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 مقدمه 



 حلهاي بهتر و استفاده از ابزارهاي قدرتمندتر از برنامه با افزایش مشکالت و پیچیده شدن سازمانها، نیاز به ارائه راه

کند چراکه مدیران با تفکر استراتژیک با فهـم و درك بهتر از برنامه استراتژیک،  میریزي استراتژیک، خودنمایی 

ریزي  عملکـرد مـؤثرتري خواهنـد داشـت و مـیتـوان گفـت تفکـر استراتژیک به عنوان مکملی براي برنامه

ماتیک با سـازمان شمرده میشود و میتواند در جهت مقابله سیست "راهبـري"استراتژیک، رویکرد مناسـب 

هـا، تخصـیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج مورد نظر کمک نماید. اما آیا  معضالت، درك فرصـت

 برگرفته از تفکر استراتژیک است؟  شرکت آب منطقه اي کردستانعملکرد مدیران 

ها از جمله عرصه  عرصهمدیران ، سازمان خود را در محیطی پیچیده و متغیر اداره کرده و وظایف آنهـا در تمامی 

هاي گوناگون، قدرت  به طور فزایندهاي توسعه یافتـه اسـت. ایـن امـر سبب شده تا در عرصه آبمدیریت 

تصمیمگیري قابل مالحظهاي بـه سـطوح مـدیریتی این سازمان واگذار شود. از سوي دیگر طی سالهاي اخیر اسناد 

توسط مدیران این شرکت  هاي توسعه  و برنامه  وزارت نیروراهبردي متعددي از جملـه سـند چشم انداز شهر 

. اما به دلیل عدم وجـود همگرایـی مناسب و شفاف نبودن اهداف سازمانی دراین اسناد، تنظیم اجراي شده ست

نشده است. همچنین نبود شاخص راهبر، جهت  حوضه آبمشکالت بسیاري از اسناد راهبردي منجر به رفع 

رایـی و سـنجش عملکرد آنها به نسبت حرکت در جهت اهداف استراتژیک این سازمان معضل هـدایت مـدیران اج

با آن مواجه است. از مجموع موارد مطرح شـده چنـین برمـی آیـد کـه  شرکت آب منطقه ايدیگري اسـت کـه 

دد کـه آسیب هـایی گـر بررسـی وضعیت تفکر استراتژیک در این سازمان میتواند راهگشاي شناسـایی عارضـه

آنها تدوین اسناد راهبردي ناکارآمد و عملکرد غیرمؤثر و بدون اهداف همگرایانه در مدیران اجرایی باشد. که به این 

 مدل جین لیدکابا استفاده از  شرکت آب منطقه اي کردستانمنظور به سنجش تفکر استراتژیک در مدیران 

  .پرداختیم

 

 

 مرور ادبیات 



ع روندها و رویدادهاي سیاسی، اقتصادي و تکنولوژیکی در عصر فراصنعتی تاثیرات شدیدي تغییرات اساسی و سری

بر عملکرد و رفتار سازمانها دارد. تحقیقات نشان داده که تنها تعداد معـدودي از مدیران به ویژه در کشورهاي 

تغییرات موجب  یک جهان سوم موفق به واکنش صحیح و به موقع در برابر ایـن گونـه سنجش تفکر استراتژ

گردیده و توانسته اند نوع سـاختار و پوشـش درونـی سـازمان را متناسـب بـا توانمنـدي موردنیاز در برابر چالشها 

براي هماهنگی با تغییرات روزافزون و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی نیاز  و دگرگونیها، سازمان بخشند. 

مدیران سازمانها میباشد و وقتی سازمان با مشـکالت جدیـد مواجـه میشود،  به تغییر در روش تفکر و تحول ذهنی

همانند هر فعالیت خالقانه دیگر، زمانی میتوان از تفکر  .حلهاي قدیمی کارایی خود را از دست میدهند راه

رساییها نیز اسـتراتژیک انتظـار توفیـق بیشـتري داشت که از اصول خاصی پیروي کرده و از پارهاي کاستیها و نا

بدان معنی که بتوان عوامـل مـؤثر برسـازمان را دیـد و از آینـده مـبهم و نـامطمئن،  .آگاهانه پرهیز کنـد

بامالحظـه وابستگی عوامل مؤثر راهحلهاي مسائل را ارائه نمود. تفکر استراتژیک چیزي بیش از توجـه بـه روندهاي 

مدیرانی را میطلبـد کـه همبسـتگی ایـن عوامل را تشخیص دهند. اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فناوري بوده و 

سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی بـه اهـداف مـوردنظر مؤثر است و کدامیک  تفکر استراتژیک مدیر را قادر می

اد ظاهر شده و مدل ذهنـی خاصـی را ایجـ» ساده و عمیق«مؤثر نیست و چرا؟ تفکر استراتژیک در قالب قواعد 

میکند تا مبناي تصمیمگیریهاي روزانه و جهت گیـري کلـی سـازمان باشـد و بـراي سـازمان و ذینفعان آن انگیزه 

ساده و درعین حال » حقیقت»و تعهد ایجاد کند. این انگیزه و تعهد از طریق قدرتی به وجود مـیآیـد کـه در 

برخی  .راي بیان مفهوم تفکر استراتژیک وجود داردجذاب است. در ادبیات مدیریت استراتژیک، تعاریف متعددي ب

ریـزي استراتژیک و مدیریت  از نویسندگان مفهـوم تفکـر اسـتراتژیک را بـراي مفـاهیمی دیگـري چـون برنامـه

  ."استراتژیک به کار برده اند. به عنوان مثال ویلسون بیان میدارد:

آنچنان تغییر داده است که شایسـته اسـت تـا بـه آن مدیریت  ریزي استراتژیک را تـالش براي بهبود، نهاد برنامه

اند و  نویسندگان دیگر بر فرایند مدیریت استراتژیک تمرکز کرده   "استراتژیک یا تفکر استراتژیک اطالق شود

 یرفتهاریزي استراتژیک خوب، به تفکر استراتژیک کمک خواهد کرد یا تلویحاً پذ آشکارا بیـان مـیدارنـد کـه برنامه

  .ند که یک سامانه مدیریت اسـتراتژیک خـوب طراحـی شـده، تفکـر اسـتراتژیک را در سـازمان آسـان میسازد

  ریـزي اسـتراتژیک است ومیگوید:  مینتزبرگ قائل به تمایزي آشکار بین دو مفهوم تفکر استراتژیک و برنامه

ریـزي استراتژیک بر تجزیـه و تحلیـل  دیـدگاه وي برنامـهریزي اسـتراتژیک تفکـر اسـتراتژیک نیسـت.از  برنامه

نـدي استراتژیهاي فعلی سر و کار دارد. از سوي دیگر  تمرکـز مـیکنـد و بـا تفسـیر، بسـط جزییـات وصـورتب

تفکر استراتژیک بر ترکیب، استفاده از شـهود و خالقیت براي خلق تجسم و تصویري منسجم از سـازمان تاکیـد 

   ریـزي استراتژیک فرایندي است که باید پس از تفکر استراتژیک واقع شود.  و مـیگویـد برنامـهدارد 



گرات نیز دیدگاهی مشابه دارد. او معتقد است که تفکر استراتژیک فرایندي است که از طریق آن مدیران ارشد 

ین گونه دیدگاهی متفاوت از سازمان هاي روزمره مدیریتی جدا سازند و بد توانند خود را از فرایندها و بحران می

بصیــرت و فهم از وضعیت موجود و بهـره «دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک یک ازو محیط متغیر آن حاصل کنند. 

هاي بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته  است. این بصیرت کمک میکند تا واقعیت» بـرداري از فرصتها

ن شرایط راهکارهاي بدیع و ارزش آفرینـی خلـق شـود. در ادامه برخی تعاریف دیگر شود و براي پاسخگویی به ای

تفکر استراتژیک یک مهارت حیـاتی مـدیریت در هـزاره جدیـد اسـت.  :از تفکر استراتژیک بیان گردیده است

   مهـارتی کـه الزمـه توانمندسازي سازمان براي بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است.

چنین اظهـار مـیدارد کـه اگـر موضوعات اساسی را  "تفکر یک استراتژیست "اومی در کتاب معتبر خود با عنوان 

ي جز سردرگمی  تشخیص ندهید، هرقدر به خود و کارمندانتان فشـار روحـی و فیزیکـی وارد کنید سرانجام نتیجها

تراتژیک در سطح کل سازمان تعهد عمومی و شکست حاصل نخواهد شد. در نهایت میتوان گفت کـه تفکر اس

ایجاد میکند. منظور از این تفکر، پیش بینی آینده نیست بلکه تشخیص زود هنگام تغییرات بازار و دیدن فرصتهایی 

بینند.آنچه که مشخص است تفکراستراتژیک مبناي چشـم انـداز سـازمان اسـت  است که دیگـران آن را نمی

تفـکر استراتژیک، معـماري هنرمنـدانه یک استراتژي   رادرجهت آن به حرکت درمیآوردواسـتراتژي سازمان 

ریزي اقدامات بر  فکراستراتژیک طرحت هاي کسب وکـار است. برمبــناي خالقیـت، کشـف و فهــم ناپیوسـتگی

و شهود، نماي فکر استراتژیک یک فرآیند سنتز ذهنی است که ازطریق خالقیت تهاي جدید است.  اساس یادگیري

فکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است که هدف آن رفع ابهـام تاي از کسب وکار را درذهن ایجاد میکند.  یکپارچه

و معنـا بخشـیدن بـه یـک محیط پیچیده میباشد. این فرآیند تجزیه وتحلیل موقعیـت و همچنـین ترکیـب 

همچنین ناپیر و البرت سه  موفقیتآمیز را در بر میگیرد  خالقانـه نتـایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک

   :جنبه براي تفکر استراتژیک قائل هستند

  سنجش تفکر استراتژیک در مدیران  

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

  افق زمانی در تصمیمات  

 منـد هسـتند و همچنـین میزان استفاده  یک بهـرهافراد کلیدي که در سازمان از قابلیت تفکر اسـتراتژ

  ریزي.  هاي رسمی برنامه آنها از سیستم

هاي فرد  ن معتقد است درك مفهوم تفکر استراتژیک نیازمند رویکردي دوگانه است کـه از یـک سـو ویژگیب

داراي قابلیت تفکر استراتژیک را شناسـایی کـرده و از سـوي دیگـر فرآینـدها و بسترهاي سازمانی حاکم بر فرد 



در تحقیقـات بعـدي خـود سـطح سومی را نیز با هدف بررسی تعامالت گروهی مؤثر  دهد . اورا مورد بررسی قرار 

  بر تفکراستراتژیک، در نظر مـیگیـرد. 

استاد دانشگاه داردن معتقد است گرچه تفکر استراتژیک ازافراد آغاز میشود اما آنها  "لیدکا "ایت خانمامـا در نه

نیازمند بهره مندي از بستر سازمانی حامی تفکر و گفتمان استراتژیک در فضـاي سـازمان هستند که بنیانی است 

شـم اندازکامالً متفاوت ازوضع موجودراترسیم براي خلق اسـتراتژیهـاي نـوو قادراسـت قواعـدرقابت را تغییـر وچ

امروزه در بسیاري از سازمانها تفکر استــراتژیک جاي خود را به برنامهریزي استراتژیک غیر منطبق و  نماید.

هاي کنونی و آینده بازار سپرده اسـت. در حـالی که تفکر استراتژیک و  دربرخی موارد رویایی نسبت به واقعیت

تراتژیک باید در کنار هم نقش مکمل داشـته باشـند. تفکـر استراتژیک چشم انداز متناسب با ریزي اس برنامه

 آفرینـد کـه براي تبیین و پیاده سـازي آن از ابـزار برنامـه واقعیتهاي کنونی بازار و تحوالت آینده آن را مـی

  ریـزي اسـتراتژیک اسـتفاده مـیشـود. 

ریـزان اسـتراتژیک  استراتژیک جـدا مـیدانـد. وي بـراي برنامـه» ریزان مهبرنا«را از » متفکران»مینتزبـرگ 

نقشهاي مؤثري همچـون گـردآوري داده، همراهـی متفکـر اسـتراتژیک در خلـق اسـتراتژي و مشارکت در پیاده 

استراتژیک سازي چشم اندازهاي استراتژیک ذکر میکند ولی خلق چشم انـداز و معمـاري استراتژي را حاصل تفکر 

میداند. در تفکر استراتژیک یک تصویر بزرگ و یکپارچه از محیط کسب و کار شکل میگیـرد. ایـن شیوه نگرش 

ریزي  الزمه کشف قواعد اثربخش و بکارگیري آنها در راستاي پاسـخ بـه مشـتري اسـت، درحالی که برنامه

هاي دقیق بـــراي پیاده سازي  لـق شـده، دادهاستراتژیک با تمرکـز بر روي چشم انداز و جزئیات استراتژي خ

ریزي  استراتژي فراهم میسـازد. تفکـر اسـتراتژیک جهـت گیـري مناسب سازمان را مشخص میسازد و برنامه

  استراتژیک سازمان را درجهت مشـخص شـده به پیش میبرد. 

ي از فضاي کسب و کار را در ذهن تفکر استراتژیک با سنتز عوامل مـؤثر محیطـی و درونـی تصـویر یکپارچـها

ریزي  ایجاد کرده و زمینه را براي خلق پاسخهـاي خالقانـه و بـدیع بـه نیازهاي بازار فراهم میسازد و برنامه

ها و اهداف سالیانه و کوتـاه مـدت تبـدیل کـرده و  استراتژیک با روشهاي تحلیلی، اهداف استراتژیک را به برنامه

  ي پیـاده سـازي استراتژي خلق شده را فرموله میکند. هـاي الزم بـرا گـام

ریـزي اسـتراتژیک، ابزاري براي پیاده سازي چشم انداز حاصل از تفکر  شاید با این دیدگاه بهتـر باشـد برنامـه

ریزي استراتژیک فقط زمانی میتواند مفید باشد که از طریق تفکر استراتژیک حمایـت  برنامه .استراتژیک تلقی شود

شود و در نهایت به مدیریت استراتژیک منجر گردد. مدیریت استراتژیک بـه عنـوان یـک اقـدام اساسی براي یک 

آیا مـا در حـال  "سازمان فعال و بهره ور مطرح است. تفکر استراتژیک به این معنی است کـه از خود بپرسیم 

  ؟ "انجـام دادن کــارهاي صـحیح هسـتیم 



   :استراتژیک باید عوامل ذیل را مورد توجه قرار دهیم بـراي ارزیـابی تفکـر

تعیین مقاصد و اهداف؛ شناخت دقیق محیط آتی و پیش بینی تغییرات آن، مخصوصا نیروهایی که مؤثر هستند و 

ریزي استراتژیک یک تصمیم بنیادي و عملیاتی است،  برنامه .یا مانعی براي تحقق اهداف محسوب خواهــند شد

ریزي استراتژیک  فت کـه آن تنهـا کوششی براي اتخاذ تصمیمات براي آینده نیست. همچنین برنامهولی میتوان گ

 .به عنوان یک ابزار مطرح میشود. ولی آن جایگزینی براي کسب قضاوت در مورد رهبري یک سازمان نیست

هـایی است که به همراه  هـا و چهـارچوب اي از تئـوري ریزي استراتژیک، مجموعه همانگونه که اشاره شد برنامه

 اند. نارسایی ریزي و اقـدام استراتژیک طراحی شده ابزارها و تکنیکهاي تکمیلی براي کمک به مدیران براي برنامه

هـاي جدیـد ناشـی از تغییرات محیطی باعث گردید که جهت تکمیل  ریزي استراتژیک و ضرورت هاي برنامه

یـز مطرح شود. در رابطه با علل مطرح شـدن تفکـر اسـتراتژیک، روشهاي سـنتی مفـاهیم و نکـات جدیـدي ن

مـیتـوان بـه رویکردهـاي نـوین استراتژیها اشاره نمود. محیط کسب و کار امروز بـا ویژگـیهـایی همچـون 

 ها و رقابت بـدون حیطـه تغییـرات پیچیـده و غیرخطی، تحوالت ناپیوسته و جهشی، تغییرات پی درپی پارادایم

مبناي  .ـدي قابل تعریف است و این خصوصیات صحت پیش بینی محیط آینده را به شدت تضعیف مـیکنـدبن

ها و تهدیدات) آینده است و در جایی که بین پیش بینی (در  ریزي استراتژیک، پیش بینی محیط (فرصت برنامه

  ، اثربخشی آن از بین میرود.ریزي) و واقعیت (در زمان اجرا) تفاوت زیادي وجود داشـته باشـد زمان برنامه

ریزي استراتژیک به محیطی باثبات و پایدار، عوامل محیطی در تعادل با تغییرات پیوسته، کنش و واکنش  برنامه 

قابل فهم و قابل پیش بینی نیاز دارد و در فقدان چنـین شرایطی از کارکرد مؤثر بازمیماند. شرایط محیط امروز 

بنابراین به نظر میرسد که تفکر استراتژیک موضوع  . مناسب نیستاستراتژیک  ریزي کسب و کار براي برنامه

جدیدي است که طی سالهاي اخیـر در دنیا مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و ما درنظر داریم تا در این 

   .هاي کلی،مورد سنجش قرار دهیم تحقیق میـزان تفکـررادر مدیران جهت دستیابی به یک معیار و شاخص

براي تفکر استراتژیک الگوهاي متعددي پیشنهاد شده است. هریک از این الگوها به ابعـادي ازمفاهیم و فرآیند 

شکل گیري تفکر استراتژیک پرداخته اند. دراین تحقیق از الگوي عناصر تفکـر استراتژیک (مدل خانم لیدکا) در 

خانم لیدکا، نظریات مینتزبرگ درباره  1998سال  در .سنجش تفکر استراتژیک مدیران شهرداري استفاده نمودیم

تفکر استراتژیک را درقالب یـک الگـوي مفهومی توسعه داد. دراین الگو عناصر اصلی تفکر استراتژیک بـه صـورت 

 ایشان براي تفکر استراتژیک پنج رکن اصلی را پیشنهاد میکند : .مشـخص ارائـه شـده است

  

  نگرش سیستمی  -1

 عزم استراتژیک   -2



 پیشروي بر اساس رویکرد علمی   -3

 فرصت طلبی هوشمندانه   -4

 تفکر در زمان و تفکر استراتژیک را مستلزم درك این عناصر وشناخت رابطه بین آنها میدانـد.   -5

  :ایـن ادراك سازمان را توانمند میسازد تا

  براي مشتري ارزش بیشتري نسبت به رقیب بیافریند؛  

 را پیش گیرد؛ روشهاي بدیع (و غیر قابل تقلیدي (  

 اما عناصر این مدل؛ عنصر اول نگرش سیستمی  .باتحوالت وتغییرات محیط سازگاري ایجاد کند

است یک فرد به عنوان متفکـر اسـتراتژیک باید مدل جامع زنجیره ارزشی از ابتدا تا انتها را در 

  .را درك کند نظر داشته و وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنها در سیستم داخلی و خارجی

ها  دومین عنصر، عزم استراتژیک است که اراده اي درونی و استوار در راستاي رسیدن به اهداف و آرمان 

   .بوده و تمرکز در جهت دار ساختن و قدرتمندنمودن استراتژیها را میطلبد

ه سازي سـومین عنصـر، پیشـروي بـر اسـاس رویکـرد علمـی اسـت کـه هـدف آن افـزایش تـوان فرضی

  .هاست خالقانه و آزمودن مدیرانه فرضیه

چهارمین عنصر، فرصت طلبی هوشمندانه است که در کل هوشـمندي نسـبت بـه محـیط را شامل شده 

  .طلبد و توجه به تحوالت فضاي کسب و کار و فرصتهاي حاصل از آن را می

نظر داشـتن حـال و بسط آن به پنجمین عنصر این مدل، تفکر در زمان است که با توجه به گذشته و در 

و اما در مورد عوامل در هریک از شاخصها پس از  .آینده در واقع میبایست همواره (تفکر به موقع) داشت

عامل که بتواند تمامی ابعاد تفکر استراتژیک در  29بررسـی و جمـع بنـدي نظـرات صـاحب نظران به 

تیم که این عوامل در جدولی در ادامه تحقیق ارائه را بسـنجد، دسـت یاف شرکت آب منطقه اي کردستان

  .گردیده اند

  

  

  

  

  

  

  

  :روش تحقیق 



هاي گـردآوري و پردازش اطالعات  این تحقیق از دیدگاه هدف یک پژوهش کاربردي محسوب شده و از نظر شیوه

طریق پرسشنامه هاي اولیه از  در بخش میدانی تحقیق، داده .آید توصیفی و از شاخه پیمایشی به شمار می

سـوال شـاخصهـاي  29گردآوري گردید پرسشنامه شامل سه بخـش اطالعـات فـردي، مشخصـات سـازمانی و 

سـنجش تفکـر استراتژیک (مطابق با شاخصهاي مدل لیدکا) بوده که براي هر عامل دو وضعیت اهمیت عامل و 

رسشنامه، جهت تعیین روایی آن با انجـام پس از استانداردسازي پ .وضع موجود مورد بررسی قرار گرفته است

مصـاحبه و کسـب نظـرات اساتید حوزه مدیریت و انجام پیش آزمون، اصالحات الزم اعمال و روایی تایید گردید 

 3.87و روش آلفاي کرونبـاخ مقـدار ضـریب آلفـا،  SPSSو همچنین به منظور تعیین پایایی با استفاده از نرم افزار

   .محاسبه شده است

  هاي تحقیق:  ها و فرضیه پرسش

با توجه به مساله و اهداف در این تحقیق، فرضیه نداشته و بـه جاي آن پرسشهاي پژوهش به شرح ذیل را مطرح 

   :مینماییم

  کدامند؟  شرکت آب منطقه اي کردستانشاخصها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در  

  چقدر است؟  دستانشرکت آب منطقه اي کرمیزان این شاخصها در  

  

   جامعه و نمونه آماري

میانی در مجموعه  مدیران، شهرستانجامعه آماري تحقیق شامل مدیران ارشد اعم از معاونین، مدیران ادارات 

  نفر اعالم گردیده است.  40تعداد آنها بـوده کـه  شرکت آب منطقه اي کردستان

   روش نمونه گیري استفاده شده

جامعـه به لحاظ تفاوت در رده و پست سازمانی افراد، نمونه گیري طبقـه بنـدي بـوده کـه با توجه به ساختار 

 .به دست آمده است 71مقـدار آن بـا استفاده از فرمول کوکران 

 

 

  

   تجزیه و تحلیل اطالعات تحلیل توصیفی :



  از نتایج به دست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در مورد رده سنی عبارتست

  سال،  30تا  25از پاسخ دهندگان در رده سنی  % 2.4 

  سال،  35تـا  30%در رده سـنی  3.11

  سال، 40تا  35در رده سنی % 38

  سال، 45تا  40در رده سنی  % 3.11 

  سال و 50تا  45در رده سـنی  % 7.19 

  سال سن دارند.  50%بیش از  5.15 

  درخصوص تحصیالت

  %داراي مـدرك کارشناسی،  7.32 

  %داراي مدرك کارشناسی ارشد و 2.59

  %مـدرك دکتـرا دارنـد.  1.8 

  در مـورد سـابقه کاري

  %سابقه اي کمتر از پنج سال،  5.8 

  سال،  10تا  5%سابقه اي بین  5.15

  سال، 15تا  10%از  1.21

  سال،  20تا  15%از  7.12 

  سال  25تا  20%از  5.22

 .اند سـال سابقه کاري داشته 25%بیشـتر از  7.19نهایـت و در 

 

  

  و اما در مورد آخرین تحلیل که مربوط به سابقه کار در پسـتهاي مـدیریتی 



  سال10تـا  15 بین   %12.7 

  سال 5تا  10سـال بین   %28.2 

   .انددراین پستها فعالیت داشته  است سال 15 ازکمتراز  39.4از %  سال و 5 بین ، %19.7 

  تحلیل استنباطی: 

زوجی براسـاس دو پرسـش موجود در تحقیق به دست آورده شده  T نتایج اصلی با استفاده از آزمونهاي فریدمن و

   .اند

  پرسش اول:

کدامند؟ براي پاسخ به این سوال  شرکت آب منطقه اي کردستانشاخصها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در  

از امتیاز داده شده در مورد میزان اهمیت هر یک از عوامل به کمک آزمون فریدمن استفاده نمودیم. فرضیات 

فرض مقابل:  H1 .فرض صفر: میانگین امتیاز عوامل مؤثر بر تفکراستراتژیک با یکدیگر برابر است H0 : عبارتند از

نتایج  SPSS به کمک نرم افزار .امل مؤثر بر تفکراسـتراتژیک بـا یکـدیگر برابـر نیستحداقل میانگین امتیاز دو ع

 :زیر حاصل شد

   شرکت آب منطقه اي کردستان.نتایج آزمون شاخصها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در  1جدول 

  صفر فرض رد داري نتیجه آزمون آماره آزمون فریدمن (کاي دو) تعداد نمونه درجه آزادي سطح معنی

داري میباشد.  جدول فوق به ترتیب شامل آماره کاي دو، تعـداد مشـاهدات، درجـه آزادي و حـداقل سـطح معنی

است فرض صفر آزمون مبنی بر یکسان بودن میانگین امتیاز  05/0داري آزمون که کمتر از  با توجه به سطح معنی

 بـا یکدیگر متفاوت است اهمیت عوامل پرسشنامه رد میشود. یعنی اهمیت عوامل

   پرسش دوم:

  چقدر میباشد؟  شرکت آب منطقه اي کردستانمیزان این شاخصها در 

براي پاسخ به این سوال نیز از امتیاز داده شده در مورد وضع موجود هـر یـک از عوامـل بـه کمک آزمون فریدمن 

امتیاز عوامل مؤثر بر تفکراستراتژیک با یکدیگر برابر فرض صفر: میانگین  H0 : استفاده نمودیم. فرضیات عبارتند از

به کمک  .فرض مقابل: حداقل میانگین امتیاز دو عامل مؤثر بر تفکراسـتراتژیک بـا یکـدیگر برابـر نیست H1 .است

 :نتایج زیر حاصل شد SPSS نرم افزار



داري براي  حـداقل سـطح معنی جداول فوق به ترتیب شامل آماره کاي دو، تعـداد مشـاهدات، درجـه آزادي و

است  05/0داري آزمون که کمتر از  عامل و پنج شاخص اصلی میباشد، با توجه به سطح معنـی 29دو وضعیت 

فرض صفر آزمون مبنی بر یکسـان بـودن میـانگین امتیـاز وضـع موجود عوامل پرسشنامه رد میشود. یعنی اختالف 

سپس با توجه به متفاوت بودن میزان اهمیت و وضعیت  .ـود داردداري بین وضعیت موجود عوامـل وج معنی

 موجود عوامل نسبت به اولویتبندي آنها به کمک آزمون فریدمن پرداخته شده است

   : زوجی T نتایج اصلی با استفاده از آزمون

طبق نظر  در ادامه جهت بررسـی وجـود اخـتالف معنـی دار بـین اهمیـت عوامـل و وضـع موجـود در شاخصها

 :زوجی استفاده نموده ایم T پاسخ دهندگان، از آزمون

ها رد گردیده که به معناي وجود اختالف بـین اهمیت و وضع موجود  نابر نتایج آزمون، فرض صفر در کلیه شاخص

   .عوامل و در نتیجه لزوم توجه به آنها در راستاي بهبود تفکر اسـتراتژیک در سازمان است

عامل هم استفاده نمودیم تا وجـود اختالف بین اهمیت  29زوجی براي  Tتر از آزمون ی دقیقهمچنین براي بررس

 :و وضع موجود هر یک آنها را نیز تشخیص دهیم. نتایج عبارتند از

همانطور که از نتایج در جدول شماره شش به دست آمده، به غیـر از چهـار عامـل در بقیـه عوامل تفکر استراتژیک 

دار بین اهمیت و وضع موجود وجود دارد که توجه بیشتري در راستاي نهادینه کردن تفکر استراتژیک  اختالف معنی

  .طلبد را می شرکت آب منطقه اي کردستاندر 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   گیري و پیشنهادها نتیجه

 شاخصهاي پنجگانه مطرح شده و همین طور بیست و نه عامل مرتبط با  هاي پژوهش در شاخص با توجه به یافته

   :ها، پیشنهادهایی در رابطه با هریک از آنها به شرح زیر ارائه گردید

از موقعیـت بهتـري نسبت  شرکت آب منطقه اي کردستان: در این شاخص  "تفکر سیستمی"در رابطه با شاخص 

به شاخصهاي دیگر برخوردار است ولیکن الزم است تا کارشناسان و بخصـوص مـدیران این مجموعه به جاي 

جزیرهاي فکر کردن و توجه به تک تـک اجـزا، تغییـر دیـدگاه داده و کـل نگري و یا دیدگاه سیستمی را جایگزین 

   .نگاه موجود خود نمایند 

   :دیگر پیشنهادها

 ها  هاي مالی و...)درتحقق ارزش اهمیت به نقش عوامل داخلی(کارآیی، سیستم  

 ها  سازمان)درتحقق ارزشهاي کلی  اهمیت به نقش عوامل درونی(سیاست  

  اهمیت واحد تحت مدیریت به عنوان جزیی از کل سازمان  

 ها  گیري اهمیت به نظر مراجعه کنندگان(درون سازمانی وبرون سازمانی)درتصمیم  

 ها و تهدیدهاي محیط  اهمیت به شناختن فرصت  

  عزم استراتژیک"اهمیت به نقش واحد تحت مدیریت در خلق ارزش در رابطه با شاخص"  :  

از دیـد ایـن شـاخص در موقعیـت مناسبی قرار گرفته ولیکن در حد مطلوب  شرکت آب منطقه اي کردستان

که گاهی  بسـیار کوتـاه مدت و حتی گاهی مطابق با اهداف مدیریت وقت بوده این شرکتنیست چراکه اهداف در 

شرکت آب منطقه تر از اهداف کالن سازمانی نیز واقع شده اند و به نظر مـیرسـد وجـود تفکـر جهـادي در  مهم

بسـیار بـارزتر از تفکـر استراتژیک باشد و اما از اقدامات مهم میتوان به تدوین اسنادي چون سند  اي کردستان

  .نام برد هاي توسعهچشم انداز و برنامه 

ود برخی مشکالت اعم از عـدم گسـتردگی الزم و شفاف بودن اهداف، کمی نبودن دستاوردهاي مـورد ولیکن وج

انتظـار و... نشـان از عـدم بکـارگیري یـک چارچوب و نظام یکپارچه تدوین، پیاده سازي، نظارت، کنترل و اخذ 

  .بازخوردهاي برنامـه اي بلنـد مدت در این سازمان است 

   :دیگر پیشنهادها 

  تبادل نظر با سایر واحدهاي سازمان براي رفع موانع و مشکالت  



  وضوح اهداف و آرمانها  

 استفاده بهینه از امکانات و توان سازمان (تکنولوژیکی، منابع انسانی، فیزیکی و ...(  

  قرار دادن واحد سازمانی تحت مدیریت در مسیر اصلی  

  : "فرصت طلبی هوشمندانه "سومین شاخص ارزیابی شده  

این شاخص در میـان سـایر شاخصها از اهمیت کمتري برخوردار بوده و باید به شناسایی اسـتراتژیهـایی کـه بـراي 

محـیط سازمان مناسب تر هستند، به طور جدي توجه داشته باشـیم. هرچـه از اسـتراتژیهـاي صـریح و مطلوب 

بایست  همچنین می .ن استفاده گردد میزان تعامالت و ارتباطات درون سـازمانی بیشـتر خواهـد بـوددر سازما

حـلهـاي خالقانه و منحصر به فرد جهت  افراد در موقعیت تصمیمگیري قرار بگیرند تـا قـادر بـه توسـعه راه

ا تفکر شهودي (تفکر مبتنی بر تواناییها دستیابی به مزیت رقابتی باشند. در ایـن راسـتا شایسـته اسـت از افراد ب

افزون بر این پیشنهاد میگردد که از  .هاي مهـم و اصـلی سازمان استفاده گردد هاي فراوان) در پست و تجربه

قدرت ایجاد انگیزه (پـاداش و ...) نیـز اسـتفاده نمـود و مهمتر از آن، افراد خالق و تواناي موجود در سازمان 

  .مند باشند از حمایت مـدیران ارشـد بهره بایست همواره می

   :توجه بیشتر به عوامل ذیل نیز به ترتیب اولویت از دیگر پیشنهادات است

  بررسی تاثیر تغییرات محیطی بر فعالیتهاي واحد تحت مدیریت  

  ایجاد نگرش مثبت به تغییرات به عنوان کشف فرصتهاي نوظهور  

 ي شهروندان توجه به ایجاد ارزشهاي فرصت آفرین برا  

  قابل رویت بودن بکارگیري ایدههاي کارکنان واحد تحت مدیریت  

 بهینه نمودن سطح توان سازمان (تکنولوژي، منابع انسانی، فیزیکی و ...  

  ایجادواحدهاي تحقیق وتوسعه وبکارگیري نتایج مطالعات این واحدها در سازمان  

  میباشد: "تفکر در زمان" ستانشرکت آب منطقه اي کردچهارمین شاخص مورد ارزیابی در 

بایسـت باتوجـه بـه  که این شاخص نیز ازاهمیت بسیار باالیی درسنجش تفکر استراتژیک برخـوردار اسـت و مـی

داشت که باتوجـه بـه نتایج تحقیق به  "تفکر به موقع "گذشته و در نظر داشتن حال و بسط آن به آینده همواره 

، اکثر شرکتنظر میرسد که این شاخص نیز مورد کم توجهی قـرار گرفتـه و از آنجاییکـه بـا تغییرات مدیریت در 

هاي فراوان و یا حتی  ست فراموشی سپرده شده و عالوه بر صرف هزینهتجربیات و اقدامات مدیریت گذشته به د

گردد لذا شایسته است که در جهت  موازي، سـازمان دچـار مشـکالت فـراوان در رسیدن به اهداف بلند مدت می

  رفع این معضل که از اهمیـت بسیار باالیی نیز برخوردار است تدابیر اساسـی ارائـه گـردد. 



   :خصـوص ایـن شـاخص پیشنهادات به شرح ذیل میباشند در ادامـه در

  اعتقاد به ارتباط بین نقاط قوت فعلی سازمان با عملکرد گذشته  

  اعتقاد به ارتباط بین نقاط ضعف فعلی سازمان با عملکرد گذشته  

  بهره مندي از ارتباط بین گذشته، حال و آینده  

 ف بهره مندي از فرصتهاي گذشته براي رسیدن به اهدا  

  است.  "پیشـروي براسـاس رویکـرد علمـی" شرکت آب منطقه اي کردستانآخرین شاخص مورد ارزیابی در 

هم اکنون در محیط اکثر سازمانها افزایش دسترسی به اطالعات و کمبود زمان براي تفکر، توانایی فرضیه سازي و 

ها هسته اصلی  ب کار کردن در فرضیهشود و توانایی خو آزمون آنها به صورت مؤثر، موضوع مهمی قلمداد می

رسد این  گیرند که به نظر می هایی است که در سـازمان مـورد استفاده قرار می شایستگی بهترین استراتژي

  شاخص نیز مورد کم توجهی مدیران ارشـد در ایـن سازمان واقع شده است. 

 :رتیب اولویت توجه بیشتري گردددر خصوص این شاخص نیز پیشنهاد میگردد کـه بـه عوامـل ذیـل بـه ت

  بکارگیري خالقیت در حین تصمیمگیري حتی در فرصتهاي زمانی محدود 

 گیریها  استفاده از روشهاي علمی در تصمیم  

  منعطف نمودن سازمان در برابر تغییرات  

  امکان فرضیه سازي خالقانه در محیط سازمان  

  ایجاد نظام انگیزشی  

 زمینه تفکر استراتژیک و خارج از عوامل فوق میتوان به موارد ذیل اشاره  از دیگر عوامل شایان توجه در

  تاکید بر فرهنگ سازمانی همسو و سازگار با خالقیت و تغییر  :نمود

  روحیه مثبت اندیشی، صراحت و صداقت  

  هوشیاري محیطی سازمان  

  امکان ابراز نظر مخالف در ارتباط با مسائل  

 رنامه مدیریت مشارکتی تحول برنامه مدیریت شهري به ب  

  تعامالت گروهی در تفکرات سازمانی  

  تمرین و ممارست در تفکر  

 حمایت سازمان از تفکرات، تالشهاي خالقانه و ...   

  اصالح ساختارها، فرایندها در افزایش گفتمان مستمر استراتژیک  

 سازي مهارتها در برابر تغییرات محیطی  به  



 ریزي در جهت حذف اینگونه اقدامات  کاهش اقدامات غیرضروري و برنامه  

 در جهان  آب هاي  مطالعه مدلهاي موجود تفکر در حوزه  

 و تاکید بر مشارکت  مشارکت  
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