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)مورد آموزشی اثربخشیتفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی  تأثیرهدف از انجام این پژوهش، بررسی 

 توانمی چگونه کهآن فراگیری و مقوله مدیریت با در رویارویی استراتژیک بینش از برخورداری (است.افراگستر گلزارمطالعاتی 

 نیروی به توجه بدون سازمانی هیچ و امروزه گرفت، کار به اجرای استراتژی بر و تنظیم در را استراتژیک وتحلیلتجزیه ابزار

 و کاربردی و به لحاظ ماهیت هدف ازنظر حاضر پژوهش .نیست حیات ادامه به قادر خدمات، ارائه در آن سازنده نقش و انسانی

 ازنفر  30شامل پژوهش  نیا یآمار جامعهجامعه آماری این پژوهش را . است توصیفی و از نوع تحقیقات کمی اجرا، شیوه ازنظر

 آوریجمع و تکمیل پرسشنامه 19 شدهتوزیع هایپرسشنامهمیان  از .باشدمی تهراندر استان  افراگستر گلزار شرکتکارکنان 

مقدار آلفای  دهدمیاست. نتایج نشان  شدهاستفادهپایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  منظوربه .گردیده است

فت پایایی مورد گ توانمی باشدمی 70/0بیشتر از  آمدهدستبهمقادیر  ازآنجاکهاست.  0.952برای کل پرسشنامه  شدهمحاسبه

است. بر اساس نتایج رگرسیون تفکر  شدهاستفادهخبرگان و اساتید  ازنظر. برای تعیین روایی پرسشنامه گیردمیقرار  دیتائ

مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد. بر اساس نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه  تأثیراستراتژیک 

بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد. تفکر استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد  گرددمی

آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف  هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای  .شودمیمشترک در سازمان 

 است. شده استفادهاری علوم اجتماعی آم افزارنرماسمیرینف به کمک 
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 مقدمه

یک فرآیند  درواقعو  یابدمیتفکر استراتژیک مانند فکر پویا است که با تعامل مستمر با محیط و تجزیه آن و خالقیت توسعه 

بر  ک،یتفکر استراتژبه عبارتی  .مستمر و مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنی بخشیدن به یک محیط پیچیده است

 هایخواستهو تعدیل متقابل  زنیچانهاز  غیرمطمئنیکه از طریق فرآیند  هاستسازمانمحیط ائتالفی از فکر کردن است. مبنای

استراتژیک و اتخاذ  ریزیبرنامهنقش مدیران در فرآیند . کنندمیمربوط به خود به سمت تحقق اهداف متکثر خود حرکت 

، هاتیجمعروزافزون  شیدر حال حاضر با افزا .(1389)فرهنگی، دهقان نیری،باشدمیتصمیمات،وابسته به نحوه تفکرشان 

امروز  وکارکسب یاست، فضا شیدر حال افزا هاآن یدگیچیآن پ تبعبهو  شرفتیو پ توسعهدرحال سرعتبه هاسازمانجوامع و 

1مجد زادهیعل)داوری و است شدهفیتعر تیو عدم قطع یدگیچیمانند پ ییهایژگیوبارها و بارها با  امروزه و  یدر دنیا .(2016،

بصیرت الزم  د فهم وتوانمی داریپا یرقابت تیمز کی،تنها  تحوالت قرار دارد انیجر دری ساز رقابت تیکه عوامل مز یطیدر شرا

 یامروز حیات هایسازمانرا در  کیاستراتژ امر وجود تفکر نیآورد که ا به وجود عوامل نیرا نسبت به تشخیص مستمر ا

 روشی استراتژیک مدیریت .باشدمی یعال رانیدر سطح مد کی،فقدان تفکر استراتژ هاسازماناز مشکالت  یکی .سازدمی

و  کمی اطالعات شودمی سعی مدیریت این در .است سازمان یک در بزرگ تصمیمات اتخاذ برای سیستماتیک و عینی منطقی،

 رانیمد کیفقدان تفکر استراتژو  کرد اتخاذ اثربخش تصمیماتی نامطمئن شرایط تحت بتوان که گردند تنظیم یاگونهبه یفیک

  .(1400نعمتی اقدم ابرغان، صمد)سازدمیمحروم  دیجد یهافرصتاز  یریگبهرهرا از  هاآن ،هاسازمان و هابنگاهارشد 

 تفکر فرایند به اشاره استراتژیک تفکر کهیدرحال دارد اشاره همگرا و یزیربرنامه تحلیلی، تفکر فرآیند به استراتژیک یزیربرنامه

تفکر واگرا و خالقانه را برای خلق یک که  استراتژی، اصول بر مبتنی است رویکردی استراتژیک تفکر. واگرا دارد و خالق

 نیا یهاپژوهش ،یدر دهة شصت میالد .(1389 ؛دهقان نیری، محموداکبریعلفرهنگی، )کندیمتوصیه  نیآفرارزشاستراتژی 

در  یو محیط خارج وکارکسب یپورتفو تیریمد یمیالد سازمان تمرکز داشتند. در دهة هفتاد یاساس یهایژگیوحوزه بر 

 یجهان یهارقابتو با گسترش  یصنعت و محیط خارج ساختار سمت تمرکز به یکانون توجه قرار گرفت. در دهة هشتاد میالد

مواجه شد و  یبا تغییر اساس کیاستراتژ تیریحوزة مد یمیالد کرد. در دهة نود سوق پیدا یجهان یهایاستراتژبه سمت 

سازمان تغییر مسیر داد و  یبه سمت منابع و محیط داخل یخارج ساختار صنعت و محیط حوزه از نیتمرکز مطالعات در ا

. از اواسط  افتیتغییر ( روزافزون یهایدگیچیپبا )سازمان  یداخل محیط حوزه به سمت گسترة منابع و نیا یهاپژوهشتمرکز 

 تیکسب مز یبرا افزارنرمو  نترنتیبر ا یمبتن دیجد وکارکسب یهامدل ،یمیالد کیوستیبنود و در دهة نخست قرن  دهة

است  یارتباط با ماهیت استراتژ در یتغییر اساس یایگو نینداشتند و ا وجود ارائه شد که پیش از آن ییوکارهاکسبدر  یرقابت

 ی، حاکمیت شرکت یسازکپارچهیو  یهمکار ،یموقت یرقابت یهاتیمز نوآورانه، وکارکسب یهامدل کیوستیب. در قرن 

کوچک و  یهابنگاهکه  یتیتوجه به اهم با .(1400نعمتی اقدم ابرغان، صمد) در کانون توجه قرار گرفت یمسئولیت اجتماع

از ابزارهای مهم برای ارتقا  یکیضروری است.  هاآن جانبههمهتوسعه  و عملکرد متوسط در رشد و توسعه کشورها دارند، ارتقای

 رویین درگرو هاشرکت نیا تی، عنصر انسان است و بقا و موفقهاشرکت نیتحول و بقای ا جادیو ا یرقابت تیمز کسب عملکرد،

 که ییهاشرکتکه اکثر  دهدمیکوچک و متوسط نشان  یهاشرکتدر حوزه  شدهانجام مروری بر مطالعات است. هاآن یانسان

 نیآغاز یهاسالدر همان  ،یانسان رویین یوربهرهو  تیفیبودن ک نییدر اثر پا اندننمودهخود توجه  یانسان هیتوسعه سرما به

و از گردونه رقابت  دادهازدست ،افتهیتوسعه یاز عامل انسان برخوردار یهاشرکتبا  سهیخود را در مقا یتوان رقابت ،یریگشکل

 در نیآفرنقش و مهم مراکز از یکی (1398فر، یناصحو  یآبادمبارک) .اندشدهبنگاه  یلیو تعط یورشکستگ بهمحکوم ایخارج، 

                                                           
1 Davari&AlizadehMajd 
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 بارز بسیار ییهاسازمان چنین در انسانی نیروی نقش که است بدیهی. است کشور آن قانونی نهادهای کشوری هر توسعه فرایند

و  توسعه آزادی، برای بیشتری فرصت کار نیروی به توانمندسازی (1396ناصحی فر، عسکری ماسوله، محمدیان ).است حیاتی و

 .(1385 سیدجوادین،) کندیم اعطا سازمانشان و خود صالح و خیر جهت در بالقوه یهالیپتانس و دانش ،هامهارت یریکارگبه

 به منابع انسانی. روندیم شمار سازمان به یهاآرمان و اهداف اعتالی در سازمانی منابع نیترباارزش عنوانبه انسانی نیروی

انسان بر بهبود  کردیرو .(1391،دوست دیس)کنندیم فراهم را اهداف سازمانی تحقق یهانهیزم و بخشیده مفهوم و معنا سازمان

از  یبرخ عینسبتاً سر تأثیرنسبتاً ارزان و  یانتخاب، استخدام، آموزش و ارتقاء متمرکز است. اجرا ازجمله یمنابع انسان تیریمد

ساختار  میمحدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش، تنظ تیواقع نیا لیآن به دل تأثیراست، اما  کردیرو نیا یایمزا

2)بالویی و همکاران.کندینم نیرا تضم ندهایفرآ یبرا یاهیرو یبانیو پشت یدارا ،2021) 

 و کنجکاوی، سؤال ازحدشیب و داده انجام را یاشدهفیتعر و معین کارهای که دارند نیاز کارکنانی به فقط ی سنتیهاسازمان

 مسائل برای یاتازه یهاحلراه بگیرند، بتوانند تصمیم که نیازمندند افرادی به امروزی کار یهاطیمح اما نکنند، گری چالش

، بلکه همانند شودینمبنابراین، توسعه خلق  .شوند شناخته مسئول نتایج کار قبال در و باشند داشته خالقیت کنند، پیدا

 یمنابع انسان .(1399گلی پور، اوالدیان، صفری، )ردیگیمقرار  مورداستفادهمنابع سازمان  کنونی در تعامل با یهاتیقابل

 یهاتیقابل رشد و جادیمستلزم ا یمنابع انسان داری. و توسعه پاشودمیعامل توسعه هر کشور محسوب  نیترمهمو  نیترباارزش

 است. یدارسازمانیپا

اقتصاددانان  کهیطوربهاست،  یانسان یرویاست، توسعه ن تیاهم یاز همه دارا شیب آنچه است که در جهان امروز نیا تیواقع

آن کشور است،  یمنابع انسان ،کندیم نییکشور را تع کی یو اجتماع یاقتصاد توسعه روند تیخصوص تیدرنهامعتقدند آنچه 

 نیز را یوربهره افزایش انسانی منابع بهسازی و آموزش به توجه که دهندیم نشان هاپژوهش .گرید یمنابع ماد ایو  هینه سرما

 نیروی آموزش خصوص در مختلف یهانظام و هاسازمان مشترک نسبتاً مقاصد عنوانبه که مواردی نیترمهم لذا دارد دنبال به

 روحیه بهبود و شغلی رضایت افزایش،سازمان با کارکنان نمودن همسو و هماهنگ :باشدیم زیر به شرح است ذکرقابل انسانی

 تحوالت و تغییر به کمک،سازمان در انسانی نیروی توانایی و دانش سازی بهنگام،کاری ضایعات و حوادث کاهش ،کارکنان

کیوانی، اشکور، )سازمان کارکنان بین در همکاری و همدلی روحیه تقویت ،اجتماعی واحوالاوضاع شرایط، با انطباق،سازمانی

 نیهم است. به ریپذامکان یمستمر و ضمن ،یررسمیغ ،یرسم یهاآموزشعمده با  طوربه یتوسعه منابع انسان .(1396،سادات

 یتپنده رشد و توسعه انسان قلب و شودمی یتلق یگذارهیسرما یبلکه نوع دیآینم حساببه نهیهز وپرورشآموزش تنهانه لیدل

 کارایی بررسی طریق از آموزش اثربخشی .کندیم فراهم هابرنامه اثربخشی سنجش برای معیاری ارزیابی،.گرددمیمحسوب 

 کنیم، اصالح را هاسازمان آموزش نظام بیرونی ، و درونی کارایی بتوانیم اگر یعنی. گرددمی تعیین آموزشی نظام بیرونی و درونی

 یتر براو آماده ارتریمناسب، هوش ینیکارآفر یهاو مهارت بادانش (1380 سلطانی،(شودمی تضمین آموزش اثربخشی باًیتقر

)سند چهارم،  رانیا یو فرهنگ یاجتماع ،ینامشخص هستند. در سند توسعه اقتصاد طیدر شرا یها حتاز فرصت یبرداربهره

 یمناسب یگذارهیسرما رانیا یشده است. اگرچه در عمل، نظام آموزش تأکید اریبس ینیپنجم و ششم( به نقش آموزش کارآفر

را فراهم کنند که آموزش  یطیشرا گذاراناستیسکه  میکنیم شنهادینکرده است. ما پ ینیکارآفر یآموزش یهارساختیدر ز

3)سعادت و همکارانکنند. یعمل شتریب جلوروبهرا در هنگام حرکت  ینیکارآفر مراکز  نیتریاز غن یکیاگرچه دانشگاه  (2021،

                                                           
2 Balouei&etal 

3 Saadat&etal 
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جهان  یو فرهنگ یاجتماع ،یدر تحوالت اقتصاد یدیاست، اما همواره نقش کل یدانش و فناور دکنندهیو تول یاو پروژه یعلم

4)آزما و همکارانخود دارد. رامونیپ ،2015) 

 یهاآموزشر اث کارآموزان در از مشاهدهقابل جینتا نییتع ،یتحقق اهداف آموزش زانیم نییتع ،یعنیآموزش  یاثربخش یابیارز

 به هدف. یابیدست یبرا هاآموزشدر اثر  جادشدهیا یهاییتوانا زانیم نییاجراشده و تع

 هو هستند ک اندبوده یمهم اریاز عوامل بس یاز گذشته تاکنون منابع انسان، آموزش در سازمان تیاهم

و بهبود مستمر  یتوانمندساز. کنندمیعمل  هاآن تیو موفق شرفتیعامل پ عنوانبه ایو  سازندیمرا با بحران مواجه  هاسازمان

 یبحران و دیله با هر نوع تهدقادر به مقاب را هاسازمانمناسب،  یهاآموزش قیاز طر یمنابع انسان یهامهارتدانش، نگرش و 

 هاآموزشنوع از  نیا تیفیسازمان مستلزم ک یمنابع انسان یتوانمندسازاز آموزش در  ینقش مثبت نیچن کنی. لسازدمی

در  یبرو معت نانیاطمقابلکند که شواهد  هیخود را توج ید ارزشمندتوانمی یزمان ،یبرنامه آموزش ،آموزش یاست.اثربخش

 ازجمله ،آموزش یاثربخش یابیارز یهاهدف .(1394، یاحمد)عرضه کند  کنندگانشرکتآموزش بر بهبود عملکرد  تأثیرمورد 

رکنان، و کا دگانید میعلت یو عمل یعلم یهاآموخته زانی: سنجش مکرد موارد اشاره نیبه ا توانمی یآموزش یاهداف اثربخش

قا وت آموزش، ارتقنقاط ضعف و  نییو تع ی، بررسهاگانیخصوص ارتقا سطح آموزش در  در یآموزش یهاردهعملکرد  یبررس

 یمحوله، بررس یهاتیمأمور یدر راستا هاآموزشنمودن  یآموزش، کاربرد یمجر یهاردهدر  آموزش یفیسطح ک

 شدهارائه یهاآموزش یربخشاث یابیارز یبرا ،آموزش یاثربخش یالگوها .سازمان یهایازمندین تناسببه یآموزش یهایازمندین

 یواقع جیار با نتامورد انتظ جینتا سهیاست که به مقا لریتا ی، الگوهاآن نیتریمیقدوجود دارد که از  یادیز یبه مخاطبان الگوها

 . استفاده ازیابدمی شیزااف ندیاطالعات در فرآ ایمواد  انیبا سرعت جر یندیبازده هر فرآ ن،یبنابرا .(1399رفیعی،) پردازدیم

 یفناور. شودیم ندیرآف ییدارند، منجر به بهبود کارا انیجر یریرپذییتغ ایکه بر سرعت  یریتأث قیاز طر تالیجید یهایفناور

)بالویی و  دکنن تیریمحصول/خدمت را مد تیفیتا ک کندیمفراهم  هاشرکت یرا برا یفردمنحصربهفرصت  تالیجید

 دادن شکل برای و کند ملع آورنو و خالق یاوهیش به که دهدمی را امکان این سازمان به استراتژیک مدیریت .(2022همکاران،

 شیهاتیفعال و باشد عمل تکاراب دارای سازمان که شودمی باعث مدیریت شیوه این.  نکند عمل انفعالی صورتبه خود آینده به

 زندب رقم را خود سرنوشت گونه بدین و (هدد نشان واکنش ،هاکنش برابر در تنها اینکه نه) نماید نفوذاعمال که دیدرآ یاگونهبه

 از کندیم کمک مانساز به که است بوده این استراتژیک مدیریت اصلی منفعت تاریخی، ازنظر .درآورد کنترل تحت را آینده و

 گونه بدین و نماید انتخاب را استراتژیک هایگزینه یا هاراه تریمنطق و ترمعقول ،ترمنظم روش از نمودن استفاده مجرای

 .(1400نعمتی اقدم ابرغان، )نماید تدوین را بهتری یهایاستراتژ

 تغییر حال در سرعتبه محیط در رقابت و جدید، شغلی وظایف و مشاغل شدن تردهیچیپ و ظهور محیطی، سریع تغییرات با

 کارکنان رفتار و هاییتوانا مهارت، دانش، در تغییر و آموزش نقش مشتریان، نیازهای به ییگوپاسخ لزوم و امروزی وکارکسب

 کار انجام برای را فرد آموزش و است انسانی منابع کارایی افزایش درگرو هاسازمان کارایی افزایش. باشدمی محسوس کامالً 

 30 تا 20 با آموزش از قبل کارکنان .بخشدیم بهبود را اجتماعی رفتار و نگرش دانش، ،هامهارت ،هاییتوانا و کندیم توانمند

و  هایتوانمند درصد 90 تا  80 شوند، ترغیب مناسب طوربه و ببینند آموزش آنان چنانچه اما ،کنندمی کار خود توانایی درصد

 امر یک کارکنان آموزش بنابراین. شودمی متزلزل و سست فرایندها این یهاهیپا آموزش.سازندیمخود را آشکار  یهایستگیشا

 یهاتیفعال سایر تا گیرد، قرار موردتوجه مدیریت فرایندهای مجموع با مستمر طوربه باید که است ریناپذاجتناب و حیاتی

 امروزی، صنایع بین رقابت میزان افزایش با .(1396 کیوانی، رضا؛اشکور، سیده زلیخا ساداتفدائی ) شود واقع مفید مدیریت

                                                           
4 Azma&etal 
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 تغییر نرخ افزایش.  است شدهافزوده رقابتی، مزیت یک عنوانبه هایاستراتژ اجرای و تدوین توسعه، با مرتبط تحقیقات اهمیت

 هاسازمان این در یکاستراتژ مدیریت و استراتژی تدوین به بیشتر توجه به منجر تولیدی یهاسازمان بیرونی و درونی محیط در

 هاییتاولو مجبورند لذا ،باشندیم جهانی بازارهای و منطقه محل، در مؤثر رقابت نیازمند تولیدی یهاسازمان چون.  است شده

 حفظ را خود بقا و رشد تا نمایند، اجرا و تدوین را مناسبی هاییاستراتژ اساس، این بر و یینرا تع خود استراتژیک

 .( 1389؛دهقان نیری، محموداکبریعلفرهنگی، )نمایند

 ر؟یخ ایدارد  اثر زشیآمو اثربخشیتفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی  ایاست که آ نیا قیتحق یسؤال اصل

 

  ادبیات و پیشینه تحقیق

صمیمات و ارزیابی ت مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد، هنر و علم تدوین ،اجرا توانمی: مدیریت استراتژیک

 .(1400ابرغان،  )نعمتی اقدم خود دست یابد بلندمدت یهاهدفبه  سازدمیسازمان را قادر  چندگانه که یافهیوظ

دادن به آینده خود  ی شکلعمل کند و برا آورنوخالق و  یاوهیشکه به  دهدیممدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را 

 یاگونهبه شیهاتیفعالکه سازمان دارای ابتکار عمل باشد و  شودیمانفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث  صورتبه

بزند و آینده را ، واکنش نشان دهد( و بدین گونه سرنوشت خود را رقم هاکنشنماید )نه اینکه تنها در برابر  نفوذاعمالکه  دیدرآ

 .(1399)عرب،  تحت کنترل درآورد

تفکر استراتژیک )تحلیل سیستماتیک موقعیت جاری سازمان و فرموله نمودن مسیر آتی آن ( از اوایل قرن بیستم،  یهاشهیر

اساسی مدیریت  یهاکیتکنزمانی که اغلب  1990و  1960 یهاسالاستراتژیک بین  بوده است. زمان شکوفایی تفکر موردتوجه

بلندمدت و تحلیل استراتژیک و کیفیت و  یزیربرنامهایده اصلی بزرگ شامل  10، بوده است. اندافتهیتوسعهاستراتژیک 

استراتژیک سنگ بنای  یفیردهمو  یریگاندازه، رهبری، یسازمانفرهنگتخصیص منابع،  یهامدلسناریو و  یزیربرنامه

تغییرات سریع و رقابت  نظر گرفتنولی با در  اندبوده نانیاطمقابلابزارهایی  هادهیااین  .اندبودهتفکر استراتژیک  یریگشکل

 .شده است هاسازماناستراتژیک خالق، مزیت رقابتی جدید مدیران و منبع نهایی ایجاد تمایز  ما، تفکر جهانی حاکم بر

،مقصود  هایاستراتژو ارزیابی  هایاستراتژاجرای  ،هایاستراتژ: تدوین شودمیسه مرحله  رندهیدربرگیند مدیریت استراتژیک افر

یا  کنندمیشناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید  .شرکت تعیین شود تیمأموراون است که  نیتدواز 

نظر گرفتن ، در بلندمدت یهاهدفرا به وجود میاورند ،شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان تعیین  ییهافرصت

که سازمان  کندیمایجاب  هایاستراتژخاص جهت ادامه فعالیت. اجرای  یهایاستراتژگوناگون و انتخاب  یهایاستراتژ

تخصیص دهد که  یاگونهبهانگیزه ایجاد نماید و منابع را  در کارکنانرا تعیین کند،  هااستیسساالنه در نظر بگیرد،  یهاهدف

 (.1400)نعمتی اقدم ابرغان،  ورددرآبه اجرا  شدهنیتدو یهایاستراتژ

ر طی دو دهه دتحقیقات گسترده خود  جهیدرنت. شودیمدر نظر گرفته  شناختی یهایستگیشاتفکر استراتژیک زیرمجموعه 

فرایندهای  کنندمییان بمطالعاتی که مفهوم و نیاز به تفکر استراتژیک را  یبنددستهحوزه تفکر استراتژیک ضمن  گذشته در

اتژیک هبود تفکر استرتفکر استراتژیک شیوه توسعه و ب یهاکیتکنو  هاروشاستراتژیک  ذهنی و رفتارهای درگیرانه تفکر

که  اندپرداخته نتزاعی استبعد محتوایی که فرایند ذهنی ا که بسیاری از تحقیقات پیشین، به دارندیمآن بیان  پیامدها و نتایج

 هاافتهی ربردی نمودنو صرفاً تئوری سازی بوده است اما برای کا اندرفتهت و بعد فردی را نشانه در حقیقت مفهوم لیاق

 ،وحسینی،)رحمانی شایستگی سازمانی با تعاریف فوق نگریسته شود یک عنوانبهبه تفکر استراتژیک  ستیبایم

 (.1397همکاران

و  دانندیم هاشرکتسب همه در بهبود عملکرد منا رگذاریتأثعامل  عنوانبهمکتب برتر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را 

 ات کارآمد،دی، ارتقاء عملیفرآیند سودمن در بهبود هاشرکتبه همه  تواندیممدیریت استراتژیک منابع انسانی  که کندیمبیان 

 (.1388 زادهلیاسماع )افجهء ، توانایی و افزایش سودمندی عملکرد سازمانی کمک کند افزایش نوآوری، تحول در
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اری در و برای ایجاد تغییرات رفت گیردمیمعینی صورت  زمانمدتسازمانی که در  یهاتیفعالمجموعه : توسعه منابع انسانی

کارکنان  است که برای بهبود عملکرد ییهاتیفعالو  هاستمیس، هابرنامه. توسعة منابع انسانی شامل  شودمیکارکنان طراحی 

 (.1396)فدائی کیوانی، اشکور،  شودمیطراحی 

دی به شکل اقتصا هاآن. کندیمافراد در یک جامعه تعریف  یهاتیقابلتوسعه منابع انسانی را فرایند افزایش دانش و مهارت و 

سی و از منظر سیا کنندیمی در آن در توسعه اقتصاد یک کشور معرف مؤثر یگذارهیسرمااین مفهوم را انباشت سرمایه انسانی و 

 (.1396مکاران ه)ناصحی فر و  دانندیمافراد برای مشارکت افراد در فرایند سیاسی  اکردنیمهتوسعه منابع انسانی را 

سیستماتیک توسط  و  شدهیطراح یهاتیفعالاز  یامجموعهدر مطالعه خود توسعه منابع انسانی را ( 2006)ورنر و دسیمون 

 .سازدیمده را فراهم شغلشان در حال و آین ازیموردنضروری  یهامهارتکه به اعضای خود فرصت آموزش  دانندیمیک سازمان 

 نیازمند محیط در آنکلید اصلی توسعه است و دست یافتن به بینش علمی و توسعه  درواقعفراگرد توسعة علم و تکنولوژی 

 توسعه نیروی انسانی توجه ویژه به کهنیانخواهد بود مگر  ریپذامکانو این  باشدمیمناسب و شرایط خاص برای نیروی انسانی 

 (.1396)فدائی کیوانی، اشکور، شود

ه منابع ده و نیاز بشکه هر چه پیچیدگی محصول بیشتر شود، گستردگی فرآیند توسعة محصول نیز بیشتر  دهدمیتجربه نشان 

ع انسانی هدفمند توسعة مناب ، داشتن راهبردهایهاآنکه الزمة تمام  گرددمیبیشتر  بادانشخالق، نوآور و  انسانی توانمند

 .است هاآنارتقاء دانش کارکنان، اجرا و ارزیابی بهینة  منظوربه

جهت  عی تالش درایجاد فرصت مناسب و نو .آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است: آموزش كاركنان

فرد را برای کسب  افراد که یهایآگاهکوشش در جهت تغییر   باشدمیمربوطه  یحوزهبهبود عملکرد در ارتباط با مسائل 

 .کندیم را عوض هاانسانو سرنوشت  برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری ،تازه یهایآگاه

 ،هاییتوانای، بهبود بخش به انجام کار و ، تا او را قادردر فردایجاد تغییرات نسبتاً پایدار  منظوربهمبتنی بر یادگیری و  یاتجربه

است که در  ییهاکوششو  هاتالشمنظور از آموزش کارکنان، کلیه   .ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نمایدتغییر مهارت

ک در کارکنان ی و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب یاحرفهو  فنی یهامهارتجهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، 

 .(1396نی، اشکور، )فدائی کیوا دینمایمشغلی خود  یهاتیمسئولکه آنان را آماده انجام وظایف و  باشدمیسازمان 

و اجرا و ارزیابی  یزیربرنامه گانه نیازسنجی، 3نتایج پژوهش نشان داد که هماهنگی میان فرآیندهای : آموزشی اثربخشی

تجاری و آموزشی،  یهانظامنتایج پژوهش نشان داد عدم تمایز میان  .نماید آموزشی را بیشتر یهادورهاثربخشی  تواندیم

یری، تمرکز بر های کیفیت تدریس و یادگشاخص آموزشی، ضعف توجه به یهاسازمانتوجه به عامالن اصلی تغییر در  ضعف

هکارهای مختلفی برای رفع را . بر اساس اصول رهبری و مدیریتباشندیمو موقت  مدتکوتاهتغییرات  فرایندها،نتایج در مقابل 

 از: توجه به یادگیری سازمانی،تمرکز اندعبارتاساس تحلیل نظریات کاربردی  نمود. این راهکارها بر ارائه توانیم هاچالشاین 

یستمی است )گلی پور، تدریس و یادگیری و تفکر س توجه به معیارهای کیفیت، یریگمیتصممشترک و  اندازچشمبر ایجاد 

م منافع زیر تقسی یدودستهبه  هاسازماناستراتژیک در  ریزیبرنامه یسازادهیپدر  هاشرکتمنافع  (.1399اوالدیان ،صفری

 .شودمی

 نوسانات ورویارویی با  یآمادهتا همواره  کنندمی ریزیبرنامهمنظم  صورتبهکه عملکرد عالی دارند  ییهاشرکتمنافع مالی: -1

است  یاگونهبه هاآن ریزیبرنامهکه سیستم  ییهاشرکت.دهدمیداخلی و خارجی شرکت رخ  یهاطیمحتغییراتی باشند که در 

سیار بای عملکرد ی دارمال رازنظبلندمدت  یهادورهدر  طورمعمولبهکه با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، 

 . خواهند بود یبهتر

محسوسی دچار مشکالت مالی نشوند، منافع  کندیمکمک  هاشرکتمنافع غیرمالی: مدیریت استراتژیک عالوه بر ا ین که به -2

 یهاشرکت یهایاستراتژاز تهدیدات خارجی، درکی بهتر از  هاآنآگاهی  شیافزادارد مانند  هاآندیگری نیز بر ای  لمسقابل

کارکنان، کاهش مقاومت در برابر تغییرات و درکی بهتر از عملکرد و پاداشی که به کارکنان داده  یوربهرهرقیب، افزایش 
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، زیرا باعث روابط متقابل بیشتری بین مدیران دیافزایم مسائلشرکت برای جلوگیری از بروز  یهاییتوانا، بر میزان شودمی

 .(1400)نعمتی اقدم ابرغان،  شودمیو دوایر گوناگون انجام  هابخش

 از: اندعبارتهفت خطای مرگبار استراتژیک 

مشتریان و  -3کارکنان در مورد اینکه استراتژی چگونه اجرا خواهد شد روشن نیستند -2استراتژی ارزش اجرا ندارد -1

 رعاملیمد -5 مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است - 4 اندافتهیدرنکامل  طوربهرا  هایاستراتژکارکنان، 

)عرب،  وکارکسبفراموش کردن  -7موانع صیتشخعدم -6شوندیمو مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج 

1399). 

با  باشدیماستراتژیک  دیریتمبه  رویکردهای تحلیلی چون : زنجیره ارزش و مدل تحلیل پنج نیرو دهندهارائهدیدگاه پورتر که 

 :قبلی متفاوت است. وی اشاره دارد که یهادگاهید

مان تغییر زطول  چیست و چگونه در : اول اینکه ساختار صنعت شماکلیدی است سؤالتفکر استراتژیک شامل پرسیدن دو »

 «؟باشدیمصنعت چگونه  خواهد نمود و دوم اینکه موقعیت نسبی شما در این

از: تکنولوژی، منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی،  اندعبارت سازمانی که قابلیت ایجاد مزیت رقابتی را دارا هستندمنابع 

توسط رقبا قابل تقلید هستند ولی  یگذارهیسرما و با یراحتبهسازمانی و منابع ارتباطی. منابع مالی، فیزیکی و تکنولوژی  منابع

توسط رقبا بسیار  هاآنو تقلید  رندیگیمشکل  آهستهآهستههستند که در طی زمان و  ییهاتیقابل منابع انسانی و سازمانی

در یک  زمانی که ناملموسیک دارایی  عنوانبهگذشت زمان است. منابع انسانی  فراوان و یگذارهیسرمامشکل و نیازمند 

 زادهلیاسماع، )افجهء دهدیمبه محیط پر متالطم افزایش  توانایی شرکت را برای پاسخگویی رودیمسیستم عملیاتی به کار 

1388) 

 ینتأم»بعد  ارای دوبیان کردند که د با ترکیب نظریات متفاوت در حوزه تدوین استراتژی منابع انسانی، نگرشی یکپارچه را

سکری )ناصحی فر،ع ردیگیمبهره  در راستای تعیین نقاط مرجع استراتژیک «کنترل فرایند یا نتیجه»و  «منابع

 .(1396ماسوله،محمدیان،

توسعه  بلکه آموزش و ستینی شدنتمامو یک فرایند مداوم و همیشگی است و موقت و  هاسازمانآموزش یک وظیفه اساسی در 

و شایستگی  یدرستبهکه اگر  شودیممفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب  یگذارهیسرمامنابع انسانی، نوعی 

  .ای داشته باشد مالحظهقابلد بازده توانمیو اجرا شود،  ریزیبرنامه

الصه خشرح زیر  برای آموزش و توسعه نیروی انسانی قائل شد به توانیممزایایی که در جهت نیل به اهداف سازمان  اهم

 :شودیم

کان استفاده از منابع ام،در شرایط اضطراری هامتخصصامکان جایگزین کردن ، کار فیو کو کم  فهیوظانجامبهبود در نحوه 

و افزایش  هاتفاوت کاهش میزان،ایجاد ثبات بیشتر در سازمان،کاهش حوادث و ضایعات، از این راه هانهیهزداخلی و کاهش 

 (.1396)فدائی کیوانی، اشکور،  یخودکارقدرت 
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 یآبادمبارک 1398 1

 و

 همکاران

 ابعاد، شناسایی

 یهاشاخص و هامؤلفه

 انسانی منابع توسعه

 و کوچک یهاشرکت

 تبیین و متوسط

 با آن بر اثرگذار عوامل

 الگوی از الهام

 مدیریت یشاخگسه

 ساختاری بعد در نیز کمی بخش یهاافتهی اساس بر

 که گردید شناسایی مؤلفه پنج

 95 ارتقاء، و شغلی پیشرفت مسیر توسعه نظام ترسیم

 منظا درصد؛ 94 یریکارگبه و جذب و نظام درصد؛

 درصد 84 آموزش نظام درصد، 95 عملکرد ارزشیابی

 نیز رفتاری بعد در درصد، 72 پاداش و حقوق نظام و

 جو و فرهنگ درصد، 96 مدیریتی راهبردهای

 و درصد 90 ارتباطات درصد، 95 یهاسازمان

 نظام یانهیزم بعد در و درصد 88 فردی یهایژگیو

 و همکاران رقبا، درصد، SMEs 98اجتماعی  فرهنگی

 بعد 64 سیاسی نظام و دولت و درصد 75 مرتبطین

 دیگر سوی از. دهندیم توضیح را SMES یانهیزم

 یهامؤلفه درصد بین ارتباط اصلی فرض آزمون

 .کندیم تائید یخوببه را عملکرد افزایش و گانهسه

 افجهء  1388 2

 و

 همکاران

بین  رابطه بررسی

استراتژیک  مدیریت

و  منابع انسانی

 هاشرکت عملکرد

 است

 ایبر مبن که چانگ و هانگ توسط شدهارائه مدل در

 تمدیری شاخص اصلی 7 است، شدهنیتدو برتر الگوی

 نای است شده بردهنام انسانی منابع استراتژیک

 :از اندعبارت هاشاخص

 رانبرای جب انسانی منابع یهااستیس وجود -1

 رد( عملکرد بر اساسو  به اقتضا باال پرداخت) خدمات

 سازمان

 رد استخدام برای انسانی منابع یهااستیس وجود -2

 سازمان

 و آموزش برای انسانی منابع یهااستیس وجود -3

 سازمان انسانی در نیروی توسعه

 برای ارتباطات انسانی منابع یهااستیس وجود -4

 سازمان در( نشر اطالعات تسهیم یا) کارکنان مؤثر

 یهافرصت برای انسانی منابع یهااستیس وجود -5

 کاهش) برابر شغلی

 سازمان در( هاضیتبع و هاتفاوت

 یهابرنامه برای انسانی منابع یهااستیس وجود -6

 سازمان در منعطف کاری

 توسعه برای انسانی منابع یهااستیس وجود -7

 مدیریت

 ارزشمندترین مثابهبه انسانی نیروی از صحیح استفاده اهمیت توسعه بررسی فدائی کیوانی 1396 3
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 و

 همکاران

 نقش به نیروی انسانی

از  استفاده تأثیرو 

توسعه  در آموزش

برای  انسانی نیروی

در  ثبات ایجاد

 و افزایش هاسازمان

 در نفساعتمادبه

و  کار جهت توانمندی

 پرورش شغلی و رشد

 به راستای نیل در

 اهداف سازمانی

 حائز یمسئله صورتبه جامعه هر ثروت نیتربزرگ و

 که کشوری. است بوده هادولت موردتوجهاهمیت 

از  و دهد توسعه را مردمش دانش و هامهارت نتواند

 کند، یبرداربهره نحو مؤثری به ملی اقتصاد در آن

 آموزش .بخشد توسعه را دیگری چیز نیست قادر

بهبود  در جهت مطمئن یالهیوس عنوانبه همواره

 قرار مدنظر مشکالت مدیریت حل و عملکرد کیفیت

 حاد و اساسی مسائل از نیز یکی آن فقدان و گیردمی

 منظوربه جهتنیبد. دهدمیرا تشکیل  سازمان هر

 یریگبهره و بهسازی و سازمان انسانی تجهیز نیروی

 آموزش یکی از شکیب نیرو، این از مؤثرتر چه هر

 امور بهبود برای عوامل و تدابیر مؤثرترین و نیترمهم

 .رودیم بشمار سازمان

 گلی پور 1399 4

 و

 همکاران

 فرآیند توسعه واکاوی

 تدوین انسانی و منابع

 در الگوی مناسب

و  عالی نظام آموزش

 صورتبه آن روش

و  کیفی) آمیخته

 (کمی

 توسعه منابع فرآیند واکاوی باهدف حاضر پژوهش

 آموزش عالی نظام در مناسب الگوی تدوین و انسانی

 در تحول و تغییر .است قرارگرفته یموردبررس

 متعادل و توسعه و آموزش عالی نظام پویای سیستم

 و یزیربرنامه عمل و نیازمند تفکر آن، مندنظام

در  جامعه نیازهای به پاسخگویی منظوربه مدیریت

 یک به انسانی منابع توسعه .مختلف است ابعاد

 تا است شدهلیتبد هاسازمانمحوری  استراتژی

 وفق تغییر حال در یک محیط را با خود کارمندان

 هایفناور و ابزارها وظایف، در تغییرات سریع. دهند

 آموزش آن در که کندیمایجاد  را دنیای کاری

مداوم  کردن روزبه با بارکی آموزش ابتدایی یا

 را شرایط کارمندان این. شودیمجایگزین  هامهارت

 هاسازمان کل حتی .شوند فراگیر که کندیم ترغیب

 خود جدید فلسفه عنوانبه را العمرمادام یادگیری

 تبدیل یادگیری سازمان اصطالحبه و پذیرفته

 .کنندیم

5 2021 Samppa 

Suoniemi 

 و همکاران

 IT یهاتیقابل تأثیر

سطح  سطح پروژه و

کیفیت  برشرکت 

و CRM  سامانه

 سازمانی یوربهره

 

مختص پروژه هستند در  IT در سطح عملیاتی، منابع

( 1که: ) میکنیمرا شناسایی  IT این پژوهش منابع

 CRM در زمینه خاص پروژه اجرای سیستم

که با یکدیگر  رودیم( انتظار 2ارزشمند هستند و )

همکاری کنند تا کیفیت سیستم حاصل را شکل 

در سطح  IT منابع عنوانبهدهند ما این عوامل را 
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تا قابلیت  شوندیمکه ترکیب  میکنیمپروژه ذکر 

در را شکل دهند، و   CRM (CRMSC) سیستم

، آوریجمعتوانایی یک شرکت جهت  عنوانبه نجایا

برای اجرای  ازیموردنادغام و گسترش منابع 

تعریف  شدهیداریخر CRM یک برنامه زیآمتیموفق

مفهومی و کیفی در زمینه  یهاپژوهشاز  شوندیم

وجود  CRMSC بازاریابی پنج عامل اساسی تحت

دارد: منابع مدیریت پروژه، منابع مشاور، منابع 

آموزش، پشتیبانی مدیریت عالی و مشارکت کاربر. به 

های مشتری، منابع دلیل ماهیت گسترده فرایند

پروژه بین  یهامیتمدیریت پروژه جهت هماهنگی 

با  CRM مطابقت با فناوری منظوربهکارکردی 

این،  مختلف مشتری حیاتی است. عالوه بر یهابخش

در وجه اشتراک مشتری به کار  CRM یهایفناور

کاربران نهایی را  یهاواکنشکه در آن  روندیم

کرد. درنتیجه،  ینیبشیپجزئی  طوربهاز قبل  توانمی

مدیران پروژه با پاسخ قاطع به رویدادهای غیرمنتظره 

 CRM یهاپروژهو تغییرات محرک نقشی اساسی در 

واسطه برای ترغیب  عنوانبه کهیدرحال کنندمیایفا 

مدیریت عالی جهت حمایت از چنین تغییرانی عمل 

منابع مشاور متخصصان خارجی هستند که   کنندمی

تبدیل  CRM فناورانه یهاحلراهنیازهای کاربر را به 

اغلب دلیل اصلی برای  تجربهیبمشاوران   کنندمی

وظیفه  هاآنهستند زیرا  CRM شکست پروژه

نیازها و الزامات را انجام  وتحلیلتجزیهاساسی 

که برای راهنمایی طراحی سیستم و  دهندیم

باعث ایجاد  احتماالًسیستم که  یهایژگیوشناسایی 

به  شودمیمیان کاربران نهایی مورد هدف  مخالفت در

 رودیمکار 

6 2019 Frank Nana 

Kweku Otoo  و

 همکاران
مدیریت  یهاوهیش

 انسانی مبتنی منابع

عملکرد  بر دانش و

 سرمایه نوآوری: نقش

 و اجتماعی

معینی وجود دارد که مسیرهای مهمی  یهاتیمحدود

با  هاداده. کنندمیآتی حاصل  یهاپژوهشبرای 

استفاده از یک طراحی پژوهشی مقطعی گردآوری 

یک طراحی پژوهشی طولی،  یریکارگبهشدند؛ البته، 

. کندیمبه آزمون رابطه سببی بین متغیرها کمک 

از  شدهیگردآوری هادادهعالوه بر آن، در تحلیل 

ساختارمند، از طراحی پژوهشی  هایپرسشنامهطریق 
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 دانش یگذاراشتراک

 

ی کیفی تفصیلی در هادادهکیفی استفاده شد. 

 یریکارگبه. شودمیمطالعات آتی پیشنهاد 

 یهایسازشفافرویکردهای کیفی و کمیتی، 

و همچنین ارزشمندتری فراهم کرده است.  تریلیتفص

در این مطالعه،  شدهاستفادهی هادادهعالوه بر آن، 

. باشندیمگسترده کارکنان  ینیع ریغعقاید 

معیارهای عینی در مطالعات آتی پیشنهاد  یریکارگبه

با دریافت بازخورد از  توانمی. این زمینه را شودمی

 بهبودقابل هاپاسخمتقابل  یابیاعتبار چندین منبع و 

پاسخگران،  تکتکشخصی از  یهایریسوگهستند تا 

این  یریپذمیتعمتفکیک شوند. محدودیت دیگر، 

تعمیم داد،  توانمیمطالعه است. نتایج این مطالعه را ن

در یک زمینه خاص  هابانکزیرا از یک نمونه از 

نتایج  یریکارگبه. همچنین باید هنگام اندشدهحاصل

دیگر باید محتاط بود،  یهابخشبرای  آمدهدستبه

زیرا صنعت بانکداری مشخصات متمایزی دارد. 

 مطالعه حاضر، به میزان معناداری مجموعه مقاالت

 SHRD یهاوهیشرا با بررسی تفصیلی انواع مختلف 

 HRD گریانجیمو بررسی مفهومی و تجربی مکانیزم 

سازمانی را بر اثربخشی  HRD یهاوهیشکه اثر 

که در  گونههمان. دهدمیرا گسترش  کندیمتوجیه 

مطالعه حاضر آشکار شد، شایستگی کارکنان، میانجی 

و اثربخشی سازمانی، بود.  HRD یهاوهیشرابطه بین 

مفهومی و تجربی بیشتری برای  یهاتالش، حالنیباا

دستیابی به یک درک شفاف و جامع در مورد ارتباط 

خشی سازمانی، الزم است. با توجه و اثرب HRD بین

د یک توانمی، عملکرد کارکنان  HRDیهاوهیشبه 

 یهاوهیشمکانیزم میانجیگر نویدبخش باشد که اثر 

 HRD قرار  تأکیدبر اثربخشی سازمانی را مورد

بیشتری انجام  هایپژوهش شودمی. پیشنهاد دهدمی

شود تا اثر میانجیگر احتمالی عملکرد کارکنان در 

و اثربخشی سازمانی با  HRD هایشیوهرابطه بین 

قرار  موردبررسیمتمایز،  HRD هایشیوهاستفاده از 

 .گیرد

7 2021 Department of 

Education, 
در  19-اثرات کووید

فرآیند یادگیری دانش 

 یمختلف یو اقتصاد یاجتماع راتییو هدف: تغ نهیزم

از  یناش یریگهمه لیدر سرتاسر جهان به دل
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University of 

Almeria 
 دبستانی: آموزان

 سیستماتیک مروری

19-COVID  در حال رخ دادن است که مشکالت و

کرده  جادیا تیکل جمع یرا برا یدیجد یهاچالش

 یدیو مطالعات کل دیجد قاتیتحق دادهایرو نیاست. ا

به  یبررس نی. اطلبدمیخود  تیریمد یرا برا

در  یدر سطح آموزش COVID-19 یامدهایپ

 راتیو به تأث پردازدمی ییمرحله آموزش ابتدا

مختلف مرتبط با  هایجنبهو  سیدر تدر ایجادشده

معلمان، مشارکت  هایچالشو  تیآن، مانند وضع

. رشد پردازدمی امدهایو پ هابرداشتخانواده، و 

 ویژهبهدانش آموزان ) یآموزش -یو اجتماع یریادگی

(. سمیاوت فیاختالل ط مبتالبهدر مورد دانش آموزان 

 یمطالعه مرور کی یشناختها: طرح روش( روش2)

 یهامند است که بر اساس دستورالعملنظام

PRISMA یدر ماه جوال شدهانجام یاز جستجو 

و  Scopus ،Dialnetداده  یهاگاهیدر پا 2021

WoS  ( 3است. ) شدهانجامدر مورد موضوع مطالعه

 لیتحل کی قیاز طر شدهانتخاب: مطالعات جینتا

مقاله، با نمونه  103 تیبر اساس جمع یفیک یمحتوا

 وتحلیلتجزیهورود  یارهای، با استفاده از مع13 یینها

 یسیبه زبان انگل قاتیتحق ای یشدند: مطالعات تجرب

 نترنت؛یا قیاز طر گانیرا ی. دسترسییایاسپان ای

 «وپرورشآموزش»محدود به  هایمقوله

8 2021 Fabian 

Gunnars 
یک بررسی 

سیستماتیک در 

مقیاس بزرگ در 

رابطه رفتارگرایی با 

فناوری  تحقیق

دیجیتال در آموزش 

 ابتدایی

 

ر جاافتاده د یکردیرو ییرفتارگرا ،یریادگیدر علوم 

از  ایعمدهبخش  عنوانبه. شودمینظر گرفته 

 قرن شتریدر ب ییرفتارگرا ،یادیبن یعلم یپردازهینظر

تسلط  شناختیروش یکردهایرو از یاریبر بس ستمیب

 یشناختروش یکردهایها رودهه نیداشت. ا

در  دانشمندانگسترده، امروزه توسط  انهیرفتارگرا

و اغلب  رند،یگیقرار م موردتوجهمتفاوت  یمنظر

 یخیرتا یمهم اما منسوخ در مرورها یبخش عنوانبه

 نیاز ا ی. حتشوندیگرفته م دهیناد قاتیارائه تحق

که در آن  شودیم ادی «کیاعصار تار» عنوانبهدوره 

 یزشیانگ راتیدر مورد تأث یارزشمند زیچچیه»

محدود  یشناختروش یکردهایرو لیبه دل یریادگی

 «. کشف نشد
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 نتایج هدف پژوهش محقق سال ردیف

9 2021 Vijay 

Tambrallimath 
 و همکاران

ظهور تولید افزایشی 

در مقیاس جهانی در 

بحران ویروس جدید 

 کرونا

 

ژاد نمعضلی برای  صورتبه، 19پاندمی جهانی کووید 

ر بشر ظهور کرده است. ظهور این بیماری در ابتدا د

شورها کدر بسیاری از  یآرامبهووهان چین ثبت شد و 

گسترش یافت. افزایش موارد مثبت و افزایش نرخ 

 برای درمان، زشدهیتجوبدون هیچ داروی  ریوممرگ

بیشتر بر جامعه جهانی شده است و  تأثیرمنجر به 

ضربه بدی به بخش تولید وارد کرده است. تولید 

، تأمینزنجیره  تأمینمنبع اصلی تولید در  اضافی

حفاظتی است.  هایکیتپزشکی و  هایدستگاهبرای 

 جهانی این مقاله در مورد پاسخ جامعه تولید اضافی

در توسعه محصوالت ضروری در بازه زمانی مطلوب 

ووید ظهور اپیدمی ک .کندمیبرای درمان بیشتر بحث 

در روابط انسان و طبیعت در  تجدیدنظرباعث  19

تصاد در شده است. وابستگی اق ترعیوسانداز چش 

سطح جهانی، نقش بسیار مهمی در بخش تولید و 

 نین. این سیاره همچکندمیآن ایفا  تأمینزنجیره 

 وبرای اهداف  موردنیازشاهد کمبود تجهیزات پزشکی 

ر ایمنی بهتر بوده است. تولید افزایشی نقش مهمی د

ارد در درمان مو موردنیازضروری  هایدستگاه تأمین

و همچنین حفاظت از کارکنان  19مثبت کووید

 .بهداشتی ایفا کرده است

 

 

 شناسی پژوهش روش

 یو اطالعات برا هاداده آوریجمع منظوربه است. توصیفی مدل ماهیت به توجه با و کاربردی باهدف حاضر پژوهش

 نقش بررسی به که .باشدیمسؤال  56شامل  قیتحق نیاست. پرسشنامه ا شدهاستفاده از پرسشنامه استاندارد وتحلیلتجزیه

 برای طراحی .پردازدیم گوزن زردشرکت  در توسعه منابع انسانی و تفکر استراتژیک بین رابطه درآموزشی  اثربخشیمیانجی 

 جستجوی و ایانهکتابخ منابع از پژوهش نظری تکمیل مبانی در .است شدهاستفاده لیکرت های گزین پنج طیف از سؤاالت

 نآ و توزیع استاندارد پرسشنامه از هاداده یآورجمع برای و و التین فارسی موردی مطالعات و مقاالت شامل کتب، اینترنتی

 در ستر گلزار افراگشرکت کارکنان  نفر از30 پژوهش شامل  نیا یآمار جامعه .است گردیده استفاده شرکت کارکنان میان

 .گردیده است آوریجمع و تکمیل پرسشنامه 19 شدهتوزیع هایپرسشنامهمیان  از .باشدمی تهراناستان 

برای کل  شدهمحاسبهمقدار آلفای  دهدمیاست. نتایج نشان  شدهاستفادهپایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  منظوربه

. گیردمیقرار  دیتائگفت پایایی مورد  توانمی باشدمی   70/0بیشتر از    آمدهدستبهمقادیر  ازآنجاکهاست.  0.952پرسشنامه 

 .است شدهاستفادهخبرگان و اساتید  ازنظربرای تعیین روایی پرسشنامه 
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 سؤاالتتعداد  متغیرها ردیف

 12 تفکر استراتژیک 1

 28 توسعه منابع انسانی 2

 16 آموزشی اثربخشی 3

 اطالعات پرسشنامه 1جدول 

                  
 فرضیات

 وجود دارد. یمعنادارین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه ب -1

 وجود دارد. معناداریرابطه  در اثربخشیوسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری بین ت  -2

                        جود دارد.         و معناداریآموزشی و شایستگی سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک رابطه  اثربخشیبین  -3

 

 رضایت شغلی                                شایستگی سازمانی                            

 

                      تفکر استراتژی                            توسعه منابع انسانی                               

 

 

 آموزشی اثربخشی

 

 یادگیریکیفیت 
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 افزارنرمروف اسمیرینف به کمک آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگ هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای 

زمون ن منظور از آابتدا باید نرمال بودن متغیرهای پژوهش آزمون شود. به ای است. شدهاستفادهعلوم اجتماعی آماری 

 است که نتایج در جدول ذیل آمده است : شدهاستفادهکلموگروف اسمیرینف برای نرمال بودن متغیرها 

 

 نتیجه یداریمعنسطح  اریانحراف مع میانگین متغیرها

 استتوزیع نرمال  200/0 63/0 76/3 تفکر استراتژیک

 توزیع نرمال است 200/0 71/0 17/3 منابع انسانی

 توزیع نرمال است 200/0 62/0 54/3 اثربخشی آموزشی

 

 کندمی دیتائرا  هادادهدن فرض صفر که معتبر بو 05/0از  تربزرگ یداریمعنبودن سطح  تربزرگسی آزمون با توجه به ربا بر

 استفاده نمود. هادادهآماری رگرسیون برای تحلیل  یهاآزموناز  توانمی. بنابراین گیردمیقرار  رشیموردپذ

  هاافتهی

 هاخانمسال و  5 که دارای مدرک کارشناسی و سابقه خدمت کمتر از 26 – 20و سن  57/0در پژوهش آقایان با درصد فروانی 

یشترین بسال داشتند  9 – 5که دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمت   36 – 30و سن 43/0با درصد فراوانی 

 به پرسشنامه بودند. دهندهپاسخداوطلبین 

ین مطالعات ااست. هدف از  آمدهدستبهآموزشی  اثربخشیدر پژوهش رابطه بین تفکر استراتژیک و توسعه منابع انسانی و 

 .سه متغیر دیگر است برازش مدل رگرسیون بر

 بین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد. .شودمی تائید

 وجود ندارد. معناداربین تفکر استراتژیک و رضایت شغلی در منابع انسانی رابطه  .شودمیرد 

 

 R STD. eror R square T Sig متغیر

X1 849/0 144/0 720/0 620/6 000/0 

 شدهبینیپیش Rیا ستون ضریب تغییرات پیرسون در حقیقت این ضریب نشانگر همبستگی خطی بین منابع انسانی و مقدار 

ا نشان رنسانی توسط مدل است. مقدار ضریب همبستگی بیانگر این است که مدل توانسته سهم بیشتری از تغییرات منابع ا

و  معنادارضایت شغلی اثر که تفکر استراتژیک بر روی ر شویممیتوجه م 05/0کمتر از  داریمعنیدهد و با توجه به سطح 

 مثبت دارد.

 د.دار بین توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخشی آموزشی اثر معنادار وجود  .شودمی تائید
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 . داردنبین توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخشی آموزشی اثر معنادار وجود  .شودمیرد 

 

 R STD. eror R square T Sig متغیر

X2 855/0 145/0 731/0 797/6 000/0 

 

یادگیری در  تیفیباکتوسعه منابع انسانی  05/0کمتر از  داریمعنیپیرسون و سطح  یهمبستگبه آزمون ضریب  با توجه

 دارد. معناداررابطه  یآموزش اثربخشی

 فرضیه میانجی

 . وجود دارد معنادارآموزشی و شایستگی سازمانی در تفکر استراتژیک اثر  اثربخشیبین  .شودمی تائید

 د.وجود ندار معناداراثر  کیاستراتژبین اثربخشی آموزشی و شایستگی سازمانی در تفکر  .شودمیرد 

 

 R STD. eror R square T Sig متغیر

X3 925/0 90/0 855/0 023/10 000/0 

تراتژیک اثر اثربخشی سازمانی و شایستگی در تفکر اس 05/0سی ضریب همبستگی سطح معناداری کمتر از ربه بر با توجه

 وجود دارد. معنادار

 مون این مدل حاکی از رابطه مثبت هر سه متغیر با یکدیگر است و آزTکه هر سه متغیر با  دهدمینشان  

 .باشدمی 05/0هرکدام کمتر از  معناداریدارند و مقدار سطح  معناداریکدیگر اثر 

 

  آزمون سوبل

تفکر  موزشی بر رویمبنای این آزمون اثربخشی آ است و بر شدهاستفادهاز آزمون سوبل  یآموزشبرای ارزیابی اثربخشی  

با  د در ارتباطتوانمیزشی آمو اثربخشیبیانگر این است که  دهدمیرا نشان  5 /62منابع انسانی که عدد  یتوسعهاستراتژیک و 

 توسعه منابع انسانی و تفکر استراتژیک باشد.

 

 یریگجهینتبحث و 

بخشی آموزشی در سطح سازمانی شرکت منابع انسانی و اثر یتوسعهسی رابطه بین تفکر استراتژیک و راین پژوهش به بر

ی هاداده وتحلیلتجزیهحاصل از  یهاافتهیدر استان تهران پرداخته است. بر اساس مبانی نظری نتایج و  افراگستر گلزار

بیان کرد اثربخشی آموزشی بر تفکر استراتژیک و توسعه منابع انسانی در سطح سازمانی شرکت در  توانمی شدهیگردآور

 تائیدتحقیق  یهاهیفرض یهمهوجود دارد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون  معنادارمثبت و  یرابطهاستان تهران 

مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد. بر اساس  تأثیرهمچنین بر اساس نتایج رگرسیون تفکر استراتژیک  گرددمی

بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد. تفکر  گرددمینتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه 
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 ینهیزم. با ترغیب ذهنی کارمندان شودمیاستراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد مشترک در سازمان 

به  کندمیو تصویری واضح و روشن از آینده سازمان ترسیم  شودمیبدیع برای سازمان ایجاد  یهاحلراهبروز خالقیت و خلق 

و افکار  شودمیو باعث ایجاد رفتار مناسب در کارمندان  کندمیهمین وسیله انگیزش شور و شوق در سازمان افزایش پیدا 

 .دهدیمی سوق کارکنان سازمان را در جهت تعال

ر تفکر دتگی سازمانی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار اثربخشی آموزشی و شایس پژوهشدیگر  شدهمطرحفرضیه  بر اساس

ه مدیر بدارد  یآموزشاستراتژیک که بیشترین ضریب همبستگی نسبت به توسعه منابع انسانی و کیفیت یادگیری در اثربخش 

 : شودمیشرکت مذکور پیشنهاد 

 در خصوص باال ییهاحلراهو  ستری را محیا کنند تا کارکنان بتوانند شرایطبآموزشی  اثربخشی یهایژگیواز  یریگبهرهبا  -

الق دیگر افراد خ یهادهیابردن ضریب فرایندهای ذهنی و افزایش کیفیت یادگیری در سطح سازمان ارائه دهند و با تشویق 

 بتوانند افراد شایسته در سازمان پرورش دهند.کنند تا  بیترغاعضای سازمان را 

سیستم کلی و  عنوانبها القا کنند که سازمان ر آنانیر داده و به را نسبت به سازمان تغی آنانمدیران با آموزش کارکنان . نگاه  -

 خود به دیگر یهامیتصمعالیت و ف تأثیربیرون و درونی سازمان  یهادهیپددر نظر بگیرند و با درک  وستهیپهمبهدارای اجزای 

 سازمان در نظر بگیرند.  یهابخش

 

 

 

 منابع

 

انسانی و عملکرد  بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع ،1388،، محمدزادهلیاسماع؛اکبریعلافجهء، سید  .1

 20تا  9از  ،نشریه مدیریت توسعه و تحول،هاشرکت

اد ن دانشگاه آزآموزشی تئوری انتخاب بر هوش هیجانی و سالمت روان بین دانشجویا اثربخشی ،1399،جعفریان، مینا .2

 23تا  12از  ،نشریه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،)اصفهان(آبادنجف اسالمی واحد

توسعه منابع انسانی در  منظوربهفکری  یهاهیسرماسنجش  ،1397،حقانی، محمود؛شیبانی، حسن؛کرباسیان، سعید .3

 164تا  151از  ،نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،یخودروساز یهاشرکت

کپارچه یطراحی و تبیین مدل ،1397،رحمانی، نیما؛حسینی، میرزا حسن؛محمودی میمند، محمد؛امینی، محمدتقی .4

 30تا 15از  (،ایران : شرکت ملی گازموردمطالعهشایستگی سازمانی ) عنوانبهتفکر استراتژیک 

سطح  لیس درپمجتمع آموزشی زنان  یداردرجه 15دروس فراگیران دوره  اثربخشیسنجش  ،1399،حسن رضارفیعی،  .5

 110تا  98از  ،نشریه مطالعات پلیس زن ،رفتار

توسعه  یهاتیریمدمدل آلن و مایر در  بر اساستوانمندسازی  یهاشاخصمطالعه تطبیقی  ،1391،، سارادوست دیس .6

 77تا  67از  ،نشریه کار و جامعه ،منابع انسانی

کامپیوتری  گانههفت یهامهارتآموزشی  یهادوره اثربخشیبررسی  ،1394،ویشلقی، مهدیه صالحی صدقیانی، جمشید؛ .7

 68تا  45از  ،یتنشریه مطالعات کمی در مدیر ،کارکنان ستادی و اجرائی شهرداری شهر شهریار و اندیشه بر عملکرد

عمومی استان  یهاکتابخانهآموزشی برای کتابداران  یهادوره اثربخشیمیزان  ،1395 ،عزیزهضیایی، ثریا؛بلندی،  .8

 187تا  173از  ،عمومی یهاکتابخانهو  یرساناطالعنشریه تحقیقات  ،آذربایجان شرقی

مدیریت و علوم انسانی در  هایپژوهشو ملی  یالمللنیبهمایش کنفرانس ،مدیریت استراتژیک،1399،عرب، حسین .9

 926تا  919از ،ایران
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 ،عصر حاضر هاینسازماجایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی  ،1396،فدائی کیوانی، رضا؛اشکور، سیده زلیخا سادات .10

 9تا  1از  ،نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

 20تا  1از ،ریابینشریه مدیریت بازا،بر تفکر استراتژیک مؤثرعوامل ،1389،؛دهقان نیری، محمود اکبریعلفرهنگی،  .11

ین الگوی مناسب در واکاوی فرآیند توسعه منابع انسانی و تدو ،1399،گلی پور، مریم؛اوالدیان، معصومه؛صفری، محمود .12

 136تا  114از  ،نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی ،نظام آموزش عالی

 یهاشرکتنسانی اارائه الگویی برای توسعه منابع ، 1398،وحید؛امیری، مقصود، هوشنگ؛ناصحی فر، یآبادمبارک .13

 مدیریت یشاخگسهمبتنی بر مدل  یامطالعه (SMEs) : کوچک و متوسط

بهبود  مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد ،1396،ناصحی فر، وحید؛عسکری ماسوله، سعید؛محمدیان، محمود .14

 150تا  131از  ،نشریه مدیریت فردا ،رت دادگستری()مطالعه موردی:وزا یسازمانفرهنگ

 مدیریت و صنعت یالمللنیبهمایش کنفرانس  ،هاسازماننقش مدیریت استراتژیک در،1400،نعمتی اقدم ابرغان، صمد .15

 249تا  243از 

16. Azma,Fareydoon;Alizadeh Majd,Amirreza;Torki,Pariza(2015). A process model of 

Entrepreneur University with knowledge Management Approach, Applied 

mathematics in Engineering, Ma nagement and Technology 3(4):489-498. 
17. Balouei Jamkhaneh, H., Luz Tortorella, G., Parkouhi, S.V. and Shahin, R. (2022), 

"A comprehensive framework for classification and selection of H4.0 digital 

technologies affecting healthcare processes in the grey environment", The TQM 

Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/TQM-08-

2021-0232 
18. Balouei Jamkhaneh, H., Shahin, A., Parkouhi, S.V. and Shahin, R. (2022), "The 

new concept of quality in the digital era: a human resource empowerment 

perspective", The TQM Journal, Vol. 34 No. 1, pp. 125-144. 

https://doi.org/10.1108/TQM-01-2021-0030 

19. Balouei Jamkhaneh, H., Shahin, R., and Chiara Leva, M. (2021), " A new 

framework for optimisation and effectiveness of service operations approaches to 

reduce human errors in healthcare", International Journal of Human Factors and 

Ergonomics 1(1):1 DOI:10.1504/IJHFE.2021.10036737 

20. Davari,Ali;Alizadeh Majd,Amirreza(2016). The Relationship Knowledge 

Management and Organizational Entrepreneurship in Iranian Publishing Industry 

(Case Study: Automobiles Publications in Iran), Research Journal of Management 

Reviews. Vol., 2 (3), 158-163. 

21. Fabian Gunnars,(2021),A large-scale systematic review relating behaviorism to 

research of digital technology in primary education,Computers and Education Open, 

22. José Jesús Sánchez Amate, Antonio Luque de la Rosa(2021), The Effects of 

COVID-19 in the Learning Process of Primary School Students: A Systematic 

Review 

23. Otoo, F.N.K. (2019), "Human resource development (HRD) practices and banking 

industry effectiveness: The mediating role of employee competencies" 

24. Saadat, S., Aliakbari, A., Alizadeh Majd, A. and Bell, R. (2021), "The effect of 

entrepreneurship education on graduate students' entrepreneurial alertness and the 

mediating role of entrepreneurial mindset", Education + Training, Vol. ahead-of-

print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ET-06-2021-0231 

https://doi.org/10.1108/TQM-01-2021-0030
https://www.emerald.com/insight/search?q=Frank%20Nana%20Kweku%20Otoo
https://doi.org/10.1108/ET-06-2021-0231


 مدیریت پژوهش های علومفصلنامه 

 1401 بهار، 10، شماره چهارمسال 

86 

 

25. Samppa Suoniemi, Harri Terho, Alex Zablah, Rami Olkkonen, Detmar W. 

Straub,(2021)The impact of firm-level and project-level it capabilities on CRM 

system quality and organizational productivity, 

26. Vijay Tambrallimath, R. Keshavamurthy, Abhinandan Badari, Lohith Ramesh, 

Gagan Raj,(2021)Emergence of additive manufacturing in global scale during the 

crisis of 2019-nCoV (novel corona virus), 

 
 

 


