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چکیده
امروزه برای پاسخگویی به چالشهای رقابتی پیش روی سازمانها و دستیابی به اهداف و بقاء و سود آوری
در جهان پویای کنونی یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها متمرکز شدن بر وظیفه
مدیریت استراتژیک منابع انسانی است و از نیروی انسانی به عنوان شریک استراتژیک و با ارز شترین
سرمایه سازمان یاد می شود .مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،عبارتست از :مرتبط ساختن مدیریت
منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد
فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خالقیت را تقویت کرد و امکان بهره برداری بهینه از فرصت
ها و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی را فراهم کرده و سازمان را در جهت مزیت های رقابتی کمک کند.
هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،ایجاد چشم اندازی است که با آن مسائل اساسی مرتبط با
کارکنان مشخص می شود .از این رو با توجه به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید در
سازمان ها ،در این مقاله ابتدا به بیان تاریخچه و مفهوم مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و
بحث پیرامون مدیریت استراتژیک منابع انسانی می پردازیم و تالش شده است با نگاه دقیق تری حوزه
مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مدیریت استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی
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مقدمه
در شرایط کنونی  ،برتری رقابتی  ،ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمانها به
معنای مجموعه دانش ،نگرش ،رفتار ،قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته شده است ( & Kulvisaechana, 2005:12; Allen
. ) Wright, 2006:4مدیریت منابع انسانی ،انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقا ،رشد ،رقابت و برتری سازمانی
مد نظر قرار می دهد .با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی ،می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین
مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود ،برای این منظور سازمان ها ناگزیراند ابزاری را برای جذب  ،پرورش ،انگیزش و
نگهداشت چنین سرمایه ای به کارگیرند  ،که از آن به عنوان " استراتژی منابع انسانی" یاد می شود.
مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژی ها که سازمان را قادر می سازد به هدف های
بلند مدت خود دست یابد .استراتژی منابع انسانی به عنوان یک فرایند عبارت است از مجموعه ای خاص از اقدامات منابع
انسانی که توسط سازمان برای دستیابی به اهداف اش برداشته می شود  .در مدیریت استراتژیک منابع انسانی ما به دنبال دور
اندیشی فراگیر ،نوآور سازمان یافته در تامین نیروی انسانی سازمان ،پرورش و بهسازی حفظ و نگهداری و بالخره بکارگیری بجا
و مؤثر این منبع استراتژیک می باشیم .در این مقاله ضمن بیان مفهوم و اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،برآنیم گامی
به سوی این مهم برداشته تا سازمان ها در این موقعیت حساس رقابتی )جهانی شدن( بتوانند میان فعالیت منابع انسانی و
استراتژی سازمانی پیوند مستحکمی ایجاد کنند.
پیشینه تحقیق
تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه شركت
ها موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي
مانند سيستم ،اقتصاد ،برنامه ريزي بلند مدت ،استراتژي و فرايند مديريت
استراتژيك مورد توجه صاحب نظران مديريت قرار گيرد .اين مفاهيم و نظريات
پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي بود.گرچه
از اواخر دهه  07ميالدی) لنگنيک و همکاران ( 9772 ،کارهايی که مفاهيم مديريت
استراتژيک منابع انسانی را بصورت جزيی مطرح می کردند صورت گرفته بود ،اما
مديريت استراتژيک منابع انسانی به صورت يک پارادايم مديريت از کارهای
تيکی(  ،)2299اسميت ) ،(2299داير ) ( 2291همچنين ويلز و داير ) ( 2291آغاز
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گرديد  .با اين حال در طول سال های بعد ،مديريت استراتژيک منابع انسانی به
حاشيه رانده شد .به طوری که مديران اين بخش غالبا از حلقه تصميم گيری
بيرون گذاشته می شدند ) گوتاس ( 2221 ،و همچنين مديران اين بخش جايگاهی در
برنامه ريزی استراتژيک سازمان ها نداشتند) مارگينسون و بريتاين.)2221 ،
درچنين شرايطی اولريش ) ( 2220تعبير شريک استراتژيک را برای متوليان
منابع انسانی سازمان ها به کار برد ،اين واژه به سرعت رواج يافت و اين نقش
پيشنهادی او مورد اقبال متوليان منابع انسانی و سازمان ها قرار گرفت .
بدين ترتيب کارکرد بی رمق منابع انسانی که در چنبره کارهای غير ارزش
آفرين گرفتار آمده بود ،جانی تازه گرفت.
در سال  ، 2290تحقيقات اسنو و ميلز که برای طبقه بندی استراتژيک سازمانها
صورت گرفت ،پس از بسط و توسعه ،سيستم های منابع انسانی را نيز در برگرفت .
پس از آن نيز طی تحقيقاتی ديگر ،استراتژی های منابع انسانی طراحی و
پيشنهاد شدند که با استراتژی رقابتی مايکل پورتر )  ( 2297متناسب بودند .
در کشور ما نيز در سالهای اخير مديريت استراتژيک منابع انسانی در برخی از
سازمانها بکار گرفته شده است.
توجه به محيط ،آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه چشم اندازي از
فعاليت آينده براي سازمان ها ،لزوم آمادگي براي برخورد در مسايل سازماني
) (Uncertaintiesبا تغييرات مداوم را توجيه مي كند .وجود عدم
به لحاظ مبهم
قطعيت هاي محيطي بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان ها
جهت تغيير ،برخوردي متفاوت با تغيير ،نوع تصميمات  ،عوامل جديد مؤثر بر
تصميم گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده ،توجه به استفاده از مدل مديريت
استراتژيك را افزون تر مي كند .مديريت استراتژيک منابع انسانی به مسايل
بلند مدت و مرتبط با محيط داخلی و خارجی سازمان مربوط می شود و خروجی آن
سياستهايی براي حوزه هاي منابع انسانی است (آرمسترانگ" ) 2892 ،تلفيق
انديشه مديريت استراتژيک با مديريت منابع انسانی ،باعث می شود که به
منابع انسانی به عنوان منابع استراتژيک نگريسته شود و بنابراين ضرورت
برخوردي فراتر از ساير عوامل توليد را الزامی می سازد و دخالت دادن
تصميمات مربوط به امور انسانی را در شکل گيري استراتژيهاي عمده سازمان،
اجتناب ناپذير می سازد" .مفهوم مديريت منابع انساني ،طي سه مرحلة زير
تكامل يافته است:
. 2مفهوم اولية خلق شده توسط نويسندگان آمريكايي در دهة هشتاد ميالدي.
. 9توسعه و تكميل اين مفاهيم توسط نويسندگان انگليسي در اواخر دهة هشتاد و
اوايل دهة نود  .آنها اغلب نسبت به قابليت اجرا و اخالقي بودن مفهوم مديريت
منابع انساني بدبين بودند.
. 8شبيه شدن مديريت منابع انساني به مديريت کارکنان که تا آن زمان مرسوم
بود.
مدیریت استراتژیک
مديريت عبارت است از فرايند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به
كارگيري استراتژي هاي مناسب.طبق اين بيان ،يك استراتژي مناسب مطابق با
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نيازمندي هاي يك سازمان در زمان مشخص تعريف مي شود .مديريت استراتژيک
هنر و دانش تبين و تدوين ،اجرا و ارزيابی تصميمات وظيفه ای
چندگانه می باشد که سازمان را قادر به دستيابی به اهداف بلند مدت
خودش می سازد .آنچه كه فكر مي كنيم ،مي دانيم ،يا به آن اعتقاد داريم ،
در انتها نتيجه اي منطقي است .نتايج منطقي آن چيزي است كه ما انجام داده
ايم (هاينس .)2221
فرايندي است كه توسط آن اعضاء سازمان به سوي آينده محتمل هدايت مي شوند و
رويه ها و عملكرد هاي الزم براي دستيابي به آينده را توسعه مي دهد
(گوداستين ،نوالن و فايفر  .)2229 ،مديريت استراتژيك  ،رويكردي
سيستماتيك براي مشخص كردن و ايجاد تغييرات الزم و اندازه گيري عملكرد
سازمانها مي باشد كه باعث حركت سازمان براي دستيابي به چشم انداز مورد
نظر خود مي شود .در مديريت استراتژيک برای کسب موفقيت سازمانی به چند
عامل تاکيد می شود :هماهنگ کردن مديريت ،بازاريابی امور مالی)حسابداری(،
توليد)عمليات (تحقيق و توسعه و سيستم های اطالعات رايانه ای )پارسائيان و
اعرابی.)2802 ،

کرا وچنکو ماريا )  ( 9779بيان می کند که مديريت استراتژيک فعاليت های
مديريتی سنتی را همانند بودجه بندی ،برنامه ريزی ،نظارت ،بازاريابی،
گزارش دهی و کنترل را جايگزين نمی کند .بلکه آنها را با يک مفهوم گسترده تر
با هم يکپارچه کرده و محيط بيرونی و ظرفيت های درونی سازمان و هدف کلی
سازمان و جهت گيری ها در نظر می گيرد .سنجگين يو و لستر ديگمان ) ( 2290
فوايد مديريت استراتژيک را بدين صورت بيان می کند:
 -2راه پيش بينی مسائل و فرصت های آينده را آسان می کند.
 -9کارکنانی با اهداف روشن و درجهت آينده سازمان فراهم می کند.
 -8عملکردهای بهتر و مؤثرتری را نسبت به سازمان هايی که دارای مديريت
استراتژيک نيستند ،ايجاد می کند.
 -1رضايتمندی کارکنان را فراهم می کند.
 -1اطالعات به موقع تری برای تصميم گيرندگان فراهم می کند.
 -6تصميم گيری بهتر و وسيع تری را نتيجه می دهد.
 -0صرفه جويی در هزينه ايجاد می کند.
مراحل مدیریت استراتژیک
فرآيند مديريت استراتژيک در برگيرنده سه مرحله می شود :تدوين استراتژی
ها ،اجرای استراتژی ها و ارزيابی استراتژی ها ،مقصود از تدوين اين است که
ماموريت شرکت تعيين شود.
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شکل  :1نمودار تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک

مقصود از تدوين استراتژی اين است که مأموريت شرکت تعيين شود.
شناسايی عواملی که در محيط خارجی ،سازمان را تهديد می کنند يا
فرصت هايی را به وجود می آورند .شناسايی نقاط قوت و ضعف داخلی
سازمان ،تعيين هدف های بلند مدت ،در نظر گرفتن استراتژی های
گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعاليت .اجرای
استراتژی ها ايجاب می کند که سازمان هدف های ساالنه در نظر بگيرد،
سياست ها را تعيين کند ،در کارکنان انگيزه ايجاد کند و منابع را
به گونه ای تخصيص دهد که استراتژی های تدوين شده به اجرا در آيد.
ارزيابی استراتژی ها بدان سبب بايد استراتژيهای را مورد ارزيابی
قرار داد که موفقيت امروز نمی تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد.
موفقيت هميشه موجب بروز مسائل جديد و گوناگون می شود ،سازمانی که
به وضع کنونی خود بسنده نمايد يا دچار تکبر شود محکوم به فنا
خواهد بود.
برای ارزيابی استراتژی ها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام ميشوند:
 )2بررسی عوامل داخلی و خارجی که پايه و اساس استراتژيهای کنونی قرار
گرفتهاند،
 )9محاسبه و سنجش عملکردها و  )8اقدامات اصالحی.
پيتر دراکر ميگويد،کار اصلی مديريت استراتژيک اين است که از زاويه
ماموريت شرکت به سازمان نگاه کند .باعث ميشود که هدفهايی تعيين گردند" ،
کاراصلی ما چيست "  ،مطرح کردن اين پرسش استراتژی ها تدوين شوند و
تصميماتی امروز گرفته شود که نتيجه های آن فردا به دست می آيد.
مدل های مدیریت استراتژیک
مدل های مديريت استراتژيک  ،متعددند و بنابراين هنگام طراحی استراتژی
های منابع انسانی می توان يک مدل يا ترکيبی از مدل ها را برگزيد .سه مدل
اساسی عبارتند از:
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 -1مدل مدیریت تعهد باال )(the high-commitment management model

شکلی از مديريت که بر ايجاد تعهد تاکيد میکند .بنابراين خود
کارکنان رفتار خود را تعديل میکنند و کسی رفتار آنها را کنترل و
از طريق تهديد و فشار تغيير نمیدهد .ضمن اينکه روابط داخل سازمان
بر سطح بااليی از اعتماد استوار است.
 -2مدل مدیریت عملکرد باال)(the high-performance management model

عبارت است از جذب نيرو با دقت بسيار ،انتخاب رويهها ،آموزش مفيد
و گسترده ،فعاليتهای پرورش مديران ،سيستمهای انگيزشی پرداخت و
فرايندهای مديريت عملکرد.
 -3مدل مدیریت با مشارکت باال )(the high-involvement management model

اين روش شامل برخورد با کارکنان به مثابه شرکا میشود که منافعشان
مورد توجه و احترام قرار بگيرد و حق رای در مسائل مربوط به خود
را داشته باشند .اين روش بر ارتباط با کارکنان و مشارکن آنها تاکيد
میکند.
مدیریت منابع انسانی
دست اندرکاران امور بخشي از مفهوم مديريت منابع انساني
) Management (HRMرا درك کرده و تالش کرده اند به داليل مختلف آن را به اجرا
گذارند .برخي از داليل آنها عبارت است از:

Human Resource



اساسا "معتقدند که  HRMروش صحيح و درست اداره کارکنان است.



مديريت منابع انساني درست با آنچه که در سازمان ها روي مي دهد مطابقت
دارد،



چه از حيثت رقابتي بودن ،چه از حيث افزودن ارزش و چه از حيث مديريت
کارا.



 HRMفكر و ايده اي جديد است که نويسندگان و مشاوران آن را به طرزي
آراسته و جذاب معرفي و عرضه مي کنند.

مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني بر نفش مهم مديريت منابع
انساني استوار است که بر ماهيت استراتژيك منابع انساني و بر
يكپارچه شدن استراتژي منابع انساني با استراتژي شرکت تأکيد مي
کند .مديريت منابع انساني عبارتست از رويكردي استراتژيك به جذب،
توسعه ،مديريت ،ايجاد انگيزش و دستيابي به تعهد منابع كليدي
سازمان؛ يعني افرادي كه در آن يا براي آن كار ميكنند (آرمسترانگ،
(81-88 ،2228

مقصود از مديريت منابع انساني سياستها و اقدامات مورد نياز براي
اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبههايي از فعاليت
كاركنان بستگي دارد ،به ويژه براي كارمنديابي ،آموزش دادن به
كاركنان ،ارزيابي عملكرد ،دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و
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منصفانه براي كاركنان سازمان .عبارت است از مديريت و ادارة استراتژيك
و پايدار با ارزش ترين دارايي هاي شرکت يعني کارکناني که در آنجا کار مي
کنند و منفردا در کنار هم به شرکت در وصول به اهدافش کمك مي کنند .شايد
درست باشد که بگوييم يك شكل استاندارد و جهاني براي مدل مديريت منابع
انساني وجود ندارد  .مشخصا وقتي که مفهوم مديريت منابع انساني با مديريت
کارکنان مقايسه مي شود ،مشاهده مي گردد که اين دو مفهوم تفاوتي با يكديگر
ندارند فقط از برخي جهات از يكديگر متمايزند  .همانطور که گست ()2292
نوشته است :مدل مديريت منابع انساني تنها يكي از چند شكل مختلف مديريت
کارکنان است و براي برخي از شرکت ها اين دو اصال با هم فرقي ندارند.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مديريت استراتژيك منابع انساني عبارتست از :کلية فعاليت هاي مؤثر بر
رفتار افراد در برانگيختن آنها به طراحي و اجراي نيازهاي استراتژيك شرکت
(شولر .)2229 ،الگوي تخصيص برنامه ريزي شدة منابع انساني و انجام
فعاليت هاي مورد نظر براي کمك به شرکت در وصول به اهدافش (رايت و مک
ماهان.)2229 ،

مارلر )  ( 9772دو ديدگاه مختلف در مديريت استراتژيک منابع انسانی را شرح
می دهد:
 -2تمرکز بر موقعيت خارجی و چگونگی محيط های خارجی و استراتژی کسب و کار
در مقابل -9 ،تمرکز بر منابع داخلی و توانايی و قابليت منابع انسانی موجود
در سازمان.
مديريت استراتژيك منابع انساني چهار معني دارد:
 -2استفاده از برنامه ريزي
 -9نگرشي ثابت به طراحي و مديريت سيستم هاي پرسنلي
 -8هماهنگ و همخوان كردن سياس ت ها و فعالي ت هاي مديريت منابع انساني با
استراتژي شفاف وروشن شركت.
 -1به كاركنان سازمان به ديدة يك “منبع استراتژيك” براي حصول به “مزيت
رقابتي” نگريستن.
مفهوم اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني براين فرضيه استوار است که
استراتژي منابع انساني موجب ارتقاي استراتژي شرآت مي شود  .از طرفي از آن
نيز تأثير مي پذيرد .اعتبار اين مفهوم به اندازة اين باور بستگي دارد که
کارکنان پاية موفقيت شرکت در کسب مزيت رقابتي و خلق ارزش افزوده اند و
بايد با آنها مثل يك منبع استراتژيك بسيار مهم برخورد کرد  .اگر چنين
فرضياتي را بپذيريم ،در نتيجه رواني و اعتبار مفهوم مديريت استراتژيك
منابع انساني به ميزان اعمال آن در سازمان و نتايج حاصله وابسته خواهد شد
.اين مطلب به معناي توجه به فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني و رو
شهاي طراحي استراتژي و وجوه خاص استراتژي منابع انساني مي باشد.
مدل های مدیریت استراتژیک
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مدل مبتني بر كسب و كار ) :(the business oriented modelرايت واسنل
پيشنهاد كرده اند كه در يك شركت مديريت استراتژيك منابع انساني به آن
دسته از فعاليت هاي منابع انساني مي پردازد كه سابقا براي تقويت استراتژي
رقابتي شركت اجرا مي شده اند .مدل هماهنگی استراتژيک ):(the strategic fit model
واکر ( )2229مديريت استراتژيک منابع انسانی را به عنوان ابزار ايجاد
تعادل و توازن بين مديريت منابع انسانی با محتوای استراتژيک کسب وکار
تعريف می کند  .در زبان مديريت منابع انسانی ،هماهنگی استراتژيک به معنای
طراحی استراتژی های منابع انسانی است که با استراتژی کسب و کار يکپارچه
می شوند و موفقيت آن را تضمين می کنند.
()2221

شکل

:2

چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفهوم اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني براين فرضيه استوار است که
استراتژي منابع انساني موجب ارتقاي استراتژي شرکت مي شود  .از طرفي از آن
نيز تأثير مي پذيرد .اعتبار اين مفهوم به اندازة اين باور بستگي دارد که
کارکنان پاية موفقيت شرکت در کسب مزيت رقابتي و خلق ارزش افزوده اند و
بايد با آنها مثل يك منبع استراتژيك بسيار مهم برخورد کرد  .اگر چنين
فرضياتي را بپذيريم ،در نتيجه رواني و اعتبار مفهوم مديريت استراتژيك
منابع انساني به ميزان اعمال آن در سازمان و نتايج حاصله وابسته خواهد شد
.اين مطلب به معناي توجه به فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني و رو
شهاي طراحي استراتژي و وجوه خاص استراتژي منابع انساني مي باشد.
اهداف مدیریت استراتژیك منابع انساني
هدف اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني ،خلق قابليت استراتژيك از طريق
تضمين و مطمئن شدن از اين نكته است كه سازمان از كاركنان ماهر ،متعهد و با
انگيزه براي تالش در راستاي حصول به مزيت رقابتي پايدار برخوردار است .
هدفش ايجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محيط هاي اغلب پرتالطم است  ،تا
بدين وسيله نيازهاي تجاري سازمان و نيازهاي فردي و گروهي كاركنانش از
طريق طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي منسجم و عملي منابع انساني
تأمين شود .همان طور که داير و هلدر )  ( 2229می گويند مديريت استراتژيک
منابع انسانی جديد بايد در چارچوب های يک شکل کننده ای را ايجاد کنند که
فراگير ،اقتضايی و يکپارچه کننده باشند )اعرابی و ايزدی.)2891 ،
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نتیجه گیری
در اين مقاله سعی نموديم ضمن بيان مفاهيم مديريت استراتژيک در مورد
منابع انسانی به ارايه مدل های مديريت استراتژيک منابع انسانی و اهداف آن
در سازمان و مباحث پيرامون آن به بحث بپردازيم .استراتژي هاي منابع
انساني تنها زماني خوب و مؤثرند که به طرزي صحيح به اجرا گذاشته شوند و
اعمال مثبتي را ايجاد کنند .در عصر حاضر مديريت منابع انسانی را نمی توان
بخشی دانست که تنها وظايف مشخص و محدودي براي کارکنان به عهده دارد .در
شرايط متحول و رقابتی ،مديريت منابع انسانی ،نيازمند داشتن نگرش
استراتژيک و فراگير است تا بتواند براي سازمان ،مزيت رقابتی و ارزش
افزوده ايجاد کند  .مديريت استراتژيک منابع انسانی با توجه به نيازهاي
مطرح شده ،رسالت خويش را در جهت کسب موفقيت براي شرکت قرار داده است
(قاسمی.)2899 ،

مفهوم اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني بر اين فرضيه استوار است كه
استراتژي منابع انساني موجب ارتقاي استراتژي شركت مي شود .از طرفي از آن
نيز تأثير مي پذيرد .اعتبار اين مفهوم به اندازه اين باور بستگي دارد كه
كاركنان پاية موفقيت شركت در كسب مزيت رقابتي و خلق ارزش افزوده اند و
بايد با آنها مثل يك منبع استراتژيك بسيار مهم برخورد كرد  .اگر چنين
فرضياتي را بپذيريم ،در نتيجه رواني و اعتبار مفهوم مديريت استراتژيك
منابع انساني به ميزان اعمال آن در سازمان و نتايج حاصله وابسته خواهد شد
.اين مطلب به معناي توجه به فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني و روش
هاي طراحي استراتژي و وجوه خاص استراتژي منابع انساني مي باشد.
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