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 چکیده 

دهند و های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی سهم بزرگی از بازار خود را از دست میدر عصر حاضر بسیاری از شرکت

ها به راحتی از این توانند در مقابل شرایط و نوسانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوام بیاورند. برعکس، بعضی از شرکتنمی

تواند توجیهی برای دوام و پایداری یک ی بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت میآورند. به عقیدهشرایط عبور کرده و دوام می

های رسیدن به آن و شرکت یا سازمان در مقابل شرایط مختلف باشد. مدیریت استراتژیک با ایجاد الگویی از اهداف و راه

گرفتن از رقبا در مقابل نگام منابع راهی را برای پیشیها و موانع و تخصیص بهینه و به ههمچنین با در نظر گرفتن چالش

ای به بیان اهمیت و ضرورت مدیریت گیری از مطالعات مروری و کتابخانهدهد. این مطالعه با بهرهها قرار میسازمان

 .پردازداستراتژیک و موانع اجرای آن می

 هاکلمات کلیدی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، سازمان
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 . مقدمه1

که تنها استراتژیک بسیار افزایش یافته است. بطوری ریزی جامع یاهای اخیر نسبت به برنامهها در سالها و سازمانتوجه شرکت

قبل از آن که یک  ریزی استراتژیکشود. برنامهریزی جستجو میگیری از این برنامهمدیران، در بهره راه اثر بخشی و کار آمدی

های دور ترغیب را به تفکر دراز مدت و آینده نگری و پیش بینی افق اشد یک نحوه تلقی و باور است. که مدیرانتکنیک و یا فن ب

ریزی استراتژیک وجود نخواهد برنامه سازمانی که این باور و اعتقاد وجود نداشته باشد بستر مناسبی برای رشد و ایجاد کند. درمی

بخش سازمان یا واحد مورد نظر برای کسب  نده و شناخت پویایی محیط و حضور اثرتفکر استراتژیک و توان دیدن آی. داشت

 (. 5931داللت دارد )میرکمالی و همکاران،  موفقیت مستمر در طی زمان

 .ها داشته باشیمدر این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان

 و مبانی نظری تحقیق. ادبیات 2

 تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک. 5. 2

این  مدیریت تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان

بینیم تشخیص دادن آنها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن است که وقتی آنها را می« هنر» عبارات مانند

 .رسدآنیم خیلی مشکل به نظر می

 استراتژی 1. 1. 2

منابع و تعامالت یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر شده، بهره برداری و تخصیص  ریزیبرنامه الگویی بنیادی از اهداف فعلی و

 : عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند

 چه اهدافی باید محقق گردد 

 ها باید تمرکز کردروی کدام صنایع، بازارها و محصول 

 محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع های محیطی و مواجهه با تهدیدهای برداری از فرصتچگونه برای بهره

 (.5933)سرلک و همکاران،  هایی انجام گیردتخصیص یابد و چه فعالیت
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 مدیریت استراتژیک. 2. 1. 2

بنابراین مدیریت استراتژیک  .های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاستهای یکپارچه در جهت توسعه استراتژیتصمیمات و فعالیت

ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی هایفعالیت

 (.5939)احمدی و همکاران،  گیردهای انجام شده را در برمیها و در نهایت کنترل فعالیتاستراتژی

 موفقیت از اطمینان کسب برای آن خوب اجرای اطمینان از حصول و استراتژیک هایبرنامه هدایت فرآیند به استراتژیک مدیریت

 (. 5931داللت دارد )سمیعی و همکاران،  مدت بلند در سازمان

 و آنها تحقق برای مناسب هایروش و هاگزینه و انتخاب سازمان کالن هدفهای بر مشتمل که است راهبردی استراتژیک مدیریت

 تمرکز جای به کند، تامی وادار را مدیران تفکر شیوه این داشتن. است مذکور هدافا آن به برای دستیابی الزم منابع تخصیص

 گسترده سازمان مباحث بررسی به ، کوتاه موضوعات روی

 .است سازمان برای مزیتی رقابتی کسب یا ایجاد مدیریت و تفکر شیوه این داشتن نهایی هدف و بپردازند

 تخصیص زد، اقدام به دست کرد، مخاطره گرفت، قبول تصمیم باید اکنون هم ابراینبن نمیگیرد، شکل خود به خود مطلوب آینده

 (.5933گیرد )سرلک و همکاران،  شکل آینده تا گرفت کار به کیفی را انسانی منابع کرد، منابع

 ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک. 2. 2

استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال توان به ضرورت با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می

ای جامع برای مواجهه با حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه

استراتژیک با تکیه بر شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می

نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر نگر، جامعذهنیتی پویا، آینده

ها، کنندگان، دولتکنندگان مواد اولیه، توزیعها، عرضههای رقیب، بازارها، قیمتاساس میزان درکی است که مدیران از شرکت

کنندگان موفقیت تجاری در دنیای انکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیینبست

مدیریت »توانند از آن بهره گیرند ها برای حصول موفقیت در آینده میامروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان

 (. 5933نی، )داستا خواهد بود« استراتژیک

 مزایای مدیریت استراتژیک. 3. 2

ای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به دهد که به شیوهمدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می

ای درآید گونههایش به شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیتصورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می

ها، واکنش نشان دهد( و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت که اعمال نفوذ نماید )نه اینکه تنها در برابر کنش

کند از مجرای استفاده از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک می. کنترل درآورد
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های بهتری را های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژیها یا گزینهتر راهتر و منطقیمنظم تر، معقولنمودن از روش 

دهد که تدوین نماید. تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می

تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرایند خود را یک نقش مهمتواند در مدیریت استراتژاین فرایند می

نمایند. یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر متعهد به حمایت از سازمان می

شود تا به کارکنان تژیک این است که موجب فرصتی میشود. یکی از منافع بزرگ مدیریت استراچه بیشتر مدیران و کارکنان می

گیری شوند در فرایندهای تصمیمتفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می

)عربشاهی،  ، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافتخالقیت مشارکت کنند،

5931.) 

 فرآیند مدیریت استراتژیک. 4. 2

  :توان به چهار مرحله تقسیم کردفرآیند مدیریت استراتژیک را می

-و به مدیران کمک می رسیدن به آینده مطلوب دارد های ضروری براییک تمرکز بر انجام فعالیتریزی و مدیریت استراتژبرنامه

 :توان به چهار مرحله تقسیم کردریزی استراتژیک و فرآیند آن را میبرنامه. کند بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی پیروز شوند

 تحلیل وضعیت .5

 تدوین استراتژی .2

 اجرای استراتژی .9

 (.5934)پرویزیان و موسوی،  ژیارزیابی استرات .4

 :است زیر شرح به مرحله چهار دارای استراتژیک مدیریت فرایند

 این. دارد اشاره استراتژیک اهداف برای اطالعات ارائه و دقیق بررسی آوری،جمع فرایند به محیطی بررسی - محیطی بررسی. 5

 محیطی، تحلیلوتجزیه فرایند اجرای از پس. کندمی تحلیلوجزیهت را سازمان یک بر تاثیرگذار خارجی و داخلی عوامل فرایند،

 .کند تالش آن بهبود جهت در و کند ارزیابی مداوم طور به را آن باید مدیریت

 سازمانی اهداف به دستیابی جهت عملکرد بهترین خصوص در گیریتصمیم فرایند استراتژی فرموالسیون - استراتژی تعیین. 2

 .کنندمی تعیین را عملکردی و تجارتی شرکتی، راهبردهای مدیران محیطی، سیبرر از پس. است

 سازمان انتخابی استراتژی اجرای یا نظرمورد استراتژی گیریکاربه معنای به استراتژی سازیپیاده – استراتژی سازیپیاده. 9

 .است انسانی منابع مدیریت و گیریتصمیم فرایند توسعه منابع، توزیع سازمان، ساختار طراحی شامل استراتژی سازیپیاده. است

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
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 استراتژی ارزیابی کلیدی هایفعالیت. است استراتژی مدیریت فرایند نهایی مرحله استراتژی ارزیابی -استراتژی ارزیابی. 4

 اصالحی اقدامات و گیریاندازه عملکرد فعلی، هایاستراتژی هایریشه واقع، در که خارجی و داخلی عوامل ارزیابی: از اندعبارت

 .دارد مطابقت سازمانی اهداف با آن اجرای نیز و سازمانی استراتژی که دهدمی اطمینان ارزیابی. هستند

 حاضر حال در. شوندمی انجام جدید، استراتژیک مدیریت طرح یک ایجاد هنگام زمانی ترتیب در که هستند مراحلی اجزاء، این

 ایجاد را ضروری تغییرات و کنندمی رجوع مراحل این به الزم شرایط نسبت به استراتژیک، یتمدیر طرح یک با کارهایی و کسب

 .کنندمی

 برقرار ارتباط دیگر اجزای با جزء هر که گرفت نظر در را موضوع این باید بنابراین،. است مداوم فرایند یک استراتژیک مدیریت

 (.5933افتد )سرلک و همکاران، می اتفاق هماهنگ صورت به اغلب تعامل این و کندمی

 تحلیل وضعیت. 1. 4. 2

 خواهیم باشیم(اهداف بلندمدت، مأموریت سازمان )علت وجودی و اینکه چه هستیم(، چشم انداز سازمان )چه می 

 های سازمانتجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت 

 (.5939)رسولی و همکاران،  تجزیه و تحلیل محیط خارجی 

 ین استراتژیتدو. 2. 4. 2

های مختلفی که در های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدلدر تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی

های مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده است استراتژی بحث

کنیم. در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پائین سازمان را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش یبرتر را انتخاب م

 (.5939)شکوهی و اسالمی،  کند

 اجرای استراتژی. 3. 4. 2

  :ها باید از ابزار زیر بهره گرفتبرای اجرای استراتژی

 هاساختار سازمانی متناسب با استراتژی 

 های سازمان در سطح اجراییها، منابع و توانمندیی مهارتسازهماهنگ 

 ان همه سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیر فرهنگ ایجاد

 (.5934)الیاسی و هرسج،  ای سازمان نیاز داردها و واحدهای وظیفهبخش

 ارزیابی استراتژی. 4. 4. 2

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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ها، استراتژی اجرا شده، باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. ارزیابی استراتژی شامل سه برای تعیین حدود دستیابی به هدف

 :شودفعالیت اصلی می

 های شرکتژیبررسی مبانی اصلی استرات 

 های واقعیهای مورد انتظار با نتیجهمقایسه نتیجه 

 های پیش بینی شده مطابقت دارند. انجام دادن اقدامات اصالحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه

قدامات را تسهیل نماید و ای باشد که عملیات و اآید باید به گونهاطالعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژی به دست می

 (.5939)احمدی و همکاران،  باید کسانی یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصالح دارند

 های استراتژیکموانع و مشکالت طراحی برنامه. 5. 2

فرآیند را از بنیان و  ها که ایندر این زمینه اولین مشکالت عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک در سازمان

روندهای  توسعه ها تمایل چندانی به ایجاد وسازند. دالیل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمانپای بست با مشکل مواجه می

  :مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از

 عدم آگاهی مدیریت سطح باال نسبت به وضعیت واقعی سازمان 

 خودفریبی مدیران سطح باال به طور جمعی درباره موقعیت سازمان 

 توجه مدیران به حفظ وضع موجود 

 های عملکرد روزانههای مشترک مدیریت سطح باال و دشواریدرهم آمیختگی دشواری 

 های گذشته سازمانکامیابی 

 ام گرفته استاشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انج 

 (.5931)سمیعی و رضایی،  نارسایی در کاربرد وظایف فوری 

 

 های استراتژیکبررسی موانع اجرای برنامه. 6. 2

به بیان خطاها و مشکالت رایج « هفت خطای مرگبار استراتژیک»ای تحت عنوانیکی از پژوهشگران مدیریت استراتژیک، در مقاله

 :(5935)بهرامی و همکاران،  پردازددر زمینه اجرای استراتژی می

 استراتژی ارزش اجرا ندارد. 1
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دهی داشته باشد و به کارکنان کمک کند تا دریابند وظایفشان چگونه با استراتژیی ارزش اجرا کردن را دارد که قدرت الهام

رای تسهیل ارتباطات شود، به عنوان راهنمائی برای اولویت بندی تصمیمات بکار رود و در کارکنان باستراتژی مرتبط می

 ایجاد بصیرت نماید

 کارکنان در مورد اینکه استراتژی چگونه اجرا خواهد شد روشن نیستند. 2

 :در این مورد تعدادی موضوع مهم هستند که باید در ابتدا مشخص شوند. این موضوعات عبارتند از

 های شما چیست؟ها: اولویتاولویت 

 ی باید پیش برودسرعت جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه. 

 گذاردهای شما میتأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت. 

 مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی 

 ه مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را کاهش دهیدمخاطرات: مخاطراتی ک. 

 

 اندها را به طور کامل در نیافتهمشتریان و کارکنان، استراتژی. 3

برنامه اجرای استراتژی باید شامل یک برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند به چه افرادی و تا چه اندازه باید در مورد استراتژی 

 توضیح داده شود

 مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است. 4

های خاص هر یک به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادی کارکنان باید به منظور اجرای استراتژی کامالً تفهیم شده و مسئولیت

 شوند بیشتر باشد بهتر استکه بطور مستقیم در فرایند اجرا مشارکت داده می

 شوندیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج میمدیر عامل و مد. 5

یابد. اگر کارکنان احساس کنند که مدیریت غالباً، سطح عالقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش می

 .یابدارشد کامالً نسبت به استراتژی متعهد نیستند عالقه آنان نیز کاهش می

 

 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
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 عدم تشخیص موانع. 6

کنند لذا حوادث پیش بینی نشده ممکن ها در یک محیط پویا و متغیر فعالیت میشوند. سازمانها هیچگاه دقیقاً اجرا نمیرنامهب

ها به وقوع ها و عدم اطمیناناست در طول اجرا سر بر آورند. باید این موانع، تشخیص داده شوند و زمانی که این بحران

 .هایی خالقانه در جهت غلبه بر این موانع تشویق شوندحلایجاد راهپیوندند، کارکنان باید برای می

 فراموش کردن کسب و کار. 7

یک مخاطره دیگر عبارت است از این که تدوین و اجرای استراتژی تمام توجه مدیران ارشد را به خود جلب نماید و آنان فراموش 

 (. 5935)بهرامی و همکاران،  کنند که کسب و کاری دارند که باید به اداره آن بپردازند

 . رویکردهای مدیریت استراتژیک7. 2

 باشد:رویکرد می 4در نگاه کلی مدیریت استراتژیک دارای 

 رویکرد اول: دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت

رقابتی  دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت به جای توجه به مزیت رقابتی در بیرون سازمان در درون سازمان به دنبال ایجاد مزیت

های سنتی استراتژی منحصر به فرد برای سازمان است. رویکرد بتنی بر منابع در خلق مزیت رقابتی سازمان، متفاوت از پارادایم

است. در این رویکرد ارتباط و پیوند میان استراتژی و منابع داخلی شرکت مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه پارادایم سنتی 

 (.5939اند )رسولی و همکاران، ، بیشتر بر محیط خارجی صنعت تمرکز داشتهو گذشته استراتژی

 رویکرد دوم: دیدگاه رفتاری

 نماید.این تئوری بر رفتارهای کرکان به عنوان عامل میانجی بین استراتژی سازمان و عملکرد شرکت تمرکز و تأکید می

ها و گون مدیریت منابع انسانی شکل دادن و کنترل نگرشفرض اساسی این تئوری مبنی بر این است که هدف اقدامات گونا

های ها و رفتارهای خاص کارکنان سازمان زمانی واجد اثربخشی مناسب است که بر اساس ویژگیرفتارهای کارکنان است. نگرش

 (.5939خاص سازمان، هماهنگ با استراتژی سازمان شکل بگیرند )رویکرد اقتضایی(. )رسولی و همکاران، 

 های سایبرنتیککرد سوم: دیدگاه سیستمروی

ها به عنوان ها سازمان(. در این مدل5311های عمومی است )برتاالنفی، های سیستمهای سایبرنتیک مبتنی بر مدلمدل سیستم

اس نظر باشند. بر اسشوند که در تعامل و مبادله مستمر با محیط خویش میجریانی از درونداد، میانداد، و برونداد توصیف می

باشند )رسولی و افراد در جهت تولید ستاده یا برونداد خاص می "های الگومندفعالیت"ها شامل ( سازمان5393کاتز و کان )

 (.5939همکاران، 
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 های مبادله )نمایندگی(رویکرد چهارم: دیدگاه هزینه

کند تا مجموعه عوامل محیطی را معرفی نماید میمفهوم مباده به عنوان ابزاری در کنترل رفتار کارکنان است. این رویکرد تالش 

مبادالت )در  "درونی ساختن"ها درصدد دهند چرا که سازمانای از عوامل انسانی، توضیح میکه با یکدیگر و همراه با مجموعه

ویکرد دو عامل انسانی باشند. در این رهای همراه با این مبادالت میبرابر مبادله در بازار( به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه

 (. 5939گردند )رسولی و همکاران، عقالنیت محدود و فرصت طلبی به عنوان موانع عمده مبادله انسان معرفی می

 ی تحقیق. پیشینه3

 نقش با سازمانی عملکرد بر انسانی منابع راهبردی مدیریت تأثیر ( در تحقیقی با عنوان بررسی5931میرکمالی و همکاران )

مدیریت دولتی تهران به این نتیجه رسیدند که  هایدانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت هایدانشکده در انسانی سرمایةمیانجی 

 .بر عملکرد سازمانی اثرگذار است ای سرمایة انسانینقش واسطه و غیرمستقیم با صورت مستقیم راهبردی منابع انسانی به

به بیان تعریف سازمانی  عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت ( در تحقیق خود با عنوان تاثیر5934الیاسی و هرسج )

 و در نهایت ارتباط آن با عملکرد سازمانی مورد بحث قرارپرداختند انسانی و مباحث مرتبط با آن  مدیریت استراتژیک منابع

بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی رفتارسازمانی منجر به هم افزایی و در  جود هماهنگیو آنها . بر اساس نتایج تحقیقدادند

 گردید. نتیجه بهبود عملکرد سازمان 

عنوان بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی  پژوهشی با( در 5939)رسولی، ضماهنی و شهرآئینی 

 .مثبت و معنادار بین این دو متغیر پی بردند ه رابطةها در بازار بورس تهران بشرکت

 )مورد ففر و کافمن مدل براساس خدمات در نوآوری استراتژیک مدیریت (  تحقیقی با عنوان فرایند5939احمدی و همکاران )

 استراتژیک تمدیری فرایند تبیین برای مدلی ی ارائه هدف با پژوهش آنها غرب کشور( انجام دادند. توزیع شرکتهای: کاوی

 گرفتند و گرفته بهره تفسیری سازی ساختاریمدل روش از پژوهش مدل طراحی برای است گردیده طراحی خدمات در نوآوری

قرار  مورد ارزیابی خبرگان نظرات از گیری بهره و موضوع ی پیشینه ی مطالعه با و یکدیگر با مدل درونی های مولفه میان تعامل

 پژوهش نهایی کردند. مدل استفاده شاخص پنج از برق، صنعت مدیران و دانشگاهی بکارگیری به توجه اب گیرینمونه روش. دادند

 شامل که را ها مولفه از کدام هر نقش و است شده مشخص آنان میان تعامل و تاخر تقدم، که باشد می مولفه 1 آنها شامل

 کدام هر قابلیت اجرایی انسانی، منابع مدیریت و اجرا دیریتم مدیریت انتخاب، ها، ایده و خالقیت مدیریت نوآوری، استراتژی

 گرداند.  می تبیین

 عملکرد بهبود در نقش آن و انسانی منابع استراتژیک مدیریت ( در تحقیق خود با عنوان بررسی5932شکوهی و اسالمی )

 انسانی ی پرداختند و بیان کردند که منابعنظر رویکردهای این ارزیابی و بررسی ایران به تشریح، غیردولتی و دولتی های سازمان

مدیریت  استراتژیک نگرش با که شد خواهد گرفته کار به اثربخش و کارآمد طور به زمانی سازمانی، منابع ترین کلیدی عنوان به

 توسعه و اریاد های نظام سایر و پرداخت نظام وجود مدیریتی، استعداد توسعه از اطمینان طریق از انسانی منابع مدیریت. شود
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 استراتژی تدوین درصدد باید ها سازمان بنابراین.کند می کمک سازمان اصلی استراتژی به اجرای انگیزه، دارای و ماهر کارکنان

 تأمین زمینه در مناسب های استراتژی اتخاذ با بتواند که سازمان ایگونه به. باشند خود انسانی منابع مدیریت برای مناسب های

 مورد رقابتی مزیت عامل ایجاد عنوان به را خود انسانی منابع کارکنان، روابط و پاداش عملکرد، ارزیابی آموزش، ،انسانی نیروی

 .یاید دست خود کالن اهداف به و دهد قرار مالحظه

به این  سازمان بازسازی و بهبود در آن نقش و انسانی سرمایه استراتژیک ( در تحقیقی با عنوان مدیریت5931سمیعی و رضایی )

 شود.انسانی باعث بهبود و بازسازی سازمان می سرمایه استراتژیک نتیجه رسیدند که مدیریت

کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایة فکری در  ای به ارزیابی و تعیین رابطةدر مطالعه( 5933)بهرامی و همکاران 

شان داد که رابطة بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با اجزای ن های دولتی استان اصفهان پرداختند. نتایجدانشگاه

 .معنادار است (ایرابطه انسانی، ساختاری و)سرمایة فکری 

ها به این نتیجه شرکت مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد در تحقیقی در زمینة ارتباط بین( 5933)زاده افجه و اسماعیل

هایی که این فعالیت را کنند، نسبت به شرکتراهبردی منابع انسانی را دنبال می که فعالیت مدیریت هاییرسیدند که شرکت

ها و اصول مدیریت راهبردی منابع انسانی موجب عملکرد بهتری دارند و استفاده از اقدام، سنتی هایشرکت. دهندانجام نمی

 .شودها میشرکت بهبود عملکرد

عملکرد سازمانی در بین کارکنان دو  ای در زمینة تعیین ارتباط بین مدیریت راهبردی منابع انسانی ودر مطالعه( 2151) 1نزفا

راهبردی منابع انسانی سبب افزایش عملکرد سازمانی این  دانشکدة تربیت بدنی در ایالت اوهایو به این نتیجه رسید که مدیریت

 .شودها میدانشکده

ای از مجموعه زمینة تعیین ارتباط بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی در ای دردر مطالعه( 2151) 2گرینوود

 .دادمعنادار را نشان نمی ایآمده، رابطه دست های خصوصی در انگلستان به عدم ارتباط بین این دو پی برد و رابطة بهشرکت

اهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسید که زمینة تعیین رابطة بین مدیریت ر در پژوهشی در( 2154) 3کانیا

 .شودها میرابطة قوی و معناداری وجود دارد و مدیریت راهبردی منابع انسانی به بهبود عملکرد سازمان بین این دو

 در پژوهش خود در زمینة بررسی رابطة مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد( 2159) 4لوشالی

صورت  به ی با نقش میانجی رهبری تحولی به رابطة بین دو متغیر مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانیسازمان

 .مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی رهبری تحولی پی بردند

                                                           
1 Zeffane 
22 Greenwood 
3 Cania 
4 Loshali 
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 این نتیجه رسیددر تحقیق خود با رویکرد جهانشمول در رابطة بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد به ( 2159) 5حمید

 .های مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود داردکه بین شیوه

پژوهش خود در نیجریه به این نتیجه رسیدند که بهسازی مدیریت، استخدام نوآورانه و  در( 2155) 6جیموآ و دنالمی سانی

اساس سیستم جبران، عملکرد سیستم ارزیابی، سیستم  ن، حقوق صاحبان سهام برمنظم و توسعة کارکنا انتخاب سیستم، آموزش

انسانی  های منابعهای سازمان، کلید راهبردی شیوهها و اقدامگیریریزی شغلی مؤثر و مشارکت کارکنان قوی در تصمیمبرنامه

 .ددهاست که عملکرد سازمانی در بخش ساخت و تولید نیجریه را تحت تأثیر قرار می

 در تحقیقی با عنوان اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی به این( 2151) 7نملی کالیسکان

 .نتیجه رسید که بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد

کردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایة کار پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رابطة بین( 2112) 8کونگ و تامسون

 .استرالیا معنادار و مثبت بوده است ای در سازمانهای خدمات اجتماعیانسانی، فکری و رابطه

 ی پژوهشی پیشینه. خالصه5جدول

 نتیجه سال محقق

میرکمالی و 

 همکاران

ای سرمایة نقش واسطه و غیرمستقیم با صورت مستقیم مدیریت راهبردی منابع انسانی به 5931

 .بر عملکرد سازمانی اثرگذار است انسانی

بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی رفتارسازمانی منجر به هم افزایی  وجود هماهنگی 5931 الیاسی و هرسج

 گردیدو در نتیجه بهبود عملکرد سازمان 

رسولی، ضماهنی 

 و شهرآئینی

ها در بازار بورس نی بر عملکرد مالی شرکتمدیریت استراتژیک منابع انسا  5939

 دارد. مثبت و معنادارتأثیر تهران به 

احمدی و 

 همکاران

 آنان میان تعامل و تاخر تقدم، که باشد می مولفه 1 آنها شامل پژوهش نهایی مدل 5939

 مدیریت نوآوری، استراتژی شامل که را ها مولفه از کدام هر نقش و است شده مشخص

 قابلیت اجرایی انسانی، منابع مدیریت و اجرا مدیریت مدیریت انتخاب، ها، یدها و خالقیت

 گرداند. می تبیین کدام هر

                                                           
5 Hamid 
6 Jimoh & Danlami 
7 Nemli Çaliskan 
8 Kong & Thomson 
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شکوهی و 

 اسالمی

 کار به اثربخش و کارآمد طور به زمانی سازمانی، منابع ترین کلیدی عنوان به انسانی منابع 5931

 طریق از انسانی منابع مدیریت. مدیریت شود استراتژیک نگرش با که شد خواهد گرفته

 توسعه و اداری های نظام سایر و پرداخت نظام وجود مدیریتی، استعداد توسعه از اطمینان

 بنابراین.کند می کمک سازمان اصلی استراتژی به اجرای انگیزه، دارای و ماهر کارکنان

 خود انسانی منابع مدیریت برای مناسب های استراتژی تدوین درصدد باید ها سازمان

 نیروی تأمین زمینه در مناسب های استراتژی اتخاذ با بتواند که سازمان ایگونه به. باشند

 عنوان به را خود انسانی منابع کارکنان، روابط و پاداش عملکرد، ارزیابی آموزش، انسانی،

 یاید. دست خود کالن اهداف به و دهد قرار مالحظه مورد رقابتی مزیت عامل ایجاد

 شود.انسانی باعث بهبود و بازسازی سازمان می سرمایه استراتژیک مدیریت  5931 سمیعی و رضایی

بهرامی و 

 همکاران

انسانی، )رابطة بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با اجزای سرمایة فکری  5933

 .معنادار است (ایرابطه ساختاری و

-افجه و اسماعیل

 زاده

کنند، نسبت به راهبردی منابع انسانی را دنبال می یریتهایی که فعالیت مدشرکت 5933

عملکرد بهتری دارند و ، سنتی هایشرکت. دهندهایی که این فعالیت را انجام نمیشرکت

ها شرکت ها و اصول مدیریت راهبردی منابع انسانی موجب بهبود عملکرداستفاده از اقدام

 .شودمی

 .شودها مینی سبب افزایش عملکرد سازمانی این دانشکدهراهبردی منابع انسا مدیریت 1151 نزفا

 در زمینة تعیین ارتباط بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی در 1151 گرینوود

های خصوصی در انگلستان به عدم ارتباط بین این دو پی برد و ای از شرکتمجموعه

 .دادن نمیمعنادار را نشا ایآمده، رابطه دست رابطة به

مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطة قوی و معناداری وجود دارد  بین  1151 کانیا

 شودها میو مدیریت راهبردی منابع انسانی به بهبود عملکرد سازمان

 در زمینة بررسی رابطة مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد 1159 لوشالی

نجی رهبری تحولی به رابطة بین دو متغیر مدیریت راهبردی منابع سازمانی با نقش میا

صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی رهبری تحولی  به انسانی و عملکرد سازمانی

 .پی بردند

های مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطة مثبت و معناداری بین شیوه 1159 حمید
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 .وجود دارد

دنالمی  جیموآ و

 سانی

منظم و توسعة کارکنان،  بهسازی مدیریت، استخدام نوآورانه و انتخاب سیستم، آموزش 1155

-اساس سیستم جبران، عملکرد سیستم ارزیابی، سیستم برنامه حقوق صاحبان سهام بر

های سازمان، کلید ها و اقدامگیریریزی شغلی مؤثر و مشارکت کارکنان قوی در تصمیم

انسانی است که عملکرد سازمانی در بخش ساخت و تولید  های منابعهراهبردی شیو

 .دهدنیجریه را تحت تأثیر قرار می

 .بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد 1151 نملی کالیسکان

ای ی و سرمایة انسانی، فکری و رابطهکارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسان رابطة بین 1112 کونگ و تامسون

 .استرالیا معنادار و مثبت بوده است در سازمانهای خدمات اجتماعی

 

 گیریبحث و نتیجه

توانند جهت رسیدن به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی هایی است که مدیران میمدیریت استراتژیک شناسایی و توصیف استراتژی

های برای همه شرکت شود که اگر سودآوری یک سازمان باالتر از سودآوری متوسطه میگفت برای سازمان خود انجام دهند.

 صنعت خود باشد، آن سازمان دارای مزیت رقابتی است.

ها و اقدامات یک مدیر متعهد در تعیین نتیجه عملکرد شرکت، گیریتواند به عنوان تصمیممدیریت استراتژیک همچنین می

گیری مناسب داشته انش و تجزیه و تحلیل جامعی از محیط سازمانی عمومی و رقابتی جهت اخذ تصمیممدیر باید د تعریف شود.

بهترین استفاده  ها بایدها و تهدیدها( را انجام دهند، یعنی آن)قدرت، ضعف، فرصت SWOT  تجزیه و تحلیل ها بایدآن باشد.

های موجود در محیط تجاری استفاده های سازمانی را به حداقل برسانند، از فرصتممکن را از نقاط قوت داشته باشند، ضعف

 .کرده و تهدیدات را نادیده نگیرند

یریت برای بینی نیست. این مدبینی و غیر قابل پیشریزی برای احتماالت قابل پیشمدیریت استراتژیک چیزی جز برنامه

ترین سازمان با رقابت مواجه است و با ایجاد و اجرای های کوچک و بزرگ نیز قابل استفاده است، زیرا حتی کوچکسازمان

 .توانند مزیت رقابتی پایدار را به دست آورندها میهای مناسب، آناستراتژی

گیری و کنند. این مدیریت با تصمیمها عمل میی به آنکنند و در مورد دستیابها از این طریق اهداف را تعیین میاستراتژیست

سازمان در ارتباط است. همچنین به ما در شناسایی مسیری که سازمان در حال حرکت  اجرای تصمیمات در مورد مسیر آینده

 .کنداست کمک می

http://www.managementstudyguide.com/swot-analysis.htm
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کند؛ رقبای آن را ارزیابی نترل میمدیریت استراتژیک یک فرآیند مداوم است که تجارت و صنایع سازمان درگیر را ارزیابی و ک

ها را به طور منظم کند؛ و سپس استراتژیها را برای مواجه شدن با رقبای موجود و بالقوه تعیین میکند و اهداف و استراتژیمی

 کند تا نحوه اجرا، موفقیت یا نیاز به جایگزینی آن مشخص شود.دوباره ارزیابی می

توانند بهتر درک ترتیب، کارکنان میآورد و بدینای را برای کارکنان یک سازمان فراهم میهمدیریت استراتژیک دیدگاه گسترد

گیرد و چگونه با دیگر اعضای سازمانی مرتبط است. این چیزی نیست ها در کل برنامه سازمانی جای میکنند که چگونه شغل آن

تر، متعهدتر تجاری را به حداکثر برساند. کارکنان قابل اطمینان جز هنر مدیریت کارکنان به طریقی که توانایی دستیابی به اهداف

توانند واکنش تغییرات ها میتوانند با هر یک از کارهای سازمان همبستگی پیدا کنند. آنشوند، زیرا میو با رضایت بیشتر می

توانند تاثیر چنین راین کارکنان میمحیطی در سازمان و پاسخ احتمالی سازمان با کمک مدیریت استراتژیک را درک کنند. بناب

های مناسب را انجام تغییراتی را در شغل خود قضاوت کرده و به طور موثر با تغییرات مواجه شوند. مدیران و کارکنان باید شیوه

 .باید هم موثر و هم کارآمد باشند هاندهند. آ

خواهند بود که دید روشنی از آنچه باید انجام دهند داشته موفق  هاییشود که سازمانبا توجه به تحوالت معاصر، پیش بینی می

مسیرهای پیشرفت بسیاری برحسب کیفیت .های سازمانی مورد نیاز برخوردار گردنداز مدیریت قوی و سیستم باشند و بتوانند

و حضور اثر  پویایی محیطرود. داشتن تفکر استراتژیک بر توان دیدن آینده و شناخت بین می شود یا ازتفکر استراتژیک ظاهر می

ریزی استراتژیک و تفکر با برنامه .مستمر در طی زمان داللت دارد بخش سازمان یا واحد مورد نظر برای استفاده از کسب موفقیت

 تواند شیوه مواجه با آنها را پیشنسبت به فرصتها وتهدیدات آتی پیدا نموده و می ها و مدیران آگاهی بیشتریراهبردی سازمان

 .ینی کنندب
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