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-١مقدمه
بااا گسااترش ع ااا و ناااوری ،اداره کااردن امااور بااا صی یاادگی سااای ا اای موا ااه اساات از طر اای بااا آزاد سااازی
مرزسااا و یاراااراگی ابعاااد منت ا

زناادگی ،در راسااتای هااانی سااازی ،حفااا ارزش سااا و باورسااای م اای و منااا

م اای و تو ااه بااه نگاارش هااانی نیااک ریرساب ا اناااار اساات.تمااامی ایااو امااور نیازمنااد برنامااه ای آگاسانااه و من اای
سسااتند کااه در سالاای ماادیریت بااه اااالی سااای است ااادی  ،سیاساای ،رسنگی ،ا تماااعی صاسااب مناساای داده و باارای
تغییااراس سااری ،اسااترات ی سااای مناساای بااه کاااربرده شااوند،لذا تفااار اسااترات ی

بااه عنااوان اندیشااه ای سراسااری و

بنیااادی صاسااب مناسااری بااه ر اا مشاااالس و اااالی سااای هااانی سااازی و ماادیریتی حاااکی از گسااترش روزا ااکون
ع ا و ناوری اسات کاه بایساتی باا تو اه باه یر یات ساای سار من اه و صتانسای ساای مو اود در آن و تو اه باه ا ا
سویاات و مسااار رسنگاای من ااه و بااا اسااتفاده از مشااارکت ماارد و بااه کااارگیری نااوآوری سااای مناساای بااه کاااسی و
ر ا مشاااالس برااردازد  .در صاا وسی حاضاار بااا تاادویو اشااا انااداز و ارارااه اسااترات ی سااای نوآورانااه و متناساای بااا
شاانا ت حا اا شااده از وضااعیت و صتانساای سااای مو ااود و نیااک شاانا ت ن اااو مهراات و منفاای و ر اات و تهدیااد
ومتناسای باا یر یاات من اه بااه ااالی سااای مادیریتی و هاانی صاساانی اااربنی و مناساارداده شاده اساات تاا حااداکهر
ر اه و و رضایت با حداس تساعی و استفاده از صتانسی سا و امااناس مو ود ورس صذیرد.
-٢روش تحقیق
صا وسی کنااونی بار ایااو ارر اسااتوار اساات کاه اشااا اناداز سااازی و تاادویو اساترات ی سااای کاالن و اارد ناشاای از
شاانا ت ن اااو سااوس و ضااع

 ،ر اات و تهدیااد و بااا تاکیااد باار مسااار رسنگاای ،سااویتی کشااور و بهااره گیااری از

مشااارکت مردماای صاساانی مناساای و ااااربنی باار اااالی سااای ماادیریتی ع اار هااانی شاادن ماای باشااد از ایااو رو بااه
منظااور ارزیااابی اارر مااذکور از روش تو اایفی-تح ی اای اسااتفاده شااده اساات و نهایتااا راسرردسااا ی کااالن و اارد بااا
تو ااه بااه شاانا ت من ااه ویر یاات سااای آن داده شااده اساات از سااوی دیگاار بااا بررساای اااالی سااای هااانی شاادن و
اااالی سااای ماادیریتی سااکاره سااو بااه تاادویو اسااترات ی سااای نوآورانااه و یر یاات سااازی صردا تااه شااده اساات کااه
رسیا اات رسنگاای در تمااامی ایااو ص ا وسی ن اای راگیااری داشااته اساات بااه منظااور گااردآوری اطالعاااس نیااکاز کتاای
،اسناد ،م االس و مشارکت مرد و احی نظران استفاده شده است.
-٣بنیاد های نظری پژوهش
-١-٣نوآوری
امااروزه نااو آوری از مهااا تااریو عوام ا رشااد است ااادی بااه شاامار ماای رود .نااوآوری بااه اااای ا تماااعی بااه عنااوان
صشتیران کار آ رینای نیااز دارد  .ناوآوری باه معناای باه کاار گیاری ایاده ساای ناویو ناشای از السیات اسات.درواسا باه
صیاااده سااا تو ایااده ی ناشاای از السیاات کااه بااه ااورس یا

مح ااو یااا اادمت تااازه ارارااه شااده اساات.بااه عرااارتی

دیگاار نااوآوری سمااان السیاات متج اای شااده و بااه مرح ااه عماا رساایده اساات ،یعناای اندیشااه ی ااال تح اا
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یا تااهونوآوری سمانااا ارارااه مح ااو  ،رآیند و اادماس دیااد بااه بااازار اساات ونااوآوری بااه کااارگیری توانااایی سااای
ذسناای باارای ایجاااد ی ا

دیااد اساات(.محماادی)١: ١٨٤،درواس ا نااوآوری صدیااده ای انااد و هاای

ااار یااا مفهااو

اسات  .باه سماایو دلیا موضااوع م العاه ی،شاا ه سااای منت ا
ایو صرسی م رح مای شاود کاه سنگاا باروز یا
بااروز اناایو ر تاااری ایساات.ازدیااد ی ا

ع ااو انساانی سارار گر تااه اسات .از دیااد ع او ر تاااری

عما ناو آوراناه ااه ر تارساایی از انساان سارمی زناد و زمیناه ساای

است اااددان ای او صرساای مهااا اساات کااه اااه انگیااکه سااا و شاارای است ااادی

باعاات تسااهی نااوآوری ماای شااود و ااااراس آن در عم ااارد بنگاااه سااا و اانای منت ا

ایساات .از دیااد ماادیران نحاوه

ماااادیریت بنگاااااه باااارای بهااااره باااارداری بهتاااار از یر یاااات سااااای ااااال و نااااوآور کارکنااااان بساااایار اسمیاااات
دارد(.حیدری) ١۰: ١٨٨،
-١-١-٣طبقه بندی عمومی نوآوری
او ه نوآوری را به سه دسته تانولوژیای ،بازار و سازمانی طر ه بندی کرده است:
نوآوری تانولوژیاینوآوری بازار-١نوآوری سازمانی
دو شماره  :انواع نوآوری (ترسیا از نگارنده)
نوآوری تانولوژیای

نوآوری بازار

نوآوری سازمانی

مح و

مح و

استرات ی

رآیند

سیمت

سا تار

دمت

توزی

سیستا سا

تر ی

ا راد

٢-١-٣نوآوری منطقه ای برای جهانی
در بیااان ک اای وسااد

رااایی ازانت ااا نااوآوری سااای من ااه ای ایااو اساات کااه داناای و نااوآوری تنهادرمن ااه ای کااه

تولیااد شااده اساات مااورد اسااتفاده ساارار نگیاارد ب اااه بااه طااور آرمااانی بااه سراساار دنیااا منت ا گااردد ایااو رآینااد مماااو
اساات یااا از طری ا

ااود من ااه مساات یما بااه دیگاار مراکااک تابعااه یا

شاارکت اناادم یتی ااورس صااذیرد و یااا از طریا

واسا ه گااری سااتادسای شاارکت سااای انااد م یتاای انجااا شااود .بااه سرحااا ن اای من ااه بااه عنااوان انت ااا دسنااده یا
نوآوری هانی،مشهود و مررسو است(.دساردی و ی ی سامانی ) : ١٨۷،
-٣-١-٣خالقیت
یااای از نرااه سااای تفااار یااا اندیشااییدن السیاات اساات ،کااه بااه معنااای ارارااه طاارح و ااار نااویو باارای بهرااود و ارت ااا
کمیاات یااا کیفیاات عالیاات سااای سااازمان ،مااهال ا ااکایی بهاارو وری ،ا ااکایی تولیااداس یااا اادماس ،کاااسی سکینااه سااا
،تولیااداس یااا اادماس از روش بهتر،تولیااداس یااا اادماس دیااد تاارو،....روباارس اسااترنررل و لیناادای اوسااارا در
بررساای سااای ااود شاای عاماا ،داناای ،توانااایی ع النی،ساار

اری،انگیکش،شن اایت و محاای را در السیاات
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ا ااراد مواردانسااته انااد،از ایااو دیااد ا ااراد ااال ابتاادا بااا مسااش ه بااا ی ا

ر اات آشاانا شااده و ساار

از طری ا

ما

آ وری اطالعاااس م مسااش ه یااا ر اات مااورد نظاار درگیاار ماای شااوند در مرح ااه بعااد ا ااراد ااال روی مسااش ه تمرکااک
ماای کننااد ،در ایااو مرح ااه عالیاات م موساای مشاااسده نماای شااود و اارد سااعی در نظااا دادن تفاااراس ،اندیشااه سااا
،تجااارم و زمینااه سااای سر اای ااود هاات نیاا بااه یاا

ایااده دارد.درگیااری ذسناای عمیاا اارد ( ودآگاااه یااا

نا ودآگااه ) ااراسا کاردن ر اات ( هات تفااار بار مساااله )منجار بااه ا و یهااور ایاده ای دیااد و بادی ماای شااود
 .درنهایااات ااارد اااال در ااادد بااار مااای آیاااد اااالحیت و صتانسااای ایاااده اااویی را باااه اارااااس برسااااند.
(محمدی) : ١٨٤،
-٢-٣مدیریت
ماادیریت را بااه گونااه سااای متفاااوس تعریا

کاارده ان اد .از سااا سااای آ اار سااده ی نااوزدسا ،متااداو بااوده اساات کااه

مااادیریت را در اهاااار ااااوم اهاااار وییفاااه ی اااار مااادیران باااه شااارح زیااار تعریااا

کنناااد:برناماااه ریاااکی

،سااازماندسی،رسرری و کنتاار  .اگاار اااه ایااو اهاااراوم مااورد انت ادسااای زیااادی ساارار گر تااه اساات،ولی سنااوز سااا
سابا سرااو اساات.بنااابرایو مااا ماای تااوانیا بگااوییا کااه ماادیریت عرااارس از رآینااد برنامااه ریااکی ،سااازماندسی،رسرری و
اعمااا کنتاار باار تااالش سااا و کارسااای اعاااای سااازمان و نیااک مااورد اسااتفاده نمااودن از مناااب سااازمانی باارای دساات
یااابی بااه سااد

سااای اعااالن شااده ی سااازمان اساات(.ذبیحاای و سمااااران) ۰: ١٣ ،از دیاادگاه بر اای از اااحی

نظااران ماادیریت ترکیراای از ع ااا و سناار باارای صدیااد آوردن محی اای مناساای اساات کااه در آن سمفاااری و سمااااری
باا دیگااران بااه منظااور شااا دادن باه رآینااد ی کارساااز اماااان صااذیر مای گااردد و سم ناایو طاای آن ،اسااتفاده بهینااه از
مناااب باارای عرضااه اادماس یااا کاالسااایی ساب ا رساباات  ،هاات اای رضااایت مت اضاایان آن سااا ،بااا صرسیااک از بااروز
سرگونااه عواساای نااام وم تح اا ماای یابااد(.رحمااان سرشاات)٤: ١٨٤،کرینتاار ماادیریت را رآیناادی باارای حاا
مسااار مربااوو بااه تااامیو سااد های سااازمانی بااه نحااو م ااوم از طری ا اسااتفاده مااوار و کارآمااد از مناااب کمیااام در
یا

محاای در حااا تغییاار تعریاا

ماای کنااد(.تعری ا

ماادیریت صاااور)مگینسااون ،موس ا ی وصیتااری نیااک ماادیریت را

کاارکردن م مناااب انساانی ،مناااب مااالی و منااب یکیااای  ،هاات دسات یااابی باه اساادا

سااازمان توسا برنامااه ریااکی

،سازماندسی ،رسرری وکنتر عم یاس معر ی نموده اند(.میرابی) ۰- : ١٨ ،
-٣-٣چالش های مدیریتی
سااکاره سااو ماایالدی رارساایده اساات ،مهااا تااریو وی گاای سااا سااای آرااازیو ایااو ع اار ،ساارعت ریرساب ا کنتاار
تحااوالس و تغییااراس ،انت ااا سراااه سااریعتر اطالعاااس و مفاااسیا ،گسااترش ارتراطاااس ،بااه وی ا ه شااراه ای شاادن تولیااد
و و در نهایات حرکاات ساری است اااد هااانی باه سااوی سراسااری شادن ویاراااراگی اسات .بااا شااروع سارن دیااد باای
شا

ساازمان سااا یای مو ا سساتند کااه ساادر باشااند باا بهااره گیاری از آ ااریو یا تاه سااای دانای ماادیریت باه اساات را

تغییر ر ته و باا تو اه باه شارای مو اود کشاور باه تادرید اود را باا رونادسای بایو الم ای سماراه و سمگاا کنناد .باه
بیااانی دیگاار سااازمان سااایی کااه نتواننااد بااا اااالی سااای آینااده بااه طااور آگاسانااه دساات و صنجااه ناار کننااد محاااو بااه

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت  32مرداد ماه سال3232
2nd National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics

شاسات و نااابودی سساتند  .در شاارای صرتحاو

هااانی ،سماه ی سااازمان ساا تحاات تااایر است اااد هاانی ساارار گر تااه و

بااا اااالی سااای عمااده ای موا هنااد .در اناایو شاارای ی باارای آساایی صااذیری کمتاار ،باادون ش ا
من اای و سااازگار بااا تحااوالس ،ی ا

انتنااام آگاسانااه و

ضاارورس ا تنااام ناصااذیر اساات .از مهااا تااریو اااالی سااا ماای تااوان از هااانی

شاادن یااا هااانی سااازی ،اگااونگی سمگااا شاادن بااا است اااد هااانی ،تجااارس الاترونیاا

،اگااونگی بر ااورد بااا

تحااوالس بازارسااای مااالی هااان،نحوه بااه دساات آوردن ر اات سااا در بازارسااای هانی،

و اای سااازی و...نااا

برد که در ذی به آن سا اشاره کرده ایا(بهایی و سمااران) - ١: ١٨۷،
-٤-٣مدیریت استراتژیک
ماادیریت اسااترات ی

بااا اسااتفاده از دیاادتریو تح ی اااس ،تجربیاااس و تجکیااه و تح یاا سااای مااوردی ،زمینااه را

برای ت ویات بیانی ،دانای و مهاارس ساای مناسای بارای رویاارویی باا دنیاای اماروز کاه باا شاتابی متفااوس از گذشاته
در حااا تغی یاار اساات  ،ااراسا ماای آورد و بااه منظااور بااه روز نمااودن و واسعاای کااردن رآینااد ماادیریت اسااترات ی
مالحظاس زیر مورد تو ه سرار می گیرند.
 صویااایی سیاساات ،صی یاادگی است اااد و تجااارس و سم ناایو تفاااوس سااای رسنگاای باایی از گذشااته مساات یما باارت اامیماس اسااترات ی
دیدگاه هان

اااار دارنااد.لااذا آاااار مساات یا عواماا

هااانی باار ت اامیا سااای اسااترات ی

،تحاات عنااوان

مورد تو ه واس می شود.

 -ناااوری اطالعاااس بااا ماادیریت اسااترات ی

بااه ااورتی گسااترده و عمیاا صیونااد ااورده اساات .امااروزه اماااان

ماا آوری ،انت ااا ،ترکیاای و ذ یااره حجااا زیااادی از اطالعاااس بااا سکینااه بساایار صااایینی عم اای شااده اساات.لااذا
سااهولت و ساارعت در ماا آوری و تح یاا داده سااا بااه وساای ه ی ناااوری دیااد بایااد مااورد تو ااه طاارح ریااکان
استرات ی

سرار گیرد.

-١ا ااکایی مسااتنداس ،ت اااویر ،ا ااواس  ،ااداو و ...صیرامااون داده سااا ،مااا را بااه ساامت اسااتنراا اطالعاااس و داناای
از داده سا ،رسنمون می سازد و باا یا

نگااه دسیا باه داده ساا در مای یاابیا کاه آن ساا ،باه تنهاایی (اگار ااه زیااد ساا

باشااند ) کااا ی نیسااتندو حجاایا بااودن داده سااا در عم ا بااه ااای ح ا مشاااالس ،باعاات سااردرگمی متولیااان واسااد
بود.
طراحااان اسااترات ی بایااد اسااداماس مااورد نیاااز در ساار واحااد رعاای سااازمان را شناسااایی و سماسناا
صشتیرانی از استرات ی ا ی ،احتما تح
از ایااو رو ماادیریت اسااترات ی
سااادر ماای سااازد بااه سااد

اسدا

نماینااد و بااا

سالیانه را ا کایی دسد(.رسولیان و سمااران)۷١- ١٨۷:۷٨،

سناار و ع ااا تاادویو ا اارا و ارزیااابی ت اامیماس وییفااه ای اندگانااه کااه سااازمان را

سااای ب ندماادس ااود دساات یابااد.درماادیریت راسرااردی باارای کسای مو یاات سااازمانی بااه

اناادیو عام ا تایااه ماای شااود:سماسن ا

کااردن ماادیریت ،بازاریااابی ،امورمااالی(حسااابداری)،تولیااد(عم یاااس)،تح ی ا

و توسااعه سیسااتا سااای اطالعاااس رایانااه ای .از سااوی دیگاار بایسااتی بااه ایااو اماار تو ااه کاارد ماسیاات ماادیریت
راسراردی(اساترات ی

)باا دیگار نراه ساای مادیریت متفااوس اساات .با رای مهاا باا کمای بررسای مع او مای شاود کااه
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معمااوال ازاکهرماادیران انتظااار ماای رود بااا عم یاااس دساات و صنجااه ناار کننااد کااه در اادو ذیاا بااه تفاااوس میااان
میریت راسرردی و مدیریت عم یاتی اشاره می شود(. .ذبیحی و سمااران)٨ -٨ : ١٣ ،
دو شماره :تفاوس میان مدیریت راسرردی و مدیریت عم یاتی (ترسیا نگارنده)
مدیریت راسرردی

هانی شدن

مدیریت عم یاتی

بمی اطالعاس و ابها

مرها
صی یده

صی یدگی دسترسی به واسته سا

عادی

سرعت زیاد در صیشر ت به عنوان امری

ریرعادی

ریرعادی
مع و

سراسرسازمانی

به بنشی از امور سازمان

بنیادی

یاراراه سازی و سویت مشترک و

سد

ح کردن تفاوس سای رسنگی ضمو تو ه
به شرای مح ی
تغییر کوا

تغییرزیربنایی
تحت تاایر شرای محی ی وتوسعاس وانتظاراس

و روبنایی

تحت تاایرمناب و امااناس

صروسه و صروژه ای طرح ریکی شده
متناسی با انتظاراس و توسعاس آحاد مرد و
تحت تاایر شرای محی ی

بنااابر آن ااه در اادو باااال ذکاار شااد متو ااه نیاااز مراار ماادیریت اسااترات ی

در سااکاره سااو ماای شااویا،لذا یر یاات

سازی نیک از اموری است که ریرساب اشا صوشی است،که در ذی به آن اشاره می کنیا.
-٥-٣ظرفیت سازی
بااای شا ا

تو ااای

معینااای از واژه یر یااات ساااازی بسااایار مشاااا اسااات،بر ی تعااااری

باشاد :یر یات ساازی صروساه ای اسات دارمای کاه بارای کما
محااای اطااارا

 ،نتااااید و ارت اااا از طریا ا ماموریااات ،اسااادا

باااه شااارح ذیا ا مااای

باه مارد ،ساازمان ساا بارای ارت اا و ت ریا باا تغییااراس
ا ت ا ااای ،ماااتو ،منااااب و صایاااداری اااراسا مااای

آیااد.یر یاات سااازی ،سااازمانی د الاات آگاسانااه باارای ارت ااای ااربنشاای و صایااداری سااازمان در ارتراااو بااا ماموریاات
و محی است(.نمازی و امیرکریریان) ٨: ١٣۰،
-١-٥-٣سطوح ظرفیت سازی
یر یات سااازی در سا وح منت ا

انجااا ماای گیاارد و بساایار مهاا اساات کااه باارای ا تنااام از سرگونااه ا ااتال معناای،

بااه طااور مشاانم مع ااو شااود کاادا س ا

یر یاات سااازی مااوردنظر اساات(.راه سااای منت فاای باارای اسااتفاده از ایااو

مااد و ااود دارد و متااداو اساات کااه گااروه سااای کوا ا
امیرکریریان) ۷: ١٣۰،

و وام ا مح اای نیااک بااه آن ا ااکوده شااود(. ).نمااازی و
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یر یت سازی ا تماعی
یر یت سازی میان سازمانی
یر یت سازی
سازی
یر یت
سازمانی
ردی

نگاره شماره :س وح یر یت سازی (نمازی و امیرکریریان) ۷: ١٣۰،
-٢-٥-٣هدف ظرفیت سازی
سااد

از یر یاات سااازی را ماای تااوان در دو موضااوع بیااان کاارد :ابتاادا صاساانگویی بااه ضااع

و ت ویاات صتانساای مو ااود ایشااان ،دو کما

سااای دروناای تشااا سااا

بااه ایشااان تااا بااا تغییااراس سااری محاای بیروناای سماسنا

نهاایی ایاو کااار ایاو اساات کاه برنامااه ساا-باااز ورد در سا

شااوندوسد

ذی نفعااان –بهتار انجااا شاود .بنااا باه نظاار آلاو اااولر در

برنامااه سااای توسااعه یر یاات سااازی سااه گاارایی ا ا ی و ااود دارد کااه باار طریعاات طر یاات سااازی اااار گذاشااته و
مو ی تفاوس آن شده است،که شام موارد ذی است:
 هاانی شادن کاه باا تغییاراس شااتام آوری باه صایی مای رود و گشاایی بازارسااای دیاد کاه دولات کنتار کماایبر آن دارند را در صی دارد.
حمایت از یهور امعه مدنی به عنوان نیروی نهی کننده در کشور-١تمرککزدایی از دولت م ی به دولت مح ی (.نمازی و امیرکریریان) ٣: ١٣۰،
-٣-٥-٣ظرفیت سازی در عصر جهانی شدن
در ع اار تغییااراس سااری ،ن اای دولاات ،شااهروندان و گااروه سااای سااازمانی سااریعا در حااا تغییاار اساات و بااه وی ا ه
سااازمان سااای عمااومی و

و اای و سیسااتا سااای ماادیریت یااا بااه ا تیااار یااا بااه دلی ا شااار در حااا تغییرنااد .سمرااای

تحا والس دولتاای ،شااهروندان سااا از ی ا

ن اای صذیرنااده اار

بااه ن اای اااالی ااو و مشااارکتی ،ن اای عااا تااری

را در مادیریت بااازی ماای کننااد .اااالی سااایی کااه ماادیریت و دولاات م ا در حاا توسااعه بااا آن موا ااه سسااتند بساایار
یرتاار از اااالی سااای م ا

اانعتی سسااتند.برنامااه ریااکی و ماادیریت اسااترات ی

،مرکااک ا ا ا اارا و تح ا اساادا

توسااعه ای در ایااو م ا اساات.در ایااران ک یااد طراحاای و ا اارای برنامااه سااای توسااعه و ماادیریت م ااوم ،توسااعه و
ماادیریت مناااب انسااانی اسااترات ی

اساات.باارای موا ااه شاادن بااا اااالی سااای هااانی سااازی ماادیران بایااد ماادیران

ااربنی و با کیفیتی باال باشند(.حریریو)۷: ١٨٣
-٦-٣جهانی شدن
باایی از یاا

دسااه سراا مفهمااو هااانی شاادن و یااا هااانی سااازی وارد گفتمااان سیاساای باایو الم اای ع اار ماشااد

،سمااواره دو زاویااه ی دیااد ک اای در ایااو

ااور بااه اشااا ماای ااورده اساات  ":هااانی شاادن "بااه عنااوان یاا
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رآینااد (صروسااه)کااه و ااه تو اایفی تحااوالس معا اار را شااام ماای شااود و" هااانی سااازی" بااه عنااوان ی ا
(صروژه ) کاه متاامو و اه تجاویکی تحاوالس مای باشاد.باا صایاان یاا تو نا

سارد باه

طاارح

اور از اردای روصاشای

اتجاااد ماااسیر شااوروی سوسیالیسااتی یعناای یااای از دوبنیااان نظااا دوس ری،انگاااره سااای سیاساای و دیاادگاه سااای
متعااددی در تااالش باارای ترساایا ن شااه هااانی تااازه ای باارای صایاادار نمااودن اا

تشوری ا

تهدیااداس بااه صاااییو تااریو ساا

و کاااسی منازعاااس و

مماااو بودنااد.صااارادایا هااانی شاادن عماادتا از رآیناادسای ماارتر و راگیاار

است ااادی و ارتراااطی اساات  .هااانی شاادن مو اای صیاادایی نهاااد حاااومتی و سویاات مشااترک وی ا ه ای ماای شااود ،در
طااو دوره اانعتی ،اساات ال سیاساای و است ااادی تااوده ماارد بااه دموکراساای مهااوری واسانااه انجامیااد .نتیجااه
من اای ایااو اماار یهااور م اای گرایاای بودکااه مو اای ایجاااد سویاات مشااترک و انسااجا ا تماااعی شااد .روصاشاای نظااا
را از میااان برداشاات  ،اااای باایو الم اای دولاات دموکراتی ا

را اارا تاار

دوس راای کااه

ااوو ریمااه ایاادرولوژی

و هاانی سااا ت  .صااارادایا هااانی شاادن ماای کوشااد بااا تریاایو ماارتر و سااازمند سااه ا ا ااو در سا

صدیااده و بااا

تایااه باار زیاار سااا ت سااای ساارمایه داری هااانی دیجیتااالی (شااراه هااانی ارتراطاااس و عالیاات سااای است ااادی )،نهاااد
حاااومتی و سویاات مشااترک سااازگار بااا آن را در رآیناادی تو اایفی-تجااویکی تشاارید کنااد و الگااویی دیااد از
ن شااه هااانی مرتناای باار ا

،منااا و سویاات سمسااو عرضااه نمایااد.باارای هااا ایااو تو اای

کااالن  ،ال ااه ای از

ادوار ت ور تارینی را مرور می کنیا:
دو شماره :١م ایسه ادوار تارینی تا شا گیری هانی شدن(.موحدیان)٤: ١٨٤،
دیجیتالی- ۰۰۰؟

نعتی- ۰۰۰

کشاورزی١۰۰۰سا

اوای دوره

کوچ نشینی ٨۰۰۰سا

 ۷۰۰میالدی

سر از میالد ۷۰۰سا

کشاورزی- ٨۰۰۰

سر از میالد

ص

از میالد

دوره

١۰۰۰سا سر از میالد

سرمایه داری دیجیتالی

سرمایه داری نعتی

زراعت

شاار و باررانی

؟

مهوری دموکراتی

صادشاسی و حاومت

سری ه و ای

؟

م ی گرایی

شاار و م آوری

شیوه تولید

مح و
گروه

نهاد حاومتی

استردادی
مذسی مدون

طریعت صرستی

را ه صرستی

سویت مشترک

ااو آوری سااای دیااد ا ااراد ،شاارکت سااا و دولاات سااای م اای را سااادر ماای سااازد تااا دسترساای بیشتر،سااریعتر،عمی تاار
و ارزان تااری نساارت بااه گذشااته بااه تمااا ن اااو هااان داشااته باشااند.از ایااو رو ماادیریت بااه ع اات تشاادید ورود و
روا اطالعااس باا تنگناای مادیریتی باه ناا تنگناای طالیای موا اه شاده اسات کاه دولات ساا را باه صاذیرش عالیات
سااااای است ااااادی ارتراااااطی وادار ماااای کنااااد و نیاااااز امعااااه را بااااه اسااااترات ی سااااای ماااادیریتی تشاااادید ماااای
کند(.موحدیان) -٤: ١٨٤،
-٣-۷چالش های جهانی شدن
ع اای ررااا ااوش باااوری و یااا تاارر مفاارو در مااورد " هااانی شاادن "سنااوز انگاااره سااا ی کااا ن اام و ا ا سااای
روشااو کااه باار تمااامی و ااوه ماسیاات و آاااار ایااو صدیااده ان ا

اناادازد و ااود ناادارد .ان ااالم دیجیتااالی و ساارعت

،وسااعت وحاادس نشاااس گر تااه از آن باار دشااواری بااار ماادیریتی ماای ا کایااد .ایااران نیااک در نگاااه بااه هااان از وضااعیت
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عااا و ااار بر ااوردار ماای باشااد .سمااه آاااار و صیاماادسایی کااه هااانی شاادن باارای کشااورسای در حااا توسااعه
دربردارد به حی اه عما م ای و بایو الم ای ایاران نیاک تعمایا مای یاباد.ایاو آااار و صیامادسا در ابعااد دا ای و اار ی
ساب ا تریاایو و ماادیریت انااد .در هااانی کااه واحاادسای م اای ،من ااه ای و باایو الم اای بااا رویاااردی هااانی و از منظاار
تفااار اسااترات ی

اشااا اناادازسایی را باارای ااود ترساایا نمااوده و ماموریاات سااایی میااان ماادس و ب نااد ماادس باارای

ااود سار ا انااد ،آاااار و ترعاااس مهراات و منفاای هااانی شاادن از طری ا رویااارد "ماادیریت اسااترات ی

" سابا ساادایت

و کنتاار اساات،لذا باارای ماادیریت کااارآ و ااااربنی ،نیازمنااد شاانا ت وضااعیت و االشااهایی کااه در ایااو ع اار بااا آن
سااا موا ااه سسااتیا کاا ه در ذیاا بااه اااالی سااای ماادیریتی و هااانی شاادن بااه طااور ااار و عااا اشاااره کاارده
ایا(.سر رازی و معمارزاده) ٨: ١٨٣،
دو شماره:٤االی سای مدیریتی و هانی شدن(ترسیا از نگارنده)
االی سای هانی شدن

االی سای مدیریتی سکاره سو

االی سای سازمانی

 -االی سای ناسماسنگی سای سازمانی

-االی سای ناشی از تغییر صارادایا

 -االی سای مسار عوارر و مالیاتی

-االی سای ناشی از گسترش بازار

-االی گذار از تمرکک گرایی

-االی سای تغییر ناوری

-ااالی سااای ت ری ا سااازمان سااا بااا ساارعت رو بااه تکایااد ناشاای از انفجااار

 -شارسای محی ی

اطالعاس و مفاسیا و تانولوژی نو

-االی سای ع ر دانی

-االی سای رسابت ویی و صیشر ت سری

-االی سای تغییر محی کار

 -االی سای حرکت از امعه نعتی به امعه اطالعاتی

-االی سای شاو ایی نیروی کار

 -االی سای حرکت از است اد م ی به است اد هانی

-االی سای تغییرانتظار مشتریان

 -اااالی سااای ناشاای از باایو الم اای شاادن است اااد هااان ،آزادی وارداس

-االی سای تغییر انتظار کارکنان

و ادراس

-االی ن ی سای دیدتر ،انتظارسای دیدتر

-اااالی سااای ناشاای از گااذار از تانولااوژی نیاارو ا ااکا(ماشاایو و کااارگر

االی سای مناب انسانی

ساده)به دانی ا کا(ا راد متن م)

 -االی سای دگرگونی در حر ه سا

 -االی سای آزاد سازی تجاری

 -االی سای رسابت بازار

-االی نرود اراس ب ند مدس است ادی و م رراتی

 -االی سای کمرود نیروی کار ماسر

 -االی ساای بای تاو هی باه تن ام و شایساتگی و اساتندا بار مرناای

 -االی سای رشد نیروی صاره وست

آشنایی

 -االی سای تفاوس سای ن ادی

 -االی سای ناشی از ضع

 -االی ساای تفااوس ساای سانی(ناشای از امیاد باه زنادگی بااال وا اکایی

 -االی سای ناشی از عد امنیت و اراس ب ند مدس کاری

رسن

مدیریتی و سرمایه گذاری

سو بازنشستگی)

 -االی سای عد انع ا

 -االی سای توازن بیو کار و انواده

 -االی سای کنتر و بازنگری الحیت ا راد

 -االی سای سازماندسی مجدد سازمان

و ی سازی

 -االی سای

و صویایی

 -االی سای بی تو هی به ر ت سا و ضع

سا ،سوس و تهدیدسا

 اااالی سااای ناشاای از ناسماااسنگی صیشاار ت اانعت و داناای بااا ا ااال ،رسن

-٤یافته ها و نتایج پژوهش

و ا تماع
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براسااار ن اااو ض ا ع
ذی حا

و سااوس و اااالی سااای ماادیریتی و هااانی شاادن تفااار ماادیریت  ،اسااترات ی سااا و راسرردسااای

شده است.

استرات ی سا ی نوآوری

استرات ی سای یر یت سازی

انگیکش

تانولوژی اطالعاس

رشد و بالندگی

حاومت داری الاترونی

سازگاری
انع ا

مدیریت الاترونی

صذیری

شفا

مناب انسانی

اولویت صرسن و صست سای استرات ی
انگیکش استرات ی

سازی

سناریوسازی و انتنام سناریوی یرتر

مدیریت و توسعه دانی استرات ی

اراره ایده سای متعدد و ریرعادی

تحو و نوآوری رسنگی

تو ه به کریاس

مدیریت کیفیت راگیر

انت اد صذیری

صردا ت در ازای عم ارد شایسته

نوآ رینی

مدیران ا رایی هانی

تجربه گرا و آزمایی گرا

شفا

آینده نگری

تعهد و مسشولیت صذیری

اعتماد به نف

نگهداشت استعداد سا

آسودگی یا

مشارکت

تانولوژی

ا الح و بازنگری

راس

سازی

کنتر و نظارس مداو

توان موا هه با رویارویی مسار

سازماندسی مجدد

کنتر و نظارس

الگوبرداری م اب استانداردسا
مدیریت استرات ی

ی اعتماد

و ی سازی

مسشولیت صذیری
بردباری

احترا

ابتاار

مح ی بودن برنامه سا با نگرش هانی

صویایی

آموزش سای مداو

تو ه به صی یدگی

برنامه ارت ا روزانه س

است ال

رسرری با ضاب ه مداری ضعی

نظا باز

رسرری حمایتی و مشارکتی

رسن

(برصایه رسن

مرد و رضایت )

دسترسی به مدیران
احترا به ا راد
اراره دماس مردمی
تن م
کارگروسی
راب ه کارکنان با سازمان
است را مدیران از عام تغییر
ح

رسابت

عم اردی
و راب ه مداری سوی
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دو شماره :٨دو سواس ،شنا ت ن او ضع

ن او سوس

،سدرس  ،ر ت و تهدید مدیریت در سکاره سو (ترسیا نگارنده)

ن او ضع

و ود نیروسای متن م

عد بهره گیری مناسی از امااناس

و ود اای ساب توسعه

بی اراتی است ادی

و ود امااناس کا ی

عد رعایت ح و سرمایه گذار

سویت مشترک

یر یت سای صاییو

و ود ح

تع و مسشولیت صذیری

و ود نیروی کار در حر ه سای منت
صایه سای سوی ا تماعی
ساب یت سای باالی ارتراطی
استرات ی

بودن من ه

نرود بازنگری و سازماندسی مجدد
ناسماسنگی سازمانی
رسابت سای ناسالا
نرود رسن

سرمایه گذاری

ناسماسنگی با سرعت باالی تانولوژی

آموزش سای مناسی

عد سماسنگی رسنگی با نعت

یر یت سای محی ی

نظا رشوه واری

و ود ساب ه ی در شان ع ا و ناوری در ایران

نظا گکینی امی ی

و ود استعداد رشد و بالندگی

گذار از دانی و تن م ا راد
عد توازن یر یت کار و تن م

ن او ر ت

ن او تهدید

مشارکت صذیری باال

بی تو هی به دانی ا راد

اماان ارت ا س

یر یت

بی تو هی به شان ا تماعی و رسنگی
و ی سازی

اماان ایجاد ر ت سای نویو

بی تو هی به

اماان ایجاد بازارسای رسابتی

دان ساب یت برنامه ریکی ب ند مدس
بی اراتی است ادی وم رراتی
بی تو هی به تولیداس و سرمایه گذار
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نتیجااه ی صاا وسی در سالاای تاادویو اشااا انااداز و راسرردسااای اسااترات ی
هادی با تو ه به رسن

بااا تاکیااد باار یر یاات سااازی رسناا

و سویت ار کشور ایران م رح شده است،که به شرح ذی می باشند:

دو شماره:۷تدویو اشا انداز و استرات ی سای کالن و رد(ترسیا نگارنده)
اشا انداز
(راسرردی)نوآورانه اند و هی

اتحاد و مدیریت استرات ی

یر یت سازی در ع ر هانی
یر یت سازی نوآورانه است ادی
-گسترش

و ی سازی

-ارت ا کیفیت

یر یت سازی نوآورانه

یر یت سازی نوآورانه

یر یت سازی

سیاسی

نوآورانه ا تماعی

یر یت سازی نوآورانه مناب
انسانی

رسن

-حفا منا م ی

-ارت ا مشارکت

-سماسنگی رسنگی

-بررسی شایستگی سای

-حفا امنیت م ی

-حفا استعدادسای

-ساا تفاوس سای

مدیریتی

رسنگی

-ارت ا س

-اسمیت به رسن

آموزش و به روز بودن-آموزش زبان بر ورد و زبان

-ارت ا دماس و تولیداس

-ساا حذ

-ت ری با توسعاس و انظاراس

یاراراگی هانی

-احترا به متن

-آزاد سازی تجاری

-حفا سویت م ی

-تو ه به مها رس سا

مح ی،م ی و هانی

 -ی رضایت حداکهری

-ارت ا مشارکت سیاسی

و ذم نیروسای

-احترا به تفاوس سای

بیو الم ی

-ایجاد ر اه حداکهری

مرد در حاومت

متن م

رسنگی

-تشریفاس بیو الم ی

-سماسنگی با بازارسای هانی

-احترا به ح و

-تو ه به شان

-ا تالو رسن

-تالش در اراس شرای است ادی

شهروندان

ا تماعی ا راد

متفاوس و توا در تفاوس

-آموزش وتوسعه

-تامیو و تامیو امنیت اسدا

-تو ه به مساله تمرکک

-ایجاد تعهد و تع

سا

-ایجاد تعهد و ح

است ادی ب ند مدس

زدایی

-محرک سای انگیکه

-احترا به ارزش سای

صذیری

-تدویو سوانیو مناسی عوارر و

-مح ی گرایی در عیو

رسنگی

-محرک انگیکش

مالیاس

نگرش هانی

-سمسان سازی ارزشی

-مدیریت دستمکدسا

-تو ه به ح و سرمایه گذار

-تو ه به استانداردسای

-ارت ا س

-سماسنگی سازمانی

مح ی در هانی سازی

-ارت ا رسن

-ا کایی ح

رسابت

مرزسا و

امعه
یو

سای

ارتراطاس
مدیریتی و

تن م

ارزیابی و بازنگریمسشولیت

تو ه به انتظاراس کارکنان-شاو ایی نیروی کار

سرمایه گذاری

-تو ه به ن ی سای دید

-تو ه به انتظار مشتریان

-تحو و نوآوری

-تو ه به دگرگونی حر ه سا

-است اد هانی

رسنگی

-دانی محور

-ایجاد اراس است ادی و م رراتی

ارت ا رسن

-تالش در کاسی بیااری

راستای توسعه ناوری و
نعت

و ا ال در

توازن و تعاد نیروی کار ونیاز
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