مدیریت استراتژیک منابع انسانی
حمیدرضا نصیری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چكیده
cm

3/5

امروزه برای پاسخگویی به چالشهای رقابتی پیش روی سازمانها و دستیابی به اهداف و بقاء و سوود ووری در ههوان پویوای کنوونی یزوی از
 هدف مدیریت اسوتراتژیک.مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است
 از اینورو بوا توهوه بوه اهمیوت منوابع. ایجاد چشم اندازی است که با ون مسائل اساسی مرتبط با کارکنان مشخص می شوود،منابع انسانی
 در این مقاله ابتدا به بیان تاریخچه و مفهوم مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسوانی،انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید در سازمانها
و در ادامه با مطرح نمودن مفهوم و ارایه مدل هایی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بحو مودیریت اسوتراتژیک منوابع انسوانی موی
. در این رابطه مواردی چون اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی را نیز مطرح خواهیم کرد. پردازیم
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Strategic Human Resource Management
Abstract
To meet competitive challenges facing organizations today and achieve profitability targets and sustaining the
current dynamic component of success for organizations focused on enhancing the strategic role of human
resources management. The objective of Strategic human resources management, to create a vision that is so
fundamental issues related to the employee regarding. Hence, is given the importance of human resources as the
most important factor in the production of Organization. In this paper, the history and the concept of strategic
management and human resource management, the concept of strategic human resources management model to
explain. It went on to discuss the concept and model of strategic human resources management and discussion
describe the relationship between strategic human resources management such as strategic human resources
management objectives will be explained.
Keywords:
Strategic Management, Human Resources Management, Strategic Human Resources Management, Strategic
decision.
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 -1مقدمه
در عصر حاضر همه سازمان ها تحت تاثیر چالشهای رقابتی و محیط متغییر و پویای کنونی قرار می گیرند که باید راهزارهایی را انتخاب کنند که
با استفاده از ون به حیات ادامه دهند .مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم تدوین ،اهرا و ارزیابی استراتژی ها که سازمان را قادر می سازد به
هدف های بلند مدت خود دست یابد .از طرفی می دانیم که مهم ترین عامل در فرویندهای سازمانی ،نیروی انسانی است .بنابراین برای اهرای مدیریت
استراتژیک در سازمان یزی از عناصری که می تواند تاثیرات شگرفی را با خود به همراه وورد اعمال در حوزه منابع انسانی می باشد .در مدیریت
استراتژیک منابع انسانی ما به دنبال دور اندیشی فراگیر ،نووور سازمان یافته در تامین نیروی انسانی سازمان ،پرورش و بهسازی حفظ و نگهداری و
باال خره بزارگیری بجا و مؤثر این منبع استراتژیک می باشیم .در بیشتر سازمانها معموال در مورد استراتژی های مالی و همچنین اولویت بهبود در
فرویندهای عملیاتی درهه باالیی از وگاهی و اهماع میان مدیران وهود دارد .اما در مورد استراتژی های مربوط به پرورش و توسعه منابع انسانی اتفاق
نظر و اهماع اندکی وهود دارد .به عبارت دیگر " مدیران از مهم ترین دارایی سازمان کمترین درک و شناخت را دارند " بنابراین نیاز است تا در مورد
نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها یک تحول صورت پذیرد .در این مقاله ضمن بیان مفهوم و اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی
،برونیم گامی به سوی این مهم برداشته تا سازمان ها در این موقعیت حساس رقابتی( ههانی شدن) بتوانند میان فعالیت منابع انسانی و استراتژی
سازمانی پیوند مستحزمی ایجاد کنند.
 -2پیشینه تحقیق
گرچه از اواخر دهه  07میالدی( لنگنیک و همزاران  )9772،کارهایی که مفاهیم مدیریت استراتژیک منوابع انسوانی را بصوورت هزیوی مطورح موی
کردند صورت گرفته بود ،اما مدیریت استراتژیک منابع انسانی به صورت یک پارادایم مدیریت از کارهای تیزی ،اسمیت ،دایور همچنوین ویلوز و دایور و واز
گردید .با این حال در طول سال های بعد ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی به حاشیه رانده شد .به طوری که مدیران ایون بخوش البوا از حلقوه تصومیم
گیری بیرون گذاشته می شدند (گوتاس )4221 ،و همچنین مدیران این بخش هایگاهی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان هوا نداشوتند (مارگینسوون و
بریتاین  . )4221،درچنین شرایطی اولریش تعبیر شریک استراتژیک را برای متولیان منابع انسانی سازمان ها به کار برد ،این واژه بوه سورعت رواج یافوت و
این نقش پیشنهادی او مورد اقبال متولیان منابع انسانی و سازمان ها قرار گرفت .بدین ترتیب کارکرد بی رمق منابع انسوانی کوه در چنبوره کارهوای یور
ارزش وفرین گرفتار ومده بود ،هانی تازه گرفت .اولریش با مطرح کردن پرسش هایی از قبیل اینزه چگونه می توان بین اسوتراتژی کسوب و کوار و منوابع
انسانی پیوند برقرار کرد و منابع انسانی چه کمزی در ههت خلق ارزش نامشهود برای سازمان می کند ،و از کرد.
در سال  4290تحقیقات اسنو و میلز که برای طبقه بندی استراتژیک سازمانها صورت گرفت ،پس از بسط و توسعه ،سیسوتم هوای منوابع انسوانی را
نیز در برگرفت .پس از ون نیز طی تحقیقاتی دیگر ،استراتژی های منابع انسانی طراحی و پیشنهاد شدند که با اسوتراتژی رقوابتی مایزول پوورتر متناسوب
بودند .در کشور ما نیز در سالهای اخیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در برخی از سازمانها بزار گرفته شده است که در زیور بوه تعودادی از ونهوا اشواره
می کنیم.
در سال  4891انصاری و همزاران پژوهشی با عنوان مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام دادند .ونهوا
در این پژوهش با بررسی محیط داخلی و خارهی این وزارتخانه ،ضمن تبیین فرصت ها و تهدیدات محیطی و همچنین نقاط قوت و ضعف
می دهند.
داخلی ،رهنمودهایی برای تدوین اثربخش استراتژی در حوزه منابع انسانی ،به مدیران ارایه
در سال  4891پسران قادر تحقیقی تحت عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،بر پایه الگوی اقتضایی حرکت سرومد برای تحقوق چشوم انوداز توسوعه
کشور انجام داد که در ون سعی بر ارایه مدلی بومی در حوزه منابع انسانی در ههت تحقق توسعه کشور بود .وی بوا بررسوی در سوه زمینوه مبوانی نظوری
،پژوهش های انجام شده و مطالعه تطبیقی مدل بومی خود را ارایه می دهد.
یاوری بافقی(  )4891در پژوهشی دیگر با عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی ،ضمن استفاده از مدل استراتژی های منوابع انسوانی
بامبرگر و مشولم ،به تدوین استراتژی های مناسب در حوزه هذب نیروی انسانی در نیروی انتظامی می پردازد و مدل پیشونهادی خوود را کوه بزوارگیری
استراتژی متعهدانه می باشد را ارایه داده است.
 -3مدیریت استراتژیک
می توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد ،هنر و علم تدوین ،اهرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر موی سوازد
به هدف های بلند مدت خود دست یابد .همانگونه که در این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی به چند عامول
تاکید می شود :هماهنگ کردن مدیریت ،بازاریابی امور مالی)حسابداری( تولید)عملیات( تحقیق و توسعه و سیسوتم هوای اطالعوات رایانوه ای(.پارسوائیان
واعرابی.)4897 ،
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مدیریت استراتژیک روشی منطقی ،عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان است .در این مدیریت سعی می شود اطالعات کموی
وکیفی به گونه ای تنظیم گردند که بتوان تحت شرایط نامطمئن تصمیماتی اثر بخش اتخاذ کرد (پارسائیان واعرابی.)4897 ،
فرویند مدیریت استراتژیک بر اساس این باور قرار دارد که سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی وخارهی و روندها نظوارت کننود توا بتواننود
در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند.
تیم بلومنت ریت می گوید مدیریت استراتژیک بیان می نماید که چگونه یک سازمان استراتژی های خود را توسعه می دهد و بوا چشوم انودازها و نگورش
هایی که به صورت اهداف و مقاصد گسترده سازمان قابل لمس می کند ،و از کرده بعد از اینزه ههت گیری سازمان مشوخص شود ،مودیریت اسوتراتژیک
در طول تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک پیش می رود و با بزار گیری برنامه ها دنبال شده و با ارزیابی گذشته به پایان می رسد.
کرا وچنزو ماریا ( )4290بیان می کند که مدیریت استراتژیک فعالیت های مدیریتی سونتی را هماننود بودهوه بنودی ،برناموه ریوزی ،نظوارت ،بازاریوابی
،گزارش دهی و کنترل را هایگزین نمی کند .بلزه ونها را با یک مفهوم گسترده تر با هم یزپارچه کرده و محیط بیرونی و ظرفیت هوای درونوی سوازمان و
هدف کلی سازمان و ههت گیری ها در نظر می گیرد.
سنجگین یو و لستر دیگمان ( )4290فواید مدیریت استراتژیک را بدین صورت بیان می کند:
 -4راه پیش بینی مسائل و فرصت های وینده را وسان می کند.
 -9کارکنانی با اهداف روشن و درههت وینده سازمان فراهم می کند.
 -8عملزردهای بهتر و مؤثرتری را نسبت به سازمان هایی که دارای مدیریت استراتژیک نیستند ،ایجاد می کند.
 -1رضایتمندی کارکنان را فراهم می کند.
 -1اطالعات به موقع تری برای تصمیم گیرندگان فراهم می کند.
 -1تصمیم گیری بهتر و وسیع تری را نتیجه می دهد.
 -0صرفه هویی در هزینه ایجاد می کند .
-4مراحل مدیریت استراتژیک
فرویند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود :تدوین استراتژی ها ،اهرای استراتژی ها و ارزیابی اسوتراتژی هوا ،مقصوود از تودوین ایون
است که ماموریت شرکت تعیین شود .
شناسایی عواملی که در محیط خارهی ،سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وهود می وورند ،شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سوازمان
،تعیین هدف های بلند مدت ،در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص ههت ادامه فعالیت .اهرای استراتژی هوا ایجواب موی
کند که سازمان هدف های ساالنه در نظر بگیرد ،سی است ها را تعیین کند ،درکارکنان انگیوزه ایجواد نمایود و منوابع را بوه گونوه ای تخصویص دهود کوه
استراتژی های تدوین شده به اهرا دروید .در مدیریت استراتژیک ،ارزیابی استراتژی ها ،وخرین مرحله به حساب می ویود .مودیران نیواز شودید دارنود کوه
بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر ون ان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود .اصوال ارزیوابی اسوتراتژی هوا بودین معنوی اسوت و بایود در ایون موورد
اطالعاتی را گرد ووری کرد .همه استراتژی ها دستخوش تغییرات وینده قرار می گیرند ،زیرا عوامل داخلی و خارهی به صورت دائم در حال تغییر هسوتند
.برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیرانجام می شود( :پارسائیان و اعرابی)4897 ،
-4بررسی عوامل داخلی و خارهی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند .
 -9محاسبه و سنجش عملزردها
 -8اقدامات اصالحی.
 -5مدل های مدیریت استراتژیک
مدل های مدیریت استراتژیک  ،متعددند و بنابراین هنگام طراحی استراتژی های منابع انسانی می توان یک مدل یا ترکیبی از مدل ها را برگزید.
سه مدل اساسی عبارتند از:
مدل مدیریت تعهد باال ) : (the high-commitment management modelشزلی از مدیریت که بر ایجاد تعهد تأکیود موی کنود ،بنوابراین خوود
کارکنان رفتار خود را تعدیل می کنند و کسی رفتار ونها را کنترل و از طریق تهدید و فشار تغییر نمی دهد .ضمن اینزه روابط داخول سوازمان بور سوط
باالیی از اعتماد استوار است.
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مدل مدیریت عملزرد باال ) :(the high- performance management modelعبارت است از هذب نیرو با دقت بسیار ،انتخاب رویه هوا ،ومووزش
مفید و گسترده ،فعالیت های پرورش مدیران ،سیستم های انگیزشی پرداخت و فرویندهای مدیریت عملزرد .مودل مودیریت مشوارکت بواال (the high-
) :involvement management modelاین روش شامل برخورد با کارکنان به مثابه شرکا می شودکه منافعشان مورد توهه و احتورام قورار بگیورد و
حق رای در مسائل مربوط به خود را داشته باشند .این روش بر ارتباط با کارکنان و مشارکت ونها تأکید می کند.
-6مدیریت منابع انسانی
یزی از ابعاد مهم در سازمان ها بح مدیریت منابع انسانی و فرویندهای مربوط به ون است .انسان به عنوان کانون توهه در مباحو رفتوار سوازمانی
و مدیریت منابع انسانی از هایگاه و اهمیت ویژه ای در مدیریت نوین برخوردار است .مدیریت منابع انسانی دربر گیرنده فرویندهایی است کوه بورای دسوت
یابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگیر در سازمان الزم می باشد که ون را می توان به عنوان فرویند اصلی یک سازمان در نظر گرفت که باع تواثیر
گذاری بر نحوه هذب و استفاده از منابع انسانی و نیز چگونگی درک روابط کاری توسط ونان می شود( .رشنوادی و کهزادیان .)9748،لوذا مودیریت منوابع
انسانی ظریف ترین و مهم ترین بخش از مدیریت سازمان به شمار می ر ود .توهه به نیازهای منابع انسوانی معمووال بوه وسویله بودهوه و برناموه تحلیول و
برنامه ریزی هایی که به وسیله متخصصین پرسنلی در برنامه هایی چون وموزش و استخدام صورت می گیرد محدود می شوود تجوارب و برناموه ریوزی و
اطالعات منتشر شده حزایت از ون دارد که نیازهای منابع انسانی به وسیله برنامه ها واستراتژی های سازمانی تعیین می شوند .اما ا لب اثوری کوه منوابع
انسانی برسازمان خواهد گذاشت مورد توهه واقع نمی شود( .دانشگرزاده.)4801 ،
 -7مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی حاکی از ون است که اهداف باید مطابق با استراتژی کلی سازمان انتخاب شود .ایون اهوداف نشوان دهنوده توسوعه
وینده سازمان می باشند( .شالک و همزاران  )2099،نگرانی های کالن سازمان با توهه به ساختار سازمانی ،برای مثال تطوابق منوابع انسوانی بوا نیازهوای
وینده ،کیفیت خدمات و محصوالت ،از نزدیک با مسائل منابع انسانی مرتبط می باشند .فرهنگ ،ارزش ها و انگیزه کارکنان ،تمام سواختارها و فروینودهای
سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل ونها هم تحت تاثیر ساختارها و فرویندهای سازمان قرار می گیرند .در نتیجه مسائل مربوط به منابع انسوانی و
سایر اهداف استراتژیک ،درهم تنیده اند .
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ههت و رویزردی کلی نسبت به مسائل دراز مدت مربوط به کارکنان در سازمان را در بر می گیرد .هموه سوازمانها
دارای استراتژی ها یا حداقل ،ایده ای در ههت رسیدن به ورمانهای خود دارند .اگرچه همیشه ممزن است که به صورت نوشته شده یوا بوه طوور تعمودی
فرموله شده نباشند ،اما تصوری از مسیر وینده می باشد .این استراتژی ،رفتار سازمانی و را فائق ومدن سازمان در برابر تغییرات داخلی و خارهی را تعیوین
می کند .تعاریف بسیاری از مدیریت استراتژیک منابع انسانی وهود دارد .ا لب مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان فعالیتهای موثر بر رفتار افوراد
در تالشهای خود برای پاسخگویی به نیازهای استراتژیک کسب وکار ،یا به عنوان الگویی از برنامه ریزی استقرار منابع انسانی و فعالیتهوای در نظور گرفتوه
شده برای دستیابی به اهداف سازمان تعریف می کنند( .شولر)4229،
استناد بیشتر این تعاریف به همسویی و تاکید بر ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملزرد سازمانی را به عنوان مسئله اصلی مودیریت اسوتراتژیک
منابع انسانی می باشد( .باکسل وپورسل )9778 ،چشم انداز مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،کارکنان را به عنوان منبع استراتژیک مورد توهه قورار موی
دهد .تعریف مواضع مدیریت استراتژیک منابع انسانی در حوزه ای وسیع تر توسط مارتین القیصور ،رومورو فرنانودز  ،سوانچر گریودی( )9771کوه ونورا بوه
عنوان" مجموعه ای یزپارچه از شیوه ها ،سیاست ها و استراتژی هایی که از طریق ون سازمان سرمایه انسانی اش را تحت تاثیر اسوتراتژی هوای کسوب و
کار و زمینه های اهتماعی و اقتصادی ،مدیریت میزند"  ،مطرح شد.
مارلر( )9772دو دیدگاه مختلف در مدیریت استراتژیک منابع انسانی را شرح می دهد:
-4تمرکز بر موقعیت خارهی و چگونگی محیط های خارهی و استراتژی کسب و کار در مقابل -9 ،تمرکز بر منابع داخلی و توانایی و قابلیت منابع انسوانی
موهود در سازمان.
-8تصمیم گیری های استراتژیک
به نظر مارلر ( )9772هنگامی که منابع انسانی هیچ نقش استراتژیک را ایفا نزند برای نقش های اولیه سازمانی و عملزرد منابع انسانی ،زیور سواخت
های کارومدی را ایجاد میزند و هنگامی که منابع انسانی به عنوان اهمیت استراتژیک و تدوین مزیت رقابتی دیده می شوود ،توهوه اصولی منوابع انسوانی
،ایجاد سرمایه انسانی با تمرکز بر خلق قابلیت های پویا می باشد .در این مورد نقش اولیه منابع انسوانی را بوه عنووان ایجواد کننوده اسوتعداد و صوالحیت
معرفی می کند .فرض بر این است که اتصال مدیریت منابع انسانی و تصمیم گیری های استراتژیک ،عملزرد سازمانی را بهبود ببخشود (هاسولید)4221 ،
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و( رایت ،مک مهان )9770در واقع بر اساس اطالعات بیش از  42777سازمان (لیو و همزاران )9770 ،نشان داد کوه مودیریت منوابع انسوانی در شورایط
موثر عملزرد سازمانی ،ارزش افزوده مهمی دارد .ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی ،وقتی قوی تر خواهد بود که تصمیم گیری مدیریت منوابع انسوانی بوا
استراتژی سازمان مرتبط باشند.
 -9مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 -4مدل مبتنی برکسب وکار ) : (the business oriented modelرایت واسنل پیشنهاد کرده انود کوه در یوک شورکت مودیریت اسوتراتژیک منوابع
انسانی به ون دسته از فعالیت های منابع انسانی می پردازد که سابقاً برای تقویت استراتژی رقابتی شرکت اهرا می شده اند.
 -9مدل هماهنگی استراتژیک) :(the strategic fit modelواکر مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان ابزار ایجاد تعادل و تووازن بوین مودیریت
منابع انسانی با محتوای استراتژیک کسب وکار تعریف می کند .در زبان مدیریت منابع انسانی ،هماهنگی استراتژیک بوه معنوای طراحوی اسوتراتژی
های منابع انسانی است که با استراتژی کسب و کار یزپارچه می شوند و موفقیت ون را تضمین می کنند.

اهداف و ماموریت
سازمانی

ونالیز فاکتورهای
خارهی محیط

اهداف و استراتژی های
سازمان

ونالیز فاکتورهای
داخلی محیط

استراتژی مدیریت منابع
سازمانی

سیاست های مدیریت
منابع انسانی
شكل  :1چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

بر طبق تئوری اقتضایی (میلز و اسنو( ،)4290،انصاری وهمزاران  )4891 ،و همچنین چشم انداز رفتاری( هزسوون و شوالر، )4221 ،اسوتراتژی
های منابع انسانی می بایست با استراتژی های رقابتی سازمان ترکیب شوند ،که در این صورت موهب افزایش عملزرد سازمانی یا اثر بخشی منوابع
انسانی می گردد .مفهوم تناسب استراتژیزی در حقیقت به ارتباط نزدیک اسوتراتژی منوابع انسوانی و اسوتراتژی سوازمانی اشواره دارد کوه موهوب
انگیزش کارکنان و نگهداری ونها می گردد.
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اثربخشی منابع انسانی
استراتژی های سازمان

H

1
H

2

هماهنگیاستراتژیک

H

4

عملزردسازمانی

استراتژیمدیریتمنابع انسانی

H

3

شكل  : 2تناسب استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت منابع انسانی
حاالت استخراج شده از شزل : 9
مدل  : 4Hاین مدل بیا ن می دارد که بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی و استراتژی سازمان موهب اثر بخشی استراتژی منابع انسانی می گردد.
مدل  : 9Hاین مدل بیان می دارد که اثر بخشی منابع انسانی رابطه مسقیمی با عملزرد سازمانی دارد .در حقیقت مفهوم تناسب استراتژی بیوان موی دارد
که سازمانها بهتر می توانند منابع خود را به صورت کاراتر مدیریت کنند که این منجر به کاهش هزینه های عملیاتی خواهد گردید و به تناسوب ون پاسو
اثربخش به تهدیدات محیطی فرصت ها خواهد داد (.بیرد)4221 ،
مدل  : 8Hاین مدل بیان می دارد که بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منوابع انسوانی باعو افوزایش عملزورد سوازمانی خواهود
گردید .بسیاری از تئوریسین های نظریه ی اقتضایی به این اعتقاد دارند که عملزرد سوازمانی و اثور بخشوی منوابع انسوانی زموانی افوزایش موی یابود کوه
استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های رقابتی سازمان با هم همتراز گردند(.گاست( ، )4290،هانگ)9774،
مدل  : 1Hاین مدل بیان می دارد بهترین تناسب میان استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی موهب مستحزم شدن رابطه عملزورد سوازمانی
و اثر بخشی منابع انسانی می گردد.
 -11اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی
هدف اساسی مدیریت استراتژیک ،خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نزته است که سازمان از کارکنان مواهر ،متعهود و
با انگیزه برای تالش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است .هدفش ،ایجاد حس هدفمند و ههوت دار بوودن در محویط هوای ا لوب پور
تالطم تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش ،از طریق طراحی و اهرای برنامه ها و سیاست هوای منسوجم و عملوی
منابع انسانی تامین شود همان طور که دایر و هلدر می گویند مدیریت استراتژیک منابع انسانی هدیود بایود در چوارچوب هوای یوک شوزل کننوده ای را
ایجاد کنند که فراگیر ،اقتضایی و یزپارچه کننده باشند( .اعرابی و ایزدی )4891 ،
 -11نتیجه گیری
یزی از عواملی که در شرایط کنونی و دگرگونی های تزنولوژیک اهتماعی و اقتصادی می تواند نقش بسزایی را در اثر بخشی سوازمان ،دسوتیابی بوه
اهداف و موفقیت سازمانی ایفا می کند ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی می باشد .از ونجاکه امروزه منابع انسانی به عنوان بوا ارزش تورین عامول تولیود و
مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت های اساسی و ارزش افوزوده هور سوازمان محسووب موی شوود .اگور
سازمانها م ی خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی با نگرشی هامع و استراتژیک به منابع انسانی ،موهب ارتقاء اسوتراتژی هوای سوازمان شووند .در
این مقاله سعی نمودیم ضمن بیان مفاهیم مدیریت استراتژیک در مورد منابع انسانی به ارایه مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و اهوداف ون در
سازمان و مباح پیرامون ون به بح بپردازیم .لذا ها دارد در کشور ما  ،کوشش های همه هانبه ای برای استفاده بهتر از نیروی خالق به عمل ویود و بوا
انتخاب بجا و وموزش دادن ونها در زمینه های مورد نیاز و برنامه ریزی های صحی هرچه بیشتر از این منابع ارزنده استفاده شود .امید است بوا توهوه بوه
مطالب مطرح شده ،شاهد توهه خاص به مدیریت استراتژیک منابع انسانی باشیم.
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