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 سپاسگزاری
 منت خدای را عز و جل که مرا یاری نمود تا پایان نامه ی حاضر را بی دغدغه به انجام رسانم.        

دارم  شایسته است که از همراهی ها و حمایت های خانواده ی عزیزم، به خصوص همسر خویشتن        

کمال سپاسگزاری را به عمل آورم، چرا که فضای عاطفی خوبی برای بنده مهیا نمودند تا این تحقیق به 

 سرمنزل رسد.

محترم جناب آقای دکتر حسین قویدل راهنمای ی متعهدانه ی استاد هدایت گری هاالزم است که از         

سایر اساتید دانشگاه آزاد زحمات  استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر سیامک کاظم زاده و همچنین،و 

علوی متین که افتخار شاگردی ایشان را در یعقوب اسالمی واحد بین المللی ماکو، به ویژه جناب آقای دکتر 

 م، قدردانی نمایم.داشت رشدطول تحصیالت مقطع کارشناسی ا
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 تقدیم به
 تقدیم می گردد به :ی پیش رو پایان نامه         

 ـ روح بزرگ و شیرین پدر پاک سرشتم

 مادر زالل و مهر درخشانم، پدر زن دوست داشتنی و همیشه حامی ام و مادر زن باصفا و نجیبه امـ 

 عزیزتر از جانم، آرتین جانو پسر  مو همیشه مشوق صبور ،همسر مهربانـ 

 ـ و نیز برادر بامرام و غیرتمندم فرهادجان که در طول دوران تحصیالتم مایه ی دلگرمی من بود.
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 چکیده ی فارسی
نقش تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد مدیران سازمان ها، از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای این تحقیق با هدف بررسی 

روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه ی انجام گرفته است.  (ماکوعمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد 

بود. به دلیل کم بودن تعداد  شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(کارکنان کلیه ی تحقیق 

ای  حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطالعات نظری از روش کتابخانهجامعه، کل جامعه با روش سرشماری به عنوان 

و گلدمن پرسشنامه ی تفکر استراتژیک رای گردآوری اطالعات آماری از پرسشنامه استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات و ب

تأیید شد و مقدار پایایی کل آن نیز با آلفای پرسشنامه نمادی کل روایی در این تحقیق، بود. نابدل پرسشنامه ی عملکرد شغلی 

        دهندگان ووصیفی برای نمایش اطالعات جمعیت شناختی و توصیف نظرات پاسخ آمار تاز به دست آمد.  899/0کرونباخ 
 استفاده شد.  Smart PLSافزار  برای ارزیابی مدل و آزمون فرضیات تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم

در بین را کمترین میانگین نمرات  ،نگریآیندهبیشترین و  ،تفکر سیستمی بین ابعاد تفکر استراتژیک،از  نشان داد که نتایج

تفکر  ابعادند. خالقیت شغلی آزمودنی ها نیز باالتر از متوسط و در وضعیت مطلوبی بود. همچنین، از بین داشتآزمودنی ها 

ند و شتتأثیر معناداری دااثربخشی عملکرد مدیران  ربطلبی هوشمندانه  تفکر مفهومی، تفکر سیستمی و فرصتاستراتزیک، 

و فرضیه ی چهارم  شتتأثیر معناداری ندااثربخشی عملکرد مدیران  ربنگری د. اما، آیندهدشفرضیه های اول، دوم و سوم تأیید 

از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(، تفکر تأیید نشد. به طور کلی، 

 .نقش و تأثیر معناداری داردمدیران اثربخشی عملکرد  راستراتژیک ب

 ، مدیران، سازمان، گمرک بازرگانتفکر استراتژیک، اثربخشی، عملکرد : ـ کلمات کلیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



2 
 

 

 

 

 فصل اول

 کلیات تحقیق
 

 

 

 ـ مقدمه 1ـ  1
حاضر، در جهت تبیین نقش تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد سازمان ها باید بگوییم که عصر         

رغم نقش مؤثرشان در زندگی  ها علی آوری فرد است. این فن های پیچیده و منحصربه آوری عصر ظهور فن

ای مواجه  های عمده دلیل تنوع و پیچیدگی خاص خود، جوامع بشری را با مشکالت و چالش ها، به انسان

ای  یشرفت های قابل مالحظهآوری اطالعات و ارتباطات باعث شده جوامع بشری به پ ساخته اند. هرچند فن

ی دیگر متفاوت است. به  ها با جامعه دست یابند، اما سطح کیفی و کمی یک جامعه در نیل به این پیشرفت

روز بر سطح کیفیت  ها استفاده می کنند و روزبه آوری اولی به طور گسترده از این فن بیان بهتر، جوامع جهان

در کشورهای جهان سوم هنوز از این پیشرفت ها که در حالی زندگی مردم این کشورها افزوده می شود، 

ها در رقابت با یکدیگر برای دستیابی به  ویژه سازمان خبری نیست. واقعیت این است که جوامع بشری، به

اند و پیروز این میدان پیچیده هم سازمانی است که از تمام  های نوین به رقابتی شدید پرداخته آوری فن

شک،  روز شدن با دنیای دگرگون و پیچیده ی امروزی بهترین استفاده را ببرد. بی برای به های موجود فرصت

ی سازمان هاست. حاال دیگر  یکی از این فرصت ها کاربست روش های نوین و پویای مدیریتی برای اداره

اندن از تغییر روش های سنتی مدیریت سازمانی آنچنان که باید، به درد نمی خورند و بنابراین برای عقب نم

روز شدن با دنیای امروزی یاری رسانند تا  هایی الزم است که سازمان ها را در به و تحوالت امروزی روش

 در عرصه ی رقابت سازمانی و بازاری، در صف اول قرار بگیرند.

ان ها را ازجمله متغیرهایی که می تواند سازممرور مطالعات و تحقیقات سازمانی بر ما آشکار نمود،         

در تعالی کیفی عملکردشان به خوبی کمک نماید،  تفکر استراتژیک است. تغییر و تحوالت سریع و وسیع 

را  سازمان ها، های نوین و دیجیتالی آوری ی سازمان ها به فن جانبه سازمانی در عصر جدید و تجهیز همه

 نموده و لذا، مجهز شدن مدیران به تفکر استراتژیک یکی از در عرصه ی رقابت چالش های متعددی  درگیر
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محسوب می گردد. هدف هر سازمانی تنها سازمانشان اثربخشی عملکرد  برایها  نیازهای اساسی سازمان

تحقق در فرآیند حفظ بقا نیست، بلکه تثبیت موجودیت خود از طریق بهبود عملکرد است. مسئولیت مدیران 

. مطالعات و تحقیقات نداردبقای سازمان مؤثری در اهداف سازمانی، بدون استفاده از تفکر استراتژیک نقش 

. برای ژیک تأثیر مثبتی در تحقق مطلوب اهداف و وظایف سازمان ها دارداتاست که تفکر استرآن مؤید 

 : نمونه، به یکی از این مطالعات اشاره می کنیم

ژیک با جامعیت و دوراندیشی خاصی که ایجاد می کند، از یکسو باعث درک بهتر کارکنان تفکر استرات        

از سازمان و محیط فعالیشان شده و منجر به خالقیت های مکرر آنان می شود و از سوی دیگر، زمینه ی 

خالقیت  ارتباطات و تعامل بیشتر بین مدیران و کارکنان را فراهم آورده و باعث بهره برداری از نبوغ و

کارکنان در سازمان می شود. تفکر استراتژیک، یک بصیریت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از 

موقع شناخته شود  درستی و به فرصت هاست. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به

. تفکر استراتژیک مدیر را قادر آفرینی خلق شود و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش

می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر است و چگونه این عوامل مؤثر برای 

شده  مشتری ارزش می آفریند. بدون این تفکر، تالش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین

 (.85، ص 1395نژاد و ایرج پور،  اثربخش نخواهد بود)دیانت

، در تحقیق حاضر به بررسی نقش تفکر استراتژیک در اثربخشی عنایت به موارد مورد اشاره در باالبا         

ها، از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی  عملکرد مدیران سازمان

 آزاد ماکو( پرداخته می شود.

 

 ـ بیان مسأله 2ـ  1
ها با مسائل و مشکالت متعدد و متنوعی در مسیر تحقق اهداف و رسالت های خود  امروزه، سازمان        

ای در عرصه ی مدیریت  روز شاهد تغییر و تحوالت گسترده ند. این مسائل، در عصر حاضر که روزبها مواجه

و مزیتی سازمانی نیز دستخوش ی این تغییرات عمده، میدان رقابتی  واسطه و رهبری سازمان ها هستیم و به

ی  ای شده، شدت بیشتری گرفته است. گذر موفق از مسائل سازمانی مزبور، تنها از عهده رویکردهایی پیچیده

های سازمانی مجهز  ترین شاخص حال اثربخش عین آید که خود را به جدیدترین و در هایی برمی سازمان

سازمان ها به تعالی و عملکرد اثربخش، بیش از دیگر منابع کرده باشند. در این میان، نقش مدیران در نیل 

انسانی سازمان هاست. به عبارت بهتر، سازمان هایی در عصر تغییرات مداوم و وسیع سازمانی موفق خواهند 

 سازمانی خود را به بهترینبود که مدیرانشان بتوانند از طریق شیوه های بهینه و سازنده ی رهبری عملکرد 
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ترین  ترین و باارزش ش نمایند و کل سازمان را به تعالی سوق دهند. به نظر می رسد یکی از مهمنحو اثربخ

های کوچک و بزرگ را به خود معطوف نموده، تفکر استراتژیک باشد،  هایی که توجه فراوان سازمان مقوله

در اثربخشی ها را  تواند سازمان شده از آن می عنصری که در صورت استفاده ی منطقی و کارشناسی

های اساسی برطرف نمودن  عنوان یکی از راه حل عملکردشان به طور مؤثری یاری نماید. تفکر استراتژیک به

ریزی استراتژیک در راستای  ریزی سازمانی، بعد از عدم جوابگویی کافی برنامه های مدیریت و برنامه چالش

سازمان های معتبر دنیا توانسته اند  اکثرد و در حال حاضر نیز شها مطرح  تحقق اهداف و وظایف سازمان

آثار سازنده و مفید ناشی از اجرای آن را در سازمان خود گواه باشند. اما، هنوز هم هستند سازمان هایی که 

 رغم آگاهی از مزایا و آثار مثبت و متعدد تفکر استراتژیک، به خوبی از آن استفاده نمی کنند و حتی در علی

ی  انگاری هم واقع شده است. با این وصف، مسأله کشورهایی نظیر کشور ما تا حدودی مورد غفلت و سهل

کارگیری تفکر استراتژیک به عنوان مؤثرترین روش برطرف نمودن مسائل و  اصلی تحقیق حاضر، عدم به

اثربخشی عملکرد چالش های سازمانی در سازمان ها و شرکت های کشورمان، به ویژه افزایش میزان سطح 

مدیران آنها می باشد. عدم بهره وری مطلوب کارکنان سازمان ها و پایین بودن سطح بهره وری سازمان ها، 

تنزل کیفیت عملکرد فردی و سازمانی برخی از سازمان ها، مؤید این امر مهم مدیریتی است که زمانی 

ه تنها به چند نظریه و الگوی مدیریتی ها در عملکردشان موفق و اثربخش خواهند بود ک مدیران سازمان

های مؤثری نظیر تفکر  شده در دانشگاه اکتفا نکنند و با کمک فکر و ذهن خالقشان، راه حل آموخته

ی این  استراتژیک را در حل و فصل مسائل سازمانی اتخاذ نمایند. در راستای تبیین بهتر ابعاد مختلف مسأله

 زیر اشاره می کنیم :تحقیق، به یافته های نظری و تجربی 

رهبری فقط رهبری فرد یا گروهی از افراد در موقعیت کاری نمی باشد، بلکه فرآیندی است که رهبر         

برای دستیابی به هر هدفی در فعالیت های گوناگون درگیر می شود. رهبری به رفتار یا نگرش یک رهبر 

دارد. بنابراین، اثربخشی هر سازمان به اثربخش برای منسجم کردن و هدایت افراد به سوی اهداف اشاره 

بودن رهبر آن بستگی دارد و چنین رهبری، سبک رهبری اثربخش را به کار می گیرد. هدف هر سازمانی تنها 

حفظ بقا نیست، بلکه تثبیت موجودیت خود از طریق بهبود عملکرد است. ادبیات گذشته بر نقش مهم 

ان ها تأکید می کنند. برخی از مطالعات بیان می کنند که، نقش رهبری رهبری در دستیابی به عملکرد سازم

 (.2013، 1برای یک سازمان برای دستیابی به سطح باالیی از عملکرد اهمیت اساسی دارد)کارامات

اند  رهبرانینیازمند ها  و سازگار باشند. برای داشتن عملکرد باال، سازمان منعطفرهبران سازمان باید         

ن فعالیت دارند، پاسخ دهند. رهبران آنفعان و عوامل محیطی که در  به نیازهای در حال تغییر مشتریان، ذیکه 

 (.2012، 2کارگیری مؤثر آنها تالش کنند)تیگپن، بوکالیر و کارول و برای به شدهنیاز دارند از این عوامل آگاه 
 ـــــــــــــــ
1 - Karamat, 

2 - Thigpen, Beauclair & Carroll 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مطالب فوق، مؤید این نکته ی اساسی است که، مدیران سازمان ها تنها زمانی در بهینه سازی عملکرد         

خود و کل سازمان موفق خواهند بود که از افکار استراتژیک برخوردار باشند و با برنامه ریزی و تفکرات 

ب زیر، ضمن تشریح تأثیرگذاری مثبت استراتژیک نسبت به حال و آینده ی سازمان تصمیم بگیرند. مطال

تفکر استراتژیک بر عملکرد رهبران در فرآیند مدیریت سازمان ها، راهگشایی این نوع از تفکر مدیریتی در 

 برطرف نمودن مسائل و مشکالت سازمانی را نیز بیان می کند :

ل اطمینان از اینکه فعالیت های اعتقاد صاحبنظران، با افزایش پیچیدگی، مسئولیت مدیران برای حصو به        

  منظور تحقق اهداف سازمانی انجام  طور یکنواخت و با هم و به ی درون سازمان به شده پراکنده و تفکیک

های  یابد. این مسئولیت، بدون مجهز بودن مدیران به تفکر استراتژیک در سازمان گیرد، افزایش می می

بینی فعالیت می کنند، نمی تواند نقش قابل توجهی را برای بقای سازمان  امروزی که پرتحول و غیرقابل پیش

ایفا کند. ساختار سازمانی، ابزاری است که مدیران می توانند با استفاده از آنها اثربخشی سازمان را باال ببرند 

تا  کنندرزیابی و نیازهای محیطی را تأمین کنند. مدیران ارشد باید هر چند وقت یک بار ساختار سازمانی را ا

ببینند ساختار موجود مناسب نیازهای در حال تغییر است یا خیر. برای اینکه مدیران ارشد بتوانند تشخیص 

دهند که برای سازمان خود چه ساختاری مناسب است و چگونه باید تجدید سازمان کرد، باید از یک قدرت 

پذیری سازمان را باال ببرند،  ده ی نامطمئن، انعطافدرونی برخوردار باشند تا بتوانند با توجه به محیط و آین

 (.142و  143، صص 1394تفکر استراتژیک است)قاسمی و فیضی،  ،که این قدرت درونی

ها در سالیان اخیر، چگونگی اجرای مؤثر استراتژی بوده است. اهمیت  های مهم سازمان یکی از دغدغه        

نیم براساس بررسی های صورت گرفته، اغلب سازمان ها در تحقق این مسأله وقتی روشن تر می شود که بدا

استراتژی های خود با شکست مواجه شده اند. در کشور ما نیز مسأله ی اجرای استراتژی، به خصوص برای 

سازمان هایی که گام هایی در مسیر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک برداشته اند، چالش برانگیز بوده است. 

، تالش در جهت حل مسأله ی اجرای استراتژی، به خصوص با تمرکز بر سازمان های معظم و در این میان

مؤثر در اقتصاد کشور که از بستر مناسبی در زمینه ی مباحث استراتژیک برخوردارند، می تواند بسیار مفید و 

 (.111، ص 1394راهگشا واقع شود)نامور، 

تر می شود و حل آنها نیازمند راه حل های مؤثرتری است.  مشکالت سازمان ها روزبه روز پیچیده        

برنامه ریزی راهبردی، برنامه ای الزاماً اجراشدنی نیست و در گذر زمان دستخوش تغییرات می شود و در 

برخی موارد به جای حل مشکل سازمان، فقط سبب تسکین آن می شود و با از بین رفتن اثر خود به ایجاد 

سازی برنامه ی راهبردی در سازمان  ی تدوین و پیاده رسد الزمه شود. به نظر می جر میمشکالت بزرگتری من

 (.373، ص 1393ی برنامه است)شریفی، تابان و شرفی،  کننده وجود تفکر راهبردی در مدیران تدوین

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عامل سال گذشته، مطالعات، ضعف تفکر استراتژیک را در میان مدیران عالی به عنوان یک  25در         

 (.2012، 1مهم در ضعف عملکرد سازمانی پیشنهاد کرده اند)گلدمن

ی موفقیت مدیران  نشده، بزرگترین نشانه ریزی توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیرمرتبط و برنامه        

باشد که خود مبین یک کمبود  های کنونی است، که این توانایی همان تفکر استراتژیک می موفق سازمان

توانایی استراتژیک می تواند به مدیران  اساسی برای رساندن یک سازمان به تعالی و توانمندسازی است. این

بینی و کنترل نمایند و به جای آنکه تحت تأثیر  کمک نماید که بتوانند وقایع آینده را درک، تشخیص، پیش

فکر استراتژیک در سازمان بدون توجه به د، تغییرات آنی را تحت تأثیر خود قرار دهند. کاربرد تباشنتغییرات 

نوع اقدام و سبک مدیریتی مدیران امروز، منتج به موفقیت نخواهد شد، چرا که بالندگی یک سازمان صرفاً به 

ها، شرایط،  تنهایی بستگی ندارد، به شرایط و موقعیت سازمان، ویژگی خود مدیر، تفکرات و تصمیمات او به

های  های رهبری که بتواند فعالیت ترین سبک ان بستگی دارد. تشخیص مهمهای کارکن نیازها و اولویت

کارکنان را به تحقق اهداف سازمان سوق دهد و براساس تفکر استراتژیک عمل نماید، به عنوان چالش 

 (.2009، 2امروزی مدیران سازمان های کنونی تلقی می شود)پیزاپیا، سون ـ کئونگ پانگ، هی، لین و موریس

در ادبیات، تعارض ایجاد قابلیت های سازمانی با دستیابی به نتایج کوتاه مدت و حل مشکالت فعلی         

ها به عنوان یک چالش جدی مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به تمایز رویکرد تفکر استراتژیک  سازمان

ائل سازمانی ضمن پاسخگویی رویکرد در مواجهه با مس با رویکردهای سنتی، ممکن است بتوان با اتخاذ این

 (.2011، 3به مشکالت روزمره، ظرفیت سازمان برای غلبه بر چالش های آینده را توسعه داد)جاج

در دوران جدید، عصر برنامه ریزی راهبردی به پایان رسیده و نقش آن به تفکر راهبردی سپرده شده         

هست. تفکر و برنامه ریزی راهبردی می توانند در  است. رویکرد سازنده تر و مفیدتری هم برای این زمینه

 کنار هم نقش مکمل داشته باشند. در این رویکرد، تفکر راهبردی چشم انداز می آفریند و برای تبیین و 

 (.1389پیاده سازی آن از ابزار برنامه ریزی راهبردی استفاده می شود)اخگر، 

راستای تبیین ابعاد مختلف مسأله ی این تحقیق ارائه گشت، با عنایت به مطالعات و تحقیقاتی که در         

از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی »سؤال اصلی تحقیق حاضر از این قرار است : 

 ؟«بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو( تفکر استراتژیک چه نقشی در اثربخشی عملکرد مدیران سازمان ها دارد

 با توجه به سؤال فوق، متغیرهای این تحقیق عبارت اند از :        

 ـ متغیر وابسته)مالک( : اثربخشی عملکرد 1

 ـ متغیر مستقل)پیش بین( : تفکر استراتژیک 2

 
ــــــــــــــــــــ  

1 - GGGGGGG 

2 - GGGGGGG. GGG-GGGGG GGGG, GGG, GGG G GGGGGG 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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3 - GGGGG 

منظور از انجام این تحقیق، بررسی نقش تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد مدیران طور کلی،  به        

 .استی آزاد ماکو( از دیدگاه کارکنان این سازمان  شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه

 

 ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3ـ  1
در ارتباط با اهمیت و ضرورت پرداختن به مسأله ی عدم توجه مدیران سازمان ها به متغیر مهم و         

فرد آن در تعالی و اثربخشی عملکرد آنان، به دیدگاه های زیر  ارزشمند تفکر استراتژیک و نقش منحصربه

 اشاره می کنیم :

ان سازمان ها و در راستای توجه به تغییر و تحول امروزه، با توجه به افزایش روزافزون رقابت می        

سازمانی، هر سازمان به دنبال آن است که عملکرد مؤثری داشته باشد و این امر توجه پژوهشگران حوزه ی 

 علوم انسانی را به خود جلب کرده است. فهم مسائل مربوط به سازمان ها به تأثیرگذاری بیشتر آنها منجر 

 (.2012، 1ل، کیتچنر و وارینگمی گردد)کوری، دینگوا

براساس نتایج مطالعات، چگونگی عملکرد کارکنان که به صورت دقیق و جامع انجام می شود، یکی         

از تمرکزهای اصلی پژوهش منابع انسانی است. عملکرد افراد در سازمان می تواند نقش عمده ای در 

انی تحت تأثیر عواملی چون تعهد سازمانی، آموزش، موفقیت هر سازمان داشته باشد. عملکرد فردی و سازم

 (.11، ص 1395رهبری، باور و ارزش و فرهنگ است)میرکمالی و کرمی، 

است. استراتژی، الزامی برای  انداز و استراتژی مناسب موفقیت در هر سازمان، در گرو تدوین چشم        

های عملیاتی یک  ها و زنجیره سیاستف، اهداکه است وکار و معرف الگو یا طرحی  عملکرد یک کسب

ی ارتباطی مناسب بین  کند. دستیابی به یک حلقه پیوسته با یکدیگر ترکیب می هم سازمان را در یک کل به

آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی  محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای

سزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. تراز ساختار سازمانی و  د تأثیر بهتوان رکن اصلی سازمان است که می

منظور دستیابی به رشد و  مند برای طراحی ساختار به استراتژی)الزامات عملکرد مطلوب(، یک روش نظام

 (.2، ص 1393زاده و ساالری ابرقویی،  اثربخشی سازمان مبتنی بر استراتژی و عملکرد سازمان است)نایب

رهبری استراتژیک اثربخش می تواند به سازمان ها برای ارتقای عملکرد در راستای رقابت با محیط         

 (.2012، 2لیر بینی یاری رساند)وندی غیرقابل پیش

با گسترش نقش رهبران استراتژیک نیاز به فهم این موضوع وجود دارد که چگونه رهبران بیشترین         

 (.2014، 3لکرد سازمانی دارند)اوزر و تیناتپتأثیر مثبت را روی عم
ــــــــــــــــــــ  

1 - GGGGGG, GGGGGGGG, GGGGGGGGG G GGGGGG 

2 - GGGGG GGGG 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



8 
 

3 - GGGG G GGGGGGGGG 

سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که         

بر کارکنان دارند، بتو.انند آنها را برانگیزند و تالش های آنها را در جهت تحقق اهدف و تعالی سازمان 

مند رهبرانی با مهارت تفکر همسو و منسجم کنند. لذا، برای دستیابی به چنین امری سازمان ها نیاز

استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند  و مزیت رقابتی برای سازمان خلق 

 (.95، ص 1392کنند)گل محمدی، کفچه و سلطان پناه، 

ها  سازمان های کالن در عنوان یک عنصر بسیار مهم و ارزشمند در مدیریت امروزه، تفکر استراتژیک به        

و سیستم های کسب و کار مطرح می باشد. از دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم از وضعیت 

موجود و بهره برداری از فرصت هاست. مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند، قادرند سایر 

ب کنند. در تفکر استراتژیک مهم است که کارکنان را به یافتن راهکارهای خالقانه برای موفقیت سازمان ترغی

نگاه شما بلندمدت باشد، یعنی آنچه که می خواهید در آینده برایتان رخ دهد را از اکنون تعیین کرده باشید. 

این موضوع می طلبد که همواره رو به جلو نگاه کرده و برای خود اهدافی معین کنید. تفکر استراتژیک، 

 (.14، ص 1392ری استراتژیک یک سازمان است)لشکربلوکی، مهارت یا فضیلت ذهنی و معما

گیری از تفکر استراتژیک و ایجاد ظرفیت تغییر سازمانی در محیط  با اینکه در ادبیات، ضرورت بهره        

به  نیلمتغیر کنونی مورد تأکید است، اما امروزه رهبران استراتژیک سازمان ها با فشارهای بی حدی برای 

ند که بر اثر آن بسیاری از ایشان به این جمع بندی رسیده اند که تنها راه، واکنش ا مدت مواجه نتایج کوتاه

 (.2015، 1سریع در برابر مشکالت و فراموش کردن تفکر بلندمدت است)کوگالن، راشفورد و فیگویردو

د و برگ برنده ای در تفکر راهبردی، ابزار مهمی است که مدیران ارشد امروزی باید به آن مجهز باشن        

عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می شود و همچنین، به مدیران امکان می دهد که ریسک، 

سود و هزینه های حاصل از تصمیماتنشان را ارزیابی کنند. تفکر راهبردی، بیش از جنبه های فرآیندی و 

ر محیط پرتحول و پیش بینی ناپذیر امروز روش شناسانه، به راهبرد به عنوان یک هنر نگاه می کند و د

رویکرد مناسب راهبری سازمان شمرده می شود، رویکردی که شاید برای سازمان مزیتی رقابتی 

 (.1389بیافریند)اعرابی و حقیقت ثابت، 

های دور( با  برخی مدیران هنوز فقط با تکیه بر تجربه، همانند یک کاپیتان قدیمی کشتی)در سال        

و گمان)شم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( و نیز شاید با تکیه بر اندکی خرافات می خواهند سازمان حدس 

 ی ریزی راهبردی و در مرتبه خود را به سرمنزل مقصود برسانند. آنها هنوز به ضرورت استفاده از برنامه

دهند، که ناگفته  تر ترجیح میهای سنتی را بیش روی از سیستم اند و دنباله تر، تفکر راهبردی پی نبرده تخصصی

 در سازمان ها و پیداست تنها برخی از افراد که تجارب باالیی دارند، شاید توانایی الزم برای این کار، آن هم
 ــــــــــــــــــــ

1 - Coghlan, Rashford & de Figueiredo 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های( ایشان نیز  زنی های)گمانه روی روش مؤسسات کوچک را دارا باشند، که البته با تعویض مدیریت، دنباله

 (.2010، 1به مشکل برمی خورد)کیسی و گلدمن

رهبران می توانند از طریق تفکر درباره ی مسائل و مشکالت پیچیده و چگونگی تصمیم گیری،         

مهارت های تفکر استراتژیک خود را به طور اثربخشی توسعه دهند. هنگامی که رهبران این بخش اساسی از 

ر استراتژیک را درک می کنند، آنها می توانند به دیگران در توسعه ی مهارت های تفکر استراتژیک یاری تفک

 (.2012رسانند)تیگپن و همکاران، 

امروزه، نه تنها جهان و محیط خارجی در حال تحول است، بلکه اقتصاد و بازارهای کشور نیز در         

یاری از فرصت های گذشته از بین می رود و فرصت های تازه حالت گذار قرار دارد. در این شرایط، بس

ایجاد می شود. فقدان تفکر استراتژیک در مدیران ارشد بنگاه ها و سازمان های حکومتی اثرگذار، ما را از 

بهره برداری از فرصت های جدید محروم می سازد. لذا، مجهز شدن مدیران ارشد به رویکرد استراتژی، 

تی به نظر می رسد. برنامه ریزی استراتژیک، به محیطی پایدار، عواملی متعادل با ضروری و بلکه حیا

تغییرات پیوسته، و کنش و واکنش قابل فهم و قابل پیش بینی نیاز دارد و در فقدان چنین شرایطی از کارکرد 

تژیک، مناسب مؤثر بازمی ماند. شرایط محیط کسب و کار امروز برای صرفاً استفاده از برنامه ریزی استرا

 (.144، ص 1390بلکه برای تقویت آن، تفکر استراتژیک پیشنهاد شده است)پورصادق و یزدانی،  نیست،

 

 ـ اهداف تحقیق 4ـ  1
 ـ هدف کلی 1ـ  3ـ  1

تعیین نقش تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد مدیران سازمان ها، از دیدگاه کارکنان شرکت         

 انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(

 

 ـ اهداف فرعی 2ـ  3ـ  1

 اثربخشی عملکرد مدیران رتفکر مفهومی ب تأثیرـ تعیین  1

 اثربخشی عملکرد مدیران رتفکر سیستمی ب تأثیرـ تعیین  2

 اثربخشی عملکرد مدیران رفرصت طلبی هوشمندانه ب تأثیرـ تعیین  3

 اثربخشی عملکرد مدیران رآینده نگری ب تأثیرـ تعیین  4

 

 
 ــــــــــــــــــــ

1 - GGGGG G GGGGGGG 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



10 
 

 ـ فرضیه های تحقیق 4ـ  1
 ـ فرضیه ی اصلی 1ـ  4ـ  1

از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(، تفکر         

 .نقش و تأثیر معناداری دارداثربخشی عملکرد مدیران  راستراتژیک ب

 

 ـ فرضیه های فرعی 2ـ  4ـ  1

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رـ تفکر مفهومی ب 1

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رسیستمی بـ تفکر  2

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رـ فرصت طلبی هوشمندانه ب 3

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رـ آینده نگری ب 4

 

 ـ تعریف متغیرها و اصطالحات مهم 5ـ  1
 ـ تعاریف مفهومی 1ـ  5ـ  1

 استراتژیک : ـ تفکر 1

ا تفکرات استراتژیک بهای ذهنی. شخص  تفکر استراتژیک، عبارت است از شکل دادن به آشفتگی        

قادر به نظم و هماهنگی در ذهنش است و می تواند به تفکراتش جهت و انسجام بخشد)کیسی و گلدمن، 

جویی  عزم استراتژیک، فرصت داند : دید سیستمی، پنج عنصر را مبین تفکر راهبردی می 1(. لیدکا2012

 (. 22، ص 1396محوری)کریمی و عباسی،  هوشمندانه، تفکر در زمان و فرضیه

 ـ اثربخشی : 2

یه صورت علمی مطرح کرد. سپس، اندیشمندان علوم  1950ی  در دهه 2مفهوم اثربخشی را ابتدا دراکر        

نگری، معیار و تعریف مناسبی برای این مفهوم  سعی نمودند تا با جامع 1970و  1960انسانی در دهه های 

ی تعریفی مشترک برای آن گام بردارند.  ارایه دهند و توانستند به سوی کسب توافق بر روی اثربخشی و ارائه

به اعتقاد دراکر، اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و نیل به اهداف و، سازمانی اثربخش است که به 

  ی همخوانی نتایج  ، اثربخشی عبارت است از درجه3ایل آید. به نظر هوی و میسکلاهداف یا نتایج خود ئ

 (.146، ص 1392آمده از عملکرد سازمان با نتایج مورد نظر سازمان)شیربگی، محمدی و محمدی،  دست به

 
 ــــــــــــــــــــ

1 - GGGGGGG 

2 - GGGGGG 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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3 - GGG G GGGGGG 

 ـ عملکرد : 3

دهد کند، اشاره دارد و نشان میی انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می عملکرد به درجه        

دهد. عملکرد اغلب با تالش)صرف انرژی( یکسان که چگونه یک کارمند الزامات یک شغل را انجام می

رد افراد در یک موقعیت شود. عملکگیری میها اندازهشود، اما عملکرد براساس نتایج فعالیتتلقی می

 ها و ادراکات نقش تلقی شود. تالش که از برانگیختگیتواند نتیجه ی ارتباط متقابل بین تالش، تواناییمی

ها، کند دارد. تواناییگیرد، اشاره به میزان انرژی فیریکی یا ذهنی که فرد در انجام وظیفه استفاده مینشأت می

انجام یک شغل و اداراکات نقش، مسیرهایی که افراد باور دارند باید ویژگی های شخصی مورد استفاده در 

 (.216و  217، صص 2008، 1تالش هایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت کنند، می باشند)بایرز و رو

 

 ـ تعاریف عملیاتی 2ـ  5ـ  1

 ـ تفکر استراتژیک : 1

پاسخ دادن به سؤاالت  بامنظور از تفکر استراتژیک در این تحقیق، نمراتی است که آزمودنی ها         

 پرسشنامه ی تفکر استراتژیک گلدمن به دست آورده اند.

 ـ اثربخشی : 2

منظور از عملکرد شغلی در این تحقیق، نمراتی است که آزمودنی ها با پاسخگویی به سؤاالت         

 عملکرد شغلی نابدل به دست آورده اند.ی  پرسشنامه

 

 ـ مدل مفهومی تحقیق 6ـ  1

 
 (379، ص 1393( : مدل مفهومی تحقیق)منبع : شریفی و همکاران، 1ـ  1شکل )

 
 ــــــــــــــــــــ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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1 - GGGGG G GGG 

 تحقیق مدل عملیاتیـ  7ـ  1

 
 تحقیق عملیاتی( : مدل 2ـ  1شکل )

 

 ـ ساختار تحقیق 8ـ  1
، ادبیات و پیشینه ی تحقیقی مرتبط با موضوع این تحقیقبه فصل دوم ، کلیات تحقیق به اول صلفدر         

روش گردآوری ، گیری روش نمونه ،نمونه، ی تحقیق جامعه، روش تحقیق)شناسی تحقیق روشبه  فصل سوم

فصل چهارم به  (،تحلیل اطالعاتروش تجزیه و و  آنهاروایی و پایایی و  ابزار گردآوری اطالعات، اطالعات

سازی معادالت مدل، هاآزمون نرمال بودن دادههای توصیفی متغیرها و آزمون استنباطی) تحلیل شاخص

های تحقیق،  فصل پنجم به بحث پیرامون یافته، های تحقیق ( فرضیهروش حداقل مربعات جزئیو  ساختاری

 پژوهشی تحقیق پرداخته شده است.کاربردی و نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادهای 

 

 
 ( : مدل ساختاری تحقیق3ـ  1شکل )

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 فصل دوم

 ادبیات و پیشینه ی تحقیق
 

 

 

 ـ مقدمه 1ـ  2
ی اثربخشی عملکرد و سپس، پیرامون متغیر تفکر استراتژیک و  در این فصل، ابتدا در زمینه        

ترین تحقیقات  گردد. در ادامه نیز به برخی از مهم ارائه میهای امروزی، مطالبی  کارکردهای آن در سازمان

 انجام شده در ارتباط با تأثیر تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان ها اشاره شده است.

دیدگاه های اثربخشی ، مفاهیم نظری اثربخشی و عملکردعناوین مورد بحث در این فصل عبارت اند از : 

مفاهیم نظری تفکر ، عوامل مؤثر در اثربخشی عملکرد، ای عمده ی اثربخشی عملکردمعیاره، عملکرد

، عناصر اساسی تفکر استراتژیک، ویژگی های کلیدی تفکر استراتژیک، های تفکر استراژیک مدل، استراتژیک

، استراتژیکمهارت های تفکر ، فنون تقویت تفکر استراتژیک، مهم ترین عوامل اثربخشی تفکر استراتژیک

 .موانع مهم تفکر استراتژیک

 

 ـ مفاهیم نظری اثربخشی و عملکرد 2ـ  2
های متفاوتی وجود دارد. به نظر صاحبنظران، از نظر فردی،  در اینکه عملکرد سازمانی چیست، نگرش        

برای انجام  های یک فرد است. عملکرد اشاره به اجرای وظایف محوله به فرد دارد. ی موفقیت عملکرد سابقه

کارها، هر سازمانی در محدوده ی وظایف خویش که برای آن به وجود آمده، عمل می نماید و بدیهی است 

که وظیفه ی فرد جزئی از وظایف سازمانی محسوب می شود و شخص در انجام وظایف خود التزام اخالقی 

وه ی انجام وظیفه ی یک فرد را یا قانونی در عمل دارد. آنچه یک کارمند در کار انجام می دهد، یا نح

عملکرد می نامند. بنابراین، عملکرد)فرآیند عمل( عبارت است از مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغل 

ها دانست. عملکرد انسان در  توان عملکرد را محاسبه یا سنجش نتیجه دهند. می که افراد از خودشان بروز می

 (.12، ص 1395های اخالقی اوست)میرکمالی و کرمی،  و ارزشسازمان بازتاب دانش، مهارت، رفتار 
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 نقش ای اداره هر دارد. در بستگی کارکنان عملکرد چگونگی به سازمان ها های فعالیت تداوم و بقا        

 ها انسان ،فعالیت و ی کار ترین مؤلفه است. مهم شده شناخته مهم فعالیت های تمام عرصه کار در نیروی

 های فعالیت تداوم ی آنها پایه بر آورند و درمی اجرا به را آن کنند، سپس می را اتخاذ تصمیمات که هستند

 ادارات و ها در سازمان بسیاری مشکالت باشد، کارکنان پایین عملکرد که کنند. زمانی می بینی پیش را آینده

  های اولویت بتواند فرد که شوند فراهم می ایجگونه به ها گاهی فرصت ی مشاغل حیطه آید. در می وجود به

 (.113، ص 1392کند)احمدیان و قربانی،  بیان خود شغلی مسیرهای تغییر بدون را خود شغلی

هر سازمان، اداره، دایره، بخش، گروه، نظام، سازمان است.  موفقیت هر سازمانی در گرو عملکرد آن        

توان گفت که سازمان برای آن وظیفه ایجاد شده است.  ای را بر عهده دارد و یا می مؤسسه و غیره وظیفه

ی آن فعالیت می باشد.  گیرد و هم نتیجه عملکرد نیز فعالیتی است که هم برای انجام دادن آن کار صورت می

 اساساً، عملکرد اثر خالصعملکرد به انجام دادن وظایفی گفته می شود که شغل یک فرد را تشکیل می دهد. 

 ادراک وی از نقشی که به عهده دارد،ی  ی توانایی و خصوصیات او و نحوه وسیله که بهتالش یک فرد است 

. شود نماید. منظور از تغییر، میزان موفقیتی است که در آن کار حاصل می گیرد و تغییر می تحت تأثیر قرار می

یدگی در کاربرد عملکرد شغلی، یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه ی آن، ورز

فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. ویژگی بارز عملکرد شغلی آن است که در آن 

می توان به باالترین درجه ی شایستگی و چیرگی دست یافت، چون این عملکرد ماهیتاً دقیق، مشخص و 

 (.335و  336، صص 1390عسگریان،  ، کامکاری و)ساعتچیدارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است

امروزه، رشد و توسعه ی نیروی انسانی و افزایش مهارت، خالقیت و دانش نیروی کار در تمام         

سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می رود. به عبارتی، پایدارترین مزیت رقابتی، 

ه اهمیت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین منابع تولید داشتن نیروی انسانی ارزشمند است. با توجه ب

در سازمان ها و نقش بی بدیل آن در حوزه ی سازمانی)اعم از سازمان های تولید و خدماتی( توجه به نقش 

و عملکرد این منبع عظیم، پیچیده و گرانبها بدون شک می تواند راهگشای بسیاری از چالش های سازمانی 

 (.28و  29، صص 1391و دستار، باشد)حاتمی 

، امروزه، برتری رقابتی سازمان ها به منابع انسانی فرهیخته و توسعه یافته وابسته 1به اعتقاد مارتنسون        

است و این، به خاطر آن است که تجهیزات، مواد و امکانات فیزیکی، محدود بوده و قابلیت تبدیل شدن آن 

ولی، آنچه دارای قابلیت نامحدود بوده و ماندگاری پایدار در بازار رقابت را به برتری پایدار اندک است. 

 (.54، ص 1394تضمین می کند، منابع انسانی است)هاللیان مطلق و حسن زاده، 

 
 ــــــــــــــــــــ
1 - Martenson 
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 ز :به اعتقاد صاحبنظران، مهم ترین اهداف ارزشیابی عملکرد کارکنان عبارت اند ا        

ـ اهداف اداری ـ اجرایی : مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان، تعیین ارتقای کاندیداها، تعیین  1

تکالیف و وظایف، شناسایی عملکرد ضعیف، تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری، اعتبارسنجی مالک های 

دمات، برآوردن مقررات خ نانتخاب، ارزیابی برنامه های آموزشی، تصمیم گیری در مورد پاداش و جبرا

 قانونی، برنامه ریزی پرسنلی

ـ اهداف توسعه ای : فراهم آوردن بازخورد عملکرد، شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی، تشخیص  2

عملکرد افراد، کمک به شناسایی اهداف، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف، شناسایی نیازهای آموزشی فردی، 

انی، تقویت ساختار قدرت، بهبود ارتباطات، فراهم آوردن زمینه ای برای شناسایی نیازهای آموزشی سازم

 (.377، ص 1393کمک مدیران به کارکنان)اشریفی و همکاران، 

دهد کند اشاره دارد و نشان میانجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل میی به درجه  ،عملکرد        

یکسان تلقی  (صرف انرژی). عملکرد اغلب با تالشدهجام میکه چگونه یک کارمند الزامات یک شغل را ان

یک دانشجو ممکن است تالش  ،شود. برای مثالگیری میها اندازهشود، اما عملکرد براساس نتایج فعالیتمی

در این مورد تالش زیادی  .کمی دریافت کندی اما نمره  ،کار گیرده زیادی را در آماده شدن برای آزمون ب

ارتباط ی تواند به عنوان نتیجه اما عملکرد پایین بوده است. عملکرد افراد در یک موقعیت می ،صورت گرفته

گیرد اشاره به تالش، که از برانگیختگی نشأت می ها و ادراکات نقش تلقی شود.متقابل بین تالش، توانایی

های  ها، ویژگیتوانایی د.کند دارمیزان انرژی)فیریکی یا ذهنی( که یک فرد در انجام وظیفه استفاده می

 دبه مسیرهایی که افراد باور دارند بای اداراکات نقش انجام یک شغل هستند و شخصی مورد استفاده در

 (.2008)بایرز و رو، کندهایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت کنند، اشاره می تالش

ها از طریق رفتار  این ویژگیاست. ها و نظیر آن های شخصی، مهارت ناشی از ویژگی ،عملکرد        

ها و سایر ها، تواناییدانش، مهارت داشتنتنها در صورت  ،کارکنان شوند.کارکنان به نتایج عینی تبدیل می

ارتباط بین مدیریت  ،اغلب. توانند رفتارشان را نشان دهندمی ،های ضروری برای انجام یک شغل ویژگی

های موقعیتی نقش اساسی در شود. محدودیتان نادیده گرفته میها و اهداف سازمعملکرد و استراتژی

اما نتایج مناسبی کسب نکنند.  ،نماید. افراد ممکن است رفتار مناسبی انجام دهندعملکرد افراد ایفا می

ای از رفتارها و دستیابی به برخی های مشخصی برای انجام مجموعه بنابراین، کارکنان بایستی دارای ویژگی

های به استراتژی دها، رفتارها و نتایج بای های رقابتی، ویژگیباشند و به منظور دستیابی به مزیتنتایج 

 (.2008، 1)نو، هالن بیک، گرهارت و رایتسازمانی گره زده شوند
 

 ـــــــــــــــــ

1 - Noe, Hollenbeck, Gerhurt & Wright 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن  عبارت از میزانی است که یک سازمان ،اثربخشی سازمانی        

 ،درواقع. کندخود، اهدافش را برآورده میی منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه 

ی اثربخش ،عبارت دیگربه. دهدهایش را نشان می نزدیکی یک سازمان به هدفی اثربخشی سازمانی، درجه 

 (.2010، 1)ژنگ، یانگ و مک لینبخشدبه اهدافش تحقق می ای است که یک سازماناندازهعملکرد سازمانی 
 

 دیدگاه های اثربخشی عملکردـ  3ـ  2
 ـ دیدگاه هدف 1ـ  3ـ  2

این الگو، اثربخشی را درجه ی حصول به هدف تعریف می کند و اهداف حالت های مطلوبی هستند         

که سازمان و افراد سعی در دستیابی به آنها دارند. در این الگو، اهداف و موفقیت های مربوط به آنها تعریف 

برای ارزیابی فرد و سازمان  اثربخشی مهم هستند، زیرا اهداف جهت را مشخص می کنند و استانداردهایی

ارائه می دهند. در یک الگوی هدف، فردی اثربخش محسوب می شود که فعالیت هایش اهداف را برآورده 

سازند. در الگوی هدف، اهداف رسمی که سازمان مشخص کرده است، مد نظر قرار داده می شود. در الگوی 

یف می شود. الگوی هدف، یکی از مهم ترین هدف، اثربخشی به عنوان حصول نسبی به اهداف ممکن تعر

الگوهایی است که در ارزشیابی آموزشی کاربرد فراوانی دارد. کاربرد این الگو حاکی از آن است که با تعیین 

میزان اثربخشی از این روش، می توان میزان دستیابی یادگیرندگان به اهداف آموزشی را مشخص و درباره ی 

 (.93، ص 1380قضاوت نمود)بازرگان،  کوشش معلم و نقش معلم نیز

در الگوی هدف، به این نوع پرسش ها پاسخ داده می شود : آیا اهداف برنامه تحقق یافته است؟ تا         

 (.147، ص 1392چه میزان یادگیرندگان بر اهداف مورد نظر تسلط یافته اند؟)شیربگی و همکاران، 

 

 ـ دیدگاه منبع ـ سیستم 2 ـ 3ـ  2

ای مفید در محیطش  این الگو، اثربخشی را به عنوان توانایی سازمان یا فرد برای تأمین موقعیت مذاکره        

و استفاده ی بهینه از آن موقعیت برای حصول به منابع یا ارزش و کمیاب توصیف می کند. مفهوم موقعیت 

است. الگوی منبع ـ سیستم، مذاکره ای به معنی محرومیت از اهداف خاص به عنوان مالک اثربخشی نهایی 

تر سازمان یا فرد برای به دست آوردن ارزش)منابع بارزش( معطوف می نماید. در  توجه را به ظرفیت کلی

توان گفت که، این الگو فرآیندها و جریانات مداوم و پایان ناپذیر مبادله  ی این توصیف از اثربخشی می نتیجه

مورد تأکید قرار می دهد. بنابراین، در این الگو معیار اثربخشی، و رقابت برای منابع باارزش و کمیاب را 

 (.380، ص 1387توانایی برای به دست آوردن منابع می باشد)هوی و میسکل، ترجمه ی عباسی زاده، 
 ـــــــــــــــــ

1 - GGGGG,, GGGG G GGGGGG 
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 دیدگاه فرآیند درونیـ  3 ـ 3ـ  2

در این رویکرد، اثربخشی عبارت است از میزان سالمت و کارآیی سازمان. یک سازمان اثربخش،         

احساس  نسازمانی بکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه ای که کارکنان و اعضای آ فرآیند درون

را به باالترین  ای مختلف سازمان دست به دست می دهند تا اثربخشیهخوشی و رضایت می کنند و بخش 

سطح خود برسانند. در این رویکرد، به محیط خارجی توجهی نمی شود. بر طبق این رویکرد، سازمان زمانی 

اثربخش است که از سالمت سازمانی الزم برخوردار بوده و کارکنان آن، افرادی دارای انگیزش، عالقه مندی، 

 (.148، ص 1392ند)شیربگی و همکاران، تعهد، احساس مسئولیت، حس وفاداری نسبت به سازمان باش

 

 دیدگاه عوامل راهبردیـ  4 ـ 3ـ  2

براساس این رویکرد، سازمان زمانی اثربخش خواهد بود که عوامل محیطی خود را که تداوم حیات         

 های رویکرد تأمین رضایت گروه»سازمان مستلزم آنهاست تأمین کند. این رویکرد در برخی منابع با عنوان 

نفع، یکی از گروه های داخل یا خارج از سازمان یا سازمان  نیز مطرح شده است. گروه های ذی« نفع ذی

دیگری است که در عملکرد سازمان نقش مهمی دارد. در این رویکرد، تعیین میزان رضایت این گروه ها به 

 (.0201، 1عنوان شاخص عملکرد سازمان و اثربخشی سازمانی محسوب می شود)چارلستون

 

 دیدگاه طبقه ایـ  5 ـ 3ـ  2

 ـ اثربخشی فردی : 1

این نوع اثربخشی، بر عملکرد فرد در سازمان و نحوه ی انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به         

اهداف توسط فرد داللت دارد. مدیران در هر سازمانی با توجه به عملکرد کارمندانشان از طریق فرآیندهای 

 د، اثربخشی کارمندان را می سنجند.ارزیابی عملکر

 ـ اثربخشی گروهی : 2

این دیدگاه، اثربخشی را در گروه مد نظر قرار می دهد، یعنی افراد را به صورت گروهی مورد ارزیابی         

قرار می دهد. این دیدگاه، مشارکت های تمام اعضای گروه را مد نظر قرار می دهد و مبنای اثربخشی آن 

 م اعضا در دستیابی به اهداف است.مشارکت تما

 ـ اثربخشی سازمانی : 3

کند که هم اثربخشی فردی و هم اثربخشی گروهی  این دیدگاه، به اثربخشی در سطح سازمان تأکید می        

 را شامل می شود. در ارزیابی اثربخشی سازمانی، به عملکرد ساختار سازمان، عملکرد منابع انسانی سازمان و
 ــــــــــــــــــــ

1 - GGGGGGGGGG 
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شور، سازمانی  شود. از نظر سی های مختلف سازمان بر محیط بیرون توجه می عملکرد یا تأثیر فعالیت

اثربخش است که توانایی تحقق سه عملکرد را داشته باشد : نیل به اهداف، نگهداری و انسجام داخلی و 

 (.149، ص 1392، قابلیت انطباق با محیط)شیربگی و همکاران

 

 معیارهای عمده ی اثربخشی عملکردـ  4ـ  2
 گرایی ای ـ حرفه 1ـ  4ـ  2

ی مدیران موفق امروزی  ای بار آوردن کارکنان سازمان ها، از دغدغه های عمده گرایی و حرفه ای حرفه        

نسبت به کارش، ای بودن می توان دریافت که یک کارمند موفق، چگونه  است. درواقع، از طریق حرفه

تر، از  همکاران، مدیر و در نهایت، سازمان محل خدمتش تعلق خاطر دارد، به آن متعهد است و از همه مهم

گرایی باعث می شود که صاحبنظران مدیریت آن را یکی  ای کارش رضایت دارد. لذا، این ویژگی های حرفه

 مطالب آتی، مؤید این گفته ی ماست :از معیارهای مهم تشخیص اثربخشی عملکرد سازمان ها بدانند. 

ای  آیا در حال حرفه»( با سؤال : 1964)1گرایی در مدیریت ابتدا توسط واینلسکی ای حرفه و حرفه        

به راستی تقریباً هر کس به دنبال حرفه ای شدن است و طرح شد. امروزه، « نمودن تک تک افراد هستیم؟

ی از کسب و کار دنیا ظاهر شده است. به نظر برخی از متخصصین انجمن های حرفه ای زیادی در هر بخش

بین المللی مدیریت منابع انسانی، یکی از چالش های مهم این حوزه ی تخصصی حرفه ای کردن آن است تا 

  (.2006، 2گونیگل بتوان اثربخشی آن را در عرصه های گوناگون به طور مستمر افزایش داد)کورنو و مک

های بسیاری در زمینه ی مفهوم حرفه ای گرایی وجود دارد که اکثراً آن را شامل دانش دیدگاه         

اکتسابی، مهارت به کارگیری دانش در واقعیت، کمال آمادگی، هوش، صداقت، رفتار اخالقی فداکاری برای 

 عدالت و رفاه عمومی می دانند. در حالی که، تعاریف دیگر قدری اختصاصی تر است و آن را شامل

شایستگی، سخت کوشی، رفتار مناسب و با نزاکت و استقالل عمل در نظر می گیرند. تمام این موارد، 

 (.1ـ  5، صص 2000، 3خصوصیات حرفه ای گرایی هستند)گاالقر

جویی، بی طرفی و عملکرد  هایی چون کارآیی، صرفه مدیریت دولتی سنتی در تالش بود تا به شاخص        

بخشد. اما، امروزه با طرح مدیریت دولتی نوین، این موضوعات با مفاهیمی همچون در سازمان معنا 

شهروندمداری، منافع عامه، اخالقیات، شفافیت و ارزش های دموکراتیک در مقیاس وسیعی از قبیل 

پذیری عجین شده و ترکیب این موضوعات سنتی و نوین مدیریت دولتی، از  پاسخگویی، برابری و مسئولیت

 های دولتی عصر حاضر است. شرط بقای هر سازمان آن است که اهداف، ساختار،  مهم تعالی سازمانارکان 
 ــــــــــــــــــــ

1 - GGGGGGGG 

2 – GGGGGG G GGGGGGGGG 

3 - GGGGGGGGG 
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های کار و الگوهای رفتاری خود را هماهنگ با تغییرات، متحول کند و این امر با رشد شایستگی،  روش

سازی در این  ای گرایی و حرفه ای پذیر است. حرفه اثربخشی و توانمندی هر چه بیشتر کارکنان امکانکارآیی، 

 (.151، ص 1395سازی را می تواند ایفا نماید)راوند و سیدنقوی،  رابطه نقش حیاتی و سرنوشت

دهند  را ترویج می ای، افزون بر اینکه ساختار کار دارند، هنجارهایی گیری حرفه مدیران دارای جهت        

که کارکنان را قادر می کند در تحقیق گروهی فعالیت بیشتری داشته باشند. مدیران با ایجاد جوّ صمیمانه، 

دادن اختیار و آزادی به کارکنان و همچنین، احترام به شایستگی آنان در میزان حرفه ای گرایی آنها نقش 

ر سازمان، ایجاد احترام متقابل، تشخیص مشکالت و اصالح مؤثری ایفا می کنند و در نحوه و میزان اعتماد د

آنها در پرداخت پاداش ها یا ارائه ی تنبیهات نقش مؤثری دارند. حرفه ای گرایی موجب می شود تا کارکنان 

بیشتر به طرف هنجارهای حرفه ای، کنترل حرفه ای و در رأس آنها اختیار و استقالل حرفه ای تمایل پیدا 

حرفه ای فرد شاغل در سازمان، الزم و ضروری ترین نیاز اوست. هر نوع بی توجهی در به کنند. مهارت 

دست آوردن این مهارت ها، عدم موجودیت شغلی و حرفه ای را به اثبات می رساند و خط بطالن روی 

 (.2002، 1مهارت او می کشد)کولینز

ای  ی اخالق حرفه توجه صاحبنظران توسعهترین مسائلی است که  گرایی، یکی از مهم ای سنجش حرفه        

(. 2007، 2شود)پونامپروما، کِر و دیویس های مختلف کمی و کیفی انجام می را به خود جلب کرده و به روش

کند  ای ایجاب میجهای تجاری و اداری است. اخالق حرفه ترین ابزار گسترش فعالیت ای، از مهم اخالق حرفه

ز شیوه های غیرقابل قبول و با زیر پا گذاردن شرایط رقابت سالم، امتیازهای که بعضی از افرد با استفاده ا

 (.152، ص 2006، 3خاصی به نفع خود و به ضرر سایر افراد در سراسر جهان تحصیل نکنند)جوز

های اخالق حرفه ای مانند دلبستگی به کار، روحیه ی مشارکت  ی ما نیازمند آن است تا ویژگی جامعه        

ماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و غیره تعریف و برای تحقق آن فرهنگ سازی شود. امروزه، بسیاری از و اعت

کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده اند که بی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت ها و 

شرکت های موفق برای تدوین  تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می انجامد. به همین دلیل، بسیاری از

استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیده اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق 

رسوخ کند. از این رو، کوشیده اند به تحقیقات در باره ی اخالق حرفه ای جایگاه ویژه ای بدهند. وقتی از 

کار گام می نهیم، اخالق کار و یا اخالق شغلی به میان     حوزه ی فردی و شخصی به حوزه ی کسب و 

 (.138، ص 1389آید، مانند اخالق پزشکی، اخالق معلمی، اخالق مهندسی)امیری، همتی و مبینی،  می

حرفه ای گرایی، نیروی ثبات و آزادی کارکنان در برابر تهدیدات دیوان ساالری های صنعتی و دولتی         

 ای گرایی، عبارت است از شکلی از جامعه ی اخالقی مبتنی بر عضویت شغلی. حرفه ای گرایی،  است. حرفه
 ــــــــــــــــــــ

1 -  GGGGGGG 

2 - GGGGGGGGGGGG, GGG G GGGGG 
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3 - GGG 

نیرویی است که قادر است فردگرایی را به سمت نیازهای جامعه سوق دهد. رفتار روزمره ی حرفه ای ها 

  تخصص، اخالق، تعهد و حرفه ای گرایی آنهاست. در اینجا، نه تنها بر شایستگی فنی، بلکه برتجسم عینی 

 صالحیت اخالقی، ایثارگری و نوعدوستی نیز تأکید می شود و بین رفتار دیده  شده و ارزش های فردی

 (.2004، 1نیم و پاتیسون رایت، مک پیوند آشکاری هست)پیل، واین

 مؤثر در حرفه ای گرایی منابع انسانی عبارت اند از : مهم ترین عوامل        

ـ عوامل فردی : ویژگی ها و خصوصیات فردی، ارزش های مذهبی، مالک های شخصی، عوامل  1

ای از جنبه ی فردی هستند. فرد  خانوادگی، باورها و اعتقادات و شخصیت از عوامل مؤثر بر اخالق حرفه

 معیارهای اخالق حرفه ای مناسبی برخوردار نخواهد بود. فاقد صالحیت های اخالقی شایسته، از

ـ عوامل سازمانی : رهبری، مدیریت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زیردستان و فرادستان، نظام تشویق و  2

تنبیه، انتظارات همکاران، قوانین و مقررات و رویه ها، جوّ و فرهنگ سازمانی در این حیطه قرار می گیرند. 

 بودن عوامل مزبور، عامل تهدیدکننده ی اخالق حرفه ای خواهد بود بالعکس. نامطلوب

ـ عوامل محیطی : عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین، دیگر سازمان ها و عوامل  3

 (.2008، 2رقابتی بین آنها، از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای است)پنینو

 

 یادگیریدانش و ـ  2 ـ 4ـ  2

یکی از عناصر مؤثر در افزایش سطح اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان ها، سواد علمی و ایده های         

خالقانه ی ناشی از آن است. به عبارتی، هرچقدر سطح دانش و یادگیری کارکنان بیشتر باشد، به همان میزان 

کیفی عملکرد آنها خواهیم بود، بهبودی که در  و بسا بیشتر عملکرد آنان تحت تأثیر قرار گرفته و شاهد بهود

ی  ی سطح کلی سازمان محل خدمت آنان خواهد گردید. لذا، امروزه در عرصه نهایت منجر به اثربخشی بهینه

های  ی پیشرفت رقابت های سازمانی می بینیم که مدیران موفق، خالق و نوآور، برای عقب نماندن از قافله

رویکرد مؤثری رویگردان نیستند. در این میان، توجه به افزایش میزان دانش و جانبه، از هیچ  آنی و همه

یادگیری کارکنان، یکی از ویژگی های بارز و اساسی مدیران موفق سازمان های امروزی به حساب می آید. 

های مهم بنابراین، دانش و یادگیری کارکنان و به بیان بهتر، سرمایه ی فکری سازمان ها را می توان از معیار

 برای تشخیص اثربخشی عملکرد کارکنان و سازمان ها دانست. مطالب آتی، در همین راستاست :

 در راستای را کلیدی اهمیت نامشهود های دارایی مشهود، های دارایی بر عالوه ها سازمان در ،امروزه        

 کلیدی از عناصر و پایان بی منابع از جزئی منابع این که دارند، چرا برعهده ها سازمان چه بیشتر هر موفقیت

  های ترین دارایی مهم از ی فکری میان، سرمایه این رود. در می شمار به سازمان هر موفقیت
 ــــــــــــــــــــ

1 - GGGG, GGGGGGGGGG, GGGGGGG G GGGGGGGG 
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2 - GGGGGGG 

ی  دانند. سرمایه سازمان می های کلیدی ی دارایی توسعه برای ارزشمند ابزاری را آن و است نامشهود سازمان

 راستای موفقیت مستمر در را مؤثری بسیار نقش تواند می و است دانش و علم ی عرصه زاده، فکری

 (.112و  113، صص 1392نماید)احمدیان و قربانی،  ایفا سازمان

ترین  مهم. کنندایجاد می شانفکری را از طریق شایستگی، نگرش و چاالکی فکریی  کارکنان سرمایه        

آنهاست. منابع ی  های نیروی کار، عمق و وسعت تجربهجمهارتی  انسانی سازمان، مجموعهی  عناصر سرمایه

در پایان روز کاری، با  ،فکری باشند. این سرمایهی روح و فکر منابع سرمایه ی توانند به منزله انسانی می

ای حتی  رابطهی ساختاری و سرمایه ی شود، اما سرمایه ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می

های نیروی ها و شایستگی مهارت انسانی شاملی مانند. سرمایه  با ترک سازمان هم، بدون تغییر باقی می

و استعدادها و اخالق  ،فقیت سازمان مهم و ضروری هستندهایی که برای مورشتهی کار، دانش آنها در زمینه 

له أها، تخصص، توانایی حل مس دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ،بروکینگ. به نظر و رفتار آنهاست

ین معنی ه اهای رهبری است. اگر در یک سازمان، سطح گردش کارکنان باال باشد، این ممکن است ب و سبک

مهم ترین شاخص های سرمایه ی . فکری را از دست داده استی جزء مهم از سرمایه باشد که سازمان این 

انسانی عبارت اند از : شایستگی های حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیالت، تجربه، تعداد افراد 

 (.2008، 1)مارشرکت با زمینه ی قبلی مرتبط، توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتری

های قدیمی  باید روش های جدید و پویا یاد بگیرند، به جای آنکه از  روش کارکنانشانها و  ازمانس        

و ساکن یادگیری استفاده کنند. سابقاً که یادگیری سکون و ناکارآ انجام می گرفت، اثر منفی بر یادگیری 

سازمانی اجرا شود. همه ی ق یادگیری یسازمانی داشت. جهت افزایش خالقیت سازمانی، دانش باید از طر

تر از  تر و اثربخش ها سریع آیند. برخی از سازمان با دنیای متغیر اطراف خود کنار می وگیرند  ها یاد می سازمان

ی سازمان جدا فرض نشود.  های روزمره آموزند. مهم آن است که یادگیری از فعاالیت همتایان خود می

تواند به سازمان آنها رسوخ کند و در آن معنای کاربردی  دانش میمدیران باید بر جنبه ها و روش هایی که 

کارگیری دانش  افراد برای کسب اطالعات و حل مسأله را، و بهاستفاده ی بیابد، اشراف پیدا بکنند و راه های 

های سازمانی را که به بهبود عملکرد و کسب و کار منجر  برای هدایت فرآیندها و ساختارها و فعالیت

بشناسند. بسیاری از نویسندگان یادگیری را به عنوان یکی از جنبه های حیاتی رقابت پذیری به  شد، خواهد

 (.2010، 2شمار می آورند و آن را با کسب دانش و عملکرد سازمانی مربوط می سازند)مایو و النک

اف سازمانی با حداکثر استفاده از رویکرد یادگیری سازمانی، یکی از راهبردهای مهم برای تحقق اهد        

 (.254، ص 1393اثربخشی عملکردهای کاری است)هداوند و جوانبخش، 

 (.2009، 3سطوح باالی یادگیری، به عملکرد بهتری خواهند رسید)میچنا دارایکارکنان  باهای  سازمان        
 ـــــــــــــــــــ

1 - Mar 
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2 - Mayo & Lank 

3 - Michna 

یادگیری سازمانی را می توان یک فرآیند پویا از خلق، کسب و جمع آوری دانش به منظور توسعه ی         

 (.80، ص 1389منابع و ظرفیت، که به عملکرد بهتر سازمان منجر می شود، محسوب کرد)عالمه و مقدمی، 

در آن سه سطح یادگیری قرار  ، ماتریس یادگیری ساختاری زوجی با نُه خانه است که1به نظر پوتنام        

های سطوح  کند و تفاوت ای تعاملی و چندبعدی معرفی می داده شده است. این ماتریس، یادگیری را پدیده

ها هستند. یادگیری فردی برای تحول  ها و سازمان ی تیم دهنده دهد. افراد، واحدِ تشکیل یادگیری را شرح می

ی نامشخص ضروری است. به  سازی همگان برای آینده و آمادههای محوری  مستمر سازمان، گسترش قابلیت

کند،  گیرند. البته، یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی ها از طریق افراد یاد می ، سازمان2نظر سنگه

اند، اما  یادگیری فردی را ضروری دانسته 3شود. اسکون و آرگریس اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمی

( فرآیندهای ادراک و تفسیر را I - Iی  ی یادگیری سازمانی کافی نمی دانند. جمالت یادگیری فردی)خانهبرا

ها اهمیت  در سازمان های پیچیده ی امروز، تیممی سنجند که منجر به تغییر رفتاری و شناختی می شود. 

نوان یک هویت واحد فکر کرده، بیشتری می یابند. یادگیری تیمی به این معناست که تیم ها قادر باشند به ع

خلق کنند و بیاموزند. متفکرین زیادی به اهمیت یادگیری تیمی به عنوان پلی برای حصول یادگیری سازمانی 

( در ماتریس یادگیری است. یادگیری سازمانی با به G - Gی ) اند. تمرکز یادگیری گروهی بر خانه اشاره کرده

ی دانش و  تجربه و الگوهای ذهنی اعضای سازمان حاصل و بر پایهها، دانش،  اشتراک گذاشتن بصیرت

تجربه ای که در حافظه ی سازمان وجود دارد، بنا می شود و به سازوکارهایی مانند سیاست ها، راهبردها و 

الگوهایی بر روی ذخیره ی دانش متکی است. در حقیقت، افراد و گروه ها عواملی هستند که از طریق آنها 

سازمانی محقق می شود. آرگریس یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و یادگیری 

های  ( می باشد. مقیاسO - Oی ) مفروضات در میان افراد تیم ها می داند. تمرکز یادگیری سازمانی، بر خانه

انداز و راهبردها و  ، چشمی دانش در ساختار، فرهنگ ی ذخیره کنند تا ادراک درباره این یادگیری تالش می

 (.28ـ  31، صص 1390های سازمانی را مورد ارزیابی قرار دهند)حسنوی و رمضان،  نظام
 (29:  1390؛ حسنوی و رمضان، 49:  1997، 4)لورین( : ماتریس یادگیری1ـ  2) جدول

  فرد گروه سازمان

I – O 

 فرد بر سازمان اثر می گذارد.
I - G 

 کذارد.فرد بر گروه اثر می 
I - I 

 فرد فرد

G – O 

 گروه بر سازمان تأثیر می گذارد.
G - G 

 گروه
G - I 

 گروه گروه بر فرد اثر می گذارد.

O – O 

 سازمان
O - G 

 سازمان بر گروه اثر می گذارد.
O - I 

 سازمان سازمان بر فرد اثر می گذارد.

 ـــــــــــــــــ

1 - Putnam 

2 - Senge 
3 - Scone & Argyris 
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4 - Lorraine 

 ان اثربخشیادگیری کارکنـ سطوح  1 ـ 2 ـ 4ـ  2

غیرمنتظره استراتژی خاصی ی که در پاسخ به یک نتیجه  زمانی: در این یادگیری،  ایحلقه یادگیری تکـ  1

ها در حال کاهش است، علت قیمت وقتی ،بازخورد است. مثالًی شامل یک حلقه  تصحیح خطا، دشتدوین 

 د.را به حالت معمول برگردانتدوین شود که فروش ای  استراتژی شود و سعی می هال شدؤسن از مدیران آ

گردد. عمل میدر  تئوریی  منجر به تغییر و تحول در نظریه ،یادگیری: این نوع  اییادگیری دوحلقهـ  2

کند. در تغییر میهای کاری برای ایجاد یک محیط کارآمدتر ها و مفروضات حاکم بر رویهها، استراتژیارزش

به طوری که هیچ نوسانی در  ،مدیران ممکن است در کل مسیر و فرآیند فروش تجدید نظر کنند ،مثال قبلی

 .آینده به وجود نیاید

یادگیری در مورد بهبود خود سیستم یادگیری است که از : در این نوع از یادگیری،  یادگیری دوترونـ  3

یادگیری  شود. اساساًتشکیل می ،چگونگی یادگیری استی کننده  اجزای ساختاری و رفتاری که تعیین

 .دوترون به معنی یادگیری چگونگی یادگیری است

ای که سازمان در تمام سطوح به گونه ،باشدفوق یادگیری مؤثر باید شامل هر سه روش به نظر سنگه،         

کنند، یادگیری ای را اجرا میحلقه ادگیری تکها یاکثر سازمان ،که به طور مداوم بهبود حاصل کند. در حالی

 (.2010، 1فراست )آلنتواند چالش بزرگتری باشدای و دوترون میدوحلقه

 

 ـ معیارهای سی گانه 3ـ  4ـ  2

تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی  1970ی و اوایل دهه  1960ی در دهه به اعتقاد صاحبنظران،         

:  ند ازا متفاوتی شد. این معیارها عبارتی گانه معیارهای سیی که منجر به ارائه  ،سازمانی صورت گرفت

جایی در کار)ترک جابه، میزان غیبت در کار، رشد، حوادث، کیفیت، سود، کارآیی، وریبهره، اثربخشی کلی

ریزی و برنامه، پذیری/انطباقانعطاف، انسجام/تعارض، کنترل، روحیه، انگیزش، رضامندی شغلی، خدمت(

های ارتباطی مهارت، سازگاری نقش و هنجار، نهادینه کردن اهداف سازمانی، اجماع در هدف، گذاریهدف

، برداری از محیطبهره، آمادگی، اطالعات و ارتباطات مدیریت، مدیریتیی های انجام وظیفه مهارت، مدیریتی

تأکید بر آموزش ، مشارکت و نفوذ مشترک، انسانی ارزش منابع، ثبات، های خارجیپدیدهی وسیله ارزیابی به

  (.35، ص 1389)سیدجوادین و کیماسی، تأکید بر موفقیت، و توسعه

ها و معیارهای اثربخشی، یک رویکرد چندبعدی را جهت دستیابی به مدلی کارشناسان در زمینه         

کارگیری یک معیار واحد، برای تمام بهمعنا که ، به این اندهای مدرن پیشنهاد کردهاثربخشی در سازمان

 افرادی زندگی مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند نیازهای همه ی مراحل چرخه 
 ـــــــــــــــــ
1 - Alan Frost 
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از هایی که  سازمان. خصوص اینکه منافع آنها رقابتی بوده و متفاوت از یکدیگرندرا برآورده سازد، به سازمان

نمایند تا با ای با یکدیگر ترکیب و هماهنگ میگونهخوبی برخوردارند، معیارهای اثربخشی را به مدیریت

های مورد نیاز خود را تعیین کرده طور دائم ورودینیازهای آن موقعیت تناسب داشته باشند. مدیران، باید به

دست آمده از این طریق، با فلسفه و طالعات بهکه او آنها را از طریق اعضای استراتژیک فراهم آورند. زمانی

ادغام گردد، مدیریت قادر خواهد بود تا ترکیبی از معیارهای مناسب اثربخشی را  رسالت اصلی سازمان

 (.546، ص 1386، ترجمه ی فرهنگی و صفرزاده، 1د)کریتنر و کینیکیاستنتاج نمای

 

 ـ عوامل مؤثر در اثربخشی عملکرد 5ـ  2
 ـ خالقیت سازمانی 1ـ  5ـ  2

ها  آفرینی، سرآغاز کارآفرینی، عامل کلیدی در شایستگی اعتقاد صاحبنظران، خالقیت منبع مهم ارزش به        

و رفاه اجتماعی، عامل اساسی اقتصاد قوی، کلید رشد آینده، مبنای رشد اقتصادی، موتور توسعه ی فنی و 

سازمان، عنصر اساسی توسعه ی افراد و مهارت ضروری زندگی است. وری، کلید توسعه ی  اقتصادی و بهره

بنابراین، خالقیت برای تمامی عرصه های زندگی و سالمت فکر و روح انسان، سالمت اجتماعی، بهبود حل 

تعارض و کاهش خشونت، خنثی سازی موقعیت های بالقوه ی خشونت آمیز، رضایت، مقابله با مشکالت 

، موفقیت، کیفیت، کارآیی و اثربخشی، بهینه سازی و ارتقای عملکرد سازمان، جدی، حل مسائل پیچیده

گسترش فرصت ها و بهبود و توسعه ی تمامی فعالیت ها در زندگی روزمره و تمامی سطوح افراد، گروه ها 

بع و سازمان ها حیاتی است. از این رو، منابع انسانی خالق در دنیای بسیار رقابتی، یکی از مهم ترین منا

شایستگی های پایدار است و درواقع، تنها چیزی که در آینده موجب تمایز سازمان ها از یکدیگر می شود، 

 (.164و  165، صص 1394خالقیت است)صادقی مال امیری، 

ی سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی،  واسطه ها به سازمان        

و افزایش رقابت، منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابت پذیری و برتری های رقابتی و  تغییرات سریع محیط

ها، محصوالت،  بقای سازمان را خالقیت سازمانی می دانند. این مزیت رقابتی شدن مستمر، در قالب ایده

تولید  خدمات، عملکرد یا رویه های تازه ارائه می شود که مستقیماً ناشی از تفکر خالق است. خالقیت، به

ایده های بدیع و به طور بالقوه کاربردی و مفید توسط فرد یا گروهی اطالق می شود که با یکدیگر کار    

شود. تولید  می کنند و عامل اولیه ی توجه به نوآوری، کارآفرینی، عملکرد، توسعه و اثربخشی محسوب می

که با شرایط متغیر بازار منطبق شده، به  دهد های تازه، این امکان را به سازمان می گیری از ایده و بهره

 (.66، ص 1393موقع داده و رشد و توسعه یابد)سخراوی، خدری و بهارلو،  ها پاسخ به تهدیدها و فرصت
 ــــــــــــــــــــــ
1 - Krytner & Kiniky 
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بخشی خالق، خوداثربخشی خالق، از پیشایندهای خالقیت سازمانی در نظر گرفته شده است. خوداثر        

به باورهای فرد نسبت به توانایی خود در فکر، عمل و خلق راهکارهای خالقانه اشاره دارد. خوداثربخشی 

خالق، شامل قضاوت در مورد داشتن ظرفیت و توانایی جهت انجام اعمال خالقانه است، همچنین به افراد 

ا موقعیت های دشوار و چالش برانگیز کمک می کند تا در رسیدن به اهداف خود، به ویژه هنگام مواجهه ب

تالشی مستمر داشته باشند. به بیان ساده تر، خوداثربخشی خالق، باور ذهنی فرد در داشتن توانایی برای 

 (.2011، 1انجام کارها به صورت خالقانه است)کافمن

کنند و توانایی مدیریت  ، افرادِ با خوداثربخشی باال، در فعالیت های خود بهتر عمل می2به نظر بندورا        

وری خالق و کشف دانش جدید ضروری بوده و  کردن شرایط را دارند. خوداثربخشی، جهت بهره

نویدبخش درک عمل خالق در سطوح سازمانی است. دیگران نیز معتقدند، هنگامی که بخش اعظمی از 

هایی را که زمینه ای برای بروز  خوداثربخشی خالق تحت اختیار فرد باشد، بیشتر احتمال دارد تا فرد فرصت

خالقیت هایش هستند، درک نماید. البته، ممکن است این رابطه تضعیف شود، اگر عوامل دیگری نظیر 

 (.2012، 3تناسب شخص ـ شغل و یا محیط سازمانی از رفتارهای خالقانه ی فرد حمایت نکنند)اسپاردلو

 

 ـ رضایت شغلی 2ـ  5ـ  2

کنند و نگران هستند. آنها شغل  ی زندگی کاری خود فکر می یشتر از گذشته دربارهکارکنان امروزی ب        

اند در شغل خود رشد و پیشرفت کنند. کارمندان اغلب  خواهند و مایل مطمئن، درازمدت و ارضاکننده می

 (.2015، 4یوکنند)ون و ل کار خود را با امید و انتظاراتی ویژه برای نیل به باالترین سطح در سازمان شروع می

امروزه، متخصصان امور نیروی انسانی باید مشاغل را طوری طراحی کنند که کار در محیط سازمان         

برای کارکنان مطلوب و رضایتبخش باشد. شغل مناسب براساس دانش، مهارت، تجربه، عالقه و خصوصیات 

تفکیک شغلی برپایه ی توانایی های و توان فردی در انجام یک وظیفه ی معین تبیین می شود و الزم است 

 (.2012، 5فردی باشد و تقسیم تخصصی کار صورت گیرد)پنکر

پژوهش ها نشان داده است، افرادی که در مسیر شغلی مناسبی در سازمان، در حال پیشرفت هستند، با         

و تمایل به ترک سازمان ی بیشتری کار می کنند، عملکرد نقشی و فرانقشی بیشتری دارند، راضی ترند  انگیزه

و غیبت در بین آنها کمتر مشاهده می شود. به همین دلیل، سازمان ها همواره در پی یافت راه حل های 

 (.2018، 6اثربخش برای مدیریت مسیر شغلی کارکنان هستند)سونگ و لی
 ـــــــــــــــــــــ

1 - Kaufman 

2 - Bandura 
3 - Spardello  

4 - Wen & Liu  

5 - Penkar 
6 - Song & Lee  
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به اعتقاد صاحبنظران، یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که نظر تمامی سطوح         

مدیریت و منابع انسانی سازمان ها را به خود معطوف داشته و در رسیدن به اهداف سازمانی دارای اهمیت 

شغلی، شامل احساس ها و نگرش هایی است که هر فراوان است، مقوله ی رضایت شغلی است. رضایت 

کس نسبت به شغل خود دارد. تمام جنبه های یک شغل مشخص مانند جنبه های خوب و بد، مثبت و منفی 

مندی شغلی تأثیر می گذارند،  همه احتماالً در ایجاد احساس رضایت تأثیر می کنند. عواملی را که بر رضایت

: عوامل درونی محتوایی یا صفات و ویژگی های کار، عوامل زمینه ساز  می توان به سه دسته تقسیم کرد

بیرونی و ویژگی های فردی. رضایت شغلی، تعیین کننده ی بسیاری از متغیرهای سازمانی است و رابطه ی 

قوی و متقابل با استرس شغلی دارد. برای مثال، عدم رضایت شغلی در سازمان باعث بروز استرس شغلی در 

 (.74و  75، صص 1390کنان می شود)احمدی، ایرانیان و پارسانژاد، بین کار

 

 ـ ارزشیابی عملکرد 3ـ  5ـ  2

انجام یک شغل و ی عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه  به ،ارزیابی عملکرد        

دهد که بدانند کارکنان اجازه می تنها بهه ارزیابی عملکرد نشده است. بهبود آن تعریف ی استقرار برنامه 

 (.2008گذارد)بایرز و رو، شان تأثیر میبلکه بر سطح تالش و مسیر آینده عملکردشان چگونه است.

مهم مدیریت منابع انسانی تلقی ی ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه  

ی های اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده  شود. در سالمی

ها و کارکنان ها را برای سازمانتواند انبوهی از مزیتیک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می ،صاحبنظران

نان بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارک ،آنها ارزانی دارد. سیستم ارزشیابی عملکرد

توسعه کارکنان را فراهم و تسهیل ی زمینه و نموده آورد، الزامات کارآموزی کارمند را معین فراهم می

وری کارکنان را نماید و انگیزش و بهرهگیری پرسنلی و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار میکند، بین نتیجهمی

ای ازجمله، ارزشیابی عملکرد توسعهدهد. ارزشیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و افزایش می

بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصالح یا تقویت رفتار آنها و فردی برحسب نیازهای سازمانی، پیش

های منابع انسانی و امروزه بسیاری از نظام گیرد.تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد مورد استفاده قرار می

اخیر، ی شوند. طی دهه سند و الگوهای قدیمی ناکارآمد تلقی میرمدیریت معمول، مناسب به نظر نمی

ها و اند که در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویتها دریافته بسیاری از سازمان

ی هااهداف خود را به کارکنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگی حیطه

 های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراک، تجربه و قدرت تعلق و تفکر در شناختی و استفاده از ابزار

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



27 
 

این ی ویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان حساس بوده و مجموعه ه ب ،موضوعات مختلف

 (.2005 ،1داده است)استردویکدستیابی مدیران به ارزیابی عملکرد مؤثر را تحت الشعاع قرار  عوامل کار

گذشته از ی  ، اما ارزشیابی عملکرد طی چند دههاستگرچه مفهوم مدیریت عملکرد، مفهوم جدیدی         

با مطرح ساختن  ،مدیریت عملکرد .های مدیریتی بوده استانگیزترین خدمات پرسنلی و فعالیت بحث

ها و فرآیندهای ترین فعالیتن، یکی از پیچیدهها و برانگیختن احساسات گوناگوای از دیدگاهمجموعه

های ها، ارزشیابی عملکرد، بخش جدایی ناپذیر برنامه در بسیاری از سازمان مدیریت منابع انسانی است.

شود و برای مقاصد متعددی ای محسوب میحرفهی مدیریت منابع انسانی و ابزار بسیار کارآمد در توسعه 

ای برای جبران خدمت، طور گستردهه ب ،گیری عملکرد. اطالعات حاصل از اندازهگیردمورد استفاده قرار می

تصمیمات مربوط به کارکنان نظیر ارتقا،  توان از آن درمیو  رودکار میه بهبود عملکرد و مستندسازی ب

زشیابی کارکنان، تحقیق و اری انتقال، اخراج و انفصال از خدمت، تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، توسعه 

 (.2003، 2)برناردینبرنامه استفاده نمود

 

 ـ اهداف ارزشیابی عملکرد 1ـ  3ـ  5ـ  2

اجرایی ـ  ای و اهداف اداریاهداف توسعهی دسته  دواهداف ارزشیابی کارکنان به صاحبنظران،         

به اجرایی  ـ و اداریای کارگیری نتایج ارزشیابی عملکرد به تفکیک اهداف توسعهه موارد ب. اندتقسیم کرده

 : باشدمیشرح زیر 

 ـ اهداف توسعه ای : 1

 فراهم آوردن بازخورد عملکردـ 

 شناسایی نقاط قوت و ضعف فردیـ 

 تشخیص عملکرد افرادـ 

 کمک به شناسایی اهدافـ 

 ارزیابی میزان دستیابی به اهدافـ 

 شناسایی نیازهای آموزشی فردیـ 

 سازمانیشناسایی نیازهای آموزشی ـ 

 تقویت ساختار قدرتـ 

 بهبود ارتباطاتـ 

 ای برای کمک مدیران به کارکنانفراهم آوردن زمینه ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Stredwick  

2 - Bernardin 
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 ـ اهداف اداری ـ اجرایی : 2

 مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنانـ 

 کاندیدها یتعیین ارتقاـ 

 تکالیف و وظایفتعیین ـ 

 شناسایی عملکرد ضعیفـ 

 تصمیم در مورد اخراج یا نگهداریـ 

 های انتخاب اعتبارسنجی مالکـ 

 های آموزشیارزیابی برنامهـ 

 گیری در مورد پاداش و جبران خدماتتصمیمـ 

 برآوردن مقررات قانونیـ 

 (.2007، 1)اسنل و بولندرریزی پرسنلیبرنامهـ 

 

 ارزشیابی عملکرد رویکردهایـ  2ـ  3ـ  5ـ  2

 : ایرویکرد مقایسهـ  1

ست که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران ت ای به مدیریت عملکرد، نیازمند اینرویکرد مقایسه        

بندی افراد در معموالً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به منظور رتبه ،مقایسه کند. این رویکرد

بندی، گیرد : رتبهکند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد استفاده قرار میروه کاری استفاده مییک گ

 زوجی.ی توزیع اجباری، و مقایسه 

 : های فردی رویکرد ویژگیـ  2

های معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب  این رویکرد به مدیریت عملکرد، بر گسترش ویژگی        

ای از گیرند مجموعههایی که در این رویکرد مورد استفاده قرار می کند. تکنیکتأکید میگردد، تلقی می

 .استها شامل ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد  رفتارها و ویژگی

 : رویکرد رفتاریـ  3

کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تالش می ،این رویکرد        

کند ست که یک مدیر ارزیابی ا های متنوعی در این رویکرد تعریف شده که مستلزم اینتعریف کند. تکنیک

بندی ای درجههشامل وقایع حساس، مقیاس ،هادهد. این تکنیککدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می

 باشد.رفتاری، اصالح رفتار سازمانی و مراکز سنجش میی های مشاهده رفتاری، مقیاس
 ــــــــــــــــ

1 - Snell & Bohlander 
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 : رویکرد نتایجـ  4

گیری یک شغل و گروه های کاری تمرکز دارد و این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه        

نتایج  ،گیری جدا کرد که در این صورتتوان فردیت خود را از فرآیند اندازهگذارد که میمی فرض را بر این

های فردی به اثربخشی سازمانی است. دو سیستم مدیریت  های ویژگیدست آمده نزدیکترین شاخصه ب

 باشد.وری میگیری بهرهعملکردی در این رویکرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه

 : رویکرد کیفیتـ  5

شوند. گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی میسنتی به اندازه یرویکردها ،چهار رویکرد پیش گفته        

رضایت مشتریان  یگرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقامشتری ،دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت

 (.2008)نو و همکاران، ساسی رویکرد کیفیت استاولیه و ا داخلی و خارجی از اهداف

 

 ـ روش های ارزشیابی عملکرد 3ـ  3ـ  5ـ  2

 : های فردی های مبتنی بر ویژگی روشـ  1

 بندی ترسیمیروش مقیاس رتبهـ 

 روش مقیاس استانداردهای مختلطـ 

 روش انتخاب اجباریـ 

 روش توصیفیـ 

 : های مبتنی بر رفتار روشـ  2

 وقایع حساسروش ثبت ـ 

 روش چک لیستـ 

 ای رفتاریروش مقیاس رتبهـ 

 رفتاری مقیاس مشاهده ـ 

 های مبتنی بر نتایج روشـ  3

 روش مدیریت بر مبنای اهدافـ 

 روش کارت امتیازی متوازنـ 

ترین و  اگرچه ساده. مبتنی استعملکرد ارزیابی تا حد زیادی به هدف ارزیابی مؤثر انتخاب روش         

های  اما به معنی این نیست که روش، کنندها اغلب اطالعاتی با کمترین دقت تولید می ترین روشخرج کم

 (.2007)اسنل و بولندر، کنندهمیشه سودمندترین اطالعات را ارائه می بر، زمانهای  پیچیده و روش
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 مفاهیم نظری تفکر استراتژیکـ  6ـ  2
معرفی تفکر استراتژیک از طریق تعریف آن، کاری کم ثمر است. علت این امر، پیچیدگی مفهومی این         

رویکرداست. ماهیت تفکر استراتژیک نشانگر فهیم و بصیر شدن است. این بصیرت کمک می کند تا در 

، ویژگی های جدید شرایط پیچیده ی کسب و کار، واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود

بازار زودتر از دیگران کشف گردد، جهش های)ناپیوستگی های( کسب و کار درک شود، برای پاسخگویی 

به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرین خلق شود. تفکر استراتژیک، مدیر را قادر می سازد تا بفهمد 

لی مؤثر نیستند و چرا و چگونه عوامل مؤثر چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثرند و چه عوام

برای مشتری ارزش می  آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تأثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص 

ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع)مادی و غیرمادی( سازمان برای دستیابی به موفقیت بی 

 (.145، ص 1390حاصل خواهد بود)پورصادق و یزدانی، 

اثربخش نبودن فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، بسیاری از متخصصان این  1980در اواسط دهه ی         

پارادیم استراتژی با  1990زمینه را هدایت کرد تا بر لزوم تفکر استراتژیک تاأکید داشته باشند. در دهه ی 

ژیک و مدیریت استراتژیک کمک و آنها ظهور تفکر استراتژیک تکامل بیشتری کرد تا به طرح ریزی استرات

 (.99، ص 1392، سلطان پناهو  ، کفچهرا تسهیل کند)گل محمدی

شناختی  های جمعیت تئوری اصلی پشت رهبری استراتژیک، تئوری پلکانی است که برطبق آن ویژگی        

گذارد و  نها تأثیر میی آ رهبران ارشد مثل سن، تحصیالت و تجربه بر نوع و میزان اطالعات مورد استفاده

حی استراتژیک اهای استراتژیک و عملکرد مالی مؤثر است. تکامل الگوی استراتژی از طر این هم بر تصمیم

آوری و اجتماعی است که  به مدیریت استراتژیک و بعد تفکر استراتژیک، بازتابی از نغییرات اقتصادی، فن

سطوح باالتری از بی ثباتی در محیط، اوج گرفت و فرآیند با  1984بود و از  1950ی  آغاز آن در اواسط دهه

 (.2011، 1رو کرد)کیاک، بوزآی کوت، جونگور و آکتاس استراتژی در سازمان ها را با نیارهای جدیدی روبه

ها و با  و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افراد سازمان ارزیابی عملکرد، فرآیندی استراتژیک        

ت های فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نماید. ارزیابی عملکرد، ی قابلی توسعه

فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های دولتی در قالب عباراتی نظیر کارآیی، اثربخشی، 

تحقق توانمندسازی است، که این مسأله قابلیت پاسخگویی را در چهارچوب اصول و مفاهیم مدیریت برای 

های علم مدیریت استراتژی را چگونگی  های اجرایی دارد. تئوریسین اهداف و وظایف سازمانی و برنامه

 تخصیص مطلوب منابع کمیاب جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کردند. استراتژی، تعیین کننده ی

 نی در یک نظام سازمانی زمینه های فعالیت در محیطی است پیچیده و پویا و ابزاری است که به عنصر انسا
 ــــــــــــــــــــــ

1- Kıyak, Bozaykut, Güngör & Aktas 
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حیات بخشیده، افراد را به حرکت وامی دارد. استراتژی، تعیین کننده ی انجام فعالیت هایی است برای تحقق 

 (.3، ص 1393ابرقویی، و دستیابی به اهداف و امروزه، کامالً ضروری به نظر می رسد)نایب زاده و ساالری 

 

 مدل های تفکر استراژیکـ  7ـ  2
طی تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی تفکر استراتژیک، محققان برای استقرار این تفکر مدل هایی         

و الگوی  3(، الگوی گری هامل2001)2(، الگوی پیتر ویلیامسون1996)1را پیشنهاد کردند. الگوی موریسی

( نمونه هایی از این الگوها هستند. 2010( و الگوی یادگیری تفکر استراتژیک کیسی و گلدمن)1998لیدکا)

هر یک از این الگوها، دارای ویژگی های خاص خود بوده و از منظر خاصی به این رویکرد نگریسته اند، 

بر توانمندسازی از طریق توسعه ی  هرچند وجه مشترک آنها نیز قابل توجه است. تأکید الگوی ویلیامسون

قابلیت ها و شناخت بازار است. گری هامل ایجاد شور و شوق تازه در سازمان را برای خلق دیدگاه های 

جدید استراتژیک توصیه می کند و لیدکا تمرکز انرژی سازمان بر اهداف را امری حیاتی می داند. علی رغم 

یادگیری به عنوان اساس درک رفتار بازار و به کارگیری ان در این تفاوت ها، همه ی الگوهای مذکور بر 

ای  گیری استراتژیک سازمان تأکید داشته اند. اکثر مطالعات محققان در سطح فردی بوده و کمتر مطالعه جهت

در سطوح سازمانی انجام شده است. مدل لیدکا اگرچه بیشتر سطح فردی را در نظر می گیرد، ولی او بیان 

افراد برای بهره گیری از تفکر استراتژیک نیازمند بستر سازمانی هستند که حامی این نوع تفکر و  می کند که

 (. 101و  102، صص 1392سلطان پناه، و  گفتگوی استراتژیک در سطح سازمان باشد)گل محمدی کفچه

را در نظر می گیرد  ، مدلی دوسطحی از تفکر استراتژیک ارائه کرد که از یکسو قابلیت های فردی4بون        

و از سوی دیگر فرآیندهای سازمانی مؤثر بر آن را بررسی می کند. این مدل، در دو سطح فردی و سطح 

اندازی از آینده ی  سازمانی بیان شد که سطح فردی شامل درک کلی از سازمان و محیط آن، خالقیت و چشم

تفاده از ابتکار کارکنان می باشد)بون، سازمان و سطح سازمانی آن شامل ترویج گفتگوی استراتژیک اس

(. همچنین، بون در مطالعه ی بعدی خود سطح سومی را به تفکر استراتژیک اضافه کرد که هدف آن 2001

 (.2005بررسی تعامالت گروهی مؤثر بر تفکر استراتژیک می باشد)بون، 

بررسی نموده، مدل سازمانی تفکر در ایران نیز تنها مدلی که تفکر استراتژیک را در سطح سازمان         

( است که عوامل تفکر استراتژیک را در دو دسته عوامل محتوایی 1387سرشت و کفچه) استراتژیک رحمان

انداز و تفکر سیستمی و عوامل فرآیندی  و عوامل فرآیندی در نظر می گیرد. عوامل محتوایی خالقیت، چشم

 (.102، ص 1392پناه،  سلطانو  محمدی کفچه اند)گل راتژیکنیز ارتباطات استراتژیک و تجزیه و تحلیل است
 ـــــــــــــــــــ

1 - Morrisey 

2 - Williamson, P 
3 - Hamel, G 

4 - Bonn 
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 در اینجا، به برخی از مهم ترین مدل های تفکر استراتژیک اشاره می گردد :        

 

 ـ مدل مینتزبرگ 1ـ  7ـ  2

تفکر استراتژیک را نوعی تفکر معرفی می کند که سایر انواع تفکر جانبی و تفکر استقرایی  1مینتزبرگ        

 (.1995و شهود و خالقیت پیش نیاز آن هستند)مینتزبرگ، 

 
 ( : مدل تفکر استراتژیک مینتزبرگ1ـ  2)شکل 

 

 ـ مدل لیدکا 2ـ  7ـ  2

طلبی(  گرایی)فرصت لیدکا، پنج عنصر دیدگاه سیستمی، هدفمند بودن)تمرکز بر هدف(، فرصت        

سازی( را که در تعامل با یکدیگر  هنگام تولید)تفکر در زمان( و آزمون فرضیه)فرضیه هوشمندانه، تفکر به

 قرار زیر است :تفکر استراتژیک را به وجود می آورند، معرفی می کند. تشریح این پنج عنصر به 

 ـ نگرش سیستمی : 1

متفکر استراتژیک، تفکری چندگانه دارد. او می تواند عوامل مختلف را به طور همزمان ارزیابی کند          

و ارتباط بین آنها را تشخیص دهد. جهت گیری متفکر استراتژیک کل نگر است، به طوری که ابتدا کل و 

این تفکر مهارت دارند، می توانند نتایج تصمیمات و اقدامات را به سپس جزء را می بیند. افرادی که در 

 (.1998طور مؤثری پیش بینی کنند)لیدکا، 

 

 
 ــــــــــــــــ

1 - Mintzberg 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



33 
 

 ـ تمرکز بر هدف : 2

تفکر استراتژیک جهت حرکت را مشخص می کند و آن را در کانون توجه قرار می دهد، تمرکز بر          

 ن را می دهد تا انرژی خود را به طور مؤثر و نافذ هدایت کند، در برابر پراکندگی و آشفتگی هدف این امکا

 پایداری کند و این وضعیت را تا زمان رسیدن به هدف نهایی حفظ نماید)همان(.

 ـ فرصت جویی هوشمندانه : 3

کشف فرصت ها و بهره گیری از آن با استفاده از تجارب و درک شرایط مناسب، یک اصل مهم در         

تفکر استراتژیک است. متفکران استراتژیک برای آنکه در زمان مناسب در بهترین مکان باشند، دارای 

ه نهایت استفاده را هوشیاری باالیی هستند و برای رسیدن به مقصود مورد نظر، از فرصت های به دست آمد

می کنند و در تصمیم گیری ها انتخاب مناسبی را صورت می دهند. در تفکر استراتژیک باید همیشه به دنبال 

ها بود. فرصت عبارت است از منطقی که عناصر تحقیق آن ناقص فراهم شده باشد. فرصت، بالقوه  فرصت

ر یا عناصر پنهان به عناصر موجود اضافه شوند. آید که عنص برای همه وجود دارد، اما زمانی به فعل درمی

شود و سپس با تشخیص قواعد حاکم بر آن تکامل  ها از پی بردن به منافع نهفته در آنها آغاز می درک فرصت

بینی آینده بستگی دارد. بنابراین،  می یابد. استفاده از فرصت های مناسب به شناخت محیط و توانایی در پیش

استراتژیک مشاهده و گفتگوی دایم برای کسب اطالعات و تحلیل آنهاست. این کار در بخش مهمی از تفکر 

اند. برای به فعل درآوردن  نهایت منجر به درک فرصت ها می شود، اما منافع نهفته در این فرصت ها بالقوه

 (.151، ص 1394آنها الزم است اقداماتی انجام و راهکارهایی اتخاذ شود)قاسمی و فیضی، 

 تفکر در زمان :ـ  4

 تفکر استراتژیک، تفکری در طول زمان است که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می زند)همان(.        

 ـ فرضیه سازی و آزمون : 5

محوری در تفکر استراتژیک فرضیه سازی و آزمون آن است. در فرضیه سازی یک سؤال  فعالیت        

اگر ...؟ و پس آزمون فرضیه با طرح یک سؤال انتقادی به دنبال می آید. خالق مطرح می شود : چه می شود 

ترکیب سؤال و آزمون)اگر ... پس ...( و تکرار چنین فرآیندی قابلیت کشف ایده ها و ارائه ی راهکارهای 

ی  گیرد. خلق راهکارهای بدیع مستلزم شیوه های گوناگون شکل می بدیع را ممکن ساخته و در پی آن فرضیه

فکر واگرا و برنامه ریزی برای اجرای یک راهکار مستلزم تفکر همگراست. بنابراین، تفکر استراتژیک هم ت

خالق است و هم از ابزار تحلیل بهره می برد. تفکر استراتژیک در پایین ترین سطح خود پیرو تغییرات 

 (.1998ست)لیدکا، محیط و در باالترین سطح خود خالق و پدیدآورنده ی ارزش های جدید در محیط ا
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 ( : مدل لیدکا2ـ  2شکل )

 

 ـ مدل گری هامل 3ـ  7ـ  2

گری هامل یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان رویکردهای نوین استراتژی است. وی الگویی را         

برای تفکر استراتژیک ارائه داده است که درونمایه ی اصلی آن نوآوری است. هامل نوآوری استراتژی را با 

ای سهامداران تعریف بر« خلق ثروت های جدید»برای مشتریان و « خلق ارزش های جدید»دو مشخصه ی 

می کند و آن را شرط بقا و رشد نگاه ها در محیط پرتحول و ناپیوسته ی امروز می داند. این رویکرد، به 

مفهوم راهکارهای پیچیده نیست و برعکس در محیط های پیچیده نظم از قواعد ساده ولی عمیق برمی خیزد. 

ال پدیدار شدن استراتژی های نوآورانه را افزایش در این نگرش به جای این سؤال که چگونه می توان احتم

 داد و چگونه می توان این پدیده ها را محقق ساخت، باید :

 ـ به صداهای جدید گوش دهید. 1

 ـ محاورات جدید را برقرار سازید. 2

 ـ شور و شوق تازه در سازمان ایجاد کنید. 3

 ـ از تجربه ای جدید استقبال کنید. 4

 (.1998جدید را برای سازمان ترسیم کنید)هامل، ـ چهارچوب فکری  5

 
 ( : مدل گری هامل3ـ  2) شکل
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 ـ مدل پیتر ویلیامسون 4ـ  7ـ  2

ی خالقیت استراتژیک است، ولی برای تفکر استراتژیک  پیتر ویلیامسون، صاحبنظر برجسته در زمینه        

 اند از : عبارتالگوی گزینه های آینده را ارائه کرده است. این گزینه ها 

 های پنهان را آشکار سازید. ـ محدودیت 1

 ـ فرآیندهای الزم را ایجاد کنید. 2

 ها را بهینه کنید. ـ سبد گزینه 3

 (.154ـ  156، صص 1394جویی را تلفیق کنید)قاسمی و فیضی،  ریزی و فرصت ـ برنامه 4

الگوهای تفکر استراتژیک علی رغم تفاوت در زاویه ی نگرش به استراتژی و تفکر استراتژیک، بر         

 ی فهم و بصیرت نسبت به مشتری و بازار تأکید دارند)همان(. عنوان روش مؤثر توسعه یادگیری به

 
 : تحوالت محیطی در محدوده ی دانش و قابلیت سازمان Aـ 

 : تغییر شرایط بازار با محدودیت ادراکی سازمان نسبت به نیازهای جدید مشتری Bـ 

 : محدودیت قابلیت پاسخگویی به نیازهای جدیدی مشتری Cـ 

 ( : مدل پیتر ویلیامسون)دانش سازمان نسبت به بازارهای جدید بالقوه(4ـ  2شکل )

 

 ـ مدل گلدمن 5ـ  7ـ  2

آخرین مطالعه در این زمینه را انجام داده است. این مدل، « متفکر استراتژیست شدن»گلدمن با عنوان         

ادغامی است از همه ی مطالعات و مدل هایی که تاکنون معرفی شده اند. آینده نگری واژه ی جدیدی به 

مدل لیدکا( و تفکر بلندمدت)در  نظر می رسد، اما مفهومی قدیمی است که با عناوینی چون هدفمند بودن)در

 (.2005مدل هندفورد( به آنها اشاره شده بود)گلدمن، 
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 ( : مدل گلدمن5ـ  2شکل )

 

 ـ مدل کیسی و گلدمن 6ـ  7ـ  2

کیسی و گلدمن طی مطالعه در مورد تفکر استراتژیک، مدلی را برای یادگیری تفکر استراتژیک ارائه         

کردند. این مدل، به طور کلی بر شرح دیدن و شناسایی مبرم استراتژی و ساختن و اجرای استراتژی است. 

عنوان می کنند. « تراتژیک در عملتفکر اس»برای جدا کردن تفکر استراتژیک از استراتژی، آنها این کار را 

سازی، آزمایش و پرسش است. این مؤلفه ها با عناصر اصلی یادگیری تجربی  اجزای این مدل پاالیش، مفهوم

(ELT(و تئوری یادگیری غیررسمی )ILTهمخوانی دارد. در این مدل، چرخه )  ی تفکر استراتژیک فرآیندی

دآوری ادبیات استراتژی، شناخت و آموزش بزرگساالن، قادر به تکرارشونده، تعاملی و پویاست. آن دو با گر

های فردی، تجارب  تئوریزه و توسعه ی تفکر استراتژیک براساس پنج عامل فرآیند تفکر استراتژیک، تفاوت

 (.2010کاری، تأثیرگذاران سازمانی و خلق دانش، شدند)کیسی و گلدمن، 

به عنوان یک پدیده، قابل یادگیری می داند روش های  مدل کیسی و گلدمن تفکر استراتژیک را        

مختلفی را برای تحقق این موضوع پیشنهاد می کند. نخست اینکه، مدیران می توانند به دیگران کمک کنند تا 

عادات و خواسته های خود را در ارتباط با توسعه ی توانایی تفکر استراتژیک درک کنند. دوم، مدیران     

ه های کاری در پی بگیرند که تفکر استراتژیک را توسعه دهند و سوم اینکه، رهبران می توانند توانند تجرب می

فرآیندهای سازمان و جلسات برنامه ریزی استراتژیک را با عواملی که مربوط به توسعه ی تفکر استراتژیک 

 (.101، ص1392است، ترکیب کنند)گل محمدی، محمدی و برومندان، 
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 : مدل کیسی و گلدمن)تفکر استراتژیک در عمل(( 6ـ  2شکل )

 

 
 ( : مدل کیسی و گلدمن)الگوی یادگیری تفکر استراتژیک(7ـ  2شکل )

( نشان می دهد، سهم فرآیند تفکر استراتژیک)قسمت راست مدل( نسبت به 7ـ  2همچنانکه شکل )        

 عناصر دیگر تأثیرگذاتر و آموزنده است.

 

 تژیکااستر مدل رهبریـ  7ـ  7ـ  2

 شش معیار اساسی رهبری استراتژیک عبارت اند از :        

 ـ تعیین مسیر استراتژیک 1

 های اصلی ـ بهره برداری و حفظ شایستگی 2

 ی انسانی ی سرمایه ـ توسعه 3

 ـ حفظ فرهنگ همکاری اثربخش 4
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 های اخالقی ـ تأکید بر شیوه 5

 ـ ایجاد کنترل های استراتژیک. 6

ستگی های اصلی، منابع و قابلیت هایی اند که به عنوان مزیت رقابتی سازمان شناخته می شوند. شای        

سرمایه ی انسانی، به عنوان دانش و مهارت های نیروهای سازمان)کارکنان به عنوان یک سرمایه ی 

که های ارزشمند( تعریف شده است. فرهنگ سازمانی، با الگوهای تصمیم گیری، اقدامات و ارتباط و شب

ارتباطی مورد مالحظه قرار می گیرد. اخالق، مجموعه ای از استانداردهای رفتار درست می باشد و رهبران 

استراتژیک بر رفتارهای اخالقی در سازمان تأکید می ورزند. مراقبت ها، برای کمک به سازمان ها در 

ی اقدامات  رل استراتژیک، در زمینهاطمینان از دستیابی به پیامدهای مطلوب استراتژیک ضرورت دارند. کنت

 (.2012استراتژیک به منظور دستیابی به پیامدهای مطلوب و مناسب تمرکز دارند)وندی لیر، 

 
 ( : مدل رهبری استراتژیک8ـ  2شکل )

 

 کلیدی تفکر استراتژیک ویژگی هایـ  8ـ  2
تفکر استراتژیک پاسخی است به نیازهای فزاینده ی سازمان در تطابق با محیطی که پنج ویژگی زیر را         

 داراست :

 ـ عدم قطعیت 1

 ـ ابهام 2

 ـ رقابت روزافزون 3

 ـ آشوبناکی 4

 (.173، ص 1392ـ سرعت)لشکربلوکی،  5

به اعتقاد محققان، مهم ترین ویژگی تفکر استراتژیک، نگرش تمام نگر به فضای کسب و کار است.         

در شرایط پیچیده با تغییرات غیرخطی که قضاوت برمبنای الگوهای ساده شده می تواند گمراه کننده باشد، 

 گیری دوحلقه ای است. در تکیه بر نمای کلی از موضوع، مؤثرتر خواهد بود. ویژگی مهم دیگر آن، یاد
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رویکردهای معمول، یادگیری سازمانی با بهره گیری از نظام بازخور و در چهارچوب قواعد حاکم حاصل 

می شود. در تفکر استراتژیک، خود قواعد نیز در یک چرخه ی یادگیری تکامل پیدا می کنند)حلقه ی 

است. با این دیدگاه، در یک سازمان،  بازخور دوم(. کارکرد اصلی تفکر استراتژیک، خلق چشم انداز

 (.93، ص 1392استراتژیست چشم انداز خلق می کند و نه برنامه ریزان)گل محمدی، محمدی و برومندان، 

 تفکر استراتژیک در سطح فردی دارای سه ویژگی زیر می باشد :        

ی خرده سیستم های ـ درک کاملی از سازمان و محیطش و در کنار آن، تشخیص پیوند و پیچیدگ 1

 سازمان)تفکر سیستمی(

 ـ خالقیت برای ارائه ی ایده های جدید، یا به کارگیری مجدد ایده های قبلی با روشی متفاوت 2

 (.2001ـ چشم اندازی برای آینده ی سازمان)بون،  3

 

 ـ عناصر اساسی تفکر استراتژیک 9ـ  2
صاحبنظران معتقدند، عناصر نفکر در سمت راست مغز ازجمله، خالقیت، جستجوگری و کارآفرینی،         

اجزای طراحی استراتژی و یا به عبارتی تفکر استراتژیک هستند. سه جنبه ی زیر برای تفکر استراتژیک در 

 نظر گرفته شده است :

 خصوص مسائل سازمانی ـ گستردگی حوزه ی مورد توجه فرد به هنگام تفکر در 1

 ـ افق زمانی در تصمیمات 2

ـ افراد کلیدی که در سازمان از قابلیت تفکر استراتژیک بهره ند هستند و همچنین، میزان استفاده ی آنها از  3

 (.94، ص 1392سیستم های رسمی برنامه ریزی)گل محمدی، محمدی و برومندان، 

شده توسط پژوهشگران حوزه ی تفکر استراتژیک، عناصر کلیدی با توجه به تعریف و الگوهای ارائه         

 سازه ی تفکر استراتژیک که بیشتر مورد تأکید قرار گرفته اند، عبارت اند از :

 ـ تمرکز بر هدف و داشتن چشم انداز

 ـ ابتکار و خالقیت

 ـ شهود

 ـ تفکر سیستمی

 ـ دید کل نگر

 ـ تفکر در زمان

 ـ توجه به محیط
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 نفعانـ توجه به ذی 

 ـ توجه به دیالوگ و ارتباطات

 ـ فرصت طلبی هوشمندانه

 ـ فرضیه محور بودن

 ـ حل مسأله

 (.1390ـ پیش فعال بودن و خلق محیط)آقاجانیان و رستمی، 

 

 ـ مهم ترین عوامل اثربخشی تفکر استراتژیک 10ـ  2
مه ریزی و تفکر استراتژیک در به اعتقاد کارشناسان و پژوهشگران، عوامل کلیدی موفقیت اجرای برنا        

 سازمان ها عبارت اند از :

 ـ تگرش فکری : 1

های فعلی)محدوده ی آسایش( را تغییر داده و خط مرزهای جدید و وسیعی را برای تفکر،  پارادیم        

مثبت بر ریزی، فعالیت، ارزیابی و بهبود مستمر، تعیین کنید. باید دو موضوع را مد نظر داشت : تأثیر  برنامه

 (.48، ص 1387جامعه و از طریق بهبود کیفیت زندگی، سود در بلندمدت)ایرانزاده، صباحی و عماری، 

 ـ نتایج در مقابل روش ها و ابزارها : 2

بین هدف)چه( و وسیله)چگونه( فرق قائل شوید. نتایج را در سطوح مگا، ماکرو و میکرو که مطلوب         

نتخاب چگونگی دستیابی به آن، برنامه ریزی کنید. تمایز بین اهداف و شماست مشخص کنید و قبل از ا

 (.1387وسیله، خصیصه ی دیگر یک متفکر استراتژیک است)حمیدی زاده و معتمدی، 

 ـ ارتباط بین مگا، ماکرو و میکرو : 3

ج، روی طبقات در میان سطوح برنامه ریزی مگا، ماکرو و میکرو، پیوند ایجاد کنید. هر سطح ار نتای        

 (.96، ص 1392متفاوت، اما مرتبط از ارباب رجوع تمرکز می کند)گل محمدی، محمدی و برومندان، 

 ـ چشم انداز ایده آل : 4

همه ی مقاصد تعیین و آینده دوباره ساخته می شود. اگر بخواهیم هر نتیجه ی مفیدی را به شکل         

، نخست باید درباره ی آن خیال پردازی کنیم. زمانی که سه ملموس و قابل اندازه گیری به دست بیاوریم

سطح برنامه ریزی با نتایج مرتبط وجود دارد، متفکران استراتژیک باید برای هر کدام از اینها مقاصد مرتبطی 

را با واژه های قابل اندازه گیری، تعریف کنند. برای حصول اطمینان از تغییر در پارادیم ها و تغییر وضعیت 

 جود، باید در زمان تعیین مقاصد و ایجاد تعهد، دلیر و بی باک بوده و آینده را صرف نظر از موانع موجود مو
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 (.50، ص 1387و از دیدگاه نتایجی که باید حاصل شوند، تعیین کرد)ایرانزاده و همکاران، 

 ـ اهداف کمی قابل اندازه گیری : 5

اساسی برای برنامه ریزی و بهبود مستمر استفاده کنید. توسعه ی  انداز مطلوب به عنوان پایه و از چشم        

اهداف قابل اندازه گیری در سطوح سه گانه و نتایجی که به صورت سیستماتیک به عنوان زنجیره ی ارزش 

 (.1387افزوده به هم مرتبط شده اند)حمیدی زاده و معتمدی، 

 ـ نیاز : 6

عنوان شکاف       نیاز را به عنوان شکاف بین نتایج موجود و نتایج مورد انتظار تعریف کنید، نه به        

 (.52، ص 1387درک شده در داده ها و فرآیندها)ایرانزاده و همکاران، 

 

 ـ فنون تقویت تفکر استراتژیک 11ـ  2
به منظور افزایش مهارت تفکر استراتژیک در بین مدیران، به ویژه مدیران ارشد سازمان ها فرامین و         

فکرافزارهای مختلفی از سوی صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ی تفکر استراتژیک ارائه شده، که در اینجا 

 به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد :

 ـ فرمان اول : 1

 تیت متمرکز)هدف گیری و هدف گرایی( داشته باشید.        

 ـ فرمان دوم : 2

 در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته باشید.        

 ـ فرمان سوم : 3

 متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایزکننده باشد و ممتازکننده        

 ـ فرمان چهارم : 4

 جستجوی فرصت و منفعت استراتژیک باشید.در هر رخداد و روندی، در         

 ـ فرمان پنجم : 5

 همیشه خاطره های متعدد از آینده در ذهن سازمان داشته باشید.        

 ـ فرمان ششم : 6

 سیستم خلق ارزش را از نو بیافرینید.        

 ـ فرمان هفتم : 7

 دایره ی انتخاب ها و گزینه های خود را گسترش دهید.        
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 ـ فرمان هشتم : 8

 مدام فرضیه پردازی و فرضیه آزمایی کنید.        

 ـ فرمان نهم : 9

 بازی را برد برد تداعی کنید.        

 ـ فرمان دهم : 10

 (.1392چرخه های زاینده و پاینده ایجاد کنید)لشکربلوکی،         

 

 ـ مهارت های تفکر استراتژیک 12ـ  2
 ـ مهارت اول : 1

متفکرین راهبردی قابلیت استفاده از قسمت چپ مغز)بخش منطق( و قسمت راست مغز)بخش         

خالقیت( خود را دارند. ایجاد این مهارت نیازمند اعتمادبه نفس و تمرین است می تواند به طرز شگرفی 

 ارزشمند باشد.

 ـ مهارت دوم : 2

چشم انداز فردی متمرکز که به صورت شفافی تعریف  آنها توانایی پروراندن یک چشم انداز کاری و        

شده است را دارند. آنها در زمینه ی اندیشیدن در قالب یک هدف راهبردی و همچنین تدوین چشم انداز 

 نهارت دارند. آنها هر دو مهارت را دارند و از این دو مهارت برای کامل کردن دیگری، استفاده می کنند.

 ـ مهارت سوم : 3

آنها توانایی تعریف شفاف از اهدافشان و تدوین یک برنامه ی عملیاتی راهبردی که هر هدف را به         

عملیات مختلف تقسیم کند و هر عملیات شامل مجموعه ای از منابع مورد نیاز و زمان اجرایی مشخص 

 باشد را دارند.

 ـ مهارت چهارم : 4

هایشان  پذیری در برنامه میزان پیشرفت، توانایی ایجاد انعطافآنها با خلق معیارهایی برای بازنگری در         

 دهند. ها مورد استفاده قرار می را دارند. در صورت نیاز، این معیارها را برای تشخیص فرصت بازنگری برنامه

 ـ مهارت پنجم : 5

م را تشخیص آنها به طرز شگفت انگیزی آگاه و باهوش هستند. نشانه های درونی و بیرونی سیست        

خواهند داد و با زیرکی از این نشانه ها برای راهبری مسیرهای آینده و تحقق فرصت ها برای خودشان و 

 سازمانشان بهره مند می شوند. متفکرین راهبردی بزرگ، به چیزی که بیان می شود، گوش خواهند داد و 
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خواهند کرد، به نحوی که اطالعات بسیار متوجه خواهند شد و هر آنچه را که می توانند، مطالعه و مشاهده 

 (.30و  31، صص 1394مفیدی را به دست خواهند آورد)سنائی زاده و طاهری، 

 ـ مهارت ششم : 6

آنها متعهد به آموختن در طول زندگیشان هستند و از هر تجربه ای درسی می آموزند. آنها تجربیاتشان         

 ندیشیدن بهتر در مورد مسائل راهبردی به کار می برند.را در راستای توانمندسازی خویش برای ا

 ـ مهارت هفتم : 7

بهترین و بزرگترین متفکرین راهبردی برای خود زمان استراحت قائل می شوند. این کار باعث بهبود         

 و توسعه ی قدرت تفکر می شود.

 ـ مهارت هشتم : 8

ه های دیگران باشند و ممکن است از یک استاد، یک آنها خود را ملزم می کنند که جویای توصی        

پیشکسوت، یک گروه مشاوره ای همتراز یا گروه های دیگر که قابل اعتماد بوده و ایده های مناسبی را ارائه 

 می دهند، استفاده می کنند.

 ـ مهارت نهم : 9

بلندمدت قابل حصول است،  آنها با درکی از واقعیت و با صادق بودن در مورد اینکه چه چیزی در        

 توانایی متوازن کردن مقادیر عظیم ایده های خالقانه را دارند.

 ـ مهارت دهم : 10

آنها توانایی این را دارند که پیشداوری نکنند و وقتی که ایده ها در آغاز شکل می گیرند، به خودشان         

اجازه نمی دهند که با قضاوت خودشان یا دیگران، عقب نگهداشته شوند یا محدود شوند. این کار، به 

اق دارد. بعد از اینکه طوفان خصوص در طول هر طوفان فکری برای تأمین جریانی از ایده های بزرگ مصد

 فکری به نتیجه رسید، فرصت برای آزمودن ایده ها وجود دارد.

 ـ مهارت یازدهم : 11

ها هجوم نبرند. ایده ها و   آنها توانایی این را دارند که بردبار باشند و به سمت نتایج و قضاوت        

و برای حصوص به موفقیت های بزرگ در آینده اندیشه های بزرگ نیازمند زمان هستند تا پرورانده شووند 

 (.12، ص 1390و رسیدن به چشم انداز تعریف شده ی شما به کار روند)غفاریان و کیانی، 
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 موانع مهم تفکر استراتژیکـ  13ـ  2
به اعتقاد صاحبنطران، مهم ترین موانع و درحقیقت، چالش های ایجاد و تقویت تفکر استراتژیک در         

 مان ها عبارت اند از :ساز

 : ـ نداشتن دیدگاه سیستمی 1

معموالً، مدیران یا جزءنگرند یا کل نگر. این دو الزم و ملزوم هم هستند و نباید در تفکر راهبردی          

این دو را از هم جدا کرد، بلکه باید هوشمندانه با ترکیب این دو، سیستمی بودن را تجربه کرد. درواقع، 

 دیدگاه سیستمی، تفکر راهبردی معنا نمی یابد. بدون داشتن

 : ـ عدم استفاده از مدیریت مشارکتی 2

مدیرانی که به قابلیت تفکر راهبردی مجهزند، قادرند سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خالقانه         

 برای موفقیت سازمان تشویق کنند.

 : ـ عدم دسترسی به اطالعات صحیح و به هنگام 3

در دنیای امروز که لحظه ها سرنوشت ساز هستند، دسترسی به اطالعات درست و به هنگام همانند         

یافتن مرواریدی در اعماق دریاهاست و بی اغراق می توان گفت شاهرگ حیاتی بقای سازمان ها محسوب 

 می شود.

 : ـ رفتارها و رویکردهای مدیران 4

های دور( با  یه بر تجریه، همانند یک کاپیتان قدیمی کشتی)در سالبرخی مدیران هنوز فقط با تک        

خواهند سازمان  حدس و گمان)شم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( و نیز شاید با تکیه بر اندکی خرافات می

خود را به سرمنزل مقصود برسانند. آنها هنوز به ضرورت استفاده از برنامه ریزی راهبردی و در مرتبه ی 

های سنتی را بیشتر ترجیح می دهند که ناگفته  روی از سیستم اند و دنباله تر، تفکر راهبردی پی نبرده تخصصی

ها و  هم در سازمان پیداست تنها برخی از افراد که تجارب باالیی دارند، شاید توانایی الزم برای این کار، آن

های( ایشان نیز  زنی های)گمانه وی روشر مؤسسات کوچک را دارا باشند که البته با تعویض مدیریت، دنباله

 به مشکل برمی خورد.

 : ـ کمبود و فقدان مدیران کلیدی 5

مدیران شش دانگ دارای خالقیت و نیروی ریسک پذیری باالیی هستند، به کار گروهی عالقه مندند         

رای هوشمندی تجاری و روحیه ی مشارکت را در امور خود جاری می کنند و با وجود تمامی این موارد، دا

 یعنی ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری راهبردی هستند.
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 : ـ عدم همسویی مدیران 6

مدیران همواره در همسو کردن اعضای سازمان به مشکل برمی خورند، که این مشکل شاید ناشی از         

اد کارکنان به مدیریت اشاره کرد. بروز عوامل گوناگونی باشد که ازجمله ی آنها می توان به پایین بودن اعتم

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تقویت روحیه ی اعتماد در میان کارمندان، یکی از مهم ترین عوامل 

 ایجاد یکپارچگی، پویایی و تحرک در محیط کار به شمار می آید.

 : ـ نبود فرهنگ سازمانی مشوق 7

فرهنگ سازمانی شاید نیرویی پیش برنده و سلب کننده باشد. فرهنگ سازمانی مشوق، بستری برای         

شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی است تا در پناه آن تفکر راهبردی حاصل آید. اگر فرهنگ با تغییرات 

ر آن فرهنگ بپردازد، پس همراه نباشد، مشکالت بزرگی ایجاد می شود و مدیریت ناگریز باید نخست به تغیی

 (.373ـ  375، صص 1393نقش بزرگی دارد و لزوم توجه بیشتر و بیشتر را می طلبد)شریفی و همکاران، 
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 ـ پیشینه ی تحقیق 14ـ  2
 ـ تحقیقات داخلی 1ـ  14ـ  2

بررسی رابطه ی بین تفکر »( در تحقیق خود با عنوان : 1396یعقوبی، تیمورزاده، ثالثی و توکلی)        

دریافتند که، بین تفکر « استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

جود دارد، یعنی هر چقدر تفکر استراتژیک و بهره وری و نوآوری مدیران مورد مطالعه رابطه ی معناداری و

استراتژیک در بین مدیران سازمان بیشتر باشد، نوآوری و بهره وری در سازمان هم افزایش می یابد و با 

کاهش تفکر استراتژیک، از میزان بهره وری و نوآوری در سازمان کاسته شده و باعث رکود و عدم موفقیت 

 آن می شود.

بررسی رابطه ی بین ابعاد تفکر استراتژیک »( در تحقیق خود با عنوان : 1395قربانی و قاسم زاده)        

دریافتند که، بین تفکر « مدیران و میزان آمادگی برای تحول سازمانی در فرودگاه های استان خراسان رضوی

استراتژیک و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین بعد تفکر 

ستمی و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین عزم استراتژیک و سی

میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین بعد پیشروی براساس رویکرد 

ارد. بین فرصت طلبی علمی و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود د

هوشمندانه و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین بعد تفکر در 

 زمان و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

ی تأثیر تفکر سیستمی و بررس»( در تحقیق خود با عنوان : 1395رهنورد، محمدی فاتح و محمدی)        

« مثبت اندیشی بر عملکرد شغلی کارکنان)مطالعه ی موردی : واحدهای ستادی شهرداری مرکزی تهران(

دریافتند که، سطح تفکر سیستمی، سطح مثبت اندیشی و سطح عملکرد شغلی کارکنان ستاد مرکزی 

ر عملکرد شغلی کارکنان ستاد شهرداری تهران در وضعیت مطلوبی است و تفکر سیستمی و مثبت اندیشی ب

 مرکزی شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد.

بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری »( در تحقیق خود با عنوان : 1395دیانت نژاد و ایرج پور)        

پنج  دریافتند که، تفکر استراتژیک و« سازمانی مدیران و معاونان اداره ی کل آموزش و پرورش شهر قزوین

طلبی هوشمندانه، عزم استراتژیک، پیشروی براساس رویکرد علمی و تفکر  رکن آن)تفکر سیستمی، فرصت

 در طول زمان( بر نوآوری سازمانی مؤثرند.

تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت »( در تحقیق خود با عنوان : 1395حاجی حسینی، آقاجانی و شوقی)        

دریافتند که، تفکر استراتژیک و ابعاد آن)دید سیستمی، « فاضالب استان یزد تغییر سازمانی در مراکز آب و
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تمرکز بر هدف، فرصت جویی هوشمندانه، تفکر در زمان، فرضیه محوری( بر ظرفیت تغییر سازمانی در 

 مراکز آب و فاضالب استان یزد مؤثر بود.

وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن  بررسی»( در تحقیق خود با عنوان : 1394موسوی و بردیافر)        

یافتند که، مدیران انجمن گردشگری به این نتیجه دست « گردشگری ورزشی کشور براساس مدل جین لیدکا

محور و تفکر در طول  طلبی هوشمندانه، تفکر فرضیه ورزشی در نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، فرصت

را دارا بودند. با اینکه مدیران انجمن گردشگری ورزشی در ابعاد ترتیب، از بیشترین تا کمترین میزان  زمان به

دهنده ی تفکر استراتژیک حد متوسط تا زیادی داشتند، اما نیازمند برنامه ریزی بیشتر جهت تقویت  تشکیل

 این ابعاد هستند. به عالوه، سابقه ی کار بیشترین نقش مؤثر در تفکر استراتژیک مدیران را داشت.

نقش آفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد »( در تحقیق خود با عنوان : 1394ئی و قجاوند)مال        

دریافتند که، بین رهبری استراتژیک و مؤلفه های آن با « سازمانی)مورد مطالعه : صنعت برق استان اصفهان

ستراتژیک، چهار مؤلفه ی ی مثبت و معناداری وجود دارد. از بین مؤلفه های رهبری ا عملکرد سازمانی رابطه

    مسیر استراتژیک، توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ همکاری اثربخش و کنترل های استراتژیک قابلیت 

 پیش بینی ابعاد عملکرد سازمانی را داشتند.

بررسی رابطه ی تفکر راهبردی و عملکرد »( در تحقیق خود با عنوان : 1393شریفی و همکاران)        

دریافتند که، بین تفکر راهبردی و « رد مطالعه : کارکنان کتابخانه های دانشگاه دولتی استان ایالم(کارکنان)مو

عملکرد کارکنان در دانشگاه دولتی استان ایالم رابطه ی مستقیم، مثبت و معنداری وجود دارد. بین هر یک از 

د علمی، فرصت طلبی ابعاد تفکر راهبردی)نگرش سیستمی، عزم راهبردی، پیشروی براساس رویکر

هوشمندانه و تفکر در زمان( به صورت تک تک و بدون تعامل با یکدیگر، با عملکرد کارکنان رابطه ی 

 مستقیم، مثبت و معناداری بود.

تفکر استراتژیک »( در تحقیق خود با عنوان : 1391داشگرزاده، حق شناس کاشانی و مهدی نژاد)        

با بررسی تأثیر تفکر « ن)در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی(مدیران و توانمندسازی کارکنا

استراتژیک مدیران بر توانمندسازی کارکنان  سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی دریافتند که، تفکر 

ارد. استراتژیک مدیران بر توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی تأثیر معناداری د

تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف، فرضیه مداری، فرصت جویی هوشمندانه و تمرکز در زمان مدیران بر 

توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی تأثیر معناداری دارد. تفکر استراتژیک مدیران 

 ب کار گروهی، ارتقای انگیزشی بر ایجاد فضای اشتیاق، ایجاد حس مالکیت، تبدیل مدیریت به رهبری، ترغی
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و توسعه ی نظام های بازخور عملکرد جهت توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی 

 مؤثر است.

تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر »( در تحقیق خود با عنوان : 1390پورصادق و یزدانی)        

دریافتند که، ایجاد هم افزایی با ترکیب « توسط استان آذربایجان شرقیموفقیت شرکت های کوچک و م

استعدادهای مادی و معنوی از ویژگی های مدیران ارشد با قابلیت تفکر استراتژیک بر موفقیت شرکت های 

کوچک و متوسط آذربایجان شرقی مؤثر نیست. تفکر و برنامه ریزی برای آینده از ویژگی های مدیران ارشد 

ابلیت تفکر استراتژیک بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط آذربایجان شرقی مؤثر است. نگرش با ق

فلسفی قوی از ویژگی های مدیران ارشد با قابلیت تفکر استراتژیک بر موفقیت شرکت های کوچک و 

کر متوسط آذربایجان شرقی مؤثر است. خالقیت و کارآفرینی از ویژگی های مدیران ارشد با قابلیت تف

استراتژیک بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط آذربایجان شرقی مؤثر است. روحیه ی برتری طلبی از 

ویژگی های مدیران ارشد با قابلیت تفکر استراتژیک بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط آذربایجان 

متوسط تأثیر به شرقی مؤثر است. قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت های کوچک و 

 سزایی دارد، هر چند که در عمل چندان از آن بهره گرفته نمی شود.

بررسی رابطه ی بین »( در تحقیق خود با عنوان : 1389زارعی متین، جام پر از می، یزدانی و بیریایی)        

دریافتند که، بین  «گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

وکار، مدیران فن آوری اطالعات، کارشناسان فن آوری  گرایش استراتزیک و عملکرد سازمانی مدیران کسب

آوری اطالعات( عضور شورای عالی انفورماتیک رابطه ی  اطالعات در شرکت های فعال در زمینه ی فن

فعالی دارای رابطه ی مثبت و معناداری با  نگری و پیش معناداری وجود دارد. ابعاد تحلیلی، تدافعی، آینده

پذیری و عملکرد سازمانی رابطه ی معناداری نبود و  عملکرد سازمانی آزمودنی ها هستند و بین بعد ریسک

 فعالی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی آزمودنی ها داشت. از بین این ابعاد، گرایش پیش
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 ـ تحقیقات خارجی 2ـ  14ـ  2

: بررسی نقش  تجدید استراتژی»( در تحقیق خود با عنوان : 2014)1کردنائیج، دانایی فرد و دلخواه        

    ی  انداز مشترک، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه دریافتند که، چشم« یادگیری سازمانی

 سزایی دارد.های کارکنان بر نوسازی راهبردی تأثیر به  شایستگی

دریافت که، عواملی بر « مدیریت بازاریابی استراتژیک»( در تحقیق خود با عنوان : 2014)2فوکسال        

تفکر استراتژیک در سطح سازمانی و در زمینه های گوناگون مدیریتی وجود دارند که منجر به بهبود تفکر 

 لکرد بازاریابی رابطه ی مثبتی وجود دارد.استراتژیک می شوند. به طور کلی، بین تفکر استراتژیک و عم

آموزش تفکر استراتژیک : »( در تحقیق خود با عنوان : 2014)3بنیتو ـ آستوالزا و سانچیز ـ لیوپیز        

دریافتند که، آموزش تفکر استراتژیک نقش به سزایی در افزایش تصمیمات استراتژیک و « شواهد تجربی

 دارد و رفتار استراتژیک سازمان ها تحت تأثیر آموزش تفکر استراتژیک است.مشارکت کارکنان در این امر 

تأثیر سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمانی »( در تحقیق خود با عنوان : 2014اوزر و تیناتپ)        

اغل دریافتند که، بین رهبری استراتژیک و عملکرد کارکنان پست های مدیریتی و غیرمدیریتی ش« در ترکیه

 در یک شرکت صادراتی رابطه ی معناداری وجود دارد و رهبری استراتژیک بر عملکرد آنها مؤثر است.

مطالعه ی موردی :  تأثیر رهبری بر عملکرد سازمانی»( در تحقیق خود با عنوان : 2013کارامات)        

کارکنان رابطه ی مثبت و  دریافت که، بین رهبری استراتژیک و عملکرد سازمانی« D & R ارتباط کامبریک

 معناداری وجود دارد و کلیه ی مؤلفه های رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمانی کارکنان مؤثر است.

سوابق و نتایج تفکر استراتژیک، بررسی عوامل »( در تحقیق خود با عنوان : 2013)4یونگ ـ جون بی        

های گوتاگون مدیریت ازجمله، استراتژی بازاریابی،  مؤثر بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی در زمینه

ی آشفتگی بازار و تالطم  یافت که، نتیجهبه این نتیجه دست « مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی

فن آوری، ترویج تفکر استراتژیک در سطح سازمانی است و رابطه ی مثبتی بین تفکر استراتژیک و عملکرد 

 .بازاریابی وجود دارد
بررسی رابطه ی رهبری استراتژیک و همراستایی »( در تحقیق خود با عنوان : 2012وندی لیر)        

ضمن تمرکز بر بدنه ی دانش برای ارتقای « استراتژیک در شرکت های با عملکرد باال در آفریقای جنوبی

رابطه ی مثبت دارد و بر فهم از رهبری استراتژیک دریافت که، رهبری استراتژیک با همراستایی استراتژیک 

 عملکرد سازمانی نیز مؤثر است.

 
 ــــــــــــــــــــ

1 - Kordnaei, Danaeefard & Delkhah 
2 - Foxall 

3 - Benito-Ostolaza & Sanchis-Llopis 

4 - Byeong-Joon 
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در اکوسیستم  کارآفرینی و تفکر استراتژیک»( در تحقیق خود با عنوان : 2012)1زهرا و نامبیسان        

ی پویایی با هم دارند، یعنی مدیرانی که از تفکر  دریافتند که، کارآفرینی و تفکر استراتژیک رابطه« تجارت

 استراتژیک باالیی برخوردارند، کارآفرین تر می باشند.

رابطه ی آینده ی برنامه ریزی راهبردی در بخش آشکار : »( در تحقیق خود با عنوان : 2010)2پویستر        

دریافت که، بین تفکر راهبردی با عملکرد سازمان ارتباط معناداری وجود دارد « مدیریت راهبردی و عملکرد

 و تفکر راهبردی سازمانی می تواند تغییرات بهبود عملکرد سازمان را پیش بینی کند.

یک و مدیریت نوآورانه در بررسی رابطه ی بین تفکر استراتژ»( در تحقیق خود با عنوان : 2006)3نافی        

دریافت که، تفکر استراتژیک با نوآوری و عملکرد نوآورانه ی مدیران « نوار غزه )سالمت(وزارت بهداشت

 حوزه ی بهداشت و سالمت نوار غزه رابطه ی معناداری وجود دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــ

1 - Zahra & Nambisan 
2 - Poister 

3 - Nafie 
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 فصل سوم

 روش شناسی تحقیق
 

 

 

 ـ مقدمه 1ـ  3
ریزی جهت حل  منظور برنامه ضرورت بررسی مسائل اجتماعی به طرق علمی هر روز بیش از پیش به        

عنوان عامل اصلی در پژوهش از نقش حائز اهمیتی  گردد. در این بین، روش تحقیق به این مسائل بیشتر می

ی  شده در درون جامعه تحقیقات اجتماعی الزم است که مباحث نظری گفتهی  باشد. در همه برخوردار می

روش تحقیق های تحقیق معین شود.  ی آزمایش گذاشته شود تا صحت و سقم فرضیه آماری به بوته

پژوهشگر را در مسیری قرار می دهد تا به مطالعه و درک جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بپردازد و او را 

، جامعه ی تحقیق، روش تحقیقدر این فصل، به مواردی چون خطاهای احتمالی آگاه نماید. از بسیاری از 

روش تجزیه و تحلیل و  ابزار گردآوری اطالعات، روش گردآوری اطالعات، نمونه و روش نمونه گیری

 پرداخته می شود. اطالعات

 

 ـ روش تحقیق 2ـ  3
 همبستگی است.ـ ماهیت گردآوری اطالعات توصیفی نظر روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از         

 

 ـ جامعه ی تحقیق 3ـ  3
 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان ی کارکنان ی آماری تحقیق را کلیه جامعه        

ی آزاد ماکو( تشکیل می دهند، که در حال حاضر مشغول به کار در این سازمان هستند. براساس آمار )منطقه

نفر در این سازمان  134انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(، تعداد شرکت 

 نفر زن می باشند. 3نفر مرد و  131مشغول به کار هستند، که 
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 ـ نمونه و روش نمونه گیری 1ـ  3ـ  3

ها از ی انتخاب نمونهی آماری تحقیق نسبتاً کم است، لذا برا با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه       

 روش سرشماری استفاده شده و کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

 

 ـ قلمرو تحقیق 4ـ  3

 ـ قلمرو زمانی 1ـ  4ـ  3

 انجام گرفت. 1397این تحقیق در سال         

 

 ـ قلمرو مکانی 2ـ  4ـ  3

 ی آزاد ماکو( انجام شد. این تحقیق در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه        

 

 ـ روش گردآوری اطالعات 5ـ  3
جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز برای بخش های نظری تحقیق، از روش کتابخانه ای و به صورت         

العات مربوط به بخش های آماری و میدانی هم از توزیع فیش برداری استفاده شده است. برای گردآوری اط

 پرسشنامه بهره گرفته شده است، به این صورت که بعد از اخذ معرفی نامه از سوی دانشگاه آزاد اسالمی

 ،ی آن به مدیریت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو( واحد ماکو و ارائه

ی  ها بین کارکنان این سازمان داده شد و محقق بعد از برگزاری جلسه توزیع پرسشنامهمجوز الزم برای 

توجیهی برای آزمودنی ها، پرسشنامه ها را بین آنها توزیع نمود و بعد از جمع آوری پاسخنامه ها، داده ها با 

 آماری تجزیه و تحلیل آماری شدند. هاینرم افزار

 

 ـ ابزار گردآوری اطالعات 6ـ  3
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در مورد داده ها، از پرسشنامه ی تفکر استراتژیک و پرسشنامه ی         

عملکرد شغلی استفاده خواهد شد. پرسشنامه ی استاندارد تفکر استراتژیک را گلدمن براساس مدل خود و 

عملکرد شغلی توسط نابدل  ی استاندارد های مد نظرش از تفکر استراتژیک ساخته است. پرسشنامه مؤلفه

 طراحی شده است. در ادامه، هر دو مقیاس تشریح می گردد :

( و بر مبنای مدل و مؤلفه های 2005ی تفکر استراتژیک گلدمن : این پرسشنامه توسط گلدمن) ـ پرسشنامه 1

 عبارت دارد. این مقیاس میزان سطح تفکر استراتژیک مدیران را  40تفکر استراتژیک خود او ساخته شده و 
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هوشمندانه طلبی  (، فرصت13ـ  23(، تفکر سیستمی)عبارات 1ـ  12در چهار بعد تفکر مفهومی)عبارات 

اند از :  ی آنها عبارت های مقیاس و نمره سنجد. گزینه ( می33ـ  40نگری)عبارات  ( و آینده24ـ  32)عبارات 

. 1و کامالً مخالفم  2، مخافم 3، تا حدی مخالفم 4تفاوت  ، بی5، تا حدی موافقم 6، موافقم 7کامالً موافقم 

ی این مقیاس تأیید شده و پایایی آن توسط گلدمن با آلفای ا روایی سازه. است 40ـ  280ها بین  ی نمره دامنه

 .(74ـ  77، صص 1392مشایخ و جانبزرگی، ، ، امینی، درگاهیدست آمده است)معمایی به 83/0 1کرونباخ

ی  ( ساخته شده و سه حیطه1386ی عملکرد شغلی نابدل : این پرسشنامه توسط مینا نابدل) ـ پرسشنامه 2

، 13، 11، 10، 9، 3، 1( و رفتاری)عبارات 20و  12، 5(، عاطفی)عبارات 16و  8، 7، 6، 4، 2شناختی)عبارات 

( دارد. در اکثر سؤاالت، شاخص رفتاری لحاظ شده تا بیانگر عملکرد افراد باشد. 19و  18، 17، 15، 14

و هرگز  2ه ندرت ، ب3، گاهی 4، بیشتر اوقات 5اند از : تقریباً همیشه  ی آنها عبارت های مقیاس و نمره گزینه

مثبت است، یعنی سؤال  13گذاری تمام سؤاالت به غیر از سؤال  است. نمره 20ـ  100ها بین  ی نمره . دامنه1

اش  ای این پرسشنامه تأیید شده و اعتبار آن توسط سازنده روایی محتوایی و سازه. معکوس نمره می گیرد 13

 (.144و  145، صص 1387احقر، اکبری و شریفی، )حسینی، ه استدست آمد به 80/0با آلفای کرونباخ 

 

 گیریروایی و پایایی ابزار اندازهـ  7ـ  3
 روایی پرسشنامه ـ  1ـ  7ـ  3

ترتیب ، به این شدبرای تعیین روایی پرسشنامه از روایی نمادی یا صوری استفاده  ،در تحقیق حاضر        

مدیریت و کارشناسان امر قرار داده شد تا در رابطه با روایی اولیه تنظیم و در اختیار اساتید ی که پرسشنامه 

اظهار نظر نمایند. جهت  ،گیرد یا نهنظر است اندازه می پرسشنامه، اینکه سؤاالت طرح شده، آنچه را که مد

های استاندارد که توسط محققان قبلی مورد استفاده باال بردن میزان روایی تحقیق سعی گردید تا از پرسشنامه

 ا نظر استاد راهنما به وجود آمد.تغییرات الزم در سؤاالت ب ،رار گرفته است استفاده شود. سپسق

 

 پایایی پرسشنامهـ  2ـ  7ـ  3

دارد که ابزار  با این امر سروکارو  از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است (قابلیت اعتماد)پایایی        

نتایج یکسانی به دست می دهد. هدف از سنجش پایایی پرسشنامه د حگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه

حقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن تهای مختلف کاربرد داشته باشد.  ها و مکان این است که در زمان

به  ،هایی دیگر انجام شود مکان ها و معتبر باشد و چنانچه توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمان

 ی مشابه دست یابد.جه همان نتی
 ــــــــــــــــــــ

1 - Cronbach 
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ی معیار برای محاسبه  یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی، آلفای کرونباخ است. این        

 می رود و مقادیر باالتر کاره ب ،کندگیری می یص مختلف را اندازهاگیری که خص هماهنگی درونی ابزار اندازه

پرسشنامه از آزمون آلفای برای سنجش پایایی  ،. در این تحقیقستبیانگر پایایی باالی متغیرهاآن  7/0از 

مورد ی  نفر از افراد جامعه  30مقدماتی روی ی  با یک مطالعه ،کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس

( 1ـ  3) د. جدولشمقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه  SPSSبررسی و با استفاده از نرم افزار آماری 

 دهد.ها را نشان میمقدار این آماره
 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق( : 1ـ  3)جدول 

 آلفای کرونباخ االتؤتعداد س متغیرهای تحقیق

 745/0 12 تفکر مفهومی

 777/0 11 سیستمیتفکر 

 797/0 9 طلبی هوشمندانه فرصت

 715/0 8 نگریآینده

 765/0 20 مدیرانعملکرد شغلی 

 899/0 60 کل پرسشنامه

 

متغیرهای ی کنیم که ضرایب آلفای کرونباخ برای همه مشاهده می ،دست آمدهه با توجه به نتایج ب        

 است و بنابراین می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.  7/0تحقیق باالتر از 

 

 ـ روش تجزیه و تحلیل اطالعات 8ـ  3
پژوهشگر بعد از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های         

های خود جمع آوری کرد، با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با مورد نیاز را برای آزمون فرضیه

داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل  روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد،

آزمایش قرار ی نموده و در نهایت فرضیه ها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته 

تا پاسخی)راه حلی( برای پرسشی که تحقیق تالشی سیستماتیک  می دهد و تکلیف آنها را مشخص کرده

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار  ،بوده، بیابد. در این پژوهش دست آوردن آنه برای ب

از جداول و نمودارهای فراوانی  ،استنباطی استفاده گردیده است. در بخش آمار توصیفی توصیفی و آمار

مناسب، داده های جمع آوری شده شامل مشخصات فردی)جنسیت، گروه سنی، میزان تحصیالت، سوابق 

عات مربوط به پاسخ های هر یک از سؤاالت و متغیرهای تحقیق، مورد توصیف و تحلیل خدمات(، اطال

 : قرار گرفته است و در بخش آمار استنباطی از آزمون های آماری مختلفی به شرح زیر استفاده شده است
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 هاآزمون نرمال بودن دادهـ  1ـ  8ـ  3

فرض نرمال بودن متغیرهای مورد  ،های پارامتریک آزمونیکی از مفروضات مورد نیاز برای استفاده از         

های تحقیق، باید آزمون نرمال  های مورد نظر و بررسی فرضیه قبل از انجام آزمون ،بررسی است. بنابراین

های  از آزمون باید ،بودن متغیرها انجام شود. در صورتی که متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نکنند

ای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شود. در این تحقیق، برای بررسی نرمال بودن متغیرهای از ناپارامتریک بر

 :  به صورت زیر است 1H و 0H استفاده شد. در این آزمون فرض 1اسمیرنوفـ  آزمون کلموگروف
 0Hتوزیع داده ها نرمال است :                                                                                                     

 1Hتوزیع داده ها نرمال نیست :                                                                                                    

 ال نبودن توزیع متغیر خواهد بود.دار بودن این آزمون به معنای نرمبه عبارت دیگر، معنی        

 

 سازی معادالت ساختاریمدلـ  2ـ  8ـ  3

محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای  ،در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل        

های مورد نظر  هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری ،آشکار مدل بپردازد. در اینجا

را  یله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای آشکار همان چیزأاین مس ،است. در بحث اعتبار یا روایی

با این اعتماد یا پایایی ی له أمس ،در مقابل .اندازه گیری می کنند که مد نظر محقق است یا چیز دیگری را

کند. به موضوع سروکار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می

هر سازه با متغیر مکنون، از تحلیل ی منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده 

سازی معادالت ساختاری ستفاده از مدلا ،نظر بسیاری از پژوهشگران معادالت ساختاری استفاده می شود. در

سازی صورت دیگری از مدل ،اما .نمایی است کوواریانس و روش درست معادل استفاده از تحلیل مبتنی بر

های هایی همچون توزیع نرمال معرفمعادالت ساختاری مبتنی بر واریانس نیز وجود دارد که به پیش فرض

های متفاوتی برای نیست. هنگام برآورد یک مدل نظری شیوه حجم باالی نمونه ها متکی مشاهده شده و

دارد. این برآورد باید نزدیکترین ماتریس را به ماتریس نمونه ای بازتولید  تخمین پارامترهای جامعه وجود

که امکان دارد به صفر نزدیک شده و برای برازش مدل با  آنجا کای مربع تای ین وسیله آماره ه انماید تا ب

 ،توابع مختلفی وجود دارد ،ای پژوهش ثابت شود. برای اینکه اختالف این دو ماتریس به حداقل برسدهداده

 است.( PLS( وکمترین مربعات جزئی)MLنمایی) درست ترین آنها روش حداکثر که مهم

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــ
1 - Kolmogorov - Smirnov Z 
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 روش حداقل مربعات جزئیـ  3ـ  8ـ  3

هـای تحلیـل  کواریانس بخش غالـب روش نمایی به عنوان یک روش مبتنی بر روش حداکثر درست        

های بهتر باعث شد  اما نیاز محققان به وجود تکنیک ،دهد معادالت ساختاری را در علوم انسانی تشکیل می

های بـر واریـانس در مـدل کارگیری کمترین مربعـات جزئـی مبتنـی اولین کتاب در ارتباط با به 1979 تا در

)عـدم وجـود PLSسازی آسان بـا روش مسیری با متغیرهای مکنون توسط ولد منتشرشود. ولد رویکرد مدل

هـای فرض )پـیشMLبا روش  سازی دشوارهای توزیعی و حجم نمونه( را در مقابل تکنیک مدل فرض پیش

 PLSسازی معادالت ساختاری بـه روش  های زیاد( مطرح ساخت. مدلتوزیعی فراوان و نیاز به حجم نمونه

دو جهت بررسی میزان مطابقت  های برازش مدل مبتنی برکایبرخالف روش کوواریانس محور فاقد شاخص

 ،بستگی دارد. بنـابراین PLS. این امر به ماهیت پیش بینی محور استهای گردآوری شده مدل نظری با داده

بینـی  مربوط به بررسی کفایت مـدل در پـیش ،عه یافته اندهای برازش که به همراه این رویکرد توسشاخص

 باشد. ( میRedundancy( و حشو)Communalityهای افزونگی) شاخصشوند مانند  متغیرهای وابسته می

 ی بینی سازهها تا چه حد توانایی پیش گیری معرفدهند که برای مدل اندازهها نشان میاین شاخص ،درواقع

بینـی زا تاچه حد و با چه کیفیتی توانـایی پیش دارند و برای مدل ساختاری متغیرهای برونزیربنایی خود را 

یابی مسیر با استفاده از روش حداقل زا مدل را دارند. یکی از نرم افزارهای عمده و مهم مدل متغیرهای درون

گرافیکـی بسـیار سـاده و . این نرم افزار به علت داشتن راه رابط است Smart PLSمربعات جزئی، نرم افزار 

سازی معـادالت سـاختاری مدلی  زمینه افزارها در ترین نرم های تحلیلی گسترده به یکی از محبوبقابلیت

در  بررسی نقش تفکـر اسـتراتژیک جهتبه منظور طراحی الگوی مناسب  ،تبدیل شده است. در این تحقیق

اسـتفاده  Smart PLSافـزار از روش کمترین مربعات جزئی به کمـک نرم ،اثربخشی عملکرد مدیران سازمان

 شود.می
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 فصل چهارم

 )تجزیه و تحلیل یافته ها(نتایج
 

 

 

 مقدمهـ  1ـ  4
های علوم رفتاری  ای در استفاده از آمار در تمام رشته های اخیر، افزایش قابل مالحظه در طول دهه        

 آمار یکی از ابزارهای ضروری در دست پژوهشگران است که با استفاده از آن  ،امروزمشاهده شده است. 

 ،های نمونههای نمونه استنباط کنند. گرچه ویژگیمی توانند مشاهدات خود را در مورد خصائص گروه

از یک جامعه انتخاب می شوند با که هایی کاملی از مشخصات جامعه نیست و هرچند نمونهی نسخه 

آمار با بهره جستن از  ه یگر تفاوت دارند، لیکن چگونگی تغییرپذیری آنها قابل پیش بینی است. رشتیکدی

پدیده های مورد مشاهده است. ی آمار توصیفی و استنباطی در پی تحلیل اطالعات و استنباط درباره 

دار کردن آنها به منظور یباشند که از آمار برای معناعداد و ارقامی بدون معنی می ،آوری شدههای جمعداده

عنوان بخشی از ه شود. تجزیه و تحلیل اطالعات بها و تحقیقات کمک گرفته میتحقق اهداف پژوهش

آن ی وسیله ه رود که بهای اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار مییکی از پایه ،فرآیند روش تحقیق علمی

 شوند.کنترل و هدایت میهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه،  فعالیتی کلیه 

یا  گیری در مورد ردّتدوین شده و یا تصمیمی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله         

های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده از روش ،تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است

دست آمده به تنهایی برای یافتن ه های بو تحلیل دادهذکر این نکته ضروری است که تجزیه  ،کند. لذامی

ها را تجزیه و ها نیز الزم است. ابتدا باید دادههای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده پاسخ پرسش

اطالعات الزم برای تحقیق  تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.

آوری شد. این اطالعات با اعمال ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمعپرسشنامه از ،حاضر

های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری  آزمون

 نون آماری مناسب، به ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فهای صورت گرفته دادهشده و تجزیه و تحلیل
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 شود. فرضیه تحقیق ارائه میمنظور تأیید یا ردّ

 

 های توصیفیتحلیلـ  2ـ  4
 شناختیهای جمعیتتوصیف دادهـ  1ـ  2ـ  4

سنوات و  شناختی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیالتهای جمعیتبه توصیف متغیر ،در این قسمت        

 پردازیم. خدمتی برای کارکنان حاضر در نمونه می

 « جنسیتـ  1

درصد پاسخ دهندگان را مردان و  8/97مشاهده می شود، ( 1ـ  4)همانطوریکه در جدول و نمودار         

 درصد را زنان تشکیل داده اند.  2/2
 دهندگانتوزیع فراوانی جنسیت پاسخ( : 1ـ  4)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 2/2 3 زن

 8/97 131 مرد

 100 134 کل

 

 
 توزیع فراوانی جنسیت( : 1ـ  4)نمودار 

 : سطح تحصیالتـ  2

درصد پاسخ دهندگان تحصیالت  1/64مشاهده می شود، ( 2ـ  4)همانطوریکه در جدول و نمودار         

درصد پاسخ دهندگان تحصیالت  9/20درصد پاسخ دهندگان تحصیالت فوق دیپلم،  0/6تر، دیپلم و پایین

 اند.فوق لیسانس و باالتر داشته درصد پاسخ دهندگان تحصیالت 0/9لیسانس و 
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 دهندگانتوزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخ( : 2ـ  4)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 1/64 86 تردیپلم و پایین

 0/6 8 فوق دیپلم

 9/20 28 لیسانس

 0/9 12 فوق لیسانس و باالتر

 100 134 کل

 

 
 توزیع فراوانی سطح تحصیالت( : 2ـ  4)نمودار 

 : سنـ  3

تا  20درصد پاسخ دهندگان سن بین  0/9مشاهده می شود، ( 3ـ  4)همانطوریکه در جدول و نمودار         

 50تا  41درصد پاسخ دهندگان سن بین  9/14سال،  40تا  31درصد پاسخ دهندگان سن بین  5/42سال،  30

 اند. سال داشته 50درصد پاسخ دهندگان سن باالی  6/33سال و 
 دهندگانتوزیع فراوانی سن پاسخ( : 3ـ  4)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سن

 0/9 12 سال 30تا  20بین 

 5/42 57 سال 40تا  31بین 

 9/14 20 سال 50تا  41بین 

 6/33 45 سال 50بیشتر از 

 100 134 کل

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



60 
 

 
 توزیع فراوانی سن( : 3ـ  4)نمودار 

 : سنوات خدمتیـ  4

دهندگان سنوات خدمتی  درصد پاسخ 2/64شود،  مشاهده می( 4ـ  4)همانطوریکه در جدول و نمودار         

دهندگان  درصد پاسخ 5/4سال،  10تا  5دهندگان سنوات خدمتی بین  درصد پاسخ 4/10سال،  5کمتر از 

 4/19سال  و  20تا  16درصد پاسخ دهندگان سنوات خدمتی بین  5/1سال،  15تا  11سنوات خدمتی بین 

 اند. سال داشته 20درصد پاسخ دهندگان سنوات خدمتی باالی 
 دهندگانتوزیع فراوانی سنوات خدمتی پاسخ( : 4ـ  4)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سنوات خدمتی

 2/64 86 سال 5کمتر از 

 4/10 14 سال 10تا  5بین 

 5/4 6 سال 15تا  11بین 

 5/1 2 سال 20تا  16بین 

 4/19 26 سال 20بیشتر از 

 100 134 کل

 

 
 توزیع فراوانی سنوات خدمتی( : 4ـ  4)نمودار 
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 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیقـ  2ـ  2ـ  4

های توصیفی ازقبیل میانگین،  های تحقیق، شاخص شده از پرسشنامه آوریجمع های براساس داده        

( گزارش شده 5ـ  4)ها برای متغیرهای تحقیق در جدول انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر مقدار داده

 است.
 های توصیفی برای متغیرهای تحقیقشاخص( : 5ـ  4)جدول 

 حداکثر مقدار حداقل مقدار انحراف استاندارد میانگین متغیرهای تحقیق

 50/6 33/3 70/0 40/5 تفکر مفهومی

 64/6 00/3 73/0 65/5 سیستمیتفکر 

 44/6 89/2 58/0 32/5 طلبی هوشمندانه فرصت

 63/6 63/2 85/0 13/5 نگریآینده

 65/4 73/2 40/0 05/4 عملکرد شغلی مدیران

با  تفکر سیستمیشود، در بین متغیرهای مستقل تحقیق مشاهده می( 5ـ  4)همانطور که در جدول         

اند. همچنین، دارای کمترین میانگین نمرات بوده 13/5با  نگریآیندهدارای بیشترین میانگین نمرات و  65/5

باالتر از حد متوسط و در وضعیت  05/4تحقیق یعنی خالقیت شغلی با میانگین نمرات ی متغیر وابسته 

 رار دارد.مطلوبی ق

 

 های استنباطیتجزیه و تحلیلـ  3ـ  4
اسمیرنوف ـ  در این بخش، ابتدا به نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف        

 استفاده خواهیم کرد. تحلیل معادالت ساختاریپردازیم. سپس، برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق از می

 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیقـ  1ـ  3ـ  4

فرض نرمال بودن متغیرهای مورد  ،های پارامتریک یکی از مفروضات مورد نیاز برای استفاده از آزمون        

نرمال های مورد نظر و بررسی فرضیه های تحقیق، باید آزمون  قبل از انجام آزمون ،بررسی است. بنابراین

های  از آزمون باید ،بودن متغیرها انجام شود. در صورتی که متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نکنند

ناپارامتریک برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شود. در این تحقیق، برای بررسی نرمال بودن متغیرهای از 

گزارش شده است. همانطور که ( 6ـ  4)اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون در جدول ـ  آزمون کلموگروف

دار هستند و به عبارت دیگر این درصد معنی پنجمتغیرهای تحقیق در سطح خطای ی همه  ،کنیممشاهده می

 کنند. متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



62 
 

 تحقیق نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای ( : 6ـ  4)جدول 

  

 

 

 

 

 

 نتایج ارزیابی مدل تحقیقـ  2ـ  3ـ  4

با توجه به نرمال نبودن توزیع برخی از متغیرها و  ،ارزیابی مدل و آزمون فرضیات تحقیقبه منظور         

استفاده شد.  Smart PLSافزار  حداقل مربعات جزئی به کمک نرم روش از ،ها پایین نمونه اًحجم نسبت

شده  ی مشاهدهمتغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و بارعاملی متغیرهای  شده ضرایب مسیر، واریانس تبیین

 ( مشخص شده است.1ـ  4) شکلدر 

 
 ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرها( : 1ـ  4) شکل

داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مربوط به هر کدام از متغیرهای مکنون با استفاده از روش معنی        

اعداد روی مسیر و نیز  ،نمایش داده شده است. در این شکل (2ـ  4) شکلاستراپ بررسی و در بوت

شوند، یعنی برای تفسیرمی tمربوطه هستند و همانند آزمون  tی  خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر آماره

 درصد معنی دار هستند.  پنجدر سطح  ±96/1های باال مقادیر بیشتر از تعداد نمونه

 

 (sigداری)سطح معنی مقدار آماره متغیرهای تحقیق

 001/0 132/0 تفکر مفهومی

 001/0 201/0 سیستمیتفکر 

 001/0 135/0 طلبی هوشمندانه فرصت

 001/0 112/0 نگریآینده

 001/0 150/0 عملکرد شغلی مدیران
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 داری ضرایب مسیر و بارهای عاملیبرای بررسی معنی tی مقدار آماره ( : 2ـ  4) شکل

 

 پایایی)همسانی درونی( گویه هاـ  3ـ  3ـ  4

ها، بار عاملی هر کدام از متغیرهای مشاهده شده روی متغیرهای گویه برای بررسی پایایی هر یک از        

نمایش داده شده است. چنانچه  (2ـ  4) شکلمربوطه در  tی و مقدار آماره  (1ـ  4) شکلمکنون مربوطه در 

داری دار هستند. نتایج معنیبار عاملی اکثر گویه ها باالتر از میزان مطلوب بوده و معنی ،شودمشاهده می

اند. در این جدول مقدار ضریب مسیر، انحراف استاندارد، آورده شده (7ـ  4)ضرایب مسیر نیز در جدول 

 ط به هر کدام از مسیرها نوشته شده است. داری مربوو سطح معنی tی مقدار آماره 
 tی مقدار ضرایب مسیر و آماره ( : 7ـ  4)جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار

 tی  آماره

 سطح 

 داریمعنی

 001/0 37/7 067/0 495/0 به عملکرد شغلی مدیران تفکر مفهومیاز 

 006/0 89/2 074/0 215/0 به عملکرد شغلی مدیران تفکر سیستمیاز 

 001/0 58/3 047/0 181/0 به عملکرد شغلی مدیران طلبی هوشمندانه فرصتاز 

 184/0 31/0 045/0 -014/0 به عملکرد شغلی مدیران نگریآیندهاز 

 طلبی هوشمندانه فرصتو  تفکر مفهومی، تفکر سیستمیبراساس نتایج جدول فوق، ضرایب مسیر از         

نگری به ولی ضریب مسیر از آینده ،دار هستندمعنی کامالً 01/0در سطح خطای  عملکرد شغلی مدیرانبه 

 . دار نیستمعنی 05/0در سطح خطای  عملکرد شغلی مدیران
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 : پایایی ترکیبیـ 

 ،گزارش شده است. در این مورد (8ـ  4)ها در جدول هر یک از سازه نتایج بررسی پایایی ترکیبی        

 تمامی اعداد بیشتر ،شودکه مشاهده می برای پایایی ترکیبی قابل قبول هستند. همانطور 7/0مقادیر بیشتر از 

 لذا پایایی ترکیبی سازه ها  قابل پذیرش است.  بوده و 7/0از 
 پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق( : 8ـ  4)جدول 

 تفکر سیستمی تفکر مفهومی
 طلبی  فرصت

 هوشمندانه
 نگریآینده

 عملکرد شغلی 

 مدیران

853/0 837/0 797/0 847/0 858/0 

 

 : واریانس استخراج شدهـ 

گزارش شده است. این ( 9ـ  4)ها در جدول ( مربوط به سازهAVEمقادیر واریانس استخراج شده)        

( پیشنهاد شد. مقدار قابل قبول برای این معیار که بیانگر اعتبار مناسب 1981شاخه توسط فورنل و الرکر)

درصد  50که متغیر پنهان مورد نظر حداقل  ستین معنااین، به ااست.  5/0گیری است، مقدار ابزارهای اندازه

مقادیر واریانس استخراج شده  ،شودهمانطور که مشاهده می کند.پذیرهای خود را تبیین می واریانس مشاهده

 کند. یید میأگیری را تبوده و اعتبار ابزارهای اندازه 5/0برای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از 
 مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیق( : 9ـ  4)جدول 

 تفکر سیستمی تفکر مفهومی
 طلبی  فرصت

 هوشمندانه
 نگریآینده

 عملکرد شغلی 

 مدیران

558/0 525/0 521/0 616/0 671/0 

 

 : بررسی و آزمون مدل ساختاریـ 

ین ه اب، به دست آمده است 629/0براساس نتایج، مقدار ضریب تعیین چندگانه برای مدل تحقیق برابر         

که  ،درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند 9/62اند معنی که متغیرهای مستقل تحقیق در مجموع توانسته

با توجه به نتایج پایایی ترکیبی، واریانس استخراج شده و ضریب تعیین  ،درصد باالیی است. به این ترتیب

نظری مناسبی ـ  تحلیل مسیر از مفروضات تجربیی توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده در حیطه مدل می

 رازش مناسبی است.دارای ب برخوردار بوده و
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 نتایج آزمون فرضیات تحقیقـ  4ـ  3ـ  4

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رتفکر مفهومی ب:  اولی فرضیه ـ  1

به دست آمده و  495/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه  تفکر مفهومیاز ضریب مسیر ، براساس نتایج        

تفکر شود که میگرفته نتیجه  ،بودن این ضریب مثبت. با توجه به استدار معنی 01/0در سطح خطای 

 شود.مییید أاول تحقیق تی  تأثیر معناداری دارد و فرضیهاثربخشی عملکرد مدیران  رمفهومی ب
 فرضیه ی اول tی مقدار ضرایب مسیر و آماره ( : 10ـ  4)جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار

 tی  آماره

 سطح 

 داریمعنی

 001/0 37/7 067/0 495/0 به عملکرد شغلی مدیران تفکر مفهومیاز 

 

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  ری بسیستمتفکر :  دومی فرضیه ـ  2

به دست آمده و  215/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه  یسیستمتفکر از ضریب مسیر  ،براساس نتایج        

تفکر شود که میگرفته نتیجه  ،بودن این ضریب مثبت. با توجه به استدار امعن 01/0خطای در سطح 

 شود.مییید أدوم تحقیق تی تأثیر معناداری دارد و فرضیه اثربخشی عملکرد مدیران  ری بسیستم
 فرضیه ی دوم tی مقدار ضرایب مسیر و آماره ( : 11ـ  4)جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار

 tی  آماره

 سطح 

 داریمعنی

 006/0 89/2 074/0 215/0 به عملکرد شغلی مدیران تفکر سیستمیاز 

 

 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رفرصت طلبی هوشمندانه ب:  سومی فرضیه ـ  3

به دست  181/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه طلبی هوشمندانه  فرصتاز ضریب مسیر ، نتایج طبقبر        

 رطلبی هوشمندانه بفرصت ،بودن این ضریب مثبت. با توجه به استدار امعن 01/0در سطح خطای آمده و 

 شود.مییید أسوم تحقیق تی  تأثیر معناداری دارد و فرضیهاثربخشی عملکرد مدیران 
 فرضیه ی سوم tی مقدار ضرایب مسیر و آماره ( : 12ـ  4)جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار

 tی  آماره

 سطح 

 داریمعنی

 001/0 58/3 047/0 181/0 به عملکرد شغلی مدیران طلبی هوشمندانه فرصتاز 
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 تأثیر معناداری دارد.اثربخشی عملکرد مدیران  رب نگری: آینده چهارمی فرضیه ـ  4

ولی  ،به دست آمده -014/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه  نگریآیندهاز ضریب مسیر ، براساس نتایج        

اثربخشی عملکرد  رب نگریآیندهشود که میگرفته نتیجه ، بنابراینباشد. میندار معنی 05/0در سطح خطای 

 شود.مییید نأچهارم تحقیق تی تأثیر معناداری ندارد و فرضیه مدیران 
 فرضیه ی چهارم tی مقدار ضرایب مسیر و آماره ( : 13ـ  4)جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار

 tی  آماره

 سطح 

 داریمعنی

 184/0 31/0 045/0 -014/0 به عملکرد شغلی مدیران نگریآیندهاز 

 

از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد :  اصلیی فرضیه ـ  5

 .نقش و تأثیر معناداری دارداثربخشی عملکرد مدیران  رماکو(، تفکر استراتژیک ب

پایایی ترکیبی، واریانس استخراج شده و ضریب ها، با بررسی پایایی گویه، 3ـ  4بخش براساس نتایج         

نظری مناسبی ـ  تحلیل مسیر از مفروضات تجربیی که مدل ارائه شده در حیطه  یمتعیین مدل نتیجه گرفت

از دهد یید بوده و نشان میأمدل مد نظر تحقیق مورد ت ،بنابرایناست.  و دارای برازش مناسبیبرخوردار بوده 

 ردیدگاه کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(، تفکر استراتژیک ب

 .نقش و تأثیر معناداری دارداثربخشی عملکرد مدیران 
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 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری
 

 

 

 ـ مقدمه 1ـ  5
ی پیشنهادات  گیری، ارائه ی نتایج، بحث و تفسیر نتایج، نتیجه در این فصل، به مواردی چون خالصه

 آتی پرداخته شده است. کاربردی، محدودیت ها و ارائه ی پیشنهادات

 

 خالصه ی نتایجـ  2ـ  5
ی این هاهمچنانکه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پاسخ آزمودنی ها به سؤاالت پرسشنامه         

 تفکر سیستمیبین متغیرهای مستقل تحقیق  از نشان داد،و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق حاضر تحقیق 

اند. بودهدر بین آزمودنی ها دارای کمترین میانگین نمرات  نگریآیندهدارای بیشترین میانگین نمرات و 

باالتر از حد متوسط و در وضعیت آزمودنی ها نیز تحقیق یعنی خالقیت شغلی ی همچنین، متغیر وابسته 

 رار دارد.مطلوبی ق

 تفکر مفهومیاز در زمینه ی تحلیل استنباطی فرضیه های این تحقیق نیز نتایج نشان داد، ضریب مسیر         

. با توجه به استدار معنی 01/0در سطح خطای به دست آمده و  495/0برابر  مدیرانعملکرد شغلی به 

ی اول  تأثیر معناداری دارد و فرضیهاثربخشی عملکرد مدیران  رتفکر مفهومی ب ،بودن این ضریب مثبت

و  به دست آمده 215/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه  یسیستمتفکر از ضریب مسیر شود. میتحقیق تأیید 

اثربخشی عملکرد  ری بسیستمتفکر  ،بودن این ضریب مثبت. با توجه به استدار امعن 01/0در سطح خطای 

فرصت طلبی هوشمندانه از ضریب مسیر شود. میتأثیر معناداری دارد و فرضیه ی دوم تحقیق تأیید مدیران 

 مثبت. با توجه به استدار امعن 01/0در سطح خطای به دست آمده و  181/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه 

تأثیر معناداری دارد و فرضیه ی سوم اثربخشی عملکرد مدیران  رطلبی هوشمندانه بفرصت ،بودن این ضریب

 به دست آمده، ولی  -014/0برابر  عملکرد شغلی مدیرانبه  نگریآیندهاز ضریب مسیر شود. میتحقیق تأیید 
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تأثیر معناداری اثربخشی عملکرد مدیران  رب نگریبنابراین، آینده باشد.میندار معنی 05/0در سطح خطای 

دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای همچنین، در ارتباط با شود. میندارد و فرضیه ی چهارم تحقیق تأیید ن

اثربخشی  رتفکر استراتژیک بنسبت به نقش و تأثیر  عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(

از دیدگاه دهد مدل مد نظر تحقیق مورد تأیید بوده و نشان می، باید خاطرنشان نمود که عملکرد مدیران

 رکارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(، تفکر استراتژیک ب

 .نقش و تأثیر معناداری دارداثربخشی عملکرد مدیران 

 

 فسیر نتایجـ بحث و ت 3ـ  5
در ارتباط با نتایج تحلیل فرضیه های اول، دوم و سوم و تأیید تأثیر تفکر مفهومی، تفکر به طور کلی،         

برخی از نتایج با یافته های سیستمی و فرصت طلبی هوشمندانه بر اثربخشی عملکرد مدیران، باید گفت این 

(، حاجی حسینی و همکاران 1395(، دیانت نژاد و ایرج پور)1395نظیر قربانی و قاسم زاده)تحقیقات 

( در تحقیق خود دریافتند که، 1395قربانی و قاسم زاده) .همسوست( 1393( و شریفی و همکاران)1395)

. بین بعد بین تفکر استراتژیک و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد

تفکر سیستمی و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین عزم 

استراتژیک و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین بعد پیشروی 

و معناداری وجود دارد. بین براساس رویکرد علمی و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت 

فرصت طلبی هوشمندانه و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین 

دیانت نژاد و  بعد تفکر در زمان و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

طلبی  تفکر استراتژیک و پنج رکن آن)تفکر سیستمی، فرصت ( در تحقیق خود دریافتند که،1395ایرج پور)

هوشمندانه، عزم استراتژیک، پیشروی براساس رویکرد علمی و تفکر در طول زمان( بر نوآوری سازمانی 

 ( در تحقیق خود دریافتند که، تفکر استراتژیک و ابعاد آن1395حاجی حسینی، آقاجانی و شوقی) مؤثرند.

هدف، فرصت جویی هوشمندانه، تفکر در زمان، فرضیه محوری( بر ظرفیت تغییر  )دید سیستمی، تمرکز بر

( در تحقیق خود دریافتند 1393سازمانی در مراکز آب و فاضالب استان یزد مؤثر بود. شریفی و همکاران)

اری که، بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه دولتی استان ایالم رابطه ی مستقیم، مثبت و معند

وجود دارد. بین هر یک از ابعاد تفکر راهبردی)نگرش سیستمی، عزم راهبردی، پیشروی براساس رویکرد 

علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان( به صورت تک تک و بدون تعامل با یکدیگر، با عملکرد 

 کارکنان رابطه ی مستقیم، مثبت و معناداری بود.
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با نتایج تحلیل فرضیه ی چهارم و عدم تأیید تأثیر آینده نگری بر اثربخشی همچنین، در ارتباط         

ی که با نتیجه ی تحلیل این فرضیه مبنی بر عدم تأثیرگذاری آینده نگری بر عملکرد مدیران، باید گفت تحقیق

 اثربخش عملکرد مدیران سازمان همسو باشد، یافت نگردید.

 

 نتیجه گیریـ  4ـ  5
تر نمودن عملکرد فردی کارکنان و کل سازمان خود، از  سازمان ها برای اثربخشمدیران امروزه،         

ها و رویکردهای نوین سازمانی به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند. یکی از رویکردهای نوینی که  نظریه

ی  واسطه استراتژیک بهطور وسیعی از آن استفاده شده، تفکر استراتژیک است. تفکر  ی اخیر به دههچند در 

مؤلفه های ارزشمند خود، یکی از وزنه های قوی و مستحکم مدیران سازمان ها در فرآیند اثربخش نمودن 

سزای تفکر استراتژیک در بهبود کیفی  عملکرد مجموعه ی کلی سازمان محسوب می گردد. نقش مهم و به

شده و در این عصر که شاهد توسعه و تعمیق  عملکرد سازمان ها، حاال دیگر برای همه ی سازمان ها آشکار

های اطالعاتی و ارتباطاتی هستیم، سازمان ها به منظور عقب نماندن از رقبای خود و سازگار شدن  آوری فن

با تغییر و تحوالت پیچیده ی امروزی، نیاز مبرم خود به رویکرد تفکر استراتژیک را بیش از گذشته احساس 

ها  های اصلی قرن حاضر است. در عصر حاضر، سازمان کسب و کار، از مشخصه تغییرات در محیطمی کنند. 

مجبورند  ،منظور بقا و پویایی خود بهو ند هست های پویا و در حال تغییر مواجه ای با محیط صورت فزاینده به

 والت علمی،و تح ی تغییرات با توجه به سرعت شتابندهکه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. 

گردند  هایی موفق و کارآمد محسوب می تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و امثالهم در عصر کنونی، سازمان

بینی کرده  ها را نیز در آینده پیش ی امروزی، بتوانند مسیر دگرگونی که عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه

اختن آینده ای بهتر هدایت کنند. و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای س

تغییرات باشد.  پذیر نمی ها امکان در ارتباط با سازمانویژه  این مهم، از طریق رویکردهای سنتی مدیریت، به

گسترده و پدیده ی جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری و مدیریت متفاوت و جدیدی است 

 وکار را در نیل به اهداف و تعالی سازمانی یاری رساند. که بتواند سازمان ها و بنگاه های کسب

 مدیریتمحیط و  گیکنیم، با توجه به تغییرات سریع و پیچید امروزه، هرچه به سمت آینده حرکت می        

پذیری باالی آنها را در  اند که انعطاف رو شده روبه بینی ها با مشکالت غیرقابل پیش ها، رهبران سازمان سازمان

مشکالت و مواجهه با محیط پرتالطم پیرامون سازمان ها می طلبد. توانایی تفسیر رخدادها و وقایع رفع 

نشده، بزرگترین نشانه ی موفقیت مدیران و رهبران موفق سازمان های کنونی است.  ریزی غیرمرتبط و برنامه

 مبود اساسی برای رساندن این توانایی، همان تفکر استراتژیک در یک سازمان می باشد که خود مبیّن یک ک
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ای  تفکر استراتژیک از حلقه های زیربنایی گمشده ،به طور کلی .استیک سازمان به تعالی و توانمندسازی 

تر  های ما حس می شود. تفکر استراتژیک سازمان ها را در اثربخش است که جای خالی آن در سازمان

    ند که بتوانند وقایع آینده را درک، تشخیص، کمی به مدیران کمک نموده و نمودن عملکردشان یاری 

 ، تغییرات آتی را تحت تأثیر خود قرار دهند.بودننند و به جای تحت تأثیر تغییرات ککنترل  پیش بینی و

 

 ـ پیشنهادات برای فرضیه ی اصلی 5ـ  5
ک بر اثربخشی عملکرد با توجه به نتیجه ی تحلیل فرضیه ی اصلی مبنی بر تأیید تأثیر تفکر استراتژی        

 مدیران و کارکنان سازمان ها، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تفکر استراتژیک برای مدیران سازمان ها، به ویژه سازمان مورد ـ  

 ، به منظور افزایش میزان اثربخشی عملکرد آنانمطالعه ی این تحقیق

 مدیرانی که مؤلفه های تفکر استراتژیک را در سازمان خود به اجرا می گذارند.ی  جانبه همهـ تشویق 

 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکیگزینش مدیران دارای تفکر استراتژیک برای تصدی امور ـ 

 بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو(
 

 کاربردی پیشنهاداتـ  6ـ  5
بر اثربخشی عملکرد مدیران  تفکر مفهومیتأیید تأثیر مبنی بر  تحلیل فرضیه ی اولـ با توجه به نتیجه ی  1

 : پیشنهاد می گرددموارد زیر و کارکنان سازمان ها، 

 ـ آموزش کارکنان، جهت افزایش آگاهی آنان از ارزیابی عملکرد و مزایا و ویژگی های تفکر استراتژیک

کارکنان، تلفیق اطالعات خود با اطالعات ـ مدیران سازمان مورد مطالعه با حمایت از یادگیری و آموزش 

ها و باورهای سازمان و کمک  کارگیری آنها، هدایت و راهنمایی کارکنان، توجه به ارزش کارکنان از رقبا و به

 به کارکنان جهت داشتن دورنمای مشترک از سازمان، تفکر استراتژیک را در سازمان ایجاد کنند.

یه ی دوم مبنی بر تأیید تأثیر تفکر سیستمی بر اثربخشی عملکرد مدیران ـ با توجه به نتیجه ی تحلیل فرض 2

 : پیشنهاد می گرددموارد زیر و کارکنان سازمان ها، 

ـ ایجاد سیستمی که اهداف و غایات آن توسط کارکتان درک و فضایی بر آن حاکم شود که کارکنان در 

 د.ناهداف و نیل به آن متعهد باشتدوین اهداف مشارکت داشته باشند تا نسبت به اجرای این 

 ـ گسترش، طراحی و اجرای سیستمی که با بروز مانع در نیل به اهداف، مشکل راحت تشخیص داده شود.
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ـ با توجه به نتیجه ی تحلیل فرضیه ی سوم مبنی بر تأیید تأثیر فرصت طلبی هوشمندانه بر اثربخشی  3

 : پیشنهاد می گرددیر موارد زعملکرد مدیران و کارکنان سازمان ها، 

 ـ مدیران توجه داشته باشند که تفکر در طول زمان و به طور مستمر عملی شود و این فرآیند، مقطعی نباشد.

 ریزی و مهندسی کنند تا خالقیت اعضای سازمان متجلی گردد. ـ مدیران هوشمندانه افکار خود را برنامه

بر اثربخشی عملکرد  آینده نگریـ با توجه به نتیجه ی تحلیل فرضیه ی چهارم مبنی بر عدم تأیید تأثیر  4

 : پیشنهاد می گرددموارد زیر مدیران و کارکنان سازمان ها، 

 اهتمام جدی مدیران برای مشارکت دادن کارکنان در خلق چشم اندازهای سازمانیـ 

ظور القای این حس به کارکنان که سرنوشتی فراتر از چشم اندازها و ـ لزوم تشکیل جلسات اداری، به من

 اهداف ازقبل ترسیم شده برای سازمان در انتظار آنهاست.

 

 ـ محدودیت ها 7ـ  5
این تحقیق به سایر مناطق، چون تحقیق  نتایجعدم تعمیم تحقیق عبارت بود از ی این  محدودیت عمده        

 انجام گرفته است. ی آزاد ماکو( عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقهشرکت انبارهای حاضر در 

 

 آتیپیشنهادات ـ  8ـ  5
 :پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی         

، از دیدگاه کارکنان شرکت انبارهای اثربخشی عملکرد مدیران سازمان هانقش تفکر استراتژیک در ـ  1

ز مقایسه ی نتایج این مطالعات، راهکارهای ا نیز بررسی شود، تامناطق آزاد عمومی و خدمات گمرکی سایر 

 .کلی در ارتباط با افزایش میزان اثربخشی عملکرد مدیران این سازمان در مناطق آزاد اتخاذ گردد

قش تفکر استراتژیک در اثربخشی عملکرد مدیران سازمان ها، از دیدگاه خود مدیران شرکت انبارهای نـ  2

 گمرکی مناطق آزاد نیز بررسی شود.عمومی و خدمات 
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 فهرست منابع
 منابع فارسی

ی سازه ی تفکر استراتژیک.نهمین کنفـرانس  دهنده (.تعیین عناصر تشکیل1390ـ آقاجانیان، سیمینه و رستمی، مرضی)

 بین المللی مدیریت.تهران.

(.رابطه ی خالقیت سـازمانی و رضـایت شـغلی بـا 1390معصومه)ـ احمدی، عباداله؛ ایرانیان، سیدجواد و پارسانژاد، 

شناسـی صـنعتی/  هـای روان ی تـازه استرس شغلی در بین کارکنان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس.فصـلنامه

 .71ـ  84سازمانی.سال دوم.شماره ی هشتم.صص 

و عملکـرد سـازمانی)وزارت امـور (.بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکـری 1392ـ احمدیان، مجید و قربانی، رحیم)

 .111ـ  130اقتصادی و دارایی(.فصلنامه ی اقتصادی.شماره های یازدهم و دوازدهم.صص 

 (.سیستم های اطالعاتی استراتژیک.تهران : انتشارات نگاه دانش.1389ـ اخگر، بابک)

تراتژیک.تهران : انتشـارات (.الگوی بخردانه)عقالنی( هماهنگی اسـ1389ـ اعرابی، سیدمحمد و حقیقت ثابت، حسین)

 دفتر پژوهش های فرهنگی.

 یکم.(.تفکر استراتژیک.تبریز : انتشارات فروزش.چاپ 1387ـ ایرانزاده، سلیمان؛ صباحی، عیسی و عماری، حسین)

 (.ارزشیابی آموزشی، مفاهیم، الگوها و فرآیندهای عملیاتی.تهران : انتشارات سمت.1380ـ بازرگان، عباس)

(. تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشـد بـر موفقیـت شـرکت هـای 1390ناصر و یزدانی، بهرنگ)ـ پورصادق، 

 .143ـ  159کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی.فصلنامه ی مطالعات مدیریت راهبردی.شماره ی هفتم.صص 

نی از طریـق توانمندسـازی. (.تبیین نقش یادگیری در بهره وری نیـروی انسـا1391ـ حاتمی، سکینه و دستار، حسین)

 .27ـ  53.صص یکم.سال چهارم.شماره ی های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین)ع( ی پژوهش دوفصلنامه

(.تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیـت تغییـر سـازمانی 1395حاجی حسینی، عفت؛ آقاجانی، طهمورث و شوقی، بهزاد)ـ 

مه ی پژوهش های مدیریت راهبردی.سال بیست و دوم.شماره ی شصـت و در مراکز آب و فاضالب استان یزد.فصلنا

 .49ـ  80دوم.صص 

(.پرسشـنامه هـای پژوهشـی در  زمینـه ی 1387ـ حسینی، نرگس؛ احقر، قدسی؛ اکبری، ابوالقاسم و شریفی، نسرین)

 روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی.تهران : انتشارات سخن.

(.افزایش سرمایه ی فکـری در سـازمان : بررسـی نقـش یـادگیری سـازمانی. 1390رمضان، مجید)ـ حسنوی، رضا و 

 .25ـ  39فصلنامه ی مدیریت بهبود.سال پنجم.شماره ی اول.صص 

(.تفکـر اسـتراتژیک مـدیران و 1391ـ داشگرزاده، خدابخش؛ حق شـناس کاشـانی، فریـده و مهـدی نـژاد، شـاهپور)

تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی(.فصلنامه ی مدیریت کسب و کار.شـماره ی  توانمندسازی کارکنان)در سازمان

 .9ـ  33پانزدهم.صص 

(.بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی مدیران و معاونان 1395ـ دیانت نژاد، نسرین و ایرج پور، علیرضا)

 .85ـ  92و تحول)ویژه نامه(.صص اداره ی کل آموزش و پرورش شهر قزوین.فصلنامه ی مدیریت توسعه 
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(.بررسی تأثیر تفکر سیستمی و مثبت اندیشی بـر 1395ـ رهنورد، فرج اله؛ محمدی فاتح، عمران و محمدی، داریوش)

عملکرد شغلی کارکنان)مطالعه ی موردی : واحدهای سـتادی شـهرداری مرکـزی تهران(.فصـلنامه ی پـژوهش هـای 

 .109ـ  128شماره ی سوم.صص جدید در مدیریت و حسابداری.سال دوم.

(.بررسـی رابطـه ی بـین 1389زارعی متین، حسن؛ جام پر از می، مونا؛ یزدانی، حمیدرضا و بیریایی، هانیه سـادات)ـ 

گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی بـا اسـتفاده از رویکـرد کـارت امتیـازی متوازن.فصـلنامه ی مـدیریت 

 .97ـ  112م.صص بازرگانی.دوره ی دوم.شماره ی شش

.تهـران : انتشـارات آزمـون هـای روان شـناختی(.1390ـ ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کـامبیز و عسـگریان، مهنـاز)

 ویرایش.چاپ دوم.

(.طراحـی و آزمـون الجگـویی از برخـی پیشـایندها و 1393ـ سخراوی، رضا؛ خـدری، مطهـره و بهـارلو، مصـطفی)

 .65ـ  78ام.صص  امه ی روان شناسی اجتماعی.سال نهم.شماره ی سیپیامدهای خالقیت سازمانی در کارکنان.فصلن

(.مطالعه ی شیوه های مناسب جهـت ایجـاد تفکـر راهبـردی در 1394سنائی زاده، محمدصادق و طاهری، مجیدرضا)

 .21ـ  38کارکنان آجا.فصلنامه ی علوم و فنون نظامی.سال یازدهم.شماره ی سی و چهارم.صص 

 .چاپ دوم.نگاه دانش: انتشارات تهران .کیفیت خدمات مدیریت(.1389)کیماسی، مسعود سیدجوادین، سیدرضا وـ 

(.بررسی رابطه ی تفکر راهبـردی و عملکـرد کارکنـان)مورد 1393ـ شریفی، سیدمهدی؛ تابان، محمد و شرفی، وحید)

ی و اطــالع رســانی مطالعـه : کارکنــان کتابخانــه هــای دانشـگاه دولتــی اســتان ایالم(.فصــلنامه ی تحقیقـات کتابــدار

 .371ـ  389دانشگاهی.دوره ی چهل و هشتم.شماره ی سوم.صص 

(.تبیین رابطه ی شناخت معلمان از اهداف مقطع متوسطه 1392ـ شیربگی، ناصر؛ محمدی، فردین و محمدی، جمال)

برنامه ریزی و اثربخشی آموزشی)مطالعه ی موردی : دبیران دبیرستان های شهر سنندج(.دوفصلنامه ی مطالعات 

 .139ـ  170آموزشی.سال دوم.شماره ی سوم.صص 

(.تئوری سیستمی خالقیت در سازمان.فصلنامه ی ابتکار و خالقیت در علوم 1394ـ صادقی مال امیری، منصور)

 .163ـ  207انسانی.دوره ی چهارم.شماره ی چهارم.صص 

یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی. فصلنامه ی (.بررسی رابطه ی میان 1389ـ عالمه، سیدمحسن و مقدمی، مهدی)

 .75ـ  99پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی.شماره ی سی و هشتم.صص 

 (.پنج فرمان برای تفکر راهبردی.تهران : انتشارات فرا.1390ـ غفاریان، وفا و کیانی، غالمرضا)

ساختاری سـازمان)مورد مطالعـه : (.نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی 1394ـ قاسمی، حمیدرضا و فیضی، معصومه)

 .141ـ  170ونهم.صص ی پنجاه ویکم.شماره های مدیریت راهبردی.سال بیست ی پژوهش اراک(.فصلنامه شرکت هپکو

(.بررسی رابطه ی بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران و میـزان آمـادگی 1395ـ قربانی، محمود و قاسم زاده، محمدباقر)

 وهفـتم. گاه های استان خراسان رضوی.فصلنامه ی آینـده پژوهـی مدیریت.سـال بیسـتبرای تحول سازمانی در فرود

 .17ـ  29صدوششم.صص  شماره ی یک
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. اکبـر فرهنگـی و حسـین صـفرزادهعلی.ترجمه ی رفتار سـازمانی مدیریت(.1386)کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلوـ 

 .چاپ دوم.پیام پویا: انتشارات  تهران

(.تبیین رابطه ی یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بـا تفکـر اسـتراتژیک در 1396عباسی، همایون)ـ کریمی، جواد و 

کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.فصلنامه ی مطالعات رفتـار سـازمانی در ورزش.دوره ی چهارم.شـماره ی 

 .21ـ  28چهاردهم.صص 

.سبک هـای رهبـری و تفکـر اسـتراتژیک در سـطح (1392ـ گل محمدی، عماد؛ کفچه، پرویز و سلطان پناه، هیرش)

سازمانی  شرکت های صنعتی فعال غذایی و دارویی استان ایالم.فصـلنامه ی مطالعـات مـدیریت راهبردی.شـماره ی 

 .93ـ  114پانزدهم.صص 

(.فرامین و مدل یادگیری تفکـر استراتژیک.فصـلنامه ی 1392ـ گل محمدی، عماد؛ محمدی، نشاط و برومندان، زهرا)

 .88ـ  108 وششم.صص راهبرد توسعه.شماره ی سی

(.فـرامین و فنـون تفکـر اسـتراتژیک.تهران : انتشـارات مؤسسـه ی علمـی و فرهنگـی 1392ـ لشـکربلوکی، مجتبـی)

 چاپ یکم.نص.

(.سـنجش تفکـر 1392ـ معمایی، هاجر؛ امینی، محمدتقی؛ درگاهی، حسین؛ مشایخ، محمدرضا و جـانبزرگی، محمـد)

ن مدیران ستادی دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی تهران.فصـلنامه ی مـدیریت استراتژیک در بی

 .73ـ  84(.صص 53)16سالمت.

(.نقش آفرینی رهبری اسـتراتژیک در بهبـود عملکـرد سـازمانی)مورد مطالعـه : 1393ـ مالئی، رباب و قجاوند، ابوذر)

 .117ـ  130آموزشی.سال دهم.شماره ی چهارم.صص  صنعت برق استان اصفهان(.فصلنامه ی نوآوری های مدیریت

(.بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمـن گردشـگری ورزشـی 1394ـ موسوی، سیدجعفر و بردیافر، نفیسه)

کشور براساس مدل جین لیدکا.فصلنامه ی پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی.سال پنجم.شـماره ی نهم.صـص 

 .71ـ  81

(.بررسـی رابطـه ی بـین ادراک سـبک رهبـری اخالقـی مـدیران و 1395مد و کرمی، محمدرضا)ـ میرکمالی، سیدمح

 وچهارم. ی بیست ی مدیریت توسعه و تحول.شماره های فنی دانشگاه تهران.فصلنامه عملکرد کارکنان پردیس دانشکده

 .11ـ  22صص 

و عملکـرد سـازمانی براسـاس الگـوی  (.بررسی رابطه ی بین استقرار نظام مدیریت اسـتراتژیک1394ـ نامور، هاشم)

BSC 119ـ  130)مورد کاوی : شرکت پاالیش نفت بندر عباس(.فصلنامه ی فرآیند نو.شماره ی پنجاهم.صص. 

(.بررسی رابطه ی بین تناسـب اسـتراتژی و سـاختار سـازمانی بـا 1393ـ نایب زاده، شهال و ساالری ابرقویی، محمد)

خانوادگی)مطالعه ی موردی : شرکت های خانوادگی مستقر در شهرک های صـنعتی اسـتان عملکرد در شرکت های 

 .1ـ  11یزد.فصلنامه ی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.سال سوم.شماره ی دهم.صص 

(.بررسی رابطه ی مؤلفه های یادگیری سازمانی با توسعه ی مهارت های 1393ـ هداوند، سعید و جوانبخش، علیرضا)

 .252ـ  260ی مهندسان.فصلنامه ی فن آوری آموزش.جلد هشتم.شماره ی چهارم.صص حرفه ا
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 زاده. ی میرمحمد عباسی (.مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل.ترجمه1387ـ هوی، وین.ک و میسکل، سیسل)

 ارومیه : انتشارات دانشگاه ارومیه.

دانش و خالقیت سازمانی در بهره وری منابع (.نقش مدیریت 1394ـ هاللیان مطلق، فاطمه و حسن زاده، محمد)

 ی چهارم. .شمارهیکمشناسی.سال  ی مطالعات دانش ی موردی : مجتمع گازی پارس جنوبی(.فصلنامه انسانی)مطالعه

 .51ـ  66صص 

(.بررسی رابطه ی بین تفکر اسـتراتژیک 1396ـ یعقوبی، مریم؛ تیمورزاده، احسان؛ ثالثی، محمود و توکلی، محمدرضا)

 نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارسـتان نظامی.فصـلنامه ی طـب نظـامی.دوره ی نـوزدهم. با

 .588ـ  594شماره ی ششم.صص 
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1 
حتی وقتی احتمال شکست وجود دارد، مدیر ما 

 .دریسک می پذیر
       

2 
تا کارشان را با  دانگیز افراد را برمیمدیر ما 

 رویکردهای جدید انجام دهند.
       

3 
بین مسائل غیرمرتبط، رابطه  دمی توان دیر مام

 .دکشف کن
       

        .داز ارزش های جدید استقبال می کن مدیر ما  4

5 
ی  یک مفهوم جدید برای یک مسأله مدیر ما

 .دبندی می کن پیچیده، موقعیت یا فرصت فرمول
       

6 
طور  شده را به مفاهیم و فنون یادگرفته مدیر ما

 .دگیر مناسب به کار می
       

7 
یک موضوع کلی را به محدوده  دتوان می مدیر ما

 .دو موضوعات فرعی تقسیم کن
       

8 
برای توضیح مفاهیم از مدل های کمی  مدیر ما

 .داستفاده می کن
       

9 
آگاهانه روندهای گذشته را برای تحلیل  مدیر ما

 .دمی گیر های فعلی به کار  موقعیت
       

10 
از اقدامات جدید و ایده های جدید  مدیر ما

 .داستقبال می کن
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11 
های نامرتبط را  روندها، الگوها یا بخش مدیر ما

 .دهنگام نگاه کردن به اطالعات می بین
       

        .داعتقاد زیادی به هنر و موسیقی دار مدیر ما 12

        .دکاری انجام ده موقع، باید چه چه ددان می مدیر ما 13

14 
را  اوسبک رهبری  شو زیردستان مدیر ماهمکاران 

 می دانند.
       

        .است خویش آگاه در مورد نحوه ی تفکر مدیر ما 15

        .درا جهت ده شتفکرات خود دمی توان مدیر ما 16

        ست.اومبتنی بر تجربیات قبلی  مدیر مااحساسات  17

18 
بر کل سازمان اثر خواهد  مدیر ماتصمیمات 

 گذاشت.
       

19 
با استفاده از یک راه به اهداف زیادی می  مدیر ما

 .دبرس دتوان
       

20 
روشن  مدیر مارابطه ی سازمان با محیط برای 

 است.
       

        .دتصاویر مبهمی از آینده دار مدیر ما 21

22 
برای رسیدن به یک هدف راه های زیادی  مدیر ما

 .دپیدا کن دمی توان
       

23 
سازمان در تماس با یکدیگر  هر یک از بخش های

 بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد.

       

24 
گزینه های مختلف برای حل  دمی توان مدیر ما

 .دیک مسأله را با توجه به پیامدهای آنها بیاب
       

25 
در مورد روندهایی که در آینده بر کار ما  مدیر ما

 .دتأثیر خواهد گذاشت، با دیگران صحبت می کن
       

26 
به طور فعاالنه به نظرات دیگران گوش  مدیر ما

 .دمی کن
       

27 
در برآورد شرایط آتی و تخمین احتمال  مدیر ما

 .درویدادها توانایی زیادی ندار
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28 
به اطالعات  دتوان گیری نمی هنگام تصمیم مدیر ما

 .دو نظرات دیگران اعتماد کن
       

29 

در روابط شرکا و مشتریان و  معتقد است مدیر ما

سرمایه گذاران باید همه به یک نسبت متحمل 

 هزینه شویم.

       

30 
مدیر اطالعات کم مشتریان از محصوالت، به نفع 

 ست.ما
       

31 
پیش     را  شپیامدهای تصمیمات دنمی توان مامدیر 

 .دبینی کن
       

32 
فرد بودن دارایی های سازمان،  از منحصربه مدیر ما

 .دی زیادی در برابر مشتریان و شرکا می کن استفاده
       

33 
روندها و اتفاقاتی که تکرار  دتوان میمدیر ما 

 .دبینی کن را پیش خواهد شد
       

        .دقدرت رؤیاپردازی قوی دار مامدیر  34

35 
تصویر آینده ی فعالیت هایمان را  دمی توان مدیر ما

 .دتشریح کن
       

36 
در مورد سه سال آینده به بعد  دمی توان مدیر ما

 .دنظر ده
       

37 
فراتر از زمان گذشته و حال  دمی توان مدیر ما

 .دبیندیش
       

38 
سازمان چگونه می تواند در آینده  دمی دان مدیر ما

 موفق شود.
       

39 

وضعیت اقتصادی و سیاسی و  دمی توان مدیر ما

اجتماعی و فرهنگی کشور را با توجه به وضعیت 

 .دفعلی و گذشته تحلیل کن

       

40 

چه اتفاقات غیرمنتظره و  دببین دمی توان مدیر ما

غیرقابل پیش بینی در آینده به وقوع خواهد 

 پیوست.
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 پیوست ب( پرسشنامه ی عملکرد شغلی
همکار محترم! این پرسشنامه جهت آگاهی از دیدگاه شما در ارتباط با میزان عملکرد شغلی مدیر کـل         

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان)منطقه ی آزاد ماکو( تهیه شده است. لطفاً، با پاسخ هـای 

 م خانوادگی الزامی نیست.صادقانه ما را در انجام بهتر این تحقیق یاری نمایید. نوشتن نام و نا

 نام و نام خانوادگی : ........................ سمت سازمانی : ........................ شغل سازمانی : ........................

 سن : ............ سابقه ی خدمت : .............  میزان تحصیالت : .............................

 مجرد  وضعیت استخدام : ................... متأهل 

ف
ردی

 

 عبارت

شه
می

 ه
یباً

قر
ت

 

ت
وقا

ر ا
شت

بی
 

هی
گا

ت 
در

ه ن
ب

 

گز
هر

 

      .دشو موقع سر کار حاضر می بهمدیر ما  1

2 
کارش را انجام مدیر ما رجوع از اینکه  معموالً ارباب

 ، راضی است.دده می
     

      .دغیبت نکن شاز محل کار دکن سعی میمدیر ما  3

      رضایت دارد. طرز کارشاز  اممدیر سرپرست  4

5 
ی انجام  به خوبی از عهده دکن احساس میمدیر ما 

 .دآی برمی اش وظایف اداری
     

6 
ی  ، به خوبی از عهدهشبه نظر همکارانمدیر ما 

 .دآی برمی شوظایف
     

7 
 شکارهای دتوان می به خوبیمدیر ما به نظر مراجعان، 

 .درا انجام ده
     

      ست.اتر  ، موفقشدر مقایسه با همکارانمدیر ما  8

9 
نیاز  اوبه کمک  شدر مواردی که همکارانمدیر ما 

 .دبه آنان کمک کن است داشته باشند، حاضر
     

10 
رجوع  در برابر برخورد نامناسب ارباب دیر مام

 .دکن را حفظ می شخونسردی خود
     

11 

کارهایشان را به مدیر ما صرف نظر از اینکه همکاران 

 دکن همچنان سعی می اوخوبی انجام بدهند یا ندهند، 

 .دکوشا باش شدر انجام وظایف
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12 
تأثیری در انجام مدیر ما مهری رییس یا مافوق کاری  بی

 ندارد. اوی  وظیفه
     

13 
تری  ی پایین اگر در ارزشیابی سالیانه نمرهمدیر ما 

 .دکن ، در حد همان نمره کار میدبگیر
     

14 
ی درست از دستگاه ها و مراقبت از  در استفادهمدیر ما 

 .دکن آنها کوشش می
     

15 
بهترین کار را ارایه  دکن در هر شرایطی سعی میمدیر ما 

 .دده
     

16 
 شمعموالً از سایر همکاران دیر مای ارزشیابی م نمره

 باالتر است.
     

17 
، فقط به استدر اوقاتی که در محیط کار خود مدیر ما 

 .دورز انجام وظایف مربوط به آن شغل اشتغال می
     

18 

ایمنی الزم را ندارد،  شکار ددر صورتی که بدانمدیر ما 

را برای ایجاد شرایط ایمن  شسرپرست دکن سعی می

 .دمتقاعد کن

     

19 
دیر تعویض مدیریت و سرپرست تغییری در عملکرد م

 کند. ایجاد نمی ما
     

20 
که در انجام  دکن احساس میمدیر ما  ،در مجموع

 .است ی کافی موفق وظایف خود به اندازه
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the role of strategic thinking in the 

effectiveness of managers' performance, from the perspective of the employees of the Public 

Warehouse and Customs Service of Bazargan (Maku Free Zone). The research method is 

descriptive correlational. The research community was the entire staff of Bazargan Public 

Warehouse and Customs Services (Maku Free Zone). Due to the small number of 

communities, the whole community was selected by census method as sample size. To collect 

theoretical information, a library method was used and a questionnaire was used to collect 

information. The data collection tool was a Goldman Strategic Thinking Questionnaire and a 

Job Performance Questionnaire. In this research, the validity of the whole questionnaire was 

confirmed and the total reliability was obtained with Cronbach's alpha of 0.899. Descriptive 

statistics were used to show demographic information and describe respondents' comments. 

To evaluate the model and test the hypothesis of the research, partial least squares method 

was used with Smart PLS software. The results showed that among the dimensions of 

strategic thinking, systemic thinking, the most and the future, the least average scores were 

among the subjects. The job creativity of the subjects was above average and in favorable 

condition. Also, from the dimensions of strategic thinking, conceptual thinking, system 

thinking, and intelligent opportunism, there was a significant effect on the effectiveness of 

managers' performance, and the first, second and third hypotheses were confirmed. However, 

there was no significant effect on the effectiveness of managers' performance, and the fourth 

hypothesis was not confirmed. In general, from the perspective of the employees of the Public 

Warehouse and Customs Service of Bazargan (Maku Free Zone), strategic thinking has a 

significant role in the effectiveness of managers' performance. 

- Keywords: Strategic Thinking, Effectiveness, Performance, Organizers, Managers, Customs 

Brokers 
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