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نیروگاه شهید مفتح همدان انجام شدد  تقيید    در وری نیروی انسانی  این پژوهش با هدف تاثیر تفکر استراتژیک بر میزان بهره چکیده:

هدا   تقيی  کاربردی، از لقاظ روش جزء تقيیيات توصیفی از نوع همبستگی و از لقداظ شدیوه گدردآوری داده   حاضر از لقاظ هدف یک 

مشدوو  بده    1931کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان بودند که طدی سدا    شامل تمامی یک تقيی  کمی بود  جامعه آماری پژوهش 

نفر برآورد گردید  در  55به تعداد  در دسترسو  مورگان و کرجسی با روش فعالیت در آن سازمان بودند  نمونه آماری با استفاده از جد

سدوالی   22وری نیروی انسانی از پرسشدنامه   و بهره (2002سوالی گلدمن ) 93این پژوهش برای سنجش تفکر استراتژیک از پرسشنامه 

وری نیروی انسانی با روش ضریب آلفدای   و بهره های تفکر استراتژیک ( استفاده شد  میزان پایایی پرسشنامه1390هرسی و گلدسمیت )

وری نیروی انسانی  به دست آمد  نتایج حاصل از تقلیل رگرسیون نشان داد که تفکر استراتژیک بر بهره 30/0و  35/0کرونباخ به ترتیب 

چندین ابعداد تفکدر اسدتراتژیک از     بینی و تبیین نمایدد  هم  وری نیروی انسانی را پیش واریانس بهره 52/0حدود  توانستتأثیرگذار بود و 

 آنوری نیروی انسانی اثرگذار بوده و باعث افدزایش   بر بهره تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگریجمله 

 .شدند
  

 نیروگاه شهید مفتح وری نیروی انسانی تفکر استراتژیک، بهره: واژه های کلیدی
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 همقدم -1

دانش مدیریت در طلیعه قرن جدید بیش از هرچیز، برای توییر و 

(  1931تقو  مستمر، اهمیت قائل است )ناظمی و جعفریانی، 

سازمانی که خود را با امواج توییر همراه نسازد، مقکوم به 

مناسب آن است که بيای  1فناست  در طوفان توییر، استراتژیی

شامل  2فته مینتزبرگسازمان را تضمین کند  استراتژی به گ

، 9انداز است )مینگرز برنامه ریزی، اجرا، الگو، موقعیت و چشم

2012  ) 

هایی متویر و پیچیده،  ها با مقیط های اخیر، سازمان در سا 

همراه با تقوالت ناپیوسته و جهشی، توییرات پی در پی 

بندی مواجه هستند که به همراه  ها و رقابت بدون حیطه پارادایم

ها  اطالعات و جهانی شدن سریع، رقابت را بین سازمان انفجار

(  نکته حائز اهمیت این 1339، 4بسیار مشکل کرده است )لیدکا

ها سعی  است که متخصصان و کارشناسان این حوزه در طی سا 

ها در جهت واکنش صقیح به  به ایجاد راهکاری برای سازمان

طبی  و پاسخگویی اند، زیرا بی توجهی یا ناتوانی در ت مقیط کرده

باشد )جعفریان و  می به مقیط متالطم به معنی مرگ سازمان

ها توجه  (  یکی از مسائلی که طی این سا 1991علی احمدی، 

متخصصان را به منظور تطبی  و پاسخگویی به مقیط تالطم و 

ریزی استراتژیک و  در حا  توییر جلب کرده، بقث برنامه

م به ذکر است که متخصصان بعد از سازی آن است  البته الز پیاده

سازی برنامه ریزی استراتژیک و  مدتی متوجه شدند، پیاده

دستیابی به نتایج مطلوب آن، منوط به توجه دقی  به بقث 

جدیدی به نام تفکر استراتژیک است  تفکر استراتژیک جوهره 

اصلی و جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است )کاظمی و 

های مختلف تفکر  ز این رو، استفاده از روش(  ا1930همکاران، 

ها قرار گرفته است )ناظمی و  استراتژیک در کانون توجه سازمان

 ( 1931جعفریانی، 

ذهنی است که از طری   5تفکر استراتژیک یک فرایند، سنتز

خالقیت و شهود، نمای یکپارچه ای از کسب و کار را در ذهن 

( و در حيیيت به 1932کند )ایرانزاده و همکاران،  ایجاد می

توانایی مدیران برای دیدن آینده و شناخت پویایی مقیط و 

حضور اثربخش سازمان برای کسب موفيیت مستمر در طی زمان 

                                                 
1 . Strategi 
2. Mintezberg 
3. Mingers 
4. Liedtka 
5. Synthesis 

داللت دارد  تفکر استراتژیک، مدیران را در تدوین استراتژی 

 دهد  مناسب جهت بياء و کسب موفيیت یاری می

ر استراتژیک به عنوان دهد فيدان تفک مطالعات اخیر نشان می

کند و این  ها خودنمایی می یک کمبود اصلی در عملکرد سازمان

ها تاثیر دارد  نوع تفکر به طور فعا  بر سودرسانی به سازمان

(  تفکر استراتژیک نگاهی جدید به 2019، 2)کیسی و گلدمن

دهد و اثرات  سازمان و روابط مرسوم و حاکم بر آن را ارائه می

گیرد و به جای روش سنتی و  ات آن را جدی میمقیط و توییر

ها، از طری  کشف  در اداره سازمان 1ماشینی و بوروکراتیک

های پنهان و بی رقیب با کمک ساختارهای نوین و  فرصت

گیرد   ابتکاری و تخصص مقور، اداره سازمان را به عهده می

شوند، هم  سازمان هایی که با دیدگاه تفکر استراتژیک اداره می

دانند و هم رضایت کارکنان  ضایت مشتری خارجی را مهم میر

گیرند  این  به عنوان مشتریان داخلی سازمان را در نظر می

و  ها در برابر هر توییر غیرمنتظره آمادگی الزم را دارند سازمان

)مرتضوی و  شود سبب افزایش سطح مهارت کاری کارکنان می

 (  1991همکاران، 

انا و با استعداد به عنوان یک عامل اساسی نيش کارکنان ماهر، تو 

های سازمانی همواره قابل  وری و موفيیت در ارتياء میزان بهره

بوده است  از طرف دیگر سرعت پیش روی و پیشرفت در  طرح

ها در جهان و فاصله گرفتن کشور از زمینه ارتيای سازمان

استانداردهای تعریف شده جهت موفيیت، لزوم برخورداری از 

  در به کارگیری استعدادها نهان و آشکار را ور بهرهارکنانی ک

اما کمتر در  ( 1930مهر،  دوچندان ساخته است )جعفری

های امروزی در کشورمان به این موضوع پرداخته شده  سازمان

هایی معطوف ها به سرمایه است و همواره بیشتر توجه سازمان

وان از آن به ت هستند که قابل لمس و قابل درک بوده که می

گیری  سرمایه مالی اشاره نمود  در حالی که فکر و قدرت تصمیم

ای به این  کارکنان یک سرمایه نامشهود است که اگر توجه

های راهبردی نیز در این  سرمایه فکری کارکنان نشود، تصمیم

زمینه به درستی اتخاذ نخواهند شد و به تبع تفکری هم 

اگر سطح افکار راهبردی مقور استراتژیک مقور نخواهد بود که 

در سازمان از سوی کارکنان کمتر شود، اثرات جبران ناپذیری بر 

کند  در واقع  پیکیره سازمان و به خصوص منابع انسانی وارد می

در نیروگاه شهید مفتح همدان کمتر از دریچه تفکر استراتژیک 

 وری وری نیروی انسانی پرداخته شده است و بیشتر بهره به بهره

                                                 
6. Casey & Goldman 
7 . Bureaucratic 
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های عملکرد و نتایج کاری آنان مورد  نیروی انسانی با ارزیابی

سنجش واقع شده است و کمتر به ميوله بسیار مهم و ضروری 

تفکر استراتژیک در این خصوص توجه گردیده است و این که تا 

برند  چه میزان کارکنان از این تفکر استراتژیکی بهره کافی را می

وری نیروی انسانی در نیروگاه شهید  و آیا تفکر استراتژیک بر بهره

 ای دارد؟ مفتح تاثیر قابل مالحظه

 

 مبانی نظری-2

 تفکر استراتژیک 2-1

هر سازمانی، یک مجموعه )سیستم( هدفمند است  اهداف هر 

های تشکیالتی،  سازمان، هم از نظر زمانی و هم به لقاظ رده

دارای سطوح و مراتب مختلفی است  از نظر زمانی، اهداف 

 ازمان به اهداف درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت تيسیمس

های تشکیالتی، سلسله  شوند  سطح بندی اهداف در رده می

آورد که معموالً آنها را  می مراتبی از اهداف کالن تا جزیی را پدید

توان  می نامیم  هنگامی می 9و اهداف 2انداز ، چشم1مأموریت

ند به شمار آورد که نقوه مدیریت یک سازمان را کارا و هدفم

تولید و مصرف هر منبع سازمانی )اعتبارات مالی، دارائی ها، 

نیروی انسانی، مواد اولیه و    ( طب  یک طرح یا برنامه 

 استراتژیک، در خدمت نیل به اهداف سازمان، طراحی شده باشد  

موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه 

یک بسیار مورد توجه بوده و در تقيیيات بسیاری مدیریت استراتژ

به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره 

شده است  تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی 

رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است، از دیدگاه 

های بهتر  راتژی، تيویت تفکر استراتژیک، به تدوین است4مینزبرگ

شود  او معتيد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر  منجر می

استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای 

(  1334خالقانه برای موفيیت سازمان ترغیب کنند )مینتزبرگ، 

بینند نه آن گونه که  ها سازمان را آن گونه که باید باشد می آن

توان  (  به این ترتیب می1991ی فر و پور حسینی، هست )ناصق

تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان 

 (  2001، 2و کاربو 5دانست )پلگرینو

                                                 
1. Mission 
2. Vision 
3. Goals 
4. Mintzberg 
5. Pellegrino 
6. Carbo 

های  بر اساس نتایج تقيیيی که با هدف شناسایی مهارت

مدیریتی مورد نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی انجام شده 

ز سوی تمامی پاسخ دهندگان به عنوان است، تفکر استراتژیک ا

اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران 

شناسایی شده است  همگام با روند جهانی افزایش گرایش به 

 1های مدیریت استراتژیک )ریگبی بهره گیری از ابزارها و تکنیک

صوصی (، در کشور ما نیز به دالیلی از جمله خ2001، 9و بیلودیو

سازی و آمادگی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، 

احساس نیاز به بکارگیری مؤثر چنین ابزارهایی رو به افزایش 

است  از این رو بهبود توانایی تفکر استراتژیک در مدیران به 

عنوان یکی از عوامل کلیدی در اثربخشی فرآیند مدیریت 

ادق و یزدانی، استراتژیک، نیازمند توجه بیشتری است )پورص

1930 ) 

 مفهوم تفکر استراتژیک 2-1-1

عبارت تفکر استراتژیک در بسیاری از موارد به اشتباه و برای  

اشاره به مفاهیمی مانند برنامه ریزی استراتژیک و یا مدیریت 

(  از این رو الزم 1339، 3استراتژیک به کار برده شده است )لیدکا

ها  های آن رسی شده و تفاوتاست تا این موارد به صورت مجزا بر

 مورد توجه قرار گیرد  
انداز و  تفکر استراتژیک، فرآیندی خالقانه و واگرا بوده و با چشم 

دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است  این 

امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف 

مدت مورد نظر برای کسب تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلند

و کار است  تفکر استراتژیک فعالیت هایی چون گردآوری 

اطالعات، تقلیل و بقث و تباد  نظر درخصوص شرایط حاکم بر 

های متنوع، پاسخگویی به  های دارای فعالیت سازمان و در شرکت

شود  سؤاالت اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می

 (  2004، 10)نادلر

های قابل اطمینان  ام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژیآبراه

داند که به خل  ارزش برای  های کسب و کاری می و یا مد 

مشتری منجر شوند  او معتيد است جستجو برای یافتن 

های استراتژیک مناسب، که معموالً به عنوان بخشی از  گزینه

نتیجه عملی گیرد، در واقع  فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می

 (  2005، 11تفکر استراتژیک است )آبراهام

                                                 
7. Rigby 
8. Bilodeau 
9. Liedtka 
10. Nadler 
11. Abraham 
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( که 2005تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است )آبراهام، 

هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک مقیط پیچیده است 

(  این فرآیند تجزیه و تقلیل موقعیت و همچنین 2005)بن، 

راتژیک ترکیب خالقانه نتایج تقلیل در قالب یک برنامه است

گیرد  در ميابل برنامه ریزی استراتژیک،  موفيیت آمیز را در بر می

غالباً برای اشاره به یک فرآیند تقلیلی و برنامه ریزی شده مورد 

گیرد  برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه  استفاده قرار می

شود که جهت کمک به  ها و ابزارهایی گفته می مفاهیم، رویه

رنامه ریزان برای تفکر و اقدام استراتژیک رهبران، مدیران و ب

طراحی شده اند  برنامه ریزی استراتژیک جایگزینی برای تفکر 

(  بلکه این دو در یک فرآ یند دیالکتیک با 2001، 1نیست )درلی

یکدیگر تعامل بوده و هر دو برای مدیریت استراتژیک اثربخش 

 (  1339، 2روند )هراکلیوس ضروری به شمار می

ه ریزی استراتژیک همانگونه که اشاره شد، مجموعه ای از برنام

ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و  تئوری

های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه  تکنیک

های خالقانه  ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند  استراتژی

ند باید از طری  و منقصر به فرد که حاصل تفکر استراتژیک هست

تفکر همگرا و تقلیل یا به عبارت دیگر برنامه ریزی استراژیک 

 ( 1339عملیاتی شود )هراکلیوس، 

 اهمیت تفکر استراتژیک 2-1-2

بینی آینده نبوده،  ریزی استراتژیک فيط در پیش اهمیت برنامه

باشد و این موضوع نیز از  می بلکه در پاسخگوئی به آینده نیز

ستراتژیک مستمر، امکان پذیر است  تفکر طری  تفکر ا

ریزی استراتژیک  کند تا برنامه می ها کمک استراتژیک به سازمان

خود رابه صورت موثری تدوین نماید  ترکیب فرآیندهای تفکر 

ریزی استراتژیک و اجرای برنامه، در ایجاد  استراتژیک، برنامه

دق و یزدانی، کند )پورصا می مزیت رقابتی پایدار به سازمان کمک

1930  ) 

ریزی استراتژیک  در یک چهارچوب کلی، تفکر استراتژیک، برنامه

شود   می ها فرض و اقدام استراتژیک، مانند موز، قلب و دست

ها وظیفه اجرای استراتژی را به عهده داشته،  بدین ترتیب دست

ریزی  قلب به دنبا  جمع آوری و تخصص منابع )برنامه

موز )تفکر استراتژیک( وظیفه عملی ساختن  استراتژیک( بوده و

ریزی استراتژیک با توجه به متویرهای داخل و خارج  برنامه

سازمان را بر عهده دارد، در حيیيت، تفکر استراتژیک بر 

                                                 
1. Dereli 
2. Heracleous 

ریزی و مدیریت استراتژیک تاثیر حیاتی دارد، چرا که  برنامه

ها و تهدیدات، نياط قوت و ضعف و  شناخت متویرهای فرصت

ها تقت تاثیر قدرت فکر  های منتج از آن اتژیاستر

های یک سازمان بوده و از طرفی، اجرای استراتژی  استراتژیست

نیز بدون تفکر استراتژیک، بدرستی انجام نخواهد شد )بیداقی، 

1930 ) 

 آینده تفکر استراتژیک  2-1-3

های الزم برای  ریزی و مدیریت استراتژیک، استراتژی برنامه

باشد را  می هایی که در راستایی ماموریت سازمان فرسیدن به هد

ها وجود تفکر  کند ولی در اجرای این استراتژی می تعیین

استراتژیک ضروری است  بدون تفکر استراتژیک، توییر ساختار، 

توییر فرهنگ، حذف مياومت کارکنان، تخصیص بهینه منابع، 

د شد  در حل تعارضات و انگیزش کارکنان، بدرستی انجام نخواه

حيیيت، الزمه تفکر استراتژیک، برخورداری از توانایی الزم برای 

های توسعه  تقلیل کلی سازمان و صنعت است و یکی از روش

تفکر استراتژیک، بکارگیری مدیران توانمندی است که بر روی 

کنند )ایران زاده و صادقی،  می اندازهای مختلف سازمان فکر چشم

1991 ) 

کند بلکه  تراتژیک، اجرای برنامه را تضمین نمیریزی اس برنامه

داشتن تفکر استراتژیک است که بر اجرای برنامه تاثیر حیاتی 

ریزی استراتژیک را  ها برنامه توان به آن می دارد  با آموزش مدیران

آموخت ولی برای اجرای برنامه، آموزش مدیران کافی نبوده و 

ژیک ضروری است  بزعم ها در جهت ایجاد تفکر استرات پرورش آن

(، تفکر 1994ترجمه پارسائیان و اعرابی، دیوید، فرد آر )

استراتژیک به معنی به کارگیری عيل سلیم در جهت بهبود یک 

سازمان است و این امر تنها از طری  آموزش مدیران عملی 

 نیست 

 وری نیروی انسانی بهره 2-2

ابع گوناگون هم تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از من

چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف تمامی 

های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و  مدیران سازمان

مؤسسات خدماتی است  وجود ساختار سازمانی مناسب، 

های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار  روش

سانی واجد صالحیت و شایسته متعاد  و از همه مهمتر نیروی ان

وری مطلوب نیروی      از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهره

انسانی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد  مشارکت کارمندان در 

 های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری امور و تالش
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پویا تأثیر  وری نیروی انسانی در یک مقیط تواند بر میزان بهره می

 ( 1991گذارد )دهيان نیری و همکاران، 

وری نیروی انسانی باید در کالبد سازمان  روح فرهنگ بهبود بهره

دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را 

دهد  یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتيای  می تشکیل

به این که انسان  وری نیروی انسانی آن است و با توجه سطح بهره

وری نیروی انسانی نيشی مقوری دارد  در ایجاد بهره

 گذارد  می های او در سازمان اثری کلیدی به جا درخواست

 وری چیست؟     بهره 1- 2-2

وری یعنی افزایش دائمی و مستمر نسبت ریاضی بین نتایج      بهره 

 به دست آمده به منابع به کار رفته و مصرف شده  به بیان

های بیشتر و بهتر  وری یعنی: تهیه کاالها و خدمت     تر، بهره ساده

با هزینه و قیمت تمام شده ساب  با صرف همان ميدار تولید یا 

تهیه همان ميدار کاالها و خدمات با هزینه و قیمت تمام شده 

کمتر و در واقع با صرف ميدار منابع تولیدی کمتر )سلطانی، 

1993 ) 

 نیروی انسانیوری  بهرهتعریف  2-2-2

ریاضی  1وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه     واژه بهره

دان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی )حکومت طبیعت( 

کنه با طرح جدو  اقتصادی، اقتدار هر دولتی را  به کار برده شد 

داند )طاهری،  می وری در بخش کشاورزی     منوط به افزایش بهره

1919 ) 

وری را دانش و      بهره 2فرانسوی دیگری به نام لیتره 1999در سا  

 فن تولید تعریف کرد 

سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی  1350در سا   

وری حاصل کسری است که      وری را چنین تعریف کرد: بهره     بهره

وامل از تيسیم ميدار یا ارزش مقصو  بر ميدار یا ارزش یکی از ع

وری سرمایه،      توان از بهره می آید  بدین لقاظ می تولید به دست

 مواد اولیه و نیروی کار صقبت کرد 

در  1355وری ژاپن در سا       در اطالعیه تشکیل مراکز بهره

 وری چنین بیان شده است:     ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره

وی انسانی و سایر عوامل به حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیر

وری به کاهش      های علمی به طوری که بهبود بهره روش

های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتوا  و باال رفتن  هزینه

وری      سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود  از دید مرکز بهره

وری یک اولویت و یک انتخاب ملی است که به افزایش      ژاپن، بهره

                                                 
1. Keneh  
2. Litreh  

وری ژاپن از      شود  مرکز بهره می رفاه اجتماعی و کاهش فير منجر

وری در      نهضت ملی افزایش بهره 1355زمان تأسیس آن در سا  

این کشور را تقت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که 

 عبارتند از:

افزایش اشتوا ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع 

وری در میان مدیریت، نیروی کار و      های بهبود بهره عادالنه نمره

 ( 1919کنندگان )طاهری،  مصرف

وری نیروی انسانی عبارت است از به دست آوردن حداکثر  بهره

گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان،    سود ممکن با بهره

استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پو ، زمان، مکان 

وری در سطح فرد، سازمان         به منظور ارتيای رفاه جامعه، بهرهو  

شود و دارای منابع و فوایدی از جمله: صرفه  می و ملی تيسیم

ها، ارتيای شولی کارمندان، ایجاد مقیط کاری        جویی در هزینه

جذاب، آموزش عمومی کارمندان، امنیت شولی کارمندان، 

 ( 1992باشد )خاکی،  می ه کاریافزایش حيوق، رفاه و انگیز

وری نیروی انسانی عبارت است از به  از منظری دیگر، بهره

حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی و تمهیدات به 

ها و رضایت کارمندان،  طری  علمی به منظور کاهش هزینه

وری نیروی انسانی  مدیران و مصرف کنندگان  تعاریف دیگر، بهره

ثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور تقي  را حداک

 اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه برشمرده اند 

وری نیروی انسانی فراتر از یک معیار و شاخص  امروزه بهره

اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، یک فرهنگ و 

 نگرش نظام گرا و یک کلی از همه اجزا مطرح است 

استدال   5و رنسیس لیکرت 4، وارن بنیس9آرگریسکریس 

اند که برای دستیابی به تعهد کارمندان در کار، خشنودی     کرده

گیری امر حیاتی و    شولی و بهره وری، مشارکت آنها در تصمیم

وری نیروی انسانی  معتيد است چالش بهره 2بنیادی است  بلچر

(، 1331) 1و گریفیننیاز به پاسخ متفکرانه و سریع دارد  استاف 

در یک تقيی  به کارمندان سازمان اجازه دادند تا کار خود را 

گیری در این    مجدداً طراحی کنند و نسبت به فرایند تصمیم

زمینه نیز مشارکت بیشتری داشته باشند که نتایج حاصل از این 

وری نیروی انسانی آنان  تقيی  آن بوده است که میزان بهره

                                                 
3. Argris 
4. Benzes  
5. Likert  
6. Belcher  
7. Staph & Griping  
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های تولید کاهش یافت و هم چنین در  ه و هزینهافزایش پیدا کرد

 ( 1995میزان مشتریان نیز افزوده شد )ساعتچی، 

 نیروی انسانیوری  بهرهاهمیت  2-2-3

انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمر بخش از 

ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است  در عصر        توانایی

ر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار کنونی این ام

گرفته است  مقدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و 

های بشر باعث شده است که دست اندکاران  رشد نیازها و خواسته

ها، افزایش        عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان

هند )طاهری، های خود قرار د وری را در اولویت برنامه     بهره

1919 ) 

ترین هدف یک شرکت،   توان گفت: عمده می در اقتصاد خرد نیز

همیشه کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است  سود یک 

وری نیروی انسانی آن در  شرکت نیز تا حدی زیادی به بهره

درازمدت بستگی دارد  سودآوری مبین وضعیت مالی شرکت در 

نیروی انسانی، ترسیم کننده وضعیت وری  زمان حا  است و بهره

تواند به  می شرکت در آینده یک شرکت، تنها در صورتی

وری نیروی  سودآوری مستمر خود امیدوار باشد که موضوع بهره

 ( 1990انسانی را نادیده نینگارد )ابطقی و کاظمی، 

کند و  می وری کارکنان، یک ملت و یک سازمان را ثروتمند بهره

دهد تا به کارمندان خود، دستمزدهای  می امکان به یک سازمان

وری کارکنان به مدیران یک سازمان  باال پرداخت نماید  بهره

دهد تا بازدهی سرمایه را در سطح باال نگه دارند   می امکان

دستمزدهای باال و بازدهی سرمایه، دو عامل اصلی ایجاد ثروت 

 ا افزایشهایی که ثروت خود ر شوند  ملت می ملی مقسوب

 هایی هستند که شوند، ملت می دهند و روز به روز ثروتمندتر می

وری نیروی  توانند به سرعت و در هر زمان که اراده کنند، بهره می

 ( 1990انسانی خود را بهبود بخشند )ابطقی و کاظمی، 

وری نیروی انسانی را یک روش، یک مفهوم و  در عصر حاضر، بهره

نامند و در واقع به آن، به  می ر و زندگیی کا یک نگرش درباره

وری نیروی  نگرند، بهره می شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی

تواند  می انسانی در همه شئونات، کار و زندگی فردی و اجتماعی

دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور 

مد سرانه آن وری ملی هر کشور باید درآ     است و برای افزایش بهره

 ( 1992کشور افزایش یابد )خاکی، 

 

 

 

 روش شناسی پژوهش -3

تقيی  حاضر از لقاظ هدف یک تقيی  کاربردی، از لقاظ روش 

جزء تقيیيات توصیفی از نوع همبستگی و از لقاظ شیوه 

  جامعه آماری پژوهش ها یک تقيی  کمی بود گردآوری داده

همدان بودند که طی کارکنان نیروگاه شهید مفتح شامل تمامی 

مشوو  به فعالیت در آن سازمان بودند  نمونه آماری  1931سا  

به  در دسترسبا استفاده از جدو  مورگان و کرجسی با روش 

گیری در پژوهش حاضر  ابزار اندازه نفر برآورد گردید  55تعداد 

 شامل موارد ذیل هستند:

 الف( پرسشنامه تفکر استراتژیک

سوالی  93پژوهش حاضر با پرسشنامه تفکر استراتژیک در 

( مورد سنجش قرار گرفت  این پرسشنامه دارای 2002گلدمن )

سوا (،  11سوا (، تفکر سیستمی ) 11چهار بعد تفکر مفهومی )

 سوا ( 9نگری ) آینده    سوا ( و  3طلبی هوشمندانه )    فرصت

پرسشنامه از ميیاس پنج های  دهی به گزینه باشد  جهت نمره می

، 9، نظری ندارم=2، مخالفم=1گزینه ای لیکرت )کامالً مخالفم=

 ( استفاده شد 5و کامالً موافيم= 4موافيم=

 وری کارکنان:     ب( پرسشنامه بهره

سوالی  22وری نیروی انسانی،  در این پژوهش از پرسشنامه بهره

شد که این پرسشنامه  ( استفاده1390هرسی و گلدسمیت )

توانایی، درک و شناخت، انگیزش، حمایت دارای هفت بعد 

وری      باشد  پرسشنامه بهره می سازمانی، بازخور، اعتبار و سازگاری

ای لیکرت نمره گذاری                  براساس ميیاس اندازه گیری پنج گزینه

، 9، متوسط=2، کم=1شده است، به طوری که گزینه خیلی کم=

 باشد   یم 5و خیلی زیاد= 4زیاد=

 

 های پژوهش یافته -4

ابتدا قبل از بررسی فرضیه پژوهش الزم است، نرما  بودن 

مورد  1اسمیرنف –متویرهای تقيی  با آزمون کولموگروف 

به بررسی نرما  بودن  1ارزیابی قرار گیرد  بنابراین جدو  شماره 

 پردازد   متویرهای تقيی  می

 

 

 

 

 

                                                 
1. Kolmogrov-Smirnov (KS) 
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 هانرما  بودن متویر :1جدو  شماره 

 سطح معناداری Zآماره  متویرها

 52/0 13/0 تفکر استراتژیک

 532/0 111/0 وری نیروی انسانی بهره

توان نتیجه گرفت که سطوح  می 1با توجه به جدو  شماره 

های  باشند  لذا داده می 01/0معناداری تمامی متویرها بیشتر از 

های متویرهای فوق نرما  هستند، بنابراین نرما  بودن متویر

های پارامتریک را جهت استنباط  مذکور استفاده کردن از آزمون

 نمایند  فرضیه پژوهش توجیه می

وری نیروی  تفکر استراتژیک بر میزان بهره: فرضیه پژوهش

تأثیر مثبت و معنی داری  انسانی نیروگاه شهید مفتح همدان 

 دارد 

 2به روش همزمان 1جهت بررسی فرضیه فوق از تقلیل رگرسیون

بایست پیش فرضیه  گردد  برای اجرای این آزمون می استفاده می

تقلیل رگرسیون اجراء شود تا نتایج حاصل از تقلیل رگرسیون 

 قابل استناد باشند 

های وجود همبستگی بین متویر مالک و متویر  پیش فرضیه-1

 بین پیش

پیش فرض تبیین مد : در این فرض باید مشخص شود که -2

بین بر  ن توانایی تبیین )متوسط اثر متویر پیشبی آیا متویر پیش

 متویر مالک( متویر مالک را دارند 

بین و  پیش فرض بررسی وجود رابطه خطی بین متویر پیش-9

کمک گرفته  9متویر مالک که در این پیش فرض از آزمون آنوا

 شود  می

 بین همبستگی بین متغیر مالک و پیش الف(

همبستگی بین متویر مالک و به بررسی میزان  2جدو  شماره 

پردازد  لذا برای این بخش از آزمون پارامتریک  بین می پیش

 شود  استفاده می 4همبستگی پیرسون
 : بررسی میزان همبستگی بین متویرها در فرضیه پژوهش2جدو  شماره 

 متویر مالک

 بین متویر پیش

وری نیروی  بهره

 انسانی

 تفکر استراتژیک
 521/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معناداری

 01/0دهد که سطح معناداری کمتر از  نشان می 2جدو  شماره 

بین ارتباط معناداری با  باشد، لذا بین متویر مالک و پیش می

                                                 
1. Regression Analysis 
2. Enter 
3. ANOVA 
4. Pearson Correlation 

% وجود دارد  لذا پیش شرط او  آزمون رعایت 33سطح اطمینان 

 گردد  می

 تبیین مدل ب(

ر فرضیه به بررسی میزان تبیین مد  رگرسیون د 9جدو  شماره 

 پردازد  پژوهش می
 تبیین مد  رگرسیون در فرضیه پژوهش :9جدو  شماره 

R  مجذورR 
تنظیم  Rمجذور 

 شده
 دوربین واتسون

521/0 915/0 909/0 013/2 

تنظیم شده برابر  Rگردد که مجذور  در جدو  فوق مشاهده می

% توییر در متویر 91باشد، به طوری که حدود  می 909/0

وی انسانی ناشی از توییرات در متویر تفکر وری نیر بهره

باشد  لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از  استراتژیک می

(، بنابراین مد  مناسب است  1991باشد )مومنی،  % می14

 5/2تا  5/1مابین  5همچنین از آنجا که ميدار دوربین واتسون

ذیرفته (، لذا فرض استيال  بین خطاها پ1991باشد )مومنی،  می

 شود  می

 وجود رابطه خطیج( 

به بررسی رابطه خطی بین متویر مالک با متویر  4 جدو  شماره

 پردازد  بین با استفاده از آزمون آنوا می پیش
 بین در فرضیه پژوهش : بررسی رابطه خطی بین متویر مالک و پیش4جدو  شماره 

 مد 
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

ح سط

 معناداری

 001/0 419/41 229/19 1 229/19 رگرسیون

 - - 99/0 30 239/23 باقی مانده

 - - - 31 951/49 مجموع

 Fهمان طور که پیداست، سطح معناداری به دست آمده از آماره 

باشد، لذا فرض صفر مبنی بر عدم رابطه خطی  می 01/0کمتر از 

براین طب  این گردد  بنا بین و مالک رد می بین متویر پیش

 گردد   جدو  فرض وجود رابطه خطی بین دو متویر تائید می

 تابع مدل د(

با توجه به اینکه هر سه شرط استفاده از آزمون رگرسیون تک 

بایست به ارائه تابعی پرداخته تا با  متویری رعایت گردید، می

استفاده از آن میزان پیش گویی متویر مالک براساس متویر 

در این راستا ضرائب  5ن داد  بنابراین جدو  شماره بین نشا پیش

 گذارد  رگرسیون را به نمایش می

 

 

                                                 
5  Durbin-Watson 
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 ضرائب رگرسیون در فرضیه پژوهش: 5جدو  شماره 

 

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 آماره استاندارد

t 

 سطح

 معناداری
B 

خطای 

 معیار
Beta 

 001/0 101/1 - 294/0 902/1 ميدار ثابت

تفکر 

 استراتژیک
522/0 099/0 521/0 495/2 001/0 

توان گفت که سطح معناداری آزمون  با توجه به جدو  فوق می

بوده بنابراین فرض مساوی بودن آلفا  01/0ميدار ثابت کمتر از 

گردد و ميدار ثابت بر متویر مالک تأثیرگذار  برابر صفر رد می

تواند در معادله ضرایب غیراستاندارد  است  به طوری که می

شرکت کند  همچنین سطح معناداری آزمون ضریب متویر تفکر 

باشد، بنابراین برای ورود به معادله  می 01/0استراتژیک کمتر از 

تواند بر متویر  ضرایب استاندارد مناسب است، یا به عبارتی می

مالک اثر بگذارد  حا  با توجه به توضیقات فوق تابع ضرایب 

 باشد: ح ذیل میاستاندارد و غیراستاندارد به شر

     xbaY                    معادله غیراستاندارد 

()وری نیروی انسانی =بهره902/1(+522/0+ )تفکر استراتژیک 

     xbY                     معادله استاندارد 

()وری نیروی انسانی (= بهره521/0+ )تفکر استراتژیک 

تواند  رسیم که، تفکر استراتژیک می از تابع فوق به این نتیجه می

بینی نماید  در حيیيت با  وری نیروی انسانی را پیش میزان بهره

وری نیروی انسانی  افزایش یک واریانس در تفکر استراتژیک، بهره

أثیر زیاد واریانس توییر خواهد کرد که نشان از ت 521/0حدود 

وری نیروی انسانی دارد  پس  تفکر استراتژیک بر میزان بهره

وری نیروی  توان گفت که تفکر استراتژیک بر میزان بهره می

انسانی در نیروگاه شهید مفتح همدان مؤثر است  لذا فرضیه 

گردد  همچنین در نمودار  پژوهش تائید و فرضیه صفر رد می

توزیع فراوانی باقی  مشخص شده است که نمودار 1شماره 

 ها )خطاها( نرما  هستند  مانده

 
 

نمودار هیستوگرام باقی مانده استاندارد رگرسیون در فرضیه  :1نمودار شماره 

 پژوهش

 

 بحث و نتیجه گیری

توان گفت که تفکر استراتژیک  براساس نتیجه به دست آمده می

، تفکر سیستمی از جمله انجام به موقع و درست کارهااز حیث 

ریزی صقیح در انجام وظایف شولی، آشنایی زیردستان با  برنامه

های مدیریتی، آگاهی خویش نسبت به  سبک رهبری و شیوه

تفکر خود و دیگران، جهت دادن به تفکرات خویش، مبتنی بودن 

گیری از یک مسیر برای  احساسات خود با تجربیات گذشته، بهره

گیری خویش  تصمیمرسیدن به اهداف مختلف، اثرگذاری باالی 

بر اهداف سازمانی، عدم وجود تصاویر مبهم نسبت به آینده 

های رسیدن به اهداف از پیش  کاری، توانایی در تشخیص راه

ریزی شده و مشخص نسبت به  تعیین شده و به صورت برنامه

وری نیروی  بهرهتواند بر  می هدفی فکر کردن و به آن رسیدن

تفکر از نوع سیستماتیک بودن این    زیرابودتاثیر گذار  انسانی

دهد که بتوانند به افکار و ذهنیات  می کارکنانقابلیت را به 

گیری و هدفمندی دهند که به کمک چنین  خویش نوعی جهت

ها و نیازهای خود در مسیر  رویکردی، بهتر و سریعتر به خواسته

  وری شولی انان افزایش یابد و سطح بهره پیشرفت شولی برسند

شود که افکار به سمت استراتژیکی  می سیستمی سبب تفکر

بودن، میل نمایند و سبب شوند که مدیران هرچه بهتر به 

تشخیص و اجرای راهبردهای سازمانی دست پیدا نمایند  چرا که 

داشتن فکری استراتژیک مقور نیازمند آن است که افکار 

وشن سیستمی و منظم بوده تا فرد بتواند مسیر شولی خویش را ر

و شفاف ببیند و در آن گام بردارد  زیرا راهبردهای سازمانی در 

افکار و تصمیمیاتی منظم، از پیش  کارکنان نیازمندنزد 

باشد تا دستیابی  می ریزی شده و به عبارتی سیستماتیکی برنامه
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و  راحت تر و مطلوب تر گردد آنهاهای سازمانی برای  به استراتژی

  وری سوق پیدا کنند ز بهرهبه تبع به درجه باالیی ا

طلبی هوشمندانه از جمله     فرصتتفکر استراتژیک از حیث 

های مختلف برای حل مسئله، توانایی در حل  دستیابی به گزینه

مسائل و مشکالت سازمانی، تعامل و فکر کردن نسبت به 

روندهای تاثیرگذار پیش روی سازمان، توجه به سخنان دیگران و 

مثبت و تاثیرگذار آن، توانایی در برآورد شرایط  استفاده از نکات

آتی و تخمین احتما  رویدادها، اعتماد به نظرات دیگران در 

گیری از نيطه نظرات دیگران در  حین اتخاذ تصمیم گیری، بهره

حین تعامالت و ارتباطات، سعی در ارتيای سطح دانش و آگاهی 

ی پیشرفت در در حرفه خویش و نیز استفاده از جایگاه خود برا

  بودتاثیر گذار  بهره وی نیروی انسانیتواند بر  می مسیر شولی

دهند که با  می کارکنانها این امکان را به  زیرا استفاده از فرصت

کمترین میزان وقت، به بیشترین بازدهی و اثربخشی در سازمان 

دست یابند که این امر برگرفته از هوشمندی آنان در خل  

که در نهایت با افزایش بازدهی و اثربخشی،  باشد یم ها استراتژی

که از کوچکترین فرصت  کارکنانی  وری شکوفا خواهد شد بهره

توانند افکاری  می کنند، به راحتی می ها، نهایت استفاده را

راهبردی را در سازمان خل  نمایند، چرا که به مسائل پیرامونی 

ته و این امر سبب خود به دید فرصت و نه تهدید و مانع نگریس

گیری از نيطه  شود  بهره می آنانوری  و بهره پیشیرفت شولی

نظرات دیگران سبب خواهد شد که افکاری استراتژیک بر ذهن 

شکل بسته و آن را برای حل مسئله و مشکلی به کار گیرند   آنان

فرصت طلب، همواره سعی در ارتيای سطح آگاهی خود  کارکنان

میمی راهبردی را برای سازمان اتخاذ نمایند دارند تا بتوانند تص

را هموار  وری خویش و خود و به تبع بهره که مسیر ترقی سازمان

 سازد 

تفکر مفهومی از جمله ریسک پذیری تفکر استراتژیک از حیث 

باال، افزایش میزان انگیزه شولی کارکنان زیردست، ایجاد ارتباط 

جدید و مفهومی، های  بین مسائل غیرمرتبط، حمایت از ایده

ایجاد مد  مفهومی برای حل مسئله، به کارگیری مناسب مفاهیم 

و فنون یادگرفته شده، تيسیم یک موضوع کلی به موضوعات 

های  گیری از روندهای گذشته برای تقلیل موقعیت فرعی، بهره

تواند  می های نامرتبط و غیر قابل فهم فعلی و درک الگوها و بخش

  زیرا توانایی فهم الگوها بودتاثیر گذار  انسانیوری نیروی  بهرهبر 

شود که  می های کاری که دیگران از آن عاجزند سبب و مدلی

ایده و فکری نو در ذهن فرد شکل گیرد تا با استفاده از آن ایده، 

استراتژیی مناسب را در سازمان پایه ریزی نماید  در حيیيت 

ناخت مناسب آنان توانایی درست اتفاقات پیرامونی و درک و ش

دهد که بتوانند راهبردی موثر را برای  می کارکناناین امکان را به 

سازمان ایجاد نمایند  از سوی دیگر فهم درست مسائل و 

مشکالت پیش روی در سازمان، قابلیت اتخاذ تصمیمات درست و 

 افزایش داده و این امر کارکنانمناسب را در سازمان از سوی 

و به  ارتياء دهد مقیط شولیای اثرگذار را در تواند راهبرده می

   وری را ایجاد و مهیا سازد تبع بستر بهره

بینی روندها و  نگری از جمله پیش آیندهتفکر استراتژیک از حیث 

اتفاقات پیرامونی، قدرت رویاپردازی باال، تشریح تصویر آینده 

ا های خویش، اظهار نظر نسبت به آینده شولی، آشنایی ب فعالیت

راهکارهای موفيیت سازمان در آینده و مشاهده اتفاقات 

 بینی در آینده از طری  تفکر به آینده غیرمنتظره و غیرقابل پیش

   زیرا بودتواند بر تفکر استراتژیک مدیران تاثیر گذار  می

تواند تاحدودی مسیر پیش  می نگری و تفکر نسبت به آینده آینده

ید و چنین امری قدرت تفکر روی فرد را روشن و آشکار نما

راهبردی را در نزد وی باال خواهد برد، چرا که فرد تصمیم 

شود که  می متناسب با رویدادهای آتی در پیش گرفته و سبب

 کارکناننگری در نزد  استراتژی مناسبی را اتخاذ نماید  آینده

شود که آنان اهداف سازمان را مطاب  با رویدادهای آتی  می سبب

تواند  می بینی در نظر گرفته و این امر قات غیرقابل پیشو اتفا

را افزایش دهد، زیرا برای اتفاقات  آنانتوان استراتژیکی 

ریزی شده و  بینی از قبل برنامه غیرمنتظره و غیرقابل پیش

که نتیجه چنین امری ارتيای  راهبردی در نظر گرفته شده است

  وری خواهد بود بهره

 

 پیشنهادها

وری نیروی انسانی در  به تاثیر تفکر استراتژیک بر بهرهبا توجه 

نیروگاه شهید مفتح به تمامی کارکان در این سازمان پیشنهاد 

صقیح  ریزی برنامهبا انجام به موقع و درست کارها، شود که  می

در انجام وظایف شولی، جهت دادن به تفکرات خویش و ارتيای 

ه اهداف از پیش تعیین های رسیدن ب توانایی خود در تشخیص راه

شده، ارتيای توانایی خویش در حل مسائل و مشکالت سازمانی، 

تعامل و فکر کردن نسبت به روندهای تاثیرگذار پیش روی 

سازمان، افزایش توانایی در برآورد شرایط آتی و تخمین احتما  

از نيطه نظرات دیگران در حین تعامالت و گیری  رویدادها و بهره

ی، ایجاد ارتباط بین مسائل غیرمرتبط کاری، ارتباطات کار

از گیری  های جدید و مفهومی در سازمان و بهره حمایت از ایده

های فعلی و درک الگوها و  روندهای گذشته برای تقلیل موقعیت
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ی روندها و اتفاقات بین پیشهای نامرتبط و غیر قابل فهم،  بخش

آینده  پیرامونی، تيویت رویاپردازی خویش، تشریح تصویر

های خویش، آشنایی با راهکارهای موفيیت سازمان در  فعالیت

ی در بین پیشآینده و مشاهده اتفاقات غیرمنتظره و غیرقابل 

وری خویش را افزایش  ، سطح بهرهآینده از طری  تفکر به آینده

 دهند 

 

 منابع

بهره (  1990ابطقی، سید حسین و کاظمی بابک ) [ 1]
 های بازرگانی    ات و پژوهش  تهران: موسسه مطالعوری

ایرانزاده، سلیمان؛ شعبانی ایوب؛ امیری، حسین  [2]

  25تهران:  فروزش،   تفکر استراتژیک(  1932)

(  بررسی تعیین 1991ایرانزاده، سلیمان؛ صادقی، علی )[ 9]

علوم رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوشمندی استراتژیک  
  112-95(، 4)1، مدیریت

 عالی   مدیران استراتژیک (  تفکر1930بابک ) ی،بیداق [4]

   111-102،  99،دریا و بندر مجله

(  بررسی تاثیر 1930پورصادق، ناصر؛ یزدانی، بهرنگ ) [5]

مطالعات تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفيیت سازمان  
  153-149(، 1)1، مدیریت راهبردی

(  مدیریت 1991جعفریان، وحید؛ علی احمدی، علیرضا ) [2]

  190تدبیر،استراتژیک  

گیری از  بررسی رابطه بهره(  1930مهر، قباد ) جعفری[ 1]
مدیریت استعداد توسط مدیران ستادی کشت و صنعت کارون 

، دانشکده پایان نامه کارشناسی ارشد  شوشتر، با ارتياء کارکنان

   علوم انسانی، شیراز: دانشگاه پیام نور

  آشنایی با مدیریت بهره وری(  1992خاکی، غالمرضا ) [9]

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد 

دهيان نیری، ناهید؛ صالقی، تهمینه؛ اسدی نوقابی،  [3]

وری و ارتباط   (  کیفیت زندگی کاری و بهره1991احمد علی )

  21-91، 9(9، )  پژوهش مدیریتها با یکدیگر آن

ترجمه   مدیریت استراتژیک(  1994دیوید، فرد آر  ) [10]

علی پارساییان و سیدمقمد اعرابی، چاپ هفتم، دفتر پژوهش 

 های فرهنگی، تهران 

  روان شناسی بهره وری(  1995ساعتچی، مقمود )[ 11]

 تهران: موسسه نشر ویرایش 

وری و تجزیه و تقلیل آن   بهره(  1919طاهری، شهنام )[ 12]
 هستان ، تهران: نشر وری فراگیر(  در سازمانها)مدیریت بهره

پور، مقمد؛ نوروززاده، رضا  کاظمی، مرجان؛ جوادی [19]

های  (  بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران گروه1930)

مجله رهبری و   10های آزاد اسالمی منطيه  آموزشی دانشگاه
  199-152، 19، مدیریت آموزشی

مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین؛ جعفریانی،  [14]

  پایان نامه و کارایی تفکر استراتژیک ارتباط(  1991حسن )

 .مشهد: دانشگاه فردوسی کارشناسی ارشد،

(   1991ناصقی فر، وحید؛ پورحسینی، سیدجواد )[ 15]

های فناوری مطالعه تطبیيی اجزاء تدوین بیانیه مأموریت شرکت

 ( 90)21  دانش مدیریتاطالعات داخلی و خارجی  

تفکر (  1931حسن ) ناظمی، شمس الدین ؛ جعفریانی، [12]
  23-19مدیریت صنعتی   تهران: سازمان  استراتژیک

 
[  ] Abraham, S. (    ). Stretching 

Strategic Thinking.Strategy and Leadership. 

  ( ),  -  . 

[  ] Casey, A. J., & Goldman, E. F. (    ). 

Enhancing the ability to think strategically: A 

learning model. Available at: 

http://mlq.sagepub.com/content/        . 

[  ] Dereli, C. (     ). The developing 

environment for strategy formation in smaller 

local authority. International Journal of Public 

Sector Management.   ( ),    -   . 

[  ] Goldman, E. F. (    ). Strategic 

thinking at the Top: what matters in developing 

expertise. Academy of Management 

Proceedings; DOI:        /AMBPP.     . 
        : F -F . 

[  ] Heracleous, L. (    ).  Strategic 

thinking or strategic planning. Long Range 

Planning,   ( ),    -   . 
[  ] Hersey, H., & Goldsmith, M. (    ). A 

situational approach to performance planning', 

Training and Development Journal, Madison, 

  (  ),   . 

[  ] Liedtka, J. M. (    ). Strategic 

Thinking: Can it be Taught?, Long Rang 

Planning,   ,    ‐   . 

[  ] Mingers, J. (     ). A review of the 

recent contribution of systems thinking to 

operational research and management science. 

European Journal of Operational Research, 

    ‐    . 
 

۱۵۹

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            10 / 11

http://nqpc.ir/article-1-232-fa.html


 

 

 

[  ] Mintzberg, H. (    ). The fall and rise 

of strategic planning, Harvard Business Review, 

January February,   -   . 

[  ] Nadler, D  A. (    ). What’s the boards 

role in strategy development?: Engaging the 

board in corporate strategy. Strategy and 

Leadership.   ( ),   -  . 

[  ] Pellegrino, Kimberly C& Carbo, Jerry 

A. (    ). Behind the mind of the strategist. The 

TQM magazine.   ( ),    -   . 
[  ] Rigby, D., & Bilodeau, B., (    ). 

Bain's global      management tools and 

trends survey. Strategy & Leadership.   ( ),  -

  . 

 

 

۱۶۰

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://nqpc.ir/article-1-232-fa.html
http://www.tcpdf.org

