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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of strategic thinking on the effectiveness 

of decision making in public organizations by considering the moderating role of high 

performance work systems. This research is descriptive-survey in terms of applied purpose 

and in terms of data collection method. The statistical population of this study includes 200 

experts and managers of the administrative and Recruitment organization, who were selected 

by relative random sampling method. The data collection method in this study is three 

standard questionnaires of Liedtka (1998) for strategic thinking variable, Sun et al. (2007) 

for high performance systems variable and Dean and Scharfman (1996) decision 

effectiveness questionnaire, which are reliable These questionnaires were approved using 

Cronbach's alpha coefficient of 0.845, 0.882 and 0.891, respectively. Structural equation 

modeling by LISREL software was used to analyze the collected data. The results showed 

that strategic thinking has a significant effect on the effectiveness of decisions (β = 0.54). 

Also, the moderating role of high performance work systems in this regard was confirmed. 

According to the findings of this study, when the strategic thinking skills are current in the 

organization, the effectiveness of the decisions made is enhanced, also with high-

performance work systems, this effect will be strengthened. Therefore, in order to increase 

the effectiveness of decisions, government organizations, beside reinforcement of strategic 

thinking skills, should pay more attention to the establishment of high-performance work 

systems in the organization. 

Keywords: Decision making effectiveness, High performance work systems, Public 
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های در سازمان یریگمیتصم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکر تأثیر یبررس

 باال عملکرد یهاستمیس لگریتعد نقش با دولتی

  )مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور(

 2، رزا بداق1رویا احمدآبادی

 تهران، تهران، ایراندانشگاه  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،. 1

 ، تهران، ایراندانشگاه پیام نور ،شناسیجامعه رشد،. کارشناس ا2

 (30/10/1400؛ تاریخ پذیرش: 13/02/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 لگریتعد نقشدرنظرگرفتن  با های دولتیدر سازمان یریگمیتصم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکر تأثیر یبررس حاضر با هدف تحقیق
. استپیمایشی  –توصیفی  ها،گردآوری دادهپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش  این .صورت گرفت باال عملکرد یهاستمیس

ای تصادفی نسبی ، که به روش طبقهاداری و استخدامی کشور بود سازمان کارشناسان و مدیران نفر از 200آماری پژوهش شامل  ةجامع
( برای متغیر تفکر استراتژیک، سان و همکاران 1998لیدکا )استاندارد  ةپرسشنامسه در این پژوهش، اطالعات ابزار گردآوری انتخاب شدند. 

با استفاده  ها، که پایایی این پرسشنامه( بود1996گیری دین و شارفمن )و اثربخشی تصمیم ،باال عملکرد یهاستمیس( برای متغیر 2007)
روش مدلسازی معادالت ساختاری  هادادهتجزیه و تحلیل  براییید شد. أت 891/0 و 882/0، 845/0به ترتیب  از ضریب آلفای کرونباخ

 .(β=54/0) داردداری تأثیر معنا یریگمیتصم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکرنتایج پژوهش نشان داد  د.شاستفاده  لیزرلافزار توسط نرم
که مهارت تفکر های این تحقیق، وقتی فتهبراساس یاهای عملکرد باال در این رابطه تأیید شد. همچنین، در ادامه نقش تعدیلگر سیستم

های کاری با عملکرد یابد، همچنین، با وجود سیستمهای اتخاذشده ارتقا میاستراتژیک در سازمان جریان داشته باشد، اثربخشی تصمیم
های تفکر در کنار تقویت مهارتباید  هاهای دولتی به منظور افزایش اثربخشی تصمیمسازمان بنابراین،. باال، این تأثیر تقویت خواهد شد

 .های کاری با عملکرد باال در سازمان توجه بیشتری داشته باشنداستراتژیک، به استقرار سیستم

 های کاری با عملکرد باال. های دولتی، سیستم، سازمانکیاستراتژ تفکری، ریگمیتصم یاثربخش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مختلف از قبیل سیاری از دانشگاهیان و متخصصان را از رشتهگیری، نظر باخیراً مسئلة تصمیم

شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت و نظریة سازمانی به خود جلب کرده است. این بدان اقتصاد، روان

گیرد ای از الگوها را در بر میای است که طیف گستردهگیری فرایند پیچیدهمعنا است که تصمیم

(. از 2015، 2ها است )مترهای خوب، کلید بقا و موفقیت سازمانگیریمیمتص(. 2018، 1)بوزگوئندا

گیری خوب مستلزم آن است که مدیران از محیط اطراف خود و تأثیرات آن بر عملکرد طرفی، تصمیم

بینی نیست شرکت خود آگاه باشند. با وجود این، در این عصر پویا، نتایج تغییرات همیشه قابل پیش

 (.2011، 3استوپ وارن، هویات و هومکند )شخیص تغییرات را بسیار دشوارتر میو محیط پویا ت

ها و باورهای فردی و عوامل بیرونی مانند محیط شامل عوامل داخلی مانند فرهنگ سازمانی و ارزش

( بر این باور است که برای حرکت 1997) 4فناوری، رقابت، قانونگذاری و سیاست است. مورگان

کند که مان، باید عوامل داخلی و خارجی در نظر گرفته شود. وی استدالل میرو به جلوی ساز

کنند )بر اساس های سیاسی هستند که در آن همة افراد منافع خود را دنبال میها سیستمسازمان

ها و عقاید خودشان( و همچنین، تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند بازار، فناوری و جامعه قرار ارزش

ای نگران تغییر ماهیت های دولتی نیز به طور فزایندهدر طی چند سال اخیر، سازمانگیرند. می

های سازمانی خود و چگونگی شناسایی و پاسخگویی به چنین تغییراتی در محیط سازمان محیط

کند تا عوامل خود هستند. در این میان، برخورداری از مهارت تفکر استراتژیک، سازمان را قادر می

، مینجا و ها در آیندة سازمان در نظر گرفته شوند )جوماخارجی را درک کرده و تأثیر آنداخلی و 

 .(2016، 5مگتو

ادعا کردند که سرمایة انسانی سازمان منبع  (2001) 6، دانفول و اسنلدر این خصوص رایت
                                                           
1. Bouzguenda 

2. Matar 

3. Steptoe-Warren, Howat & Hume 

4. Morgan 

5. Juma, Minja & Mageto 

6. Wright, Dunford & Snell 
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ن به اندرکارابا پیشرفت سریع اقتصاد جهانی، دانشگاهیان و دست بسیاری از مزیت رقابتی است.

شولر و  اند.طور یکسان عامل انسانی را به عنوان مؤلفة اصلی موفقیت در یک سازمان معرفی کرده

 کنند.( نیز منابع انسانی را موهبتی قابل دسترسی درون یک سازمان توصیف می2005) 1جکسون

ی سرعت در حال تغییر است و کیفیت زندگ(، جهان به2003و همکاران ) 2های کافمنطبق گفته

الگوهای  شود؛ بنابراین،های کار و زندگی میکند، که منجر به تغییر در قوانین و رویهشدت تغییر میبه

تفکر  گیری صحیح،بنابراین، برای حل مشکالت امروز و تصمیم کنند،قدیمی دیگر کار نمی

ژیک قادرند، (. متفکران استرات2019، 3یک ضرورت است )االتایالت، الرهایل و امیگوالیاستراتژیک 

ارتباط بین عملکرد و واحدها و همچنین، ارتباط بین سطوح استراتژی و عوامل محیط خارجی را 

ها و تهدیدهای آینده، دهد تا در مورد فرصتبه سازمان اجازه میدرک کنند. تفکر استراتژیک، 

کند فراهم میگیری در کل سازمان ها بهتری بگیرد. تفکر استراتژیک چارچوبی برای تصمیمتصمیم

های مدیریت تر مطابق با خواستهشود که مدیران و کارکنان سطوح پایینو از این طریق باعث می

 (.2015گیری کنند )متر، ارشد تصمیم

های کاری با عملکرد باال به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در محیط کسب و سیستماز طرفی، 

های کاری با عملکرد باال قادر حققان نشان دادند سیستمکار امروزی از اهمیت باالیی برخوردارند. م

شامل عملکرد غیر مالی )افزایش وفاداری و رضایتمندی کارکنان و کاهش به افزایش عملکرد سازمان 

االتایالت، الرهایل و شود )وری( میقصد ترک شغل کارکنان( و عملکرد مالی )افزایش سود و بهره

گذاری اری با عملکرد باال منجر به بهبود حفظ کارکنان شده و سرمایههای کسیستم (.2019امیگوالی، 

( افزودند 2014) 4عالوه بر این، کاژه، باتیستیک و پاوه کند.مداوم در کارکنان این تأثیر را تقویت می

های تصمیم کنندةبینی، را به عنوان پیشهای کاری با عملکرد باالسیستمکه محققان باید استفاده از 

هایی با عملکرد کاری باال، پذیری در سازمانپیشرفت، نوآوری و انعطاف زمانی در نظر بگیرند.سا
                                                           
1. Schuler & Jackson 

2. Kaufman 

3. Alatailat, Elrehail & Emeagwali 

4. Kaše, Paauwe &  Batistic 
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های کاری با عملکرد باال، محققان بر این باورند که سیستم .شودگیری حاصل میدر فرایند تصمیم

های یمدهد که به طور مستقیم باعث افزایش اثربخشی تصمخالقیت و آگاهی کارکنان را افزایش می

به همین ترتیب، اگر در یک  (.2018، 2؛ صفوی و کاراتپ2015، 1شود )جیانگ و لیوسازمان می

یابد و این امر در های کاری با عملکرد باال برقرار باشد، خروجی افراد ارتقا میسازمان سیستم

ری با عملکرد های کاسیستمرود که بر این اساس، انتظار می. شودهای ایشان منعکس میگیریتصمیم

 ها را تقویت کند.، تأثیر تفکر استراتژیک بر اثربخشی تصمیمباال

ها در کشور است. بخش عمدة برنامة شک، بخش دولتی یکی از مهمترین بخشاز طرفی بی

های دولتی تنها توسط دولت بلکه توسط سازمانمدیریتی، تعیین استراتژی جامع و انتخاب اهداف، نه

 نادرست در این بخش، هایتصمیم اتخاذگیرد، در این میان، آن صورت میهای مختلف و بخش

لذا شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی  خواهد آورد.عوارض بسیار زیادی را برای کشور به بار 

سازمان های دولتی، از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. در این میان، ها در سازمانتصمیم

، یکی از های نظام اداریمشیمدیریت، راهبری و تعیین خط ةوظیفبا ور اداری و استخدامی کش

نظام  انسانی ةمدیریت و سرمای ةتوسعو نظارت راهبردی ، ریزیبرنامهترین نهادها در راستای مهم

 های پس از پیروزی انقالباین سازمان در سال ارزشمندرغم اقدامات علی اداری در کشور است.

ثباتی در قوانین و واهد حاکی از آن است که در اثر تغییرات مداوم و بیشاسالمی،  شکوهمند

گیری هایی در حوزة اثربخشی تصمیمها، کارکنان و مدیران در این سازمان نیز با چالشگذاریسیاست

رسد استفاده از مفاهیم استراتژیک رو هستند، از این رو، با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میروبه

های ش دولتی، یک راه جهت غلبه بر این مشکالت است. براین اساس، به منظور رفع چالشدر بخ

تری از چگونگی تأثیر یادشده و تقویت عملکرد بخش دولتی، این مطالعه سعی دارد تا درک دقیق

های کاری عملکرد باال به گیری و همچنین، نقش سیستمابعاد تفکر استراتژیک بر اثربخشی تصمیم

 بر چه تأثیری کیاستراتژ تفکررد. از این رو، سؤال اصلی در این پژوهش این است که دست آو

 ؟چیستدر این میان  باال عملکرد یهاستمیس نقش دارد و در بخش دولتی یگیرتصمیم یاثربخش

                                                           
1. Jiang & Liu 

2. Safavi & Karatepe 
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محققان برای دستیابی به هدف این پژوهش، ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و بر اساس 

سپس، در مورد  گیرد.ها انجام میشود، و به دنبال آن تحلیل دادهی پژوهش ارائه میهاآن، فرضیه

 .شودهای مطالعه از جمله پیامدهای نظری و عملی بحث مییافته

 تفکر استراتژیک

( تفکر استراتژیک 2000) 1هورن و ووتن مفاهیم بسیاری از تفکر استراتژیک وجود دارد؛ طبق گفته

بیان  (2002) 2ریزی عملی است. کیلین و ارنولدها و برنامهعات، تدوین ایدهآوری اطالشامل جمع

انداز استراتژیک و توانایی ایجاد وضوح کنند که توانایی مهم در یک تفکر استراتژیک داشتن چشممی

تفکر استراتژیک یک  ،(2012) 3تعریف سواین، جک و پیتر از جزئیات پیچیده و مجزا است. طبق

خواهد تا فردی، یک ذهنیت یا روشی برای تجزیه و تحلیل فکری است که از افراد می فرایند فکری

تفکر استراتژیک به  (2013) 4خود را به عنوان رهبر جای دهند و تصویر بزرگی را ببینند. توستیکا

های بسیار مبهم و عنوان روندی که منجر به ایجاد بینش استراتژیک و مرتبط شود، حتی در زمینه

تفکر استراتژیک یک کانال فکری است که  (2016) ، مینجا و مگتودانند. به زعم جوماتی. میرقاب

االتایالت،  کند.هایی را که با هدف مورد نظر موافق هستند، ارسال و دریافت میتصاویر و ایده

به  دانند که در آن افراد در یک سازمانتفکر استراتژیک را روشی می( 2019) الرهایل و امیگوالی

تفکر استراتژیک، به  پردازند.فکر و ارزیابی، مشاهده و ایجاد آینده برای خود و همراهان خود می

های انداز استراتژیک تعریف شده است. این بصیرت راهعنوان ابزاری برای ارائة بصیرت و چشم

جدید از  ایدهد تا سازمان را قادر کند مجموعهمتفاوت و جدیدی را پیش روی سازمان قرار می

برای تفکر استراتژیک الگوهای (. 1397ارزش را به ذینفعان ارائه دهد )جوکار، امینی و صادقی، 

(، بیشترین 1998) لیدکاالگوی عناصر تفکـر استراتژیک  ؛ در این میانمتعددی پیشنهاد شده است

 (1998)لیدکا . (2019)االتایالت، الرهایل و امیگوالی،  کاربرد را در تحقیقات مختلف داشته است

 :(1391 ،نژاد، آقازاده و شهامت)منوریان کندمی برای تفکر استراتژیک پنج رکن اصلی را پیشنهاد

                                                           
1. Horne & Wooton 

2. Keelin & Arnold 

3. Swayne, Jack  &  Peter 

4. Tovstiga 
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جامع ل تژیک باید مداترـسار ـمتفکان به عنود یک فر ، اشاره دارد به اینکهسیستمیش نگر -

ک نقطه بر نقاط دیگر ی بر تأثیر که بداند و و شتهدا نظر را درنتها اتا ا بتداز اشی ارز ةنجیرز

 گذارد.تأثیر می

 و افهدا به نسیدر و یستارا در ارستوا و نیدرو ایاراده اشاره دارد به اینکه تژیکاسترا معز -

 .طلبدمی را ها یتژاسترا کردنقدرتمند و کردندارجهت در تمرکز و دهبو هانماآر

دن موو آزخالقانه زی سافرضیه انیش توافزااشاره دارد به علمی د یکرس روساابر وی پیشر -

 هانه فرضیهامدیر

ت توجه به تحواله و شامل شدرا یط ـه محـبت بـنسی مندـهوش، نهاطلبی هوشمندفرصت -

 .طلبدمیاز آن را حاصل ی هافرصتر و کاو کسب ی فضا

به آن بسط ل و اـتن حـشدانظر و در با توجه به گذشته  که، اشاره دارد به ایننمادر زتفکر  -

 .تشدا (موقع به تفکر) ارههموباید قع ه در وایندآ

 گیریاثربخشی تصمیم

محققان و . برخی در ادبیات مطرح استیکی از مهمترین وظایف مدیران به عنوان گیری تصمیم

 استگیری میمصکیفیت ت ی از، کیفیت مدیریت تابعمدیریت بر این باورند که ةنظران حوزصاحب

ی و خشها، اثربطرح و برنامه، چراکه مدیر است ةتنهایی مهمترین وظیفگیری بهو معتقدند تصمیم

کیفیت  در گرو، همگی شودحاصل میها که از آن خروجیها و کیفیت کارآمدی استراتژی

اثربخشی  (.1397کیا و همکاران، شود )جهانیمیاتخاذ مدیر  توسط است که هاییتصمیم

نحوة اقدامات یک سازمان در راستای رسیدن به ه تواند با توجه بگیری سازمانی میتصمیم

 .ی سازمانی یک چالش استگیرتصمیماثربخشی  گیریبا این حال، اندازه تعریف شود.اهدافش 

مستقیمی را بین خود تصمیمی و چگونگی دستیابی سازمان  ةمهمترین چالش این است که رابط

ونه سازمان به اهدافش برسد ممکن بر خود تصمیم، اینکه چگ عالوه به اهداف خود نشان دهد

سازمانی تحت  هایاست با عوامل خارجی )یعنی اقدامات رقیب یا اقتصاد( و یا سایر تصمیم

تواند به صورت عینی می بنابراین، اگر چه نتایج سازمانی مانند سود و سهم بازار .قرار گیرد تأثیر
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گیری مورد تصمیمتقیم برای اثربخشی ها را به عنوان معیار مستوان آنارزیابی شود، اما نمی

شده یا گیری کلی پذیرفتهبررسی، هیچ اندازه (. بر اساس2016 ،1استفاده قرار داد )بریث

بودن، منجر به ی، اثربخشی اجرا و بهنگامگیرتصمیمای وجود ندارد؛ کیفیت فرایندهای شدهاثبات

 مختلف منجرهای مختلف به انتخاب فرایندهای»که  از آنجا شود.می گیری بهتر تصمیمنتیجه

 تأثیری گیرتصمیمو فرایندهای  «شودمی مختلف منجر به نتایج متفاوتهای انتخاب»و  «دشونمی

توان با ارزیابی می ی سازمانی راگیرتصمیمی دارند، اثربخشی گیرتصمیممستقیم بر نتایج 

( 1996) 2بندی دین و شارفمنممبنای تقسیبر  (.2016)بریث،  سنجید یگیرتصمیمفرایندهای 

معتقد ( 1996دین و شارفمن ) گیری شامل دو بعد خردگرایی و رفتار سیاسی است؛اثربخشی تصمیم

گیری، دلیل انجام کاری است و رفتار خردمندانه را مورد است خردگرایی یکی از ابعاد تصمیم

رچوب مرجع در نظر گرفته دهد و بیانگر آن است که رفتار قابل درک درون چاقضاوت قرار می

. از یک طرف، محققان رفتار سیاسی را از دو جنبه مورد بررسی قرار می دهندهمچنین،  .شودمی

را تحت  منفعتی یند تصمیم در پرداختن به خودااند نتایج فرنظرانی وجود دارند که در تالشصاحب

و  شوندبررسی میسازمانی، های سیاسی و نتایج قرار دهند و در کل رابطه بین پویایی تأثیر

و فراگیری با این واحدهای قدرت فرآیند  بررسی کردههای میان واحدهای سازمانی را سیاست

از طرف دیگر، صاحبنظرانی هستند که رویکرد وسیع شامل تمام  .گیردقرار می تأثیرتصمیم تحت 

ی سازمانی و یا واحدهای یند تصمیم را از هر دو بازیگران داخلی )اعضااگذار بر فرتأثیرانواع 

 یادشدهنچه دو نظر . آکنندهای خارجی )کارگزاران دولتی و مشتریان( استفاده میسازمانی( و بخش

ها در حال انجام کار درون یا بیرون سازمان دهد، اعتقاد افراد بر این است که آنرا به هم پیوند می

اند تا ها در تالشگرفت. به این دلیل، آن قرار خواهند تأثیرنتایج تصمیم تحت  ةهستند و به وسیل

 .(2007، 3)البانا تحت تأثیر قرار دهندشان یا نیازهای نهادی را پرسنل

                                                           
1. Bearth 

2. Dean & Scharfman 

3. Elbana 
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 های کاری عملکرد باالسیستم

های بسیاری در راستای اقدامات مناسب منابع انسانی که باید در یک سال گذشته، بحث 20در طی 

وری باالتر، رفاه کارکنان و عملکرد مالی باالتر مان و بهرهسازمان در جهت هدایت کارکنان به راند

کنندة ترین واژة توصیف(. شایع2016، 1کلوتسینیوتیساستفاده شود، صورت گرفته است )میهایل و 

برای اینکه درک (. 2014، 2است )ژانگ و موریسهای کاری عملکرد باال چنین اقداماتی سیستم

جای اینکه اقدامات مدیریت منابع همحققان ب ،بع انسانی حاصل شودبهتری از اثربخشی اقدامات منا

طور ه و رفتار کارکنان ب نظر بگیرند و تأثیر هر یک را بر ادراک، نگرش صورت مجزا دره انسانی را ب

کاری های صورت سیستمی بررسی کنند. سیستمه این اقدامات را ب تأثیرباید  ،بررسی کنند جداگانه

 مدیریتی با مشارکت باال یا تعهد باالی سازمان شناختههای که گاهی به عنوان سیستم با عملکرد باال،

هایی د. سازمانکنمی شوند، یک بسته از راهکارهای منابع انسانی هستند که عملکرد باال را ممکنمی

در توجهی  شایانهای گذاریسرمایه ،کنندمی سازیکاری با عملکرد باال را پیادههای که سیستم

خوبی هشان ببه طوری که کارمندان برای انجام شغل ،دهندمی شان انجامانسانی ةسرمای ةگنجین

های کاری در پژوهش حاضر سیستم (.1394زاده، )سلیمانی و حسنند آموزش دیده، ماهر و توانمند

د، شومیبررسی  (2007یون و همکاران )شده توسط لیبندی ارائهتقسیمبا عملکرد باال توسط 

عملکرد منابع انسانی  یبندی ایشان بر مبنای اقدمات منابع انسانی است که به منظور ارتقاتقسیم

گیرد؛ این اقدامات شامل گزینش، آموزش، انگیزش داخلی، امنیت شغلی، شفافیت شغلی، صورت می

 (.2019، االتایالت، الرهایل و امیگوالی)است گرا، پاداش و مشارکت ارزیابی عملکرد نتیجه

 :شودتحقیق اشاره می ةبرخی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینبه  ادامه، در

به دست آمد که نشان داد در سطح فردی  ییالگو (1396جلیلیان و همکاران )پژوهش  نتایجدر 

گیری شهودی تعدیل که توسط سبک تصمیم دارد،معنوی تأثیر معناداری  ةتفکر راهبردی بر سرمای

جویی معنوی تأثیر معناداری دارند، اما فرصت ةتمامی ابعاد تفکر راهبردی بر سرمای ،نهمچنی. شودمی

معنوی  ةهوشمندانه، دیدگاه سیستمی و درک موقعیت بر مبنای یادگیری و مفاهیم شناختی بر سرمای

                                                           
1. Mihail & Kloutsiniotis 

2. Zhang  & Morris 
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به لحاظ آماری تأثیر معناداری ندارند. نتایج آزمون الگوهای سطح سازمانی نشان داد که میزان 

گیری شهودی در دانشگاه آزاد ایالم بیشتر معنوی از طریق تفکر راهبردی و تصمیم ةبینی سرمایشپی

شامل تفکر استراتژیک  بعدپنج ( 1394زاده و کیاکجوری )تقیدر پژوهش  .هاستاز سایر دانشگاه

طلبی فرصت وتفکر در زمان ، نگرش سیستمی ک،عزم استراتژی، یشروی براساس رویکرد علمیپ

طلبی . نتایج حاکی از آن است که میزان توجه به نگرش سیستمی و فرصتشدشمندانه تبیین هو

هوشمندانه و پیشروی براساس رویکرد علمی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده و همچنین میزان توجه 

به عزم استراتژی و تفکر در زمان در مدیران ضعیف ارزیابی شده است. از نتایج تحقیق این طور 

شش ( 1390ساالری نهند ) .گیری شده که مدیران تا حدودی به تفکر استراتژیک توجه دارندجهنتی

تفکر »، «تفکر سیستمی»، «خالقیت»، «طلبیفرصت»، «های جدیدها و راه حلاستفاده از ایده ةلفؤم

تشخیص و » ةهای اصلی تفکر استراتژیک و چهار مرحللفهؤبه عنوان م «اثربخشی» و «در زمان

به  «ارزیابی راه حل»و  «انتخاب بهترین راه حل»، «های ممکنیافتن راه حل»، «اسایی مشکالتشن

های لفهؤد که مشد و از نظر افراد نمونه مشخص شگیری تعیین یند تصمیماعنوان مراحل اصلی فر

 ،هاهلفؤد که از میان مشدر ضمن مشخص  گیری تأثیر مثبتی دارند.یند تصمیماتفکر استراتژیک بر فر

در خارج از  .گیری دارندیند تصمیماکمترین تأثیر را بر فر «خالقیت»بیشترین تأثیر و  «طلبیفرصت»

طلبی هوشمندانه، هدف متمرکز، فرصت ( نشان دادند2019) االتایالت، الرهایل و امیگوالیکشور، 

ها که از منظر سیستم نیمگر زماتفکر در زمان و تحلیل فرضیة تأثیرات مثبتی بر عملکرد سازمان دارد، 

های کاری با عملکرد باال فقط رابطة بین هدف متمرکز، د. همچنین، سیستمندر نظر گرفته شو

 1صفوی و کارتپ کنند.طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان و عملکرد سازمانی را تعدیل میفرصت

ا عملکرد باال را مد نظر های کاری بکنند مدیریت، سیستمکارکنانی که تصور می ( نشان دادند2018)

ها آن ،ها را برآورده کرده است، در نتیجهشوند که شغلشان انتظارات آنقرار داده است، متوجه می

( به بررسی 2016) 2کونز، سیبرت و موترلینکنند. عملکرد خالقانة باالتر و وظایف فرانقشی ایفا می

کرد کارت امتیازی متوازن در مدیریت تأثیرگذاری تفکر مبتنی بر ارزش بر عملکرد براساس روی
                                                           
1. Safavi & Karatepe 

2. Kunz, Siebert & Mütterlein 
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ای به صورت تجربی مورد استفاده قرار گرفت. این یک فرایند شش مرحلهاستراتژیک پرداختند. 

. 4های اهداف؛ . توصیف خوشه3اهداف ساختاری؛ . 2. شناسایی اهداف؛ 1فرایند موارد مقابل بود: 

. نظارت و سازگاری با تغییر. 6متیازی؛ . طراحی کارت ا5انداز و استراتژی؛ تدوین رسالت، چشم

توانند اثربخشی های علمی، مانند تفکر با محوریت ارزش، میدهد چگونه روشنتایج نشان می

طلبی نشان داد تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک )تمرکز، فرصت( 2015متر )ها را بهبود ببخشند. تصمیم

گیری تأیید شد. این تحقیق همچنین ر وابسته تصمیممحور( بر متغیهوشمندانه، تفکر در زمان و فرضیه

گیری نسبت به متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، سن، نشان داد بین تفکر استراتژیک و تصمیم

 .تجربه، صالحیت، درجة شغل( تفاوت آماری وجود ندارد

مثبت آن دهد، اگرچه مطالعاتی در حوزة تفکر استراتژیک و نتایج مرور پیشینه پژوهش نشان می

های معدودی گیری، پژوهشدر خصوص تفکر استراتژیک و تصمیم در سازمان وجود دارند، اما

های صورت گرفته است و هنوز خألهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. همچنین، نقش سیستم

ده شیک از تحقیقات انجامگیری، در هیچکاری عملکرد باال در رابطة بین تفکر استراتژیک و تصمیم

همچنین، به دلیل  اند.بررسی نشده است؛ و تحقیقات موجود در این حوزه مدل جامعی ارائه نداده

های ها و فرهنگها در محیطگیری، نتایج پژوهشهای مختلف بر تصمیمها و محیطتأثیر فرهنگ

مچنان موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر، ه دیگر، به راحتی قابل تعمیم نخواهد بود. به طور کلی،

  های بیشتر دارد.شود که نیاز به پژوهشیک بستر جدید و ناشناخته محسوب می

 های پژوهشهفرضی ةتوسع چارچوب نظری و

های روانشناسی و مدیریت، کارهای نظری و تجربی شایان در طول سه دهة گذشته، در حیطة رشته

هدف از تفکر  .ده استگیری استراتژیک انجام شتوجهی در مورد تفکر استراتژیک و تصمیم

گیری اطمینان از بقای سازمان در یک محیط متغیر است. برای تحقق این امر، استراتژیک و تصمیم

گیری مؤثر وجود دارد که سازمان را در مناسب ترین جهت هدایت نیاز به تفکر استراتژیک و تصمیم

هایی است که در سطوح متمرکز تفکر استراتژیک بر تصمی(. 2011، 1، داگالس و هومکند )وارن

                                                           
1. Warren, Douglas & Hume 
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شوند. های سازمان تبدیل میبه استراتژی هاود و اینکه، چگونه این تصمیمشمختلف سازمان گرفته می

ریزی کنند کند تا با تغییرات مواجه شده و برای ایجاد تغییرات برنامهتفکر استراتژیک کمک می

اند محیط خارجی را اسکن کرده و تواندیشمند استراتژیک می (.1397)جوکار، امینی و صادقی، 

گیری سازمانی بهتر همچنین اطالعات عملیاتی داخلی را به دست آورد و از این طریق در تصمیم

های گیرند که فعالیت( در نظر می2010) 1یوهانسون و پالونا (.2011، ، داگالس و هوموارنعمل کند )

های استراتژیک است. ایشان گیریتفکر استراتژیک یک متغیر ورودی کلیدی در کلیة تصمیم

گیری از طریق ارائة اطالعات افزایند که تفکر استراتژیک روشی است که هدف آن کمک به تصمیممی

آوری، گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار و کار است. به طور خالصه، جمعدر مورد محیط کسب 

، (. به زعم وارن2015دهد )متر، شش میگیری استراتژیک مهم است، پواطالعاتی را که برای تصمیم

 شده با اهداف شرکتهای گرفتهدهد تا تصمیمامکان می( تفکر استراتژیک 2011) داگالس و هوم

که به اجرای تصمیم کمک  های کارکنان و فناوری راهمسو شده و همچنین، آگاهی از صالحیت

کند که یک نگرش جامع و درازمدت، ی( استدالل م2008) 2هینز و بیشاپ دهد.افزایش میکند، می

های برتر کند تا ریسک را کاهش دهند، از فرصتها کمک میهای عملی، به سازمانهمراه با راه حل

گیری گیری را غنی سازند. تفکر استراتژیک بینش مهمی در مورد تصمیماستفاده کنند و تصمیم

تفکر استراتژیک، یک دیدگاه مشترک  گیری از طریقبه طور کلی، تصمیم دهد.منطقی ارائه می

االتایالت، الرهایل و گیری را ارتقا بخشد )تواند اثربخشی تصمیمکند که مینگر را ایجاد میآینده

 د:شوپژوهش حاضر به این صورت مطرح می ة اولبا توجه به آنچه گفته شد، فرضی (.2019، امیگوالی

 داری دارد.امعن تأثیر ی استراتژیکگیرمتصمیبر اثربخشی  تفکر استراتژیک فرضیة اول:

منابع انسانی یک منبع داخلی حیاتی برای سازمان به ، 3تئوری دیدگاه مبتنی بر منابعبراساس 

دهد و از این طریق برای سازمان ارزش خلق های ناملموس را شکل میرود که تواناییشمار می

                                                           
1. Johannesson & Palona 

2. Hines & Bishop 

3. Resource-based view theory 
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های جدید منابع انسانی خیر بر روی شیوهمتون ادر همین راستا،  .(2020، 1کند )ال اجلونیمی

، 2، کی و ریمیشوند )روبلهای کاری با عملکرد باال شناخته میمتمرکز است که با عنوان سیستم

شوند زیرا عوامل ها منجر به سطوح باالتری از عملکرد میکنند که این شیوه(. محققان ادعا می2020

 (،1998) 3لیدکا طبق گفتة .(2020)ال اجلونی،  دهندرار میای سازمانی را در اختیار کارکنان قزمینه

های کاری با عملکرد باال، عملکرد سازمانی را از بسیاری جهات همچون خالقیت افزایش سیستم

های کاری با ( اظهار داشتند سیستم2005) 4شود. ایوانز و دیویسدهد و منجر به نتایج بهتر میمی

( در مشاغل 2002) 5با عملکرد سازمان و عملکرد مالی دارد. وایعملکرد باال ارتباط مستقیمی 

های کاری با عملکرد ( سیستم2020) ، کی و ریمیروبلای را پیدا کرد. به زعم کوچک چنین رابطه

گذاری های ارتباطی و حساسیت فرهنگی و همچنین سرمایهفردی، مهارتشامل سازگاری بینباال 

زا دانست، افتوان همرا میهای کاری با عملکرد باال سیستمنابراین، شرکت، آموزش و فناوری است. ب

تواند اثربخشی و کارآیی کل سازمان تواند روش دیگر را تقویت کند و متعاقبًا میزیرا یک عمل می

های کاری ( بر این باورند که سیستم2017و همکاران ) 6. تنگ(2020)ال اجلونی،  را افزایش دهد

شود. گذارد که در نتایج سازمانی منعکس می، بر رفتار و نگرش کارمندان تأثیر میباال با عملکرد

( 2015) 7های جدید برای ایجاد مزیت رقابتی هستند. ده بونومتفکران استراتژیک نگران تولید راه حل

ی هاها الزم است. در این میان سیستمادعا کرد که خالقیت برای به حداکثر رساندن اثربخشی تصمیم

دهد. های مدیریتی است که متفکران استراتژیک را تحت تأثیر قرار میکاری با عملکرد باال شیوه

ها مطابقت داشته باشد، پرداخت های آنها و تخصصاختصاص کارمندان به مشاغلی که با توانایی

به  ،کردهای کاری با عملها برای دستیابی به اهداف و حمایت کلی سازمان از سیستمپاداش به آن

های سیستم اند کهمحققان دریافتهمنظور ایجاد یک فضای توانمندساز برای تفکر استژیک الزم است. 
                                                           
1. Al-Ajlouni 

2. Rubel, Kee & Rimi 

3. Liedtka 

4. Evans & Davis 

5. Way 

6. Tang 

7. De Bono 
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)کارتپه و  گذارنددادن به رفتارهای کارکنان بر نتایج سازمانی تأثیر می، با شکلباال کاری با عملکرد

تری از تالش را برای تحقق کند سطح باالها کارکنان را تشویق می(. این سیستم2016، 1الوگباده

مدیریت منابع  پیرو این منطق که چندین روش مکمل. به طور کلی، اهداف سازمانی انجام دهند

 های کاری با عملکردسیستم شودگذارد، پیشنهاد میبه احتمال زیاد بر نتایج کارکنان تأثیر می انسانی،

ه وقتی اجزای یک سیستم مکمل و منسجم از رفتارهای مطلوب کارکنان پشتیبانی کند، چرا ک باال

با توجه به  (.2020، ، کی و ریمیروبل) کنندباشند، یکدیگر را به سوی هدف مشترک تقویت می

 د:شویپژوهش حاضر به این صورت مطرح م ة دومآنچه گفته شد، فرضی

 یگیریمتصم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکر تأثیرهای کاری با عملکرد باال، سیستم :فرضیة دوم

 کند.می لیتعد را رانیمد

استوپ وارن، مقالة پژوهش بر اساس  ، مدل مفهومیهای یادشدهفرضیهبر اساس روابط و 

 شود.، به صورت زیر ارائه می(2019) االتایالت، الرهایل و امیگوالی و ،(2011) هویات و هوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2019) (، و االتایالت، الرهایل و امیگوالی2011) رن، هویات و هومستوپ واابر اساس مقاالت مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

                                                           
1. Karatepe & Olugbade 

 تفکر استراتژیک
 تفکر سیستمی -

 عزم استراتژیک -

 پیشروی بر اساس رویکرد علمی -

 طلبی هوشمندانهفرصت -

 تفکر در زمان -

 گیریاثربخشی تصمیم
 خردگرایی -

 رفتار سیاسی -

 های کاری عملکرد باالسیستم
 گزینش -

 موزشآ -

 انگیزش داخلی -

 امنیت شغلی -

 شفافیت شغلی -

 ارزیابی عملکرد -

 پاداش -

 مشارکت  -
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 پژوهش شناسیروش

بندی انواع تحقیقات بر اساس چنانچه طبقه، تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد

نظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی  ماهیت و روش مد

سازمان اداری و کارشناسان و مدیران  همة آماری این پژوهش شامل ةجامع .رار داردپیمایشی، ق

 نظارت و ریزیگذاری، برنامهسیاستبا توجه به نقش محوری این سازمان در  .است استخدامی کشور

نظام اداری کشور و  ةدر حوز سرمایة انسانی ةتوسع ،های مختلف دولتیهای بخشموریتأم بر

ة کشور، های توسعارتقای اثربخشی و کارایی نظام اداری برای تحقق برنامه ،گراتوسعه تربیت مدیران

تواند نتایج جامعی انجام تحقیق در این سازمان می های مختلف،های آن در بخشو جامعیت فعالیت

ده شهای دولتی داشته باشد. با توجه به آخرین آمار کسبارائه دهد که قابل تعمیم به سایر سازمان

نفر است، که براساس  350، تعداد کارشناسان و مدیران سازمان برابر با 1398از این سازمان در سال 

( 1384شود. از طرفی، به زعم هومن )نفر محاسبه می 183جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 

ن اساس، بر ای. نفر است 200یابی معادالت ساختاری، حداقل حجم نمونة مورد نیاز برای روش مدل

ای تصادفی به روش طبقهپرسشنامه  250به طور کلی تعداد ها با توجه به امکان ریزش پرسشنامه

ها به دو طبقة مدیران و کارشناسان تقسیم ، بدین ترتیب که نمونهتوزیع شدنسبی بین نمونة آماری 

یت، از میان گیری انجام شد. در نهاشده، سپس، با توجه به نسبت نمونه، از هر طبقه، نمونه

نرخ بازگشت  ،بنابراین .آوری شدجمعکامل و بدون ایراد  ةپرسشنام 200، های توزیع شدهپرسشنامه

برای تجزیه و  ،همچنین. بوده است 1398مقطع زمانی این پژوهش سال  است. 0/ 80پرسشنامه 

 .شدرده بهره ب 8.8 ةنسخ لیزرل توسط سازی معادالت ساختاریها از تکنیک مدلتحلیل داده

 هد شد.ااستاندارد انجام خو ةها به صورت نظرسنجی با استفاده از ابزار پرسشنامآوری دادهجمع

شناختی )جنس، میزان تحصیالت( است و بخش دوم بخش اول پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت

یکرت ای لگزینهپنجها بر اساس طیف ، که همگی آناستاالت مرتبط با متغیرهای پژوهش ؤحاوی س

 . اندطراحی شده

برای سنجش متغیر تفکر استراتژیک از پرسشنامة لیدکا شامل پنج بعد، تفکر سیستم )سؤاالت 
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(، 16-14(، پیشروی بر اساس رویکرد علمی )سؤاالت 13-7(، عزم استراتژیک )سؤاالت 1-6

 .( استفاده شد27-24( و تفکر در زمان )سؤاالت 23-17طلبی هوشمندانه )سؤاالت فرصت

( با 2007) 1های کاری با عملکرد باال از مقیاس سان، اری و الوبه منظور سنجش متغیر سیستم

(، امنیت 13-9(، انگیزش داخلی )سؤاالت 8-5آموزش )سؤاالت  ،(4-1هشت بعد گزینش)سؤاالت 

گرا )سؤاالت (، ارزیابی عملکرد نتیجه18-16(، شفافیت شغلی )سؤاالت 15-14شغلی )سؤاالت 

 ( بهره برده شد.27-24االت ؤ)س ( و مشارکت23-22و پاداش )سؤاالت  (19-21

( با دو بعد خردگرایی 1996دین و شارفمن ) ةگیری نیز از پرسشنامبرای سنجش اثربخشی تصمیم

 ( استفاده شد.9-6االت ؤ( و رفتار سیاسی )س5-1االت ؤ)س

کید شد که در أرار گرفت و تبررسی روایی، پرسشنامه در اختیار خبرگان در دسترس ق به منظور

االت، ؤارزیابی کیفی روایی محتوا، موارد رعایت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، اهمیت س

. در شده را مدنظر قرار دهناالت در جای مناسب خود، زمان تکمیل ابزار طراحیؤقرارگیری س

 برایپس از ارزیابی روایی،  .دنظرات آنان به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه اعمال ش نهایت،

 برایدر این تحقیق از روش همسانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ(  بررسی پایایی پرسشنامه

مقدماتی )پایلوت(  ةسنجش پایایی ابزار پژوهش استفاده شده است. در پژوهش حاضر پس از مطالع

وارد  21SPSSافزار ده به نرمشآوریجمعهای ها، دادهنفری و بازگشت پرسشنامه 20 ةدر یک نمون

های کاری با های تفکر استراتژیک، سیستمپایایی پرسشنامه .شدها محاسبه لفای کرونباخ آنآو 

 891/0و  882/0، 845/0، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ گیری،عملکرد باال و اثربخشی تصمیم

 یید شد.أت

 ی پژوهشهایافته

شده ارائه  1شناختی در جدول گان از لحاظ متغیرهای جمعیتکننددر این بخش فراوانی شرکت

 است.
 

                                                           
1. Sun, Aryee & Law 
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 شناختیمتغیرهای جمعیتفراوانی  .1جدول 

 درصد جنسیت عامل

 جنسیت
 37 زن

 63 مرد

 سن

 6/5 سال 20-30

 4/57 سال 40-30

 4/20 سال 40-50

 7/16 سال 50باالی 

 کاری ةسابق

 5/18 سال 5زیر 

 9/38 سال 5-10

 6/29 سال 20 -11

 13 سال 20باالی 

 تحصیالت

 14 لیسانس

 3/59 فوق لیسانس

 8/27 یدکتر

دهندگان مرد هستند، اکثریت در گروه سنی بیشتر پاسخدهد، نتایج بررسی آمار توصیفی نشان می

همگی اعضای  ،سال است، همچنین 20کاری اکثریت در حد متوسط و زیر  ةمیانسال قرار دارند، سابق

 باشند.مونه دارای تحصیالت عالی دانشگاهی و تکمیلی مین

از روش معادالت  نگارندگانشده توسط در این پژوهش برای بررسی و آزمون مدل مفهومی ارائه

های مسیر ساختاری ترکیبی از مدل التتفاده شـده اسـت. مدل معاداس لیزرل افزارساختاری و نرم

های مسیر پژوهشگر گیری( است. در مدلأییدی )روابط اندازههای عاملی ت)روابط ساختاری( و مدل

در  .هایی را تبیین کندسویه پدیده یا پدیدهسویه و دوای از روابط یککند تا با مجموعهتالش می

های عاملی تأییدی نیز شده هستند. در مدلحالی که متغیرهای حاضر در مدل مسیر از نوع مشاهده

 هاست.ای از معرفهایی پنهان بر مبنای مجموعهسازه یا سازهپژوهشگر به دنبال تعریف 

های که آیا هر یک از مدل شودبه این پرسش پاسخ داده میاول  ةدر مرحلها، در تحلیل داده

. به این شده هستند یا خیرها حائز حداقل معیارهای علمی تعریفشده برای سازهگیری تدویناندازه
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. مدل مقهومی پژوهش حاضر تحلیل کردگیری را جداگانه های اندازههر یک از مدل باید منظور

پرداخته یدی أیبه بررسی بار عاملی حاصل از تحلیل عاملی ت . در این مرحلهاست دارای دو متغیر

اند. برای استخراج مدل نهایی مورد نظر قرار گرفته 4/0 هایی با بار عاملی بیشتر ازهکه مؤلف شودمی

 .نمایش داده شده است 2نتایج در جدول 
 

 جدول بارهای عاملی  .2جدول 

 معادل التین ابعاد متغیر
اختصار در 

 مدل

بار 

 عاملی

آمارة 

 تی

خطای 

 استاندارد
AVE 

پایایی 

 ترکیبی

تفکر 

 استراتژیک

 تفکر سیستمی
Systematic 

thinking 
 

ST 76/0 11/6 42/0 

61/0 96/0 

 عزم استراتژیک
 

Intend Focused 
 

IF 84/0 07/7 29/0 

پیشروی بر اساس 

 رویکرد علمی

 
Hypothesis 

Drive 
 

HD 75/0 43/5 44/0 

طلبی فرصت

 هوشمندانه

 
 Intelligent 

opportunity 
 

IO 89/0 65/7 20/0 

 Thinking in time TT 66/0 97/4 57/0 تفکر در زمان

های سیستم

کاری عملکرد 

 باال

 Selection SEL 55/0 03/3 70/0 گزینش

75/0 91/0 

 Training TRA 66/0 61/3 56/0 آموزش

 Motivation MOT 93/0 37/7 13/0 انگیزش داخلی

 Job security JS 66/0 60/3 55/0 امنیت شغلی

 Job شفافیت شغلی

Transparency JT 79/0 36/4 38/0 

 performance ارزیابی عملکرد
evaluation PE 83/0 04/6 13/0 

 Reward REW 85/0 41/6 28/0 پاداش

 Participation PART 73/0 15/5 46/0 مشارکت

اثربخشی 

 گیریتصمیم

 Rationalism RATIO 80/0 75/3 28/0 خردگرایی
80/0 76/0 

 Political POL 40/0 31/4 84/0 رفتار سیاسی
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در سطح اطمینان  و بوده، 4/0 باالی که شود بارهای عاملیمشاهده می 2 طور که در جدولهمان

)متغیرهای نشانگر(، متغیرهای  هاآن است که شاخص ةدهندنشان که درصد معنادار هستند 99

است که حاکی از روایی  5/0، نیز باالتر از AVEمقادیر  ،کند. همچنینمی خوبی تبیینهمفهومی را ب

ها است، حاکی از پایایی مناسب گویه 7/0ی ها است، و مقادیر پایایی ترکیبی که باالهمگرای گویه

 دارد.

رساند تا الگویی نظری را که از اجزای ساختاری به پژوهشگر یاری می تسازی معادالدلم

ی مورد آزمـون و وارسی قرار دهد. با ئو هم جز ،متنوعی تشکیل یافتـه، هم به طور کلی مختلف و

گردند که های برازشی ارائه میافزار، شاخصمسازی معادالت ساختاری در نراجرای آزمون مدل

شود. بر خالف های تجربی برازش میداده ةدهند تا حدی مدل مفهومی مورد ادعا به وسیلنشان می

سازی معادالت گیرند، در مدلیید یا رد قرار میأهـای مرسوم آماری که با یک آماره مورد تآزمـون

های برازش برای مدل مفهومی شوند. وضعیت شاخصیها معرفی مای از شاخصساختاری، دسته

 .آورده شده است 3پژوهش در جدول 

 

 های برازش مدلشاخص .3جدول 

 برازش قابل قبول مدل اولیه نام شاخص هاگروهبندی شاخص

 های برازش مطلقشاخص

 P>5% 000/0 سطح تحت پوشش کای اسکوئر

 GFI>90% 91/0 شاخص نیکویی برازش

 AGFI>90% 93/0 شدهیی برازش اصالحشاخص نیکو

 های برازش تطبیقیشاخص

 NFI>90% 92/0 شاخص برازش هنجارشده

 CFI>90% 99/0 شاخص برازش تطبیقی

 RMSEA<10% 054/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 3تا  1مقدار بین  573/1 کای اسکوئر بهنجارشده به درجة آزادی
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 در حالت اعداد معناداری پژوهش یمدل ساختار .2شکل 

 

 
 در حالت تخمین استاندارد پژوهشساختاری  مدل. 3شکل 

 

 هاهضریب مسیر فرضی .4جدول 

 آزمون ةنتیج تی ةآمار استانداردضریب  مسیر

 تایید 01/3 54/0 گیری استراتژیکاثربخشی تصمیمتفکر استراتژیک

شود. استفاده می ة تیآمار از الگو پارامترهای از کی هر معناداری بررسی منظور در این مرحله به

 در باید که آیدمی دسته پارامتر ب معیارآن انحراف خطای به هر پارامتر ضریب از نسبت این آماره

به منظور  ،همچنین معنادار شود. آماری از لحاظ هاتخمین این تا باشد 96/1 از بزرگتر تیآزمون 



   559         ... هاستمیس لگریتعد نقش با های دولتیدر سازمان یریگمیتصم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکر یرتأث یبررس

 

 

 

شود. ضرایب استاندارد می رگرسیونی استاندارد شده استفاده سنجش روابط داخل مدل از ضرایب

گذاری تأثیرریب استاندارد به عدد صفر نزدیک باشد یعنی . اگر ض+ است1تا  -1شده عددی بین 

گذاری متغیر مثبت و هم تأثیریعنی  ،نزدیک باشد 1متغیر ناچیز است. اگر ضریب استاندارد به عدد 

ی گیرتصمیمتفکر استراتژیک بر اثربخشی دهد نشان می 4ایج جدول . نتجهت با متغیر وابسته است

است،  96/1و بیشتر از  01/3تی این مسیر برابر با  ةکه آمار داری دارد، چراامعن تأثیراستراتژیک 

متوسط دو متغیر بر  تأثیر ةدهندمحاسبه شده و نشان 54/0ضریب استاندارد مسیر برابر با  ،همچنین

 است.یکدیگر 

پیشنهادشده از سوی  ةبر اساس رویهای کاری عملکرد باال، سیستمگری آزمون نقش تعدیل ایبر

برای تحلیل . مراتبی مورد استفاده قرار گرفتسلسله ة( رگرسیون چندگان2003کوهن و همکاران )

املی گر با متغیر تعمتغیرهای مستقل و تعدیل گر، مرکزی و استاندارد مستقل و تعدیل بایدگری تعدیل

خطی چندگانه کاهش کاهش همبستگی متغیرهای احتمال وقوع هم واسطةشوند تا به  (،)متغیر ضرب

گر استانداردشده ایجاد شود، تا یابد. سپس، متغیر تعاملی از طریق ضرب متغیرهای مستقل و تعدیل

بین ای پیشمتغیره در مرحلة اول، بیند. بدین منظور، متغیر پیششوفراهم  مقدمات تحلیل رگرسیون

شوند، نتایج در وم وارد مدل رگرسیونی میس ةو متغیر تعاملی در مرحل دوم مرحلةگر در و تعدیل

 .اندنشان داده شده 5جدول 
 

 مراتبیضرایب رگرسیون سلسله .5 جدول

 3 2 1 هامرتبه

 ویژگی هر مرتبه
بدون ورود 
 متغیر تعدیلگر

 و متغیر مستقل ر تعدیلگربا ورود تعامل متغی با ورود متغیر تعدیلگر

 متغیرها
تفکر 

 استراتژیک
تفکر 

 استراتژیک

های سیستم
کاری 

 عملکرد باال

تفکر 
 استراتژیک

های سیستم
کاری 

 عملکرد باال

تفکر استراتژیک * 
های کاری سیستم

 عملکرد باال
 22/0 17/0 40/0 19/0 54/0 72/0 بتا

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

52/0 53/0 62/0 

ضریب  تغییرات
 09/0 01/0 - شدهتعیین تعدیل

 015/0 020/0 000/0 017/0 000/0 000/0 داریادرصد معن
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 های کاری عملکرد باالسیستممشخص است با ورود متغیر تعدیلگر  5همانگونه که در جدول 

، 09/0میـزان  شـده بـه، درصد ضریب تعیین تعدیلتفکر استراتژیکو تعامل میـان این متغیر با 

کنـد. می ییدأترا  های کاری با عملکرد باالسیستمیابد که این مسئله نقش تعدیلگری ایش میافز

نیز این مسئله را تأیید  ،است 05/0که کمتر از  ،در جدول (015/0) درصـد معناداری مدل رگرسیونی

 .کندمی

 گیرینتیجهبحث و 

 نقش با رانیمد یگیرتصمیم یاثربخش بر کیاستراتژ تفکر تأثیر یبررسپژوهش حاضر با هدف 

 بر کیاستراتژ تفکر نتایج پژوهش نشان داد کهانجام شد.  باال عملکردکاری با  یهاستمیس لگریتعد

توان گفت، بر اساس نتایج این فرضیه می دارد.دار و متوسطی امعن تأثیر رانیمد یگیرتصمیم یاثربخش

 تربرای تحقق بهتر و اثربخشبستری را  کیاستراتژ تفکرتوان گفت، بر اساس نتایج این فرضیه می

های دولتی، که . علی الخصوص با توجه به ماهیت خاص سازمانکندمی در سازمان ایجاد هاتصمیم

غلط عوارض بسیار زیادی را  هایماخذ تصمیو  دارندای ها برای جامعه اهمیت ویژهآن هایتصمیم

بسیار باالیی در جهت  تأثیر کیاستراتژ تفکریژگی ، برخورداری از وخواهد آوردبرای کشور به بار 

که فرد نگرش سیستمی دارد، یعنی این نتایج زمانی با مطابق خواهد داشت. هاتحقق اهداف و تصمیم

ها از ابتدا تا انتها را در نظر داشته و وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنارزشی  ةمدل جامع زنجیر

یابد. همچنین، گیری افزایش می، عقالنیت در تصمیمرک کنددر سیستم داخلی و خارجی را د

 مدیر، که شودموجب می، عزم استراتژیک تفکر استراتژیک یعنی دومین عنصربرخورداری فرد از 

 کردندارو در جهت داشته باشندها درونی و استوار در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ةاراد

شود. گیری به اطالعات مهم توجه وارد میدر تصمیمند، از این رو، تمرکز قوی داشته باشها استراتژی

تـوان  علمی،، پیشـروی بـر اسـاس رویکـرد تفکر استراتژیک یعنی سـومین عنصـربا حضور 

شده های متعدد، نوآورانه و آزموناستفاده از گزینه یابد، که نتیجة آنافزایش میسازی خالقانه فرضیه

 شودموجب میطلبی هوشمندانه فرصت ،به عبارتیعنصر،  چهارمیناست.  گیریپیش از تصمیم

گیری با هوشیاری بیشتری صورت تصمیم بنابراین،افزایش یابد، هوشـمندی نسـبت بـه محـیط 
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 گیرندگاند تصمیمشوسبب میمدل، تفکر در زمان  یعنیپنجمین عنصر خواهد گرفت. برخورداری از 

گیری را انجام دهند، و از امر تصمیمآن به آینده  تعمیمداشـتن حـال و درنظربا توجه به گذشته و 

سازمان خواهد  ةاتخاذشده بیشترین سازگاری را با منابع فعلی، و نیازهای آیند هایاین جهت تصمیم

توجه زیاد  ةدهند( در پژوهش خود نشان1394زاده و کیاکجوری )تقیداشت. در راستای این نتایج، 

( نیز در 1390ساالری نهند ) ،. همچنیناستگیری آن در تصمیم تأثیرو فکر استراتژیک تبه  مدیران

، که همسو مثبتی دارند تأثیری گیرتصمیمیند اتفکر استراتژیک بر فرهای لفهؤمپژوهش خود دریافت، 

 ةبطرا ةدهند( در پژوهش خود نشان2019) . االتایالت، الرهایل و امیگوالیبا نتایج این تحقیق است

دهند که می نشان (2016کونز، سیبرت و موترلین ). بین تفکر استراتژیک عملکرد سازمانی هستند

. را بهبود ببخشند هاتوانند اثربخشی تصمیمهای علمی، مانند تفکر با محوریت ارزش، میروش

ابعاد  همخوانی دارد، نتایج تحقیق وی نشان داد( 2015متر )نتایج این پژوهش با نتایج  ،همچنین

ی گیرتصمیممحور( بر طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان و فرضیه، فرصتتفکر استراتژیک )تمرکز

 دارد. تأثیر

، بر این اساس یید شدأهای عملکرد باال در این میان تدر ادامه نقش تعدیلگر سیستم ،همچنین

شغلی و ارتقا بر  هایهای مستمر برای تخصص، ایجاد فرصتکید بر پتانسیل بلندمدت، آموزشتأ

عملکرد، ارزیابی  فیت در وظایف، پاداش براساس نتیجةمبنای شایستگی، وجود امنیت شغلی، شفا

 ،...یندهای سازمانی واها، فرگیریهای مشارکت در تصمیمعملکرد بر اساس هدف، و وجود فرصت

یار زیادی در بس تأثیرمنجر به ایجاد یک فضای توانمندساز برای تفکر استژیک خواهد شد، و 

د، شوبرخورداری از یک سیستم کاری با عملکرد باال، موجب می نتایج سازمانی خواهد داشت.

مشتاق  ،های خالقانه، افراد کارآزموده و باانگیزه، و در عین حالگیری با گزینهمدیران برای تصمیم

ها، عقالنیت و خردگرایی آنگیری از توانند با بهرهو ماهری در سازمان مواجه باشند، که مدیران می

گیری، جامعیت خود باال برده و با استفاده از مشاوره و رایزنی با دیگران در تصمیم هایرا در تصمیم

( در 2019) االتایالت، الرهایل و امیگوالی ،راستاو مقبولیت تصمیم را نیز افزایش دهند. در این 

تفکر استراتژیک در  آثارتواند باال، میهای کاری با عملکرد سیستم دادندپژوهش خود نشان 
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 ةدهند( نیز نشان2018صفوی و کارتپ )صنعت بانکی در یک کشور در حال توسعه را تقویت کند. 

د ؤیهستند، که م های کاری با عملکرد باال بر عملکرد خالقانه و عملکرد فرانقشیارتباط سیستم

های کاری القیتی است که از اقدامات سیستمتم برای اثربخشی باال نیازمند خساین است که یک سی

 شود.با عملکرد باال ناشی می

 سازمان ،رویکـرد تفکـر استراتژیک در مسائل کارگیریبهدهد نتایج کلی این پژوهش نشان می

افزایش سـازمان را بـرای  تواناییو  دکنسازمان قدرتمند می ةآینـدی هـابا چالش رویاروییرا در 

بازبودن نسبت به ها با سازمان ،بر این اساس. بخشدمیتوسـعه  استراتژیک هایماثربخشی تصمی

 انجامروش عملی در ، استفاده از هاسازی و آزمون فرضیهقابلیت فرضیه، برخورداری از جدید ةتجرب

های ، استفاده از حداکثر توان و منابع داخلی، شناسایی و رصد مستمر فرصتهـای مـدیریتینقش

استراتژیک  هایمخواهند توانست اثربخشی تصمی ...های نوظهور وکشف فرصت محیطی،

 شده را ارتقا دهند. اتخاذ

های توسعة فردی برای ارتقا صالحیت تفکر استراتژیک برنامهشود ها پیشنهاد میبراساس یافته

برای  موضوع ها اجرا شود تا افراد بتواند مهارت خود را در آن زمینه توسعه دهد. ایندر سازمان

گیرندگان استراتژیک آینده سازمان بسیار حیاتی است زیرا برای بقا سازمان در آینده در گرو تصمیم

همچنین، با توجه به دهند. های صحیحی انجام میاست که برای رسیدن به اهداف سازمان انتخاب

که این اقدامات مورد  شود،های کاری عملکرد باال در تقویت رابطة مذکور، پیشنهاد مینقش سیستم

استقرار سیستم و فضایی که در آن، کارکنان به شایستگی ها قرار گرفته و با توجه عمیق مدیران سازمان

این باور را در بین و  در سازمان شدهامنیت شغلی  منجر به ایجاد همکاران خود ایمان داشته باشند

 . شوندمند می حقوق متناسب بهرهش خود از پاداش و الکه به میزان ت کارکنان ایجاد کرده

های کار عملکرد باال در سازمان سیستمها به این باور برسند که شود مدیران سازمانپیشنهاد می

فقط برای آموزش و توسعه کارکنان نیست، بلکه جبران خسارت و توانمندسازی و غیره نیز باید مد 

همچنین، گذارد. نان نسبت به سازمان تأثیر مینظر باشد. در واقع، ارائة این موارد بر دیدگاه کارک

تشویق افراد به ، هاگیریکردن افراد در تصمیم افراد و دخیل ةمندی از نظرات همبهرهعواملی نظیر 
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ها و مندی از دانستهتسهیم و به اشتراک گذاری دانش و تجاربشان با سایر همکاران و نیز بهره

 کننده خواهد بود.مکدر این امر بسیار ک عات دیگرانالاط

، هایی مواجه بوده استبا محدودیت نیز همچون سیر تحقیقات علمی این تحقیقذکر است  شایان

بوده است،  محدودیت زمانی انجام تحقیق به صورت مقطعیاولین محدودیت تحقیق حاضر، 

مورد بعدی  شود تحقیقی در این خصوص در آینده به صورت طولی انجام گیرد.پیشنهاد می بنابراین،

د از تحقیقات آینده از ابزار شواستفاده از ابزار پرسشنامه بوده است، که در جهت رفع آن پیشنهاد می

های دولتی صورت گرفت، تحقیق حاضر در بین مدیران سازمان ،د. در نهایتشومصاحبه نیز استفاده 

نسبت به منابع و مسائل  هایی و عدم اولویتهای خاص چنین سازمانکه ممکن است به دلیل ویژگی

د، این تحقیق در شوتوصیه می ،هایی باشد، از این روهای خصوصی دارای تفاوتمالی، با سازمان

 ها نیز انجام گیرد.سایر جوامع و سازمان
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 منابع

ای هگیریبررسی تفکر استراتژیک مدیران در تصمیم (.1394) و داوود کیاکجوری ،زاده، مهرانتقی

، قم، ریزی فرهنگی اجتماعی ایراناولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه .سازمانی
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