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 وظایف مدیران در سازمان های رسانه ای 

ٍ ای بٍ شرح زیر برای مذیران   :کردٌ استتؼریف لًتر گًلیك يظایف َفت گاو
 



 برنامه ریزی



 مربًط می “ آیىدٌ“ را بٍ“ حال”بروامٍ ریسی پلی است کٍ زمان
 .سازد

تعییه اَداف کمی ي کیفی سازمان َا 
ایجاد یک استراتژی کلی برای دستیابی بٍ ایه اَداف 
افسایش احتمال رسیدن بٍ اَداف 
تمرکس بر ريی اَداف ي احتساز از تغییر مسیر 
تُیۀ ابساری برای کىترل 

 

 برنامه ریسی



 
تشًاهِ سیضی عثاست است اص تصوین گیشی دس هَسد ایٌنِ   -1

ِ ماسّایی تایذ اًجام گیشد  .چ
تشًاهِ سیضی عثاستست اص تعییي ّذف ٍ یافتي یا پیص تیٌی مشدى   -2

 .ساُ تحقق آى
تشًاهِ سیضی عثاستست تصَس ٍ طشاحی ٍضعیت هطلَب دس آیٌذُ ٍ  -3

 .  یافتي ٍ پیص تیٌی مشدى ساّْا ٍ ٍسایلی مِ سسیذى تِ آى سا فشاّن مٌذ
تشًاهِ سیضی یعٌی اسائِ طشیق تش عولیات آیٌذُ مِ هتضوي ًتایج  . 4

 .هعیي تا ّضیٌِ هطخص ٍ دٍسُ صهاًی هعلَم است
. 
 

 چیستی برنامه ریزی



 :تعشیف 
یافتي ٍ  ٍٍضعیت هطلَب طشاحی ٍ تصَس 

ساّْا ٍ ٍسایلی مِ ًیل تِ پیص تیٌی مشدى 
اجشای آى تعْذ   آى سا هیسش ساصد ّوشاُ تا

 هذت هعیيدس 
 

  گشفتي تصوین اص پیص یعٌی سیضی تشًاهِ
 چِ ضَد؟ اًجام ماسی چِ ایٌنِ تشای

   مسی؟ چِ تَسط صهاًی؟
ِ ای، ساصهاى ّای سیضی تشًاهِ دس  سساً

   ضٌاخت ًخست ضشٍسی گام اٍلیي
 .است ای سساًِ ساصهاى ّذف ّای

 برنامه ریزی



7 

 برنامه ریزی
به منظور   

 تغییر محیط

 تدوین 
 استاندارهایی
 برای تسهیل

 کنترل 

 کاهش تاثیر
تغییرات   

 تعیین مسیر

 کاهش 
 ضایعات 
 و اضافات

 افزایش کارایی
 و اثر بخشی



 Strategic Planning-( بلىذ مذت ي جامغ) بروامٍ ریسی استراتژیك 1)
 

 Tactical Planning( میان مذت؛ تاکتیکی یا اجرایی) بروامٍ ریسی ػملیاتی 2)
 

 Technical Planning-( کًتاٌ مذت) بروامٍ ریسی فىی 3)

 انواع برنامه ریسی



 تؼییه ي تبییه اَذاف آیىذٌ سازمان 1.

 شىاخت يضغ کلی مًجًد سازمان 2.
 تشخیص اَذاف ي استراتژیُای مًجًد 
  (وقاط قًت ي ضؼف ) تجسیٍ ي تحلیل مىابغ يشرایط داخلی سازمان 
  (فرصتُا ي تُذیذَا ) تجسیٍ ي تحلیل شرایط محیطی سازمان 

 تذيیه ي بررسی استراتژیُای مطلًب ي اوتخاب بُتریه گسیىٍ  3.

 اجرای استراتژی جذیذ  4.

 کىترل استراتژی جذیذ در ػمل ي مشاَذٌ بازخًرد  5.
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   فرایند برنامه ریسی استراتژیک



 .تبییه کىىذٌ ی اَذاف کالن ي وُایی سازمان است-
 .مىشا فلسفٍ ی يجًدی یك سازمان است-
 .مذیران سطح باال ایه وًع بروامٍ ریسی را اوجام می دَىذ-

 .را شىاسایی کىىذ فرصت َا ي تُذیذ َامذیران بایذ با تجسیٍ ي تحلیل محیط -
 .ایه بروامٍ ریسی ماوىذ چتری بر سر سایر بروامٍ ریسی َا قرار می گیرد-
 .جُت دَىذٌ،خط دَىذٌ،راَىما ي َذایت کىىذٌ سایر بروامٍ َاست-

 
ي   استراتژی رشذ،ثبات،کاَش : چىذ مثال از استراتژی َای اصلی در سازمان َا

 .رقابتی َستىذ

 برنامه ریسی بلند مدت



مشدُ ٍ دس ساُ سسیذى تِ آیٌذُ دلخَاُ خَد سا تصَیش ها ّن هی تَاًین،  
هی تَاى هسائل ٍ سٍیذادّا سا قثل اص ٍقَع،  . آى تشًاهِ سیضی ًوایین
(آیٌذُ ساصی فعال)تجضیِ ٍ تحلیل ًوایین   

  
هْن . ضنل دلخَاُ ساختآیٌذُ سا هی تَاى تِ ٍجَد آٍسد ٍ آى سا تِ     

تا آى چگًَِ  ساُ سسیذى چیست ٍ آیٌذُ هطلَب آى است مِ تذاًین 
“چطن اًذاص”است؟ تشسین ٍ دسك آیٌذُ هطلَب  Vision تا استفادُ اص  

هْاست تجسن ٍ عیٌیت تخطیذى اهناى پزیش هی تاضذ، دقیقاً آى چیضی  
.مِ دس فشآیٌذ تشًاهِ سیضی استشاتژیل دًثال هی ضَد  

  “   

(بلند مدت)برنامه ریزی استراتژیک  



  
، سٍیایی مِ تتَاًذ ها سا سٍیاستداسین یل  ًیاص ضشٍعتٌْا چیضی مِ تشای ” 

ٍجَدهاى داضتِ  تٌْا چیضی مِ تایذ دس . دس تْتش اص گزضتِ تَدى یاسی دّذ
.  است، تاٍسی مِ تضویي مٌذ سٍیایواى تِ ٍاقعیت خَاّذ سسیذ تاٍستاضین 

“.استّویي حال است ٍ صهاى  عولتایذ اًجام دّین تٌْا چیضی مِ   

 برنامه ریزی استراتژیک



 :تؼریف استراتژی
سمت ي سًی  بروامٍ، الگًی رفتاری، سیاست یا تصمیمی است کٍ 

ي بٍ مؼىی راَبرد دیذگاَُا ي جُت حرکت سازمان را وشان می دَذ 
 .می باشذ

  
 :تؼریف بروامٍ ریسی استراتژیك

 ُتالش هٌظن ٍ ساصهاى یافتِ تِ هٌظَس اخز تصویوات تٌیادی مِ ضنل دٌّذ
 .فعالیت آتی ٍ تلٌذ هذت ساصهاى هی تاضذ

   

 برنامه ریزی استراتژیک



تعيين              
مأموريت     

بررسي عوامل 
 خارجي

بررسي عوامل 
  يداخل

بررسي ، ارزيابي  و 
 كنترل استراتژي

 يتعيين هذفها
 ساالنه و سياستها

 يتعيين هذفها
بلنذ مذت    تخصيص          

منابع     
 تذوين ، ارزيابي

 و انتخاب استراتژي

ارزيابي 
 استراتژي ها

اجراي 
ها استراتژي  تذوين  استراتژي ها 

 بازخور 

 الگوي جامع مديريت استراتژيك 



:تذٍیي چطن اًذاص -1  
یاد هاًذًی، هطلَب ٍ ایذُ آل هٌاسة سا تِ تصَیش تنطذ ٍ ّوِ سطَح سا ، تچطن اًذاص ساصهاى تایذ خالصِ 

.دس ًظش تگیشد  

:تذٍیي هاهَسیت -2  
دلیل ٍجَدی ساصهاى  -       

ٍ ریٌفعاى  ( استاب سجَع)جایگاُ هطتشیاى -       

ًیاصّا یا هطنالت تاسص فعلی  -       

تاصتیٌی هاهَسیت فعلی ساصهاى  -       

:اسصش ّا ٍ اصَل سفتاسی -3  
اسصش ّا هالك تصوین گیشی هطتشك دس ملیِ ضغلْا ٍ هَقعیت ّاست ٍ تاٍسّای هطتشك  ماسمٌاى ّش       

.ساصهاى است  

 

 روش اجرایي برنامه ریسی استراتژیک




