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مقدمه
اداره گروهی از انسانها درجهت دستیابی به اهداف معین از دیرباز امری شناخته شده برای بشر بوده
است .اداره یک خانواده ،قبیله ،یک لشکر ،قدمتی برابر با زندگی گروهی انسانها با یکدیگر دارند .اما
پیدایش علم مدیریت را باید در اوایل قرن بیستم جستجو نمود .جایی که فردریک وینسلو تیلور با طرح
عملی کردن مدیریت ،زمینه ساز پدید آوردن مدیریت به عنوان یک علم شد.در این جزوه تالش برآن
است که تا حد امکان ارکان ،اهداف و ابزار مدیریت ،نگرشهای موجود به مدیریت .............................
اركان مديريت
وقتی از مدیریت صحبت می شود ،موضوع اصلی بحث  ،سه رکن اصلی است:
سازمان
مدیر
مدیریت
سازمان

سازمان یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف می باشد ،ساختارآن به صورتی آگاهانه طرح
ریزی شده است ،دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است وبا محیط خارجی ارتباط دارد(دفت .)1998 ،از
نظر اتزیونی ،از یک نفر به باال ،سازمان محسوب میشود ،سازمان میتواند یک خانواده ،یک مدرسه ،یک
مؤسسه ،یک کشور ،یا کل جهان باشد .سازمان ممکن است شرکت صنعتی و تولیدی ،شرکت تجاری
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خصوصی ،وزارتخانه دولتی ،باشگاه ورزشی و تفریحی ،موسسه عامالمنفعه و غیرانتفاعی ،دانشگاه و یا
واحدی از ارتش باشد.
مدير

هرسازمان دارای افرادی است که جهت کمک در راه تامین اهداف سازمان مسئولیتهایی را می
پذیرند .این افراد را مدیر می نامند(.اعرابی )1385 ،البته منظور از مدیر اشخاص حقیقی یا حقوقی است که
تمامی سطوح مدیران اعم ازمدیران ارشد ،میانی و اجرایی را شامل می شود.
مديريت

مدیریت عبارت است از عملی که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می
دهد( .اعرابی)1385 ،
ارتباط این سه رکن در نمودار  1نشان داده شده است.
نمودار  :1اركان اصلي مديريت

مديران

مديريت

سازمان
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هر یک از این سه رکن مبنا قرارگیرد تفاوتی ندارد .درواقع میتوان گفت علم مدیریت سه رکن دارد
کهاین سه رکن کامالً به هم وابستهاند .یعنی اگر هر کدام در کانون توجه قرارگیرید ،دوتای دیگر پشت
ذهن ،مفروض هستند.

اهداف مديريت

برای مدیریت (درهر سطحی) وسازمان(در هر اندازه ای و باهر فعالیتی) و مدیر(اعم از حقیقی و
حقوقی) می توان اهدافی را در نظر گرفت.
اهداف عام يا عمومي

لغت «عمومی» به معنای «عام بودن» است؛ یعنی در همه سازمانها ،در هر اندازه و هر فعالیتی ،قانون
عمومیبودن صادق است .اهداف عمومیتابعی از زمان و مکان نیستند .بنابراین در همه زمانها و همه مکانها
موضوعیت دارند .به همین دلیل میتوانند موضوع یک علم و یا هدف یک علم باشند .به عنوان مثال برای
ارتقاء سالمت نمیتوان زمان و مکان قائل شد ،ارتقاء سالمت برای همه زمان ها و همه مکانها است .درواقع
اهداف عام در همه شرایط صادق است.
اهداف خاص

اهداف خاص ،تابع سازمان مشخص است .یعنی ممکن است مکان به مکان و برای یک مکان در
زمانهای مختلف تفاوت داشته باشد .درواقع اهداف خاص ،یا اهداف سازمان ،تابعی از زمان و مکان است.
مقایسه بین اهداف عام و اهداف خاص در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  : 1دستهبندي و مقايسه اهداف مديريت
اهداف عام

اهداف خاص

اهداف عمومی است و در همه جا صادق است.

بستگی به زمان و مکان دارد.

اهداف مطلوب (ایده آل ،آرمانی ،نهایی ،غایی)

اهداف مناسب

زمان و مکان ندارد و تمام شدنی نیست.

وابسته به زمان و مکان و دستیافتنی است.

برخي از اقسام اهداف عام

از اهداف عامی که مدیر در سازمان دنبال می کند ،می توان به بهره وری پایدار ،تغییر ونوآوری
وکیفیت زندگی کاری اشاره کرد .برای دستیابی به هرهدف ،هدفی دیگر ظاهر می شود ،بنابراین اهداف
مجموعه ای را تشکیل می دهند که با یکدیگر وابستگی متقابل دارند( .اعرابی )1386 ،نمودار  3این
وابستگی را نشان می دهد.
بهره وري

برای رسیدن به بهره وری استفاده بهینه از منابع و دستیابی به هدف ضروری است .نمودار  2این رابطه
را نشان می دهد .پیتر دراکر دو واژه کارایی و اثربخشی را چنین تعریف کرده است«:کارایی یعنی انجام
دادن کارها به نحو شایسته یا مناسب و اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب»(اعرابی)1385،
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نمودار  :2بهره وري
زیاد
منطقه بهره وری
 کارایی وجود دارد
 اثربخشی وجود دارد
 منابع هدر نمی رود.
 اثربخشی وجود ندارد.

 بعضی منابع هدر می رود
 اثربخشی وجود دارد.
اثربخشي

 منابع هدر می رود.
 به اهداف دستیابی پیدا
نمی شود.
کم

زیاد
كارايي

منبع:اعرابی ،سید محمد ( .) 1385طراحی ساختار سازمانی ،تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ پنجم.

خالقیت و نوآوري

خالقیت عبارت از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها ونوآوری به معنی خالقیت عینیت
یافته می باشد( .ترزا آمابیلی )1996 ،در این نوع تعریف نوآوری دارای مفهوم عملیاتی شدن و به مرحله
اجرا درآمدن اندیشه های نو می باشد .از این دیدگاه می توان نوآوری را به معنی خالقیت عینی به عنوان
شکل اجرائی شده و تحقق یافته خالقیت ذهنی دانست .بنابراین همانطور که مالحظه می گردد دو واژه
خالقیت و نوآوری دارای دو مفهوم متفاوت جداگانه ودر عین حال مرتبط با یکدیگر می باشند.


شاخص هاي خالقیت و نوآوري

شاخصهایی که خالقیت را تعریف می نمایند به  5دسته تقسیم می شوند:
 سوق دهندگان خالقیت :1به منظور محاسبه موقعیت های ساختاری مورد نیاز برای ایجاد خالقیت
مورد استفاده قرار می گیرند.
1

- Innovation drivers
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 خلق دانش :1به منظور محاسبه میزان سرمایه گذاری بر روی عوامل انسانی و فعالیتهای تحقیق و
توسعه به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در خلق دانش با توجه محسوب می شوند.
 خالقیت و کارآفرینی :2برای محاسبه اقداماتی که در راستای افزایش خالقیت در سطح خرد انجام
شده کاربرد دارد.
این موارد به عنوان درون دادهای خالقیت محسوب می شوند و دو مورد زیر به عنوان برون دادهای
خالقیت محسوب می شوند.
 کاربرد خالقیت :3به منظور اندازه گیری عملکرد با تأکید بر نیروی کار ،فعالیتهای تجاری و ارزش
افزوده در بخش های مرتبط با ایجاد خالقیت.
 حفظ مالکیت معنوی :4به منظور اندازه گیری نتایج بدست آمده در قالب دانش فنی موفق،
خصوصاً مرتبط با بخش تکنولوژی پیشرفته.
كیفیت زندگي كاري

برای افزایش خالقیت و بهره وری پایدار «کیفیت زندگی کاری» 5نیز مطرح می شود .برای اندازه
گیری کیفیت زندگی کاری ،ابتدا برای آن شاخص تعریف می شود .شاخص اندازه گیری کیفیت زندگی
کاری «شاخص توسعه انسانی» 6می باشد.

1

- Knowledge creation
- Innovation & Entrepreneurship
3
- Application
4
- Intellectual property
1
)Quality Work Life (QWL
2
)Human Development Index (HDI
2

8

نمودار  :3روابط متقابل اهداف عام مديريت

خالقیت

کیفیت زندگی

بهره وری

ابزار مديريت
مدیران برای اعمال مدیریت در سازمان نیاز به ابزار خاص دارند .بنابراین در آغاز می توان با یک
الگوی ساده شروع کرد؛ الگویی که بتواند ابزارهای اساسی مدیران را نشان دهد.الگوی پیشنهادی با اقتباس
از اثر لویت تنظیم و در نمودار 4نشان داده شده است.
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نمودار :4لوزي لويت
محیط

برنامه (کار)

ساختار

تکنولوژی

(روابط بین عوامل انجام کار)

(نحوه انجام کار)

انسان
(عوامل انجام کار)

)P.1145، figure I،Source: Adapted from Leavitt (1965
برنامه يا مقصد و مسیر(كار)

مفهوم هدف های سازمانی از جمله مهمترین و بحث برانگیزترین مفاهیمی است که در مطالعه
سازمانها بدان بر می خوریم .هدفها اساس استناد برای اکثر تحلیلگرانی است که سازمانها را تحلیل می کنند.
هدف ها فعال به عنوان مفاهیم غایت های مطلوب (شرایطی که افراد سازمان در تالشند تا از طریق انجام
فعالیت های مربوط به وظیفه بر آن اثر بگذارند) تعریف می شوند.
چارچوب جامع تدوين برنامه ريزي استراتژيک

روشهای مهم تدوین استراتژی را می توان در یک چارچوب تصممیم گیمری سمه مرحلمه ای گنجانیمد.
نمودار  5نشان دهنده چارچوب جمامع تمدوین اسمتراتژی 1اسمت .ابمزارهما و روشهمای ارائمه شمده در ایمن

1

- Comprehensive Framework for Strategy Formulation
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چارچوب برای انواع سازمانها (در اندازههای گوناگون) مناسب است و به استراتژیستها کممک ممیکنمد
که استراتژیها را شناسایی ،ارزیابی و گزینش نمایند.
 .1مرحله ورودی 1:در مرحله اول این چارچوب ،اطالعات اصلی ممورد نیماز بمرای تمدوین اسمتراتژیهما
مشخص میشود .این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عواممل داخلمی ) ،(IFEمماتریس ارزیمابی عواممل
خارجی ) (EFEو ماتریس بررسی رقابت ) (CPMمیباشد .البته عمالوه بمر ایمن مموارد ،چشمم انمداز،
مأموریت و اهداف بلند مدت سازمان نیز باید در این مرحله مرور شود .چه بسا شناخت بیشتری کمه از
داخل ،خارج و وضعیت رقابتی سازمان حاصل می شود ،منجر بمه تغییمر مأموریمت و اهمداف سمازمان
حتی در طول فرایند مدیریت استراتژیک شود .اطالعاتی که در این مرحله (ورودی) بدسمت ممیآیمد
مبنایی بدست میدهد که میتوان از مقایسه و با در نظر داشتن آنها گزینمه همای مختلمف اسمتراتژی را
شناسایی و ارزیابی نمود تا بهترین استراتژیها انتخاب شوند.
 .2مرحله تطبیق يا مقايسه :2در مرحله دوم ،با توجه به اطالعات حاصل از مرحله اول ،با در نظمر داشمتن،
چشم انداز ،مأموریمت و اهمداف سمازمان ،عواممل اصملی داخلمی (قموتهما و ضمعفهمای کلیمدی و
استراتژیک) و عوامل اصلی خارجی (فرصتها و تهدیدهای استراتژیک) با هم تطبیق داده میشوند و
در واقع بین آنها نوعی توازن ایجاد میشود .از تطبیق عوامل داخلی و خارجی با اسمتفاده از ابمزارهمای
گوناگون ،استراتژی های مختلف دستیابی به اهداف و تحقق مأموریت سازمان شناسایی میشوند تا در
مرحله بعد ارزیابی شده و بهترین گزینه ها جهت اجرا انتخاب شوند .ابزارهایی که در مرحله دوم مورد
1

-Input Stage
2- Matching Stage
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استفاده قرار میگیرند عبارتند از :ماتریس استراتژی اصلی ،(GSM) 1ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
استراتژیک ،(SPACE) 2ماتریس های تجزیمه و تحلیمل پورتفولیمو( (PAM) 3شمامل مماتریس گمروه
مشاورین بسمتن ،(BCG) 4مماتریس داخلمی و خمارجی (IE) 5و مماتریس شمرکت جنمرال الکتریمک

6

) ،)(GEماتریس سوات ،)SWOT( 7تحلیل سواالت بحرانی 8و برنامه ریزی بهبود عملکرد .(PIP) 9بر
اساس نوع سازمان و نیز شرایط حاکم بر فرآیند برنامه ریزی از میان تکنیک های فوق مواردی انتخاب
و بکارگرفته می شود.
 .3مرحله تصميی گیمری :10در مرحلمه سموم ،بما اسمتفاده از روش منحصمر بفمرد مماتریس برناممه ریمزی
استراتژیک کمی ،(QSPM) 11گزینه های مختلمف اسمتراتژیهمای قابمل اجرایمی کمه در مرحلمه دوم
شناسایی شده اند ،به شیوهای عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرند.
این مماتریس جمذابیت نسمبی انمواع اسمتراتژیهما را مشمخص ممینمایمد و بمدین گونمه بمرای انتخماب
استراتژی های خاص یک مبنای عینی ارائمه ممی نمایمد .مشخصمه بمارز ایمن مماتریس ترکیمب قضماوت
شهودی و تجزیه و تحلیل کمی برای انتخاب استراتژیهای مناسب میباشد.
1 - Grand Strategy Matrix
2 - Strategic Position and Action Evaluation Matrix
3 - Portfolio Analysis Matrixes
4 - Boston Consulting Group Matrix
5 - Internal-External Matrix
6 - General Electric Matrix
7 - Strength, Weakness, Opportunity and Threat Matrix
8 - Critical Questions Analysis
9 - Performance Improvement Planning
10-Decision Stage
11- Quantities Strategic Planning Matrix
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نمودار  :5چارچوب جامع تدوين استراتژي
مرحله ورودي )(Input Stage
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي )(IFE

مرور چشمانداز ،ماموريت و اهداف سازمان

)(EFE
مرحله تطبیق يا مقايسه )(Matching Stage
ماتريس داخلي و خارجي )(IE

ماتريس سوات ()SWOT

مرحله تصمیم گیري )(Decision Stage
ماتريس برنامه ريزي استراتژيک كمي )(QSPM

منبع :دیوید1382 .
انسان (عوامل انجام كار)

منظور از انسان ،مسائل مربوط به تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند.
می توان مقوله انسان را در سه سطح مرتبط با یکدیگر و هرکدام با فرض خاصی مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد.
سطح  :1دیدگاههای فلسفی نسبت به انسان که موجب شناخت انسان می شود(انسان شناسی).
سطح  :2انسان به عنوان یک سیستم اجتماعی که محصول آن عبارت است از اعمال و رفتار آن ،که
هدف تغییر رفتار است(رفتار شناسی).
سطح  :3انسان به عنوان یکی از منابع یا سرمایه که در کنار سایر منابع(اما بسیار متفاوت) موجب تولید
کاال و خدمات قرار می گیرد(منبع شناسی).
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نمودار :6مفروضات اصلي نگرش به انسان

سطح یک
انسان شناسی

سطح دو
سطح سه

رفتار شناسی
منبع شناسی

ساختار (روابط بین عوامل انجام كار)

ساختار سازمانی ،راه یا شیوه ای است که به وسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و
هماهنگ می شوند .سازمانها ساختارهایی را به وجود می آورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ
کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند .ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود .نمودار سازمانی نیز
یک نماد قابل رویت از کل فعالیتها و فرایندهای سازمانی نمایان می شود( .اعرابی)1385،
ابعاد ساختاري و محتوايي در سازمان
برای درک سازمان به ابعادی از سازمان توجه شود که بیانگر ویژگیهای خاص سازمان هستند .این ابعاد به
همان صورت سازمان را تشریح می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی ،معرف افراد هستند.
ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند :ساختاری و محتوایی .مطابق با نمودار ذیل ابعاد ساختاری
بیان کننده ویژگی های درونی یک سازمان هستند .آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله
سازمان ها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد .ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند؛ مانند اندازه یا
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بزرگی سازمان ،نوع تکنولوژی ،محیط و هدف های آن .آنها معرف جایگاه سازمان هستند و بر ابعاد
ساختاری اثر می گذارند (هال1991 ،؛ پاگ19-34 :1973 ،1؛ پاگ و همکاران .) 65-91 :1986،همچنین
ابعاد سازمان با یکدیگر رابطه متقابل دارند ،نمودار 12این ارتباط را به طرز گویایی نشان می دهد(دفت،
ترجمه اعرابی و پارساییان.)28 :1380 ،
نمودار :7تعامل ابعاد ساختاري و محتوايي سازمان

سازمان
اهداف و
استراتژی

اندازه
تکنولوژی

ساختار

محیط
فرهنگ

 رسمی بودن

 تخصصی بودن ،تقسیم کار
 داشتن استاندارد

 سلسله مراتب اختیارات
 پیچیدگی
 تمرکز

 حرفه ای بودن

 نسبت های پرسنلی

(منبع :دفت ،ترجمه اعرابی و پارساییان) 30 :1380 ،

ابعاد ساختاری


رسيی بودن

Pugh
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به اسناد و مدارکی اطالق می شود که در سازمان وجود دارد .در این اسناد ،روش ها ،شرح وظایف،
مقررات و سیاست هایی را که سازمان باید رعایت و اجرا نماید ،نوشته شده است .این اسناد نشان دهنده
نوع رفتار و فعالیت های یک سازمان است.


تخصصی بودن

تخصصی بودن یک سازمان یعنی آن که سازمان مزبور تا چه اندازه یا تا چه درجه ای کارها و فعالیت
های خود را به وظایف جداگانه و تخصصی تقسیم کرده باشد .اگر سازمان در حد بسیار باالیی تخصصی
شده باشد ،هر کارگر یا کارمند تنها دامنه محدودی از کارها را انجام می دهد.


داشتن استاندراد

داشتن استاندارد به موردی اطالق می شود که بسیاری از کارهای مشابه به روشی یکسان و همانند انجام
شوند .سازمانی که کارهایش را در سطح باالیی استاندارد کرده باشد شیوه انجام دادن کارهایش به گونه
ای مفصل تشریح نشده و در همۀ واحدها ،کارهای مشابهی انجام می شود.


سلسله مراتب اختیارات

مقصود از سلسله مراتی اختیارات ،مشخص کردن این موضوع است که ره یک از افراد باید گزارش کار
خود را به چه کسی بدهد و همچنین حیطه کنترل و نظارت هر یک از مدیران نیز مشخص می شود .سلسله
مراتب اختیارات ،حیطه کنترل هر مدیر را مشخص می کند .یعنی آنکه چه تعداد افراد گزارش کار خود را
به یک سرپرست می دهند.


پیچیدگی

مقصود از پیچیدگی تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می شود یا
وجو د دارد .پیچیدگی را می توان از مجراهای مختلفی مد نظر قرار داد .پیچیدگی عمودی تعداد سطحی
است که در سلسله مراتب اختیایرات وجود دارد و پیچیدگی سازمان از نظر افقی مربوط به تعداد عنوان
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شغلی یا دوایری است که به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارند .پیچیدگی از نظر قضایی به محل
ها و مناطق جغرافیایی اطالق می شود.


متيرکز بودن

در سلسله مراتب اختیارات ،متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود که قدرت تصمیم گیری
دارند .هنگامی که تصمیم در سطح باالی سازماتن گرفته شود آن سازمان متمرکز نامیده می شود .هنگامی
که تصمیم گیری ها به سطح پایین تر از سازمان تفویض گردد می گویند که سازمان غیر متمرکز است.


حرفه ای بودن

حرفه ای بودن به سطح تحصیالت رسمی و آموزش کارکنان اطالق می شود .اگر در یک سازمان
کارکنان برای گرفتن یک شغل بایستی دوره های آموزش بلند مدت تری را طی نمایند ،در نتیجه به آن
سازمان ،سازمان حرفه ای اطالق می شود.


نسبت پرسنلی به کارکنان

این نسبت بیانگر به کارگیری افرادی است که برای وظایف مختلف و دوایر گوناگون به استخدام
سازمان در می آیند .مثل نسبت پرسنلی ،نسبت مدیریتی و . ...
ساختارهاي عملي بر اساس گروه بندي فعالیت هاي سازمان
ساختارهای عملی را می توان بر اساس فعالیت های یک سازمان نمودار داد .ساختار مبتنی بر نوع وظیفه،
محصول ،جغرافیا ،پیوندی و ماتریسی از مهم ترین انواع ساختارهایی هستند که ار گروه بندی فعالیت های
سازمان حاصل می شود .نمودار 2-8انواع ساختارهای عملی بر اساس گروه بندی فعالیت های سازمان را
نشان می دهد.
-1ساختار مبتنی بر نوع وظیفه
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ال (در نممودار
در تهیه و طراحی چنین ساختاری ،فعالیت هما بمر حسمب وجموه مشمترک میمان آنهما و معممو ً
سازمانی) از پایین به باال گروه بندی می شوند .همه مهندسان در دایره مهندسی مستقر ممس شموند و معماون
رئیس (مهندسی) مسئول همه فعالیت های مهندسی سازمان می شود .در زمینه بازاریابی ،تحقیمق و توسمعه و
تولید هم به همین گونه عمل می شود (اعرابی .)73 :1379 ،اگر محمیط دارای ثبمات بمود و اگمر سمازمان از
نوعی تکنولوژی استفاده کند که یکنواخت و عادی باشد و نیز دوایر سازمان وابستگی زیمادی بمه یکمدیگر
نداشته باشند ،چنین ساختاری بسیار موثر واقع خواهد شد .تعیین هدف های سازمان در گرو کارآیی داخلی
سازمان و تخصص فنی آن است؛ چنین سازمانی کوچک یا متوسط است ،تکنولموژی عمادی و یکنواخمت،
کارآیی درون سازمانی و کوچک بودن سازمان بدین معنی است که می توان آن را از طریق سلسله مراتمب
اداری (به صورت عمودی) هماهنگ و کنترل نمود (دفت ،ترجمه اعرابی و پارساییان.)366 :1380 ،
-2ساختار مبتنی بر محصول يا بازار
اگر ساختار سازمانی برحسمب نموع وظیفمه تهیمه شمده باشمد ممی تموان آن را تغییمر داد و بما توجمه بمه نموع
محصوالت تولیدی تنظیم کرد .سازمانی که ساختار آن بر حسب نوع محصول باشمد انعطماف پمذیری نسمبتاً
زیادی دارد و می تواند تغییر کند ،زیرا واحدها کوچکتر می شوند و می توانند خمود را بما تغییمرات محمیط
وفق دهند .گذشته از این ،در سازمانی که ساختار آن بر حسب محصول باشد ،تصمیم گیری به صورت غیر
مت مرکز است .زیرا در سلسله مراتب اختیارات ،مدیران رده پایین از اختیارات بیشتری برخوردارند .برعکس
 ،سازمانی که ساختار آن برحسب نوع وظیفه یا تخصص است ،تصمیمات بر عهمده بماالترین مقمام سمازمان
گذارده می شود و به صورت متمرکز عمل می کند .ساختار مبتنی بر نوع محصول دارای چندین نقطه قوت
است .سازمانی که دارای چنین ساختاری است می توانمد سمرعت خمود را بما تغییمرات محمیط وفمق دهمد و
محصوالت چشمگیری عرضه نماید .یکی از نقاط ضعف ساختار سازمانی مبتنی بر نوع محصول ایمن اسمت
که سازمان نمی تواند از «صرفه جویی حاصل از مقیاس» استفاده کند .در چنین سمازمانی از انبموه تحقیقمات
خبری نیست و سازمان باید برای هر واحد (هر بخش) وسایل و تشکیالت تحقیقاتی فمراهم آورد .مشمکل و
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مسأله دیگر این است که خطوط تولید جدا از یکدیگر کار می کنند و ایجماد همماهنگی بمین ایمن واحمدها
مشکل است (دفت ،ترجمه اعرابی و پارساییان)371-75 :1380 ،
-3ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیايی
یکی دیگر از گروه بندی هایی که در ساختار سازمانی رعایت می شود توجه نمودن به مصرف کنندگان یما
مشتریان محصوالت سازمان است .منطقه جغرافیایی متداول ترین روشی است که در این ساختار مورد توجه
قرار می گیرد و می کوشد تا همه نیازهای ذی ربط آن ناحیه را تأمین نماید .در این سازمان ها مسأله ایجماد
هماهنگی در بین واحدهای هر منطقه مورد تأکیمد و توجمه اسمت و سمازمان نممی کوشمد بمین هممه منماطق
جغرافیایی یا در سراسر کشور هماهنگی ایجاد کند.
-4ساختار پیوندی
واقعیت این است که در دنیا سازمانهایی هستند که ساختار آنها به صورت هیچ یک از روش های یاد شمده،
یعنی مبتنی بر وظیفه ،مبتنی بر نوع محصول یا بر حسب مناطق جغرافیایی نیسمت .امکمان دارد سماختار یمک
سازمان به گونه ای باشد که آن را پیوندی بنامند ،یعنی ترکیبی از ساختار مبتنی بر نموع محصمول و سماختار
مبتنی بر نوع و ظیفه (یا اینکه ترکیبی اسمت از سماختار مبتنمی بمر نموع محصمول و سماختار مبتنمی بمر منماطق
جغرافیایی) ،سازمانی که دارای چنین ساختاری باشد به اصطالح «ساختار پیوندی »1نامیده می شود (اعرابی،
 .)79 :1379از نظر محتوایی ،ساختار پیوندی بسیار شبیه ساختار سازمانی است کمه مبتنمی بمر نموع محصمول
است .ساختار پیوندی مناسب محیط هایی است که نامطمئن هستند ،زیرا بخش های تولید باید بمه گونمه ای
طراحی شوند که با توجه به تغییرات محیط بتوانند ابتکار عمل به خرج دهند و سازمان از نظر محیط خارجی
اثربخش باشد .معموالً شرکت هایی که از چنین ساختاری اسمتفاده ممی کننمد بمزرگ و گسمترده انمد ،بایمد
بتوانند به منابع کافی دست یابند و نیاز بخش های مختلف خود را تأمین نمایندو معموالً هدف چنین سازمان
هایی تأمین رضایت مشتریان ،داشتن ابتکار عمل ،نوآوری و در نهایت کارآیی دوایری است که جنبه عملی
Hybrid Structure
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و تخصصی دارند .سازمانی که چنین چنین ساختاری دارد ،می تواند بسیاری از نقاط ضعف همر یمک از دو
ساختار را بپوشاند و از مزایای هر دو بهره مند گردد (دفت ،ترجمه اعرابی و پارساییان.)378-83 :1380 ،
-5ساختار ماتريسی
سازمان هایی که چندین نوع محصول یا خدمت ،تولید یا ارائه می کنند ،می توانند از نوعی سماختار بمه نمام
ساختار ماتریسی 1استفاده کنند .اگر سازمان در وضع و محیطی قرار گیرد که هیچ یک از سه ساختار مبتنمی
بر نوع محصول ،وظیفه و منطقه جغرافیایی را مناسب خود نداند ،می تواند از ساختار ماتریسی استفاده کند و
دوایر و بخش های خود را از نظر افقی هماهنگ نماید.
از ویژگی های منحصر به فرد ساختار ماتریسی این است کمه سمازمان بمه صمورت همم زممان دارای همر دو
ساختار مبتنی بر نوع محصول و وظیفه می شود (دفت ،ترجمه اعرابی و پارساییان ،)1383 :1380 ،و به جای
آنکه همانند سازمان پیوندی به قسمت های جداگانه تقسیم شود مدیران واحمدهای تخصصمی و واحمدهای
تولیدی اختیارات کامالً برابر دارند و کارکنان و اعضای سازمان باید گزارش خود را به ممدیران و رسسمای
هر دو واحد بدهند .ساختار ماتریسی سازمان را قادر می سازد تا تقاضماهای ضمد و نقمیض محمیط را تمأمین
کند .سازمانی که چنمین سماختاری داشمته باشمد ممی توانمد منمابع خمود را (تجهیمزات و نیمروی انسمانی) بمه
محصوالت گوناگون تخصیص دهد و سازمان می تواند خود را با شرایط متغیر محمیط خمارجی وفمق دهمد
(برنز .)349-68 :1984 ،از نقاط ضعف ساختار مزبور این است که برخی کارکنان باید گزارش خمود را بمه
دو رئیس بدهند که احتماالً از این بابت سردرگم و مستأصل می شوند؛ همچنین این نموع سماختار سمازمانی
باعث می شود که مدیران و مسئوالن واحدها و سرپرستان دوایر مقدار زیادی از وقت خود را در جلسه ها و
شوراها بگذرانند (بارتلت و گوشال.)138-1990:45 ،

Matrix Structure
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نمودار  -8انواع ساختارهای عملی بر اساس گروه بندی فعالیت های سازمان
مدیر کل اجرایی
بر حسب نوع وظیفه
بر حسب فرایند کارها
بر حسب میزان معلومات،
سطح مهارت و رشته علمی

تولید

بازاریابی

گروه بندی بر
حسب نوع
فعالیت

مهندسی

مدیر کل اجرایی

خط تولید شماره 1

خط تولید شماره 2

بر حسب محصول
بر حسب نوع خدمت
بر حسب طرح های اجرایی
بر حسب مرکز سود

گروه بندی بر
حسب نوع
محصول

خط تولید شماره 3

مدیر کل اجرایی

بر حسب منطقه جغرافیایی
بر حسب مشتری و مصرف کننده
بر حسب بخش هایی از بازار

گروه بندی بر
حسب نوع
مصرف کننده

کانادا

دایره غرب امریکا

دایره شرق امریکا

مدیر کل اجرایی

تولید

بازاریابی

ماتریسی
پیوندی

تولید شماره 1
تولید شماره 2

سازمان های
دو ساختاری

(منبعNadler, David And Tushman, Michael. 1988. Strategic :
)Organization Design, Glenview, III: Scott Foresman, p.968.

تکنولوژي (نحوه انجام كار)
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دراینجا منظور از تکنولوژی نحوه وفرایندهای انجام کار است که شامل تکنولوژی تولید ،تکنولوژی اطالعات،
تکنولوژی خدمات ،فرایندهای مالی ،بازاریابی و دیگر فرایندها می باشد.
محیط

اگر سازمان را یک سیستم فرض کنیم سیستم بزگتری آنرا محاط می نماید که شامل عناصر سیاسی و امنیتی ،فرهنگی
و اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی است .بحث محیط و سازمان و مرز بین آنها اصوال یک بحث اعتباری است .عواملی که
دراختیار تصمیم گیرندگان است عوامل درونی دانسته می شود و عواملی که خارج از اختیار تصمیم گیرندگان باشد عوامل
خارجی محسوب می شود .برای تجزیه و تحلیل محیط می توان آنرا به الیه های مختلف و هر الیه را با عوامل مختلف در نظر
گرفت.
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نگرش هاي مختلف به مديريت
نگرش فرايندي به مديريت1

این نگرش به وظایف مدیریت میپردازد .بطور خالصه ،محور توجه این نگرش تقسیم گرائی است ودستاورد آن سه
وظیفه اصلی مدیریت برنامهریزی ،اجرا و کنترل می باشد.
نگرش روابط انساني به مديريت2

این نگرش به انسان میپردازد و سازمان را به عنوان مجموعهای از انسانها تلقی مینماید.محور توجه این نگرش انسان
گرایی می باشد و دستاورد آن روابط بین انسانهاست.
نگرش علمي (كمي) به مديريت3

این نگرش به روش انجام کارها یا به مجموعهای از فعالیتهای مختلف میپردازد .محور توجه این نگرش تخصص
گرایی می باشد و دستاورد آن روشهای انجام کاراست.
نگرش سیستمي به مديريت4

با معرفی تئوری عمومی سیستم ها در اواسط قرن بیستم توسط برتاالنفی ،این نگرش به دنیای علم ارائه شد .بر اساس
این نگرش عمومی ،میتوان رویکردی جامع گر به علوم مختلف داشت .این نگرش مانند سه نگرش اول دستاورد جدیدی
برای مدیریت ندارد  ،بلکه با رویکردی جامع به سه نگرش قبلی میپردازد .به نوعی میتوان گفت که محور توجه این نگرش
جامع گرایی و دستاورد آن یکپارچگی است( .نمودار .)6-1

نمودار  :6كاركرد تئوريهاي سیستميبراي مديريت :ايجاد هماهنگي عمودي میان تئوريهاي مديريت
شيوه مديريت
وظايف مديريت
روش انجام کار
منبع :اعرابی ،سید محمد (  ،) 1384مبانی فلسفی تئوری های مدیریت ،جزوه کالسی دوره دکترا ،انتشار نیافته.

1- Process Approach to Management.
2- Human Resource Approach to Management.
3-Scientific Approach to Management.
4 -Systematic Approach to Management.
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نگرش اقتضايي به مديريت1

این نگرش در حیطه مصلحت و رابط بین علم و عمل است .کسی که مهارتهای اقتضایی باالیی دارد ،میبایست :اوالً
تمامیمهارت های قبلی را داشته باشد ،ثانیاً درکی خوب از شرایط داشته باشد و ثالثاً بر اساس آن شرایط ،سازگاری با شرایط
را تشخیص دهد .به این ترتیب ،تئوریهای اقتضایی نیز مانند سه نگرش اول دستاوردی جدید برای مدیریت ندارد ،بلکه
محور توجه آن جامعه نگری ودستاورد آن سازگاری می باشد.
نمودار  :7كاركرد تئوريهاي اقتضايي براي مديريت

تئوری
شیوه مديريت
وظايف مديريت
روش انجام کار

عيل

منبع :اعرابی  ،سید محمد (  ،) 1384مبانی فلسفی تئوری های مدیریت  ،جزوه کالسی دوره دکترا  ،انتشار نیافته.

نگرش استراتژيک به مديريت
نگرش استراتژیک ارتباط بین ذهن و عین را برقرار میکند .در این نگرش مسائل به دو سطح استراتژیک و عملیات
تقسیم می شوند .سطح استراتژیک (مفهومی) مربوط به مسائل ذهنی است و سطح عملیات (مصداق) مسائل عینی را تحت
پوشش قرار میدهد.
نگرش استراتژیک در واقع ،کلیه مباحث مطرح شده در مدیریت و یا هر علمی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی
مطرح می کند .یعنی ضابطه اصلی «سطح بندی کردن» موضوعات توسط نگرش استراتژیک است .برای تشریح بیشتر این
نگرش ابتدا فلسفه استفاده نگرش استراتژیک در مدیریت و سپس شرح کامل آنرا دراین فصل ارائه خواهیم کرد.

1 - Contingency Approach to Management.
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جدول  :1نگرشهاي مختلف به مديريت

رديف

نگرش

محور توجه

دستاورد

1

فرايندی

تصمیم گیری

وظایف مدیریت

2

روابط انسانی

انسان گرایی

روابط بین انسانها

3

عليی(کيی)

تخصص گرایی

روشهای انجام کار

4

سیستيی

جامع گرایی

یکپارچگی

5

اقتضايی

جامعه گرایی

سازگاری

6

استراتژيک

آرمان گرایی

هم افزایی

منبع :اعرابی  ،سید محمد (  ،) 1384مبانی فلسفی تئوری های مدیریت  ،جزوه کالسی دوره دکترا  ،انتشار نیافته.

فلسفه رويکرد نگرش استراتژيک

فلسفه رویکرد استراتژیک از حرکت است ومقوله «حرکت» رکن رکین فلسفه است.
در مقاله حرکت آمده

است1:

حركت خروج تدریجی شی از قوه به فعل ،امری مستمر است که هر نوع تغییر درجهان از طریق آن میشود و وصول
به هر غایت و هدفی به واسطه حرکت مقدور میگردد .چنانچه متحرک به غایت خویش برسد دیگر حرکت بیمعنی و
مهمل می گردد لهذا هدف و کمال غائی خلقت به نحوی از سوی خالق متعال تعیین شده که وصول بدان در ظرف زمان و
مکان ممتنع میباشد که ما از هدف و کمال غائی انسان و جوامع انسانی به «وضعیت مطلوب» تعبیر نمودیم که وضعیتی فرای
زمان و مکان است و متحرک در همه حال بسوی آن میل میکند.
همانطور که حرکت بدون «هدف و غایت (مطلوب) ممتنع است ،حرکت بدون «جهت» نیز ممتنع است و نظر به اینکه
کمال غایی (وضعیت مطلوب) انسان و جوامع انسانی در عالم خلقت مقولهای ورای زمان و مکان است لذا «جهت حرکت»
نیز مقوله ای ورای زمان ومکان بوده و از تغییرات زمان و مکان تاثیر نمیپذیرد که ما از آن تحت عنوان «جهت كلي حركت»

(مسیر حرکت استراتژی نامیده می شود).یاد نمودیم.

 -1اعرابی ،سید محمد ( .)1387مجموعه مقاالت مدیریت ،تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.
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از آنجا که انسان و جوامع انسانی در بستر زمان و مکان قرار و مکلف به حرکت عینی و میل به کمال هستند و همچنین
با توجه به قابلیت انقسام حرکت و تجرید و انتزاع آن به اجراء و اقسام فرضی میتوان مبادی و مقاصدی نسبی برای حرکت
در نظر گرفت که متحرک در هر زمانی در یکی از آنها قرار دارد لذا انجام صحیح حرکتها موکول به

«شناخت وضعیت

موجود» (مبدا) و توصیف وضعیت مناسب (مقصد) و طراحی و تنظیم دقیق «كیفیت انتقال از وضعیت موجود به سوي وضعیت

مناسب» (مسیر حرکت سیاست یا خط مشی گفته می شود) میباشد و تحقق این مهم مستلزم از شاخصهایی است .معرف
«وضعیت مطلوب» و «جهت کلی حرکت» باشد.
الزم به یادآوری و تذکر است که ویژگی ورای زمان و مکانی «وضعیت مطلوب» و «استراتژی حرکت» و بهرهگیری از
شاخصهائی که بر اساس آنها تعریف شدهاند موجب ایجاد انسجام و هماهنگ درکلیه شناسائیها ،توصیفات و طراحیها میشود
و از هرگونه تشتت و تلون در حرکت جلوگیری میکند .لذا همه حرکتها درتمامی مقاطع جلوه گاه و ظهور غایت بوده و در
هر شرایطی اعم از ضیق و سعه بستر ،حرکت با ثبات کامل در راستای «غایت» محقق میشود .در نتیجه محدودیتها و کمبودها
و تهاجمها و تهدیدها حتی در بحرانیترین شرایط کار ساز نبوده و نمیتواند مجموعه را به بن بست و انفعال بکشاند و از
جهت و غایت خود منحرف سازد بلکه پویندگان این طریق به مصداق «کانهم بنیان مرصوص» و «کالجیل الراسخ» همواره
برای نیل به «مطلوب» خویش و تقرب و نزدیکی بدان و حفظ «استراتژی حرکت» پافشاری می کنند ودر بدترین و بهترین
شرایط ،استراتژی و مطلوبی واحد را مد نظر دارند و با نظر به زمان و کان در راستای استراتژی ،بهترین سیاست یا خط مشی را
برای حصول به مقاصد انتخاب میکنند و لذا برنامهریزیها و طراحیها همیشه و در همه حال از ثبات و انسجامیکامل برخوردار
است.
همچنین نظر بهاینکه «وضعیت مناسب» برای زمان و مکان معینی توصیف میشود که با انجام حرکت ،بدان دست
می یابیم و از آن گذر میکنیم لذا پس وصل بدان «وضعیت مناسب» مرحله قبل (که بدست آمده)« ،وضعیت موجود» برای
حرکتهای بعدی است و به همین ترتیب در بردار زمانی ،سلسله این وضعیتها در حول استراتژی حرکت شکل میگیرند و از
این رو استمرار حرکت بر اساس استراتژی حرکت موجب میل و تقرب به «وضعیت مطلوب» میگردد .این مطلب در
نمودار 8-1نمایان است:
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نمودار :8–1شماي كلي نظريه حركت

خواسته ،ذهنیت ،آرمانها

استراتژی

وضعیت مطلوب

داشته ،عینیت ،امکانات
وضعیت مناسب

سیاست یاخط مشی

وضعیت موجود

منبع :اعرابی ،سید محمد ( .) 1387مجموعه مقاالت مدیریت ،تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.

تشريح نگرش استراتژيک

بررسی دیدگاه صاحب نظران مدیریت استراتژیک نشان می دهد که ضابطه اصلی نگرش استراتژیک این است که کلیه
مباحث مطرح شده در مدیریت و یا هر علمی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح کند .یعنی ضابطه اصلی «سطح
بندی کردن» موضوعات توسط نگرش استراتژیک است (اعرابی .)1385 ،این نگرش رویکردی جدید و عام است که
موضوعات را در دو سطح عینی و ذهنی طبقه بندی میکند .در واقع ،هدف از چنین نگرشی این است که به موضوعات
پیرامونی در سطح مفهومی و مصداقی توجه شود .به طورکلی در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی ،مفهومی،
نظری(تئوریک) وکیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی مسائل به صورت عینی ،عملی و کمی عنوان می شوند .مسائل
ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می دهند و یک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه می کنند که مبنای عملی (عملیاتی شدن)
قرار می گیرد.
بر این اساس ،مالکهایی که در ادبیات مدیریت برای تفکیک استراتژیک از عملیات مطرح میشود ،مانند سطح
(کالن یا خرد) ،زمان (بلندمدت یا کوتاهمدت) ،اهمیت (با اهمیت و بیاهمیت) ،سلسله مراتب سازمانی (سطح باال یا پایین
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سازمانی) ،توجه به محیط (توجه کم به محیط و توجه زیاد به محیط) ،کلی یا جزئی بودن و از این قبیل ،نمیتوانند مبانی متقن
و معقولی برای تعیین ضابطه استراتژیک بودن موضوعات باشند؛ چه اینکه ممکن است فعالیتی ،بلندمدت باشد ولی در عین
حال عملیاتی باشد مانند برنامهریزی پروژههای سد سازی که جزئیات تمامی فعالیتها در شبکهای پیچیده برای سالهای آتی
را تعیین میکند .بنابراین ،به نظر میرسد مالک و ضابطه تشخیص و تعیین استراتژیک بودن موضوعات در عینی -ذهنی بودن
آنها نهفته و میتواند مالک مناسبی برای تمایز نگرشهای عملیات از استراتژیک محسوب گردد.
تئوری های استراتژیک میان دو مفهوم عینیت و ذهنیت تفاهم و وحدت ایجاد میکنند .مدیریت بطور خالصه چیزی
نیست جز تصمیم گیری و اجرا (فکر و عمل) .این دو بعد در درون هر سه نگرش اولی به مدیریت قابل شناسایی و تشخیص
است و تفاوت و تقابل آنها همواره نتایج عملکرد مدیریت را تحت تاثیر قرار میدهد.
نمودار : 9-1كاركرد تئوريهاي استراتژيک براي مديريت :ايجاد وحدت

عینیت گرايي

ذهنیت گرايي

عملیات

استراتژيک

سطح استراتژیک می تواند مبنای عمل قرارگیرد و زمانی نتیجه مطلوبی از اینکار حاصل خواهد شد که در این سطح
(سطح مفهومی و نظری) طرح و تصمیم درستی (به مقتضای شرایط ،هماهنگ با همه ابعاد و اعضای سیستم و متکی بر علم
مدیریت) اتخاذ شود .سطح عملیات قاعدتاً ،تابع سطح ذهنیت است اما ممکن است الزاماً آنچه را که در آن سطح تجویز شده
به اجرا در نیاورد .تئوری استراتژیک در ارتباط بسیار نزدیک با تئوریهای مدیریت قرارمیگیرد و ضمن تایید دو نگرش
سیستمی و اقتضایی ،به ارائه یک مدل مفهومیبرای دستیابی به نتایج مطلوب حاصل از مدیریت میپردازد که آن را به عنولن
همافزایی میشناسیم.
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نمودار : 10-1نگرش استراتژيک و هم افزايي

نگرش
روابط انساني

نگرش علمي

نگرش فرايندي

منبع :اعرابی  ،سید محمد (  ،) 1384مبانی فلسفی تئوری های مدیریت  ،جزوه کالسی دوره دکترا  ،انتشار نیافته.

نگرش سیستمي

همافزايي

نگرش اقتضايي

فرآيند مديريت در دو سطح استراتژيک و عملیات

با استفاده از نگرش استراتژیک در مدیریت ،فرایند مدیریت در دوسطح استراتژیک و عملیات قابل تقسیم
می باشد(.نمودار.)11-1
نمودار :11-1فرايند مديريت در دوسطح استراتژيک و عملیاتي

تدوین استراتژیک

اجرای استراتژیک

کنترل استراتژیک

عملیاتی کردن

عیني

ذهني

سطح خواسته

برنامه عملیاتی

اجرای عملیات

سطح داشته
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کنترل عملیاتی

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ،اجرا و کنترل در سطح مفهومی و استراتژیک می باشد .به
عبارت دیگر مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی(تدوین) استراتژیک ،اجرای استراتژیک وکنترل
استراتژیک می باشد.
سطوح مدیریت استراتژیک

در برخی ازسازمانها استراتژیها در سه سطح از سازمان/شرکت تعیین میشوند ودر برخی از سازمانها
ممکن است در دوسطح تعیین شوند(معموال سطح کل سازمان /شرکت و سطح واحدهای کسب و کار
یکی است) .سطوح سهگانه مدیریت استراتژیک عبارتند از:
سطح سازمان/شرکت1

هدف از تدوین استراتژی در این سطح ،هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن است .در
واقع جهت حرکت کل گروه سازمانی در این سطح مشخص میشود و اهداف و مقاصد عمومی به منظور
نیل به آنها تعیین میشونداستراتژیهای این سطح را استراتژیهای شرکت/سازمان 2مینامند
سطح بخشی/واحد تجاری استراتژیک/کسب

و کار3

در برخی ازسازمانها که دارای واحدهای مستقل مختلفی هستند ،در راستای ماموریت و استراتژی های
سطح سازمان ،برای هر کدام از کسب وکارها /واحدهای تجاری استراتژیک سازمان نیز اهداف
واستراتژیهایی تعیین میشود .به استراتژیهای این سطح استراتژیهای کسب و کار 4اطالق میشود.
سطح وظیفهای

5

1

Corporate level
Corporate strategies
3
Strategic Business Unit (SBU) level
4
Business strategies
5
Functional level
2

30

در این سطح نیز بر اساس اهداف و استراتژیهای سطوح باالتر برای هر کدام از وظایف واحدهای
تجاری استراتژیک ،استراتژی وظیفهای تعیین میشود .مسئولیت بزرگتر و اصلی مدیران این سطح ،اجرا یا
پیاده کردن استراتژیها و برنامههای استراتژیک سازمان است .برای سطح وظیفهای ممکن است مجموعهای
از استراتژیها وجود داشته باشد که هر کدام در جهت استفاده بهینه از منابع در دسترس به منظور کمک به
استراتژیهای سطح کسب وکار تدوین میشوند .استراتژیهای این سطح را استراتژیهای وظیفهای

1

میگویند .درسازمانهای مختلف بنا برنوع فعالیت و اندازه سازمان وظیفه های مختلفی درنظر گرفته
می شود.
باید توجه داشت که بین سه سطح سازمان ،بخش و وظیفهای ،تعامل و وابستگی بسیار نزدیکی وجود
دارد و باید بصورت یک کل 2در نظر گرفته شوند تا منجر به موفقیت سازمان شوند .و نیز باید هدفهای
همدیگر را پوشش دهند و میانشان سازگاری و هماهنگی برقرار باشد .این سه سطح در نمودار15نشان داده
شده است.
نمودار :15سطوح مدیریت استراتژیک

C. S.
B. S.
F. S.

Functional strategies
Whole
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 -1این سطوح همه استراتژیک هستند و هر چه از باال به پایین خرد میشوند به سطح عملیات نمیرسند.
ویژگی استراتژیک این است که زمان و مکان ندارد و به محض اینکه قید زمان اضافه شود ( 5ساله50 ،
ساله و ).. .از سطح استراتژیک به سطح عملیات تبدیل میشود.
 -2قلمرو مباحث میتواند کل سازمان ،بخش و وظیفه را شامل شود و با حفظ شرط مفهومیبودن
همچنان در سطح استراتژیک باقی بماند.
 -2هر سطح نسبت به سطح باالیی خود اجرایی 1محسوب میشود نه عملیاتی.2
چالش هياهنگی استراتژيک در سازمان

با طراحی واحدهای سازمانی وتعیین ادارهها وبخشهای داخلی ،کارهای سازمان میان واحدهای اصلی
تقسیم میشود و امکان استانداردکردن کارها و تخصصیکردن فعالیت کارکنان فراهم میگردد؛ ولی
موفقیت سازمان در تحقق اهدافش ،مستلزم هماهنگ ساختن فعالیتهای مذکور است .در واقع بدون
هماهنگی ،احتمال بروز تأخیر و اتالف وقت در انجام فعالیتها ،پروژهها و برنامهها افزایش مییابد و ممکن
است سازمان با عجز و ناکامی مواجه شود.
لذا اگرچه تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است ،اما آنچه مهمتر به نظر
می رسد وجود هماهنگی بین عناصر سازمان و نیز استراتژی های مختلف آن می باشد.
در ادبیات مدیریت استراتژیک ،پنج رابطه و هماهنگی وجود دارد که عبارتند از :
رابطه :1میان استراتژی سازمان و استراتژی های وظیفه ای ،برای ایجاد هماهنگی بیرونی (عمودی)
رابطه :2میان استراتژی های وظیفه ای ،برای ایجاد هماهنگی بیرونی (افقی)

1 - Implementation.
2 - Operation.
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رابطه :3میان استراتژیهای وظیفه ای(به عنوان مثال منابع انسانی) و زیر سیستم هایش ،برای ایجاد
هماهنگی درونی (عمودی)
رابطه :4میان زیر سیستم های استراتژیهای وظیفه ای  ،برای ایجاد هماهنگی درونی (افقی)
رابطه :5میان زیر سیستم های استراتژیهای وظیفه ای با استراتژیهای سازمان ،برای ایجاد هماهنگی
بیرونی (عمودی).
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نيودار :16چالش هماهنگی در سازمان
استراتژي سازمان
استراتژي كسب وكار
رابطه 1

استراتژي ساختار

استراتژي منابع انساني

استراتژي تکنولوژي

استراتژي بازريابي

استراتژي IT

رابطه 2
رابطه 3

رابطه 5

استراتژي آموزش و توسعه

استراتژي جذب

استراتژي ارزيابي عملکرد

رابطه 4

جيع بندی
در این جزوه برای بیان چالش هماهنگی که زیربنای مبحث هماهنگی در سازمان محسوب می شود در ابتدا ارکان،
اهداف و ابزار مدیریت بحث شد و سپ س بعد از مروری به نگرشهای موجود به مدیریت ،نگرش استراتژیک به طور مبسوط
بیان شد .درواقع نگرش استراتژیک رویکردی جدید و عام است که موضوعات را در دو سطح عینی و ذهنی طبقه بندی
می کند .در واقع ،هدف از چنین نگرشی این است که به موضوعات پیرامونی در سطح مفهومی و مصداقی توجه شود .این
نگرش ،نگرشی است عام که در تمامیعلوم میتواند کاربرد داشته باشد .در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی،
مفهومی ،نظری( تئوریک) و کیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی مسائل به صورت عینی ،عملیاتی ،عملی و کمی
عنوان می شوند وسپس بعداز بیان مفهوم مدیریت استراتژیک به سطوح مدیریت استراتژیک و چالش هماهنگی استراتژیک
سازمان اشاره شد.
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