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 چکيده
 تفکر و برنامه یک که است الزم خویش وری بهره و عملکرد بهبود برای سازمانها کلی طور به

 تناسبم برنامه داشتن دلیل به ملت بانک میان این در و گیرند کار به را کارا و منسجم استراتژیک

 بهتر وری بهره راستای در خویش عمکرد ارزیابی به همواره است الزم خویش آینده توسعه برای

 شعب رد وری بهره و استراتژیک تفکر بین رابطه بررسی به حاضر پژوهش در مبنا همین بر. بپردازد

 حقیقت  روش بر مبتنی پژوهش این تدوین روش. است شده پرداخته کردستان استان در ملت بانک

 یاسناد طریق از اطالعات آوری جمع. است تحلیلی -توصیفی مطالعه روش  و ای توسعه – کاربردی

 پیرسون همبستگی آزمون و spssو excel افزار ونرم نامه پرسش و میدانی مطالعات و ای¬کتابخانه

 مشتری ی،تکنولوژیک)یعنی آن اصلی بعد چهار و استراتژیک تفکر بین رابطه بررسی به که است بوده

 روسا کلیه شامل آماری جامعه. است گردیده اجرا وری بهره بر( رقابتی و خالقیت و نوآوری مداری،

 بودن محدود دلیل به که باشند می نفر 87 شامل کردستان استان سطح در ملت بانک معاونین و

 ام کلی طور به که است آن بیانگر نتایج. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به همگی آماری، جامعه

 در. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه( 0..0.) معناداری میزان به وری بهره و استراتژیک تفکر بین

 معناداری، سطح باالترین( ...0.)میزان به تکنولوژی، و وری بهره بین استراتژیک تفکر ابعاد سایر بین

 مشتری بین. دارد وجود ،( 0.0.)معناداری میزان کمترین وری، بهره و خالقیت و نوآوری بین و

 .دارد وجود رابطه وری، بهره با ،0..0. و 0..0. میزان به ترتیب به نیز، رقابت و مداری،
 

 .ملت بانک مدیران، وری، بهره استراتژیک، تفکر :يديکل واژگان

 

 مقدمه

در میدان رقـــابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی  نقش کلیدی در موفقیت سازمانها و تفکر استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک

 [.0]تعالی و پیشتازی سازمان می شود شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجبانتخاب استراتژی هایی منجر می  تدوین شود، به

 دراکر رتیپ. دهدیم وندیپ آن ندهیآ با را سازمان حال زمان که باشدیم تیریمد ارکان نیترتیاولو با و نیترمهم ازی کی عنوان بهی زیربرنامه

 آن نجامای برا الزمی هاتالش نده،یآ مورد در اطالعات ازی ریگبهره با کیستماتیس ماتیتصم از مستمری ندیفرآی زیربرنامه که است معتقد

 و رستدی هاهدف نییتعی عنی یزیربرنامه استونر دگاهید از. بازخورد ندیفرا قیطر از انتظارات، با آمده بدست جینتا سهیمقا و ماتیتصم

 محیطی پرشتاب تغییرات و سریع توسعه و پیشرفت .است هاهدف نیا نیتامی برا مناسب و درست روش ای لهیوس راه، ر،یمس انتخاب سپس

 محیطی از تغییرات ناشی اعتمادی بی نیست؛ پوشیده کسی بر ریزی برنامه به است. نیاز ساخته را ضروری تحوالت از آگاهی امروز، جهان در
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 بختيار اشرفی

 مریوان واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری گروه مربی و حسابداری ارشد کارشناس 0

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

 بختيار اشرفی

 

 

 مورد مدیران وري بهره بر استراتژیک تفکر تاثير بررسی

 کردستان استان ملت بانک شعب:مطالعه
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 بسیار ارتباطی کانال یک استراتژیک ریزی برنامه است. نظام تبدیل کرده انکارناپذیر ضرورتی به را برنامه ریزی بیشتر سود کسب به وگرایش

 اند، کرده برنامه ریزی استراتژیک تدوین به اقدام که هایی سازمان می آورد. اکثر وجود به را سازمانی هرم سطوح مختلف در مفید و موثر

 های جلوه از است. یکی داشته آنان مدیریتی درك و اعتال در مهمینقش  کاربردی مدیریت آموزش دوره مانند فرایند این که اند دریافته

 به نیل راه در انسانی از منابع بهره گیری برای الزم اندیشی تدبیر و عمومی مشارکت به ها سازمان رویکرد نوین ضرورت مدیریت زیبای

 [.0]است اهداف

 دارند. کار و کسب شتاب آمیز و رقابتی محیط در بقاء شرکتها و فعالیت تداوم در ای کننده تعیین نقش آن، با مرتبط فرآیندهای و مدیریت

 مانند حتی رویکردهائی نیستند، جدید شرایط جوابگوی مدیریت سنتی رویکردهای اقتصادی، محیط بر پارادایمهای حاکم تغییر به توجه با

 [.3]هستند نوین پارادایم این با تطبیق حال در نیز استراتژیک مدیریت

 اندازد. می مخاطره به را آنها بقای و حیات هر سو از محیطی تهدیدهای هستند، رو روبه ناآرام و متالطم محیطی با مداوم طور به سازمانها

 استفادهمحیطی  فرصتهای از تواناییها بر تکیه با و کنند تحلیل دقیقاً را خود های ضعف و بشناسند، تواناییها را خود فعلی جایگاه باید سازمانها

 [.0]است نپذیر امکا استراتژیک ریزی و برنامه مدیریت قالب در مهم کنند. این آماده تهدیدها با برخورد برای را خود و کرده

 های مختلف هستیم، محیط باتالطم و عدم اطمینان بسیاری مواجه است و رقابت دردنیای امروز که شاهد تغییر و تحوالت شگرف در زمینه

میدان رقابت باید ازنوعی برنامه ریزی بهره گیرند که  پیدا کرده است. سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در شــــدت زیادی

بلندمدت تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه  باشد به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محیطی، در یک افق زمانی آینده نگر و محیط گرا

بررسی محیط خارجی و داخل  این نوع برنامه ریزی درواقع همان بــــرنامه ریزی استراتژیک است که با .ا مشخص کندتعامل سازمان با آنها ر

برای  داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعهای

استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر  ستیابی به این اهداف، از بین گزینه هایسازمان تنظیم می کند و برای د

پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت  ضعفها، از فرصتهای پیش آمده به نحو شایسته استفاده کرده و از تهدیدها قوتها و رفع

 [.0]سازمان در میدان رقابت شود

 شخصم رو نیا از. دهد قرار توجه مورد را خود کار بر موثر عوامل ازی اریبس دیبا زیربرنامه لذا رد،یگینم صورت خالء در کیاستراتژی زیرهبرنام

 شکل در ریزی برنامه. استی ضرور اریبسی زیربرنامه قیتوف در ه،یآت در آنها با برخوردیی توانا و آنها ریتاث ازی اگاه ،یدیکل عوامل کردن

برنامه  در که شد تفکر این رشد موجب شرایط می شود. این شکست به منجر و را نداشته تغییراتی چنین با مقابله توانایی و ظرفیت عقالیی،

 ابداع زمینه ساز نگرش گرفت. این پیش را در جدیدی رفتار و جهت و داد تغییر را سازمان حرکت جهت تغییرات، با مطابق بتوان ریزی باید

 استراتژیک، تبیین ریزی برنامه هدف شوند، می تعیین اهداف و ها آرمان آن در که سنتی ریزی شد. برخالف برنامه استراتژیک ریزی برنامه

 ریزی برنامه و سنتی ریزی برنامه از ترکیبی توان محیط می در موجود تغییرات ماهیت و تنوع نوع، به است. بسته استراتژی تدوین و

 2006 سال در توسط مدیران مدیریتی ابزارهای از استفاده درصد درخصوص گرفته انجام تحقیقات طبق آخرین[. 5]برد کار به را استراتژیک

 موسسات مدیران توسط آرا % 8 کسب با را کاربرد بیشترین ریزی استراتژیک برنامه رسیده، چاپ به رهبری و استراتژی معتبر مجله در که

 [.6]است بوده  دارا بزرگ

ی اتیعمل یدید با را خود ماتیتصم ناچارند غالبا رانیمد ،یاستراتژ بدون. دهدیم لیتشک را درازمدتی زیربرنامه از یمهم بعدی استراتژ نیتدو

ی بند طبقهی تدرس به و کردیی شناسا را سازمان اهداف برندهشیپ عوامل دیبای استراتژ نیتدوی برا. ندینما اتخاذ کیاستراتژ نه وی کیتاکت ای

منصه  به سازمان کالبد در را او روح تجسم و تبلور و بوده عالی مدیریت های ترین مسئولیت بدیهی از سازمان آرمان و منشور تدوین. نمود

ی هاتیالفع و اتیعمل بر آنان رایز گردد،یم نیتدو و میتنظ سازمان ارشد تیریمد لهیوس به سازمان کل سطح دری استراتژ[. 8]رساند می ظهور

 تیریمد موضوع بهی سازمان واحدی استراتژ در .کنندیم     نظارت آنها بر و دارند اشراف است، تیفعال نوع کی از شیب که سازمان، همه

 رانیمدی برا زینیی مبنا و چارچوب سازمان ازی ارهیدا سطح دری استراتژ نیتدو در .شودیم توجه خاص واحد کی یهاتیفعال و اتیعمل

 دیگر نقش .کنند تیحمای سازمان واحد سطح دری استراتژ از هم آنها تا شودیم ارائه( توسعه و قیتحق وی ابیبازار مال، امور ریمد) یافهیوظ

 و ها کیفیت بحث مطلوب نتایج اخذ ریزان، برنامه گروه هدایت و سرپرستی در مستقیم و دخالت مستمر بر افزون سازمان عالی مدیریت
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 دهند. همه می کوچک انجام و متوسط بزرگ، نهای سازما از ترکیبی را جهان اقتصادی های فعالیت امروزه[. 7]است چهره به چهره گفتمان

 هستند. برنامه خود مشتریان نیازهای ارضای و رقبا برابر در دنبال پیروزی به رقابتی شدت به بازاری و متالطم محیطی در ها سازمان این

 سرپا را آنها تواند می و بوده رقابت جهانی بازار در شرکتها موفقیت برای سودمند ابزاری درست، اجرای و تدوین در صورت استراتژیک ریزی

 مدیران توسط استراتژیک ریزی برنامه کارگیری به نیست، پوشیده برکسی های امروزی سازمان در استراتژیک ریزی برنامه دارد. تاثیر نگه

 موفقیت عدم یا و استراتژیک برنامه عدم وجود سازمانها برخی اصلی آورد. مشکل بار به سازمانها برای مثبتی ثمرات درازمدت تواند در می

 توان سازمان، نمی هر برای خاص های موقعیت وجود و استراتژیک ریزی برنامه فرایند دلیل پیچیدگی می باشد. به آن اجرای و تدوین در

در این میان بانک ملت نیازمند تدوین عوامل اصلی در موفقیت برنامه های کوتاه، [. 9]کرد پیشنهاد مهم فرایند این برای را روش بهترین یک

اده، یک برنامه در یک گفتار سبلند و میان مدت تفکر استراتژیکی خود می باشد تا بتواند به خوبی به رسالت خود جامه عمل بپوشاند. بنابراین 

چالشهای روزانه سردرگم می  را بهبود بخشد. اعضای سازمان در البالی کارهای وظیفه ای ثابت و یو بهره ور عملکرد استراتژیک می تواند

تنها  بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و

مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای  نده گرا را برمبنای دركدرك اعضا از اهــداف را بیشتر کند بلکه تفکر آی

 .اثـــربخش می شود وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترك فعالیت کنند، بسیار موثر و یک سازمان

ستراتژیک منسجم و کارا را به کار گیرند و در این میان به طور کلی سازمانها برای بهبود عملکرد و بهره وری خویش الزم است که یک برنامه ا

بانک ملت به دلیل داشتن برنامه متناسب برای توسعه آینده خویش الزم است همواره به ارزیابی عمکرد خویش در راستای بهره وری بهتر 

شعب بانک ملت در استان کردستان پرداخته  بپردازد. بر همین مبنا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و بهره وری در

 شده است.

 

 

 پيشينه پژوهش

 خارجی

 تشخیص و فرصتها و پیامدها، و روشها با مدیران آشنایی یة سا که در دانند می ان مدیر نقش مهم اجزای از را استراتژی [.0]اسپینکز و کالدول

 مشخص را خود های ی استراتژ سازد تا قادر را دانشگاه که فرایندهایی و ساختارها تدارك و تهیه دیگران، به رسانی بزرگ، اطالع تهدیدهای

ظهور  و ها ی استراتژ اجرای کنترل و استراتژیک مهم موضوعات به کارکنان و مدیران آموزشی اطمینان و نمایند. مراقبت تنظیم را اولویتها و

 .میگردد اعمال استراتژیک پیامدهای

 ایالت در ساله چهار های دانشکده به راجع موردی مدیریت استراتژیک، و نظارتی رهبری سبک بین رابطة درخصوص تحقیقی [00]کلوف

 مورد مؤسسات ریزی برنامه نیز اسناد و رؤسا اظهارات بررسی با را استراتژیک مدیریت و رهبری پژوهش این در داده است. انجام نیویورك

های  شاخص مورد در اطالعاتی و شوند می تشریح هستند، یکدیگر با ارتباط در ساختار که دو ا ابتد مطالعه این در دهد. ی م قرار مقایسه

 رهبری انواع و استراتژیک مدیریت انواع تعیین که کند مشخص می ها داده این شدند. آوری جمع رهبری انواع و استراتژیک مدیریت مختلف

 . است پیچیده نظارتی

 داخلی

 این به اصفهان شهر متوسطة مدارس در استراتژیک های مدیریت مؤلفه کاربست میزان بررسی عنوان تحت خود نامة پایان در[ 00]کریمی

 است بوده اصفهان متوسطة شهر مدارس در متوسط حد از بیش پژوهشی نة پنجگا های مؤلفه از یک هر اعمال توجه و میزان که رسید نتیجه

 یعنی سه شمارة مؤلفة به توجه میزان کمترین و علمی هیأت اعضای و میان مدیران اطالعات تبادل یعنی دو شمارة مؤلفة به توجه بیشترین و

 .است بوده نمایند، تنظیم را اولویتها و را مشخص خود های استراتژی سازد، می قادر را مدارس که فرایندهایی به آموزشی توجه مدیران

 و آموزش سازمان در که رسید نتیجه این به پرورش و در آموزش استراتژیک ریزی برنامه تحقق شرایط و ها زمینه بررسی در [03]آقاسی

 پرورش و آموزش و کارشناسان ریزان برنامه گیرندگان، تصمیم بین که دارد وجود مشارکت و توافق مورد در و مقاومت ناآگاهی نوعی پرورش
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 چون و خورد می چشم به ریزی برنامه و گیری تصمیم در نفع ذی افراد داشتن و مشارکت ریزی برنامه مورد در توافق به نسبت منفی نگرش

 محسوب پرورش و آموزش برای جدی یک تهدید نتیجه در است، مشارکت و توافق استراتژیک ریزی برنامه تحقق در ها زمینه مهمترین یکی از

 ریزی آموزشی برنامه در گروهها و افراد پذیری مشارکت سطح افزایش استراتژیک ریزی برنامه با تحقق رابطه در چالش مهمترین پس شود. می

 .نمود کمک مشارکت افزایش به توان می استانها به اختیار واگذاری با که است

اصفهان  دانشگاه و خوراسگان آزاد در دانشگاه استراتژیک مدیریت های مؤلفه کاربست در مقاله ای به بررسی میزان [00]شهاب فرد و همکاران

 است، بوده متوسط حد از بیش پنجم و چهارم سوم، اول، های مؤلفه به میزان  توجه مؤلفه 5 این پرداختند که نتایج بیانگر آن بودند که از

 و اصفهان دانشگاه علمی هیأت اعضای از نظر ها مؤلفه کاربست میزان است. بین بوده متوسط حد از تر پایین دوم مؤلفة به میزان توجه ولی

 و است آموزشی داشته پیامدهای و محدودیتها امکانات، به بیشتری توجه خوراسگان دانشگاه دارد، یعنی وجود تفاوت خوراسگان دانشگاه

 استراتژیک مدیریت های مؤلفه بین که داد نشان است. نتایج داشته کنترل بیشتری آموزشی راهبردهای اجرای بر خوراسگان دانشگاه همچنین

 و علمی مرتبة برحسب علمی هیأت نظرات اعضای بین ولی دارد، وجود تفاوت خدمت سابقة به توجه با و مرد و زن علمی اعضای هیأت نظر از

 .ندارد وجود تفاوتی آنها تحصیلی رشتة

پرداختند که نتایج بیانگر نظامی  مراکز از یکی در سازمانی نوآوری و انسانی منابع استراتژیک عملیات به بررسی ارتباط [05]صادقی و محتشمی

بر  و دارد مثبت اثر سازمانی نوآوری بر پاداش و عملکرد ارزیابی مشارکت، آموزش، استخدام، شامل انسانی منابع استراتژیک آن بود که عملیات

 .است تاثیرگذار سازمانی نوآوری ایجاد و کارکنان رفتارهای و نگرشها

عامل  با بررسی شش ریزی استراتژیک در شرکت سیمان شاهرودتعیین عوامل موثر بر موفقیت برنامهدر پایان نامه خود با عنوان [ 06]مدرسی

ویت تاثیر عبارتند اول مام فرضیه های تحقیق مورد تائید است و به ترتیبموثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک به این نتیجه دست یافت که ت

مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک، ایجاد و  آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، جلب مشارکت از

فرایند برنامه استراتژیک، پذیرش کارکنان در  فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ساختار سازمانی در فرایند برنامه ریزی حفظ مشارکت تیمی در

 .سازمانی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک ریزی استراتژیک، فرهنگ

 

 فرضيه هاي پژوهش

 فرضیه اصلی

 به نظر می رسد بین تفکر استراتژیک و بهره وری مدیران شعب بانک ملت استان کردستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.-0

 فرضیه های فرعی

تکنولوژیکی تفکر استراتژیک و بهره وری مدیران شعب بانک ملت استان کردستان رابطه مثبت و معنادار وجود به نظر می رسد بین بعد -0

 دارد.

به نظر می رسد بین بعد مشتری مداری تفکر استراتژیک و بهره وری مدیران شعب بانک ملت استان کردستان رابطه مثبت و معنادار وجود -0

 دارد.

وآوری و خالقیت تفکر استراتژیک و بهره وری مدیران شعب بانک ملت استان کردستان رابطه مثبت و معنادار به نظر می رسد بین بعد ن-0

 وجود دارد.

 به نظر می رسد بین بعد رقابت تفکر استراتژیک و بهره وری مدیران شعب بانک ملت استان کردستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.-0

 

 روش پژوهش

تحلیلی است. جمع آوری اطالعات از طریق  -روش مطالعه توصیفی توسعه ای و  –مبتنی بر روش  تحقیق کاربردی  وهشپژروش تدوین این 

به بررسی رابطه بین بوده است که و آزمون همبستگی پیرسون  spssو excelای و مطالعات میدانی و پرسش نامه ونرم افزار اسنادی کتابخانه
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ت. جامعه ساجرا گردیده ا بهره وریبر تفکر استراتژیک و چهار بعد اصلی آن یعنی)تکنولوژیکی، مشتری مداری، نوآوری و خالقیت و رقابتی( 

نفر می باشند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، همگی  87آماری شامل کلیه روسا و معاونین بانک ملت در سطح استان کردستان شامل 

پرسش  05پرسش و بهره وری شامل  .0حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک شامل به عنوان 

 مورد تایید واقع شدند. ./70و  ./73می باشد که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 

 

 

 یافته ها

 فرض نرمال یبررس

استفاده شده است. همچنین برای بررسی  ،ایاسمیرنف یک نمونه -از آزمون کولموگوروف ،مطالعه برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای

توان فرض نرمال بودن برای تمام متغیرها را نمی ،فرض نرمال دو متغیره، از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که

 پس متغیرها نرمال هستند.  ،می باشد 0.5.بیش از  ،سایر متغیرها(. در واقع چون سطح معناداری P>./5.رد کرد )

 

 برای بررسی پذیره نرمال بودن ،اسمیرنف -نتایج آزمون کولموگروف -1جدول

 سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه ابعاد متغیر

 ./708 ./603 87 بهره وری بهره وری

 ./50. ./350 87 تکنولوژیکی تفکر استراتژیک

 ./70. 005/0 87 مشتری مداری 

 ./500 ./759 87 نوآوری و خالقیت 

 ./693 ./800 87 رقابت 

 ./000 ./785 87 کل 

 

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی پذیره نرمال دو متغیره -2جدول

 سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه متغير

 ./055 ./993 87 تکنولوژیکی - بهره وری

 ./0.6 ./990 87 مشتری مداری - وریبهره 

 ./57. ./990 87 نوآوری و خالقیت - بهره وری

 ./003 ./796 87 رقابت - بهره وری
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 ،  پرداخته شده است. بر بهره وری مدیران شعب بانک ملت سنندج ،تفکر استراتژیک ریتاث یقسمت، به بررس نیدر ا

 

 بررسی همبستگی بين متغيرهاي پژوهش

 بهره گرفته شده است.  ،از آزمون پارمتریک پیرسون ،بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهشبرای 

 و بهره وري: ،بين تفکر استراتژیک بررسی رابطه .1

 دارد. ی،  نقش مثبت و معناداربهره وری، بر  تفکر استراتژیک: 

 دارد.ن ی،  نقش مثبت و معناداربهره وری، بر  تفکر استراتژیک :

 بهره وريو  ، استراتژیک بررسی رابطه بين تفکر -3جدول

 استراتژیک تفکر بهره وري  

 *352. 1 همبستگی پیرسون بهره وري

 002. 1 میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 1 *352. همبستگی پیرسون استراتژیک تفکر

  002. میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 0.5.معناداری در سطح.*

که برای رد  ،سنجیده شده است استراتژیک تفکربا  ، که میزان بهره وری ، ، و بهره وری استراتژیک تفکربین  ارتباط به بررسی ،فرضیهدر این 

استراتژیک  تفکربین  ،به این نتیجه رسیدیم کهsig(.0..0 ،)که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده گردیده است رابطه،این  عدم ردیا 

 . بنابراین فرضیه مذکور مورد قبول واقع می شود.رابطه معنی داری وجود دارد ، هره وریبو 

 بهره وري:تکنولوژیکی، و  نيرابطه ب یبررس .2

 دارد. ینقش مثبت و معنادار بهره وری، بر  تکنولوژیکی: 

1H : دارد.ن یدر نقش مثبت و معنادار بهره وری، بر  تکنولوژیکی

 

 

0H

1H

0H
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 بهره وريو  ،تکنولوژیکیبررسی رابطه بين -4جدول

 تکنولوژیکی بهره وري  

 *254. 1 همبستگی پیرسون بهره وري

 ...0. 1 میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 1 *254. همبستگی پیرسون تکنولوژیکی

  ...0. میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 0.5.معناداری در سطح.*

که برای رد  ،سنجیده گردیده شده است تکنولوژیکیبا  ، که میزان بهره وری ، بین بهره وری و تکنولوژیکی ارتباط به بررسی ،در این فرضیه

و  بین بهره وری ،به این نتیجه رسیدیم کهsig(.0... )که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،یا عدم رد این فرضیه

 مورد قبول واقع می شود. ،. بنابراین فرضیه مذکورد داردرابطه معنی داری وجو )تکنولوژیکی(،

 بهره وري:مشتري مداري، و  نيرابطه ب یبررس .3

 دارد. ی،  نقش مثبت و معنادار وری بهره، بر  مداری مشتری: 

1H : دارد.ن ی،  نقش مثبت و معنادار وری بهره، بر  مداری مشتری

 



 وريبهره و  ،بررسی رابطه بين مشتري مداري-5جدول

 مشتري مداري بهره وري  

 *424. 1 همبستگی پیرسون بهره وري

 001. 1 میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 1 *424. همبستگی پیرسون مشتري مداري

  001. میزان معناداری

0H
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 87 87 حجم نمونه

 0.5.معناداری در سطح.*

ا که برای رد ی ،سنجیده شده است مشتری مداریبا  ،که میزان بهره وری  مداری،مشتری بین بهره وری و  ارتباط به بررسی ،در این فرضیه

و  بین بهره وری ،به این نتیجه رسیدیم کهsig(.0..0 )که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،عدم رد این فرضیه

 مورد قبول واقع می شود. ،ر. بنابراین فرضیه مذکورابطه معنی داری وجود دارد )مشتری مداری(،

 

 بهره وري:نوآوري و خالقيت، و  نيرابطه ب یبررس .4

 دارد. یمثبت  و معنادار ریتاثبهره وری، بر  خالقیت و نوآوری: 

 دارد.ن یمثبت  و معنادار ریتاثبهره وری، بر  خالقیت و نوآوری :

 بهره وريو  ،بررسی رابطه بين نوآوري و خالقيت-6جدول

 نوآوري و خالقيت بهره وري  

 *264. 1 همبستگی پیرسون بهره وري

 04. 1 میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 1 *264. همبستگی پیرسون نوآوري و خالقيت

 0 04. میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 0.5.معناداری در سطح.*

ه برای ک ،شده است سنجیده نوآوری و خالقیتبا  ، که میزان بهره وری ، بین بهره وری و نوآوری و خالقیت ارتباط به بررسی ،در این فرضیه

و  بین بهره وری ،به این نتیجه رسیدیم کهsig(.0.0 )که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،رد یا عدم رد این فرضیه

 مورد قبول واقع می شود. ،ور. بنابراین فرضیه مذکرابطه معنی داری وجود دارد )نوآوری و خالقیت(،

 بهره وري:رقابت، و  نيرابطه ب یبررس .5

 دارد. یمثبت  و معنادار ریتاث بهره وری، بر  رقابت: 

1H : دارد.ن یمثبت  و معنادار ریتاث بهره وری، بر  رقابت

 بهره وريو  ،بررسی رابطه بين رقابت-7جدول

0H

1H

0H
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 رقابت بهره وري  

 *251. 1 همبستگی پیرسون بهره وري

 004. 1 میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 1 *251. همبستگی پیرسون رقابت

  004. میزان معناداری

 87 87 حجم نمونه

 0.5.معناداری در سطح.*

 ،هکه برای رد یا عدم رد این فرضی ،شده است سنحیده رقابتبا  ،که میزان بهره وری ،بین بهره وری و رقابت ارتباط به بررسی ،در این فرضیه

رابطه معنی  و )رقابت(، بین بهره وری ،به این نتیجه رسیدیم کهsig(.0..0 )که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده گردیده است

 مورد قبول واقع می شود. ،. بنابراین فرضیه مذکورداری وجود دارد

 

 نتيجه گيري

به خصوص در بخش فرضیه ها، کلیه  ،در تجزیه و تحلیل موارد ،مشاهده می شود که ،د تجزیه و تحلیل قرار گرفتبنابراین بر اساس آنچه مور

سطح  نی( باالتر...0.)زانی، به متکنولوژیبهره وری و  نیب ،فرضیه های مورد اثبات واقع شدند.  در قسمت میزان معناداری گزینه ها

به  بی، به ترتزین رقابت، و مشتری مداری نی، وجود دارد. ب (0.0.)یمعنادار زانیم نیو بهره وری، کمتر نوآوری و خالقیت نی، و بیمعنادار

( که در مقاله 0377شهاب فرد و همکاران)با نتایج تحقیق  ،. به طور کلی نتایج پژوهشد، رابطه وجود داربهره وری، با 0..0.و  0..0. زانیم

اصفهان پرداختند، همسو بوده که نتایج  دانشگاه و خوراسگان آزاد در دانشگاه استراتژیک مدیریت یها مؤلفه کاربست ای به بررسی میزان

 به میزان توجه ولی است، بوده متوسط حد از بیش پنجم و چهارم سوم، اول، های مؤلفه به میزان  توجه مؤلفه 5 این بیانگر آن بودند که از

 خوراسگان دانشگاه و اصفهان دانشگاه علمی هیأت اعضای از نظر ها مؤلفه کاربست میزان بین است. بوده متوسط حد از تر پایین دوم مؤلفة

 دانشگاه همچنین و است آموزشی داشته پیامدهای و محدودیتها امکانات، به بیشتری توجه خوراسگان دانشگاه دارد، یعنی وجود تفاوت

اعضای  نظر از استراتژیک مدیریت های مؤلفه بین که داد نشان است. نتایج داشته کنترل بیشتری آموزشی راهبردهای اجرای بر خوراسگان

 تحصیلی رشتة و علمی مرتبة برحسب علمی هیأت نظرات اعضای بین ولی دارد، وجود تفاوت خدمت سابقة به توجه با و مرد و زن علمی هیأت

 نوآوری و انسانی منابع استراتژیک عملیات ( که به بررسی ارتباط.039همچنین با پژوهش صادقی و محتشمی) .ندارد وجود تفاوتی آنها

 آموزش، استخدام، شامل انسانی منابع استراتژیک نظامی پرداختند، همسو بوده که نتایج بیانگر آن بود که عملیات مراکز از یکی در سازمانی

 .است تاثیرگذار سازمانی نوآوری ایجاد و کارکنان رفتارهای و بر نگرشها و دارد مثبت اثر سازمانی نوآوری بر پاداش و عملکرد ارزیابی مشارکت،

استفاده از تفکر استراتژیک و ابعاد مهم مختلف آن می تواند عملکرد کارکنان و به طور کلی سازمان را بنابراین نتایج بیانگر آن است که، 

  بخش. افزایش دهد و بهره وری را ارتقا
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