
 

 

  سخن سردبیر
 

  پورآرین قلی

 agholipor@ut.ac.irرایانامه:  ، تهران، ایران.استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 

 
 

 کیمشاغل استراتژ یبا طراح هااز قفسه سازمان کیاستراتژ یهانجات برنامه

 یب را ییه اب وده اس ت و رو  تیریاه   لم و و لم   م د ۀدغدغ  ،درخُ هایمباحث کالن و اقدام نیب وندیپ همواره

 ۀروزمرهای مکه اقدا ییهااز رو  یکی ها مدنظر قرار گرفته است.سازمان یهایو استراتژ هاهدفبا  هااقدام ییراستاهو

 است. کیمشاغ  استراتژ یطراح ،سازدمیسو آنها هو یهایها را با استراتژسازمان

است که افراد مستعد و با لممک رد ب ار را در مش اغ   نیا یواحد منابع انسان یکی از کارهای مفیداست که  یهیبد

مش اغ  اس ت ک ه  نی در ا ض عی کار گماردن افراد با لممک رد هب ،اشتباه بزرگ ،لکسربو  ردیگ کارهب یدیو کم یاتیح

ب رای ترین کار منابع انسانی ک ه اصمی شود.یدر سازمان م یدیو ناام سأی ۀو اشال یمنابع انسان یورموجب کاهش بهره

 است. 2حیاتی مشاغ در  1دارد، گماردن استعدادهابه همراه ارز  افزوده و لممکرد  ،شرکت

 ،ص فی و س تادیبندی مشاغ  ب ه های منابع انسانی، غفمت از سطح تجزیه و تحمی  است. برای دستهیکی از آفت

این خطای بزرگ ی اس ت   که یابدبه مشاغ  تسری می ،شود و به همین شک معمول از سطح واحدی استفاده میطور به

باشند. ب رای تص حیح ای ن خط ا،  ستاد تخصصی یا پشتیبانیمشاغ  از جنس  بعضیممکن است  ،واحد صفیچرا که در 

ان د ک ه ج ایگزین مناس بی ب رای بندی شدهبر اساس اهمیت با رلایت سطح تجزیه و تحمی  شغمی نوع ،مشاغ  شرکت

 است. فی، ستاد تخصصی و ستاد پشتیبانی واحدهای صبندی مشاغ  بر اساس دسته

 شناسی مشاغل استراتژیک نوع

شناسی مشاغ  سازمان به اهمیت و حساسیت استراتژیک مشاغ  اش اره دارد ک ه ب ه دو ن وع اس تراتژیک یحی اتی و نوع

 شود.می بندیدستهکمیدی( و غیراستراتژیک یمحوری و ضروری( 
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 های حیاتیمشاغل/ پست (A-Position:) ب اریی آفرینی سازمانی بسیار سطح ارز ، ترین مشاغ  سازماناصمی

 ب ای ش رکت که در . ممکن استاستدرصد  11نسبت این مشاغ  به ک ، کمتر از  ،هاسازمان ۀ. بر اساس تجربدارند

از ش غ  نبای د ب یش  11های ای ن تعداد پست ،شغ  استراتژیک وجود داشته باشد  بر این اساس 11، کارمند 1111

 پست باشد. 111

 مشاغل/ پست(های کلیدیB-Position:) مستمزم سطوح لممک ردی  ،و تصدی آن استمشاغ  استراتژیک  ءجز

 . استدرصد  21بار بوده و نسبت آن با در نظر گرفتن مشاغ  حیاتی حداکثر 

 مشاغل/ پست(های محوریC-Position:) اس تخدامی  ۀرابط که ولی رزم است  مشاغ  استراتژیک نیستند ءجز

 شوند.سپاری برون نبایدو  باشد طور مستقیو با سازمانآنها به

 مشاغل/ پست(های ضروریD-Position:)  توان آنها ولی میاست  این مشاغ  برای انجام کارهای سازمان رزم

 سپاری نیز انجام داد.را از طریق برون

 های حیاتی و کلیدیهای شناسایی پستشاخص

آنه ا را  یژگیو 7، 1لاممی7بر اساس مدل دارند.  یهایژگیچه و ،یدیو کم یاتیاست که مشاغ  ح نیا یاساسال ؤسحال 

 :کندیم زیمشاغ  متما هیاز بق

ها، اس تراتژیاستراتژیک این است ک ه ش غ  م دنظر، چق در در تحق ق  تأثیرمنظور از شاخص ثیر استراتژیک: أت .6

انداز و اهداف ک اری از دارد. از آنجایی که هدف غایی هر شرکت، دستیابی به چشو تأثیرشرکت  انداز،چشو اهداف و

بر اساس  .را دارد بیشترین وزن ،های ذکرشدهسایر شاخص در مقایسه باهاست، این شاخص طریق اجرای استراتژی

 شود.در نظر گرفته می درصد امتیاز27 برای این لام  ،مطالعات تجربی

ارز  شرکت چه نقش ی  ۀآفرینی این است که شغ  مدنظر، در زنجیراز شاخص میزان ارز  منظورآفرینی: ارزش .2

شرکت چقدر است؟ آی ا ح  ف  موریت اصمیأمدر تحقق  مدنظرسهو شغ   ،کند؟ در واقعو چه ارزشی ایجاد می دارد

هرچه سهو شغ  در کند؟ به چه میزان؟ بدیهی است که موریت اصمی شرکت خممی ایجاد میأاین شغ ، در تحقق م

 ت أثیراستراتژیک ب ه می زان  تأثیر شاخص .دارد موریت اصمی شرکت بیشتر باشد، آن شغ  اهمیت بیشتریأتحقق م

ش رکت اس ت( و ش اخص  ۀهای شرکت یارکانی که متمرک ز ب ر آین دانداز، اهداف و استراتژیشغ  بر تحقق چشو

وجودی شرکت یمتمرکز بر زمان ح ال و فراین دهای  ۀمسففموریت اصمی یا أنقش شغ  در تحقق م رب ،آفرینیارز 

 شود.درصد امتیاز در نظر گرفته می11برای این لام   ،های تجربی. بر طبق یافتهکندمیفعمی شرکت( اشاره 

                                                                                                                                     

. Grand Seven Factor, GSF or G7F 
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منظور از شاخص واریانس لممکرد این اس ت ک ه آی ا اف راد مختم  ، لممک رد تغییرپذیری )واریانس( عملکرد:  .3

نظر از اینکه چه فردی ست که صرفا ایگونهدیگر، آیا شغ  به بیان دارند؟ به چه میزان؟ به نظرمدمتفاوتی در شغ  

یا اینکه افراد مختم ، دارای لممکردهای بسیار متفاوتی در ای ن  داردیکسانی  های نسبتاًکند، خروجیآن را احراز می

این اختالف یا واری انس بیش تر باش د، ش غ  از اهمی ت بیش تری برخ وردار  ۀهرچه دامن ،شغ  هستند. بدیهی است

 شود.درصد امتیاز در نظر گرفته می11برای این لام   ،بر اساس مطالعات تجربی شود.می

از  م دنظربنا به هر دلی  ، ش غ   چنانچهاین است که بودن تأثیر بالتصدیمنظور از شاخص اثر بالتصدی بودن:  .0

هزینه به شرکت تحمی  خواهد شد؟ آیا فرایندهای اص می ش رکت متوق    چه مقدارمتصدی خالی شود، چه نوع و 

 یمان دن ش غمبالتص دی ۀماندن این شغ  وجود دارد؟ هرچه هزین شود؟ آیا احتمال بروز بحران در اثر بالتصدیمی

های اص می ش غ  توجه داریو ک ه یک ی از مشخص ه. یابدافزایش میبودن آن باشد، احتمال حیاتی یا کمیدی بیشتر

 برای شرکت منجر های سنگین مالی و غیرمالیهزینه به تحمی  ،ماندن آناین است که بالتصدی ،حیاتی یا کمیدی

 شود.درصد امتیاز در نظر گرفته می 9شود. برای این لام  

، چه تبعات و پیامدهایی مدنظراحتمالی در شغ   هایاشتباه دهد کهنشان می این شاخص: هاو اشتباه هاپیامد خطا .5

و  ت أثیر، دامنه مدنظراست؟ هرچه پیامدهای حاص  از اشتباه در انجام وظای  شغ   ناپ یر؟ آیا این تبعات جبراندارد

قابمی ت جب ران کمت ری  ،باشد  ابعاد مختم  استراتژیک، مالی و انسانی داشته باشد و در نهایتداشته لمق بیشتری 

 شود.درصد امتیاز در نظر گرفته می9برای این لام  شود. برخوردار می اهمیت بیشتری از مدنظرته باشد، شغ  داش

، چه تبعات و مدنظرکارگیری افراد نادرست در شغ  هکه پیامد ب دهدنشان می این شاخصپیامد انتصاب نادرست:  .1

درص د 9ناپ یر است. در مشاغ  حیاتی و کمیدی جبرانکارگیری افراد نامناسب ه؟ پیامدهای ج ب و بداردپیامدهایی 

 شود.برای این لام  در نظر گرفته می هاامتیاز

که آیا برای ش غ   کندشاخص کمیابی متصدی برای شغ ، به این موضوع اشاره میکمیابی متصدی برای شغل:  .1

احراز ش غ   برایبه فرد مناسب  راحتی در دسترس است یا خیر. هرچه دسترسی، شاغ  مناسب در بازار کار بهمدنظر

های تعی ین مش اغ  حی اتی و کمی دی، کمی ابی رو یکی از ش اخص از این  تر استدشوارتر باشد، شغ  مهو مدنظر

 شود.درصد امتیاز در نظر گرفته می9متصدی شایسته در بازار کار است. برای این لام  

منظ ور  111امتی از  س طوحبرای ای ن  و شودنمیمشاغ   امتیازدهیمشمول  ،مدیرهتئیلضو هو  یمدیرلاممشغ  

ب ا و مش اغمی  هس تند ، مش اغ  حی اتیبیشتر را کسب کنندو  91 که امتیاز، مشاغمی گانه7بر اساس معیارهای  .شودمی

تی از شناسایی استعدادهای سازمانی از ام برای ،بعد ۀمرحماین مشاغ  در  .شوندمشاغ  کمیدی شناخته می 91تا  11امتیاز 

 مشاغ  ضروریبه پایین، در گروه  11و امتیاز مشاغ  محوری  در گروه 11تا  11 هایای برخوردار خواهند بود. امتیازویژه

  .شوندبندی میدسته
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 و موری تأم ،سیس تو پرداخ تو از طری ق  ش دهمشاغ  سازمان به استراتژی سازمان مرتبط  در لم  ،با این رو 

ابزار مدیریتی  نولی ،دادن به مشاغ  حیاتی و کمیدیشناسایی و اهمیت. شودمیپشتیبانی  سازمانهای استراتژی و ارز 

ژیک یحیاتی راتو با برخورداری مشاغ  است کندمیسو هوهای کالن را با استراتژی ی روزمرههااست که رفتارها و فعالیت

 شود.سازی میح جاریترین سطوپست استراتژیک، استراتژی تا پایین ۀالعادو کمیدی( از فوق
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