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   اخالقی گیري تصمیم بین راهبردي هماهنگی مفهومی الگوي
 عملکرد با انسانی منابع و

  
   2زاهدي السادات شمس دکتر، *1رفیعی محمود
  ایران فضایی سازمان مهندسی پژوهشکده .1

 طباطبایی عالمه دانشگاه حسابداري، و مدیریت دانشکده مدیریت، گروه .2
  

 )91.07.08 پذیرش: تاریخ ،91.02.11 دریافت: (تاریخ

  چکیده
 و اخالقـی  احکام به باید خود، بقاي تضمین و موفقیت به دستیابی براي ولی است سود کسب و کارایی افزایش ها سازمان اصلی هدف چند هر زمینه:

 پذیر امکان را واالتري اهداف به دستیابی تا کنند تلفیق سازمان اقتصادي اهداف با را انتظارات اینگونه و دهند نشان مناسب واکنش اجتماعی انتظارات
 فرهنـگ  نیز و راهبردها و اهداف با انسانی منابع فرایندهاي و ها سیاست بین مناسب هماهنگی و پیوند مستلزم سازمان موفقیت دیگر، سوي از سازند.

 آن عملکرد بر مثبتی آثار تواند می نیز انسانی منابع راهبرد و اخالقی گیري تصمیم هاي راهبرد میان هماهنگی میان این در است. سازمانی هاي ارزش و
  .باشد داشته

 یـک  )SRP,S( راهبـردي  مرجـع  نقـاط  نظریـه  مبناي بر شده تالش راهبردي هماهنگی ایجاد الگوهاي بر مروري ضمن مطالعه این در کار: روش
 بـدین  شـود.  ارائـه  سازمان عملکرد ارتقاي جهت انسانی منابع راهبرد و اخالقی گیري تصمیم هاي روش بین مناسب هماهنگی جهت راهبردي الگوي
 توجه مرجع نقطه دو از گیري بهره با و بررسی اخالقی گیري تصمیم هاي گونه فرهنگ، و انسانی منابع راهبرد اخالق، مفاهیم تعریف ضمن ابتدا لحاظ

 ارتبـاط  آن از پـس  و جانمایی، بعدي دو ماتریس یک در فرهنگ و انسانی منابع اخالق، راهبردهاي شناسی گونه شدید و کم کنترل و خارج و داخل به
   شود. می ارائه مفهومی مدل عنصر، سه بین هماهنگی و انطباق با گیرند. می قرار هماهنگی مبناي و مشخص یکدیگر با ها گونه این

 و انسـانی  منـابع  راهبـرد  اخالقـی،  گیـري  تصمیم راهبرد مختلف هاي گونه از یک هر بین هماهنگی مطالعه این در شده ارائه مدل مبناي بر ها: یافته
  شود. منجر آن عملکرد افزایش به تواند می سازمان یک در فرهنگ راهبرد

 نقـاط  یـا  جانبه همه الگوي و طبیعی الگوي عقالیی، الگوي کرد. استفاده کلی راهبرد سه از توان می راهبردي هماهنگی برقراري براي گیري: نتیجه
   نمایند. اقدام مناسب راهبرد انتخاب به راهبردي مرجع نقاط به نسبت خود موجود وضعیت تعیین با توانند می ها سازمان راهبردي. مرجع

 هماهنگی عملکرد، راهبرد، مرجع نقاط کار، اخالق انسانی، منابع راهبرد اخالق، ها: واژه کلید

  

  سرآغاز
 از متـأثر  کارکنـان  و مـدیران  اقـدامات  و رفتارها از بسیاري

 بـه  توجـه  عـدم  دارد. اخالق در ریشه و بوده اخالقی هاي ارزش
 ایران مانند جوامعی در ها سازمان مدیریت در کار و کسب اخالق

                                                                          
Mr_rafiey@yahoo.com : الکترونیک نشانی ول:ؤمس نویسنده*    

 سوي از و هستند دیرینه اخالقی هاي ارزش داراي سو یک از که
 معضالتی تواند می دارند توجهی قابل فاصله مدرن دنیاي با دیگر
 در افـراد  قضاوت میان این در نماید. ایجاد ها سازمان براي بزرگ
 و برکمیـت  کارهـا  بـودن  اخالقـی  غیـر  یا و بودن اخالقی مورد

 و سـود  (افـزایش  سـازمانی  موفقیـت  نتیجه در و آنها کار کیفیت
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 اسـت  ذکـر  قابل خصوص این در دارد. توجهی قابل تأثیر درآمد)
 180 بـین  در المللـی  بـین  شـفافیت  سـازمان  اعالم اساس بر که

 در را ها سازمان فسادگریزي هاي شاخص 168 رتبه ایران کشور،
 دهـد  مـی  نشـان  وضـعیت  این ).1است( کرده کسب 2009 سال

 فاصـله  مطلـوب  وضـعیت  بـا  ایرانـی  هاي سازمان در کار اخالق
 و دارد حـداقلی  نقـش  افـراد  رفتـار  هدایت در قانون دارد. زیادي

 مقـررات  و قـوانین  از تبعیـت  و رعایت به ملزم را افراد ها سازمان
 بسـیار  رفتارهـا  هـدایت  در اخالقیـات  شـمول  دامنه اما کنند. می

 از اجتمــاعی انتظــارات افــزایش بــا بعــالوه ).2اســت( تــر وســیع
 حقـوق  زیسـت،  محـیط  ماننـد  مسائلی به نسبت جوامع ها سازمان

 کـاهش  و اسـتخدام  برابـري  معلـولین،  هـا،  اقلیت کودکان، زنان،
 در اخالقـی  اصـول  رعایت عدم اند. شده تر حساس انسانی نیروي
 سـازمان  بـراي  را مشـکالتی  توانـد  می بیرونی ذینفعان با برخورد

 در و ببـرد  الؤسـ  زیر را آن اقدامات و سازمان مشروعیت و ایجاد
 دهد. قرار تأثیر تحت را سازمان سود و عملکرد نهایت

 همـاهنگی  و پیونـد  مستلزم سازمان موفقیت دیگر، طرف از
 و اهـداف  بـا  انسـانی  منـابع  فرایندهاي و ها سیاست بین مناسب

 سـازمانی  هـاي  ارزش و فرهنـگ  حاکمیـت  (راهبردها)، راهبردها
ــاي نقــش از یکــی اســت. ــدیریت مهــم ه ــابع م ــانی من  در انس
 محـوري  هـاي  ارزش توسـعه  بـاال،  عملکـرد  داراي هاي سازمان
   است. تجاري راهبردي گیري جهت به آن دادن ربط و سازمان
ــه راهبــردي نگــرش در ــه مســائل مــدیریت، ب  ســطح دو ب

 (مفهـومی)  راهبـردي  سطح شوند. می تقسیم عملیات و راهبردي
 مسـائل  (مصـداق)  عملیات سطح و است ذهنی مسائل به مربوط
 جـاي  بـه  هـا  سـازمان  بیشتر دهد. می قرار پوشش تحت را عینی

 راهبردهـاي  از اي مجموعـه  از واحـد،  و جامع راهبرد یک داشتن
 شرکت از مختلفی سطوح در یک هر که کنند، می استفاده مرتبط

 راهبرد سطوح سایر با راهبرد سطوح از یک هر شوند. می طراحی
 موفق بخواهد شرکت کل اگر و دارند هماهنگی و نزدیک تعامل
 باشـند.  همسو و یکپارچه سطوح همه در راهبردها این باید شود،
 برقرار را فوق هماهنگی توان می چطور که است این اصلی سؤال
 ایـن  بـه  گـویی  پاسخ براي بنیادي و کاربردي هاي پژوهش کرد؟

 راهبردي مدیریت الگوهاي و ها تئوري از جدیدي ي حوزه سؤال،
ــود را ــاي اســت. آورده بوج ــرح الگوه ــده مط ــه در ش ــروه س  گ

 و طبیعـی  الگوهـاي  عقالیـی،  الگوهـاي  شـوند:  مـی  بندي دسته
 گونـاگون  سطوح در تواند می هماهنگی این .جانبه همه الگوهاي

 محتـوایی)  و (سـاختاري  سـازمانی  عناصـر  با و یکدیگر با راهبرد
  شود. برقرار

 راهبـردي  همـاهنگی  که است این بر فرض تحقیق، این در
 منــابع راهبردهــاي و اخالقـی  گیــري تصـمیم  راهبردهــاي بـین 

 عملکــرد توانـد  مــی کـارکردي  راهبردهـاي  عنــوان بـه  انسـانی، 
  دهد. ارتقا را سازمانی

  
    راهبردي مدیریت در هماهنگی چالش

 جهتـی  بـا  تناسب و سازگاري همسویی، معنی به هماهنگی
 و ساختاري سازوکارهاي از اي مجموعه با هماهنگی است. خاص

 بـا  سازمان اجزاي ساختن مرتبط براي که یابد می تحقق رفتاري
 تسـهیل  را سـازمان  هـاي  هـدف  بـه  نیل و رود می بکار یکدیگر

 هاي بخش همه آن طی که است فرایندي هماهنگی ).3کند( می
 یکپارچگی شوند. می ترکیب مشترك هدف کسب براي کل یک

 راهبرد و عملیاتی هاي راهبرد بین خوانی هم ایجاد براي راهبردي
 آن معنـی  به راهبردي هماهنگی واقع در است. ضروري سازمان

 انسـانی،  منـابع  هـاي  زمینـه  در سـازمان  راهبرد چگونه که است
 بـه  توانـد  مـی  .. و رهبـري  بازاریابی، اطالعاتی، فرهنگ، اخالق،

  شود. منجر عملکرد و وري بهره و فرایندها بهبود افزایی، هم
 محصـوله  چنـد  بزرگ هاي سازمان در راهبرد مهم سطح سه
 2کـار  و کســب  راهبـرد  )2 (شرکت) 1بنگاه راهبرد )1 از: عبارتند
 بـر  عالوه راهبرد هر (کارکردي). 3اي وظیفه راهبرد )3 و (تجاري

 نیـز  و دیگر سطوح راهبردهاي با محیطی، شرایط به پاسخگویی
 بـا  و مربوطـه  تجـاري  واحد رقابتی شایستگیهاي و قوت نقاط با

  ).4است( هماهنگ واحد مجموعه یک عنوان به شرکت سطح
 چگونـه  سـازمان  کـه  کنـد  می مشخص سازمان یک راهبرد

 آفرینـی  ارزش شهروندان و مشتریان داران، سهام براي خواهد می
 و جـامع  برنامـه  از اسـت  عبارت راهبرد یک دیگر بیان به نماید.
 بـه  خواهـد  مـی  چگونـه  شـرکت  دهـد  مـی  نشان که جانبه همه

 سـطح  راهبـرد  ).6و 5( یابـد  دسـت  خـود  هاي هدف و ماموریت
 بازارهـاي  در موفق رقابت چگونگی  دربارة (تجاري) کار و کسب
 کـار  و کسب یک که دارد کار و سر موضوع این با و است خاص
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 واحـد  یابـد.  مـی  دست "رقابتی مزیت" به چگونه تجاري) (واحد
 بـا  (مبـارزه  رقـابتی  راهبردهـاي  از است ممکن تجاري راهبردي

 یـا  یـک  بـا  (همکاري مشارکتی یا مزیت) کسب براي رقبا تمام
 شکل دو هر به یا و رقبا) سایر علیه مزیت کسب براي رقیب چند

 چگونـه  سازمان کند تعیین که آنست تجاري راهبرد وظیفه باشد.
 را مـدتش  بلنـد  اهداف و گیرد بکار محیطش درون را خود منابع

   ).7دهد( سازمان را راهبرد آن سازي پیاده نحوة و سازد برآورده
 کسـب  هاي هدف به بخشیدن تحقق براي اي، وظیفه راهبرد

 یـا  تجـاري  واحـدهاي  قالـب  در محصـور  هـاي  شـرکت  یا کار و
 بـزرگ،  شـرکت  یـک  که طور همان ).8شوند( می تدوین خدماتی

 را خـود  راهبرد واحد، هر که دارد تجاري) (واحد کار و کسب چند
 هـاي  حـوزه  از اي مجموعـه  از نیز کار و کسب هر کند، می دنبال
 پیروي خود خاص راهبرد از یک هر که است شده تشکیل کاري

 بازاریـابی،  مـالی،  تولیـد،  از: عبارتند کاري هاي حوزه این کند. می
   اطالعاتی. هاي سیستم و انسانی منابع توسعه، و تحقیق

 سـطوح  از یک هر نزدیک تعامل لزوم و متقابل اثرات بدلیل
 کـل  موفقیـت  و افزایـی  هم ایجاد جهت راهبردها سایر با راهبرد

 هماهنگی باشند. هماهنگ و یکپارچه سطح سه این باید سازمان
 راهبردي هماهنگی را راهبرد گانه سه سطوح در خارجی و داخلی

  گویند. می
  

  اخالقی گیري تصمیم راهبرد و اخالق
 و کـاوش  و گفتگو و بحث به حق و خوبی ماهیت در اخالق

 و حـاالت  کـه  روانشناسـی  برخالف درست و پردازد می پژوهش
 کوشـد  می دهد می قرار بررسی مورد هست چنانکه را انسان رفتار

 چگونـه  زنـدگی  در یـا  باشد باید چگونه انسان که سازد روشن تا
 در اخـالق  ).9یابـد(  دسـت  سعادت و خوشی به تا کند رفتار باید

 بحث ها خوي نیک و بد از که شود می اطالق دانشی به اصطالح
 معنـی  بـه  "اتـوس " یونـانی  واژه از اخالق التین ریشه کند. می

 اند عبارت اخالقیات ).10است( رسوم و آداب یا شخصیتی ویژگی
 ).11گروه( یا فرد کننده هدایت استانداردهاي و هنجارها اصول، از

 بـد  از خـوب  و ناصـحیح  از صـحیح  تشـخیص  معنـی  در اخالق
 از یکـی  عنوان به آنها و بوده فالسفه بحث مورد موضوع همیشه

 مثـال  عنـوان  بـه  اندکه گفته سخن آن مورد در فلسفه هاي شاخه

 و )13افالطـون(  )،12ارسـطو(  نظـر  از اخـالق  تعریف به توان می
 از را اخالقیات قدیم، فالسفۀ بیشتر کرد. اشاره )14هگل( دیدگاه
 قواعـد  مثابـه  بـه  را آن امـروزه  امـا  کردند می نگاه فردي دیدگاه
 نیـز  سـازمان  مطالعـات  در ).15کننـد(  مـی  تلقـی  جمعـی  زندگی
 موضـوعی  یـا  فـردي  امـري  اخـالق  اینکه مورد در نظرات نقطه

 اساسـاً  اخالقیات که معتقدند برخی است. مختلف است، سازمانی
 کـه  باورنـد  ایـن  بـر  دیگر برخی صورتیکه در است. فردي امري

ــات ــوعی اخالقی ــازمانی موض ــوده س ــاي و ب ــاختاري نهاده  س
 بعالوه ).16هستند( آن تضمین دار عهده سازمان در بوروکراتیک

 ).17آورنـد(  مـی  بشـمار   تمدن منشاء را اخالق هایک مانند برخی
 عهـد،  بـه  وفاي رستی،د صداقت، اعتماد، چون مفاهیمی، اخالق

 و عـدالت  دیگـران،  بـه  نسبت تعهد و مسؤولیت احترام، وفاداري،
 گیرد. می بر در را جامعه به خدمت و شهروندي فضائل و مساوات

 چیست، اخالقی رفتار و اعمال از منظور که پرسش این پاسخ در
 و آزادي و آگاهی نظران صاحب بیشتر است کدام اخالقی فعل یا

 رفتـار  انـد.  دانسـته  اخالقی رفتارهاي شرایط از را انجام در اختیار
 و هنجارهـا  هـا،  ارزش بـا  کـه  اسـت  رفتـاري  سـازمانی  اخالقی

   ).19و18باشد( داشته تطبیق سازمان، تجویزي هاي مشی خط
 به نسبت فرهنگ یک در اخالقی قواعد و استانداردها بیشتر

 تفـاوت  یکـدیگر  بـا  مختلـف  هـاي  زمان در و دیگر هاي فرهنگ
 شـود  مـی  باعث اخالقی گرایی نسبیت دیگر، عبارت به ).20دارد(

 در شـود  مـی  نامیـده  صـحیح  عملـی  جامعـه،  یک در که چه آن
 و ابهـام  میـزان  و نشـوند  تلقی صحیح دیگر اي جامعه یا فرهنگ

 جوامـع،  شـدن  بزرگتـر  بـا  یابد. افزایش ها ارزش در تعارض بعضاً
  شود. می کمتر اخالقی اصول اشتراك و بودن روشن میزان

 محـیط  در نادرسـت  از درسـت  شناخت معنی به 4کار اخالق
 بـه  کـار  اخـالق  است. نادرست ترك و درست انجام آنگاه و کار

 نهضـت  شـدن  مطـرح  زمان از مدیریت دانش از اي شاخه عنوان
 این در گرفت. قرار کیدأت مورد 1960 دهۀ در اجتماعی مسؤولیت

 از را مـردم  انتظـارات  اجتمـاعی،  بخش آگاهی هاي جنبش دهه،
 بـه  هـا  شرکت توجه و انگیزه اگرچه ).21بود( برده باال ها سازمان
 در میلر هرمان شرکت به و 1923 سال به اخالقی مسائل رعایت
 کتـب  برخـی  در اخالقیـات  بـه  توجـه  ولـی  گـردد  می بر آمریکا

 .)22خورد( می چشم به مدیریت
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 از اخـالق  و سـازمان  بین رابطه مورد در نظریه ترین عروفم
 اخالقــی خصوصـیات  برخــی بـین  بـود  معتقــد او اسـت  وبـر  آن

 (کـه  پارسـایی  و تقوا ریاضت، کوشی، سخت قبیل از ها پروتستان
 بـروز  و اروپا در صنعتی تحوالت و شود) می منجر جویی صرفه به

 است ناممکن ).23دارد( وجود نزدیکی رابطۀ صنعتی هاي سازمان
 کننـد.  عمـل  اخالقـی  عنصـر  بـدون  بتوانند رسمی هاي سازمان
 دسـت  از را خود نفوذ کند نمی عمل اخالقی اصول به که رهبري

 توجـه  ).24آورد( دوام طـوالنی  مـدت  بـراي  تواند نمی و دهد می
 در آن نقـش  دلیـل  بـه  اخـالق  بـه  مدیریت متقدم نظران صاحب
 در نهمسـؤوال  کـردن  عمل و تعارض کاهش و همکاري تسهیل
   است. کار محیط

 برخـی  گیرنـد.  مـی  قـرار  دسـته  دو در کـار  اخالق طرفداران
 ارزش افـزودن  باعث کار اخالق رعایت که باورند این بر محققان

 بیشـینه  هـدف  بـه  دسـتیابی  بـراي  ابزاري و شده سهامداران به
 غیـر  دیدگاه دیگري نظران صاحب مقابل در باشد. می سود کردن
 مالحظـات  از نظر صرف بایستی شرکت معتقدند و داشته ابزاري

   ).25کند( رعایت را کار اخالق مالی
 جـامعی  هـاي  روش و هـا  برنامه اخالقی گیري تصمیم راهبرد

 از درسـت  رفتارهـاي  تشخیص هاي شاخص و ها مالك که است
  کند. می مشخص سازمان یک در را نادرست
 

   عملکرد بر کار اخالق مثبت آثار
 توجهی قابل تأثیر ها انسان برفعالیت اخالق شد گفته چنانکه

 بـر  اخـالق  مثبـت  اثـر  موید که دارد وجود بسیاري شواهد دارد.
 آنهـا  مهمتـرین  بـه  ادامـه  در که است سازمانی و فردي عملکرد

   شود: می اشاره
ــزایش ــود اف ــت و س ــابتی. مزی ــازمان رق ــاي س ــا ه  ب

 خـوبی  به که کنند می القا را پیام این قوي، اخالقی هاي فرهنگ
 مناسـبی  گـذاري  سـرمایه  خود انسانی هاي دارائی در و شده اداره
 آنهـا  شـهرت  و اعتبـار  افزایش موجب امر این که اند، داده انجام
 اسـت.  شـده  آنهـا  بـراي  مالی مزایاي ایجاد موجب نهایتاً و شده

 ذینفـع  کـه  هـایی  گروه و افراد تمام به توجه سهامداران بر عالوه
 داد خواهـد  افزایش مدت بلند در را ها شرکت سود میزان هستند

 اجتمـاعی  نیت حسن افزایش انسانی، نیروي انگیزش موجب زیرا

 شـود  مـی  هـا  جریمـه  کـاهش  نیـز  و یکـدیگر  به مردم اعتماد و
 تـر  راسـخ  مـورد  ایـن  در هـا  سـازمان  اعتقاد روز به روز ).27و26(

 معنـوي  فرهنـگ  تقویـت  و اخالقـی  اصـول  تـرویج  که شود می
 مناسـب  نتایج ).28شد( خواهد راهبردي هاي مزیت ایجاد موجب

 از شـرکت  هـاي  ارزش و اخالقیـات  که افتد می اتفاق زمانی مالی
  کند. حمایت آن راهبرد

 خـودکنترلی  ترویج کنترل. از ناشی هاي هزینه کاهش
 مباحثی از کنترل اصلی هاي مکانیزم از یکی عنوان به سازمان در

 قـرار  فـردي  هـاي  ارزش و اخـالق  اعتماد، بر آن بنیان که است
 آن بهبـود  بـا  و اسـت  مجـدد  مهندسـی  چـالش  کار اخالق دارد.
 نتـایج  عـالوه  به داد. کاهش را مدیریتی هاي الیه تعداد توان می
 هـا  اسـترالیائی  درصـد  90 کـه  داد نشـان  استرالیا در تحقیق یک

 آنهـا  رفتارهـاي  کـه  هسـتند  هـایی  شـرکت  از خرید به عالقمند
 بـین  اعتمـاد  هرچـه  کـرد  مشـخص  تحقیـق  این است. اخالقی
 کـاهش  مسـتقیم  کنترل به نیاز باشد بیشتر سازمان یک اعضاي

    ).29یابد( می
 تعارضات. کاهش و تفاهم جو افزایش روابط، بهبود

 در روابـط  بهتر تنظیم سازمان، در کار اخالق بهبود نتایج از یکی
 در تفـاهم  جـو  افـزایش  باعث خود نوبۀ به این که است سازمان
 عملکـرد  و شـده  هـا  گروه و افراد بین تعارضات کاهش و سازمان

 در تصـمیمات  که آنست کار این حل راه بخشد. می بهبود را تیمی
 قــرار اخــالق و عــدالت پایــۀ بــر انســانی منــابع اقــدامات مـورد 
 اسـتخدام،  و گزینش در اخالقی مالحظات رعایت ).31و30گیرد(

 سازي کوچک و اخراج نیز و آن هاي نظام و پاداش عملکرد، ارزیابی
 و شـده  تعـارض  و پرخاشـگري  و بـدبینی  کـاهش  باعث سازمان

  گردد. می موجب را کارمندان و بیشتر پذیري ولیتؤمس
ـ  و تعهد افزایش  کارکنـان.  بیشـتر  پـذیري  ولیتؤمس

 اسـت.  کارکنـان  پذیري مسؤولیت و تعهد مناسب، عملکرد الزمه
 رفتاري آنان با که باشند باور براین کارکنان اگر است معتقد دسلر

 کـه  باشند داشته بیشتري تمایل شاید شود می منصفانه و عادالنه
 اخالقـی  هاي ارزش مدیریت کنند. تحمل را بیشتري (کاري) بار
 انسـجام  شده، مدیریتی اقدامات مشروعیت موجب کار محیط در
 موجـب  نهایتـاً  و کنـد  مـی  تقویـت  را سـازمانی  فرهنگ تعادل و

 اخالقـی  هـاي  شـرکت  بـه  کارکنـان  ).32گردد( می سود افزایش
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 هـا  شـرکت  ایـن  جـذب  بیشتر و کنند می بیشتري تعهد احساس
  گردند. می

 در امـروزه  آن. اقدامات و سازمان مشروعیت افزایش
 هـا  سازمان از اطالعاتی گستردة هاي شبکه و شده جهانی شرایط
 جامعه منافع رعایت زیست، محیط مسایل مقابل در رود می انتظار

 بـه  دهنـد.  نشان واکنش و داشته حساسیت و... ها اقلیت حقوق و
 نظـر  تحت را ها سازمان فعالیتهاي کلیه گسترده شبکۀ این عالوه

 مجـامع  و هـا  رسـانه  هـا،  انجمن طریق از تواند می براحتی و دارد
 ).33کنـد(  تخریـب  عمـومی  انظار در را ها سازمان چهرة مختلف

 خـود  ضـد  بـر  را کـار  و کسـب  محـیط  رفتـار  غیراخالقی، رفتار
  شود. می سازمان شکست موجب کرده، تحریک
  

  انسانی منابع راهبرد
 در هـا  تصـمیم  از الگویی از است عبارت انسانی منابع راهبرد

 در ).34انسانی( منابع سیستم با مرتبط عملیات و ها سیاست مورد
 کلـی  راهبردهـاي  بین واسط نقش انسانی منابع راهبردهاي واقع

ــرکت ــات و شـ ــابع عملیـ ــانی منـ ــده را انسـ ــته برعهـ  و داشـ
 اسـت  آمده آن کالن راهبرد در که شرکت کلی هاي گیري  جهت

  کنند. می تبدیل عینی هاي دستورالعمل به را
  

  سازمانی فرهنگ
 سازمان خاص فرهنگ چارچوب در راهبردي مدیریت فرایند

 و بـوده  غافـل  محیطی تغییرات از که فرهنگی آید. می در اجرا به
 مـانع  باشـد  تغییـر  مـانع  گذشـته  فرهنگ به زیاد پایبندي بدلیل
 از سیسـتمی  سازمانی، فرهنگ شود. می راهبردي مدیریت اجراي

 و دارنـد  سـازمان  یک به نسبت اعضاء که است مشترك استنباط
   ).35شود( می یکدیگر از سازمان دو تفکیک موجب ویژگی همین

 فرهنـگ  راهبرد تدوین و شناسایی براي گوناگونی هاي مدل
 مـدل  مـدل  بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از کـه  شده مطرح سازمان
 مـدل  و چارلزهنـدي  هریسون، مدل شولز، مدل کویین، فرهنگ
 دوبعـدي  مـاتریس  یـک  از دنیسـون  الگوي کرد. اشاره دنیسون
 بعـد  و محـیط  ثبات یا و تغییر درجه آن بعد یک که شده تشکیل

 از دهـد.  مـی  نشان را بیرونی) یا (درونی راهبردي تأکید نوع دیگر
 نـوع  چهـار  سـازمان  راهبـردي  تأکید و محیطی نیازهاي برخورد

 راهبردي تأکید نوع با هریک که گیرد می شکل سازمان فرهنگ
 فرهنـگ  دارد: سـازگاري  آن بـا  مـرتبط  محیطـی  ثبـات  درجه و

 فرهنگ و .7مشارکتی فرهنگ .6مأموریتی فرهنگ ،5پذیر انعطاف
    .8تداوم بر مبتنی
  

 عملکرد و اخالق انسانی، منابع مدیریت رابطه
 بایـد  مناسـب،  سـازمانی  فرهنگ شناسایی از پس ها سازمان

 داشـته  نظـر  در نیـز  را فرهنگـی  چنـین  حفظ و ایجاد هاي روش
 هـاي  فرهنـگ  حفـظ  و ایجاد براي ها راه بهترین از یکی باشند.

 یکـی  واقع در است. انسانی منابع راهبردهاي از استفاده سازمانی،
 داراي هـاي  سـازمان  در انسـانی  منابع مدیریت مهم هاي نقش از

 آن دادن ربـط  و سازمان محوري هاي ارزش توسعه باال، عملکرد
 هـم  فرهنگـی  هنجارهاي است. تجاري راهبردي گیري جهت به

 شــکل ســازمانی اعمــال بواســطه هــم و هــا ارزش ثیرأتــ تحــت
 کارکنـان  بـراي  را اطالعاتی انسانی منابع کارکردهاي گیرند. می

 ایـن  بـه  دهـد.  می شکل را ایشان رفتار و اعمال و کند می فراهم
 ایجاد ها فرهنگ آن، طریق از که کند می فراهم را ابزاري ترتیب

 منـابع  کارکردهـاي  دقیق طراحی با بنابراین شوند. تقویت و شده
 تجـاري  راهبـرد  از هکـرد  ایجـاد  را هایی فرهنگ توان می انسانی
 ها ارزش نیست، راحتی این به ها ارزش مورد در اما کنند. حمایت

 نظـر  بـه  بعیـد  بنـابراین  هسـتند.  پایدار و محکم نسبتاً اعتقادات
 دهـد.  تغییر را خود اعضاي هاي ارزش بتواند سازمان که رسد می

 راهبـرد  حامی هاي ارزش صاحب سازمان اینکه براي راه بهترین
 قبـل  از کـه  کنـد  اسـتخدام  را افرادي که است این شود تجاري
 اخالقی مالحظات رعایت ).36باشند( نظر مورد هاي ارزش داراي

 آن، هـاي  نظـام  و پاداش عملکرد، ارزیابی استخدام، و گزینش در
 پرخاشگري و بدبینی کاهش باعث سازمان سازي کوچک و اخراج

 نهایتـاً  و گـانگی  چند افزایش بیشتر، پذیري ولیتؤمس تعارض، و
 گـذاران،  سـرمایه  بیشتر رفاه و شده درآمد و سود و ارزش افرایش

 بــر افــراد اخــالق گــردد. مــی موجــب را کارمنــدان و مشــتریان
 یـا  و درستی مورد در افراد قضاوت دارد. زیاد تأثیر آنها تصمیمات
   .)35است( ثرؤم آنها تصمیمات گیري جهت بر امور نادرستی

 بیشـتر  باشـد،  مـی  فرهنـگ  از بخشـی  اخـالق،  کـه  آنجا از
 بـر  اند داشته توجه سازمان در فرهنگ نقش به که نظرانی صاحب
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 سازمان یک در سازمانی فرهنگ ند.ا کرده کیدتأ نیز اخالق اهمیت
 تبـدیل  شـکن  قانون یا قانون پیرو افرادي به را کارکنان تواند می

 عملکـرد  بر اخالق به افراد پایبندي عدم یا بودن پایبند ).37کند(
 ارتباط آن عملکرد و سازمان یک راهبرد اجراي بین دارد. ثیرأت آنها

 راهبرد تبدیل فرایند یعنی راهبرد اجراي اساساً دارد. وجود مستقیم
  ).38دهد( می نتیجه سازمانی عملکرد در که است اقداماتی انواع به

 یـک  داشتن جاي به ها سازمان بیشتر شد گفته که همانگونه
 استفاده مرتبط راهبردهاي از اي مجموعه از واحد، و جامع راهبرد

 طراحـی  شـرکت  از مختلفـی  سـطوح  در هریـک  کـه  کننـد،  می
 کسب راهبرد شرکت، (راهبرد راهبرد سطوح از یک هر شوند. می

 راهبـرد  سـطوح  سـایر  بـا  عملیـاتی)  یا کارکردي راهبرد و کار و
 سـازمان،  کـل  موفقیـت  جهت و دارند هماهنگ و نزدیک تعامل

 بـه  توجـه  با است. ضروري سطح سه این همسویی و یکپارچگی
 در نوشـتار  ایـن  در اخالقـی  گیـري  تصمیم راهبردهاي محوریت

 گیـري  تصـمیم  هـاي  راهبرد تدوین در مختلف الگوهاي به ادامه
 بـه  فرهنـگ  و انسانی منابع راهبردهاي مورد در و اشاره اخالقی
 بـر  مبتنـی  الگوهـاي  معرفـی  بـه  صرفاً مدل عناصر سایر عنوان
  شود. می بسنده ها زمینه این در راهبردي مرجع نقاط نظریه
  

 هــاي راهبــرد تــدوین در مختلــف الگوهــاي
  اخالقی گیري تصمیم

 هـاي  سیسـتم  زیر میان یکپارچگی ایجاد براي اخیر هاي سال در
 ایجـاد  نیـز  و آنهـا،  میـان  درونـی  هماهنگی و اخالقی گیري تصمیم

 و اخالقـی  گیـري  تصـمیم  هـاي  راهبرد بین (افقی) بیرونی هماهنگی
 بـاالخره  و انسـانی،  منـابع  سیسـتم  ماننـد  عملیاتی هاي سیستم سایر

 هـاي  راهبـرد  راهبـرد  بـین  (عمـودي)  بیرونی هماهنگی ایجاد جهت
 گوناگونی راهبردي الگوهاي سازمان، راهبرد با اخالقی گیري تصمیم
 منطقـی،  یا عقالیی الگوهاي از: عبارتند الگوها این است. شده مطرح

   راهبردي. مرجع نقاط تئوري و طبیعی یا فزاینده الگوهاي
  

 گیري تصمیم راهبرد تدوین براي عقالیی  الگوهاي .1
  اخالقی
 ،1980 دهـه  میانـه  در 9عقالیـی  برنگـرش  مبتنـی  الگوهاي

 فـرض  الگوهـا  ایـن  در اند. شده طراحی سازمان راهبرد بر متکی

 جملـه  از تر پایین سطوح راهبرد و سازمان راهبرد بین که شود می
 ایـن  در دارد. وجـود  طرفـه  یک رابطه یک اخالقی گیري تصمیم
 تجاري راهبرد تابع تر پایین سطوح هاي سیاست و ها هدف الگوها

  ).39( است سازمان
  

 گیـري   تصمیم راهبرد تدوین براي طبیعی الگوهاي .2
  اخالقی

 بـا  بیشـتر  هرچـه  یـافتن  تطبیـق  درصدد 10طبیعی الگوهاي
 تدوین براي الگوها این در هستند. محیط الزامات و واقعی شرایط
 نهـادي  و سیاسـی  عوامـل  نقش به اخالقی گیري تصمیم راهبرد
 و کمی عوامل و محاسبات از بیشتر بسیار سازمان بیرون و درون
  ).40( شود. می توجه فنی

  
 مبتنی اخالقی گیري  تصمیم راهبرد هماهنگی الگوي .3

  جانبه) همه (الگوهاي راهبردي مرجع نقاط بر
 مرجـع  نقـاط  بـر  مبتنـی  راهبـرد  هماهنگی الگوي اساس بر

 هــا ســازمان و افــراد یکپارچــه الگــوي یــا (SRP,s)11راهبــردي
 مرجـع  نقـاط  از خـود  فراروي هاي گزینه ارزیابی هنگام توانند می

 بـراي  نقـاطی  راهبـردي،  مرجـع  نقـاط   کننـد.  استفاده راهبردي
 خـود  سازمان هاي سیستم و عناصر همه اگر و هستند هماهنگی

 وجـود  بـه  جانبـه  همـه  همـاهنگی  یک کنند، هماهنگ آن با را
 الگوهـاي  با سیاسی فزاینده الگوهاي سازگاري منظور  به آید. می

 شـده  پیشنهاد راهبرد تدوین براي راهبردي مرجع نقاط عقالیی،
 قرار مرجع نقاط یا ها هدف تعیین پایه بر اصل در راهبردها است.
 بـه  ).41گیرنـد(  مـی  نظـر  در سیسـتم  گیرنـدگان  تصمیم که دارد

 هستند هماهنگی براي نقاطی راهبردي مرجع نقاط دیگر، عبارت
 هماهنـگ  آن با را خود سازمان هاي سیستم از عناصر همه اگر و

 مبانی خصوص در آید. می بوجود جانبه همه هماهنگی یک کنند
 ایـن  بـر  اعتقاد مدیریت هاي تئوري راهبردي مرجع نقاط فلسفی

 اي نظریه و علم از اي فلسفه بر سازمان هاي نظریه تمام که است
 فلسفی فرض پیش دسته دو ترتیب بدین و است مبتنی جامعه از
 پـیش  .1 :از عبارتنـد  که کنند می معرفی مرجع نقاط عنوان به را

 ذهنـی  عینـی/  بعـد  که اجتماعی علوم ماهیت درباره هایی فرض
 کـه   جامعـه  ماهیـت  درباره هایی فرض پیش .2 و شود می حاصل
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 بعـد  دو نوشتار این در شود. می حاصل بنیادي دهی/تغییر نظم بعد
 نظر در مدیریت هاي تئوري فلسفی درمبانی SRP عنوان به فوق

 در راهبـردي  مرجـع  نقـاط  منطقـی  مبـانی  در است. شده گرفته
 شـده  انجـام  رایـج  و معروف بندي دسته سه مدیریت هاي تئوري
 سـرآمدان  و غالـب  هـاي  نظریـه  بنـدي  جمع از: عبارتند که است

 پـارادایم  چهـار  )؛42( زمانی دوره چهار در مدیریت پردازان نظریه
 الگـوي  و )؛43( اجتمـاعی  هاي نظریه تحلیل براي گردیده مطرح

 بدسـت  نتـایج  براسـاس  ).44ها( ارزش از اي مجموعه و اثربخشی
 تـوان  مـی  )46( باستان و )45اسکافی( قبلی هاي پژوهش از آمده

 منطقـی  مبـانی  در شـده  مطـرح  دیـدگاه  سـه  کـه  گرفت نتیجه
 مـورد  مرجع نقاط و هستند یکدیگر مترادف مدیریت هاي تئوري

 الگوهـاي  شناسـی  گونه براي دارد. تطابق یکدیگر بر آنها استفاده
 نقـاط  بین از باید سازمان، هاي زیرسیستم و ها سیتسم از یک هر

 سـپس  و کـرد  انتخـاب  را "اعلـم  مرجع نقاط" شده گفته مرجع
 راهبردهـاي  شناسـی  گونـه  نـوع  دو کـرد.  شناسـی  گونه به اقدام

 نیـز  و )48انسـانی(  منـابع   هـاي  راهبـرد   شناسی گونه )،47اخالق(
 قـرار  راهبـردي  )49( مرجـع  نقاط مبناي بر فرهنگ شناسی گونه
 گیـري  تصـمیم  راهبـرد  راهبردي مرجع نقاط اساس این بر دارند.

  از: عبارتند کویین و پتریک الگوي در اخالقی
  SRP1 سازمان از خارج یا داخل به تمرکز محور .1
  SRP2 شدید یا پذیر) (انعطاف کم کنترل میزان .2
 

  پیشنهادي الگوي
 گیـري  تصـمیم  راهبردهـاي  شناسـی  گونه ابتدا بخش این در

 مبنـاي  بـر  فرهنـگ  راهبـرد  و انسانی منابع راهبردهاي اخالقی،
 مـدل  سـپس  و معرفـی  )SRP,s( راهبـردي  مرجـع  نقاط تئوري

   شود. می ارائه پیشنهادي
  
  اخالقی گیري تصمیم راهبردهاي شناسی گونه

 جـامعی  هـاي  روش و هـا  برنامه اخالقی گیري تصمیم راهبرد
 از درسـت  رفتارهـاي  تشخیص هاي شاخص و ها مالك که است

ــک در را نادرســت ــازمان ی ــی مشــخص س ــد. م ــی در کن  از یک
 راهبردهـاي  زمینـه  در شـده  ارائـه  هـاي  بنـدي  دسته ترین کامل

 تصـمیمات  بـر  مسـتقیماً  کـه  دیـدگاه  پنج اخالقی، گیري تصمیم

 جاویـدان،  قـانون  اسـت:  شـده  معرفـی  شود می مربوط مدیریتی
 آزادي و تـوزیعی  عـدالت  جهانشـمول،  تئوري گرا، منفعت تئوري
  فردي.
 رهبران تعالیم براساس که دیدگاه این ،:12جاویدان قانون -1
 شـود  مـی  خالصه گونه بدین 13طالیی قانون عنوان تحت کلیسا

 تـو  بـا  دیگران داري دوست که کن رفتار گونه آن دیگران با که
   کنند. رفتار

 بـر  دیـدگاه  ایـن  گرایی: فرجام تئوري یا 14گرایی منفعت -2
 اخالقـی  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت.  متمرکز فردي فرضیات و نتایج
 یعنـی  شود. می بیان آن مطلوبیت میزان براساس رفتار یک بودن
 آن باشـد،  آن مضـار  از بیشتر جامعه براي عمل یک منافع وقتی
  است. اخالقی عمل

 فرضـیۀ  مقابـل  آغـازگرایی  :15آغازگرایی یا گرایی وظیفه -3
 کانت ایمانوئل توسط که دیدگاه این اساس بر است. گرایی فرجام

 شخص نیت به و نداشته بستگی آن نتیجۀ به عمل هر شد، ارائه
 دیگـران  از کـه  اي  شـیوه  بـه  عمـل  دارد. بستگی گیرنده تصمیم
 دیگـران  با همیشه واقع، در داریم. مساوي شرایط در را آن انتظار

 تئـوري  ایـن  مبناي کردن رفتار آنان شأن با متناسب و احترام با
  است.
 صـورتی  در را عمـل  یـک  تئوري این در توزیعی: عدالت -4

 گـردد،  جامعـه  اعضـاي  بـین  همکـاري  افـزایش  بـه  منجـر  که
 نامیـد  اخالقـی)  ایـن  بنابر (و مناسب و عادالنه و درست توان می

 تـوان  مـی  کنـد  عمل فوق هدف مخالف جهت در که را عملی و
 قلمـداد  غیراخالقـی)  بنـابراین  (و نامناسـب  و ناعادالنه نادرست،

    کرد.
 نیـاز  نخستین آزادي دیدگاه، این مبناي بر فردي: آزادي -5
 انتخـاب  و فردي آزادي که عملی هر اساس این بر است. جامعه

 رفـاه  و منـافع  اگـر  حتی است، غیراخالقی کند، نقض را آگاهانه
   ).20کند( ایجاد دیگران براي بیشتري

 بـا  کـه  شـده  ارائـه  اخالق هاي تئوري از دیگري بندي دسته
  دارد: هایی تفاوت قبلی بندي طبقه

  هستند. گرا نتیجه که گرا فرجام هاي تئوري .1
 اسـتانداردهاي  بـر  کـه  گـرا  آغاز یا گرا وظیفه هاي تئوري .2

 دارند. کیدأت نادرست و درست راهنماي
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 رشـد  و صـحیح  هـاي  نیت بر که گرا  فضیلت هاي تئوري .3
 کنند. می کیدأت گرایانه فضیلت شخصیتی هاي ویژگی

 پشـتیبان  ي زمینه و محیط بر که گرا سیستم هاي تئوري .4
 دارند. کیدأت اخالق

 اخالقـی،  گیـري  تصـمیم  اسـتراتژهاي  از بندي دسته این در
 روش جـزء  مر هس نظریه در طالیی قانون و عدالت هاي راهبرد
 بنـدي  دسته این در همچنین ).27است( شده منظور گرایی وظیفه

 و خـارج  و داخل به توجه (SRP) مرجع نقطه دو از گیري بهره با
 بعـدي  دو ماتریس یک در اخالق هاي تئوري شدید و کم کنترل

 است. شده جانمایی

  
   انسانی منابع هاي راهبرد شناسی گونه
 مطالعـات  از نویسنگان "انسانی منابع راهبردهاي" کتاب در

 فکري چارچوب یک و کرده استفاده زمینه این در قبلی محققان
 بـا  آنها ).48اند( کرده ایجاد انسانی منابع راهبردهاي تدوین براي

 بـازار  و فراینـد)  یا بازده بر (کنترل کنترل بعداصلی دو از استفاده
 منـابع  راهبـرد  چهـار  خـارجی)  یـا  داخلـی  کار بازار به (توجه کار

  اند: نموده تدوین زیر شرح به را انسانی
 مشاغل از دسته آن براي راهبرد این پیمانکارانه: راهبرد الف)

 رسـمی  و دائمـی  اسـتخدام  که است مناسب تخصصی و پیچیده
 چـرا  نماید، می تحمیل شرکت بر را باالیی هزینه آن، کارشناسان

 موقـت  صـورت  بـه  و کوتاه مقاطعی در مشاغل از نوع این به که
   است. نیاز

 و پیچیـده  مشـاغل  در نیـز  راهبرد این متعهدانه: راهبرد ب)
 کــه تفـاوت  ایـن  بــا گیـرد،  مـی  قــرار اسـتفاده  مـورد  تخصصـی 
 شـرکت  نیـاز  مورد دائم طور به مشاغل، این در فعال کارشناسان

 شبکه کارشناسان، این موارد از بسیاري در که آنجا از و باشند می
 جـایگزینی  دهنـد،  می شکل را شرکت خاص دانش تولید پیچیده

    باشد. نمی پذیر امکان راحتی به آنها
 و تکراري ساده، مشاغلی براي راهبرد این ثانویه: راهبرد ت)

 بـه  آنها براي نیاز مورد کار نیروي که است مناسب استانداردپذیر
 ضرورتی و است موجود شرکت از بیرون کار بازار در کافی میزان

   ندارد. وجود کارکنان این داري نگه و پرورش براي نیز

 تکراري و ساده مشاغلی در نیز راهبرد این پدرانه: راهبرد ث)
 شـرکت  مدیریت که تفاوت این با شود. می گرفته استانداردپذیر و

 نمـودن  هماهنـگ  و موجـود  کارکنان ارتقاء و داري نگه به تمایل
  دارد. شرکت سازمانی فرهنگ با آنها

 

  سازمانی فرهنگ راهبردهاي شناسی گونه
 تـا  است گردیده سعی مدل، بیشتر هماهنگی و انسجام براي
 و خـارج)  یـا  داخـل  بـه  توجه (میزان SRP1 شامل که چارچوبی

SRP2 بعنـوان  باشـد،  مـی  پـذیر)  انعطاف یا شدید کنترل (میزان 
 گردد. اضافه مدل به سازمانی فرهنگ قالب در کننده تعدیل متغیر

 تشکیل دوبعدي ماتریس یک از که کرده ارائه را الگویی دنیسون
 نوع دیگر بعد و محیط ثبات یا و تغییر درجه آن بعد یک که شده

 برخـورد  از دهـد.  مـی  نشـان  را بیرونی) یا (درونی راهبردي تأکید
 فرهنـگ  نـوع  چهـار  سازمان راهبردي تأکید و محیطی نیازهاي
 درجـه  و راهبردي تأکید نوع با هریک که گیرد می شکل سازمان

   دارد: سازگاري آن با مرتبط محیطی ثبات
 داخلـی  امـور  به فرهنگ دراین تداوم: بر مبتنی فرهنگ -1

 ثبـات  از که است  مناسب هایی محیط براي و شده توجه سازمان
   باشد. برخوردار نسبی

 داخل به سازمان توجه فرهنگ دراین مشارکتی: فرهنگ -2
 کننـد  مشـارکت  امور در که شود درخواست می کارکنان از و بوده

  برآید. انتظارات عهده از بتواند شرکت تا
 و هنجارهـا  فرهنـگ  ایـن  در پـذیري:  انعطـاف  فرهنـگ  -3

 عالئـم  وسیله بدان بتوان که گیرند، می قرار تأیید مورد باورهایی
 مناسب واکنش اساس آن بر و نمود شناسایی را محیط در موجود

 داد. نشان خود از

 تـا  شـود  مـی  کوشش  فرهنگ دراین ماموریتی: فرهنگ -4
 (از مشـترك  هـاي  دیـدگاه  بـه  و تأمین را خارجی محیط نیازهاي

   ).36شود( می زیادي توجه سازمان) هدف نظر
 همـاهنگی  رابطه بررسی به نوشتار این در که این به توجه با

 بـر  انسـانی  منـابع  راهبـرد  و اخالقـی  گیـري  تصمیم راهبرد بین
 فـوق  هاي چارچوب اساس بر است شده پرداخته سازمان عملکرد
  داد. نشان )1نمودار( صورت به توان می را پیشنهادي الگوي
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 آن نشـانگر  )1نمـودار(  در شـده  مشخص همرنگ هاي خانه
 راهبـرد  مختلـف  هـاي  گونـه  از یک هر بین هماهنگی که است
 راهبردهـاي  و اخالقـی  گیـري  تصـمیم  هـاي  روش انسانی، منابع

 منجـر  آن عملکـرد  افـزایش  به تواند می سازمان یک در فرهنگ

 گیـري  تصمیم با ثانویه انسانی منابع راهبرد نمونه عنوان به شود.
 موجب و است تر هماهنگ ماموریتی فرهنگ و گرا فرجام اخالقی
  شود. می عملکرد افزایش

  
  پیشنهادي الگوي )1( نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملکرد
  هایی شاخص است. آن مناسب عملکرد سازمان موفقیت الزمه

 هاي قابلیت و اهداف به دستیابی میزان رشد بقا، سودآوري، مانند
 بـه  کرد. تلقی مناسب عملکرد نتیجه عنوان به توان می را رقابتی

 رفتار برایند عنوان به که است اي نتیجه سازمانی عملکرد کلی طور
   افتد. می اتفاق سازمان
 مطـرح  سـازمانی  عملکرد بعد دو راهبرد به مربوط ادبیات در
 مانند سازمان اقتصادي اهداف به نیل در موفقیت به اول بعد است.
 بـه  دوم بعـد  و اسـت  مربوط سودآوري قابلیت و بازار سهم رشد،

 آن سالمت به مربوط اهداف با دستیابی در سازمان یک موفقیت
 طریـق  از ابعاد این دوي هر زیادي حد تا یابد. می ارتباط سازمان

 موارد بسیاري در ).49شود( می حاصل سازمان راهبرد سازي پیاده

 کـارایی،  وري، بهره مانند مفاهیمی با سازمان موضوع در عملکرد
 بعالوه شود. می برده بکار مترادف پذیري رقابت اخیرا و اثربخشی
 متفـاوت  عملکـرد  ارزیابی هاي شاخص که است یحاک تحقیقات

  دارند. کاربرد خاص هاي محیط در یک هر و است
 نیـز  عملکـرد  گیـري  اندازه معیارهاي یا ها شاخص ترین مهم

 سـودآوري  نـوآوري،  رقـابتی،  مزیـت  رشـد،  معیارهـاي  توانند می
 توجه مشتریان، رضایت مالکان، به توجه منابع، از استفاده (مالی)،

 هاي سازمان در ).50( باشند می جامعه افراد به توجه و کارکنان به
 از علـم  تولید هاي شاخص طریق از سازمان عملکرد محور دانش
 ،ISI مقـاالت  تعـداد  شـده،  انجام پژوهشی هاي طرح تعداد قبیل
 تعداد ترویجی، علمی و پژوهشی علمی مجالت در مقاالت تعداد

  شود. می سنجیده ها پتنت و اختراعات ابداعات،
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 گیري نتیجه
 سود کسب و کارایی افزایش ها سازمان اصلی هدف چند هر

 و موفقیـت  بـه  دسـتیابی  بـراي  سـازي  جهانی عصر در ولی است
 اجتمـاعی  انتظـارات  و اخالقـی  احکام به باید خود، بقاي تضمین
 را انتظارات اینگونه نحو بهترین به و دهند نشان مناسب واکنش

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  تـا  کنند تلفیق سازمان اقتصادي اهداف با
 و همـاهنگی  به یابی دست سازند. پذیر امکان را واالتري و باالتر
 سـطوح  و سـازمان  یـک  محـیط  بین ارتباطی مناسب حلقه یک

 کـار  و کسب سطح راهبرد شرکت، سطح (راهبرد راهبرد مختلف
 محــیط یـک  در موفقیــت الزامـات  از اي)، وظیفــه راهبردهـاي  و

 و انسـانی  منابع راهبرد میان هماهنگی میان این در است. رقابتی
 بـر  مثبتـی  آثـار  توانـد  مـی  نیـز  اخالقی گیري تصمیم هاي روش

 هماهنگی الگوي سه مدیریت ادبیات در .باشد داشته آن عملکرد
 همـه  الگـوي  و طبیعی الگوي عقالیی، الگوي است: شده مطرح
 تعیـین  بـا  تواننـد  مـی  هـا  سـازمان  راهبردي. مرجع نقاط یا جانبه

 انتخـاب  بـه  راهبـردي  مرجع نقاط به نسبت خود موجود وضعیت
 منطقـی  و فلسـفی  مبانی به توجه با نمایند. اقدام مناسب راهبرد

 اصـلی  مرجع نقاط عنوان به مرجع نقطه دو راهبردي مرجع نقاط
 و شـدید)  یـا  (کم کنترل میزان از: عبارتند که شده گرفته نظر در

 منـابع  راهبـرد  مختلف هاي گونه خارجی). و (داخلی توجه کانون
 فرهنـگ  راهبردهـاي  و اخالقی گیري تصمیم هاي روش انسانی،

 بـر  کـه  مقالـه  ایـن  در شده ارائه مدل مبناي بر گردید. مشخص
 همـاهنگی  اسـت  شـده  ارائه راهبردي مرجع نقاط الگوي اساس

 هاي روش انسانی، منابع راهبرد مختلف هاي گونه از یک هر بین
 سـازمان  یـک  در فرهنـگ  راهبردهـاي  و اخالقی گیري تصمیم

  شود. منجر آن عملکرد افزایش به تواند می
  
  نامه واژه

 Corporate Strategy .1  بنگاه راهبرد

 Business Strategy .2  کار و کســـــب راهبرد

 Functional Strategy .3  اي وظیفه راهبرد

 Business Ethics .4  کار و کسب اخالق

 Adaptability culture .5  پذیر انعطاف فرهنگ

 Mission culture .6  مأموریتی فرهنگ

 Involvement culture .7  مشارکتی فرهنگ

 Consistency culture .8  تداوم بر مبتنی فرهنگ

 Rational Planning .9  عقالیی ریزي برنامه

  10. Incremental or Natural Models 

   طبیعی یا فزاینده الگوهاي

  11. Strategic reference points(SRP,S) 

   راهبردي مرجع نقاط

 Eternal law .12  جاویدان قانون

 Golden law .13  طالیی قانون

 Utilitarianisms .14  گرایی فرجام

 Deontological .15  آغازگرایی یا گرایی وظیفه
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