
 



 مقدمه

 اریبس نیتأم رهیو زنج کیاز واژه لجست ینظام یسازمانها ژهیشرکتها و مؤسسات گوناگون به و ر،یدر چند سال اخ

کسب و کار  طیمح ریاخ یو تحوالت سالها رییدر تغ دیمقوله را با نیتوجه روزافزون به ا لیاستفاده کرده اند. دل

 یریچشمگ یها شرفتیدانش را به کار گرفته اند، پ نیاکه  ییجستجو کرد. براساس آمار و ارقام موجود، سازمانها

 بینگرش نص نیا یریاز بابت به کارگ یکالن مال یها ییمربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جو یدر حوزه ها

که به  یشماریب یایبا توجه به مزا نیمنتفع شده اند. بنابرا بابت نیاز ا زیآنها ن انیو بالطبع مشتر دهیشان گرد

سازمانها  نیموضوع در ب نیامروزه ا ده،یحاصل گرد نیتأم رهیو زنج کیلجست تیریمد میمفاه یریکارگ هب لیدل

 شود. یبه تعداد مشتاقان آن افزوده م زیکرده و هر روز ن دایپ یخاص تیمختلف، مقبول یو شرکت ها

رو به جلو و رو به عقب  انیجر یو اثربخش ییاست که کارآ نیتأم رهیزنج تیریآن قسمت از مد کیواقع، لجست در

را به منظور  ییتا نقطه مصرف نها رهیزنج نینقطه آغاز نیکاالها، خدمات و اطالعات مربوطه ب یساز رهیذخ زیو ن

 .دینما یو کنترل و نظارت م یریگبه کار ،یزیرا برنامه ر رهیزنج انیمشتر یهایازمندین نیتأم

و  ازهایمطالعه و برآورد ن ق،یتحق ،یشود که جهت بررس یاطالق م ییها تیفعال هیبه کل کیلجست نی. همچن

امور مربوط  هیو قطعات و کل ساتیها و ابزارآالت، انواع تأس نیماش زات،یو تجه لیوسا" نهیدر زم هیاحتیاجات اول

 یانجام کار، طراح ندیروشها و فرآ هیو ته می، تنظ"حمل ونقل ع،یتوز ،یانباردار ،ینگهدار مه،یب د،یتول ه،یبه ته

 .ردیگ یها و دستورالعملها و نظارت بر موارد فوق انجام م ستمیس

 

در حوزه  کیو لجست نیتام رهیزنج تیریاز محصوالت و خدمات مرتبط با مد یفوق، بخش مهم فیبا توجه به تعار

و انبارش، خدمات و  یساز رهیذخ یها ستمیها و س یفناور یحمل و نقل کاالها زاتیو تجه ستمهایس یها

ها و نرم  ستمیس م،یس ی)ب ترلکن یها ستمیانواع س ژه،یو و سکیر یمواد خطرناک، دارا کیلجست یها یفناور

ات مرتبط از محصوالت و خدم یبخش نیشوند. همچن یم فیانبار و...( تعر تیریحمل و نقل و مد تیریمد یافزارها

 عیانواع و اقسام مواد و محصوالت به منظور انتقال، توز یدر حوزه بسته بند کیو لجست نیتأم رهیزنج تیریبا مد

کننده تا  دیفاصله تول ،یریفسادپذ زانیجامد بودن، م ای الیکه از لحاظ س یصوالتاست ؛ مواد و مح ییو جابه جا

است که  کیلجست یتنوع و حجم کار باال انگریفوق، ب یها تیو فعال اقدامات مصرف کننده و... متفاوت هستند. 

. با توجه دیارائه نما تیدر حال مأمور یخدمات و کاالها را به واحدها ،یعیوس ییایدر محدوده و قلمرو جغراف دیبا

امروزه نه  کیلجستمنظر  نیمتغییر خواهد بود. از ا زیواحدها ن یو جار یتیمأمور یازهاین ،یطیمح راتییبه تغ

 ،یراهبرد کردیو رو یستمیو کوتاه مدت واحدها پاسخ دهد، بلکه الزم است، با نگرش س یجار یازهایبه ن دیفقط با

. به دینما میو پنج ساله تنظ انهیسال یو به صورت برنامه ها ینیب شیمدت و بلندمدت واحدها را پ انیم یازهاین



 یاجرا و کنترل راهبرد ،یزیبرنامه ر نیتدو ندیدر سه فرآ دیاست و با یامروزه راهبرد کیلجست تیریمد یعبارت

 کند. فاینقش ا

و به  دهدیم لیآنها، راهبرد کالن سازمان را تشک ندیو فرآ کیلجست یو بخش یموضوع یداشتن راهبردها الزمه

است که به صورت  یداز سامانه کنترل راهبر یو عمل، برخوردار یدانیموفق و مؤثر در صحنه م یدنبال آن اجرا

بر تحقق صحیح و نحوه  یکند و از طرف یم شیراهبردها را رصد و پا دیتول یطیطرف مفروضات مح کیمداوم از 

 .دینما ینظارت م یکیلجست یراهبرد یاجرا

محسوس  کیلجست یمطالب مرتبط با کنترل راهبرد یکتاب حاو کیتوجه به موارد مذکور و از آنجا که فقدان  با

روش و  ،یبانیپشت یها تیتالش شده تا با در نظر گرفتن گستره فعال ق،یگسترده و عم یقیبود، با انجام کار تحق

 تبین گردد. یکیلجست یسازمانها یمدل کنترل راهبرد

 تیریمد»نقصان برطرف گردد. فصل اول با  نیاست، تالش شده تا ا یکار پژوهش کیکتاب حاضر که برگفته از  در

 یبه مرور مطالب ک،یلجست یو کارکردها فیتعار م،یکوتاه بر مفاه یبعد از مرور نیشود. بنابرا یشروع م «کیتلجس

پرداخته شده است. در فصل دوم،  کیجستدر حوزه ل اتیو عمل کیتاکت ؛یراهبرد تیریدر خصوص نگرش و مد

 ندیانواع کنترل، فرآ لیاز قب یفصل موضوعات نیشود. در ا یپرداخته م «کیکنترل و نقش آن در لجست»به موضوع 

 ندیفرآ ک،یلجست یزیکنترل، مم یسطوح و مدل عموم ک،یکنترل در لجست یخیتار ریکنترل، کنترل اثربخش، س

 است. دهیارائه گرد کیدر کنترل لجست یاطالعات یها ستمینقش س وکنترل متمرکز  ک،یلجست یزیمم

اهداف کنترل،  ،یاتیبا کنترل عمل یتفاوت کنترل راهبرد ،«کیلجست یکنترل راهبرد»فصل سوم تحت عنوان  در

موانع و  ،یسطوح و سلسله مراتب کنترل راهبرد ،یسازمان رییو تغ یبا کنترل، کنترل راهبرد یزیبرنامه ر وندیپ

 شده است. حیتشر یکنترل راهبرد یاو مدل ه یمختلف به کنترل راهبرد ینگرش ها یمراحل کنترل راهبرد

آن ارائه  یانواع و مؤلفه ها و شاخص ها کردها،یرو ،«کیلجست یجیتدر یکنترل راهبرد»فصل چهارم مفهوم  در

موجود  یکردهایبه همراه رو «کیلجست یادیبن یمرتبط با کنترل راهبرد میمفاه زین یانیشود و در فصل پا یم

 است. دهیارائه گرد یادیبن یآن و انواع کنترل راهبرد یبرا

ما را  ش،یخو یارزشمند و راهگشا شنهاداتیبا ارائه نظرات، انتقادات و پ میتقاضا دار میاز خوانندگان فه انیپا در

 .ندیفرما یاری یبعد یکتاب در چاپها نیمطالب ا لیدر بهبود و تکم

 کار کوین نیتشکر دکتر غالمحس با

 ییسایع نیحس دکتر

 طرفیمهندس احمد ب 



 

 کیلجست تیریفصل اول: مد

 

 یکارکرد یابیکنترل و ارز ت،یو هدا یمنابع، هماهنگ جیو بس یسازمانده ،یزیو برنامه ر یزیکه با طرح ر یزمان

)آبرومند،  میروبه رو هست کیلجست تیریبه نام مد یبا دانش م،یسروکار دار یکیلجست یتهایها و فعال ستمیس

برقرار کرده و از  نیرا با منابع تأم کیستسطوح لج نیارتباط و تعادل ب ک،یلجست تیریطرف مد کی(. از ۱۳۸۰

 نیکاال و مواد را با کمتر نیکه بهتر ابندی یم یمصرف کننده در سازمان آن چنان ارتباط یواحدها گریطرف د

 نیطرف ینظرات اصالح افتیدهند و در مقابل با در یقرار م یکیخدمات لجست ازمندانین اریو بها، در اخت نهیهز

 رسانند. یبه حداکثر م ،یبهره ور شیتعامل و تبادل را در جهت افزا نیا دها،و انتقال آن به واح

 استیس ،یزیبرنامه ر ،یطراح تیاست که مأمور کیلجست تیریمد ،یستاد مرکز یاز عناصر و ارکان اصل یکی

 یکیو دستورالعملها و نظارت در امور لجست نیقوان نیانجام کار، هماهنگ کردن امور، تدو یروش ها نیتدو ،یگذار

 (.۱۳۷۷ ،یسازمان دارد )مشبک یاصل اتیملبر ع یمیعملکرد آن، آثار مستق تیفیکه ک یرا بر عهده دارد به طور

و  تیریمد کیوجوه لجست نیاز مهم تر یکیشده،  لیمرتبط به هم تشک تیاز چند فعال کیآنجا که لجست از

وجه غالب آن  یاست که گاه ادیز یبه قدر کیدر لجست تیریمد تیها است. اهم تیفعال نیا یهماهنگ ساز

، "کیلجست تیریانجمن مد"گردد.  یم دیآن تأک تیریعمال بر مد شود یم فیتعر کیاز لجست یشده و وقت یتلق

 نیچن نیرا ا کیلجست تیریمد "باورساکس"کند.  یم فیاجرا و کنترل و... تعر ،یزیبرنامه ر ندیرا فرآ کیلجست

و توقف مواد،  انیها به منظور کنترل جر ستمیو اداره س یزیشامل، برنامه ر کیلجست تیریمد"کند:  یم فیتعر

 کیلجست تیریمد "بادر"از راهبرد سازمان است. طبق نظر  یبانیبا هدف پشت ییو محصول نها دیتول نیح یودموج

تا نقطه  نینقطه تأم نیآنها است که در فاصله ب نیو روابط ب یساز رهیحمل و نقل و ذخ یتهایفعال هیشامل کل

 باشد. یمصرف م

لزوما  کیشدن کل لجست نهیشده است و چون به دیها تأک تیو تمام فعال ندیکل فرآ تیریفوق بر مد فیتعار در

 قیبر تمام اجزاء حاکم باشد و از طر تیریشود، پس الزم است مد یآن حاصل نم یساز نهیهر جزء و به تیریاز مد

 تیریتوان مد یم کیلجست تیریانجمن مد ریاخ فیشود. با توجه به تعر نهیدر کل به ستمیتعامل اجزاء، عملکرد س

 (:۱۳۸۱سطوح عبارتند از )دودانگه،  نیا نیسازمان در نظر گرفت که مهم تر کیرا در سطوح مختلف  کیلجست

 یسطح راهبرد -

  یکیسطح تاکت - 



 یاتیسطح عمل -

در  کیمرتبط با موضوع لجست یتیریمد یها تیعبارتند از: مجموعه فعال ینظام کیلجست تیریاساس، مد نیبرا

 تیرضا تیو در نها یکیتقاضا و عرضه مؤثر خدمات لجست انیتوازن م یسطوح مختلف سازمان، که به دنبال برقرار

 انیجنگ م یرهبر یعنی» ینظام کیلجست تیریمد گر؛ید انیباشد. به ب یعرضه م رهیدر زنج ییکاربر نها یمند

دارند و با هماهنگ کردن تالشها و اقدامات در طول  ازیها به آن ن گانیآنچه کاربران و  نیبا تأم «.عرضه و تقاضا

 کی ،یررزمیو غ یرزم یهایازمندیتر، ارزان تر، مؤثرتر، کارآمدتر و بهتر ن عیعرضه جهت برآوردن سر رهیزنج

 ن،ی)توب دیشفاف تر نما زیخود را ن یالعملکرد م دیخود با یکیعالوه بر ارتقاء و بهبود خدمات لجست یسازمان نظام

۱۳۸۲.) 

و  ینظام اتیاز عمل یبانیو پشت یتهاجم ،یامکانات تدافع انیشود، انطباق م یانجام م کیکه در لجست آنچه

 یها اتیعمل یدهایبا ایامکانات  یسازبه هم تراز کیراستا لجست نیشرکت کننده در آن است. در ا یروهاین

آورد )گستون،  یرا به وجود م مکاناتا نیو تأم اتیاهداف عمل شبردیروند پ انیم یپردازد و هماهنگ یم ینظام

۱۳۸۲.) 

 دهیجوامع و ملتها مبدل گرد یسازمانها انیبه پل ارتباط دهنده م ون،یزیو تلو ویبه مانند راد زین کیلجست امروزه

 یشمار یتواند با سازمانها و جوامع ب ی( می/ خدمات یدیخود )اعم از تول یها تیسازمان بر حسب فعال کیاست. 

 (.۱۳۸۳ ز،ی)ماتو دشو لیتشک یتابعه مختلف یدر ارتباط باشد و از سازمانها

 کیمفهوم لجست -۱ - ۱

جهت  یبه ارائه مطالب دیرو در ادامه با نیآن را شناخت. از ا دیکرد، ابتدا با تیریرا مد یزیبتوان چ نکهیاز ا قبل

 یبوده که در فارس یونانی شهیبا ر یسیانگل یواژها کیآن پرداخت. لجست یو کارکردها کیبا لجست یکل ییآشنا

و  یبوده و در امور ادار یحسابگر یونان باستان به معنیواژه در  نیشود. ا یاطالق م «یبانیآماد و پشت»به آن 

 یبه کار م ینظام یواحدها یبانیدر امور پشت شیکم و ب خیواژه در طول تار نیارتش کاربرد داشت. ا یتدارکات

 یآنتوان هنر»خود وارد کردند.  یواژه را در اصطالحات نظام نیها رسما ا یفرانسو جدهم،یدر قرن ه نکهیرفت تا ا

 ،یالدیم ۱۸۳۸در سال « خالصه هنر جنگ»بار در کتاب  نیاول ،یفرانسو ینظام سندهیمتفکر و نو ،«ینیجوم

 «.تحرک ارتش ها یعبارت است از هنر علم کیلجست»شرح ارائه نمود:  نیبد کیاز لجست یمناسب فیتعر

 یجهان یدر جنگ ها تیدر نها خود بهره جستند. ینظام یواحدها یبانیواژه در امور پشت نیها از ا یسیانگل بعدها

مختلف در  یها فیبا ط یجهان، کاربرد مؤثر یاکش کشورها ینظام یو سازمانها روهاین کیاول و دوم، لجست

 و حوزه عملکرد حاصل یمعن

 .شد



مواد و  ییجابه جا ،یناوگان حمل انباردار تیریمد ،یحمل و نقل داخل تیریشامل مد کیلجست یها تیفعال نوع

 نیعرضه و تقاضا است. همچن یزیو برنامه ر ها یموجود تیریمد ک،یشبکه لجست یسفارش طراح یکاال، اجرا

و ارائه  یمونتاژ و بسته بند د،یتول یو زمان بند یزیبرنامه ر د،یشامل تدارک و خر یعملکرد لجستیک تا حدود

و  یاتیعمل ،یو اجرا مانند سطوح راهبرد یزیدر تمام سطوح برنامه ر کیشود. لجست یم انیخدمات به مشتر

 حضور فعال دارد. یکیتاکت

دهد که  یها نشان م یبررس یمصطلح شده؛ ول نیتأم رهیو زنج کیکاربرد واژه لجست ر،یاخ یچند در سالها هر

 خ،یدر دوران ماقبل تار نانیماهرانه کوچ نش ییدر عمر بشر دارد. جابه جا شهیر یکیلجست یکارکردها یاجرا

به  شمیبه وجود آمدن جاده ابر ،ینتوسط اسکندر مقدو ونانینقاط  یدر اقص یمتمرکز آماد یگردانها لیتشک

صدر اسالم، همه و همه  یدر دوران جنگها یکیلجست یو توجه به کارکردها یکیلجست یمجرا نیتر یمیعنوان قد

دو مقوله به عنوان  نیرو، ا نیبشر دارد. از ا یدر اعماق زندگ شهیر کیموضوع است که کاربرد لجست نیا انگریب

به  ریاخ یدهه ها یکه از جنگ ها ینموده است به طور یط یخالل قرون متوال رخود را د یتکامل ریعلم، س کی

 برند. ینام م یکیلجست اریتمام ع یعنوان جنگها

است؛ اما رشد و تکامل آنها به  ینظام یسازمان ها ونیمد نیتأم رهیو زنج کیلجست هیاول یریچند شکل گ هر

 نینو یها هیو نظر کردهایکه اغلب رو یصورت گرفته، به طور یو تجار یدیتول یدر بخش ها یشکل امروز

  سازمان ها به وجود آمده است. نیدر ا یکیلجست

 کیتعریف لجست -2-۱

و انبارش کاالها و خدمات و اطالعات وابسته به  انیجر یاجرا و کنترل مؤثر و کارا ،یزیبرنامه ر ندیفرآ کیلجست

وابسته به دو  کیباشد. گستره لجست یم یآنها از نقطه شروع تا نقطه مصرف به منظور برآوردن احتیاجات مشتر

 یو خدمات یدیتول یها ستمیس هیکه بر کل ستجامع ا یتیریمد ک،یمفهوم نقطه مصرف و نقطه شروع است. لجست

 تیبر تمام فعال کیلجست گر،یدهد. به عبارت د یقرار م ریسازمان را تحت تأث کی یها تیفعال هیاحاطه داشته و کل

 ریغ ای میمستق ریکنند، تأث یرا دنبال م یاز شرکتها که هدف مشترک یمجموعه ا ایسازمان  کی یاتیعمل یها

 انیمشتر یازهایتواند همان برآورده کردن ن یسازمان ها م ایشبکه شرکتها  یهدف مشترک برا نیدارد. ا میمستق

 باشد.

 میافراد از مفاه یدر تلق یتوسعه و رشد، اتفاق نظر ،یریشکل گ ش،یدایبا پ کیموضوع لجست ،یجوامع امروز در

 یو کاربرد یمفهوم یحالت همان طور که نشانگر غنا نیوجود ندارد. در ا کیو محدوده کاربرد وسیع مفهوم لجست

حاصل نشود، مشکل  یآن اشتراک نظر نسب یسو اسا یاصل میتواند چنانچه در اصول و مفاه یمسئله است، م نیا

 ساز باشد.



 کیاز لجست یرنظامیغ فیتعر کی ک،یلجست تیریذکر شده است. انجمن مد کیاز لجست یفیمنابع مختلف، تعار در

 انیجر یاجراء و کنترل مؤثر و کارا ،یزیامه راست که برن نیتأم رهیزنج ندیاز فرآ یبخش کیلجست"آورده است: 

 انیمشتر یهایازمندیمصرف به عهده دارد تا ن قطهو انبارش کاالها، خدمات و اطالعات مرتبط را از نقطه مبداء تا ن

 "برآورده شود

مورد توجه قرار گرفته است. در  کیلجست تیریارائه شده توسط انجمن مد فیتعر «کیلجست تیریمد»کتاب  در

 یها تیو فعال کیلجست تیریمد ،یتیریمد یها تیدر سه بخش فعال کیلجست ستمیس یها تیکتاب، فعال نیا

تقاضا،  ینیب شیپ ان،یدر آن شامل خدمات مشتر یکیلجست یها تیشده است که فعال یطبقه بند یکیلجست

قطعات و خدمات، انتخاب محل  یبانیمواد، پردازش سفارش، پشت ییجابه جا ،یکنترل موجود ع،یارتباطات توز

حمل و نقل و کنترل  عات،یبردن ضا نبیو از یابیباز ،یمحصوالت برگشت ییجابه جا ،یانبارها، تدارک، بسته بند

 است. یساز رهیو ذخ یانباردار ک،یتراف

است. « کار آمد کیلجست ستمیس یپروژه طراح»مستندات  ک،یمفهوم لجست نهیاز منابع موجود در زم گرید یکی

ارائه  ریو به صورت ز رفتهیرا پذ ۷R'، معروف به «الیمن هیبوده که نظر« مولر» یرساله دکترا قتیمنبع در حق نیا

 نموده است:

 طیمطلوب، در شرا تیفیاز موجود بودن محصول مطلوب، به مقدار مطلوب، با ک نانیاطم ک؛یمنظور لجست"

 ."مطلوب است نهیلوب و با هزمط یمشتر یمطلوب، در زمان مطلوب، برا

 ریقرار گرفته و به صورت ز یمورد بررس عیتوز ستمیس دگاهیاز د کیلجست ،«عیتوز ستمیس کیلجست»کتاب  در

 شده است: فیتعر

)اجرا( و کنترل  یساز ادهیپ ،یزیبه منظور برنامه ر تیچند فعال ایدو  یساز کپارچهیعبارت است از  کیلجست

 ."مواد و محصوالت از نقطه مبداء تا نقطه مصرف انیجر ییکارآ

کتاب،  نیا سندهیاست. نو «عیتوز تیریو مد کیهندبوک لجست» کیلجست نهیاز منابع موجود در زم گرید یکی

 یو اطالعات یکیزیف یانهایبه جر کیکند که لجست یمواد دانسته و عنوان م تیریو مد عیرا متشکل از توز کیلجست

را مد  ییها انیمواد، جر تیریشود. مد یمربوط م ییمحصول نها عیتوز نیدر مراحل مختلف و همچن هیمواد اول

پردازد  یم ییانهایجر یبه بررس عیکه توز یگذرند، در حال یم دیتول یندهایفرآ انینظر دارد که به داخل و از م

 شود. یرا شامل م ییمصرف کننده نها ای یتا مشتر دینقطه تول نیکه از آخر

: سدینو یپرداخته و در ارتباط با آن م یصنعت کیمفهوم لجست یبه بررس زین« مدرن کیلجست تیریمد» کتاب

به دست آوردن  قیمواد از طر ایمحصوالت  یکردن ارزش اقتصاد نهیشیبه دنبال ب یصنعت کیلجست تیریمد"

 ."متناسب است کامال یا نهیمطلوب و با هز یمطلوب، زمان یدر مکان یمحصوالت و ارائه آن به مشتر



 یبازرگان کیلجست تیریمد" شده است که فیگونه تعر نیا کیلجست ،«یبازرگان کیلجست تیریمد»کتاب  در

 انیکه جر یمربوط به حرکت و توقف مواد است، به طور یتهایو کنترل فعال یسازمانده ،یزیشامل برنامه ر

از سطوح مورد انتظار  یبانیکرده و به منظور پشت لیمصرف تسه ییمواد خام تا نقطه نها نیمحصول را از نقطه آغاز

اطالعات را تحت  انیو جر یکاال به مشتر لیتحو ایمکان ارائه خدمت  ای مانها، ز نهیهز لیاز قب یموارد ان،یمشتر

 (.۱۳۹۰ ،ییسای)ع "دهد یپوشش قرار م

 کیلجست یکارکردها -3-۱

ها را ممکن  تیفعال نیکه انجام ا یمنابع نیآنها و همچن نیها، روابط ب تیاز فعال یعیوس فیشامل ط کیلجست

خرد و کالن است. قلمرو  اریو از نظر حد و اندازه بس دهیچیها به صورت ساده و پ تیفعال نیباشد. ا یسازند، م یم

مؤثر هزاران قطعه متفاوت و جابه  عیروزانه کارکنان تا توز هیکوچک مثل تغذ اریاز خدمات بس زیها ن تیفعال نیا

 شود.  یرا شامل م گریگوشه جهان به گوشه د کیاز  زاتیاز کاال و تجه یمیحجم عظ ییجا

 یدارا ک،یلجست یمختلف و بسته به نوع برداشت سازمان ها از کاربردها یدر سازمان ها کیرو، لجست نیا از

سازمان از مقوله  یو مال یانسان یروین یبانیپشت یها تیالاست. با توجه به جدا در نظر گرفتن فع یمختلف فیتعار

 دانست: ریرا شامل موارد ز کیلجست یتوان کارکردها یم ک،یلجست
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 یدسته بند یروش ها نیسازمان وجود دارد، از جمله ا تیریمد یها یتئور یدسته بند یبرا یمختلف یها روش

به شرح  تیریبه مد یباشد که فردلوتانز به پنج دسته آن به جز نگرش راهبرد یمختلف م یبر اساس نگرش ها

 (:۱۳۸۵ ،یکند )اعراب یبه آن اشاره م ریز

 فهیبه طور خالصه، سه وظ بسونیپردازد، گ یم تیریمد فینگرش به وظا نی: اتیریبه مد یندی( نگرش فرآالف

باشد. موضوع  یم یادراک یمهارت ها ،ینگرش نیداند. محصول چن یاجرا و کنترل م ،یزیرا برنامه ر تیریمد یاصل

 .دیآ ینگرش به شمار م نیا از یدر واقع، جزئ ردیگ یقرار م یمجموعه مورد بررس نیکنترل که در ا

انسانها پرداخته و سازمان را به عنوان مجموعه  نیروابط ب مینگرش به تنظ نی: اتیریبه مد ی( نگرش روابط انسانب

مهارت  ،ینگرش نیپردازد. محصول چن یم یرهبر یها وهشی به نگرشنی. در واقع، ادینما یم یاز انسان ها تلق یا

 باشد. یم تیرینسبت به مد یانسان یها

مختلف از جمله  یها تیاز فعال یمجموعه ا اینگرش به روش انجام کارها  نی: اتیری( به مدی)کم ی( نگرش علمج

 باشد.  یم یفن یمهارت ها ،ینگرش نیپردازد. محصول چن یو توسعه م قیتحق ،یمال د،یتول ،یابیبازار

 نیا ،یتوسط بر تاالنف ستمیها در اواسط قرن ب ستمیس یعموم یتئور ی: با معرفتیریبه مد یستمی( نگرش سد

جامع و همه جانبه به علوم مختلف  یکردیتوان رو یم ،ینگرش عموم نیعلم ارائه شد. براساس ا یاینگرش به دن

 یکردیکند، بلکه در واقع با رو یعلم اضافه نم نیرا به ا یزیدر واقع چ ت،یرینگرش به علم مد نیداشت. اشاعه ا

 باشد. . یم یستمیس یمهارت ها ینگرش نیپردازد. محصول چن یم یجامع به سه نگرش قبل

کند، بلکه  یاضافه نم تیریرا به علم مد یزیچ ،یمانند نگرش قبل زینگرش ن نی: اتیریبه مد یی( نگرش اقتضاه

 صیمناسب تشخ یمتفاوت و تئور یها یاز تئور یمختلف را با آگاه یها تیو موقع طیتوان شرا یبراساس آن م

 ییباال ییاقتضا یکه مهارت ها یعلم و عمل است. کس نیمصلحت و رابط ب طهینگرش، در ح نیداد. در واقع ا

را درک کند و سوم براساس  طیخوب بتواند شرا نکهیرا داشته باشد، دوم ا یقبل یدر ابتدا تمام مهارت ها دیدارد، با

 دهد.  صیمناسب را تشخ یتئور ط،یآن شرا

 

 طهیح نیدر ا دینگرش جد کی ینگرش راهبرد ایکه آ دیآ یم شیسؤال پ نی: حال اتیریبه مد ی(نگرش راهبرد و

 اتیرسد که برخالف ادب یباشد؟ به نظر م یم تیریبه مد یستمیس ای یندیدر واقع همان نگرش فرآ نکهیا ایاست، 

 نیدانند، ا یم یندیفرآ ای یستمیس گرشنگرش را همان ن نیکه بعضا ا رانیو مد تیریمد یها یحاکم بر تئور



 یدهد. امر یقرار م یمورد بررس یو ذهن ینیاست که موضوعات را در دو سطح ع یو عام دیجد کردینگرش رو

 یرامونیاست که به موضوعات پ نیا ینگرش نیواضح و روشن نبود. در واقع هدف از چن یقبل یکه در نگرش ها

تواند در تمام علوم کاربرد داشته باشد.  یعام است که م ینگرش نیتوجه شود. ا یو ذهن یدر سطح مفهوم

خرد(، زمان )بلند  ای ادیمانند سطح ) اتیاز عمل یراهبرد کیتفک یبرا تیریمد اتیکه در ادب هایی مالکنیبنابرا

 ای یو کل یسازمان نییپا ای ی)سطح باال ی(، سال مراتب سازمانتیاهم یو ب تیبا اهم تیکوتاه مدت، اهم ایمدت 

بلند مدت  ،یتیممکن است فعال رایز شد،با ینم نهیزم نیدر ا یشود مالک متقن و معقول یبودن مطرح م یجزئ

 دهیچیپ یها در شبکه ا تیفعال نیکه ا یسدساز یپروژه ها یزیباشد، مانند: برنامه ر یاتیحال عمل نیدر ع یول

 ینگرش ها زیتما یبرا یتواند مالک مناسب یم یذهن - ینیمالک ع نیموجود است. بنابرا یآت یسال ها یبرا

 .رددمحسوب گ یاز راهبرد اتیعمل

هستند که در  یعام ینگرش ها ،یکه سه نگرش بعد یبوده، در حال تیریواقع سه نگرش اول مختص علم مد در

 یو سه نگرش آخر به جنبه ها تیریمد ی( قابل استفاده هستند. سه نگرش اول به جنبه علمیتمام علوم )کاربرد

متفاوت  ینگرش ها ی( به طور خالصه به معرف۱-۱باشند. جدول ) ی( مربوط میگریهر علم د ای)و  تیریمد یهنر

 پردازد. یم

 تیریمد ،یندیفرآ یراهبرد تیریتوان به مد یشوند. به عنوان مثال م بیتوانند با هم ترک یشش نگرش م نیا

اشاره  یابیبازار یراهبرد تیریمد د،یتول یراهبرد تیریمد ،یمنابع انسان یراهبرد تیریمد ،یتکنولوژ یراهبرد

توان گفت؛ کنترل  یم نیشود. بنابرا یمحاصل  یو راهبرد یندیدو نگرش فرآ قیاز تلف یراهبرد تیریکرد. مد

است. به عبارت  یو نگرش راهبرد ندیاز فرا یو کنترل به عنوان بخش یندیاز نگرش فرآ یقیدر واقع تلف ،یراهبرد

 ."است یندینگرش فرآ کی)در بطن  یتمام عناصر، سازمان یذهن ای یکنترل سطح مفهوم ،یکنترل راهبرد گر،ید
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به اهداف سازمان  یابیاجرا و کنترل راهبرد جهت دست ن،یتدو یکه در راستا ییتهایو فعال ماتیمجموعه تصم به

 (.۱۹۹۶ چارد،یو ر رسی)پ ندیگو یم یراهبرد تیریمد رد،یگ یصورت م

که سازمان  یفیوظا ماتیتصم یابیاجرا و ارز ن،یعبارتست از هنر، علم، تدو یراهبرد تیریمد گرید فیتعر کی در

 ،یزیبرنامه ر ،یراهبرد تیری(. در واقع مد۱۹۹۳ د،یوی)د ابدیسازد، به اهداف بلندمدت خود دست  یرا قادر م

 نسون،یو راب رسی)پ ردیگ یرا در بر م یاقتصادواحد  یها تیفعال یراهبرد ماتیو کنترل تصم یسازمانده ت،یهدا

۱۹۹۶.) 

 تیریخطیر و روزافزون مد تیدر جهت مسئول یبرداشت جامع "یراهبرد تیریمد"انسف معتقد است  گوریا

 داریپا تیکند که موفق یم نییتع یخود را طور گاهیجا ط،یاست که به موجب آن سازمان در ارتباط با مح یعموم

 (.۱۳۷۵ ،یشود )انسف و ج عیآن در چالش وقا یریکند و مانع غافل گ نیآن را تأم

ممتاز سازمان  یاست که استعدادها وستهیهماهنگ، جامع و پ یبرنامه ا یراهبرد تیریو باچ معتقدند مد گلوک

 یاست )اعراب تیریمد حیصح یسازمان در چارچوب اجرا یدهد و منظور از آن تحقق هدفها یارتباط م طیرا با مح

 یداخل یطهایآن سازمانها، مح قیاست که از طر یندیفرآ یراهبرد تیریمد کار نی(. اما با ا۱۳۸۵و حکاک، 

 ریها سازمان ها مس لیتحل نیکنند. مضافا با استفاده از ا یکرده و از آن شناخت کسب م لیخود را تحل یخارجو

 هیکنند. تجز یم نیشده، تدو نییاهداف تع یابیکمک به دست یکرده و راهبردها را برا یزیر هیخود را پا یراهبرد

 داتیآن روند فرصت ها و تهد قیو از طر ودهخرد و کالن ب یها طیمح یابیمستلزم ارز یخارج طیمح لیو تحل

 (.۱۳۸۰ ،یشود )قاسم یم نییتع یراهبرد ریو مس دهیمشخص گرد

راهبرد،  یفرموله کردن راهبرد، اجرا یآن را در سه مرحله اساس یراهبرد تیریمد ندیفرآ ،یهنجار یها مدل

 (.۱۹۸۷ کلند،یو استر سونی؛ تام۱۹۸۹ د،یویکند )د یم حیو کنترل راهبرد تشر یابیارز

مورد توجه قرار داد.  یزیبرنامه ر اتیشرکت و ادب یآت ریمس نییتوان در ارتباط با تع یکردن راهبرد را م فرموله

راهبردها، اصالح ساختار  یتوان اجرا یباشند م یابیشده قابل دست یزیبرنامه ر جینتا نکهیاز ا نانیبه منظور اطم

و بازخورد عملکرد  یشامل بازنگر ی( راهبردها با نگاه سنتل)کنتر یابیرا در نظر گرفت. ارز ندهایو فرآ یسازمان

 یریبه کارگ ایاز اطالعات جهت حل مسئله  یریگ جهیتوان با نت یطرحها، راهبردها و اهداف را م یابیبوده و دست

 دهدیرا نشان م یراهبرد تیریاز مد یمدل هنجار کی(، ۲-۱مورد استفاده قرار داد. شکل ) یاصالح یها تیفعال

 رود. یبه کار م یادراکات تجرب قیهم زمان و دق یبازنگر یبرا یتوسط طراحان راهبرد هک



 

 

هستند  یهنجار یموافق نگرش ها ،یراهبرد تیریمد یندهایفرآ حیها در تشر نیسیپردازان و تئور هیاغلب نظر

 شده است. لیتشک یراهبرد یابیکه از سه مرحله فرموله کردن، اجرا و مرحله ارز

 

 



 

 

اثربخش  یگریسه جزء، بدون د نیاز ا کی چیبوده و ه یتعامل ندیاجرا و کنترل، فرآ ن،یتدو ن،ینو دگاهیدر د

 ردیسه بخش مورد مالحظه قرار گ نیا یهم زمان و تعامل بیترک دینخواهد بود و به هنگام مطالعه سازمان، با

 (.۱۳۸۵و حکاک،  ی)اعراب

 کیلجست یراهبرد تیریمد -6-۱

در  یاتیعمل یو منابع مصرف و کاربرد یالملل نیو ب یمل نیبه امور منابع تأم ک،یلجست تیریسطح از مد نیا در

مصرف از  یبا چاهها نیتأم یو چشمه ها کیلجست یتیریشود. تعادل سطوح مد یتوجه م یسطح کالن و کل

 یآن صورت م یالزم برا یها یزیبه آن توجه شده و طرح ر کیلجست تیریسطح از مد نیاست که در ا یامور

گذارد.  یم ریتأث اریبس کیلجست تیریسطح از مد نیدر ا یو دفاع یمل یها استی. اهداف، راهبردها و سردیگ

سازمان،  یکیلجست یآنها بر راهبردها ریو تأث یالملل نیو ب یکشور و منابع مل ینیسرزم شیآما یمطالعه و بررس

 (.۱۳۸۰ ومند،)آبر ردیپذ یسطح انجام م نیدر ا زین

 

 ینظام یراهبرد تیریاصول مد - 6-۱ – ۱

 استوار است . رینامتقارن( بر چهار اصل ز ای ی)سنت ینظام یراهبرد تیریمد

 یتوسعه توان و آمادگ ک،یلجست یراهبرد تیریمد یاز اهداف کل یکی: یتدافع کی( گسترش توان لجستالف

شوند، در اصطالح  یاهداف انجام م نیتحقق ا یکه در راستا ایکیاست، به اقدامات لجست ینظام یروهاین یتدافع

انجام به موقع  یها یازمندین نیدرصدد است تا با تأم کیلجست یراهبرد تیری. مدندیگو یم "یتدافع کیلجست

مسلح در دفاع از مواضع  یروهاین ییتوانا ،یروند خدمات رسان عیو تسر یبانیپشت انیسفارشات، منظم کردن جر

جهت حفظ و گسترش توان  کیلجست یراهبرد تیریکه مد یدهد. اقدامات اساس شیخود را حفظ کرده و افزا

ها  تیفعال نیاز ا یشود که برخ یها را شامل م تیاز فعال یگسترده ا فیدهد، ط یانجام م یتدافع کیلجست

 |عبارتند از:

 ها در سطح کالن یازمندین ینیب شیپ -

 یدفاع یایدر گستره جغراف یبانیپشت یها میها و ت گانی "مستقر کردن شیاز پ -

 یکیلجست یطرح ها یواحدها و عناصر مجر انیارتباط م یبرقرار -

 ها  یازمندیتقاضا و ن تیریمد - 



 کیلجست ستمیس انیسرعت جر تیریمد -

است که هدف آن، گسترش توان  یکیلجست ستمیس یتهاجم کی: لجستیتهاجم کیتوان لجست ( گسترشب

با  یتهاجم کیلجست یاساس یاز تفاوت ها یکیاست.  ینظام یها اتیمسلح در نبردها و عمل یروهاین یتهاجم

 یروهاین ،یتدافع یها اتیدر عمل یاول قیبه طر ای ،یتدافع کیآن است. در لجست یاضطرار زمان ،یتدافع کیلجست

تا حد امکان  ایبه طور منظم ) ازیمورد ن زاتتجهی و هستند متصل( جبهه پشت) عقبه به مواقع اکثر مدافع در

تر  فیاتصال به پشت جبهه ضع نیا یتهاجم یاتهایشوند، اما در عمل یارسال م یمنظم( به خطوط مقدم تدافع

 است.

در جنگ نامتقارن نقش  ژهیبه و یکیلجست ینظام یرساختارهای: زکیلجست یرنظامیغ یرساختارهای( گسترش زج

ارتباطات و مخابرات  رو،یعبارتند از: شبکه حمل ونقل، انتقال ن رساختارهایز نیکند. ا یم فایرا ا نیبرگ برنده طرف

 رساختارهایز نیبر ا یتمرکز خاص دیبا یرددر سطح راهب کیلجست تیری. مدیرنظامیغ یو شبکه خدمات درمان

 داشته باشد.

 یسازمانده ،یدر سطح، راهبرد کیلجست تیریمد یکل فهی: وظزاتیو تجه ستمهایدراز مدت س ی( سازماندهد

حمل و  ع،یتوز یها ستمیرسیکل شامل ز کیبه عنوان  کیلجست ستمیاست. س زاتیها و تجه ستمیدراز مدت س

در سطح  کیلجست تیریمد فهیباشد. وظ یم رهیو غ یمهندس ،یخدمات درمان ،ینگهدار راتیتعم ن،ینقل، تأم

شوند  یسازمانده یها به نحو ستمیس دیاست که با نیا زات،یها و تجه ستمیس یسازمانده نیو همچن یراهبرد

 تیمأمور یدر سطح راهبرد کیلجست ستمیخود ادامه دهند. س یها تیبه فعال یطوالن یبازه زمان یکه بتوانند برا

 .دینما یم تیدراز مدت، فعال تیمأمور نیانجام ا یدر راستا زیآن ن یها ستمیرسیکند و ز یرا دنبال م یدراز مدت

 است. کیلجست انیو سرعت جر یپاسخ ده ،یریانعطاف پذ شیافزا ک،یلجست ستمیس یراهبرد یسازمانده تیمز

 


