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 : دهیچک

گیری تفکر استراتژیک با   هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر شکل

گردآوري   هنحو از نظر و کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهشگری جو روابط کارکنان استانداری البرز بود.  میانجی

آماری پژوهش حاضر   هجامع .است -به روش مدل معادالت ساختاری –نوع همبستگی  ها توصیفی ازداده

آماری   هنفر بود که با استفاده از جدول مورگان  حجم نمون  360کارکنان استانداری البرز به تعداد   هشامل کلی

هایی به صورت تصادفی ای نمونهگیری تصادفی طبقهنمونه  تعیین شد. در این پژهش از روش نمونه202

مدیریت استراتژیک های استاندارد  ها پرسشنامهداده  آوری داده انتخاب شدند. ابزار گردآوریجهت جمع

Hung(2009 تفکر استراتژیک ،)ledica(2009 و جو روابط کارکنان )Negu(2008 )ها  بود و برای تجزیه و تحلیل داده

نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت   انجام شد. LISRELاز مدل معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار 

( و مدیریت = 71/0ß؛  > 01/0pژیک منابع انسانی بر گرایش به تفکر استراتژیک کارکنان در سطح )استرات

( تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ = 84/0ß؛  > 01/0pاستراتژیک منابع انسانی بر جو روابط کارکنان کارکنان در سطح )

( و مدیریت استراتژیک منابع = 28/0ß؛  > 01/0pهمچنین جو روابط کارکنان بر گرایش به تفکر استراتژیک )

( تأثیر مثبت و  > 01/0pگری جو روابط کارکنان در سطح )انسانی بر گرایش به تفکر استراتژیک با نقش میانجی

تواند بر میزان اثر   توان نتیجه گرفت که این متغیر می معنادار دارد. با توجه به میانجی جو روابط کارکنان می

شود که استانداری البرز باید در  ع انسانی بر تفکر استراتژیک تأثیر دارد و پیشنهاد میمدیریت استراتژیک مناب

 سازمان خود روابط و تأثیر این متغیرها بر روی هم را مدنظر قرار دهد.
 

 .جو روابط کارکنان ک،یتفکر استراتژ  ک،یاستراتژ  تیر یمد  ،یمنابع انسانواژگان کلیدی: 
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Abstract: 

     The aim of this study was to investigate the effect of strategic human resource management on the 

formation of strategic thinking mediated by Alborz Governor's staff. The present study is applied in terms of 

purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method - by structural equation modeling 

method. The statistical population of the present study included all 360 employees of Alborz governorate, 

which was determined using Morgan table, the statistical sample size of 202 samples. In this study, samples 

were randomly selected from stratified random sampling method to collect data. Data collection tools were 

standard questionnaires of Hung Strategic Management (2009), ledica Strategic Thinking (2009) and Negu 

Employee Relationships (2008) and were analyzed using structural equation modeling and LISREL software. 

The results showed that strategic human resource management on the tendency to strategic thinking of 

employees at the level (p <0.01; ß = 0.71) and strategic human resource management on the atmosphere of 

employee relations at the level (p <0.01; ß = 0.84). ) Has a positive and meaningful effect. Also, the 

atmosphere of employee relations has a positive and significant effect on the tendency to strategic thinking 

(p <0.01; ß = 0.28) and strategic management of human resources on the tendency to strategic thinking with 

the mediating role of the atmosphere of employee relations at the level (p <0.01). Considering the mediator of 

employee relations, it can be concluded that this variable can affect the effect of strategic human resource 

management on strategic thinking and it is suggested that Alborz Governor's Office should consider the 

relationship and the impact of these variables on each other in its organization. 

 

Keywords: Strategic Human Resource Management, human resource management, Strategic Thinking, 

Employee Relationship Atmosphere. 
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 مقدمه

مدیریت هوشیار بر آن است تا هر چه بیشتر و        

بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام تفکر 

استراتژیک برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم 

اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خالقیت و نوآوری 

 ,kamariجهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید)

soleymani, masudi, 2018  تفکر استراتژیک در .)

شرایط رقابتی شدید، جایی که رفتار محیط 

جایگزین به   بینی است یک مزیت بی غیرقابل پیش

آید. پویایی و پیچیدگی محیط، عدم   شمار می

ها و جهانی شدن  قاطعیت حاکم بر سازمان

کارگیری تفکر ها عواملی هستند که به پدیده

تژیک را در عصر کنونی ضروری  استرا

(. Monavvariyan & Aghazadeh, 2012اند) کرده

 ریزیبرنامه برای مکملی عنوان به استراتژیک تفکر

-می شمرده سازمان مناسب رویکرد استراتژیک،

 با سیستماتیک همقابل در جهت تواندمی و شود

 منابع بهینه تخصیص ها،فرصت درک معضالت،

نماید؛  کمک مورد نظر نتایجبه   دستیابی و کمیاب

 ریزیبرنامه هایمدل مقابل در افراد تفکر لذا

، Ghorbanzadehبیشتری دارد ) اهمیت استراتژیک

در  را مهمی بسیار نقش استراتژیک تفکر. (2015

 پویای و متغیر محیط در پیشرفت و بقا استمرار،

(.  Mohsenzadeh ،2016نماید)می بازی امروزی

معتقد است مدیرانی که مجهز به  ،  1مینتزبرگ

قادرند سایر   قابلیت تفکر استراتژیک هستند،

های خالقانه برای  کارکنان را به یافتن راهکار

ها سازمان را به  موفقیت سازمان ترغیب کنند. آن

ای که  گونه نگرند و نه بهای که باید باشد میگونه

توان تفکر استراتژیک را هست؛ به این ترتیب می

                                                                 
1

 . Mintzberg 

درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست. پیش  

توانایی تفکر استراتژیک برای رقابتی ماندن در یک  

 محیط متالطم و جهانی، حیاتی است

(Monavvaryan & Hoseynzadeh،2015  هر یک از .)

بحث به  مورد   هنظران و اندیشمندان در حوز صاحب

ظن و برداشت خود تعاریف مختلفی را راجع به  

اند؛ برای نمونه در نظر مینتزبرگ، ادهموضوع ارائه د

تفکر استراتژیک یک فرآیند ذهنی است که از طریق 

وکار را  ای از کسبخالقیت و شهود نمای یکپارچه

کند؛ همچنین بیان می دارد که در ذهن ایجاد می

توان یک روش حل مسائل تفکر استراتژیک را می

استراتژیک سازمان دانست که رویکرد منطقی و  

 کند.گرا را با فرآیند تفکر خالق و واگرا ترکیب میهم

(1994)Mintzbergهیکی از اندیشمندان برجست 

کند که مدیریت استراتژیک، صراحتاً تاًکید می  هحوز 

چه ای جایگزین برای آنتفکر استراتژیک صرفاً واژه

گیرد؛ نیست،  زیر چتر مدیریت استراتژیک قرار می

های معین و  ا ویژگیای از تفکر ببلکه روش ویژه

( با 2005)Bownهاست. متمایز از سایر شیوه

تقسیم مدیریت استراتژیک به دو بخش، دیدگاهی  

عنوان یک ماشین   مشابه دارد: بخش اول به

عنوان   هوشمند پردازش اطالعات و بخش دوم به

توان خلق و ابداع. مفهوم اول چیزی است که می

د و دومی همان ریزی استراتژیک نامیرا برنامه آن

تفکر استراتژیک است. تفکر استراتژیک برای  

 هموفقیت بلندمدت سازمان ضروری است. دامن

تفکر استراتژیک شامل کلیت عملیات بلندمدت 

زمان محیط  یک سازمان، از جمله بررسی هم

وکار داخلی و خارجی سازمان است. مدیریت  کسب

های گیریمؤثر یک عامل بسیار مهم بر تصمیم

ی سازمان است؛ بنابراین، مدیران  تراتژیک آیندهاس
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ارشد باید در تالش برای ایجاد یک محیط یادگیری از  

باال به پایین در درون سازمان باشند که در آن  

زمان به  آمده از طریق بررسی همدانش به دست

(. Dennis R self and Terry self 2015 آید)می  دست

سازمان که موجب    یکی از عوامل موجود در ساختار

شود، مدیریت گرایش به نقکر استراتژیک می

استراتژیک منابع انسانی است. مدیریت استراتژیک  

منابع انسانی و تفکر استراتژیک به دلیل وجود  

فصل مشترک مبنی بر توجه به تغییر و محیط 

نگری در ارتباط رقابتی در برنامه ریزی و آینده

( 2010ج پژوهش)نتای   کهتنگاتنگی هستند؛ چنان

farhangi & Dehghan Niri   وM usazadeh(2018) 

 از وجود تاثیر  مدیریتEbrahimi(2019) و 

انسانی بر تفکر استراتژیک  منابع استراتژیک

 به انسانی منابع استراتژیک مدیریت حکایت دارد.

 مدیریت و انسانی منابع مدیریت میان روابط

مدیریت  پردازد. می سازمان در استراتژیک

 سازمان کلی گیري جهت انسانی، منابع استراتژیک

به طریق کارکنان از سازمان آن در که باشد می

 ,mirsepasiاست) هایش به هدف رسیدن دنبال

(. لزوم نگاه استراتژیک به منابع انسانی،  2015

موضوعی است انکارناپذیر که با گذر زمان و ایجاد 

افزوده   تحوالت روزافزون محیطی بر اهمیت آن

شود. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به   می

ی منابع انسانی و   ریزی شده معنی الگوی برنامه

های مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق  فعالیت

(؛ kasey & Goldman ،1999اهداف سازمان است)

عبارت دیگر مدیریت استژاتژیک منابع انسانی  به

ابی به ی ها برای دست بدان معناست که سازمان

اثربخشی، بایستی منابع انسانی خود را با  

کارکردهای بلندمدت این مدیریت اداره نمایند تا این  

های مورد نیاز را متناسب  منابع، رفتار و صالحیت

با محیط درونی و بیرونی سازمان انجام  

(. از  Bahrami, keyvan ara & ojaghi2018دهند)

ابع ( مدیریت استراتژیک من2007)Rowleyنظر 

انسانی رویکردی استراتژیک و منسجم و منطقی 

هایی است که عمده   نسبت به مدیریت سازمان

صورت   دارایی ارزشمند آنان افرادی هستند که به

فردی و جمعی در نیل به اهداف سازمان نقش  

کنند و درصددند تا مزیت رقابتی را از   مؤثری ایفا می

تعهد   طریق توسعه استراتژیک نیرویی کار توأم با

سطح باال و ماهرانه کسب کنند و از مجموع فنون  

فرهنگی، ساختاری و کارکنان به نحو شایسته 

ی   دهنده برداری کنند. یکی از عوامل شکل بهره

های کارکنان و متغیرهای فردی همچون  نگرش

تفکر استراتژیک و ...، جو روابط کارکنان است. جو 

عنوان بخشی از شخصیت   روابط کارکنان به

طور مثبت روی   رود که به سازمان به شمار می

  (؛Abbaspour, 2016کارکنان تأثیرات عمیقی دارد)

توان گفت: جو روابط مثبت و باز، رو میاز این

کند و تأثیر زیادی   بهداشت روانی افراد را تأمین می

بر رفتار کارکنان دارد. برعکس جوهای بسته، 

ترس، دوری و  اعتمادی،   آور و منفی سبب بی ترس

(. جو Mehrniya ،2016شود ) نفرت افراد از هم می

روابط کارکنان اصطالح وسیعی است که به ادراک  

کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطالق شده 

و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت 

تر، جو عبارت دقیق افراد و رهبری سازمانی است؛ به

کیفیت نسبتاً پایدار    روابط کارکنان عبارت است از

کنند و محیط سازمان که کارکنان، آن را تجربه می

گذارد و مبتنی بر ادراک بر رفتار آنان تأثیر می

، khesto heshchinجمعی رفتار در سازمان است)

نسبتاً    هعنوان مجموع(. جو روابط کارکنان به2015

های  ویژگی هپایداری از ادراک اعضای سازمان دربار 

ازمان تعریف است که این ادراکات بر فرهنگ س

احساس، نگرش ادراک و رفتار افراد در محل کار 
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(. Goudarzi and kaminyan, 2002گذارد )تاٌثیر می

جو روابط مثبت و مطلوب کارکنان موجبات درک  

مثبت و ارزیابی دقیق از پیامدهای کار و محیط کار   

شود که فرد در چنین موقعیتی به دنبال می

های جدید و خلق مکانیسم کارآمد وجوی راهجست

که  شود. چنانبرای ارتقای عملکرد سازمانی می

 Parsi and et( و 2018)kamriنتایج پژوهش 

al(2015)  بر روابط بین جو روابط کارکنان و تفکر

ها استراتژیک اشاره و بر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن

الب فوق کنند؛ با توجه به مطبر یگدیگر تأکید می

 مدیریت اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر علی

 تفکر گیری شکل بر انسانی منابع استراتژیک

 کارکنان روابط جو گری میانجی با استراتژیک

استانداری البرز می پردازد و در این راستا درصدد 

است دریابد تا چه اندازه مدیریت استراتژیک منابع 

کار کنان   گیری تفکر استراتژیکانسانی بر شکل

اثرگذار است و تا چه اندازه جو روابط کارکنان در 

تأثیر اندازه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر  

 شکل گیری تفکر استراتژیک نقش دارد؟

با توجه به مبانی نظری و پیشینه نظری، مدل  

-مفهومی زیر به عنوان مدل تحقیق مطرح می

 شود: 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

به مدل مفهومی پژوهش، فرضیات به  با توجه 

 صورت زیر تدوین شدند:

: مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر  1ه فرضی

دار   گرایش به تفکر استراتژیک کارکنان اثر معنی

 دارد.

: مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جو 2ه فرضی

 دار دارد. روابط کارکنان اثر معنی

ش به تفکر : جو روابط کارکنان بر گرای3ه فرضی

 دار دارد. استراتژیک اثر معنی

: مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر  4ه فرضی

گری  گرایش به تفکر استراتژیک با نقش میانجی

 دار دارد. جو روابط کارکنان اثر معنی

 

 روش تحقیق

 از نظر و کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

 همبستگی نوع ها، توصیفی ازداده  گردآوري نحوه

آماری این   هجامع .ساختاری بود معادالت به روش

با حجم استانداری البرز  کارکنان کلیهپژوهش را  

تعیین حجم  . برای دهدتشکیل مینفر   360آماری 

در این تحقیق از جدول مورگان استفاده  نمونه  

گیری در این پژوهش با استفاده از نمونه  .شد

عنوان نمونه نفر  202 ای نسبیتصادفی طبقه

ها از دادهآوری  برای جمعند. انتخاب شد 

 Hung ای گویه 23 استراتژیک مدیریت پرسشنامه

 5 مذکور دارای پرسشنامه استفاده شد. (2009)

 گویه 5) آموزش  ،(گویه 5) کارمندیابی مؤلفه

 5) عملکرد ارزیابی ،(گویه 4) مشارکت ،(شامل

-پاسخ هنحو. بود (گویه 4) خدمات جبران و( گویه

-درجه 5 لیکرت هشیو به پرسشنامه این به گویی

-می( 1) مخالفم کامالً  تا( 5) موافقم کامالً  از ای

 ضریب از استفاده ( با2018) Dinpanahباشد. 

 به 81/0پایایی پرسشنامه مذکور را  کرونباخ، آلفای

در این پژوهش برای تعیین روایی   .آورد دست

ها از  آنها با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه

روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. جهت 

نفر   4تعیین روایی محتوایی پرسشنامه در اختیار 

مدیریت قرار گرفت   هاز صاحبنظران و اساتید حوز 
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برای  ها در پرسشنامه اعمال شد.و نظرات آن

  د کهارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردی

-در سطح رضایت  پرسشنامهپایایی برای  هنمر 

 مدیریتپایایی پرسشنامه  د؛ به عبارتی بخشی بو

به دست آمد؛   (944/0) انسانی منابع استراتژیک

 ای تفکرگویه  15پرسشنامه  همچنین از

 تفکر بررسی منظور ( به2009) ledicaاستراتژیک 

 پنج دارای پرسشنامه این .شد استفاده استراتژیک

 استراتژیک عزم ،(گویه 3) سیستمی تفکر مؤلفه

 3) علمی رویکرد براساس گویه(، پیشروی 3)

 تفکر و ،(گویه 3) هوشمندانه طلبیفرصت ،(گویه

 به پاسخگویی نحوه. باشدمی( گویه 3) زمان در

 کامالً  از ایدرجه 5 لیکرت شیوه به پرسشنامه این

 زادهمحسن. است( 1) مخالفم کامالً  تا( 5) موافقم

کرونباخ، پایایی  آلفای ضریب از استفاده با( 1395)

همچنین در این   آورد؛ دست به 82/0 پرسشنامه را

مذکور نیز   پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه

ها از روایی محتوایی  با توجه به استاندارد بودن آن

جهت تعیین روایی   و روایی سازه استفاده شد.

نفر از    4محتوایی پرسشنامه در اختیار 

مدیریت قرار گرفت و    هز صاحبنظران و اساتید حو

برای  ها در پرسشنامه اعمال شد.نظرات آن

  ید کهارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گرد

-در سطح رضایت  پرسشنامهپایایی برای  هنمر 

تفکر پایایی پرسشنامه د؛ به عبارتی بخشی بو

به دست آمد و در نهایت برای   (925/0) استراتژیک

 6 پرسشنامه ارکنان ازک روابط جو سنجش متغیر

 Negu شد که استفادهNegu (2008 ) گویه ای

پایایی  کرونباخ، آلفای ضریب از استفاده با( 2008)

در پژوهش . آورد دست به 88/0 پرسشنامه را

مذکور با   حاضر برای تعیین روایی پرسشنامه

ها از روایی محتوایی و  توجه به استاندارد بودن آن

جهت تعیین روایی   روایی سازه استفاده شد.

نفر از    4محتوایی پرسشنامه در اختیار 

مدیریت قرار گرفت   هصاحبنظران و استادان حوز 

برای  ها در پرسشنامه اعمال شد.و نظرات آن

  ید کهگردارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده  

-در سطح رضایت  پرسشنامهپایایی برای  هنمر 

 روابط جوپایایی پرسشنامه ؛ به عبارتی بخشی بود

منظور تجزیه و ه  ب ( محاسبه شد.856/0) کارکنان

های مختلف توصیفی و ها از روشتحلیل داده

 LISREL 8.5استنباطی استفاده شد و نرم افزار 

استفاده  برای برقراری روابط علی متغیرها مورد 

 .قرار گرفت

طور  ها همانابتدا بررسی نرمال بودن توزیع داده

بیان شده است، از آزمون   1 هکه در جدول شمار 

کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد؛ با توجه به  

نتایج و سطوح معناداری به دست آمده، هریک از  

باشد،  می  05/0متغیرهای پژوهش که بزرگتر از 

نرمال است و برای آزمون های تمام متغیرها  داده

توان از آزمون های هریک از متغیرها می

 پارامتریک استفاده کرد.

 نرمال بودن داده ها  1جدول 

 متغیر Z سطح معنی داری

 مدیریت استراتژیک 140/0 0930/0

 تفکر استراتژیک 159/0 097/0

 جو روابط کارکنان 143/0 081/0

 

 های تحقیق یافته

تجزیه و تحلیل  اده از نرم افزار در این بخش از 

افزار لیزرل ها و از نرمبرای تحلیل توصیفی داده

های پژوهش استفاده  برای برازش مدل و فرضیه

 شد. 

درص د   78نتایج آمار توصیفی نشان داد که       

ها زن هستند در صد آزمودنی  22ها مرد و آزمودنی

 45-35ها برحسب سن بین و بیشتر آزمودنی

  55ند و کمترین فراوانی مربوط به افراد باالی بود 
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های مربوط به ویژگی سال بود. براساس داده

جمعیت شناختی سابقه خدمت بیشترین تعداد 

سال بودند   15تا  10ها دارای سابقه خدمت آزمودنی

و کمترین فراوانی نیز مربوط به سابقه خدمت 

 سال بود.   25باالی 

 نهایی تحقیقهای برازش مدل  . شاخص2جدول 

-شاخص

 های برازش

X2 Df GFI IFI RMSEA CFI NNFI df /X2 

81/216 96 88/0 98/0 079/0 98/0 98/0 
26/2 

های برازش  نتایج مربوط به شاخص  2در جدول 

مدل ساختاری تحقیق نشان داده شده است؛  

شود، مقدار مجذور طور که مشاهده میهمان

ارتباط  خی برای قضاوت در مورد خطی بودن 

در سطح    81/216های مکنون برابر با سازه

به دست آمده است. مقدار خی   P<05/0داری  معنی

باشد. بر اساس این  می  26/2آزادی  هدو بر درج

شاخص عدد حاصل این نسبت، نبایستی بیشتر 

که  باشد تا الگو تأیید گردد. با توجه به این 3از 

-یم  3آزادی کمتر از  هنسبت مجذور خی به درج

دست آمده با   های بهتوان گفت که دادهباشد، می

خطای   همدل فرضی مطابقت دارند. مقدار ریش

باشد.  می  079/0میانگین مجذورات تقریباً برابر با 

بیشتر  RMSEAبر اساس این شاخص اگر مقدار 

 تر داللت دارد.باشد بر برازش ضعیف 08/0

 
 دارد. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استان2شکل 

شود،  مشاهده می  2طور که در شکل همان

ضریب مسیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی  

و ضریب مسیر   71/0به تفکر استراتژیک برابر با 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی به جو روابط  

به دست آمده است. تفکر  84/0کارکنان برابر با 

وابط  بر جو ر  28/0استراتژیک نیز با ضریبی برابر با 

داری  گذارد. در مدل ساختاری معنیکارکنان اثر می

( مشخص  t – value) tضریب مسیر با استفاده از 

باشد،  96/1بیشتر از   tچه مقدار شود؛ چنانمی

دار است. معنی > p 05/0ارتباط دو سازه در سطح 

داری  باشد، معنی 57/2بیشتر از  tاگر مقدار 

 د.باشمی   > 01/0pارتباط در سطح 

 
 t. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب 3شکل 

مشاهده    3و  2های  طور که در شکل همان

شود، مدیریت استراتژیک منابع انسانی  می

(SHRM( بر جو روابط کارکنان با ضریب )48/10, t = 

84/0ß =باشد. مدیریت  داری می ( دارای اثر معنی

استراتژیک منابع انسانی بر تفکر استراتژیک با  

داری   ( دارای اثر معنی= t = 71/0ß ,28/6ضریب )

باشد. همچنین جو روابط کارکنان بر تفکر  می

(  دارای = t = 28/0ß ,75/2استراتژیک با ضریب )

باشد. اثر مدیریت استراتژیک   دار می اثر معنی

گری جو روابط کارکنان با   منابع انسانی با میانجی
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راتژیک  ( بر گرایش به تفکر است= 23/0ßضریب )

 باشد. داری می معنی

 . ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق3جدول 

 مسیر
ضریب 

 استاندارد
 اثرغیر مستقیم اثر مستقیم tمقدار 

SHRM  به تفکر

 استراتژیک
 - دارد 28/6 71/0

SHRM   به جو روابط

 کارکنان
 - دارد 52/10 84/0

جو روابط کارکنان به  

 تفکر استراتژیک
 - دارد 75/2 28/0

SHRM  به تفکر

استراتژیک با 

گری جو  میانجی

 روابط کارکنان

 دارد - - 23/0

 

 بحث و نتیجه گیری

 مدیریت هدف پژوهش حاضر بررسی اثر علی

 استراتژیک تفکر گیری شکل بر انسانی منابع استراتژیک

استانداری البرز است؛   کارکنان روابط جو گری میانجی با

های به  هایی تدوین و براساس دادهفرضیهدر این راستا  

ها مورد بررسی قرار گرفت.  دست آمده رد و تأیید آن

نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر  

های  گرایش به تفکر استراتژیک کارکنان اثر دارد. یافته

 Farhangi And et  های پژوهش این فرضیه با یافته

al(2017)  ،Musazadeh(2018)  وEbrahimi(2019) 

  ههمسو است. تفکر استراتژیک که حکایت از روش ویژ 

تفکر برای خلق و ابداع است جهت مقابله  

توان گفت  سیستماتیک با معظالت مدیریتی. پس می

که نتایج این بخش از پژوهش را با نتایج پژوهشگران  

مدیریت استراتژیک    هها بررسی رابطمذکور که هدف آن

ی با نوآوری و خالقیت است، تبیین نمود.  مناع انسان

ریزی و ایجاد مدیریت استراتژیک به خاطر وجود برنامه

های الزم جهت نگری زمینههای خالقیت و آیندهزمینه

تفکر استراتژیک در مورد سازمان را در بین کارکنان  

-کند و با توجه به نتایج پژوهش میسازمان ایجاد می

انداری البرز بدلیل وجود  توان گفت که کارکنان است

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مؤثر از تفکر 

استراتژیک برخوردارند. در این پژوهش همچنین نتایج  

دیگر پژوهش نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع 

های این   انسانی بر جو روابط کارکنان اثر دارد. یافته

(؛ 2015) Ali(؛ 2018) Aliهای  های پژوهش فرضیه با یافته

Chang (2010 و )Negu (2008همسو است. م ) دیریت

توان نوعی رویکرد   منابع انسانی را میاستراتژیک  

های آن توجه که یکی از اصلمدیریت بر افراد دانست  

و جو  های سازمان، جو سازمانی  فرهنگ و ارزشبه  

 رفتار مدیریتی منبعث از آن فرهنگ  ورابط کارکنان که

ای  ثیر عمدهأدستیابی برتری سازمان تدر  ها،  و ارزش

را که بر  سازمان  و جو بنابراین، فرهنگ ؛خواهد داشت

ستی از طریق  ایچگونگی جو روابط کارکنان تاثیر دارد ب

توان  رو می. از اینهدایت و اداره کرد  مدیریت استراتژیک،

گفت که کیفیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر 

تأثیر دارد؛ از این رو مدیران استانداری جو روابط کارکنان 

البرز با به کارگیری ابزارهای استراتژیک در  برنامه ریزی و  

هدایت منابع انسانی با توجه به جو و فرهنگ سازمانی  

شود.  موجود منجر به جو روابط موثر بین کارکنان می

 روابط جو که سوم نشان داد  هنتایج مرتبط با فرضی

استراتژیک تاثیر دارد.  تفکر به گرایش بر کارکنان

 های پژوهش  های این فرضیه با یافته یافته

kamri(2018 و )Parsi and et al(2015) .همسو است

وجود جو روابط مطلوب و مساعد در بین کارکنان باعث 

ایجاد همدلی و در نهایت تعهد آنان به اهداف سازمانی  

ها آنگردد؛ چنین تعهدی در کارکنان موجبات تالش  می

های سازمان به گونه ای که هستند و  برای درک واقعیت

ریزی در مورد سازمان در جهت آنچه باید باشد؛ برنامه

-بنابراین وجود جو روابط مطلوب کارکنان را وادار می

کنند که به تفکر استراتژیک برای طراحی آینده سازمان 

ب بپردازند. و در استانداری البرز کارکنان دارای جو مطلو

روابط هستند که موجبات تفکر استراتژیک را فراهم  

 استراتژیک مدیریت که داد نشان تحلیل کند. نتایجمی

 نقش با استراتژیک تفکر به گرایش بر انسانی منابع

تأثیر    > p 01/0 سطح در کارکنان روابط جو گری میانجی

 Behruziو   .Ekhvani(2018) نتایج حاضر با یافته  .دارد

ها نشان دادند که بطور  همسو است؛ زیرا آت (2020)

بعنوان متغیر میانجی بر ارتباط  كاركنان روابط کلی جو

 بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و متغیرهای

دارد و موجب افزایش تأثیرگذاری و  سازمانی تأثير

شود. در مورد نتایج پژوهش در قلمرو تاثیرپذیری می

د مدیریت استراتژیک  توان گفت وجوپژوهش حاضر می
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منابع انسانی در استانداری البرز بر گرایش تفکر 

استراتژیک تاثیر داشته است و به واسطه وجود جو  

یابد؛ مطلوب روابط کارکنان تأثیر آن افزایش می

تواند به عنوان بنابراین جو مطلوب روابط کارکنان می

گر در ارتباط بین دو  یک متغیر میانجی نقش تعدیل

 مذکور ایفا کند.    متغیر

های  با توجه به نتایج به دست آمده و محدودیت  

شود همین موضوع یا موضوعات  موجود پیشنهاد می

های دیگر نیز انجام گیرد؛ از آنجا که مشابه در سازمان

استانداری البرز انجام گرفته  هاین تحقیق در محدود

اول پیشنهاد   هاست؛ لذا با توجه به نتایج فرضی

د که مدیران در ایجاد و تدوین فرایند مدیریت شو می

تفکر استراتژیک کارکنان  هاستراتژیک به تأثیر آن بر نحو

های الزم را برای  توجه نمایند؛ همچنین مدیران زمینه

تفکر استراتژیک در سازمان مهیا و کارکنان مستعد را  

کارگیری این کارکنان  شناسایی کنند و در جهت رشد و به

 زم را مبذول دارند؛ با توجه به نتایج فرضیهاقدامات ال 

شود مدیران برای پیشبرد اصول و   پیشنهاد می دوم

مبانی مدیریت استراتژیک در سازمان تالش نمایند 

روابط خود با کارکنان و همچنین روابط متقابل کارکنان  

با همدیگر را در جهت روابط مبتنی بر هدف مشترک و 

دهند؛ همچنین با توجه    تعالی کارکنان و سازمان سوق

به نتایج فرضیه سوم مدیران باید تالش کنند جو حاکم 

بر سازمان جوی سازنده و مفید باشد همچنین  

های سنتی مدیریت کردن سازمان را کنار بگذارند  شیوه

هایی در جهت  یا به حداقل برسانند و دستورالعمل

آموزش و نهادینه کردن تفکر استراتژیک اتخاذ نمایند؛  

چهارم که نشان داد   هر نهایت با توجه به نتایج فرضید

 تفکر به گرایش بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 اثر کارکنان روابط جو گری میانجی نقش با استراتژیک

ها و    ای بین سازمان اجرای تحقیقات مقایسه .دارد

رابطه مدیریت  ههای دولتی و خصوصی در زمین شرکت

استراتژیک منابع انسانی، تفکر استراتژیک و جو روابط  

تواند راهکارهایی را جهت نزدیکی و تعامل   کارکنان می

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تفکر استراتژیک و 

جو روابط کارکنان در راستای موفقیت مدیران و  

 ها ارائه دهد. سازمان
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