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 مدل بحرانی  -30

عالی نسبت به راهبردهای حل مسائل و تغییر، موضعی انف 1970های دولتی و خصوصی از اواسط دهه سازمان

های وقعیتمهای انسانی معطوف بوده است. به رغم های دیگر نظرشان کمتر به ارزشداشته و در مقایسه با عامل

ند. در حل ی آن موضوعی انفعالی گرفتبحرانی، مدیران زیادی در رویارویی با تغییرات محیط و رشد و پیچیدگ

گذاری بحران، مشیمسائل مذکور سعی این مدیران بر حفظ شغل و تداوم موقعیت خود بوده است. در مدل خط

مال قدرت شود. مدیران با اعهای سازمانی توجه زیادی معطوف نمیبه مشارکت کارمندان، ارباب رجوع و آموزش

کنند. چون های جاری سازمان تأکید میبر اهمیت ضوابط، تنظیمات و رویهو اختیارات رسمی و سازمانی خود 

اسی و گذاران کامالً شناخته شده نیست و از سوی دیگر مشکالت به طور اسمشیگیری برای خطموقعیت تصمیم

های قعیتکنند که فقط به موگیرند. مدیران شیوه بحران تالش میدر بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی

 العمل نشان دهند. بحرانی به صورت عاجل و فوری عکس

دهند العمل نشان میهای بحرانی به صورت مقطعی و کوتاه مدت عکسگذاران در موقعیتمشیاز آنجا که خط

ری ممکن است مشکلی که به طور موقتی برطرف شده است، در آینده نزدیک به شکل دیگر و به صورت حادت

 ظاهر شود. 

 

 ل اجتماعی مد -31

گیری را با های عقالیی و جزیی ـ تدریجی، چارچوب کلی تصمیمبا تلفیق مدل 1گذاری اجتماعیمشیمدل خط

های گذاری از روشمشیدهد. الگوی اجتماعی خطهای علم و هنر و متغیرهای اجتماعی ارائه میتوجه به جنبه

                                                           
1. Social Model 
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سازد که با درک بهتر از واقعیات دنیای یر را قادر میدیگر فراتر رفته و با شمول مالحظات اجتماعی و فلسفی مد

 مدیریت دولتی به حل و فصل مشکالت و مسائل عمومی بپردازد. 

ها، اعتقادات و رفتارها به همراه گذار شیوه اجتماعی بر این است که با تلفیق فرآیندها، شاخصمشیتالش یک خط

 ا در استنباط از مشکالت گسترش داده و غنی سازد. ها، نظریه و عمل مدیریت رهنظام ارزشی دیگر شیو

گذاری مشیگذاری اجتماعی است. فرآیند خطمشیبهسازی و توسعه فرآیند حل مسأله و تغییر، اساسی خط

کنندگان در این شیوه، با تمهید وسائل الزم برای توسعه و اجرای اجتماعی مبتنی بر این فرض است که شرکت

کنند. در این مدل تأکید بر درک نظریات مختلف، تجربیات، دانش اجتماعی فعالیت می مشیاهداف و مقاصد خط

 و فنی، ایجاد و تقویت مسئولیت مشترک است. 

های خود را که شامل ایجاد فرآیندهای های فردی و سازمانی، پویاییگذاری اجتماعی با تلفیق ارزشمشیشیوه خط

گذاران این شیوه بر پیوند واقعیات و مشیبه وجود آورد. فرض خط مشی عمومی جدید باشدثانوی و طراحی خط

مشی و فرآیندهای اجتماعی مبتنی است. ها برای درک بهتر مقاصد، اهداف اجتماعی و مسائل مربوط به خطارزش

یران گذاری در فرآیندهای ابداع، خالقیت و نوآوری، تکامل و ارزیابی، مستقیماً در اختیار مدمشی این مدل خط

های سازمان را در جهت کارآیی و اثربخشی بیشتر تنظیم و سازماندهی گیرد تا بتوانند هر چه بهتر فعالیتقرار می

 کند. 

 

 

 

 


