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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی(مورد
مطالعاتی افراگستر گلزار)است .برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آنکه چگونه میتوان
ابزار تجزیهوتحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت ،و امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی
انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات ،قادر به ادامه حیات نیست .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و
ازنظر شیوه اجرا ،توصیفی و از نوع تحقیقات کمی است .جامعه آماری این پژوهش را جامعه آماری این پژوهش شامل  30نفر از
کارکنان شرکت افراگستر گلزار در استان تهران میباشد .از میان پرسشنامههای توزیعشده  19پرسشنامه تکمیل و جمعآوری
گردیده است .بهمنظور پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتایج نشان میدهد مقدار آلفای
محاسبهشده برای کل پرسشنامه  0.952است .ازآنجاکه مقادیر بهدستآمده بیشتر از  0/70میباشد میتوان گفت پایایی مورد
تائید قرار میگیرد .برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و اساتید استفادهشده است .بر اساس نتایج رگرسیون تفکر
استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد .بر اساس نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه
میگردد بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد .تفکر استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد
مشترک در سازمان میشود .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف
اسمیرینف به کمک نرمافزار علوم اجتماعی آماری استفاده شده است.
واژههای كلیدی :تفکر استراتژیک ،توسعه منابع انسانی ،اثربخشی آموزشی
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مقدمه
تفکر استراتژیک مانند فکر پویا است که با تعامل مستمر با محیط و تجزیه آن و خالقیت توسعه مییابد و درواقع یک فرآیند
مستمر و مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنی بخشیدن به یک محیط پیچیده است .به عبارتی تفکر استراتژیک ،بر
مبنای فکر کردن است.محیط ائتالفی از سازمانهاست که از طریق فرآیند غیرمطمئنی از چانهزنی و تعدیل متقابل خواستههای
مربوط به خود به سمت تحقق اهداف متکثر خود حرکت میکنند .نقش مدیران در فرآیند برنامهریزی استراتژیک و اتخاذ
تصمیمات،وابسته به نحوه تفکرشان میباشد(فرهنگی ،دهقان نیری .)1389،در حال حاضر با افزایش روزافزون جمعیتها،
جوامع و سازمانها بهسرعت درحالتوسعه و پیشرفت و بهتبع آن پیچیدگی آنها در حال افزایش است ،فضای کسبوکار امروز
بارها و بارها با ویژگیهایی مانند پیچیدگی و عدم قطعیت تعریفشده است(داوری و علیزاده مجد  .)2016،در دنیای امروزه و
در شرایطی که عوامل مزیت ساز رقابتی در جریان تحوالت قرار دارد ،تنها یک مزیت رقابتی پایدار میتواند فهم و بصیرت الزم
را نسبت به تشخیص مستمر این عوامل به وجود آورد که این امر وجود تفکر استراتژیک را در سازمانهای امروز حیاتی
میسازد .یکی از مشکالت سازمانها ،فقدان تفکر استراتژیک در سطح مدیران عالی میباشد .مدیریت استراتژیک روشی
منطقی ،عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان است .در این مدیریت سعی میشود اطالعات کمی و
کیفی بهگونهای تنظیم گردند که بتوان تحت شرایط نامطمئن تصمیماتی اثربخش اتخاذ کرد و فقدان تفکر استراتژیک مدیران
ارشد بنگاهها و سازمانها ،آنها را از بهرهگیری از فرصتهای جدید محروم میسازد(نعمتی اقدم ابرغان ،صمد.)1400
برنامهریزی استراتژیک به فرآیند تفکر تحلیلی ،برنامهریزی و همگرا اشاره دارد درحالیکه تفکر استراتژیک اشاره به فرایند تفکر
خالق و واگرا دارد .تفکر استراتژیک رویکردی است مبتنی بر اصول استراتژی ،که تفکر واگرا و خالقانه را برای خلق یک
استراتژی ارزشآفرین توصیه میکند(فرهنگی ،علیاکبر؛دهقان نیری ،محمود  .)1389در دهة شصت میالدی ،پژوهشهای این
حوزه بر ویژگیهای اساسی سازمان تمرکز داشتند .در دهة هفتاد میالدی مدیریت پورتفوی کسبوکار و محیط خارجی در
کانون توجه قرار گرفت .در دهة هشتاد میالدی تمرکز به سمت ساختار صنعت و محیط خارجی و با گسترش رقابتهای جهانی
به سمت استراتژیهای جهانی سوق پیدا کرد .در دهة نود میالدی حوزة مدیریت استراتژیک با تغییر اساسی مواجه شد و
تمرکز مطالعات در این حوزه از ساختار صنعت و محیط خارجی به سمت منابع و محیط داخلی سازمان تغییر مسیر داد و
تمرکز پژوهشهای این حوزه به سمت گسترة منابع و محیط داخلی سازمان (با پیچیدگیهای روزافزون) تغییر یافت  .از اواسط
دهة نود و در دهة نخست قرن بیستویک میالدی ،مدلهای کسبوکار جدید مبتنی بر اینترنت و نرمافزار برای کسب مزیت
رقابتی در کسبوکارهایی ارائه شد که پیش از آن وجود نداشتند و این گویای تغییر اساسی در ارتباط با ماهیت استراتژی است
 .در قرن بیستویک مدلهای کسبوکار نوآورانه ،مزیتهای رقابتی موقتی ،همکاری و یکپارچهسازی  ،حاکمیت شرکتی
مسئولیت اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت (نعمتی اقدم ابرغان ،صمد .)1400با توجه به اهمیتی که بنگاههای کوچک و
متوسط در رشد و توسعه کشورها دارند ،ارتقای عملکرد و توسعه همهجانبه آنها ضروری است .یکی از ابزارهای مهم برای ارتقا
عملکرد ،کسب مزیت رقابتی و ایجاد تحول و بقای این شرکتها ،عنصر انسان است و بقا و موفقیت این شرکتها درگرو نیروی
انسانی آنها است .مروری بر مطالعات انجامشده در حوزه شرکتهای کوچک و متوسط نشان میدهد که اکثر شرکتهایی که
به توسعه سرمایه انسانی خود توجه ننمودهاند در اثر پایین بودن کیفیت و بهرهوری نیروی انسانی ،در همان سالهای آغازین
شکلگیری ،توان رقابتی خود را در مقایسه با شرکتهای برخوردار از عامل انسانی توسعهیافته ،ازدستداده و از گردونه رقابت
خارج ،یا محکومبه ورشکستگی و تعطیلی بنگاه شدهاند( .مبارکآبادی و ناصحی فر )1398،یکی از مراکز مهم و نقشآفرین در
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فرایند توسعه هر کشوری نهادهای قانونی آن کشور است .بدیهی است که نقش نیروی انسانی در چنین سازمانهایی بسیار بارز
و حیاتی است(.ناصحی فر ،عسکری ماسوله ،محمدیان  )1396توانمندسازی به نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی ،توسعه و
بهکارگیری مهارتها ،دانش و پتانسیلهای بالقوه در جهت خیر و صالح خود و سازمانشان اعطا میکند (سیدجوادین.)1385 ،
نیروی انسانی بهعنوان باارزشترین منابع سازمانی در اعتالی اهداف و آرمانهای سازمان به شمار میروند .منابع انسانی به
سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینههای تحقق اهداف سازمانی را فراهم میکنند(سید دوست .)1391،رویکرد انسان بر بهبود
مدیریت منابع انسانی ازجمله انتخاب ،استخدام ،آموزش و ارتقاء متمرکز است .اجرای نسبتاً ارزان و تأثیر نسبتاً سریع برخی از
مزایای این رویکرد است ،اما تأثیر آن به دلیل این واقعیت محدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش ،تنظیم ساختار
اداری و پشتیبانی رویهای برای فرآیندها را تضمین نمیکند(.بالویی و همکاران )2021،

2

سازمانهای سنتی فقط به کارکنانی نیاز دارند که کارهای معین و تعریفشدهای را انجام داده و بیشازحد سؤال ،کنجکاوی و
چالش گری نکنند ،اما محیطهای کار امروزی به افرادی نیازمندند که بتوانند تصمیم بگیرند ،راهحلهای تازهای برای مسائل
پیدا کنند ،خالقیت داشته باشند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند .بنابراین ،توسعه خلق نمیشود ،بلکه همانند
قابلیتهای کنونی در تعامل با منابع سازمان مورداستفاده قرار میگیرد(گلی پور ،اوالدیان ،صفری .)1399 ،منابع انسانی
باارزشترین و مهمترین عامل توسعه هر کشور محسوب میشود .و توسعه پایدار منابع انسانی مستلزم ایجاد و رشد قابلیتهای
است.

پایدارسازمانی

واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است ،توسعه نیروی انسانی است ،بهطوریکه اقتصاددانان
معتقدند آنچه درنهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن کشور است،
نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر .پژوهشها نشان میدهند که توجه به آموزش و بهسازی منابع انسانی افزایش بهرهوری را نیز
به دنبال دارد لذا مهمترین مواردی که بهعنوان مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش نیروی
انسانی قابلذکر است به شرح زیر میباشد :هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان،افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه
کارکنان ،کاهش حوادث و ضایعات کاری،بهنگام سازی دانش و توانایی نیروی انسانی در سازمان،کمک به تغییر و تحوالت
سازمانی،انطباق با شرایط ،اوضاعواحوال اجتماعی ،تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان(کیوانی ،اشکور،
سادات .)1396،توسعه منابع انسانی بهطور عمده با آموزشهای رسمی ،غیررسمی ،مستمر و ضمنی امکانپذیر است .به همین
دلیل نهتنها آموزشوپرورش هزینه بهحساب نمیآید بلکه نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود و قلب تپنده رشد و توسعه انسانی
محسوب میگردد.ارزیابی ،معیاری برای سنجش اثربخشی برنامهها فراهم میکند .اثربخشی آموزش از طریق بررسی کارایی
درونی و بیرونی نظام آموزشی تعیین میگردد .یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی و  ،بیرونی نظام آموزش سازمانها را اصالح کنیم،
تقریباً اثربخشی آموزش تضمین میشود)سلطانی )1380 ،بادانش و مهارتهای کارآفرینی مناسب ،هوشیارتر و آمادهتر برای
بهرهبرداری از فرصتها حتی در شرایط نامشخص هستند .در سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران (سند چهارم،
پنجم و ششم) به نقش آموزش کارآفرینی بسیار تأکید شده است .اگرچه در عمل ،نظام آموزشی ایران سرمایهگذاری مناسبی
در زیرساختهای آموزشی کارآفرینی نکرده است .ما پیشنهاد میکنیم که سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند که آموزش
کارآفرینی را در هنگام حرکت روبهجلو بیشتر عملی کنند(.سعادت و همکاران  )2021،اگرچه دانشگاه یکی 3از غنیترین مراکز
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علمی و پروژهای و تولیدکننده دانش و فناوری است ،اما همواره نقش کلیدی در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان
4

پیرامون خود دارد(.آزما و همکاران )2015،

ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی ،تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی ،تعیین نتایج قابلمشاهده از کارآموزان در اثر آموزشهای
اجراشده

و

تعیین

میزان

تواناییهای

ایجادشده

در

اثر

آموزشها

برای

دستیابی

به

هدف.

اهمیت آموزش در سازمان ،از گذشته تاکنون منابع انسانی از عوامل بسیار مهمی بودهاند و هستند که
سازمانها را با بحران مواجه میسازند و یا بهعنوان عامل پیشرفت و موفقیت آنها عمل میکنند .توانمندسازی و بهبود مستمر
دانش ،نگرش و مهارتهای منابع انسانی از طریق آموزشهای مناسب ،سازمانها را قادر به مقابله با هر نوع تهدید و بحرانی
میسازد .لیکن چنین نقش مثبتی از آموزش در توانمندسازی منابع انسانی سازمان مستلزم کیفیت این نوع از آموزشها
است.اثربخشی آموزش ،برنامه آموزشی ،زمانی میتواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابلاطمینان و معتبری در
مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکتکنندگان عرضه کند (احمدی  .)1394،هدفهای ارزیابی اثربخشی آموزش ،ازجمله
اهداف اثربخشی آموزشی میتوان به این موارد اشاره کرد :سنجش میزان آموختههای علمی و عملی تعلیم دیدگان و کارکنان،
بررسی عملکرد ردههای آموزشی در خصوص ارتقا سطح آموزش در یگانها ،بررسی و تعیین نقاط ضعف و قوت آموزش ،ارتقا
سطح کیفی آموزش در ردههای مجری آموزش ،کاربردی نمودن آموزشها در راستای مأموریتهای محوله ،بررسی
نیازمندیهای آموزشی بهتناسب نیازمندیهای سازمان .الگوهای اثربخشی آموزش ،برای ارزیابی اثربخشی آموزشهای ارائهشده
به مخاطبان الگوهای زیادی وجود دارد که از قدیمیترین آنها ،الگوی تایلر است که به مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج واقعی
میپردازد (رفیعی .)1399،بنابراین ،بازده هر فرآیندی با سرعت جریان مواد یا اطالعات در فرآیند افزایش مییابد .استفاده از
فناوریهای دیجیتال از طریق تأثیری که بر سرعت یا تغییرپذیری جریان دارند ،منجر به بهبود کارایی فرآیند میشود .فناوری
دیجیتال فرصت منحصربهفردی را برای شرکتها فراهم میکند تا کیفیت محصول/خدمت را مدیریت کنند (بالویی و
همکاران .)2022،مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را میدهد که به شیوهای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن
به آینده خود بهصورت انفعالی عمل نکند  .این شیوه مدیریت باعث میشود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیتهایش
بهگونهای درآید که اعمالنفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنشها ،واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند
و آینده را تحت کنترل درآورد .ازنظر تاریخی ،منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک میکند از
مجرای استفاده نمودن از روش منظمتر ،معقولتر و منطقیتر راهها یا گزینههای استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه
استراتژیهای بهتری را تدوین نماید(نعمتی اقدم ابرغان.)1400 ،
با تغییرات سریع محیطی ،ظهور و پیچیدهتر شدن مشاغل و وظایف شغلی جدید ،و رقابت در محیط بهسرعت در حال تغییر
کسبوکار امروزی و لزوم پاسخگویی به نیازهای مشتریان ،نقش آموزش و تغییر در دانش ،مهارت ،تواناییها و رفتار کارکنان
ال محسوس میباشد .افزایش کارایی سازمانها درگرو افزایش کارایی منابع انسانی است و آموزش فرد را برای انجام کار
کام ً
توانمند میکند و تواناییها ،مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی را بهبود میبخشد .کارکنان قبل از آموزش با  20تا 30
درصد توانایی خود کار میکنند ،اما چنانچه آنان آموزش ببینند و بهطور مناسب ترغیب شوند 80 ،تا  90درصد توانمندیها و
شایستگیهای خود را آشکار میسازند.آموزش پایههای این فرایندها سست و متزلزل میشود .بنابراین آموزش کارکنان یک امر
حیاتی و اجتنابناپذیر است که باید بهطور مستمر با مجموع فرایندهای مدیریت موردتوجه قرار گیرد ،تا سایر فعالیتهای
مدیریت مفید واقع شود (فدائی کیوانی ،رضا؛اشکور ،سیده زلیخا سادات  .)1396با افزایش میزان رقابت بین صنایع امروزی،
4
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اهمیت تحقیقات مرتبط با توسعه ،تدوین و اجرای استراتژیها بهعنوان یک مزیت رقابتی ،افزودهشده است  .افزایش نرخ تغییر
در محیط درونی و بیرونی سازمانهای تولیدی منجر به توجه بیشتر به تدوین استراتژی و مدیریت استراتژیک در این سازمانها
شده است  .چون سازمانهای تولیدی نیازمند رقابت مؤثر در محل ،منطقه و بازارهای جهانی میباشند ،لذا مجبورند اولویتهای
استراتژیک خود را تعیین و بر این اساس ،استراتژیهای مناسبی را تدوین و اجرا نمایند ،تا رشد و بقا خود را حفظ
نمایند(فرهنگی ،علیاکبر؛دهقان نیری ،محمود .)1389
سؤال اصلی تحقیق این است که آیا تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی اثر دارد یا خیر؟
ادبیات و پیشینه تحقیق
مدیریت استراتژیک :میتوان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد ،هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات
وظیفهای چندگانه که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد (نعمتی اقدم ابرغان.)1400 ،
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را میدهد که به شیوهای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود
بهصورت انفعالی عمل نکند .این شیوه مدیریت باعث میشود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیتهایش بهگونهای
درآید که اعمالنفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنشها ،واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را
.)1399
(عرب،
درآورد
کنترل
تحت
ریشههای تفکر استراتژیک (تحلیل سیستماتیک موقعیت جاری سازمان و فرموله نمودن مسیر آتی آن ) از اوایل قرن بیستم،
موردتوجه بوده است .زمان شکوفایی تفکر استراتژیک بین سالهای  1960و  1990زمانی که اغلب تکنیکهای اساسی مدیریت
استراتژیک توسعهیافتهاند ،بوده است 10 .ایده اصلی بزرگ شامل برنامهریزی بلندمدت و تحلیل استراتژیک و کیفیت و
برنامهریزی سناریو و مدلهای تخصیص منابع ،فرهنگسازمانی ،رهبری ،اندازهگیری و همردیفی استراتژیک سنگ بنای
شکلگیری تفکر استراتژیک بودهاند .این ایدهها ابزارهایی قابلاطمینان بودهاند ولی با در نظر گرفتن تغییرات سریع و رقابت
جهانی حاکم بر ما ،تفکر استراتژیک خالق ،مزیت رقابتی جدید مدیران و منبع نهایی ایجاد تمایز سازمانها شده است.
فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله میشود :تدوین استراتژیها ،اجرای استراتژیها و ارزیابی استراتژیها ،مقصود
از تدوین اون است که مأموریت شرکت تعیین شود .شناسایی عواملی که در محیط خارجی ،سازمان را تهدید میکنند یا
فرصتهایی را به وجود میاورند ،شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان تعیین هدفهای بلندمدت ،در نظر گرفتن
استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت .اجرای استراتژیها ایجاب میکند که سازمان
هدفهای ساالنه در نظر بگیرد ،سیاستها را تعیین کند ،در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را بهگونهای تخصیص دهد که
استراتژیهای تدوینشده به اجرا درآورد (نعمتی اقدم ابرغان.)1400 ،
تفکر استراتژیک زیرمجموعه شایستگیهای شناختی در نظر گرفته میشود .درنتیجه تحقیقات گسترده خود در طی دو دهه
گذشته در حوزه تفکر استراتژیک ضمن دستهبندی مطالعاتی که مفهوم و نیاز به تفکر استراتژیک را بیان میکنند فرایندهای
ذهنی و رفتارهای درگیرانه تفکر استراتژیک روشها و تکنیکهای تفکر استراتژیک شیوه توسعه و بهبود تفکر استراتژیک
پیامدها و نتایج آن بیان میدارند که بسیاری از تحقیقات پیشین ،به بعد محتوایی که فرایند ذهنی انتزاعی است پرداختهاند که
در حقیقت مفهوم لیاقت و بعد فردی را نشانه رفتهاند و صرفاً تئوری سازی بوده است اما برای کاربردی نمودن یافتهها
میبایست به تفکر استراتژیک بهعنوان یک شایستگی سازمانی با تعاریف فوق نگریسته شود (رحمانی،حسینی،و
همکاران.)1397
مکتب برتر ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بهعنوان عامل تأثیرگذار در بهبود عملکرد مناسب همه شرکتها میدانند و
بیان میکند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی میتواند به همه شرکتها در بهبود فرآیند سودمندی ،ارتقاء عملیات کارآمد،
افزایش نوآوری ،تحول در توانایی و افزایش سودمندی عملکرد سازمانی کمک کند (افجهء  ،اسماعیلزاده .)1388
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توسعه منابع انسانی :مجموعه فعالیتهای سازمانی که در مدتزمان معینی صورت میگیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در
کارکنان طراحی میشود  .توسعة منابع انسانی شامل برنامهها ،سیستمها و فعالیتهایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان
طراحی میشود (فدائی کیوانی ،اشکور.)1396 ،
توسعه منابع انسانی را فرایند افزایش دانش و مهارت و قابلیتهای افراد در یک جامعه تعریف میکند .آنها به شکل اقتصادی
این مفهوم را انباشت سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مؤثر در آن در توسعه اقتصاد یک کشور معرفی میکنند و از منظر سیاسی
توسعه منابع انسانی را مهیاکردن افراد برای مشارکت افراد در فرایند سیاسی میدانند (ناصحی فر و همکاران .)1396
ورنر و دسیمون ( )2006در مطالعه خود توسعه منابع انسانی را مجموعهای از فعالیتهای طراحیشده و سیستماتیک توسط
یک سازمان میدانند که به اعضای خود فرصت آموزش مهارتهای ضروری موردنیاز شغلشان در حال و آینده را فراهم میسازد.
فراگرد توسعة علم و تکنولوژی درواقع کلید اصلی توسعه است و دست یافتن به بینش علمی و توسعه در آن نیازمند محیط
مناسب و شرایط خاص برای نیروی انسانی میباشد و این امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه به توسعه نیروی انسانی توجه ویژه
شود(فدائی کیوانی ،اشکور.)1396 ،
تجربه نشان میدهد که هر چه پیچیدگی محصول بیشتر شود ،گستردگی فرآیند توسعة محصول نیز بیشتر شده و نیاز به منابع
انسانی توانمند خالق ،نوآور و بادانش بیشتر میگردد که الزمة تمام آنها ،داشتن راهبردهای هدفمند توسعة منابع انسانی
بهمنظور ارتقاء دانش کارکنان ،اجرا و ارزیابی بهینة آنها است.
آموزش كاركنان :آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکاران است .ایجاد فرصت مناسب و نوعی تالش در جهت
بهبود عملکرد در ارتباط با مسائل حوزهی مربوطه میباشد کوشش در جهت تغییر آگاهیهای افراد که فرد را برای کسب
آگاهیهای تازه ،برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسانها را عوض میکند.
تجربهای مبتنی بر یادگیری و بهمنظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی ،تواناییها،
تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نماید .منظور از آموزش کارکنان ،کلیه تالشها و کوششهایی است که در
جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی و حرفهای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان یک
سازمان میباشد که آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود مینماید (فدائی کیوانی ،اشکور.)1396 ،
اثربخشی آموزشی :نتایج پژوهش نشان داد که هماهنگی میان فرآیندهای  3گانه نیازسنجی ،برنامهریزی و اجرا و ارزیابی
میتواند اثربخشی دورههای آموزشی را بیشتر نماید .نتایج پژوهش نشان داد عدم تمایز میان نظامهای تجاری و آموزشی،
ضعف توجه به عامالن اصلی تغییر در سازمانهای آموزشی ،ضعف توجه به شاخصهای کیفیت تدریس و یادگیری ،تمرکز بر
نتایج در مقابل فرایندها ،تغییرات کوتاهمدت و موقت میباشند .بر اساس اصول رهبری و مدیریت راهکارهای مختلفی برای رفع
این چالشها میتوان ارائه نمود .این راهکارها بر اساس تحلیل نظریات کاربردی عبارتاند از :توجه به یادگیری سازمانی،تمرکز
بر ایجاد چشمانداز مشترک و تصمیمگیری ،توجه به معیارهای کیفیت تدریس و یادگیری و تفکر سیستمی است (گلی پور،
اوالدیان ،صفری .)1399منافع شرکتها در پیادهسازی برنامهریزی استراتژیک در سازمانها به دودستهی منافع زیر تقسیم
میشود.
-1منافع مالی :شرکتهایی که عملکرد عالی دارند بهصورت منظم برنامهریزی میکنند تا همواره آمادهی رویارویی با نوسانات و
تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ میدهد.شرکتهایی که سیستم برنامهریزی آنها بهگونهای است
که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد ،بهطورمعمول در دورههای بلندمدت ازنظر مالی دارای عملکرد بسیار
بهتری خواهند بود.
-2منافع غیرمالی :مدیریت استراتژیک عالوه بر ا ین که به شرکتها کمک میکند دچار مشکالت مالی نشوند ،منافع محسوسی
قابللمس دیگری نیز بر ای آنها دارد مانند افزایش آگاهی آنها از تهدیدات خارجی ،درکی بهتر از استراتژیهای شرکتهای
رقیب ،افزایش بهرهوری کارکنان ،کاهش مقاومت در برابر تغییرات و درکی بهتر از عملکرد و پاداشی که به کارکنان داده
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میشود ،بر میزان تواناییهای شرکت برای جلوگیری از بروز مسائل میافزاید ،زیرا باعث روابط متقابل بیشتری بین مدیران
بخشها و دوایر گوناگون انجام میشود (نعمتی اقدم ابرغان.)1400 ،
هفت خطای مرگبار استراتژیک عبارتاند از:
 -1استراتژی ارزش اجرا ندارد -2کارکنان در مورد اینکه استراتژی چگونه اجرا خواهد شد روشن نیستند -3مشتریان و
کارکنان ،استراتژیها را بهطور کامل درنیافتهاند  - 4مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است  -5مدیرعامل
و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا ،از صحنه خارج میشوند -6عدمتشخیص موانع -7فراموش کردن کسبوکار (عرب،
.)1399
دیدگاه پورتر که ارائهدهنده رویکردهای تحلیلی چون  :زنجیره ارزش و مدل تحلیل پنج نیرو به مدیریت استراتژیک میباشد با
دیدگاههای قبلی متفاوت است .وی اشاره دارد که:
«تفکر استراتژیک شامل پرسیدن دو سؤال کلیدی است :اول اینکه ساختار صنعت شما چیست و چگونه در طول زمان تغییر
خواهد نمود و دوم اینکه موقعیت نسبی شما در این صنعت چگونه میباشد؟»
منابع سازمانی که قابلیت ایجاد مزیت رقابتی را دارا هستند عبارتاند از :تکنولوژی ،منابع مالی ،منابع فیزیکی ،منابع انسانی،
منابع سازمانی و منابع ارتباطی .منابع مالی ،فیزیکی و تکنولوژی بهراحتی و با سرمایهگذاری توسط رقبا قابل تقلید هستند ولی
منابع انسانی و سازمانی قابلیتهایی هستند که در طی زمان و آهستهآهسته شکل میگیرند و تقلید آنها توسط رقبا بسیار
مشکل و نیازمند سرمایهگذاری فراوان و گذشت زمان است .منابع انسانی بهعنوان یک دارایی ناملموس زمانی که در یک
سیستم عملیاتی به کار میرود توانایی شرکت را برای پاسخگویی به محیط پر متالطم افزایش میدهد (افجهء ،اسماعیلزاده
)1388
با ترکیب نظریات متفاوت در حوزه تدوین استراتژی منابع انسانی ،نگرشی یکپارچه را بیان کردند که دارای دو بعد «تأمین
منابع» و «کنترل فرایند یا نتیجه» در راستای تعیین نقاط مرجع استراتژیک بهره میگیرد (ناصحی فر،عسکری
ماسوله،محمدیان.)1396،
آموزش یک وظیفه اساسی در سازمانها و یک فرایند مداوم و همیشگی است و موقت و تمامشدنی نیست بلکه آموزش و توسعه
منابع انسانی ،نوعی سرمایهگذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب میشود که اگر بهدرستی و شایستگی
برنامهریزی و اجرا شود ،میتواند بازده قابلمالحظه ای داشته باشد.
اهم مزایایی که در جهت نیل به اهداف سازمان میتوان برای آموزش و توسعه نیروی انسانی قائل شد به شرح زیر خالصه
میشود:
بهبود در نحوه انجاموظیفه و کم و کیف کار ،امکان جایگزین کردن متخصصها در شرایط اضطراری،امکان استفاده از منابع
داخلی و کاهش هزینهها از این راه ،کاهش حوادث و ضایعات،ایجاد ثبات بیشتر در سازمان،کاهش میزان تفاوتها و افزایش
قدرت خودکاری (فدائی کیوانی ،اشکور.)1396 ،
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پیشینه تحقیق
هدف پژوهش

نتایج

ردیف

محقق

سال

1

1398

مبارکآبادی
و
همکاران

ابعاد،
شناسایی
مؤلفهها و شاخصهای
توسعه منابع انسانی
شرکتهای کوچک و
متوسط و تبیین
عوامل اثرگذار بر آن با
الگوی
از
الهام
سهشاخگی مدیریت

بر اساس یافتههای بخش کمی نیز در بعد ساختاری
پنج مؤلفه شناسایی گردید که
ترسیم نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی و ارتقاء95 ،
درصد؛ نظام و جذب و بهکارگیری  94درصد؛ نظام
ارزشیابی عملکرد  95درصد ،نظام آموزش  84درصد
و نظام حقوق و پاداش  72درصد ،در بعد رفتاری نیز
راهبردهای مدیریتی  96درصد ،فرهنگ و جو
سازمانهای  95درصد ،ارتباطات  90درصد و
ویژگیهای فردی  88درصد و در بعد زمینهای نظام
فرهنگی اجتماعی  98 SMEsدرصد ،رقبا ،همکاران و
مرتبطین  75درصد و دولت و نظام سیاسی  64بعد
زمینهای  SMESرا توضیح میدهند .از سوی دیگر
آزمون فرض اصلی ارتباط بین درصد مؤلفههای
سهگانه و افزایش عملکرد را بهخوبی تائید میکند.

2

1388

افجهء
و
همکاران

بررسی رابطه بین
مدیریت استراتژیک
منابع انسانی و
شرکتها
عملکرد
است

در مدل ارائهشده توسط هانگ و چانگ که بر مبنای
الگوی برتر تدوینشده است 7 ،شاخص اصلی مدیریت
استراتژیک منابع انسانی نامبرده شده است این
شاخصها عبارتاند از:
 -1وجود سیاستهای منابع انسانی برای جبران
خدمات (پرداخت باال به اقتضا و بر اساس عملکرد) در
سازمان
 -2وجود سیاستهای منابع انسانی برای استخدام در
سازمان
 -3وجود سیاستهای منابع انسانی برای آموزش و
توسعه نیروی انسانی در سازمان
 -4وجود سیاستهای منابع انسانی برای ارتباطات
مؤثر کارکنان (تسهیم یا نشر اطالعات) در سازمان
 -5وجود سیاستهای منابع انسانی برای فرصتهای
شغلی برابر (کاهش
تفاوتها و تبعیضها) در سازمان
 -6وجود سیاستهای منابع انسانی برای برنامههای
کاری منعطف در سازمان
 -7وجود سیاستهای منابع انسانی برای توسعه
مدیریت

3

1396

فدائی

کیوانی بررسی اهمیت توسعه استفاده صحیح از نیروی انسانی بهمثابه ارزشمندترین
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هدف پژوهش

نتایج

ردیف

سال

محقق
و
همکاران

نیروی انسانی به نقش
و تأثیر استفاده از
آموزش در توسعه
نیروی انسانی برای
ایجاد ثبات در
سازمانها و افزایش
در
اعتمادبهنفس
جهت توانمندی کار و
رشد و پرورش شغلی
در راستای نیل به
اهداف سازمانی

و بزرگترین ثروت هر جامعه بهصورت مسئلهی حائز
اهمیت موردتوجه دولتها بوده است .کشوری که
نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از
آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهرهبرداری کند،
قادر نیست چیز دیگری را توسعه بخشد .آموزش
همواره بهعنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود
کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مدنظر قرار
میگیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد
هر سازمان را تشکیل میدهد .بدینجهت بهمنظور
تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهرهگیری
هر چه مؤثرتر از این نیرو ،بیشک آموزش یکی از
مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور
سازمان بشمار میرود.

4

1399

گلی
و
همکاران

پور واکاوی فرآیند توسعه
منابع انسانی و تدوین
الگوی مناسب در
نظام آموزش عالی و
روش آن بهصورت
آمیخته (کیفی و
کمی)

پژوهش حاضر باهدف واکاوی فرآیند توسعه منابع
انسانی و تدوین الگوی مناسب در نظام آموزش عالی
موردبررسی قرارگرفته است .تغییر و تحول در
سیستم پویای نظام آموزش عالی و توسعه متعادل و
نظاممند آن ،نیازمند تفکر و عمل برنامهریزی و
مدیریت بهمنظور پاسخگویی به نیازهای جامعه در
ابعاد مختلف است .توسعه منابع انسانی به یک
استراتژی محوری سازمانها تبدیلشده است تا
کارمندان خود را با یک محیط در حال تغییر وفق
دهند .تغییرات سریع در وظایف ،ابزارها و فناوریها
دنیای کاری را ایجاد میکند که در آن آموزش
ابتدایی یا آموزش یکبار با بهروز کردن مداوم
مهارتها جایگزین میشود .این شرایط کارمندان را
ترغیب میکند که فراگیر شوند .حتی کل سازمانها
یادگیری مادامالعمر را بهعنوان فلسفه جدید خود
پذیرفته و بهاصطالح سازمان یادگیری تبدیل
میکنند.

5

2021

Samppa
Suoniemi
و همکاران

تأثیر قابلیتهای  ITدر سطح عملیاتی ،منابع  ITمختص پروژه هستند در
سطح پروژه و سطح این پژوهش منابع  ITرا شناسایی میکنیم که)1( :
شرکت بر کیفیت در زمینه خاص پروژه اجرای سیستم CRM
سامانه  CRMو ارزشمند هستند و ( )2انتظار میرود که با یکدیگر
همکاری کنند تا کیفیت سیستم حاصل را شکل
بهرهوری سازمانی
دهند ما این عوامل را بهعنوان منابع  ITدر سطح
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ردیف

سال

محقق

هدف پژوهش

نتایج
پروژه ذکر میکنیم که ترکیب میشوند تا قابلیت
سیستم ) CRM (CRMSCرا شکل دهند ،و در
اینجا بهعنوان توانایی یک شرکت جهت جمعآوری،
ادغام و گسترش منابع موردنیاز برای اجرای
موفقیتآمیز یک برنامه  CRMخریداریشده تعریف
میشوند از پژوهشهای مفهومی و کیفی در زمینه
بازاریابی پنج عامل اساسی تحت  CRMSCوجود
دارد :منابع مدیریت پروژه ،منابع مشاور ،منابع
آموزش ،پشتیبانی مدیریت عالی و مشارکت کاربر .به
دلیل ماهیت گسترده فرایندهای مشتری ،منابع
مدیریت پروژه جهت هماهنگی تیمهای پروژه بین
کارکردی بهمنظور مطابقت با فناوری  CRMبا
بخشهای مختلف مشتری حیاتی است .عالوه بر این،
فناوریهای  CRMدر وجه اشتراک مشتری به کار
میروند که در آن واکنشهای کاربران نهایی را
میتوان از قبل بهطور جزئی پیشبینی کرد .درنتیجه،
مدیران پروژه با پاسخ قاطع به رویدادهای غیرمنتظره
و تغییرات محرک نقشی اساسی در پروژههای CRM
ایفا میکنند درحالیکه بهعنوان واسطه برای ترغیب
مدیریت عالی جهت حمایت از چنین تغییرانی عمل
میکنند منابع مشاور متخصصان خارجی هستند که
نیازهای کاربر را به راهحلهای فناورانه  CRMتبدیل
میکنند مشاوران بیتجربه اغلب دلیل اصلی برای
شکست پروژه  CRMهستند زیرا آنها وظیفه
اساسی تجزیهوتحلیل نیازها و الزامات را انجام
میدهند که برای راهنمایی طراحی سیستم و
شناسایی ویژگیهای سیستم که احتماالً باعث ایجاد
مخالفت در میان کاربران نهایی مورد هدف میشود به
کار میرود

6

2019

Frank
Nana
محدودیتهای معینی وجود دارد که مسیرهای مهمی
 Kweku Otooو شیوههای مدیریت برای پژوهشهای آتی حاصل میکنند .دادهها با
همکاران
منابع انسانی مبتنی استفاده از یک طراحی پژوهشی مقطعی گردآوری
بر دانش و عملکرد شدند؛ البته ،بهکارگیری یک طراحی پژوهشی طولی،
نوآوری :نقش سرمایه به آزمون رابطه سببی بین متغیرها کمک میکند.
و
اجتماعی
عالوه بر آن ،در تحلیل دادههای گردآوریشده از
طریق پرسشنامههای ساختارمند ،از طراحی پژوهشی
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ردیف

7

سال

2021

محقق

هدف پژوهش

نتایج

اشتراکگذاری دانش

کیفی استفاده شد .دادههای کیفی تفصیلی در
مطالعات آتی پیشنهاد میشود .بهکارگیری
رویکردهای کیفی و کمیتی ،شفافسازیهای
تفصیلیتر و همچنین ارزشمندتری فراهم کرده است.
عالوه بر آن ،دادههای استفادهشده در این مطالعه،
عقاید غیر عینی گسترده کارکنان میباشند.
بهکارگیری معیارهای عینی در مطالعات آتی پیشنهاد
میشود .این زمینه را میتوان با دریافت بازخورد از
چندین منبع و اعتبار یابی متقابل پاسخها قابلبهبود
هستند تا سوگیریهای شخصی از تکتک پاسخگران،
تفکیک شوند .محدودیت دیگر ،تعمیمپذیری این
مطالعه است .نتایج این مطالعه را نمیتوان تعمیم داد،
زیرا از یک نمونه از بانکها در یک زمینه خاص
حاصلشدهاند .همچنین باید هنگام بهکارگیری نتایج
بهدستآمده برای بخشهای دیگر باید محتاط بود،
زیرا صنعت بانکداری مشخصات متمایزی دارد.
مطالعه حاضر ،به میزان معناداری مجموعه مقاالت
SHRDرا با بررسی تفصیلی انواع مختلف شیوههای
HRDو بررسی مفهومی و تجربی مکانیزم میانجیگر
که اثر شیوههای  HRDبر اثربخشی سازمانی را
توجیه میکند را گسترش میدهد .همانگونه که در
مطالعه حاضر آشکار شد ،شایستگی کارکنان ،میانجی
رابطه بین شیوههای  HRDو اثربخشی سازمانی ،بود.
بااینحال ،تالشهای مفهومی و تجربی بیشتری برای
دستیابی به یک درک شفاف و جامع در مورد ارتباط
بین  HRDو اثربخشی سازمانی ،الزم است .با توجه
به شیوههای ، HRDعملکرد کارکنان میتواند یک
مکانیزم میانجیگر نویدبخش باشد که اثر شیوههای
HRDبر اثربخشی سازمانی را مورد تأکید قرار
میدهد .پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری انجام
شود تا اثر میانجیگر احتمالی عملکرد کارکنان در
رابطه بین شیوههای  HRDو اثربخشی سازمانی با
استفاده از شیوههای  HRDمتمایز ،موردبررسی قرار
گیرد.

 Department ofاثرات کووید 19-در زمینه و هدف :تغییرات اجتماعی و اقتصادی مختلفی
Education,
فرآیند یادگیری دانش در سرتاسر جهان به دلیل همهگیری ناشی از
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ردیف

8

سال

2021

هدف پژوهش

محقق
 University ofآموزان دبستانی:
Almeria
مروری سیستماتیک

Fabian
Gunnars

بررسی
یک
در
سیستماتیک
مقیاس بزرگ در
رابطه رفتارگرایی با
فناوری
تحقیق
دیجیتال در آموزش
ابتدایی

79

نتایج
 COVID-19در حال رخ دادن است که مشکالت و
چالشهای جدیدی را برای کل جمعیت ایجاد کرده
است .این رویدادها تحقیقات جدید و مطالعات کلیدی
را برای مدیریت خود میطلبد .این بررسی به
پیامدهای  COVID-19در سطح آموزشی در
مرحله آموزش ابتدایی میپردازد و به تأثیرات
ایجادشده در تدریس و جنبههای مختلف مرتبط با
آن ،مانند وضعیت و چالشهای معلمان ،مشارکت
خانواده ،و برداشتها و پیامدها میپردازد .رشد
یادگیری و اجتماعی -آموزشی دانش آموزان (بهویژه
در مورد دانش آموزان مبتالبه اختالل طیف اوتیسم).
( )2روشها :طرح روششناختی یک مطالعه مروری
نظاممند است که بر اساس دستورالعملهای
 PRISMAاز جستجوی انجامشده در ماه جوالی
 2021در پایگاههای داده  Dialnet ،Scopusو
 WoSدر مورد موضوع مطالعه انجامشده است)3( .
نتایج :مطالعات انتخابشده از طریق یک تحلیل
محتوای کیفی بر اساس جمعیت  103مقاله ،با نمونه
نهایی  ،13با استفاده از معیارهای ورود تجزیهوتحلیل
شدند :مطالعات تجربی یا تحقیقات به زبان انگلیسی
یا اسپانیایی .دسترسی رایگان از طریق اینترنت؛
مقولههای محدود به «آموزشوپرورش»
در علوم یادگیری ،رفتارگرایی رویکردی جاافتاده در
نظر گرفته میشود .بهعنوان بخش عمدهای از
نظریهپردازی علمی بنیادی ،رفتارگرایی در بیشتر قرن
بیستم بر بسیاری از رویکردهای روششناختی تسلط
داشت .این دههها رویکردهای روششناختی
رفتارگرایانه گسترده ،امروزه توسط دانشمندان در
منظری متفاوت موردتوجه قرار میگیرند ،و اغلب
بهعنوان بخشی مهم اما منسوخ در مرورهای تاریخی
ارائه تحقیقات نادیده گرفته میشوند .حتی از این
دوره بهعنوان «اعصار تاریک» یاد میشود که در آن
«هیچچیز ارزشمندی در مورد تأثیرات انگیزشی
یادگیری به دلیل رویکردهای روششناختی محدود
کشف نشد».
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ردیف
9

سال
2021

هدف پژوهش

محقق
Vijay
ظهور تولید افزایشی
 Tambrallimathدر مقیاس جهانی در
و همکاران
بحران ویروس جدید
کرونا

نتایج
پاندمی جهانی کووید  ،19بهصورت معضلی برای نژاد
بشر ظهور کرده است .ظهور این بیماری در ابتدا در
ووهان چین ثبت شد و بهآرامی در بسیاری از کشورها
گسترش یافت .افزایش موارد مثبت و افزایش نرخ
مرگومیر بدون هیچ داروی تجویزشده برای درمان،
منجر به تأثیر بیشتر بر جامعه جهانی شده است و
ضربه بدی به بخش تولید وارد کرده است .تولید
اضافی منبع اصلی تولید در تأمین زنجیره تأمین،
برای دستگاههای پزشکی و کیتهای حفاظتی است.
این مقاله در مورد پاسخ جامعه تولید اضافی جهانی
در توسعه محصوالت ضروری در بازه زمانی مطلوب
برای درمان بیشتر بحث میکند .ظهور اپیدمی کووید
 19باعث تجدیدنظر در روابط انسان و طبیعت در
چش انداز وسیعتر شده است .وابستگی اقتصاد در
سطح جهانی ،نقش بسیار مهمی در بخش تولید و
زنجیره تأمین آن ایفا میکند .این سیاره همچنین
شاهد کمبود تجهیزات پزشکی موردنیاز برای اهداف و
ایمنی بهتر بوده است .تولید افزایشی نقش مهمی در
تأمین دستگاههای ضروری موردنیاز در درمان موارد
مثبت کووید 19و همچنین حفاظت از کارکنان
بهداشتی ایفا کرده است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر باهدف کاربردی و با توجه به ماهیت مدل توصیفی است .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای
تجزیهوتحلیل از پرسشنامه استاندارد استفادهشده است .پرسشنامه این تحقیق شامل  56سؤال میباشد .که به بررسی نقش
میانجی اثربخشی آموزشی در رابطه بین تفکر استراتژیک و توسعه منابع انسانی در شرکت گوزن زرد میپردازد .برای طراحی
سؤاالت از طیف پنج گزین های لیکرت استفادهشده است .در تکمیل مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانهای و جستجوی
اینترنتی شامل کتب ،مقاالت و مطالعات موردی فارسی و التین و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد و توزیع آن
میان کارکنان شرکت استفاده گردیده است .جامعه آماری این پژوهش شامل  30نفر از کارکنان شرکت افراگستر گلزار در
استان تهران میباشد .از میان پرسشنامههای توزیعشده  19پرسشنامه تکمیل و جمعآوری گردیده است.
بهمنظور پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتایج نشان میدهد مقدار آلفای محاسبهشده برای کل
پرسشنامه  0.952است .ازآنجاکه مقادیر بهدستآمده بیشتر از  0/70میباشد میتوان گفت پایایی مورد تائید قرار میگیرد.
برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و اساتید استفادهشده است.
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ردیف

متغیرها

تعداد سؤاالت

1

تفکر استراتژیک

12

2

توسعه منابع انسانی

28

3

اثربخشی آموزشی

16

جدول  1اطالعات پرسشنامه

فرضیات
 -1بین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین اثربخشی آموزشی و شایستگی سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد.

رضایت شغلی

شایستگی سازمانی

تفکر استراتژی

توسعه منابع انسانی

اثربخشی آموزشی

کیفیت یادگیری
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در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف اسمیرینف به کمک نرمافزار
علوم اجتماعی آماری استفادهشده است .ابتدا باید نرمال بودن متغیرهای پژوهش آزمون شود .به این منظور از آزمون
کلموگروف اسمیرینف برای نرمال بودن متغیرها استفادهشده است که نتایج در جدول ذیل آمده است :

متغیرها

نتیجه

سطح معنیداری

انحراف معیار

میانگین

توزیع نرمال است

0/200

0/63

3/76

تفکر استراتژیک

توزیع نرمال است

0/200

0/71

3/17

منابع انسانی

توزیع نرمال است

0/200

0/62

3/54

اثربخشی آموزشی

با بررسی آزمون با توجه به بزرگتر بودن سطح معنیداری بزرگتر از  0/05فرض صفر که معتبر بودن دادهها را تائید میکند
موردپذیرش قرار میگیرد .بنابراین میتوان از آزمونهای آماری رگرسیون برای تحلیل دادهها استفاده نمود.
یافتهها
در پژوهش آقایان با درصد فروانی  0/57و سن  26 – 20که دارای مدرک کارشناسی و سابقه خدمت کمتر از  5سال و خانمها
با درصد فراوانی  0/43و سن 36 – 30که دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمت  9 – 5سال داشتند بیشترین
داوطلبین پاسخدهنده به پرسشنامه بودند.
در پژوهش رابطه بین تفکر استراتژیک و توسعه منابع انسانی و اثربخشی آموزشی بهدستآمده است .هدف از این مطالعات
برازش مدل رگرسیون بر سه متغیر دیگر است.
بین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

تائید میشود.

بین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه معنادار وجود ندارد.

رد میشود.

Sig

T

R square

STD. eror

R

متغیر

0/000

6/620

0/720

0/144

0/849

X1

یا ستون ضریب تغییرات پیرسون در حقیقت این ضریب نشانگر همبستگی خطی بین منابع انسانی و مقدار Rپیشبینیشده
توسط مدل است .مقدار ضریب همبستگی بیانگر این است که مدل توانسته سهم بیشتری از تغییرات منابع انسانی را نشان
دهد و با توجه به سطح معنیداری کمتر از  0/05متوجه میشویم که تفکر استراتژیک بر روی رضایت شغلی اثر معنادار و
مثبت دارد.
بین توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخشی آموزشی اثر معنادار وجود دارد.
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رد میشود.

بین توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخشی آموزشی اثر معنادار وجود ندارد.

Sig

T

R square

STD. eror

R

0/000

6/797

0/731

0/145

0/855

متغیر
X2

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنیداری کمتر از  0/05توسعه منابع انسانی باکیفیت یادگیری در
اثربخشی آموزشی رابطه معنادار دارد.
فرضیه میانجی
بین اثربخشی آموزشی و شایستگی سازمانی در تفکر استراتژیک اثر معنادار وجود دارد.

تائید میشود.

بین اثربخشی آموزشی و شایستگی سازمانی در تفکر استراتژیک اثر معنادار وجود ندارد.

رد میشود.

Sig

T

R square

STD. eror

R

0/000

10/023

0/855

0/90

0/925

متغیر
X3

با توجه به بررسی ضریب همبستگی سطح معناداری کمتر از  0/05اثربخشی سازمانی و شایستگی در تفکر استراتژیک اثر
معنادار وجود دارد.
نشان میدهد که هر سه متغیر با Tاین مدل حاکی از رابطه مثبت هر سه متغیر با یکدیگر است و آزمون
یکدیگر اثر معنادار دارند و مقدار سطح معناداری هرکدام کمتر از  0/05میباشد.

آزمون سوبل
برای ارزیابی اثربخشی آموزشی از آزمون سوبل استفادهشده است و بر مبنای این آزمون اثربخشی آموزشی بر روی تفکر
استراتژیک و توسعهی منابع انسانی که عدد  5 /62را نشان میدهد بیانگر این است که اثربخشی آموزشی میتواند در ارتباط با
توسعه منابع انسانی و تفکر استراتژیک باشد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و توسعهی منابع انسانی و اثربخشی آموزشی در سطح سازمانی شرکت
افراگستر گلزار در استان تهران پرداخته است .بر اساس مبانی نظری نتایج و یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای
گردآوریشده میتوان بیان کرد اثربخشی آموزشی بر تفکر استراتژیک و توسعه منابع انسانی در سطح سازمانی شرکت در
استان تهران رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون همهی فرضیههای تحقیق تائید
میگردد همچنین بر اساس نتایج رگرسیون تفکر استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد .بر اساس
نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه میگردد بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد .تفکر
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استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد مشترک در سازمان میشود .با ترغیب ذهنی کارمندان زمینهی
بروز خالقیت و خلق راهحلهای بدیع برای سازمان ایجاد میشود و تصویری واضح و روشن از آینده سازمان ترسیم میکند به
همین وسیله انگیزش شور و شوق در سازمان افزایش پیدا میکند و باعث ایجاد رفتار مناسب در کارمندان میشود و افکار
کارکنان سازمان را در جهت تعالی سوق میدهد.
بر اساس فرضیه مطرحشده دیگر پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار اثربخشی آموزشی و شایستگی سازمانی در تفکر
استراتژیک که بیشترین ضریب همبستگی نسبت به توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخش آموزشی دارد به مدیر
شرکت مذکور پیشنهاد میشود :
 با بهرهگیری از ویژگیهای اثربخشی آموزشی بستری را محیا کنند تا کارکنان بتوانند شرایط و راهحلهایی در خصوص باالبردن ضریب فرایندهای ذهنی و افزایش کیفیت یادگیری در سطح سازمان ارائه دهند و با تشویق ایدههای افراد خالق دیگر
اعضای سازمان را ترغیب کنند تا بتوانند افراد شایسته در سازمان پرورش دهند.
 مدیران با آموزش کارکنان  .نگاه آنان را نسبت به سازمان تغییر داده و به آنان القا کنند که سازمان را بهعنوان سیستم کلی ودارای اجزای بههمپیوسته در نظر بگیرند و با درک پدیدههای بیرون و درونی سازمان تأثیر فعالیت و تصمیمهای خود به دیگر
بخشهای سازمان در نظر بگیرند.
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