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 پیشگفتار

بسیاری از تحقیقاتی که در دهه اخیر صورت گرفته نطان می دهد که 
عملکیرد   روش های مدیریت منابع انسانی میی توانید مو یه بد یود    

 .سازمان یا ضرکت گردد

 نقص استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان



 :نقش مدیریت منابع انسانی 

 یک تفاهم روان ضناختی مث تایجاد. 
 انگیسش و تعدد کارکنانافسایص. 
 مدارت های کارکنان و پایه های مدارت آنداافسایص. 
 اختیار به طوری کیه بتواننید از تمیاه مدیارت هیا وتوانیا ی       تفویض

 . هایطان استفاده کنند
 ضدن فرصت های ارتقای ضغلی و تعریف السامات ضایستگیضفاف. 
 فرایندهای مدیریت عملکرد و توسعه مستمرایجاد. 
 گیری از سیستم اطالع رسانی مناسهبدره. 
 سیستم پرداخت چه رقابتی و چه انگیسضیایجاد. 
 استراتژی های روابط کارکنان که امکان گسترده تیر آندیا را   طراحی

 .میسرسازد
 
 



 عالوه بر موارد فوق :                                  

ایجاد ارزش افسوده. 
مسیت رقابتی. 
کمک به ا رای طرح های کیفیت  امع. 
 
   



ّب در ّبي هذيزيت هٌبثع اًسبًي سبسهبىاستزاتژي
 قبلت پٌج حَسُ عوَهي

 
 تبهيي هٌبثع اًسبًي( الف

 تَسعِ هٌبثع اًسبًي( ة

 هذيزيت عولكزد( ج

 ّبي پبداشاستزاتژي( د

 هذيزيت رٍاثظ كبركٌبى( ُ

 



 اًسبًيفزايٌذّبي هذيزيت هٌبثع 

 تأهيي ٍ تعذيل هٌبثع اًسبًي،: ًظبم جذة-1
ًظبم پزٍرش ٍ آهَسش ٍ يب ثِ عوَر كلوي ثْسوبسي    -2

 هٌبثع اًسبًي،

 ًظبم حفظ ٍ ًگْذاري هٌبثع اًسبًي،-3

 . ًظبم ثِ كبرگيزي ٍ استفبدُ هؤثز اس هٌبثع اًسبًي-4
 



 مسائل مؤثر برفرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني

ثبضوٌذ ٍ ثزاسوب    ّبي هختلفي كِ هَجَد هيهذل-1
 .گزددّب استزاتژي ّبي هٌبثع اًسبًي ثٌب هيآى
هفَْم استزاتژي هٌجع هحوَر ثوِ عٌوَاى ًگزضوي     -2

 .خبظ ثِ هذيزيت استزاتژيك هٌبثع اًسبًي
ّبي سِ ًگزش اصلي ثِ عزاحي ٍ تَسعِ استزاتژي-3

 .هٌبثع اًسبًي
 .ّبي دستيبثي ثِ ّوبٌّگي استزاتژيكرٍش-4
 



 مدل هاي مديريت استراتژيك

 :سِ هذل اسبسي عجبرتٌذ اس
هذل هذيزيت تعْذ ثبال 

هذل هذيزيت عولكزد ثبال 

هذل هذيزيت هطبركت ثبال 

 



 هحَرهفَْم استزاتژي هٌجع 

هجتٌوي ثوز   )هفَْم استزاتژي هٌبثع اًسبًي هٌجع هحَر
ايوي  . كٌوذ ديذگبُ ٍ هٌظزي هختلف را ارائِ هي( هٌبثع

هفَْم ثزاسب  ايي ثبٍر خلق ضذُ اسوت كوِ هشيوت    
گزدد كِ ضوزكت ثتَاًوذ   رقبثتي در صَرتي حبصل هي

هٌبثع اًسبًي هَرد ًيبس خَد را جذة كٌذ ٍ عوَري آى  
را پزٍرش دّذ كِ ضزكت را قبدر سوبسد سوزيع توز اس    

ّبي خوَد را  ّب آهَختِتز اس آىرقجب يبد ثگيزد ٍ سزيع
 .ثِ ضكلي اثزثخص عولي سبسد

 



سِ ًگزش اصلي ثِ عزاحي ٍ تَسعة 
 اًسبًياستزاتژي ّبي هٌبثع 

رٍش جْبى ضوَل 

رٍش اقتضبيي 

رٍش تزكيجي 

 



 استزاتژيكّبي دستيبثي ثِ ّوبٌّگي رٍش

رٍش استزاتژي رقبثتي 

ّبرٍش عجقِ ثٌذي سبسهبى 
رٍش چزخِ حيبت 

 



مدل ها و چارچوب هاي مطرح در حوزه  مديريت 
 منابع انساني و مديريت استراتژيك منابع انساني

 هووذل ترووبري )هووذل هجتٌووي ثووز كسووت ٍ كووبر
 (استزاتژيك

هذل ّوبٌّگي استزاتژيك 

هذل ًقبط هزجع استزاتژيك 

 هذلLENS 
 تئوَري  )هذل هذيزيت استزاتژيك هشيت كبركٌبى

 (سيستن ّب
 هذل هجتٌي ثز فزٌّگ سبسهبًي 

 



 (هذل تربري استزاتژيك)هذل هجتٌي ثز كست ٍ كبر 



 هذل ّوبٌّگي استزاتژيك

  ِ ُ  اي اس رٍشّوبٌّگي ثعٌوَاى هروَعو آل ّوبي ايوذ
ّووبٌّگي ثوب ضوزايظ ضوزكت     ( ًگزش ثْتزيي رٍش)

-ًگزش ثْتزيي ّوبٌّگي ٍ ّوبٌّگي ثعٌَاى هروَعِ

سِ ًگوزش هوكوي ثوِ    ( اي يب ضكليًگزش پيكزُ)ّب 
 .اًذهذيزيت استزاتژيك هٌبثع اًسبًي

 



 استزاتژيكهذل ًقبط هزجع 

 ويژ ي م ا ل استراتژيك سازما  با تو   ب  دو ب د مدل ي  ارچ     ن وه  نترل و بازار  ار است.منط   1

ويژ ي  ا ي    از  ار نا  انت ار مي رود.  امل هد  هاي م تني بر اي اي ن    هد  هاي  هد  2

 تر   ي  هد  هاي  ايست ي و...

ويژ ي زير س ست  هايي    براي دست ابي ب   ار نا  مورد ن ر  ز  است.)ت م   ن روي انساني   وس    3

 ارزيابي     رد و  ادا   رواب  با  ار نا (
 



 LENSهذل 



هذل هذيزيت استزاتژيك هشيت كبركٌبى  
 (تئَري سيستن ّب)



 هذل هجتٌي ثز فزٌّگ سبسهبًي  



 با تشکر از توجه شما


