اين حوزه شده است موجب ارائه مدل
بخشي به ادبيات مديريت استراتژيك دارد، در مواردي نيز ممكن است موجب سردرگمي افراد  غنا

از اين رو تعدادي از محققان، نظير . ها و دشواري انتخاب مدل مناسب شود در مواجهه با تنوع مدل
هر ] 154ص ،6[، گالبريث و شندل ]269- 251، صص5[ ريب، هارت و بان]192، ص4[ نات و بكاف

  .اند هاي استراتژي ارائه كرده شناسي يك در مطالعات خود فهرستي از نوع

  
  هاي استراتژي شناسي شناسيِ نوع گونه -3

ها را آشكار  نداشتن ميان آن هاي ارائه شده، نوعي آشفتگي و تناسب شناسي دقت در انواع نوع
 

2
 Whittington  
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تحليلي ، در اثر خود با عنوان )1983(همين امر موجب شد تا گالبريث و شندل . سازد مي
از نگاه . ها ارائه كنند شناسي بندي ارزشمندي از انواع نوع طبقه 3تجربي بر انواع استراتژي

بوده، و  4هاي سطح كسب و كار هاي مطرح شده، ناظر بر استراتژي شناسي آنان، برخي نوع
كه در ادبيات بازاريابي نيز  ضمن اين. هستند 5هاي سطح شركت استراتژي برخي ناظر بر

 9طور مثال  به(شود  مشاهده مي 6هاي بازاريابي هايي در مورد انواع استراتژي شناسي نوع
شناسي معطوف به  اي نوع عالوه بر اين، گالبريث و شندل گونه). 7استراتژي بازار كاتلر

) شناسي مايلز و اسنو مانند نوع(اند  اني را نيز شناسايي كردهبندي الگوهاي رفتار سازم طبقه
  ].30، ص7؛ 173-153، صص6[

هاي  گيري استراتژي در سازمان جايي كه اين پژوهش در پي تبيين فراگرد شكل از آن 
هايي مد نظر قرار گرفتند كه به  شناسي دولتي فعال در عرصه سياسي ايران بود، نوع

  .پرداختند رفتار سازماني ميبندي الگوهاي  طبقه
  

  هاي استراتژي معطوف به الگوهاي رفتار سازماني شناسي نوع -4
هاي زيادي وجود دارد، ولي با توجه به تفاوت  ها و شباهت ها تفاوت شناسي ميان اين نوع

 2و  1هاي  با اين حال در جدول. ها وجود ندارد هاي ادبي، امكان مقايسه دقيق آن خاستگاه
  .ها فراهم شود ه است كه تا حد امكان مقايسه آنتالش شد

  
، و نات و ) 1987(، ايكر و ديگران  )1978(هاي مايلز و ديگران  هاي متناظر در مدل استراتژي  1جدول

  ]8؛  7، 192، ص4[ )1995( فبكا
  

  )1995(نات و بكاف   )1987(ايكر و ديگران   )1978(مايلز و ديگران   

هاي  استراتژي
  متناظر

  بوروكراتيك -هدف بي  حفاظتي -واكنشي  -
  مديريتي - استبدادي  اي توسعه -گرايي آرمان  -

  تدافعي
  تحليلي

  كمكي -موقعيتي  تثبيتي -تدافعي
  اي مصالحه -همياري  آفريني كار -اكتشافي  اكتشافي

  
هاي زيادي با يكديگر دارند كه  هاي ذكر شده در پنج مدل ديگر نيز شباهت استراتژي

  .نمايش داد 2ها را در قالب جدول  توان اين مشابهت مي

 
3 An Empirical Analy sis of Strategy  Types 
4 Business level  
5 Corporate level  
6 Marketing Strategy  Behaviour 
7
.Kotler 
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، )1973(، مينتزبرگ )1997(، الوريول )2001(هاي ويتينگتون  هاي متناظر در مدل استراتژي  2جدول 
  ]98- 89، صص13؛12؛ 53- 44، صص11؛66- 51،صص10؛ 9) [1985(، و چافي )1998(مينتزبرگ و ديگران 

  

  
ويتينگتون 

)2001(  

الوريول 

)1997(  

مينتزبرگ و 

  )1998(ديگران 

مينتزبرگ 

)1973(  

چافي 

)1985(  

هاي  استراتژي
  متناظر

  شناسي پايان  سنتي
طراحي، 

ريزي،  برنامه
  يابي موقعيت

ريزي،  برنامه
  كارآفريني

  خطي

  شناسي بوم  تحولي
بندي،  تركيب

  محيطي
-  -  

  شناسي جامعه  فراگردي
يادگيري، شناختي، 

  سياسي
  انطباقي

انطباقي، 
  تفسيري

  -  -  كارآفريني، فرهنگي  ايدئولوژيك  يافته نظام

  
هاي باال با اهداف و رويكردهاي گوناگوني  شناسي بايد توجه داشت كه هر يك از نوع

ها،  هاي آن ها و تفاوت با اين حال توجه به مشابهت. اي دارند اند و كاركرد ويژه توسعه يافته
كنند كه  پژوهشگران تالش مي. دهد نسبت به ساير نشان ميها را  برتري برخي از اين مدل

از نوعي ارجحيت ) 1998(هاي ويتينگتون و مينتزبرگ  شناسي براي مقاصد اين پژوهش نوع
نسبي برخوردارند؛ بويژه از جهت جامعيت، تمايز ميان رويكردها، تبيين و تشريح كافي و 

 .جديد و به روز بودن

منزله مبناي كار پژوهش  يز مدل ويتينگتون به داليل زير، بهشناسي ن از ميان اين دو نوع
  : حاضر مدنظر قرار گرفت

بندي شده است، و اين  در مدل ويتينگتون، حوزه استراتژي، فقط به چهار بخش طبقه.1
 .ترند اند، قابل تفكيك بخشي كه در مدل مينتزبرگ بيان شده 10تعداد در مقابل 

تري انجام شده  در مدل ويتينگتون به شكل دقيق ها، توصيفات و تجويزات بيان فرض.2
 .است

  .ترسيم كرد 1توان نقشه ادبي نوشتار حاضر را به صورت شكل  به اين ترتيب مي
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  نقشه ادبي پژوهش  1شكل 

  

  شناسي استراتژي ويتينگتون مدل نوع -5
چهار رويكرد ، به بيان 8استراتژي چيست و چه اهميتي دارد؟، در )2001(ريچارد ويتينگتون 

ترين و  مثابه قديمي ، به9رويكرد سنتي. گيري استراتژي پرداخته است عمده در مورد شكل
ريزي عقاليي مبتني شده و بر ادبيات آموزشي مديريت  تأثيرگذارترين رويكرد، بر برنامه

شناسي سرچشمه  ، از مفهوم تقديرگرايي در زيست10رويكرد تحولي. استراتژيك سيطره دارد
. است، اما به جاي قانون جنگل، نظام بازار را مبناي تحليل استراتژي قرار داده استگرفته 

، 12گرايانه اي عمل ، بر ماهيت پيچيده و ناكارآمد انسان تأكيد كرده و به شيوه11رويكرد فراگردي
نيز، با نگاهي  13يافته رويكرد نظام. داند با بازار مي  سازي سازمان استراتژي را متناسب

رايانه، اهداف و ابزارهاي استراتژي را به صورتي غير قابل تفكيك، با فرهنگ و قدرت گ نسبيت
 ].2، ص9[داند  گيرد، پيوسته مي جا شكل مي  هاي اجتماعي محلي كه استراتژي در آن سيستم

 14توان در قالب دو محور بيان كرد؛ يكي پيامدهاي تفاوت اين چهار رويكرد را مي

 
8 What is Strategy  and Does it Matter ? 
9 Classical Approach 
10 Evolut ionary  Approach 
11 Processual Approach 
12 Pragmatically 
13 Systemic Approach 
14 Outcomes 
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  ).1نمودار (گيري استراتژي  شكل 15استراتژي و ديگري فراگرد
  

  
  

  ]3، ص9[رويكردهاي عمده به استراتژي   1نمودار 
  

مدنظر  16)حداكثرسازي سود(محور عمودي، طيفي است كه در يك سوي آن يك هدف 
محور افقي . زمان مورد توجه است صورت هم به 17است و در سوي ديگر، نيل به چندين هدف

طوري كه يك طرف محور،  پردازد؛ به استراتژي مي گيري به بررسي فراگرد شكل نيز
كند؛ اما طرف  ، انديشيده شده و محصول تحليل و محاسبه تلقي مي18استراتژي را تعمدي

به طور . داند و محصول اتفاقات، ابهامات و اجبارها مي 19ديگر، استراتژي را خودجوش
استراتژي به چه «: دهند ارائه مي هاي متفاوتي را به دو سؤال بنيادين خالصه، اين دو محور پاسخ

محل قرار گرفتن هر يك از رويكردهاي چهارگانه در . »شود؟ چگونه ايجاد مي«و » آيد؟ كار مي
رويكردهاي سنتي و تحولي، حداكثرسازي . سازد هاي اساسي آن را آشكار مي ، فرض1نمودار 

در حالي كه رويكردهاي دانند،  گيري استراتژي مي سود را پيامد و در واقع هدف اصلي شكل
عنوان  هاي ديگري را نيز به بوده و عالوه بر سود، گزينه) متكثر(يافته و فراگردي، چند وجهي  نظام

گيري استراتژي نيز در  از منظر فراگرد شكل. گيرند پيامد و هدف استراتژي در نظر مي
شود كه شانس و  يي، ظهور استراتژي ناشي از فراگردي تلقي م رويكردهاي تحولي و فراگرد

رغم اختالف نظر  يافته، علي در سوي ديگر، رويكردهاي سنتي و نظام. آشوب بر آن سيطره دارد
  .دانند استراتژي را آگاهانه و تعمدي مي در مورد اهداف، تدوين

هاي محوري ويتينگتون در مورد  هايي متفاوت به سؤال هر رويكرد مشتمل بر پاسخ
 

15 Processes 
16 Profit-Maximizing  
17 Plural 
18 Deliberate 
19 Emergent 
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چه از آثار دانشمندان و  پاسخ رويكرد سنتي، چنان. استچيستي و چراييِ استراتژي 
آيد،  مي بر) 1980، 1985( 21و مايكل پورتر )1965، 1991( 20نويسندگاني چون ايگور انسف

در اين . هاي رايج آموزش مديريت استراتژيك است هاي ارائه شده در كتاب همان پاسخ
و محاسبات آگاهانه و  ي تجزيه و تحليلdرويكرد، استراتژي محصول فراگرد عقال

از نظر . شود منظور حداكثرسازي سود بلندمدت طراحي مي ريزي شده است كه به برنامه
طرفداران اين رويكرد، در صورتي كه بتوان به اطالعات دقيق دست يافت و استفاده از 

بيني  هاي مناسب را فراگرفت، هم محيط خارجي و هم محيط داخل سازمان، قابل پيش تكنيك
ها، برنامة  از ديد سنتي. هايي دقيق شكل داد توان استراتژي را در قالب برنامه ه و ميبود

در اين . اي است كه محيط داخلي و خارجي سازمان را تحت كنترل قرار دهد خوب، برنامه
هاست كه در  هاي عينيِ مرتبط با آن ها و تصميم تجزيه و تحليل عقالئي، اين ماهيت استراتژي

  ].3-2، صص9[زند  قيت يا شكست سازمان را رقم ميبلندمدت، موف
هايي را كه  ها تالش گرايان، سودآوري تنها عامل بقاي سازمان است؛ اما آن از منظر تحول

دهند، انحرافي و بيهوده  هاي بلندمدت انجام مي ها براي تأمين اين هدف، از راه استراتژي سنتي
يا اليور ويليامسون ) 1988(حنان و فريمن  گراياني چون تحول]. 38 - 37، صص9[دانند  مي

اغلب ) نگر ريزي عقاليي آينده برنامه(بر اين باورند كه استراتژي در مفهوم سنتي آن ) 1991(
؛ زيرا محيط معموالً ]94-75، صص15؛98-89، صص14[رسد  نامربوط و غيرعملي به نظر مي

. بيني كرد اثربخش پيش  رتيصو تر از آن است كه بتوان آن را به تر و نامطمئن ناآرام
كشند و بر اين باورند كه  را به چالش مي» مدير به مثابه استراتژيست«گرايان فرضِ  تحول

ماهيت پويا، رقابتي و خصمانه بازار، متضمن اين مفهوم است كه بقاي بلندمدت، قابل 
هاي  اتژيآورند كه بياموزند چگونه استر هايي دوام مي ريزي نيست و فقط سازمان برنامه

هاي زيستي  وكارها در فضايي شبيه به تحول در گونه كسب. حداكثرسازي سود را دنبال كنند
ترين  رحمي تمام، مناسب قرار دارند؛ به اين معنا كه سازوكارهاي رقابتي بازار با بي

گزينند و ديگراني را كه  توان تغيير با سرعت كافي را به  وكارها را براي بقا بر مي كسب
گرايان، اين بازار است كه  بنابراين از نظر تحول. سازند ر دفاع از خود ندارند، نابود ميمنظو

هاي موفق، فقط زماني  پس استراتژي! دهد و نه مديران هاي مهم و اساسي را انجام مي انتخاب
چه  در واقع، همه آن. دهد شوند كه فراگرد انتخاب طبيعي، قضاوت خود را انجام مي پديدار مي

طور صرف آن است تا اطمينان يابند كه تا حد ممكن با  ران قادر به انجام آن هستند، بهمدي
  ]. 3- 2، صص9[اند  تقاضاهاي روزانه محيط منطبق شده

 
20 Ansoff 
21 Porter 
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ها و بازارها زير  گرايان را مبني بر كارايي سازمان ها و تحول گرايان، ادعاي سنتي فراگرد
هاي محوري  ود تدريجي و پرورش شايستگيهاي صبورانة بهب سوي استراتژي سؤال برده و به

كنند كه هدف آن مبهم  نگاه مي 22»هنري«مثابه اثري  فراگردگرايان به استراتژي به. تمايل دارند
، 9[توان منطق آن را درك كرد  نگر مي است و اغلب فقط پس از گذشت زمان و با نگاهي گذشته

ريزي  گرايان معتقدند كه برنامه تحولچون  گرايان، هم بعالوه، اگر چه فراگرد]. 38 - 37صص
كه  اند؛ ضمن اين تري براي تقدير و سرنوشت قائل فايده است، اما سهم كم بلندمدت، تا حد زيادي بي

ها، مهمترين رمز ماندگاري، انطباق حداكثري با محيط نيست و فراگردهاي موجود در  از نظر آن
ها  انسان) 1963(بنابر نظر سيرت و مارچ  .عيب نيستند ها و بازارها نيز كامل و بي سازمان

 ها دقت در انجام فعاليت ها و  هاي زيادي در عاليق، محدوده درك و فهم، تمركز بر خواسته تفاوت

در هر . اساس يك برنامه دقيق و محاسبه شده وجود ندارد در نتيجه امكان عمل بر]. 16[دارند 
. ي از پيش تنظيم شده محكوم به فراموشي هستندها كند، برنامه حال، زماني كه شرايط تغيير مي

هاي عقاليي مبتني بر آينده حاصل شود، از يك  كه از يك سري گام در واقع، استراتژي بيش از آن
- 66، صص18؛106- 79، صص17[ آيد فراگرد عمليِ سعي و خطا، يادگيري، و مصالحه پديد مي

طور كامل بهينه باشند چون فراگرد  يافته بههاي ظهور  مهم نيست كه استراتژيكه  ينضمن ا. ]75
! احتماالً هيچ كس از استراتژي بهينه خبري ندارد. اند دقت انگار و بي هاي بازار كامالً سهل گزينش

ندرت به  عيب، به بنابراين موفقيت نداشتن در طراحي و اجراي يك برنامه استراتژيك كامل و بي
  .شود عدم مزيت رقابتي مهمي منتج مي

يافته نيز استراتژي اهميت دارد؛ اما نه آن اندازه كه  منظر طرفداران رويكرد نظام از
گرايان براي ظرفيت  يافته نسبت به فراگرد پردازان رويكرد نظام نظريه. كنند ها تصور مي سنتي

ها نسبت  آن. اند تري قائل هاي عقاليي سهم بيش ها در درك و اجراي برنامه و استعداد انسان
گرايان نيز در مورد توانايي تعريف استراتژي در مخالفت با فشارهاي بازار  لبه تحو

هاي اقتصادي،  بر ماهيت اجتماعي فعاليت) 1985(در امتداد تأكيدات گرانووتر . ترند بين خوش
هاي مربوط به اجراي استراتژي، مبتني بر  كند كه اهداف و فعاليت يافته بيان مي رويكرد نظام

، 19[پيوندد  خاصي هستند كه فراگرد تدوين استراتژي در آن به وقوع ميسيستم اجتماعي 
حداكثرسازي سود، به صورت كامالً آگاهانه  ها اغلب از قاعده استراتژيست]. 510-481صص

ها منافع ديگري  جز سود، براي آن ممكن است بافت اجتماعي، به. كنند نظر مي و تعمدي صرف
بنابراين، . را پررنگ كند) قدرت مديريتي، و يا ميهن دوستي اي، حرفه مانند مباهات و تفاخر(

تواند كامالً عقاليي  پيگيري اين اهداف متفاوت، حتي با قرباني كردن حداكثرسازي سود مي
 

22 Crafted 
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ممكن . باشد؛ هر چند ممكن است اين منطق اغلب پنهان شده و يا به شكل ديگري مطرح شود
هاي آموزشي  حاسبات عقاليي مورد نظر كتابها از قواعد مبتني بر م است كه استراتژي

ها بلكه از اين جهت كه در برخي جوامع، قواعد  تخطي كنند، البته نه به خاطر ناتواني سازمان
هايي ديگر اهميتي بيشتري  تري دارند و در عوض، استراتژي حداكثرسازي سود مقبوليت كم

جوامع نيز بجز عملكرد مالي . هستند كاري نكته مهم اين است كه بازارها نيز قابل دست. دارند
  . كنند ها توجه مي به معيارهاي ديگري نيز براي حمايت و پشتيباني از سازمان

كنند كه هدف و وسيله  يافته بر اين نكته تأكيد مي پردازان رويكرد نظام بنابراين نظريه
بنابراين  گيرند؛ هاي اجتماعي شكل مي حسب خصوصيات سيستم اجراي استراتژي، هر دو بر

هاي اجتماعي مناسب  مكتب سنتي نيز ممكن است فقط در برخي بافت 23حتي عقالنيت افراطي
اي كه در يك بافت اجتماعي، كامالً غير عقاليي محسوب  باشد؛ به عبارت ديگر، استراتژي

گران سيستمي  پس تحليل. اي ديگر، كامالً عقاليي به نظر برسد شود، ممكن است در جامعه مي
بر اين . دهند هاي گوناگون را مدنظر قرار مي هاي گوناگون، عقالنيت رسي استراتژيدر بر

كند، بر  شود كه فرهنگ و شرايط كشوري كه سازمان در آن فعاليت مي اساس ادعا مي
  ].38-37، 5 -4، صص 9[هاي آن سازمان مؤثرند  گيري استراتژي چگونگي شكل

  .اند خالصه شده 3د در جدول هاي اصلي اين چهار رويكر خصوصيات و ويژگي
  

  ]39، ص9[هاي رويكردهاي چهارگانه به استراتژي  خالصه ويژگي  3جدول 
 

  رويكرد

  ويژگي     
  يافته نظام  تحولي  ي فراگرد  سنتي

  24جا افتادگي  كارامدي  هنري  رسمي  استراتژي
  محلي  بقا  25مبهم  حداكثرسازي سود  منطق

ها  سياست(داخلي   )ها برنامه(داخلي   تمركز
  )جوامع(خارجي   )بازارها(خارجي   )ها شناخت+ 

زني  و چانه  مذاكره  تحليلي  فراگردها
  اجتماعي  داروينيسم اجتماعي  يادگيري+ 

علوم + اقتصاد   آثاز كليدي
+ اقتصاد   روانشناسي  نظامي

  شناسي جامعه  شناسي زيست

پردازان  نظريه
  كليدي

چندلر، انسف، 
  پورتر

سيرت و مارچ، 
  مينتزبرگ، پتيگرو

حنان و فريمن، 
  گرانووتر، وايتلي  ويليامسون

  1990- 99هاي  سال  1980-89هاي  سال  1970-79هاي  سال  1960-69هاي  سال  تاريخ ظهور

 
23 Hyper rationality  
24

.Embedded 
25 Vague 
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  هاي دولتي بخش عمومي و سازمان -6
هاي گوناگوني  ها، عوامل و شاخص براي تفكيك و متمايز ساختن بخش عمومي از ديگر بخش

» كنترل«و » مالكيت«ها را بايد در دو عامل  از يك ديدگاه، وجه مميز اين بخش. اند شدهمطرح 
هايي دانست  توان بخش عمومي را در شامل تمامي موجوديت به اين ترتيب مي. جستجو كرد

ترين ويژگي  مهماز نگاهي ديگر، . ]777- 776، صص20[ اند كه در مالكيت يا كنترل حكومت
. نهفته است» حاكميت«و » استقالل«متمايز كننده بخش عمومي، در مفهوم منحصر به فرد و 

هاي بخش  هاي حاكميتي برخوردار است؛ در حالي كه سازمان حكومت از حقوق و مصونيت
  !هايي برخوردار نيستند يا الاقل نبايد برخوردار باشند خصوصي از چنين مصونيت

ازمان دولتي و سازمان خصوصي هاي ميان س دنهارت به شرح ذيل به تبيين تفاوت
  :پرداخته است

هاي خصوصي هستند  و اين امر  تر از اهداف سازمان هاي دولتي مبهم اهداف سازمان .1
 .شود هاي دولتي مي طور ماهوي موجب محدود شدن كارايي سازمان به

ها در يك  هاي دولتي تكثرگراست؛ به اين معنا كه تصميم گيري در سازمان فراگرد تصميم .2
 .اند هاي دولتي در اين فراگرد دخيل شوند بلكه سطوح گوناگوني از مديران و سازمان ا گرفته نميج

كنند كه همه رفتارهاي آنان در معرض رؤيت  اي فعاليت مي مديران دولتي درون زمينه .3
  ].26، ص21[چشم تيزبين عامه منتقد قرار دارد 

دولتي به  هاي خصوصي و شبه كند كه بسياري از سازمان چنين اشاره مي دنهارت هم
اما . هاي دولتي شده است ها به سازمان اند كه موجب شباهت آن سمت ارائه خدماتي پيش رفته

هاي دولتي و خصوصي شبيه به  طور لزوم سازمان از نظر او اين امر داللت بر آن ندارد كهبه
د به دنبال كردن يك هايي كه متعه شوند بلكه از ديدگاه او، آن دسته از سازمان يكديگر مي

ها و  شوند، در حقيقت با فرصت مشي مي راگرد باز و مردمي در تنظيم و اجراي خطف
ها را به  هايي مواجه خواهند شد كه دانشمندان علم اداره دولت و حكومت، آن محدوديت

  ].27، ص 21[دانند  هاي دولتي مرتبط مي سازمان
هاي اخير،  در دهه 26»مديريت دولتي نوين«واج البته قابل تأمل است كه از ديدگاه پوليت، ر

هاي عمومي و خصوصي شده است؛ زيرا با رواج اين  موجب كمرنگ و مبهم شدن مرز ميان بخش
هاي دولتي و خصوصي توسعه  هاي مشاركت ميان سازمان رويكرد، انواع گوناگوني از شيوه

  ].51- 3، صص 1[هاي دو رگه شده است  اند و اين امر سبب تكثير آشكار سازمان يافته
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  رصه سياسي اقدام حكومتع -7
هاي اقدام حكومت را به سه عرصه اقتصادي،  توان عرصه بندي كالن مي در يك تقسيم

هاي اقدام حكومت،  البته قابل تأمل است كه تفكيك عرصه. سياسي و فرهنگي تقسيم كرد
هاي گوناگون اقدام حكومت هرگز جدا از يكديگر  تفكيكي انتزاعي است و در عمل، عرصه

راستا دارد،  هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، روندي همنوا و هم و توسعه در عرصه نيستند
شود، فرهنگ  براي مثال اگر تأمين رفاه عامه شرط آزادي انديشه و آگاهي سياسي تلقي مي

چنان كه در اقتصاد  هم. مشاركت و مشاركت آگاهانه نيز ضامن حفظ رفاه عمومي است
در . كنند، متمايز ساخت اي كه در آن فعاليت مي ا از عرصههاي اقتصادي ر توان سيستم مي

. هاي سياسي در نظر آورد اي را براي فعاليت سيستم توان عرصه موضوع سياست نيز مي
شناختي سياست در آن جريان دارد ولي بدون هوشمندي،  اي كه هر چند قواعد زبان عرصه

ها و  معرض تعامل سيستم عرصه سياسي در. هاي سياسي هوشمندي است ميزبان سيستم
. كنند هاي متعددي است كه براي افزايش منابع قدرت، با يكديگر رقابت مي سيستم خرده

هايي  بازيگران سياسي نيز هر چند با مفهوم انتزاعي قدرت سروكار دارند، ولي در محيط
هاي  حيطم. دهند هاي سياسي را شكل مي كنند و گاه، سلسله مراتبي از سيستم عيني فعاليت مي
گاهي بقاي . ها بسيار دشوار است اند و تنازع بقا در آن هايي پر تنش و پيچيده سياسي، محيط

كه بازيگران متعدد و  يك سيستم، مستلزم فروپاشي يا خلع يد از سيستم ديگر است، ضمن اين
  ].350، ص2[كنند  ها فعاليت مي گونه محيط متنوعي در اين

امروزه عرصه سياسي هر جامعه مملو از  - ياسيحكومت و ساير بازيگران عرصه س
بازيگران پرقدرت و ضعيف است كه هر يك قواعدي براي فعاليت خود دارند و بسته به قدرت 

ترين بازيگران  حكومت مهم. توانند اين قواعد را به كل عرصه سياسي تحميل كنند خود مي
. برانگيز دارد نيز حساسيت عرصه سياسي جامعه است كه در اين نقش، منزلتي بسيار حساس و

ها و اشخاص مشهور،  توان از ملت، نهاد مذهب و روحانيت، احزاب، شخصيت چنين مي هم
مثابه ديگر  گرا به هاي تأنيث هاي قومي، زنان و گروه ها، نيروهاي مسلح، اقوام و اقليت رسانه

  ]. 296- 127، صص22[بازيگران عرصه سياسي نام برد 
ود كه هر چند برخي بازيگران سياسي در عرصه اقتصاد نيز فعاليت در اينجا بايد تأمل ش

ها در عرصه سياسي با ادبيات و قواعد فعاليت در عرصه  دارند، ولي ادبيات و قواعد فعاليت آن
ترين بازيگران  توان انكار كرد كه حكومت، يكي از عمده در اين ميان نمي. اقتصادي تفاوت دارد

اخله حكومت در عرصه سياست بايد محدود به تأمين امنيت و مد. عرصه سياسي جامعه است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                   1391، تابستان 2، شماره 16هاي مديريت در ايران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش
 

47 

هاي برابر براي مشاركت عموم در اداره حكومت و اعمال حاكميت باشد ولي اين  توسعه فرصت
در واقع حضور حكومت . هاي عمومي زمان رفاه و آگاهي شود مگر از راه توسعه هم ميسر نمي

ي است كه به توسعه عدالت اجتماعي منتهي در عرصه سياست فقط تا زماني مجاز و پذيرفتن
ها، رفع  شود و اين مهم، مستلزم تالش براي افزايش شفافيت در عملكرد حكومت، توزيع فرصت

  .ها و موانع مشاركت اجتماعي آحاد جامعه است محدوديت
البته سيستم سياسي حكومت فاقد مسئول مشخص برخوردار از هويت آفاقي است و همه 

گانه  كه توازن قواي سه ضمن اين. نوعي در مسائل سياسي جامعة خود درگيرند هاي آن به ركن
شود كه  با اين حال تأكيد مي. بر شيوه ورود و فعاليت حكومت در عرصه سياسي تأثير دارد

گوي رفتارهاي  حكومت مسئول رفتارهاي سياسي واحدهاي تحت امر خود بوده و بايد پاسخ
گي تعامل اجزاي حكومت در سطوح متفاوت و قواي گوناگون، با توجه به پيچيد. مذكور باشد

تري چون وزارت كشور،  هاي سياسي سيستم اگر بتوان رفتار آن را در بلندمدت در قالب خرده
هاي دولتي و يا شوراي عالي  هاي وابسته به دولت، رسانه وزارت امور خارجه، احزاب يا گروه

البته در تحليل واحدهاي . آيد ارزشمندي به دست مي امنيت ملي تحليل كرد، نتايج قابل تأمل و
حكومتي  هاي تقسيم مناطق كشور و روابط ميان سياسي حكومت بايد به نحوي شايسته شيوه

هاي حاكميتي محلي مد نظر  ها و ديگر سازمان ها، شهرداري را بين حكومت مركزي، استانداري
  ].376،  352- 353، صص 2[قرار داد 

  

  پژوهشمدل مفهومي  -8
همان طور . ترسيم شد 2پس از بررسي مباني نظري، مدل مفهومي پژوهش به صورت شكل 

مثابه مدل منتخب مد نظر  ، به)2001(شناسي استراتژي ويتينگتون  شود، نوع كه مشاهده مي
بندي هر يك از رويكردهاي چهارگانه مورد نظر  قرار گرفته است و اين پژوهش مترصد رتبه

  .است» ا.ا.هاي دولتي فعال عرصه سياسي ج ازمانس«ويتينگتون در 
  

  ؟: رتبه رويكرد سنتي  ؟: رتبه رويكرد تحولي
  ؟: يافته رتبه رويكرد نظام  ؟: رتبه رويكرد فراگردي

  

هاي دولتي فعال در عرصه سياسي  رتبه هر رويكرد در سازمان -مدل مفهومي پژوهش  2شكل 
  ].9. [ا.ا.ج
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  ها دادهپژوهش ميداني و تحليل  -9
پژوهش حاضر از جهت هدف، پژوهشي بنيادي است و از حيث نحوه گردآوري اطالعات، 

  .شود محسوب مي 28)يابي زمينه( و از نوع پيمايشي 27توصيفي
جامعه آماري اين پژوهش عبارتند از وزرا ، معاونان و مشاوران  -جامعه و نمونه آماري

فعال در عرصه سياسي جمهوري اسالمي هاي  وزرا ، مديران كل فعلي و سابق وزارتخانه
گيري  و ديگر كساني كه ضمن احاطه به چگونگي شكل) از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون(ايران 

خصوص  ا با ادبيات مديريت، به.ا.هاي دولتي فعال در عرصه سياسي ج استراتژي در سازمان
ايي كه در فراگرد پژوهش ه از جمله محدوديت. مديريت استراتژيك آشنايي كافي داشته باشند

به همين دليل به ناچار . حاضر وجود داشت، دسترسي مشكل به اعضاي جامعه آماري بود
  .گيري غير تصادفي هدفمند قضاوتي مورد استفاده قرار گرفت روش نمونه

شود كه طبقه محدودي از افراد   اطالعاتي  گيري قضاوتي زماني استفاده مي روش نمونه 
گيري قضاوتي ممكن است  اگر چه نمونه. ها است در جستجوي آندارند كه محقق 

گونه  ها را كاهش دهد، ولي اين شيوه تنها شيوه قابل استفاده در اين پذيري يافته تعميم
نفر از اعضاي جامعه آماري  43به اين ترتيب ]. 408-10، صص23[رسد  مي ها به نظر پژوهش

  .عنوان نمونه انتخاب شدند به
ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش،  -ري و تجزيه و تحليل اطالعاتابزار گردآو

منظور افزايش  به. گزاره با استفاده از طيف ليكرت بود 23اي بسته و مشتمل بر  پرسشنامه
هاي  هاي پارامتريك و هم از روش ها، هم از روش دقت و اطمينان نسبت به نتايج تحليل داده

نفر  30تر بودن حجم نمونه از  در حالت اول، با توجه به بيش. ناپارامتريك بهره گرفته شد
هاي پارامتريك استفاده  توان از روش گيري نرمال است و مي فرض شد كه نمونه) نفر 43(

هاي  دليل اطمينان نداشتن از درستي فرض ذكر شده، از روش در حالت دوم به. كرد
  .ناپارامتريك نيز بهره گرفته شد

اين آزمون براي تحليل تفاوت . بود 29ستفاده شده، تحليل واريانسآزمون پارامتريك ا
هدف از به كارگيري اين تكنيك آن بود كه براورد . رود اي به كار مي بيش از دو ميانگين نمونه

هاي  شوند، تفاوت هاي گوناگون گرفته مي اي كه از جامعه هاي نمونه شود آيا بين ميانگين
توان آن را معلول  ر تفاوت قابل اغماض بوده است و ميواقعي وجود دارد و يا آن مقدا

  . تصادف دانست
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ها مبتني بر  در اين پژوهش از روش تحليل واريانس يك عاملي استفاده شد؛ زيرا تحليل
  ].135-6، صص24[بندي شده بودند  مبناي معياري واحد طبقه مشاهداتي بودند كه بر

 30بندي متغيرهاي تحقيق بود، آزمون فريدمن رتبهدنبال  جايي كه پژوهش حاضر به از آن 
اين آزمون زماني . ها است مورد استفاده قرار گرفت كه دليل بر تحليل واريانس به كمك رتبه

هاي آماري حداقل داراي مقياس ترتيبي باشند و بتوان با مفهوم ترتيبي  رود كه داده به كار مي
آزمون كندال نيز براي اطمينان ]. 177، ص25[د بندي دو طرفه مرتب كر ها را در نوعي رده آن

ها مورد استفاده قرار گرفت كه اين آزمون، فرم نرمال شده آماره  تر از صحت تحليل بيش
  .استفاده شد SPSSافزار  نرم 17فريدمن است و در موارد مذكور از نسخه 

  

  ها توصيف داده-1- 9

تيازاتي كه پرسش شوندگان به متغيرهاي ها و محاسبه ام ها از پرسشنامه پس از استخراج داده
  .گوناگون داده بودند، نمره نهايي هر يك از متغيرها بر اساس آراي خبرگان محاسبه شد

  

  ها  تحليل داده -2- 9

  تحليل واريانس -1- 9-2

وسيله هر يك از رويكردهاي  در اين تحليل، نشان داده شد كه آيا امتيازهاي كسب شده به
درصد، تفاوت معناداري با هر يك از سه رويكرد ديگر دارد،  95اطمينان چهارگانه در سطح 

  .يا خير
دهد و  نتايج به دست آمده از تحليل واريانس را نشان مي 5ها و جدول  توصيف داده 4جدول 
  .كند نتايج پس آزمون شفه را ارائه مي 6جدول 

  
  ها توصيف داده  4جدول

 براي ميانگين% 95فاصله اطمينان 
 )رويكرد(متغير  فراواني ميانگين انحراف معيار معيارخطاي 

  كران پايين  كران باال

 فراگردي  43  4390/3  57163/0  08717/0  2630/3  6149/3

 تحولي  43  2340/3  36634/0  05587/0  1213/3  3468/3

 يافته نظام  43  8019/2  33825/0  05158/0  6978/2  9060/2

 سنتي  43  5437/2  56638/0  08637/0  3694/2  7180/2
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  تحليل واريانس  5جدول 
  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 277/21 3 092/7 656/31 000/0 

Within Groups 639/37 168 224/0   

Total 916/58 171    

  

  31آزمون شفه پس  6جدول 
  

  %95فاصله اطمينان 
 خطاي معيار  داري معني

  تفاضل ميانگين

)I-J(  
 )I(فاكتور   )J(فاكتور 

 كران پايين كران باال

  تحولي  - 69032/0  10208/0  000/0  -  9786/0  -  4020/0
 فراگردي  - 89526/0  10208/0  000/0  -  1835/1  -  6070/0 سنتي

 يافته نظام  - 25825/0  10208/0  098/0  -  5465/0  0300/0

  سنتي  69032/0  10208/0  000/0  4020/0  9786/0
 فراگردي  - 20494/0  10208/0  262/0  -  4932/0  0833/0 تحولي

 يافته نظام  43207/0  10208/0  001/0  1438/0  7204/0

  سنتي  89526/0  10208/0  000/0  6070/0  1835/1
 تحولي  20494/0  10208/0  262/0  -  0833/0  4932/0 فراگردي

 يافته نظام  63702/0  10208/0  000/0  3487/0  9253/0

  سنتي  25825/0  10208/0  098/0  -  0300/0  5465/0
 تحولي  - 43207/0  10208/0  001/0  -  7204/0  -  1438/0 يافته نظام

 فراگردي  - 63702/0  10208/0  000/0  -  9253/0  -  3487/0

  
بندي رويكردهاي چهارگانه  بررسي شده از جهت ميانگين  كه رتبه ها اين حاصل تحليل

  ):7جدول (صورت زير است امتيازهاي كسب شده به 
  

  بندي رويكردهاي چهارگانه به استراتژي رتبه  7جدول
  

  رويكرد  رتبه

  فراگردي  1
  تحولي  2
  يافته نظام  3
  سنتي  4
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داري  درصد، وضعيت معنا 95ِ شفه، با احتمال  بنا بر نتايج تحليل واريانس و پس آزمون
  .ارائه شده است 8چهارگانه در جدول وسيله رويكردهاي  تفاوت ميان امتيازهاي كسب شده به

  
  وسيله رويكردهاي چهارگانه وضعيت معناداري تفاوت ميان امتيازهاي كسب شده به  8جدول

  .)دار نبودن تفاوت است معناي معنسا به× معناي معناادار بودن تفاوت و عالمت  به √عالمت (
  

  سيستمي  فراگردي  تحولي  كالسيك  
  ×  √  √    سنتي
  √  ×      تحولي

  √        فراگردي
          يافته نظام

  
هاي  منظور تجزيه و تحليل داده در اين بخش به: هاي فريدمن و كندال آزمون -2- 9-2

هاي گردآوري شده پياده شد و به اين  حاصل از پژوهش ميداني، آزمون فريدمن  روي داده
  ).9جدول (بندي شدند  وسيله، متغيرهاي پژوهش رتبه

  
  متغيرها با استفاده از آزمون فريدمنبندي  رتبه  9جدول

  

Mean Rank  رويكرد(متغير( 

 فراگردي 31/3

 تحولي 76/2

 يافته نظام 28/2

 سنتي 65/1

  
طور  ها انجام گرفت كه نتايج آن به سپس آزمون كندال نيز براي اطمينان از صحت تحليل

  . دقيق مشابه نتايج آزمون فريدمن بود
توان  تأييد شد؛ يعني مي 7بندي قبلي در جدول  نسبت باال، رتبه بهبر اين اساس نيز با دقتي 
  .هاي تحليل واريانس، فريدمن، و كندال مؤيد و مكمل يكديگر بودند گفت كه نتايج حاصل از آزمون
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  گيري نتيجه - 10
كه در حال حاضر  هاي پژوهش پاسخ سؤال اصلي پژوهش عبارت است از اين بر اساس يافته

ا در درجه اول .ا.هاي دولتي فعال در عرصه سياسي ج ها در سازمان راتژيگيري است شكل
مبتني بر رويكرد فراگردي، در درجه دوم مبتني بر رويكرد تحولي، در درجه سوم مبتني بر 

. گيري استراتژي است يافته و در درجه چهارم مبتني بر رويكرد سنتي به شكل رويكرد نظام
هاي مطالعه شده  هند، همه رويكردهاي چهارگانه در سازماند گونه كه نتايج نشان مي همان

ها ، مراتب شدت و  طور صرف بر اولويت آن جا به شوند و در اين زمان مالحظه مي طور هم به
  .شود ضعف آنان تأكيد مي

ترين يافته اين پژوهش، تبيين فاصله جايگاه رويكردهاي  پژوهشگران، مهم نظراز 
چه  شده است؛ زيرا آن هاي مطالعه ها در سازمان ري استراتژيگي فراگردي و سنتي در شكل

هاي مورد مطالعه در حال وقوع است، در درجه اول به رويكرد فراگردي  در عمل در سازمان
  حال آن. ماند گيري استراتژي شباهت داشته و در درجه چهارم به رويكرد كالسيك مي شكل

ها  شود تا از روش و اداري همواره تالش مي ها و در فراگردهاي رسمي كه در همين سازمان
هاي دقيق  بندي ريزي و بودجه چون برنامه وسيله رويكرد كالسيك، هم و فنون توصيه شده به
شايد از كنار هم قرار . هاي تدوين استراتژي استفاده شود مثابه روش و از پيش تعيين شده به

ها بتوان  نه چندان مطلوب اين سازماندادن اين دو مسئله و نيز مد نظر قرار دادن عملكرد 
هايي كه رفتار آنان در  كارگيري فنون رويكرد كالسيك در سازمان چنين نتيجه گرفت كه به

 .ماهيت فراگردي است، از اثربخشي مناسبي برخوردار نخواهد بود

گيري استراتژي در هر يك از اين چهار رويكرد  نكته حايز اهميت اين است كه شكل
اساس  صورت درست و يا نادرست انجام شود؛ براي مثال ممكن است سازماني بر بهتواند  مي

هاي گوناگون براي دستيابي  هاي مخرب ائتالف الگوي فراگردي رفتار كند ولي گرفتار رقابت
به قدرت در سازمان شود و يا با اتخاذ رويكردي مبتني بر يادگيري به پرورش 

پس وجود هر يك از اين . يت پايدار دست پيدا كندهاي خود پرداخته و به موفق شايستگي
هاي دولتي فعال در  هاي سازمان رويكردهاي چهارگانه به مثابه رويكرد حاكم بر فعاليت

ا، به خودي خود، خوب يا بد نيست بلكه سازمان بايد تالش كند تا با توجه .ا.عرصه سياسي ج
ي را اتخاذ كرده و در اين رويكرد، هاي خود و محيط، رويكردي مناسب به استراتژ به ويژگي

  .به شيوه درست و در راستاي دستيابي به موفقيت پايدار رفتار كند
دهنده  توان بعد سومي به مدل دو بعدي ويتينگتون اضافه كرد كه نشان به اين ترتيب مي 
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بر اين اساس، اين مدل سه بعدي عالوه بر . كيفيت رفتار سازمان در رويكرد خاص خود است
يك از رويكردهاي چهارگانه به استراتژي در سازمان  مطالعه شده  دهد  كدام كه نشان مي ناي

دهد كه آيا سازمان مورد نظر در آن رويكرد به شيوه درست و مناسب  غالب است، نشان مي
  .كند يا نه عمل مي

ر ا بايد اين نكته را مد نظ.ا.هاي دولتي فعال در عرصه سياسي ج به اين ترتيب سازمان
هاي سازمان و محيط،  داشته باشند كه بنا به توصيه فراگردگرايان، با توجه به پيچيدگي

تر قابل  هاي دقيق و از پيش تعيين شده، در مقام عمل، كم ها و نيز برنامه معموالً استراتژي
توانند  هاي اثربخشي كه مي ها براي دستيابي به استراتژي اجرا هستند؛ از اين رو سازمان

 :هاي زير توجه كنند تر كنند، بايد به توصيه را به موفقيت نزديكها  آن

هاي نيروي  پرورش و توسعه شايستگي -هاي محوري داخل سازمان توسعه شايستگي .1
 انساني براي نيل به موفقيت پايدار؛

مثابه يك اثر  اگر به استراتژي به -در مورد استراتژي» هنر«تسري ادراكي مبتني بر  .2
گاه مدير سازمان نيز بايد نقش هنرمندي را ايفا كند كه همواره از نزديك  ، آنهنري نگاه شود

اين . پروراند ها را براي خلق اثري ماندگار مي با همه زير و بم كار درگير است و بهترين ايده
 شود؛ تعبير، بسيار شبيه تعبيري است كه در استعاره كوالژ از سازمان مي

بيني،  رايط سازماني و محيطي پيچيده و غيرقابل پيشدر ش -توسعه يادگيري سازماني .3
العمل مناسب  كنند و عكس هاي يادگيرنده هستند كه به موقع شرايط را درك مي فقط سازمان

بنابراين، موفقيت مستلزم بازبيني مستمر محيط، قواعد تحليل سيستم، و . دهند نشان مي
 گر استراتژي است؛ هاي سيستم تدوين مشي خط

هاي حكومت  گيري استراتژي هايي مشابه، نحوه شكل كه جا دارد كه در پژوهش ضمن اين
نهايت مدلي جامع  هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز مورد مطالعه قرار گيرد تا در در عرصه

  .هاي حكومتي فراهم شود براي اظهار نظر درباره همه عرصه
  

  ها نوشت پي - 11
1. Typology 

2. Whittington 

3. An Empirical Analysis of Strategy Types 

4. Business level 

5. Corporate level 

6. Marketing Strategy Behaviour 
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