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 پنجم  شماره

  يـ الهام اعتدال شهاب ينعمت يعل  کننده تهيه

 http://gozareha.com /ها  وبالگ گزاره  منتشر شده در

 ۱۳۹۱ماه آبان   انتشارتاريخ 

  

منتشر شده است. هر گونه انتشار  http://gozareha.comصورت رايگان روي سايت  به يتيريمد ي نامه اين ماهتوجه: 

ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

ي، باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين و مترجمين در دنياي مجاز هياطالع ته

مطبوعات ناشرين و در فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  کشورمان با مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند!
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  مقدمه  
 ين حد مطالب سطحيو کارراهه، تا ا يت سازمانيريمد ي ن بوده که چرا در حوزهيمن ا يها از دغدغه يکيشه يهم

 يها ن بود که آدميد ايکه به ذهنم رس ين پاسخيعتا اوليشوند. طب يگرفته نم يق چندان جديدارند و مطالب عم پرطرف

شان  اند و درک ابيريد ين باشد که مطالب جديتواند ا يگرش ميد  ليک دليتر است.  ق و باحوصله تعدادشان کميعم

  روزگار ماست.  ين کارهايتر هم از سخت يکين يتأمل که اازمند تفکر و ين

رفته بودم  يفروش روزنامه ي کنار دکه نامه به ک هفتهيد يخر يشدم: برا يگريمتوجه موضوع د يش اتفاقيپ ي هفته

 ي به چهره يت. کميانواع و اقسام مجالت موفقگران بودم: يد يدهايم شود، شاهد خر وبتطور که منتظر بودم ن نيو هم

است؛ اما  ياشکاالت يقضاوت البته قطعا داران يچندان موفق. ا ه و ناشاد و نهخستدر ظاهر  ييها ره شدم: آدميها خ آدم

ات بودند. ين نشريا يدائم يمشترکه چند نفر دوست کامال ناموفق داشتم که  ياد چند سال قبل انداخت. زماني مرا به

شه در حال يندارد؛ چرا هم يعمل ي دهيها فا ن آدميا يات براين نشريخواندن ا يوقتکردم که  يبا خودم فکر مشه يهم

هم مشخص  يليگر هم دارد که در ظاهر خيدن ماجرا دو علت ي. اام دهيفهم " راچرا"آن پاسخ ن کار هستند؟ و حاال يا

  ستند:ين

ماست.  يبرا ييناآشنا ي " واژهديام"م که يا دن را خوردهينشدن و نرس يها قدر زخم نيمان ا يدر زندگما  .۱

م؛ چون شد و يوانت يمشود و  يم"مدام ما را قلقلک بدهد که  يک عامل خارجيم که ياز دارين نيهم يبرا

 !" توانستند
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 .دنديمفمان  يبراکه چقدر  نيم؛ صرف نظر از ايکن يزها عادت مين چيمصرف ا بعد هم به به ييجااز  .۲

که صرفا  نيا: ندکن يم ناکطرخما  يبرات را يات موفقيادب ي هيرو ين دو علت پنهان هستند که مصرف بيهمو 

ک نشانه هم باشد: يتواند  يالبته خودش من يم. اينيمان نب يگمان در زند يها ه از خواند يريچ تأثيم و در عمل هيبخوان

ات يمورد ادبدر  م.يداشته باش يد نظريتجدد الزم باشد ي، شامينيب ينم يريم و تأثيخوان ياد ميدست مطالب زن ياز ااگر 

ها  بعد به آن ي ستند که در شمارهل هيدخ آنهم در  يگريافتد؛ هر چند عوامل د يمن اتفاق يهم هم يت سازمانيريمد

  پردازم. يم

ي مطالب اين  ي گذشته است. تهيه شود که ناشي از شلوغي من در هفته تان مي اين شماره با کمي تأخير خدمت

آوري  طالب جمع. اميدوارم لذت ببريد و مکنم يشان تشکر ميکه از اانجام شده  يسرکار خانم اعتدال يربا همکاشماره 

  تان مفيد باشند. شده براي

  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نيدر ا

شنهاد و يجه از هر گونه پياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. ينه استقبال مين زميدر ا يانتقاد

مربوط  يها ژه در بخشيو خواننده و همراه ـ به زيدوستان عز يبعد از هر گونه همکار يها شماره يبرا .۲

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ ماه، اصطالحات، نکته ي ، مقالهيتيريمد يها تيبه حکا

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. براي طراحي جلد و قالب ظاهري ماه .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يسال آن برابود، از ار يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. يينفرما

ق يد با من از طريتوان يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يدر ارتباط باش gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي http://gozareha.comم  تيسا وب

 ي شمارهدو ز در مورد يشنهادات دوستان عزين پيچن ها و هم يگرم مثبت و دل يها الزم است از واکنشپايان در 

  ها تشکر کنم. گزاره يتيريمد ي نامه اول ماه

  ديو موفق باشدل  خندان

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه  آبان
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   ها رهگزا-١
 شود. محض انتخاب اميد، همه چيز ممکن مي به :کريستوفر ريو .۱

 شوند نه برده! ها باخته مي بسياري از بازي :جن ماخ .۲

قدر نخواهيد زيست که آن  شما بايد از اشتباهات ديگران بياموزيد؛ چون احتماال اين :سام لونسون .۳

 اشتباهات را خودتان تجربه کنيد!

ها را داريم که غيرمنطقي کار  تر آمادگي آزمودن امتحان نشده اني بيشها زم ما انسان :اريک هافر .۴

 پديد آمده بودند.بازي  عنوان اسباب کنيم. به اين دليل است که بسياري از اختراعات، ابتدا به مي

 کنم! کاغذ سفيد و يک ذهن کثيف شروع مي  من معموال با يک صفحه :پاتريک دنيس .۵
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  ماه يتيريمد  تيحکا-٢
کرد. يک روز مردي وارد شد و گفت: "من يک نصف  جات يک سوپرمارکت کار مي بخش مربوط به ميوه پسري در

فروشيم." مرد اصرار کرد که: "اما  اش نيست قربان. ما نصف برگ کاهو نمي خواهم." پسرک گفت: "امکان برگ کاهو مي

ام اجازه بگيرم." و به اتاق پشتي  رئيس من فقط به نصف يک برگ کاهو نياز دارم." پسرک گفت: "اجازه بدهيد من از

خواهد فقط نصف برگ کاهو را بخرد." ناگهان پسر متوجه شد که مرد، کنار او  رفت: "رئيس يک مرد احمق آمده و مي

خواهند نصف ديگر  کند. پسرک اضافه کرد: "البته اين آقاي متشخص هم هستند که مي اش مي ايستاده و خشمگين نگاه

 رند!"برگ کاهو را بخ
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ـ ر برنامـه ): ٤هـا (  روايت گزاره هاي اصول مديريت به درس-٣  يزي

  )١ست؟ (يچ
  ر هستند:يز ي فهيوظ ۴ يران دارايجا گفتم که مد چه. آن يعنيت يريم که مديديقبل با هم د ماه

 

  

  

  

  

  

  

   م کرد.يـ صحبت خواه يزير ران ـ برنامهيمد ي فهين وظيدر مورد اول يکمشماره ن يادر 

د يتول يحسن آقا برا م.يحسن آقا برگرد ينجارد به کارگاه ييايتر ب درک به يچه؟ برا يعنينظرتان  به يزير برنامه

(اره، رنده و ...) و البته  ،ينجار يها نيآالت و ماشخ، چسب، ابزاريدارد: چوب، م ييزهاياز به چين يز و در و صندليم
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دست  به يها هم سفارش د تا مدتينه دارد. شايه هزيکردن مواد اولدن و انبار يها! خر نيدن ايخر يتر از همه پول برا مهم

 يصورت متوسط چه زمان خاک بخورد. اگر حسن آقا بداند به يا جه گوشهينت ياو ب ي هيتجه سرمايحسن آقا نرسد و در ن

نه يبه ي اش استفاده هيتواند از سرما يوقت م ه کند، آنيموقع ته ها را به از دارد و آنيخ و چسب نيزان چوب و ميمبه چه 

 يتر شيبمردم با احتمال  ها ا تابستانيد نوروز يکند که مثال ع ينيب شين هم نشد، اگر حسن آقا بتواند پيببرد. حاال اگر ا

ر يگ شان روبرو شد غافل حتاجيد مايتول يبرا يمردم يها ل درخواستيبا س ياز دارند، وقتيو کمد ن يز و صندليبه م

 يزير ن برنامهي" است. حاال ايزير ت "برنامهين علل اهميتر يدياز کل يکينده، ير نشدن در آيگ لن غافيشود. هم ينم

  ست؟يواقعا چ

تواند در انجام  بلكه فرايندي است كه مي ؛ريزي فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست برنامهگفته شده که 

بلكه از طريق فرايند ،گيري در شكل معمول آن نيست  ريزي، تصميم اين امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه

 تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود. ريزي مي شود. برنامه اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مي ريزي، مجموعه برنامه

يلي كه ها و وسا ريزي عبارت است از: "تجسم و طراحي وضعيت مطلوب در آينده، و يافتن و ساختن راه برنامه نيبنابرا

داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك خروجي است ريزي فرايندي  برنامهرسيدن به آن را فراهم کند. 

هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ  گيري بر طبق اين تعريف، تصميم" سيستمي هماهنگ از تصميمات.منسجم در قالب 

حسن آقا  ي روزمره يکارها يعنين يو ا ريزي نيستند. رنامهها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده ب سياست

ند يفرا يزير  برنامه يست برايست! البته الزم هم نين يزير باشد برنامه يزيشان هر چ اسم ير کارگاه نجاريعنوان مد به

نده چقدر يآ ي اش بداند هفته که حسن آقا در ذهن  نيه شود. هميته يچنان شود و اسناد مکتوب آن يط يبيب و غريعج

  را انجام داده است. يزير ند برنامهياز به چقدر چوب و تخته دارد، فراينها  ن سفارشين ايتأم يسفارش دارد و برا

طور که  ها است. در واقع همان نيازهاي انجام صحيح و مناسب فعاليت ترين پيش ريزي صحيح يکي از مهم برنامه

(مفهوم کارايي) اهميت فراواني دارد، اما پيش از آن » انجام درست کار«ر پيتر دراکر اشاره کرده است در انجام هر کا

  يابد.  ريزي انجام کار تحقق مي (مفهوم اثربخشي) اطمينان يافت که اين مهم در مرحله برنامه» انجام کار درست«بايد از 

  ريزي عبارتند از: هاي برنامه هدف

  ها؛ يتافزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعال .۱

  افزايش جنبه اقتصادي (مقرون به صرفه بودن عمليات)؛ .۲

  تمرکز بر روي مقاصد و اهداف و احتراز از تغيير مسير؛ .۳

 تهيه ابزاري براي کنترل. .۴
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  توان در هفت مرحله زير خالصه کرد:  ريزي را مي فرايند و دوره برنامه

  ؛ )يصندل ۱۰ز و ي(فروش دو م ها تعيين هدف .۱

ـ ا بدهد به آقا پرويخود حسن آقا بفروشد (  ها اي دستيابي به هدفشناسايي راهکارها بر .۲ شـگاه  يز کـه نما ي

  ؛)مبلمان دارد؟

خ و چسب و ... ي(چقدر چوب و م ها هاي دستيابي به هدف ارزيابي راهکارها از جنبه کارايي، منابع و هزينه .۳

 يزيچه چ يد کار بکنند و رويشان چقدر با ن آقا و اوستا اکبر هر کدامي، حسياز است، در چه زمانيمورد ن

  ؛و ...)

  ؛)رديم بگيحسن آقا در مورد سؤاالت باال تصم يعني( انتخاب راهکار مناسب .۴

  ؛(حاال نوبت کار کردن است!) حل منتخب اجراي برنامه براساس راه .۵

 مهنظارت بر اجراي برنامه و گردآوري اطالعات درباره نحوه اجرا و بازخورد آن براي کمنترل عمليات برنا .۶

  ؛کند) يشان م ستد و نگاهيا ين آقا و اوستا اکبر ميسر حس ي(حسن آقا باال

(حسن آقا از  هاي آتي ريزي اي و بازخورد آن براي برنامه ارزيابي نهايي برنامه و گردآوري اطالعات برنامه .۷

کنـد و   يم؟ و اشتباهات خودش را کشف مـ يفروخت يز و سه صندليک ميپرسد پس چرا فقط  يخودش م

 کند تکرارشان نکند.) يم يسع

ـ يعني يزير برنامه يخالصه و شهود يليست. خيده نيچيو پ يقدرها هم رسم نيالبته ماجرا ا ازهـا و  ين ينـ يب شي: پ

  مات.ين تصميا يم و اجرايد بکنيکه چه با نيدر مورد ا يريگ ميو ...، تصم ، بازارانيخودمان، مشتر ي ندهيت آيوضع

  که ماه آينده در موردشان صحبت خواهيم کرد. ريزي انواع و سطوحي هم دارد برنامه
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  ١يت استفن کاويروا ت بهيموفق يبرا يشگيهم يدستورالعمل -٤
  علي نعمتي شهابمترجم: / رل يسا نيلسنده: ينو

  ي جو." "اين هم يک کلوچه

گذشت سالح شدم. با وجود در خلع ۲۰۰۴ام با دکتر استفن کاوي در سال  من بدين شکل در ابتداي اولين مصاحبه

هاي  رسند. مطمئنم که تجربيات من در مورد درس نظر مي تر از هر زماني به هاي او زنده دکتر کاوي در ماه گذشته، درس

  هاي زندگي او است. حاضر تالش من براي خالصه کردن درس  کاوي با بسياري افراد ديگر مشابهت دارد. مقاله

ام براي مصاحبه  دليل عدم آمادگي ديگو ترنسکريپت" به ريه "سنکار و کارآموز نش نگار تازه عنوان يک روزنامه به

  کردم زمان کافي براي ايجاد يک تأثير ابتدايي قوي در اختيار ندارم.  شدت عصبي شده بودم. احساس مي به

بار باتان (نقل مکان  ها احساسي شبيه حضور در صحنه راهپيمايي مرگ دوم مرکز همايش  در گردش در طبقه

هزار نفر زنداني آمريکايي و فليپيني در روزهاي ابتدايي جنگ جهاني دوم توسط ارتش ژاپن که در  ۷۶بيش از قهرآميز 

ام خشک شده بود. با اين حال مستقيم به چشمان او نگاه کردم و  آن هزاران نفر کشته شدند. م.) را داشتم. لب بااليي

شکلي استادانه  کنم." در مقابل او به ين مصاحبه عذرخواهي مياش را گفتم: "استفن. من بابت آماده نشدنم براي ا راست

                                                 
1 http://www.fastcompany.com/1843284/timeless-success-recipes-from-stephen-covey 

  ت منتشر شده است.يماهنامه پنجره خالق ۱۳۹۱ور يشهرن در شماره يش از اين مقاله پيترجمه ا
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اش نشست و شروع کرد به پرسيدن در مورد زندگي، خانواده و شور و  يک کلوچه جو به من تعارف کرد، روي صندلي

  اشتياقم.

به ما که ام بوده است. مصاح هاي دوران کاري يادماندني مصاحبه الزم به گفتن نيست که اين مصاحبه يکي از به

سال بعد او با  ۵اي از موضوعات حرف زديم.  دقيقه طول کشيد. ما در مورد دامنه گسترده ۴۰دقيقه باشد،  ۱۵قرار بود 

  اي بر کتاب من بنويسد و به من اجازه داد تا مصاحبه ديگري با او انجام بدهم. بزرگواري تمام پذيرفت تا مقدمه

ياد خواهند آورد. ديگران او را  جوانه زده "کمک به خود" به جنبش تازهبسياري کاوي را براي مشارکت پربارش در 

و نگارش تحسين   اش در سخنراني کننده هاي خيره و توانايي  المنفعه هاي عام تالشق ياز طراش  بابت تأثير جهاني

  کنم. خواهند کرد. با اين حال من او را براي چيز ديگري تحسين مي

حساب آمدن و ارزشمندي در  کاوي توانايي باورنکردني براي پنهان کردن وجود خودش از جمع و ايجاد احساس به

کند که ما بايد نداي دروني خودمان را بيابيم و  ديگران داشت. در کتاب "عادت هشتم" او به اين باور خود اشاره مي

که ما تنها سه بار يکديگر را مالقات کرديم،  روند. با وجود ايندنبال يافتن نداي دروني خود ب  کاري کنيم ديگران هم به

  هاي روزمره کاري خودم کرد. او مرا هر سال بيش از سال قبل مجذوب بافتن فلسفه خودش در تار و پود فعاليت

  هاي بدون تاريخ مصرفي هستند که استفن به من داد: ها درس اين

زمينـه را در مـورد هـر     خـواهم مـدارک پشـت    از افراد ميمن  تفکر انتقادي را در جلسات تشويق کنيد: •

هاي  دهم روي انتخاب هاي درگوشي اجازه مي ندرت به شايعات يا حرف فرصت يا مسئله ارائه کنند. من به

استراتژيک يا مشتريان من تأثير بگذارند. چون زماني که از ايـن فلسـفه منحـرف و مرتکـب اشـتباهات      

کنم. کـاوي در "عـادت    هاي غيرضروري ايجاد مي دهم و تنش ز دست ميام را ا غيرمنطقي شوم، مشتري

 کنيم." مان را انتخاب مي گويد: "بين انگيزه و واکنش، فضايي تهي است که ما در آن واکنش هشتم" مي

عصران  در حالي که برخي از هم کوشم: تر مي شکل دائمي براي رسيدن به معنا و مقصدي عميق من به •

هـاي اجتمـاعي    هاي بازاريابي خودکار، مديريت عملکرد و بسـترهاي رسـانه   رفت يشمن شيفته آخرين پ

تـر يـا کسـب     دست آوردن پيروان بيش ام وفادار بمانم. به کوشم تا به مقصد واقعي زندگي اند، من مي شده

و هاي خودکار مديريت عملکـرد   هاي خوبي از يک مقصد باشکوه نيستند. برنامه  درآمد خالص باالتر مثال

هـا اغلـب از    قرمز باشـند؛ چـرا کـه آن     توانند پناهگاه زنبورهاي کشنده اند مي بندي سهام ثابت کرده رتبه

کنند هميشـه افـرادي وجـود دارنـد كـه ارزش کنـار        شوند و فرض مي مقاصد اصلي سازمان منحرف مي
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هـاي   ن به تمام پتانسيلهاي اين چنيني سازمان شما را از رسيد گذاشته شدن از سازمان را دارند. آيا ايده

 دارند؟ خود بازنمي

کـاوي چشـمان را مـن بـه      را براي هميشه کنار بگذارم: مدارمدت کارمند کوشم تا تفکر کوتاه من مي •

تفکر احمقانه عصر صنعتي امروز ما گشود. در "عادت هشتم" او به چهار بيماري اين عصـر اشـاره کـرده    

 است:

  ها را کنترل کنيد." ـ "داشتن اين باور که شما بايد آدم

  آالت دارايي.)" اند و ماشين ها هزينه ـ "نگاه ما به حسابداري (انسان

  ـ فلسفه انگيزشي چماق و هويچ.

کند و باعث پديد آمدن اين  ريزي مرکزي ... يک رويکرد واکنشي که فرهنگ "تملق" را ايجاد مي ـ بودجه

  ." اي سال آينده آن را از دست ندهيمشود که "امسال اين بودجه را خرج کنيم تا بر تفکر مي

سـادگي   اين کار ممکن است به دهم: خودم در هر روز اختصاص ميدرون من زماني را براي بازتاباندن  •

يک گفتگوي دو نفره با همکار يا همسرم باشد؛ اما در هر حال بايد انجام شود. در جلسـات مشـترک بـا    

کـنم: چـه چيـزي بـا جلسـات       به اظهارنظر تشويق ميتک اعضا را  اعضاي دفتر مديريت تغيير، من تک

مان متفاوت است؟ چه چيزي براي شما کار کرده است؟ چه چيزي کار نکرده است؟ چـه چيـزي را    قبلي

هاي افـراد ظـاهر شـود.     ها و توئيت ميل ها، اي زبان بيايد و در پيامک گيريد؟ خودشناسي بايد به جشن مي

گـويي بـه    منظور پاسـخ  اند "بازتاباندن" اغلب به ام اعتراف کرده ردهاغلب مديران ارشدي که من مالقات ک

شود. پيکاسو زماني گفته بود: "بدون يک تنهايي  بحران محبوبيت (حياتي در برابر مهم) ناديده گرفته مي

انـد تـا    شـده   پيمان بزرگ، هيچ کار جدي ممکن نيست." احتماال او و کاوي در برخي موارد با يکديگر هم

 تري را در زندگي ما ايجاد کنند. بيش توازن

ام به ياد  کاوي دنيا را جاي بهتري براي زيستن کرد. من آن لحظه تعارف "کلوچه جو" را براي هميشه در زندگي

  خواهم داشت.
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  ياس مکنز٧مدل - ٥
  تدوين: الهام اعتدالي

  است. يتيريمد ي) مدلMcKinsey 7S Framework( ياس مکنز ۷چارچوب 

شود، توسط دو مشاور سرشناس به نام رابرت  ينام برده م ياس مکنز۷شتر از آن به صورت ياس که ب۷مدل 

 ي) ارائه شد که در آن زمان در شرکت مکنزTom Petersترز (ي) و تام پ.Robert H. Waterman, Jrواترمن (

سال بعد در  کي) و Structure Is Not Organization - 1980( ستيساختار، سازمان نآنها در مقاله "ت داشتند. يفعال

 يدر جستجوبا عنوان " ي) و در کتابThe Art of Japanese Management - 1981" (ها يت ژاپنيريهنر مدکتاب "

و نظارت  يابيدست يتر برا شين مدل بيح دادند. اياس را توض ۷مدل  )In Search of Excellence - 1981( " يبرتر

  سازمان مورد استفاده بوده است.  يرات درونييبر تغ
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ز ين يگريلکه شامل عناصر دب ؛رديگ يتنها ساختار را در بر م شود که سازمان نه ين فرض شروع ميمدل با ا

مؤلفه به دو دسته  ۷ن يدهند. ا يگر سازمان را شکل ميهمراه عامل ساختار، با همد گر بهيعنصر د ۶ يعنيشود:  يم

  اند:  م شدهيتقس

  .سيستمو  ساختار، استراتژي؛ شامل: )"Hard S'sسخت ( يها اس" •

  .هاي مشترک رزشاو  مهارت، سبک، کارکنان؛ شامل: )Soft S'sنرم ( يها اس" •

ر بگذارد. در يآنها تاث يما بر رويتواند مستق يت ميريشوند و مد يز ميف و متمايتر تعر سخت، راحت يها مؤلفه

  باشند.ير فرهنگ ميشتر تحت تاثيف و کمتر محسوس هستند و بينرم، مشکل تر تعر يکه مؤلفه هايحال

افت. اما ي ير اسناد سازمانيو سا ي، چارت سازمانشرکت يها ها، برنامه يتوان در استراتژ يسخت را م يمؤلفه ها

ر موارد مرتبط با فرهنگ سروکار يها و سا ها، ارزش تيرا با قابليز ؛شوند يز نمييف و تميتعر ينرم به راحت يها مؤلفه

کار  هستند که در سازمان ير کسانيثأشدت تحت ت نرم به يها ر و توسعه است. مؤلفهييد که همواره در حال تغندار

بکار  ين معنيواژه سخت بدقت يها دشوار است. در حق ن مشخصهين بر اشتاذر گيو تاث يزير ن رو طرحيکنند. از ا يم

ن يهستند و واژه نرم هم بد يف شدنيتعر يسادگ و به يا، عقالني، گوي، ملموس، عملينيم آن ابعاد عيرود که مفاه يم

 هستند. يشدن فيو توص يشدن فيتعر يو به سخت يعملريس، غرملمويم آن ابعاد غيرود که مفاه يبکار م يمعن

سخت  يها شتر از مؤلفهيار بيبس يتوانند اثر يم يشوند ول يده نمياه هستند. ديک گي يها شهيمثل ر يدرون يها مؤلفه

  داشته باشند.
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ر يز تأثيه ابعاد نيبر بق ،ر کندييک بعد تغياند. اگر  ن ابعاد به دست آوردهين ايب يموفق و اثربخش، تناسب يها سازمان

رند تا بتوان يگر قرار گيکدي يدر راستا يا گونه هبد يباز با هم دارند، ين ين هفت عنصر که رابطه متقابليگذارد. ا يم

  د. يعملکرد سازمان را بهبود بخش

  ر است:يشرح ز به مدل نيا يهاکاربرد

ن ي. اها بهره برد آن  به پاسخدن به يرسسواالت درست و سپس دن يپرس يبراتوان  ين چهارچوب ميا از •

 ؛ک استياستراتژ يزير شروع برنامه يمناسب برا يراه

توان از  يد انجام نشده باشد، ميگونه که با وجود داشته باشد، و کارها آن يعملکرد ي لهأاگر مس •

عناصر شروع  يبند تيص با اولويتشخ .استفاده کرد يصيتشخ يعنوان ابزار چهارچوب هفت اس به

ن يستم . واگر مشکل در ايا در سيد مشکل در ساختار باشد و يدرست باشد، شا يشود. اگر استراتژ يم

 يير اجرايا مديت مالک و يريا سبک مديمشترک و  يها عناصر نباشد، ممکن است مشکل از ارزش

 ؛باشد

ق چهارچوب "اگر يطر ک استفاده کرد و سازمان را ازير استراتژييتغ يساز ادهيپ يتوان برا ين مدل مياز ا •

 ؛کرد يزي" ممگاه ـ آن

 يدن به برخيرس ين مدل براياطبق د پر شوند. يکند که با ياشاره م ييها شکافن مدل، به يا •

 ؛دا کرديتر به اهداف دست پ عيد آرام گام برداشت تا سريها با ياستراتژ

 ؛ها شرکت يور ش بهرهيافزا •

 ؛يشنهاديپ يک استراتژي يساز ادهين راه پين بهترييتع •

 ؛ديجد يها ا تصاحب شرکتيندها هنگام ادغام و يراستا نمودن فرآ هم •

 تواند سودمند باشد.  يها م ا پروژهيم و يت يها بلکه برا شرکت يتنها برا اس نه۷مدل  •
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  انواع استانداردها: ماه يتيريمد ي نکته-٦
ها ممکن  ر بايد به دست آيند. اين نتيجههاي مورد انتظاري است که در پايان کا استانداردهاي عملکرد بيان نتيجه

  است عيني يا ذهني باشند:

گيري قرار دارند و به سه نوع تقسيم  هاي قابل اندازه ي نتيجه اين استانداردها بر پايه الف ـ استانداردهاي عيني:

  شوند: مي

مختلف يک هايي است که بايد توسط اجزا يا اعضاي  استانداردهاي طراحي شده: ضرورتا بيان نتيجه •

مجموعه محقق شوند تا کل مجموعه به هدف کلي مورد نظرخود دست يابد. اين استانداردها معموال به 

اي که بايد در هر هفته  کنند؛ مثال سهميه ي دلخواه را تعريف مي شوند (يعني نتيجه روشي مثبت بيان مي

  توليد شود.)

هاي جاري با  ي نتيجه ي گذشته است. مقايسهها استانداردهاي تاريخي: استانداردهاي بر مبناي نتيجه •

کند. اين استانداردها معموال به صورت منفي  هاي آينده کمک مي ريزي نتيجه هاي گذشته به برنامه نتيجه

ي دقيق دلخواه را به طور مشخص  کنند، ولي نتيجه خواهند بيان مي اي را که نمي شوند (نتيجه بيان مي

  هاي قابل قبول.) حداکثر اشتباهات يا مرجوعي نمايند. مثال تعيين اظهار نمي

کنند.  هايي است که ديگر مؤسسات در همان صنعت کسب مي اي: براساس نتيجه استانداردهاي مقايسه •

خواهند؛  کنند که مطلقا نمي چيزي را بيان مي  شوند (دقيقا آن عنوان استانداردهاي صفر بيان مي معموال به

  ...».د داشته باشد؛ زيرا هيچ مرجوعي نبايد وجو«مثال: 
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هاي شخصي مديران سازمان / مشتريان هستند که بـه   استانداردهاي متکي بر اولويت ب ـ استانداردهاي ذهني: 

هاي شخصي، تعصب، سـوگيري و   گيري، ربطي ندارند. استانداردهاي ذهني سليقه هاي مشخص قابل اندازه گيري نتيجه

 گيرند. انتقادهاي نهفته را در بر مي
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  ٢برگي از يك نوشته ...-٧
ها  ) و تخصيص يا تعديل منابع يا فرصت٣استراتژي اساسا به تعريف قصدها و مقاصد (قصد استراتژيک

پردازد.  ها مي (استراتژي منبع محور يا استارتژي مبتني بر منابع) و در واقع ايجاد هماهنگي استراتژيک بين آن

سازمان بستگي دارد. توان استراتژيک شامل توانايي  ٤اتژيکطراحي و اجراي کاراي استراتژي به توان استر

  هاي استراتژيک از طريق فرايند مديريت استراتژيک است. هاي استراتژيک و اجراي طرح طراحي آرمان

چه را که سازمان  عنوان بيان مقاصد سازمان تعريف کرد ـ آن توان به ترين شکل خود مي استراتژي را در ساده

جا به  رفتن از اين«معناي  گويد فعاليت به طور که ويکنز مي بدهد و روش انجام آن؛ همان خواهد انجام مي

بيان آن موقعيت ممتاز و   اند قصد استراتژيک به طور که همل و پراهالد تعريف کرده است. همان» جا آن

ازن موفقيت سازمان خواهد به آن برسد و معياري است براي ارزيابي يمي گردد که سازمان ر مي پيشگامي برمي

تواند به شکل بياني خيلي کلي و گسترده از مأموريت يا بينش  در حصول به اين هدف. قصد استراتژيک، مي

  هاي سازمان بپردازد. تواند به طور دقيق به تشريح اهداف و آرمان حاکم بر سازمان باشد يا مي

  د:ان دس و ميلر توالي قصد استراتژيک را به شرح زير تعريف کرده

  که سازمان چطور بايد باشد؛ اندازي گسترده در خصوص اين چشم .۱

                                                 
  ۵۱هاي فرهنگي؛ ص  ي: دکتر سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي؛ دفتر پژوهش ترجمهمسترانگ؛ مديريت استراتژيک منابع انساني؛ ماکيل آر ٢

3 Strategic Intent 
4  Strategic Capabilities 
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  مأموريت سازمان؛ .۲

 شوند؛ خاصي که عملياتي مي ٥هاي آرمان .۳

  استراتژيک. ٦اهداف عملياتي .۴

                                                 
5 Golas 
6 Objectives 
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  کاتور ماهيکار-٨
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  هاي سازماني مدلي براي طراحي سيستم :ماه يتيرير مديتصو- ٩
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