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 چکیده 

مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی در خصوص مسائل مهم و برجسته سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به 

می شود. از طرف دیگر  ه و تدوین چشم انداز اتخاذابع فيزیکی و انسانی، توسعه برناممنظور اهداف بلند مدت، کنترل من

مدیریت استراتژیک، یک رده از فعاليت های مدیریتی است که در تصميم گيری های کالن و چند معياره بحث می کند. در 

؛ چه استراتژیکی موتور محرکه اقتصادی یک رویکرد استراتژیک جيم کالينز دو پرسش استراتژیکی می پرسد با این مضمون که

جهان است و دوم آنکه استراتژی چگونه می تواند بهترین استراتژی در جهان باشد. اما سازمان هایی با رویکرد منابع انسانی، با 

أثير ساختار بيش از یکصد سال با تمام پيشرفت های حاصله با پدیده بحران سازمانی، مواجه اند. این بحران بيش از آنکه تحت ت

سازمانی باشد، بيشتر تابع استراتژی های غير بومی است که از فقدان ابعاد چندگانه اکوسيستم سازمانی بومی و بهره مندی از 

 سرمایه های نامشهود و تحریک کننده بومی رنج می برد.

 

  گری، جهان محلیمدیریت استراتژیک، بومی واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

مغز و پر معنای استراتژیکی جيم کالينز، هرملّتی می تواند خود را پيدا کند و به دنبال استراتژی هایی باشد که هم موتور در رویکرد پر 

 محرکه رشد را تعيين کند و هم دارای بهترین استراتژیک در جهان باشد.

که دارای دو فرآیند مفهومی و تحليلی باشد که  پروفسور آلن آرل چافی هسته مرکزی یک استراتژی موفق را تدوین استراتژی ای  می داند

سه استراتژی، خطی، استراتژی تطبيقی و استراتژی تفسيری را با خود داشته باشد. در بين استراتژی های مدیریتی این  رویکردهای

ميل یک مدل بومی و مفاهيم با مدل مفهومی مدیریت استراتژیک  بومی گری در جهان محلی مطابقت دارد. زیرا برای رسيدن به تک

 مطابقت آن با جهان محلی ما نيازمند تطبيق و تفسير از جهان حاضر و تغييرات روبه رشد آن هستيم.

بيش از آنکه تحت تاثير پتانسيل های انسانی باشد، بيشتر  اهميت این مقاله در آن است که به اعتقاد نگارنده: منابع انسانی سازمان ها،

ستراتژی های متناقض سازمانی است که تفکر خالق، هوش معنوی، سرمایه های نامشهود و تردید های اخالقی تحت تاثير سياست ها و ا

به در آن تناقض آميز است با این تأکيدکه سازمان ها بيش از آنکه بر منابع انسانی تأکيدکنند بر منابع غيرانسانی پافشاری می کنند. تنها 

 د و صرفاً بر منابع انسانی استوار نمی باشند.این دليل که استراتژی ها بومی نيستن

مظاهر علمی پزشکی، نقاشی و هنر و معماری ایران در دوران کمال الملک، ابوریحان بيرونی، ابوعلی سينا، فارابی، غزالی و.... نشان می 

دان ایران با بهره مندی از تفکر بومی، دهد؛ با رشد و توسعه علوم هم دارای ساختار فکری و هم دارای ساختار سازمانی بوده است. دانشمن

مدیریت بومی و سازمان بومی به دانش جهانی دست پيدا می کردند که امروزه به آن توليد و خلق و توسعه دانش محلی می نامند. این 

باشد، تابع ساختار  ساختار، بيش از آنکه تحت تأثير سازمان های عریض و طویل دولتی یا سازمان هایی با پتانسيل نهادهای اجتماعی 

 .سازمان های مستقل نخبه گرایی بوده است

بنابراین رویکرد پژوهش ها، در استراتژی سازمان های بومی، حکایت از آن دارد که سازمان های بومی ایران، مستقل نخبه گرا 

تواند باشد؟ و این رویکرد در جهان رویکرد سازمان هایی با منابع انسانی نخبه گرا در ایران چگونه می  یا نخبه محور بوده اند.

 کند که به آن پاسخ گوید محلی، چگونه می تواند تأثيرگذار باشد؟ پرسشی است که این مقاله تالش می
 

 روش تحقیق 

 .گردیداستفاده  مفهومی(اِشتراوس)تحليل   (Grounded Theory )از روش گِرَندِد تئوری
 

 اهداف:
 استراتژی های بومی نظام سالمت در رویکرد فکری ابو علی سينا-0

 استراتژی های بومی علوم ریاضی در رویکرد فکری ابوریحان بيرونی -3

 استراتژی های بومی هنری در رویکرد فکری کمال الملک -2

 استراتژی های بومی ادبی در رویکرد فردوسی و نظامی گنجوی -4

 ن بر مدیریت و منابع انسانی در جهان محلیاستراتژی های بومی ایرا -5
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  گیریبحث و نتیجه
بررسی پژوهش ها در کتاب قانون و شفای ابوعلی سينا نشان دهنده آن است که در رویکرد ابن سينا، درمان و توسعه پزشکی یک رویکرد  -0

VALUE"" .ارزش محور است 

م ریاضی ایران دارای رویکرد سازمان فکری یاد دهنده است و در رأس این بررسی های پژوهش ها حاکی از آن است که استراتژی های علو -3

 رویکرد ابوریحانی قرار دارد.

آثار بومی هنری ایران خصوصاً نقاشی های کمال المک، عالوه بر تصویرگری و چهره نگاری دارای سازمان انسجام یافته و دارای هارمونی  -2

 اتحاد و تعادل ارسطویی را در ذهن متبادر می کند.بی نظير رنگ هاست که مفهوم پيوند فلسفی و 

استراتژی های بومی ادبيات ایران، بيانگر اتحاد استراتژیک در نبرد خير و شر است. راز رمزآلود استراتژی های ادبی ایران، خصوصاً در   -4

ت منابع انسانی در برنامه ریزی استراتژی، فردوسی و نظامی گنجوی با محدودیت مدیریت منابع انسانی است. در رویکرد ادبی ایران، مدیری

محدودیت های استراتژِی، استراتژی افزایش سطح انطباق مدیریت انسانی، تهييج و کنترل منابع انسانی و استراتژی های خِرَد و دانش و 

 راهبرد عملياتی، مسئله حياتی است.

ل و مدرن و خود با مدل های مدیریت و منابع انسانی بومی ایران، رشد و توسعه علوم نظری مدیریت و منابع انسانی در رویکرد جهانشمو -5

ارتباط تنگاتنگ دارد اما این تئوری ها در مسير توسعه، بخصوص در راهبردهای عملياتی خود، نسبت به متغيرهای مفهومی مورد مطالعه 

دليل، استراتژی های بومی ایران در صورت ما، درحصار استقالل فردی، متوقف نشد و مسير تحول جهانی را در پيش گرفت به همين 

 تمایل با سایر دنيا، ملزم به برقراری پيوند است تا به منطقه سِتَرون گرایی قرار نگيرد.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

0232 

 

 

  منابع
(،بررسی عوامل انسانی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ناجا، 0230اخوان، علی محمد؛ جمشيدی، مسلم؛ یزدی خواه، مهدیه السادات) .0

 .35-93: 33بع انسانی و پشتيبانی، سال هفتم، شمارهمدیریت منا

 . 03 ص ،0239 تهران، آردین، نشر کلویی، شریفی منصور:ترجمه استراتژیک؛ ریزی برنامه اجرایی راهنمای بيلو؛.ج. پاتریک  .3

 ص ،0231 دوم، چاپ ،کتاب یادواره انتشارات شورینی، خليلی سهراب: ترجمه استراتژیک؛ مدیریت و ریزی برنامه رابينسون؛ و پيرس .2

213. 

 اول، چاپ زند، فرهنگی نشر موسسه انتشارات داشگرزاده، خدابخش:ترجمه انسانی؛ منابع استراتژیک ریزی برنامه واکر؛ دبليو جيمز .4

 .5 ص ،0235

 .030(، کارکنان توانمند و سازمان های امروز، تدبير: 0239ساجدی، فضل اهلل و اميدواری، اعظم ) .5

دانشگاه آزاد  –فصلنامه علمی خرد   ؛ ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نيروی انسانی و توسعه در هزاره سوم؛ شریعتمداری مهدی .9

 .اسالمی واحد گرمسار

 ،03 شماره تهران، دانشگاه انتشارات مدیریت، دانش استراتژیک؛فصلنامه منابع برای استراتژیک ریزی برنامه حسن، متين، زارعی .3

 .99 ص ،30 تابستان

 پایيز 01 شماره دولتی، مدیریت آموزش مرکز انتشارات دولتی، مدیریت فصلنامه استراتژیک؛ ریزی برنامه فرایند عباس؛ یان،منور .3

 .93 ص ،0293

 (، شيوه های عملی ارتقای بهره وری نيروی انسانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت  دولتی.0235گروهی از اساتيد مدیریت) .3
 

   
- CARTER MCNAMARD “STRATEGIC PLANNING (IN NONPROFIT OR FOR 

PROFITORGANIZATIONS) INTERNET” P.4. 
 

 .- M.G.SINGER “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” PWS-KENT CO.1990” P.100. 
 

- MR. MOSES M. SIMELANE “THE HUMAN RESOURCE PLANNING NATIONAL ANDREGIONAL 

APPROACH BENCHMARKING AND RE-ENGINEERING “2000” P.1.  
 

- MR. MOSES & M SINELANE” OP.CIT. P.5. 
 

-Featherston,Mike, Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and 

Identity, Sage publication Inc,1995.  
 

-Fornas, Johan, Cultural Theory and Late Modernity, Johan, Sage publication 

Ltd, 1995.  
 

-Schaebler Brigit and Stenberg leif, Globalization and the Muslim World: 

Culture, Religion, and Modernity,Syracuse University, New York,2004. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

