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 چکیده
 سازمان کیاستراتژ وبلندمدت مدت کوتاه هدفهای با مختلف سازمان  منابع تیریمد ساختن از:مرتبط ،عبارتست منابع کیاستراتژ تیریمد    

 از متاثر یانسان منابع تیریمد ستمیس هدفهای.کرد تیراتقو تیوخالق رییپذ انعطاف بتوان که یسازمان جادفرهنگیوا عملکردآن بهبود برای

 ندیدرفرآ را کارکنان سازمان،منافع منافع به توجه نیدرع رودکهیانتظارم یانسان منابع تیریمد ستمیازهرس.است هرموسسه کیاستراتژ هدفهای

 درراستای طورمنظمه تواندبی،میانسان منابع وتوسعه تیریمد نهیدرزم سازمانها دارد.اقدامات پراکنده ملحوظ کیاستراتژ های یریگ میتصم

 وتوسعه آموزش کوشدکهیم امروزی اییدردن خود عیوس معنای با یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد.زی شودیر برنامه سازمان هاییاستراتژ

  . رشدکنند اثربخش ای وهیش به افراد،گروههاوسازمانها تا زدیآم درهم را یشغل شرفتیپ ریومس یبهبودسازمان کارکنان،

 

 .استراتژی،مدیریت،برنامه ریزیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 در.است اطالعات و مواد،انرژی کار،سرمایه، نیروی چون گوناگون امکانات و منابع از وبهینه موثر استفاده سازمان هر مدیران اصلی هدف    

 و است اختیار و عقل دارای سازمانی منابع سایر برخالف انسان .ستابرخوردار خاصی اهمیت از انسانی نیروی از بهینه رسالت،استفاده این

 به میباشد؛باتوجه سایرعوامل بکارگیری تنهاعامل بلکه،سازمانی منبع تنهایک نه انسانی نیرویند.نمای استفاده ازآن بسادگی میتواند مدیر

 عامل بااین چگونه باشندکه آگاه دبای مدیران .میشود محسوب هرسازمان  رقابتی مزیت مهمترین انسانی امروزی،نیروی دنیایرشدیدد رقابت

 در تغییر علت به انسانی منابع مدیریت (.7831، ییلویب ی)فرهرابیاموزند رقابتی این مزیت موثرتراز هرچه برخوردکنندواستفاده استراتژیک

 نیروی درماهیت شگرف تغییرات و کار ناهمگون نیروی افزایش وجهانی؛ ملی درسطح رقابت افزایش اقتصادی؛ فرهنگی، سیاسی، روندهای

 .است رو روبه جدیدی چالشهای با کار

 افزایش مشتریان، دیدگاه از تر مناسب خدمات افزایش تعهدکارکنان، افزایش کار،ایجادو نیروی نوآوری افزایش کار، نیروی وری بهره افزایش   

 انسانی منابع اسراتژیک مدیریتاین  .است استراتژیک مدیریت تغییر درحال نقشهای از بخشی سازمانی، استراتژی اجرای در کار نیروی نقش

 )باشد می تجاری استراتژی با نسانی ا منابع های استراتژی کردن وهماهنگ امورکارکنان مدیریت برای فراگیر است رویکردی

 استراتژیک منابع عنوان به انسانی منابع به میشودکه باعث انسانی منابع بامدیریت استراتژیک مدیریت اندیشه تلفیق.(7837آرمسترانگ ،

  .(7837، یرسپاسیم)میسازد الزامی را تولید عوامل ازسایر فراتر برخوردی ضرورتو  شود نگریسته

 انسانی منابع وپرورش برشایستگی مبتنی میدانندکه انسانی منابع مدیریت به رویکردی را انسانی منابع استراتژیک مدیریت مشولم و بامبرگر   

 و انسانی منابع استراتژی ارتباط دامنه(.7831کارگر ، یواسع) (18-31 ،7833وهمکاران، لوی)دددارن جایگزینی قابل ترکم که پایداری

 منابع استراتژی مهم خش.ب (Hartono,2010)کرد بندی طبقه انسانی منابع وکار کسب استراتژی واکنش برحسب وکار کسب استراتژی

 انسانی منابع تناسب قابلیت به انسانی منابع دیگراستراتژی بخش .متمرکزاست ومالی انسانی منابع،وکار کسب استراتژی بریکپارچگی انسانی

 سرمایه نقش به ای نحوفزاینده به مدت بلند رشد وتضمین ارزش ایجاد رقابتی، برتریی کنون شرایط در .دارد بستگی انسانی منابع بااستراتژی

 دستیابی برای (.7833ادی ومحمدی ،یص)است وابسته کارکنان تجارب و قابلیتها نگرش،رفتار، دانش، مجموعه معنای به سازمانهاومالی  انسانی

 عنوان به آن از که بکارگیرند، یایه سرمایه چنین نگهداشت و انگیزش پرورش، جذب، برای را ابزاری ناگزیرند ها سازمان جایگاهی، چنین به

 به دستیابی برای سازمان توسط کهومالی   انسانی منابع اقدامات وفرایند یک بعنوان منابع استراتژی .میشود یاد مالی-یانسان منابع استراتژی

 یانارک وعسکری ی)سلطانمیباشد سازمان منابع اجرای استراتژیک، الزامات از(.7833ادی ومحمدی ،ی)صمیگیرد صورت اهدافش

 و گرفتهدخو به شدید بومی وکارگزینی،رنگ استخدام کارکردهای بر تاکید با پرسنلی مدیریت همان ایران در انسانی منابع مدیریت(.7833،

 .(Lau,2004,685-703)دارد تقدم ی ومالیکار منافع به آن اجرای در واجتماعی سیاسی مالحظات

 

  بیان مسئله

ستفاده وری و اامروزی، نیازمند افزایش بهرهبدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت     

های وری بعنوان یکی از ضرورتحداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره

وری رهور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهاند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظهبردتوسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی

ه ب استراتژیکاند. در ایران اهمیت توجه به مقوله های قابل توجهی انجام داده های بهبود آن سرمایه گذاریو تعمیم بکارگیری فنون و روش

بسیاری از کارشناسان بر این  در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. آندالیل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به 

  . وری نیروی کار استباورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره

 ومنابع موجود،سایتهای مرتبط باموضوع،گفتگوبامدیران درسطوح مختلف و...می باشد. کتابخانه ای اسناداین مقاله براساس روش تحقیق:

و سهم ناچیز (نفت  منابع طبیعی)مدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمدآعلل مختلف از جمله عدم کفایت در:اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه  مدیریتو مفهوم  استراتژیتری به تر و عمیقبا دید گسترده دصادرات غیر نفتی وعدم رقابت پذیری کاالها و خدمات در بازار جهانی، بای

ها، فرایندی بسیار پیچیده، دقیق و طوالنی است که داللت بر گذر از یک مرحله مشخص بر اساس مفاهیم و نظریه ریت استراتژیمدید. شود

های معین دارد ودر این گذر، مبانی علمی و فنی تاریخی با ساختار اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی معین، به مرحله مشخص دیگری با ویژگی

 .گرددصنعتی به وضعیت جامعه صنعتی تبدیل میتولید از وضعیت ما قبل 
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ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب برنامه:تعریف برنامه ریزی

 (.7811ت)طوسی،د و مشروح از مقاصد و تصمیمات اسسیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه بیانی روشن، مستن

 

 (11، 1931(انواع برنامه ریزی)شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد،1جدول)

برنامه  جنبه 

 ریزی

 شرح

 طراحی شهر، طراحی کارخانه، طراحی دفاتر اداری و آنچه به فضای اشیا مربوط می شود. فیزیکی ماهیت

دسته بندی فعالیتها، توسعه الگو یاساختار روابط کاری بین نیروی انسانی سازمان، تعریف سلسله مراتب،اختیارات،طبقه  سازمانی

 بندی مشاغل و توسعه نیروی انسانی 

 توسعه روش ها یا فرآیند ساخت و تولید، توالی حرکات و امور مورد نیاز فرآیند فرآیند

وسرمایه گذاری،ارائه خدمات درقالب تامین بودجه مورد نیاز در زمان خواسته شده، مدیریت بودجه برای استفاده بهینه  مالی

 افراد بخشهای سازمان می باشدپول به دیگر

الی میبی از برنامه ریزی فیزیکی،سازمانی ووظیفه ای ترکواین برنامه ریزی مربوط به وظیفه همیشگی سازمان است.  وظیفه ای

 برای پاسخ به اهداف وظیفه ای است

این برنامه ریزی یک برنامه ریزی مادراست. برنامه ریزی عمومی ترکیب و انسجام برنامه های وظیفه ای را باعث شده  عمومی

 وچارچوبی برای آن ارائه میدهد. 

کوتاه  افقی

 مدت

 برنامه ریزی عملیاتی و تاکتیکی 

 میان مدت

 بلند مدت

 

 «الگوی تطبیقی»(مراحل کلی برنامه ریزی 2) جدول

 مراحل برنامه ریزی

گام صفر ) اقدامات  

 مقدماتی (

انتخاب تیم برنامه ریز ، سازماندهی گروه ، کسب مهارت برای برنامه ریزی در زمینه مورد نظر از طریق برگزاری 

 کارگاههای آموزشی ، گروهی و ....

تحلیل محیط  – 7 موجود وضع

             داخلی

مدیریت ؛فضاها ) مکان فیزیکی ( ؛پول و سرمایه ؛تجهیزات و تسهیالت ؛نیروی انسانی 

 فرهنگ سازمانی ؛

تحلیل محیط  -1

 خارجی                                                      

 –الف 

              اختصاصی

 ؛و مقررات وانین ؛قسرمایه داران ؛عرضه کنندگان ؛رقبا؛مشتری 

                     ...جغرافیایی  ؛امنیتی و نظامی  ؛اقتصادی  ؛سیاسی؛اجتماعی؛عوامل فرهنگی                   عمومی –ب 

 

 

  ویژگی های یک برنامه خوب :

   .هدف های برنامه باید روشن، مشخص و قابل فهم باشد-

   .یک برنامه خوب باید ساده و جامع باشد-

   .برنامه باید کامالً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد-

   .هر برنامه باید دارای محدودیت زمانی باشد-

   .برنامه باید با همکاری کارکنان تهیه شود-
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 (.781وحدت برنامه ریزی ازجانب مدیران مورد تأکید قرارگیرد ) ایران نژاد پاریزی وساسان گهر،،

هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلند مدت سازمان میباشند.  برنامه ریزی در بردارنده تصمیم گیری این:تعریف مدیریت راهبردی

گذاری  های کمی و کوتاه که آن را هدف در این نوع از برنامه ریزی مقاصد )مأموریتها( وهدفهای سازمان مشخص و اهداف بلندمدت به هدف

ریزی می گردد. برنامه ریزی راهبردی، کلی )تدوین و تنظیم خط مشی ها( و برنامه های عملیاتی طرحنامند، تجزیه میگردد. سیاستهای می

 ر را می تواند در موارد ذیل یاری  دهند :کند ولی یک مدیگویی نمیآینده را پیش

  ن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتیفائق آمد -الف

  اپذیررای تصحیح خطاهای اجتناب نایجاد فرصت کافی ب -ب

  اتخاذ تصمیمهای صحیح در زمان مناسب  -ج

 تمرکز بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب -د

 منفعل خود ندهیآ به دادن شکل برای و کنند عمل خالق ای وهیش با دهدکهیم را امکان نیا سازمانها به راهبردیمدیریت :مدیریت راهبردی

 برابرکنشها تنهادر نکهیا د،نهینفوذنما اعمال دکهیدرآ ای بگونه شیتهایفعال و باشد ابتکارعمل دارای سازمان که شودیم باعث وهیش نیا.نباشند

 (.71، 7831نتزبرگ،یم و نییدهد )کو واکنش نشان

 را اقتصادی واحد تهاییفعال راهبردی ماتیتصم وکنترل یت،سازماندهیزی،هدایر راهبردی،برنامه تیریمد:راهبردی تیریمد ندیفرا

 (.791، 7891( )اعرابی ودهقان،12، 7991نسون،یراب و رسیرد)پیگیدربرم

 

 
( )اعرابی 1333()لسون،بیگ لو،کریتن،21، 1331()پیرس ورابینسون،19، 2112راهبردی)دیوید، تیری(اجزای مد1شکل)

 (211، 1931ودهقان،

 

 گفته ینظام روهایین تیوعلم هدا هنر به و رفتهیبکارم ق.م211درحدود که شده گرفته ایاستراتژ یونانی ازلغت استراتژی واژه:استراتژی

 سازمان هدفهای و رسالت با منطبق جینتا کسب برای تیریبرنامه های مد ازطرحهاو است عبارت آمده:استراتژی استراتژی فیتعر در.شدیم

 عمده راتییتغ با ییارویرو برای موسسه ژهیو هاییبرتر از هدف به دنیرس برای که وکامل جامع،واحد است یطرح استراتژی گرآمدهید درجای

 کی جادیا :کندیم فیتعر نگونهیا را استراتژی بوستون، مشاوران گروه موسس و برجسته نظر صاحب بروس هندرسون.کندیم استفاده یطیمح

 (.7831ت،یریمد توسعه مترجمان داند)گروهیم زیتما نیا تیریمد را کار اساس .رقبا از سازمان زیتما برای فرد منحصربه تیمز

 عوامل این .سازمان هر خاص درمحیط موفقیتی،رقابت مزیت تأمین ،منابع وآرایش گسترش،یابی موقعیت،رهبری:عوامل مهم دراستراتژی

 :تقسیم میشوند هتدس سه به بعدها

  ؛(منابع آرایش و وگسترش رقابتی مزیت تأمین شرکت، موقعیتیابی)واجرا فرآینداستراتژی،طراحی الف(

 ؛)میکنند راهدایت سازمان که افرادی یا فرد قدامات)ارهبری(ب

 (.31، 7898()عابدزاده،خاص محیطی بافت یک در موفقیت تأمین( سازمان اثربخشی(ج 
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روی هم رفته، برنامه ریزی استراتژیک درصدد آن است که ظرفیت و توان مدیریت  :  لزوم برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها

یند. ااستراتژیک سازمان را به نحوی باال برد که مدیران عالی سازمان عمالً در فرآیند برنامه ریزی درگیر شده و نقش سازنده خود را اعمال نم

 نبا این وجود، درگیر بودن مدیریت ارشد سازمان در این فرآیندکافی نبوده و باید بصورت متحد وهماهنگ در توسعه فرآیند برنامه ریزی،تدوی

و اجرای استراتژی های تدوین شده مشارکت فعال داشته باشند. وحدت، هماهنگی ومشارکت فعال مدیریت عالی در زمره مهم ترین عوامل در 

   (.1گوداشتاین و همکاران،،( اجرای استراتژی های سازمان است

 انتخاب؛ استراتژیک اهداف تعیین؛سازمان استراتژیک ارزیابی؛سازمان ارزشهای و دورنما مأموریت، تدوین:استراتژیک ریزی ل برنامهمراح

 مالی تعهد و بودجه تعیینوفعالیتها ؛ عملیاتی برنامه تدوینو عملکردی شاخصهای تعیین؛اختصاصی اهداف تعیین؛مناسب استراتژی

 (.7837)مصدق زاده،برنامه

 

 ورودی مرحله  

 سازمانی های وارزش انداز وچشم مأموریت تعیین

 داخلی عوامل ارزیابی ماتریس خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

 استراتژیک اهداف

 مقایسه مرحله

 تهدیدها و ها فرصت و ها ضعف ها، قوت ماتریس 

 گیری تصمیم مرحله 

 (IE) داخلی وخارجی ماتریس (SPACE)  ماتریس (QSPM)کمی ریزی برنامه ماتریس

 (1931)اعرابی،استراتژی تدوین جامع چارچوب(2شکل)
 

 مدیریت علم.است نظامی وآرایش جنگ راهبری معنای به و یونانی لغت یک استراتژی:(بازرگانی های سیاست)استراتژیک مدیریت

 صحیح وترکیب سایرعوامل شناخت بلکه نیست موفقیت تنهاعامل جنگی سازوکار کلی ایده و بوجودآمد دوم جهانی جنگ از بعد استراتژیک

 جای به انسانی وکرامت ایجادرفاه،آسایش دولتها استراتژیک اهداف ازجنگ پس7911درسال عبارتی به.گردد واقع مؤثر بیشتر میتواند آنها

 همزمان7911 و 7911های دهه در.گردید اعالم استراتژیک یامدیریت بازرگانی رسماًسیاستهای7911درسال .گردید گذاری پایه جنگ

 ای سلیقه جایگزین ریزی برنامه روش و پیداکرده مؤثری کاربردی چشمگیرو گسترش استراتژیک مدیریت ارتباطات،علم بارشدتکنولوژی

 و سیاستها تأثیرشدید دالر31ای تابشکه نفت قیمت افزایش بینی پیش وقوع عدم بدلیل7931 در متأسفانه ولی.شد کارکردن وانفرادی

 باعث مصرف کم خودروهای سمت به رفتن و سوخت مصرف کاهش به مربوط تغییرسیاستهای نتیجه در و اکثرمؤسسات در نفتی معامالت

 ریزی برنامه1111و 7991های دردهه مجددا اما ،دفتبی رونق از ها شرکتای ه ریزی برنامه در استراتژیک مدیریت علم از استفاده که شد

 می استفاده و بوده مند بهره علم این از دنیا موفق ومؤسسات ها شرکت تمام گفت توان می جرأت به امروزه و گرفت ای تازه جان استراتژیک

  .نمایند

 

  منابع مدیریت های جنبه و ابعاد

 .کند می تاکید اقتصادی عوامل سایر همانند عقالیی ای شیوه به تجاری و محاسباتی کمی، وجوه بر(جنبه های سخت:7

 .است گرفته نشات  ریشه ورهبری انگیزش ارتباطات، بر تاکید انسانی، روابط مکتب چون مفاهیمی از(جنبه های نرم:1

  منابع مدیریت اصلی های فعالیت

 قراردهدکه هم کنار نحوی به و دبرسان انجام به خودرا کلیدی فعالیتهای کلیه آن طریق از بتواند سازمان که طرحی :سازمان طراحی -

 .کند تقویت را سازمانی همکاری و یکپارچگی

 .دارد وجود کارکنان ودیگر مشاغل دارندگان میان که روابطی آنهاو ومسئولیتهای موردمشاغل،وظایف در گیری تصمیم :شغل طراحی -

 .گردد سازگار باتغییرات بتواند سازمان اثربخشی افزایش برای شده طراحی های برنامه واجرای ریزی برانگیختن،برنامه :سازمانی توسعه -
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 :استراتژی رویکرد از نها سازما استفاده عدم دالیل

 است؛ مدیران برای ضعیف تشویقی ساختار-

 کنند؛ می تلقی وقت اتالف را امور این به پرداختن مدیران از برخی-

 دانند؛ می پرهزینه را رویکرد این مدیران از این برخی-

 ندارند؛ حرکت آمادگی اصوال ها سازمان از برخی-

 است؛ استراتژیک مدیریت رویکرد از استفاده عدم عوامل از دیگر یکی موجود وضع از رضایت-

 است؛ استراتژیک مدیریت رویکرد از اجتناب ازعوامل یکی شکست از ترس-

 باشد؛ می دیگر عامل مدیران ناپذیری ریسک-

 نباشند؛ رویکرد این پذیرای که شود می باعث مدیران حد از بیش نفس به اطمینان-

 است؛ استراتژیک رویکرد پذیرش عدم باعث هم گذشته از ناموفق تجارب-

 است؛ دیگر عوامل از هم رقابتی محیط فقدان-

 استراتژیک ریزی برنامه از رویکرد استفاده عدم عوامل جمله از مدیریتی جدید های رویکرد به بدگمانی و ناشناخته مباحث به ورود از ترس-

 (.739، 7891هیزگار،()ربیعی وپر7832است)علی احمدی،،

 میباشد: مؤثر استراتژیک مدیریت مباحث در که مهم عامل سه:استراتژیک مدیریت ساختاری و اصلی خطوط

 محدوده توانند نمی کشورها مرزهای .میگذارند مهمی تأثیرات استراتژیک تصمیمات همه بر جهانی رویدادهای امروزه :جهانی های دیدگاه(7

 براساس استراتژیک مدیریت های پایه .کنند نگاه دنیا به دیگران دید اززاویه ناگزیرند خود بقای برای سازمانها کنندو تعیین مارا تصورات

 بستانکاران، ها، دولت کنندگان، مواداولیه،توزیع کنندگان بازارها،عرضه رقیب، هایتشرک:زیردارند عوامل از مدیران داردکه قرار درک میزان

 .باشد رقابت قابل جهانی سطح در باید که ها شرکت خدمات و محصوالت قیمت و دارند وجود دنیا در مشتریانی سهامداران،

 مدیریت برای حیاتی ابزارهای از یکی امروزه الکترونیک تجارت همراه به آن انتقال و اطالعات به ودسترسی توسعه:اطالعات آوری فن(1

 مواداولیه، دگاننکن عرضه با ارتباط برقراری و اینترنت ازشبکه استفاده مجرای از شرکتها از زیادی بسیار تعداد .آید می حساب به استراتژیک

 دست رقابتی های مزیت به تا کوشند می اند، پراکنده دنیادر رقیب شرکتهای و ذینفع های گروه داران، سهام شرکا، بستانکاران، مشتریان،

 .گردد می مطرح الکترونیکی بازرگانی نام به جدیدی مفهوم و یابند

 نابود و طبیعی محیط از استفاده سوء از بیش مهمی عامل هیچامروزه سرد، جنگ پایان و کمونیسم سقوط با : محیطی زیست مالحظات(8

 .قراردهد تهدید دستخوش را ما جامعه آن، کردن

 :استراتژیک مدیریت مراحل

 تهدیدهایی و فرصتها یا و تهدیدمیکنند را سازمان خارجی محیط در که عواملی شناسایی شرکت، مأموریت تعیین شامل :استراتژی تدوین(7

 استراتژی وانتخاب گوناگون استراتژیهای گرفتن بلندمدت،درنظر اهداف سازمان،تعیین داخلی وضعف قوت نقاط میآورند،شناسایی بوجود را

 خارج باید فعالیتهایی چه از و چیست فعالیتشان نوع بدانند خواهند می استراتژی،شرکتها تدوین در. باشد می فعالیت ادامه جهت خاص های

 المللی،تصمیم بین بازارهای به ورود درباره گیری فعالیتها،تصمیم کردن یامتنوع گسترش درباره گیری منابع،تصمیم تخصیص شیوه شوند،

 مدیریت فرآیند از مرحله این در ...رقیب شرکتهای ازحرکات ماندن مصون جدیدو شرکتهای ومشارکت تشکیل یا ادغام توسعه، مورد در گیری

 .میشود پرداخته استراتژیک

 منظوراجرای به منابع وتخصیص درکارکنان یجادانگیزش،ااهداف اجرای سیاستهایو سالیانه اهداف تعیین شامل:استراتژی اجرای(1

 همکاری اندرکاران دست و کارکنان همهدبای و میباشد استراتژیک مدیریت عملیاتی مرحله در استراتژی اجرای . شده تدوین استراتژیهای

 .میباشد مدیران توسط کارکنان در انگیزش ایجاد موفقیت رمزهای از یکی که است بدیهی .شوند عملیاتی شده تدوین استراتژیهای کنندتا

 و مختلف دالیل به استراتژیها معموالً. میباشد استراتژیها واجرای تدوین مراحل بازخورد عملکردجهت ارزیابی شامل:استراتژی ارزیابی(8

 :شود می انجام عمده فعالیت8استراتژیها ارزیابی در . دارند ارزیابی به نیاز و تغییرات دستخوش طبیعی

 .اند گرفته قرار کنونی یهای استراتژ اساس و پایه که خارجی و داخلی عوامل بررسی -

 (.7831، ییلویب یفرهی)اصالح اقدامات -عملکردها سنجش و محاسبه -
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 مدیریت استراتژیک مزایای(9جدول)

 مزایای رده

 ری نمایدبردابندی کند و از انها بهره یابد،آنهارا بشناسد،اولویتها آگاهیشود که شرکت از فرصتباعث می 7

 رسانداثرات شرایط نامطلوب وتغییرات نامساعد را به حداقل ممکن می 1

 کندچارچوبی مناسب ارائه میها، برای ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر  فعالیت 8

های شناخت شده تخصیص فرصتتر به بخشای اثرشیوه به منابع را آوردتا زمان وبرای شرکت این امکان را به وجود می 2

 دهد     

 شده مورد حمایت بیشتری بینیای گرفته شود که هدفهای بلندمدت و پیششود که تصمیمات اصلی به گونهموجب می 1

 گیرد قرار

 شود ،گردد. ها و تصمیماتی که به صورت ضرب االجل گرفته میشود تا وقت و منابع کمتری صرف اصالح خطاباعث می 1

 کندارائه می برای ایجاد ارتباط بین کارکنان شرکت چارچوبی 1

شور  و عالقه)به کار کند که مبتنی بر همکاری،انسجام و ها،روشی  ارائه میبرای حل مسائل و سود جستن ازفرصت 3

 وسازمان(است

 دهد تا  از آن زاویه به مسائل مدیریت نگاه کند. به شرکت دیدگاهی عینی می 9

 کنباره آینده را تقویت مینگری و فکر درآینده 71

 گرددبینانه نسبت به تغییر می موجب تقویت نگرش خوش 77

 رسمیت گردد شود که مدیریت شرکت دارای نوعی نظم وباعث می 71

 و یکپارچه شود کند تا رفتار افراد هماهنگبه سازمان کمک می 78

 وسیله مسئولیت یکایک افراد را به صورتی مشخص تعیین کردکند تا بتوان بدانمبنایی ارائه می 72

 شرکت شده تعیین اهداف به رسیدن برای محیطی تهدیدات و فرصتها تشریح 71

 موجود انسانی منابع ضعف و قوت نقاط تعیین 71

 )سال 8 الی یک) مدت بلند زمانی افق در فکری بینش بهبود و ارتقا 71

 دهندمی انجام شهودی و غیررسمی طوربه مدیران معموالً که انسانی نیروی ریزیبرنامه و اهداف شدن مکتوب 73

 استراتژیک اهداف با انسانی منابع درگیرساختن 79

ا)حفظی فعالیته برای حیاتی حساسیت یک وجودآمدنبه-؛تامین راهکارهای و تقاضا مورد انسانی منابع بینیپیش 11

 (.7833،73واورمزی،

 

 استراتژیک منابع ویژگیهای

 آنهافرصتهارامیتوان بکار بکارگیری با که میشود.منابعی شرکت کند:ایجادارزش خودسبب کارایی ایجادارزش باید منبع (7

 .گذارند می تاثیر آن درآمد افزایش یا شرکت های هزینه برکاهش کرد، خنثی گرفت،وتهدیدهارا

 .آنهادارد ادراکی ارزش بودن به بازاروپایین بستگی آن یابندوتوزیع گسترش سرعت به کنندگان عرضه نمیتوانندتوسط کمیاب (1

 (.7831یار، ()نصیریwww.SYSTEM.parsiblog.comباشند) تقلید قابل سختی به وکمیاب،و باارزش منابع (8

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 (انواع استراتژی دردنیای جدید1جدول)

 انواع  استراتژی انواع  استراتژی انواع  استراتژی انواع  استراتژی

استراتژی 

 یکپارچگی 

های ازپیش طراحی استراتژی - تحمیلیاستراتژی  یکپارچگی عمود به باال-

 شده 

 -  استراتژی پرهیز -

یکپارچگی عمودی به -

 پایین

استراتژی مبتنی بر ابتکارات  -  استراتژی انحالل

 جسورانه

 - استراتژی کاربر -

 - استراتژی ارزش -   استراتژی صادرات مجدد - استراتژی ترکیب یکپارچگی افقی-

های استراتژی

 متمرکز

های استراتژی رسوخ دربازار -

 جستاری

 - استراتژی ثبات  -  بندی های نوع شرطاستراتژی -

استراتژی  توسعه بازار -

 کارآفرینی

استراتژی صنایع تقسیم شده  -

 )مجزا(

 - استراتژی نوآوری -

استراتژی مبتنی بر آزادی عمل  - استراتژی همراهی توسعه محصول -

 )راهبردی(

 -  اصالحاستراتژی  -

های استراتژی

 تنوع

 - استراتژی اجماعی -  استراتژی مبتنی برتوافق نسبی -   اتحاد استراتژی   الف( تنوع همگون

استراتژی   ب( تنوع افقی

   واگذاری

 - استراتژی متهورانه - ( استراتژی چتری )پوششی -

استراتژی محافظه  - ای()پروسهاستراتژی فرایندی  - استراتژی نیروبخش ج( تنوع ناهمگون 

 کارانه

- 

 استراتژی

  تدافعی

 - استراتژی ایدئولوژیکی - استراتژی منفصل )گسیخته( - استراتژی کم نظیر الف( مشارکت

 - استراتژی اضطراری - استراتژی مبتنی برعوامل کلیدی - استراتژی فصلی ب( کاهش

استراتژی 

  تغییر

 - استراتژی ارزش افزوده - های صددرصد مدیرانهاستراتژی -   استراتژی بازنگری -

 

 ریزی استراتژیک:   موانع و محدودیت های برنامه

ی پیرامونی بعنوان فاکتور و عوامل تأثیرگذار پیش بین  ریزی:در فرآیندبرنامه ریزی استراتژیک مفروضاتی برای محیط فضای  برنامه  محیط-

شده است. ممکن است به لحاظ دالیلی، شرایط مفروض، برای محیط برنامه ریزی تغییر کند و بدین ترتیب موانع و محدودیت های جدی برای 

 تحقق برنامه های تدوین شده بوجود آید. 

مستلزم صرف هزینه قابل مالحظه برای جمع آوری اطلالعات ، داده ها و آمارها و متعاقباً  حرکت به سمت برنامه ریزی سازمانی،هرهزینه زیاد:-

بررسی و تحلیل طوالنی جهت جمع بندی و استخراج برنامه های عملیاتی است. شاید این هزینه ها برای سازمان های بزرگ و یا متوسط 

 ریزی ممکن است به سهولت امکان پذیر نباشد.   منابع برای امور برنامهچندان مشکل آفرین نباشد ولی برای سازمان های کوچک، تخصیص 

ریزی :امر برنامه ریزی کار پیچیده و مشکل بوده و نیاز به تفکر و ذهن قوی وخالقیت دارد. بنابراین سازمانی که فاقد افرادمتبحرو   مشکل برنامه-

با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا در برنامه ریزی ضرورت دارد فارغ از روزمرگیهای  کاردان باشد،عمالً در انجام و تدوین برنامه های استراتژیک

جاری به اتکاء ذهنیت های پویا وفعال نسبت به پیش بینی موضوعاتی که در آینده تأثیرات خود را روی سازمان بروزخواهند داد.مسیرهای 

 تخاذ نمایند.حرکت مناسب انتخاب وتصمیمات جاری بر اساس مسیرهای تعیین شده ا

تعهد و محدودیت:برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای واقعیتهای مملوس محیط و عوامل تأثیر گذار برای یک دوره زمانی مشخص تدوین می  -

های استراتژیک بایستی کلیه فعالیت های جاری در راستای جهت های کامالً مشخص شده سازماندهی واجراء   شود. متعاقب تدوین برنامه

د. سازماندهی و اجراء فعالیت ها در جهت های مشخص که جزو تعهدات بدیهی مدیریت و کارکنان محسوب می شوند، محدودیتی هایی شون

 را در آزادی عمل سازمان اعمال می کند که نبایستی به عنوان نکات منفی و بازدارنده تلقی گردند. 
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 طغییر در جهت مثبت باشد. در ماهیت و بطن برنامه ریزی استراتژیک تغییراتی مرتبمقاومت درونی: هر تغییر توأم با مقاومت است ولو این ت-

امور و وظایف   های قدیمی خو گرفته و انجام است که سبب مقاومت عمومی و بروز موانع ضد برنامه ریزی میگردد. زیرا کارکنان به شیوه

 با استفاده از رویه های خاص  مدیر این است که قبل از معرفی هر برنامه صورت گذشته برای آنان به مراتب سهل تر است. لذا هنر یکوله بمح

 انگیزشی وترتیب دادن جلسات آگاه سازی، صبورانه نسبت به حذف و یا در نهایت کاهش مقاومت های ضد برنامه اقدام الزم به عمل آورد. 

ه می ان ارشد که بیشتر آن تصمیم گیری اساسی است گرفتتصمیم گیری استراتژیک فرایندی است که توسط مدیر:تصمیم گیری استراتژیک

تصمیمات (. Mintzberg, 1976شود. در تصمیم گیری استراتژیک مدت اجرا، منابع متعهد و مجموعه سوابق آن با اهمیت می باشد)

مؤسسه  پیش بینی هایی است که به ینمدیران است نه بر اساس آنچه که می دانند. تأکید بر تدو استراتژیک بر پایه برآوردها و پیش بینی های

و رقابتی بازار آزاد، مؤسسه موفق باید موضوعی آینده ساز  امکان می دهد، بهترین گزینه استراتژیک را انتخاب نماید. در محیط در حال تغییر

 نگهداری کسب، دانش آنها نتیجه در که فرآیندهایی مجموعه به دانش (.مدیریت7811شوانک، )تغییر اتخاذ نماید و سبقت جویانه نسبت به

 رقابت قابلیت بردن باال و جدید ارزشهای ایجاد وری، بهره افزایش منظور به فکری های دارایی از بهره برداری آن  از هدف و واستفاده میشود

عات را در اختیار (.مدیریت دانش به افراد سازمان کمک می کند تا با هم مرتبط شده و اطالHammer.M, 7992,712-771است) پذیری

 هم قرار دهند.این دانش روی راههای توزیع و نگهداری دانش و راه های افزایش سرعت، کارایی و شایستگی افراد در یک سازمان برای سودآوری

سازمانی که (.در دنیای تجارت امروز سرعت تولید و سرویس گیری از مدیریت دانش برای هر 7831رضائیان،و منافع بیشتر متمرکز میشود)

(.ما در دوره ای به سر می بریم که در اطالعات و داده ها غرق هستیم اما Dahr, 1997قصد دارد در قله رشد قرار گیرد، ضروری می باشد)

ند حرانی باشنیاز شدید به دانش داریم. در واقع افراد و سازمان ها با انبوهی از اطالعات و داده ها رو به رو هستند که ممکن است بسیار مهم و ب

 (.Carayannis, 1998, 697-703اما مدیریت  به کارگیری درست و صحیح آن کار بسیار دشواری است)

 

 (11، 1931( تفاوت برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلند مدت)شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد،1جدول)

 برنامه ریزی بلند مدت  برنامه ریزی استراتژیک  شاخص

د یر میکند سازمان بایسیستم باز است و همانطور که جامعه تغی فرضیات 

 تغییر کند

 داخل سیستم تدوینم بسته است برنامه هاکوتاه مدت سیست

 میشود

و ظرفیت سازمانی وآموزش  رآیند برنامه ریزی تعیین ماموریتف تمرکز روی 

 جامعه 

 طرح نهایی برنامه و تحلیل داخلی آن است. 

 برنامه ریزی یا افراد متخصص صورت می گیرد. افراد ذینفع صورت میگیردگروه کوچکی ازبرنامه ریزان وشرکت  برنامه ریزی 

تصمیم 

 گیری 

 بر اساس اطالعات موجود صورت می گیرد.  بر اساس تمایالت و روندهای جاری و مشخص صورت میگیرد

 تغییرات درون سازمان وبرنامه ریزی درون و برون سازمان  تغییرات و روندهای جاری و مشخص صورت می گیرد. د روی تاکی

تصمیماتی بر اساس درک موقعیت سال آینده مناسب باوضع  آینده نگری 

 اتخاذشود

 سال آینده تمرکز دارد. 1براهداف دراز مدت و کوتاه مدت تا 

تصمیم گیری خالق  بر اساس محیط درتغییرقادر به اتخاذ  بر اساس 

 بهترین تصمیم برای آینده 

 مجموعه ای از اطالعات مرتبط به هم سازمانی 

فرآیند برنامه 

 ریزی 

از باال به پایین در سطح فوقانی ومدیریت استراتژیک صورت 

 میگیرد

 فرآیندی از پایین به باالدرسازمان صورت می گیرد

بهترین و بدترین حالت سعی در برنامه ریزی واقع بینانه تری  دنوع بازدی

 دارد

 برنامه ریزی بلند مدت تا حدی خوشبینانه است

ا متر وسازگاری بیشترببه مسائل یکپارچه  نگاه کرد تغییرک تغییر پذیری 

 برنامه ها

برنامه ریزی بلند مدت به ندرت ثابت و کمتر با برنامه های 

 انفرادی هماهنگ 

 برنامه ریزی کمی و انعطاف پذیری وکمتری دارد برنامه ریزی و هدف گذاری کیفی و انعطاف پذیر است گرایش بر 
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 (.9 ،1932ومجرد ، خانی موسیسازمانها ) برمنابع استراتژی کردهایی(رو6جدول)

 یژگیو کردیرو نام

 سازمان درخارج نه کنند جستجو سازماندرون  در خودرا یرقابت برتری دعاملیبایم سازمانها منابع بر یمبتن

 بپردازد سازمان وکار ومنابع مالی کسب استراتژی ازاجرایین مورد رفتارهای سازی الگو به دیبا یانسان منابع استراتژی رفتاری

 (آنها1است. برخوردار وکار کسب استراتژی ازجهت اجرایین مورد یانسان ازمنابع سازمان (7:یانسان منابع استراتژی کیبرنتیسا

  ندینمایم عمل استراتژی نیا درراستای

نه یهز -کارگزار

 مبادله

فراهم  قیدق بصورت افرادرا عملکرد امکان سنجش باشدکه ای دبگونهیبا یانسان منابع گرا، استراتژی منفعت رییتصو ارائه

 دینما ارائه یمتناسب وپاداش

 هب یوابستگ-قدرت

 منابع

 . است یسازمان قدرت درون روابط و کانونها از متاثر یانسان منابع استراتژی

 . آورد فراهم را آنها تیمشروع موجبات که ندیگزیم بر یانسان منابع نهیزم در را ای استراتژی کردیرو نیا نهادی

 

 (.27-21 ،7833)فرهادی ، سازمانی منابع استراتژی نیتدو های مدل سهی(مقا1جدول)

  تمرکز محور خروجی  ورودی مدل نام

 رییکنترل پذ:مشاغل یژگیو  مرجع نقاط

 روین نیتامو

 دراستراتژی شد تراز ستمهاییرسیز

  مانکارانهیه؛پیپدرانه؛متعهدانه؛ثانو:

 مشاغل

 بلوغ کار؛سطح  کسب استراتژی پسیلیف

 منابع تیریمد ستمیس

ی منابع انسان راتیتاث کردن لحاظ با وکار کسب استراتژی

 برآن ومالی
 ستمیس بلوغ سطح

  منابع تیریمد

 از عبور راهکارهای  یانسان منابع یاجرائ های پروژه سازمان کالن واستراتژی انداز چشم لنز

 موانع

 تئوری

 ستمهایس

 یانسان منابع انداز چشم-

 یطیمح یها؛بررسیستگی؛شا

 ندهیآ  یانسان منابع واحد کیاستراتژ های برنامه

 فرهنگ

 یسازمان

ط یکار؛ مح و کسب استراتژی

 یفرهنگ تهاییکار؛قابل

روی یون زییر برنامه :درحوزههای یانسان ندمنابعیفرآ

 تیریمد کارکنان؛ وتوسعه؛روابط رییادگی کارومالی؛

 عملکردسازمان

 یستگیشا فرهنگ

 محوری های

 

 عامل دیگردربقا ودوام سازمانهاشرایط مالی واستراتژی مالی سازمانهااست.

 مالی تامین ، گذاری موردسرمایه در گیری تصمیم شامل و دارد قرار مالی مدیریت حیطه در که است استراتژی از بعدی :مالی استراتژی

 .شود می سود تقسیم سیاست و کردن

 باشند،تخصیص راداشته سازمان یک خالص فعلی ارزش حداکثرکردن توانایی ممکن استراتژیهای کردن مشخص:استراتژیک مالی مدیریت

 سود شرکت یک شده بیان اهداف به دستیابی هدف با شده انتخاب استراتژیهای وارزیابی جرااو رقیب فرصتهای برای کمیاب ای سرمایه منابع

 کردن برآوردهاب همگام سودممکن باالترین به دستیابی معناکه این به.است شرکت مالکان ثروت کردن بهینه استراتژیک، هدف محور،مهمترین

 ومحدویتهای مالیات مانند مواردی در)دولت و کارکنان کنندگان، عرضه مشتریان، دهندگان، سهامداران،قرض شامل شرکت نفعان ذی نیازهای

 در محدویت مهمترین.دارد کوتاه های بلندوفرصت اهداف بین درست تعادل یک به دستیابی به بستگی هرواحدتجاری سالمت(.فعالیت قانونی

 اتخاذ واردکند، لطمه سازمان حیات به میتواند که بزرگ ریسک یک هنگام به هانباید فرصت این که است این مدت کوتاه بافرصتهای رابطه

 نظر مورد ارزش سازی حداکثر یعنی استراتژیک مالی مدیریت اهداف به دستیابی میتواند نتیجهدر شوند، متعادل موثر عوامل اگراین .شوند

 .باشدن سهامدار
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ی م فرض دیگر عبارت به.ستا شرکت مالکان ثروت کردن بهینه استراتژیک هدف سودمحور،مهمترین واحدتجاری یک برای :مالی اهداف

 سودممکن حداکثر به دستیابی .میشود تفسیر اینصورت به هدف این عمل در .است سهامداران ثروت حداکثرسازی شرکت هدف کهشود

 .تجاری واحد مختلف نفعان ذی نیازهای کردن برآورده با همگام

 جامعه، کارکنان، مشتریان، شامل افراد این طورکلی به.دارند را سازمان یک فعالیتهای در قانونی منفعت که افرادی هایا گروه :ذینفعان

 .دارند سازمان مختلف های فعالیت در مختلفی منافع نفعان ذی مختلف گروههای.شود می دهندگان قرض و کنندگان عرضه،سهامداران

 .شان گذاری سرمایه از ناشی ثروت سازی حداکثر :سهامداران

 .مقرر روز در سرمایه بازپرداخت و بهره دریافت :دهندگان قرض

 .کنندگان عرضه با مداوم تجاری رابطه یک :مشتریان

 .شد خواهد پرداخت مقرر موعد در کامل طور به شان طلب اینکه از یافتن اطمینان :اولیه مواد کنندگان عرضه

 .آنها استخدام استمرار و مزایا و حقوق شکل در آنها به پرداختی های پاداش سازی حداکثر :کارکنان

 .اشتغال مناسب سطح حفظ و پایدار اقتصادی رشد شامل مختلف اهداف دارای :دولت

 افزایش یعنی شرکت، اهداف به دستیابی درراستای شرکت منابع سرمایه گذاری مالی تأمین بیانگرچگونگی مالی استراتژی :استراتژی مالی

 .(HEFCE،1111)است شرکت کلی برنامة زمانی برابردورة مالی استراتژی زمانی یک دورة.است سهامداران ثروت

 

 
 (HEFCE،2112استراتژیها) سایر و شرکت استراتژی با مالی استراتژی بین (رابطة9)شکل

 

 : مالی استراتژیمراحل 

 فرد.  منحصربه طرق به ترجیحات مشتریان ساختن برآورده چگونگی یاتعیین استراتژی کردن ( دستورالعمل7

 .مشتریان رضایت سطح افزایش به منظور استراتژیهای جدید اجرای و مالی تأمین فرآیند عبارتی به منابع، (تخصیص1

 هم موانع، فرصتها، شناسایی به مدیران مرحله این در .وکار فعالیتهای کسب از ناشی شکستهای و موفقیتها ارزیابی (ارزیابی عملکرد،یا8

 (.Calandro and Flynn،1111، 219-271پردازند) می استراتژی یک اجرای در مخالفان موجود و پیمانان

 
 سازمان در استراتژی انواع (تعامل1شکل)

 

 صورته بررسی میشود،ب بینابینی روابط وبادرنظرگرفتن جمعی بصورت استراتژی تصمیمات بجای مالی درتحقیقاتمالی: استراتژیهای انواع 

 (.Slater, & Zwirlein،7991تأثیردارد) برثروت شرکت وجودداردکه بینابینی روابط تاکتیک تمرکزدارد. روی ومجرد انتزاعی

 محل از مالی تأمین .است هزینه باکمترین شرکت مالی تأمین مالی ،چگونگی مدیران تصمیمات ترین اساسی ازمالی: تأمین های (استراتژی7

  نقش درساختارسرمایه مالی ازاهرم استفاده امروزه.میباشند خاصی دارای هزینه های هرکدام میگیردکه صورت سهام صاحبان وحقوق بدهی
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 بیشتر .میشود مالی ریسک افزایش ازآن،موجب ازحد بیش سپرمالیاتی است،واستفاده عنوانب بدهی.دارد مالی وتأمین دراستراتژی بسیارمهمی

 عملکرد،پیام روی مثبت اثر مالی بجای اهرم تا میگردد باعث...مالی داللی،قیمتها،تأمین هزینه های کاهش چون مالیاتی مزیتهای کارشناسان

 سازمانها داخلی برای مالی (.تأمینStandberg،7831تجاری میگردد) وبهبوداستراتژی ازانعطاف پذیری داردومانع شرکت ارزش روی منفی

 درسودهی نامنظم تغییرات از و شده همتراز گذاری سرمایه باموقعیتهای سودتقسیمی پرداخت نسبتهای.است خارجی مالی راحتترازتأمین

 (.Slater & Zwirlein،7991میکند) جلوگیری مالی رکود از ها ازدوره ودربرخی موجودی ارتقای امرموجب این.میکند جلوگیری سرمایه بازار

 درزمینة بلندمدت و مدت میان استراتژی .است مالی ومدیران استراتژیستها منابع،وظیفة گذاری سرمایه چگونگیگذاری: سرمایه (استراتژی1

 سرمایه گذاری یک مدیره است.طبیعت هیئت اساسی ازمسئولیتهای گذاری وسرمایه مالی خط مشی وتعیین وتوسعه،تکمیل گذاری سرمایه

سرمایه  انتخاب برای متفاوتی (.معیارهای1، 7831رودپشتی، است)رهنمای چندراهکار ازمیان انتخابی واغلب معموالًتجدیدناشدنی،بلندمدت

 سرمایه است.انتخاب هزینة متوسط از بزرگتر  سرمایة یابازده داخلی بازده نرخ دارای که هایی درطرح گذاری باسرمایه دارد.شرکت وجود گذاری

 (.Ross ،1112گذاری است) سرمایه انتخاب معیارهای از باالتر خالص فعلی ارزش با طرح

 بسته دیگروبرخی  سوددارند درتقسیم ثابتی شرکتهاروندتقریباً برخی.سود متفاوت است شرکتهادرتقسیم استراتژی:سود تقسیم ستراتژیا(8

 برروی سود، اعطای شیوة یا و سود تقسیم نسبت تعیین در سیاستها این از هرکدام اتخاذ.میکنند راتعیین نسبت این شرکت اقتصادی بشرایط

واحد ازمجموعه ای  امروزه سازمانها به جای اتخاذ یک استراتژی جامع و.است اثرگذار سهامداران ثروت و مالیات مالی ، تأمین های هزینه

درسطح  یسلسله مراتب استراتژی گویندکه شامل:استراتژی درسطح سازمان، استراتژ استفاده میکنند،که به آن زنجیره استراتژی یا ازاستراتژیها

 ، Pearce ،7992، 77-73()12-11، 7991کسب وکار،استراتژی درسطح وظیفه ای)مالی،بازاریابی،تولیدوعملیات(می باشند)هانگروتوماس،

Robinson،8، 7891()اعرابی وعابدی.) 

 

 
، 1933()عابدی،21، 1933(نمودارالگوی یکپارچه استراتژیک برای اجرای استراتژی مالی وزیرسیستمهای آن)عابدی،1شکل)

932-933.) 

 

 نرخ در ثبات؛بهبود با اقتصادی تورم وبیکاری؛رشد نرخ کاهشسبب  تحوالت استراتژی تحوالت استراتژی ساختارمالی برتوسعه کشورها:

 ها،ریسکها،بهره،سرمایه  درخصوص بازارمالی بهبودمقررات؛نقدینگی رشد یافته؛کاهش وتوسعه توسعه بین درحال وتسهیالت( بهره)سپرده

 چشمگیر داراییها؛گسترش بخشی سرمایه؛تنوع بازار به افراد و مؤسسات ورود شرایط بیشتر؛تسهیل شفافیت ایجاد بورس... جهت نقدینگی ،

 و ارز نرخ ریسک المللی؛کاهش بین مالی وتأمین بانکداری بانکداری؛گسترش تمرکزدرصنعت نرخ سازی؛افزایش مشتقه؛خصوصی ابزارهای

 ابزارهای پولی؛افزایش سیاست کارآیی ارتقای کشورهاجهت مرکزی بانک استقالل بندی؛افزایش ومؤسسات رتبه اعتباری ریسک اهمیت افزایش

 جهانی؛ تجارت ازگسترش کشورهاپس بین سرمایه های جریان پولی؛تشدید غیرمستقیم به پولی مستقیم ازابزارهای وحرکت پولی

 مراکز قدرت مالی؛افول مراکز درمقررات؛گسترش جهانی وهمگرایی مالی بربازار نظارتی های چارچوب قویتمالی ؛ت بحرانهای کاهش بروز

Off- Shore (.781، 7833توسعه)کریمی، درحال کشورهای برخی آن در گرفتن قدرت و یافته توسعه درکشورهای 

 یانسان منابع کیاستراتژ تیریتعاریف مد

 که یسازمان جادفرهنگیوا سازمان بهبودعملکرد برای کیمدت استراتژ وبلند مدت کوتاه باهدفهای یانسان منابع تیریمد ساختن ( مرتبط7

 (Truss et,al،7992کرد) تیتقو را تیخالق و رییپذ انعطاف بتوان

 (.Wright،7991)هدفها  نیتام برای سازمان ساختن هدف قادر به ییکارها وانجام شده زییر برنامه یبصورت یانسان ازمنابع استفاده (1
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 برای کاری یزندگ تیفیک نیتام آن، بهسازی و سازمان،پرورش یانسان منابع نیدرتام افتهی سازمان ییگرا وتحول ر،نوآوریفراگ یشیاند دور (8

 برون و یسازمان درون طیمح گذاری ریتاث و رییپذ ریتاث های جنبه اعمال و باشناخت کیاستراتژ منبع نیا موثر رییبکارگ وباالخره آن

 .(7897،یرسپاسیسازمان)م هدفهای و رسالت تحقق به منظور ها،یاستراتژ نییتب راستای در یسازمان

 : کیاستراتژ نگرش با یانسان منابع تیریمد ستمیس یاصل عناصر
 ،موسسه که  کیاستراتژ های هدف از متاثر یانسان منابع تیریمد ستمیس :هدفهاییانسان منابع کیاستراتژ تیری(اهداف مد7

 تحقق جهت شوندیم استخدام درسازمانها که افرادی.ستم میرودیس نیازا انتظارسازمان نینخست یانسان منابع نیتام ها هدف نیباا متناسب

 توجه نیع در رودکهیم انتظار یانسان منابع تیریمد ستمیس ازهر نیبنابرا.کنندیکارم وانتخاب یابیبه کار مبادرت خود یشخص منافع هدفها

 . دارند ملحوظ کیاستراتژ هاییریگ میتصم ندیفرا در زین را کارکنان سازمان، منافع منافع به

 و اتیعمل ندیفرا.هدف به دنیرس راه در وابسته هم دادهای بهیرو از صیتشخ قابل انیجر از: :عبارتستیانسان منابع تیریمد ندهایی(فرا1

 : شود یم بندی میتقس گونه نیا به مجموعه ریز چهار در ،یانسان منابع تیریمد ستمیس در اقدامات

 ؛یانسان منابع لیوتعد نیتام جذب، نظام-

 ؛یانسان منابع بهسازی یکل ریتعب به ای و آموزش و پرورش نظام-

 ؛یانسان منابع نگهداری و حفظ نظام-

 . یانسان منابع از موثر استفاده و رییبکارگ نظام-

 ازین یکاف اطالعات و منابع به یانسان منابع کیاستراتژ تیریندمدیفرا در چهارگانه تهاییفعال :انجامیانسان منابع تیریمد ستمیس داد (درون8

 . ارزشها و اطالعات ، )افزار نرم و افزار سخت تکنولوژی) ،یانسان منابع ،یمال منابع : از عبارتند منابع نیا که دارد

 یانسان منابع هدفهاواستراتژیهای یعیبطورطب شودویم انجام سازمانها هدفهای کالن درراستای یانسان منابع زییر :طرحیسازمان برون طی(مح2

 شوند، یبررس متعددی هدفهای یسازمان برون طیمح یبررس در.سازمانها هاییاستراتژ که یسازمان برون رعواملیتاث تحت اندازه همان به

 ...یعموم فرهنگ ان،یمشتر رقبا، کار، بازار درکشور، تکنولوژی ،سطحییایاقتصادی،عوامل جغراف طیحکومت،شرا یژگیو ازجمله:

 : ردارندیز عوامل را اثر نیشتریب یول اثرگذارند یانسان منابع تیریمد ماتیبرتصم سازمان درون طیمح :عواملیسازمان درون طی(مح1

 ...(؛ مهارتها و التیتحص )سن،یانسان منابع یفیک و یکم هاییژگیو-

 تکنولوژی؛ تیماه و نوع-

 (.7831عمرخود)میرسپاسی، چرخه در سازمان یفعل مکان-

 یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد اهداف
 هیسرما عوامل بر توانندینم یانسان امورمنابع کارشناسان و رانیچندمد هر .است هرسازمان هدفهای نیمهمتر از وری بهره شیافزا وری: (بهره7

 درباره ارشد تیریمد نشیکار،ب رویین ری ازیگ بهره در توانندیم یباشندول داشته اریبس نفوذ میمستق بطور دارند اثر وری بهره در موادکه و

 . کنند نفوذ خاص ای گونه به  سازمان در یانسان منابع کار وهیش و یانسان منابع

 خود شانیکارها در دارند آرزو داشته، را درکار مشارکت و رییدرگ درخواست گذشته از شتریامروزی،ب کارکنان کاری: یزندگ تیفیک (بهبود1

 سازمان، ارشد رانیمد که است سودمندی کارهای جمله از شانینظرها ارائه به آنان ختنیانگ بر و کارکنان با وشنود گفت.باشند داشته یکنترل

 . دارند انتظار خود، یانسان منابع تیریمد سوی از را آنها رساندن به انجام

 برای نیقوان که باشند داشته توجه و ردیگ قرار کار رویین به دیجد نیقوان انیدرجر وستهیپ دیبا یانسان منابع تیریمد قانون: از رویی(پ8

 . یانسان منابع آزار برای ای لهیوس نه ،ستادرسازمانه یانسان شترمنابعیب هرچه شیآسا

 :یانسان منابع کیاستراتژ نقش ییاجرا مدل

  میکن مشخص واضح طور به را سازمان استراتژی :7 گام

 یانسان منابع برای یشغل گاهیجا کی جادی:ا1گام

 استراتژی نقشه کی :رسم8گام

 استراتژی نقشه در یانسان منابع ازهایین نیی:تع2گام

 شرکت استراتژی با یانسان منابع معماری ییراستا :هم1گام

 یانسان منابع هاییژگیو یابیارز و رییگ اندازه ستمیس کی یطراح :1گام

 (.Becker et al،1118)یاصل استراتژی به دنیرس :1گام
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 (.1939(فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی)سعات،6شکل)

 

 عبارتند از:  چانگ و هانگی ازنظرانسان منابع استراتژیکشاخصهای مدیریت 
 سازمان در(عملکرد اساس بر و اقتضا باالبه پرداخت) خدمات جبران برای انسانی منابع سیاستهای وجود-

 سازمان در  استخدام برای انسانی منابع سیاستهای وجود-

 سازمان در انسانی نیروی  توسعه و آموزش برای انسانی منابع وجودسیاستهای-

 سازمان در (اطالعات نشر یا تسهیم) کارکنان موثر ارتباطات برای انسانی منابع سیاستهای وجود-

 درسازمان(تبعیضها تفاوتهاو کاهش)برابر شغلی فرصتهای برای انسانی منابع سیاستهای وجود-

 سازمان در منعطف کاری های برنامه برای انسانی منابع سیاستهای وجود-

 (77، 7833()افجه،اسماعیل زاده،Chang, Wang،1111، 229-282)سازمان مدیریت توسعه برای انسانی منابع وجودسیاستهای-

 :درمواقع بروزبحران استراتژیک ریزی برنامه مراحل

 )مورد8-1)سازمانی عمده استراتژیک مسائل شناسایی-

 آن بر مؤثر عوامل و مسئله هر تحلیل-

 سازمانی عمده مسائل با مقابله های استراتژی تعیین-

 سازمانی عمده مسائل با مقابله برای مختلف سناریوهای نوشتن-

 ها فعالیت و عملیاتی برنامه تدوین-

 .برنامه مالی تعهد و بودجه تعیین-

 نتیجه گیری:

 پرداخته اند برطرف کرده را یسنت روشهای تهاییمحدود که عملکرد یابیارز دانواع مدیریت دریجد کردهاییرو یبررس به مقاله نیا در   

 شاخص انتخاب در را رانیمد و هستند یکل چارچوب های دهنده ارائه کردهایرو نیهستند.ا یخاص های یژگیو دارای کی هر که است شده

 کی هاییژگیو توان یم عملکرد، یابینه ارزیزم در شده داده حیتوض های چارچوب به توجه با مجموع در.دهند یم اریی سازمان یابیارز های

 :کرد خالصه ریز شرح به را مناسب عملکرد یابیارز ستمیس

 .کرد خواهند رییتغ زین عملکرد های شاخص یبرخ ابند،ی رییتغ ها استراتژی زمان، طول در اگر این است که ک مدیریت یاستراتژ اهداف از _

این شیوه مدیریت   که نمود حاصل نانیاطم قیطر نیا از بتوان تا شودیم احساس مدیریتها ستمیس در رییپذ انعطاف به ازین جهینت در

 .سازگاراست سازمان وبرمحیط 

 جنبه های یتمام تا شود شامل را عملکرد های شاخص از یمختلف انواعیدبربا ی نپردازد،بلکه عملکردوامورمالمدیریت استراتژیک تنها به -

 جینتا روی بر یمتناسب صورت به یعنی.باشد داشته وجود توازن مختلف های شاخص نیب دیبا لذا .دهد پوشش را سازمان تیموفق برای مهم

 ذینفعان، ان،یرمشترینظ  مختلف های جنبه ری...(ویپذ ل،انعطافیتحو ت،یفیک نه،یهز ریعملکرد)نظ مختلف انواع ، مدت بلند و کوتاه

 .باشد داشتهمدیریت وکارکنان نظارت وبرای آنهابرنامه  (یبخش و یکل عملکرد) یسازمان مختلف سطوح نوآوری درتمام  رقبا،روشهای 
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 کارکنان طرف از کارکردی ریغ رفتار به تواند یمکه  ها شاخص از نامناسب ای مجموعه و ستدیبا یبخش سازی نهیبه مقابل درمدیریت  _

 خواسته با تضاد در رندکهیبگ یماتیتصم است ممکنزیراآنها،آنهابپردازد به مربوط عملکرد شاخص بهبود و ارتقا یپ در بررسی و را شود منجر

 زیرسوال ببرند. را سازمان یکل عملکرد یحتو بیآس آنها واحد عملکرد در بهبود ممکن است به واین کارها باشد رانیمد های

 تعداد که است ضروری مناسب عملکرد جادیا رایب ،زیراباشد محدود هدف کلی  ندچشاخصهای مدیریت استراتژی مشخص ودر تعداد _

 کی شودینم ای استفاده آنهااز که یاطالعات گردآوری .دارد شترییب لیتحل زمان به ازین ها شاخص تعداد شیافزا .باشند محدود های شاخص

 مورد اییمزا از آنها گردآوری نهیهز و دارند کاربرد خاص هدف کی برای که ییها داده تنها که است ضروری ن،یبنابرا .شود یم یتلق اتالف

 یم موجب امر نیا که دهد یم شیافزا را اطالعات انباشت سکیر ها شاخص تعداد شیافزا نیهمچن.شوند گردآوری ستین شتریب انتظارشان

 نیاورد. وجودب را ی مدیریت کارآمد ها شاخص بندی تیاولو امکان که شود

 شخص به و مناسب زمان در ، مهم اطالعات دادن عملکرد، یابیارز در ستم مدیریت استراتژیکیس کی ،یعنی باشد آسان آن به یدسترس _

 دسترس ودر افتهیبهبود یراحت به آنها اطالعات شوندکه یطراح ای گونهب دیبا که است آن ستمهایس نیا درباره مهم نکته لذا.است مناسب

 .باشد فهم قابل آنها برای و ردیگ قرار آن از کنندگان استفاده

 است ضروری عالوهبه .باشد داشته مشخص هدف داستراتژی بای کی،دنباش داشتهوجودجامع درانواع مدیریت استراتژیک عملکرد شاخصهای -

 .رسید تیغا آن به دیبا کهداشته  مشخص یزمان شودوچارچوب فیتعر استراتژی هرشاخص برای مشخص تیغا کی که
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 منابع:

 پژوهشهای دفتر :تهران زدی؛یا ،داوودیاعراب محمد دیعمل؛س راهنمای :یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد،7837کل،یآرمسترانگ،ما -

 .،یفرهنگ

کوروش ین ،انتشاراتییدکمایزواره،جمش ینیرحسیم دمهدیی،سانین پهلوانی،حسیانسان منابع تیریمد دستنامه،7833شل،یآرمسترانگ،م-

 .7زد،اول،جلدی

 مرجان و سیدمحمداعرابی رجمه،تعمل و استراتژی پیوند انسانی؛ منابع مدیریت ،7833،جی کنت براون، و ال گرگ استوارت،-

 .اول چاپ مهکامه، انتشارات ،تهرانی،فیاض
،رابطه هماهنگی بین استراتژیهای مای،سرمایه گذاری،تامینمالی،تقسیم سودوسرمایه درگردش 7891اعرابی،سیدمحمد،عابدی،رحیم،-

 باعملکردسازمانی:شرکت داروسازی اکسیر،پژوهشهای مدیریت درایران

 .8،ص7891،زمستان2،شماره71،مدرس علوم انسانی،دوره

 پژوهشهای فرهنگی دفتر تهران، ، )عمل انسانی)راهنمای منابع استراتژیک مدیریت ، ،7831محمد، سید اعرابی،-

 مدیریت مجلهشرکتها، عملکرد و انسانی منابع استراتژیک مدیریت بین رابطه بررسی ،7833ه،محمد،زاد اسماعیل ر،اکب علی سیدافجه،-

 .77،ص1،شمارهتحول و توسعه

 .1،ص7832،زمستان81،شماره9برنامه استراتژیک درسازمان بهزیستی،نواندیش سبز،سال،مدل 7892محمد، ،فتانه،مصدق زاده،علی امینی -

،سازمان ومدیریت: از تئوری تا عمل؛ چاپ سوم، موسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی 7811ایران نژاد پاریزی، مهدی، ساسان گهر، پرویز،-

 جمهوری اسالمی ایران، تهران.

 .یفرهنگ پژوهشهای دفتر:؛تهرانیدمحمداعرابیان،سیپارسائ ی؛علیانسان منابع ن؛اجراوآثاراستراتژییتدو،7837لن،یتر،مشولم،ایبامبرگر،پ -

، مرکز 7، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی؛ ترجمه منوریان، عباس؛ جلد7819برایسون، جان.ام،-

 آموزش مدیریت دولتی، تهران.

 بروزرکودمالی،اندیشه کل هنگام ریسک مدیریت برای مناسب مالی استراتژی ،7833،وثوق محمدمهدی،بالل، سیدوی،موس،علی،بقایی -

 .7833زمستان و ،پاییز1،شماره8مدیریت،سال

 .18-31 راهبردی،صص تیریمد ،مطالعاترانیا شرویپ عیدرصنا یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد یابیارز،7833وهمکاران، دلوی،محمدرضا -

 .739دانش،نشرپیامنور،ص مدیریت های ، استراتژی7891، مهدی ربیعی،علی،پرهیزگار،محمد-

 .توسعه و صنعت بنیاد ،(آفرینی ارزش) راهبردی مالی مدیریت،7831ن،فریدو رودپشتی، رهنمای-

 .طباطبایی ه،مدیریت منابع انسانی،دانشگاه عالم7898سعات،اسفندیار،-

 نی،هشتمیانسان منابع استراتژی های ییهمسو زانیم رییگ واندازه یابیارز یاتیعمل الگوی ،ارائه7833،آزاده،یانارک رج؛عسکریی،ایسلطان -

 .ت،یریمد یالملل نیب کنفرانس

 
 

 78ششم،شماره ت)پژوهشگر(،سالیریمد فصلنامه ،یانسان منابع استراتژی نظری کردیرو ،7833محمد، محمد؛محمدی، ادی،یص -

 شهر انتظامی فرماندهی :مطالعه استراتژیک)مورد مرجع نقاط یتئور از استفاده با یانسان منابع یاستراتژ تدوین ،7898،هادی، عابدزاده -

 .31 ،7898 تابستان،81شماره،9سال،ترویجی-علمی نشریةزنجان(، 

عملکردسازمانی،رساله دکتری ،دانشگاه عالمه ،رابطه میان هماهنگی بین استراتژیهای سطح کسب وکار واستراتژیهای مالی با 7839عابدی،ر،-

 ..12طباطبایی،ص

-1دراستراتژیک مالی،مجموعه مقاالت هفتمین  کنفرانس مدیریت استراتژیک، نقاط مرجع استراتژیک ،7839عابدی،ر،-

 .831-891،صص7839مهر1

 دانش تولید :تهران ، استراتژیک مدیریت بر جامع ،نگرش7832علیرضا، احمدی، علی-

 .27-21صص خودرو، صنعت مجله ،یانسان منابع استراتژی نیتدو های مدل بر مروری ،7833محمد، فرهادی، -

  79371ر،شمارهیتدب ،ماهنامهیانسان ، منابع کیاستراتژ تیریمد در نینو کردهایی،رو7831،رضا،ییلویب یفره -

 .793 ،شماره79ر،سالیتدب ماهنامه،یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد در نینو کردهاییرو ،7831،رضا،ییلویب یفره-
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 .81،ص7891،بهار1،شماره1عمل،پویش،سال و یاستراتژ یتوسعه؛هماهنگ و ، آموزش7891،مرجان،یاضیف-

 سبز. شیفرازاند: ؛تهرانیانسان منابع تیریمد بر ینگرش ،7832،بهروز، یکاف-

 781ایران،روند، مالی بازار توسعه سیاستهای و ها استراتژی ، ساختار،7833،صمد،کریمی -

 .1،ص18،شماره تیریمد توسعه استراتژی، تیماه ت،یریمد توسعه ،7831مترجمان، گروه-

 .دیباگران انتشارات ،تهران ،درمان و بهداشت مدیریت و سازمان کلیات،7832،محمد علی راد، مصدق-

 .دیباگران انتشارات ،تهران ،بیمارستان تخصصی مدیریت و سازمان درسنامه ،7838،محمد علی راد، مصدق -

 .دیباگران انتشارات ،تهران ،درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت کلیات ،7837،محمد علی راد، مصدق -

 کردیرو ابQIAU یانسان منابع استراتژیهای ییشناسا یانسان منابع استراتژیهای ییشناسا ،7891،ناهید ،مرتضی،مجرد،خانی موسی -

SRP71تحول،شمارهو توسعه تیریمد فصلنامه؛. 

 ،مدیریت منابع انسانی،شرکت فناوری آبهای عمیق.7897میلکی،-

 ر.یم انتشارات ، تهران کار، روابط و یانسان منابع کیاستراتژ تیری،مد7837 ر،یام ،یرسپاسیم-

 ر.یم ،انتشاراتکار روابط و یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد،7837ر،یام ،یرسپاسیم -

 دانشگاه ارشد یکارشناس نامه انی،پاجوبن یکیالکتر نهاییماش عیصنا در یانسان منابع کیاستراتژ تیریمد ،7831محسن، کارگر، یواسع -

 صنعت. و علم

وداوودایزدی،تهران،نشردفترپژوهشهای ،مبانی مدیریت استراتژیک،ترجمه سیدمحمداعرابی 7991هانگرو،ج.د،توماس، ال و،-
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