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  شگفتاریپ
  

 ح سـازمان  ی را به منظور اداره صح     ی مختلف يتهایت علم عمل سازمان بوده، فعال     یریمد
، يزیـ ر  ماننـد طـرح  ییهـا تی فعالدهـد؛  یانجـام مـ  ) النکـ سطح  (و جامعه ) سطح خرد (

 و  يبنـد   ، ثبـت و گـزارش امـور و بودجـه          ینتـرل و همـاهنگ    کت،  ی، هـدا  یسازمانده
ــارات ــایجــوهر تمــام فعال. اعتب ــصمیری مــديته ــگ میت، ت ي  کــه از اجــزاي اســتری

گـر   ي جلـوه ت بـه نحـو  یریفه مـد ید و در هر وظ    یآ  یت به شمار م   یریر مد یناپذ  جدایی
 سـازمان، انتخـاب،     ین هـدفها، طراحـ    ی سازمان، در تـدو    يهایمش  ن خط یی در تع  :است
ه ی رابطـه دو سـو  یـک گـر  یر دی به تعب.تیریات مدیتها و عمل ی فعال ی و در تمام   یابیارز

  .)1 نمودار (دد دارران وجوی مديریگ میت و تصمیری مديتهاین فعالیب

  گیري با دیگر وظایف مدیریت ارتباط تصمیم   1نمودار 

. داند معنا و مترادف می گیري را دو واژه هم سایمون مدیریت و تصمیم هربرت 
 گیري تشکیل   نظران نیز معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم          برخی از صاحب  

  کاري جز   و یا کنترل در واقع    ریزي، سازماندهی     دهد و انجام وظایفی چون برنامه       می

 ریزي  طرح

  سازماندهی

 هدایت

 بندي و اعتبارات  بودجه

  

 کنترل و هماهنگی

  

 ثبت و گزارش امور

  

 کارگزینی و پرسنلی

 ریزي برنامه

  
 گیري تصمیم



 گذاري عمومی مشی گیري سازمانی و خط       تصمیم2

  

واقـع بـه وسـیله     در. گیري درباره نحوه و چگونگی انجام ایـن فعالیتهـا نیـست         تصمیم
سـعادت،   (رسـاند  یف خـود را بـه انجـام مـ    یوظـا گیري است که مدیر تمامی        تصمیم
 ي بـرا  می از تصمیت در قالب نوعیریف مدیه وظایلکگر  یبه عبارت د  ). 3 ، ص 1372

ت بـه   یریه دانـش مـد    کـ ن مرحلـه اسـت      ید و در ا   یآ  یم   ه به فعل در   ل از قو  کحل مش 
  ).1353پور،  صادق( شود یصورت فن ظاهر م

ل کیر را تـش یف مـد ی اصل و اساس وظـا   يریگ  می معتقد است که تصم    1بارنارد
 یت خـدمات یـ فکیف و در   ی وظـا  ییاراک، در   يریگ  میر در تصم  یدهد و مهارت مد     یم

ــن. شــود یان مــیــدهــد نما یه او ارائــه مــکــ ت یــفکیت را تــابع یریت مــدیــفکی 2ومنی
ها ی اسـتراتژ  يارامدک و   یها، اثربخش   ت طرح و برنامه   یفکیرا  ی ز ،داند  ی م يریگ  میتصم

 یماتیت تـصم  یـ فکی تـابع    ید، همگ یآ  یها به دست م   ه از اعمال آن   ک یجیت نتا یفکیو  
  .ندک یر اتخاذ میه مدکاست 

ل کی را تش  يزیر  و اساس برنامه  ، اصل   يریگ  میه تصم کز معتقد است    ی ن  3ونتزک
توانـد وجـود      ی نمـ  یمـش   اسـت و خـط    ی است که طرح، برنامه، س     یهیرا بد ی ز دهد،  یم

  . گرفته باشدیمی تصمیی در جایسکه کنیداشته باشد مگر ا
ف در سـازمان  یر وظایه ساک است يا فهیت وظیری در مديریگ  مین تصم یبنابرا

ف ی از وظـا   یـک شود، و انجام هر      ی م ی بررس يریگ  می تصم فرایند یلکدر چارچوب   
ف فـوق  ی با توصيریگ میت تصمیفعال. م مناسب خواهد بودیر در گرو اتخاذ تصم    یمد

  .ردیپذ یالن انجام مکدر دو سطح خرد و 
ت یـ  اسـت کـه در آن فعال  ی سـطح سـازمان  .)decision making( سطح خرد. 1

 و  یالت سـازمان  ک حل مـسائل و مـش      يران، در راستا  ی، عمدتاً توسط مد   يریگ  میتصم
  .  اتخاذ خواهد شديفرایند یف طیح و درست وظایانجام صح
 لیـ ه و تحل  یـ تـر تجز    عی وسـ  يا  ن سـطح مـسائل در گـستره       یدر ا  .سطح کالن . 2
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  3      پیشگفتار  

. کننـد  یگـذاران اتخـاذ مـ      اسـت یاسـتمداران و س   یعمـدتاً س   مات را یشـود، و تـصم     یم
عـه صـورت    جامیالت عمـوم ک مـسائل و مـش  ين سطح در راسـتا    ی در ا  يریگ  میتصم

 مسائل جامعه و سـازمانها در سـطح    یگذاران ضمن بررس   استیران و س  یمد. ردیپذ  یم
رد یـ گ یل مـ ک شـ يفراینـد  یز طـ یه آن نکاست مناسب یا س ی یمش  الن به اتخاذ خط   ک
ا یـ  )policy making (»يگـذار  یمـش  خـط «ن حـوزه،  یـ ت مربوط به ایفعال. پردازند یم
  .نام دارد» يگذار استیس«

 مباحـث مربـوط   ین مجموعه در نظر دارد به بررس     ی فوق ا  يبند میبراساس تقس 
ن نوشـتار   یـ ن منظور مباحث ا   یو بد  الن بپردازد ک در دو سطح خرد و       يریگ  میبه تصم 

  در سطح خـرد يریگ میدر بخش اول که به تصم.  شده استیدر دو بخش سازمانده   
 آن  فنـون  و   ، مـدلها  ی سـازمان  يریـ گ  می تـصم  فراینـد  افته است، یاختصاص  ) یسازمان(

  .استبررسی شده 
 اختـصاص دارد و در  ی عمـوم  يگـذار   یمش  تاب، به موضوع خط   کبخش دوم   

 در سـه    یمـش   ، چرخـه خـط    يگـذار   یمـش    از خط  یاتیلکف و   ی تعار یآن ضمن بررس  
  .ن شده استیی تبیابین، اجرا و ارزیمرحله تدو

  
  
  


