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 آفرین تحول تفکر راهبردی در رهبری تحلیل نقش

 
 **فرزاد کمانگر، *عادل صلواتی1

 

 چکیده

است. هدف این  شده  مطرحرهبران سازمانی  اصلی های قابلیت از یکی عنوان به راهبردی امروزه تفکر     
 حوزهدر  مهندسین مشاور مستقر های شرکتدر  آفرین تحولتفکر راهبردی در رهبری پژوهش تحلیل نقش 

 مدل بس و آولیو اساس برنیز  آفرین تحول( و رهبری 2113مدل لیدکا ) اساس برانرژی است. تفکر راهبردی 
، دهادا گردآوری نحوه نظر ازو  یاربردکهدف  نظر ازپژوهش حاضر است.  گرفته قرار بررسی مورد( 1111)

نفر از کارشناسان، مدیران  323جهت دستیابی به این هدف تعداد از نوع پیمایشی است.  یفیتوص یپژوهش
است.  شده  انتخابآماری  نمونه عنوان بهانرژی در داخل کشور  حوزهشرکت فعال در  21میانی و مدیران عالی 

 LISREL افزار نرمالت ساختاری و معاد یابیمدل فنمتغیرهای پژوهش از  میانبررسی اثرات  منظور  به

بیانگر آن است که تفکر راهبردی و ابعاد آن دارای اثر معنادار و  آمده دست به است. نتایج شده  استفاده
 "تمرکز بر هدف"بیشترین اثر و "هوشمندانه جویی فرصت". باشند می آفرین تحولمستقیمی بر رهبری 
 دارند. آفرین تحولکمترین اثر را بر رهبری 

 

مشاور مستقر در  مهندسان های شرکت؛ آفرین تحولراهبردی؛ رهبری  تفکر :ها کلیدواژه

 انرژی. حوزه
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 مقدمه. 1

 ،آفرین تحولرا چنین مطرح کرد که: رهبری  آفرین تحولرهبری  نظریه 2133در سال 2بس     
وضع موجود و کارکردهای در  تحول وایجاد تغییر  منظور به ها گروهنفوذ آگاهانه در افراد یا  فرآیند
، آفرین تحول یمطرح کردند که رهبر چنینهم( 2111)1ی. گرسنر وداست یک کل عنوان بهسازمان 
ه سبب انگیزش مثبت در اعضای سازمان از کاعضای سازمان است میان  فرد منحصربهارتباطی فرآیند 

 افکار تحریک و نشانپیروابا ترغیب ذهنی  آفرین تحول. رهبران شود میطریق رهبران سازمان 
 به را احساسات کارکنان که آورند میبه وجود  پذیری انعطاف جوسازمانیدر کل سازمان،  ها آن نوآورانه

اندازهای نوآورانه در کارشان، تفکر واگرا جوی چشمو تا در جست دارد می وارا  ها آنچالش کشیده و 
 .[12] شندو افزایش عملکرد کل سازمانی با انجام کار های شیوهدر 
 ریزی برنامهو برای اشاره به مفاهیمی مانند  اشتباه بهعبارت تفکر راهبردی در بسیاری از موارد      

 .[11]است  رفته کار بهراهبردی و یا مدیریت راهبردی 
که به تعریف و معرفی مفهوم تفکر راهبردی بپردازند و افرادی  اند نمودهمتعدد تالش  های پژوهش     

ارائه نمایند تا به درک این موضوع  هایی مدلو  سازی مفهومکه تفکر راهبردی را  اند آمدهبردرصدد 
آنان است  توسعهو  فرد منحصربه های فرصت. تفکر راهبردی در پی یافتن [33،11،11،23] کندکمک 
افت دری های کمکسود حاصل از یک معامله،  تواند میبتواند خلق ارزش کند. این ارزش  وسیله بدینتا 

، نام تجاری خوب و معتبر یا داشتن سازمانی مترقی باشد. یافتن ها سازمانشده از دولت یا دیگر 
 .[11] استو بروز خالقیت و رفتارهای کارآفرینانه، یکی از وظایف مدیران با تفکر راهبردی  ها فرصت
 ها سازمان نرهبرا میان در راهبردی تفکر فقدان گذشته، سال 13 در که دهد می نشان مطالعات
 [.33،13،23،21] است شده  مطرح سازمانی عملکرد اصلیِ مانع عنوان به
 و شـده   گرفتـه  بهتـری  مشـارکتی  های تصمیم سازمان جریان یابد، در راهبردی تفکر که هنگامی     
 راهبـردی  تفکر( فقدان) شکافِ برای دلیل سه. شود می داده ها تصمیم اصلی اجزای به بیشتری ارزش
 و متخصـ   دائـم  سـردرگمی  راهبـردی   تفکـر  مفهـوم  از صـحی   درک فقـدان : است شده ادپیشنه

 راهبـردی  تفکـر  محدودِ رشد و "راهبردی ریزی برنامه" با مقایسه در "راهبردی تفکر" از ها تئوریسین
 .[23] است شده عنواناساسی رهبران فاقد تفکر راهبردی  های چالش عنوان بهسازمانی  رهبران میان
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 راهبردی تفکر یادگیری مقام نیز باید در ها سازمان خودِ که دهد می نشان ها گزارش ،حال  این با     
 است شده  شناخته غیررسمی یادگیری تکراری و تعاملی، پویا، کنشی عنوان به فرآیند این. باشند
 ملعوا [13] یادگیری های سبک و [32،33] شخصی عاداتِ همانند فردی، های تفاوت [11،23]

 ها سازمانای بر تفکر راهبردی مدیران  عمده تأثیری کاری محیط در تجارب اما هستند، مؤثری
 توانند می اند شده  گرفته نظر در راهبردی تفکر یادگیری برای که عواملی همچنین. دارد [21،21]

 گروه آرایش سازمانی، شناسینوع مانند عواملی. باشند مهم در ارتقای تفکر راهبردی رهبران عواملی
 .[23،23] سازمانی  فرهنگ و کاری
آشکار گردید تـا   روشنی به آفرین تحولبا توجه به آنچه بیان گردید تأثیر تفکر راهبردی بر رهبری      

قرار  بررسی موردجداگانه  صورت بهزیادی در داخل و خارج از کشور این مهم را  های پژوهشآنجا که 
(، 2113) لیـدکا (، 2114) مینتزبرگبه مطالعات  توان میخارج از کشور  های پژوهش ازجملهکه  اند داده
( اشاره کرد. همچنان کـه اشـاره گردیـد    1121)1( و گلدمن1111) ،2(، گوموسولگو و ایلسو1113) بون

 .[1،3،4،3] استبوده  توجه مورد نیز کشورداخل  های پژوهشاین بحث در 
دارد، این فرض وجود دارد که وجـود   تأثیر آفرین تحولری با توجه به اینکه تفکر راهبردی بر رهب     

امـا   شـود  میدر سازمان  آفرین تحولرهبری  های سبکبر  تأثیرتفکر راهبردی در یک سازمان موجب 
. بر ایـن  خورد نمیقرار داده باشد به چشم  توجه موردجامع و کامل این مهم را  صورت بهپژوهشی که 

معادالت ساختاری به این سوأل اصلی پاسخ  یابیمدلبا استفاده از  است که درصدداساس این مطالعه 
 در مسـتقر  مشاور مهندسان های شرکتدر  آفرین تحولدهد که تا چه اندازه تفکر راهبردی بر رهبری 

 است؟ مؤثرگاز  و نفت حوزه

 فرینآ تحولرهبری  های سبکهدف در این پژوهش شناسایی اثرات تفکر راهبردی بر  ینتر مهم     
. در همین راستا این مطالعه اهداف فرعی استانرژی  حوزه در مستقر مشاور مهندسان های شرکتدر 

 :کند میزیر را دنبال 
 آفرین تحول بر رهبری دستگاهیشناسایی اثرات تفکر ـ 
 آفرین تحول شناسایی اثرات تمرکز بر هدف بر رهبریـ 

 آفرین تحول رهبری هوشمندانه بر جویی فرصت شناسایی اثراتـ 

 آفرین تحول رهبری بر زمانتفکر در طول  شناسایی اثراتـ 

 آفرین تحول بر رهبری سازی فرضیه شناسایی اثراتـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Gumusluoglu and Ilsev 
2. Goldman 
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

 درستی به کمتر آناما مفهوم  هاست سازمانتفکر راهبردی عنصری حیاتی برای همه  .تفکر راهبردی
است اما به دلیل پیچیدگی و  شده  ارائه هایی مدلراهبردی، درک شده است. برای تبیین تفکر 

 مینتزبرگ نظریات گستردگی این مفهوم، مدلی جامع برای آن تدوین نگردیده است. در چارچوب
 سازنده ریزی برنامه فرآیندهای و نه ها انسان که اند خالقانه پدیده یک اثربخش راهبردهای (،2114)
 دیدگاه از پرداخت. راهبردی تفکر توسعه به ریزی برنامه جای به دبای امر این برای و هستند آن

 است معتقد مینتزبرگ .شود می منجر بهتر راهبردهای تدوین به راهبردی، تفکر تقویت مینزبرگ،
 راهکارهای یافتن به را کارکنان سایر قادرند، هستند راهبردی تفکر قابلیت به مجهز که مدیرانی
 برای درآمدی پیش را تفکر راهبردی توان می ترتیب این به. کنند ترغیب زمانسا موفقیت برای خالقانه
 دانست. سازمان آینده طراحی
. تفکر داند می( نیز تفکر راهبردی را چیزی بیش از پاسخگویی به مشکالت روزانه 1113)2کافمن     

هدف در  های ارزشش روی افزای چنین همو  سازی آیندهبهتر از طریق  ای آیندهراهبردی روی ایجاد 
 هنری های دیدگاه( 2113)1لیدکا به نتایج بسیار سودمند تمرکز دارد. جین یابی دستجامعه از طریق 
 .است داده توسعه مفهومی مدل یک قالب را در ک(راهبردراهبردی ) تفکر درباره مینتزبرگ
 اساس برمتغیر مستقل  عنوان بهدر این پژوهش برای سنجش تفکر راهبردی  رفته کار بهابعاد      
 که شده پیشنهاد راهبردی تفکر برای عنصر پنج مدل این در است. شده  انتخاب( 2113) لیدکامدل 
 و 1طول زمان در تفکر ،3هوشمندانه جویی فرصت ،4هدف بر تمرکز ،3سیستمی تفکر: از اند عبارت
 .1مداری فرضیه

 

متفکر راهبردی  یک. گیرد می کلش سیستمیک نگرش تفکر راهبردی بر مبنای .تفکر سیستمی
 را عوامل از زنجیره این و تعامل داشته خود ذهن در را ارزش ایجاد عوامل از کاملی مدل باید همیشه
 توجه را سیستمی تفکر های شاخ در پژوهش خود ( 2111) 3آلبرت و نایپر .کند درک درستی به
 ییآن و شناسا اجزاء انیم تعامالت کدر و آفرینی ارزش املک رهیزنج به اجزا، توجه جای به کل به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kaufman 
2. Jean Liedtka 

3. System Thinking 

4. Intent Focus 
5. Intelligent Opportunism 
6. Thinking in Time 

7. Hypothesis Driven 
8. Napier & Albert 
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 بون همچنین. [31] اند برشمرده ها خروجی بر او رفتار ریتأث کدر و تر بزرگ های سیستم در فرد نقش
 :است برشمرده چنین را سیستمی تفکر های شاخ ( 1113)
 طیمح با گر،یدیک با ای وظیفه و وکار کسب واحد ت،کشر سط  هایراهبرد انیم روابط به توجه -
 .روزمره های گیری تصمیم با و یخارج
 .یسازمان فیوظا و واحدها انیم ارتباطات به توجه -
 .یندیفرآ رکتف -
 [23] یخارج و یداخل طیمح های پویایی کدر -
 

و  مهم اصل یک اهداف بر تمرکز که اندازه همان به تفکر راهبردی، در .هوشمندانه جویی فرصت
 مفهوم به ویژگی این. است مهم اصل یک ها آن از گیری رهبهو  ها فرصت کشف است، اساسی
 جهت در تازه راهبردهای اتخاذ برای را و سازمان است جدید و موضوعات تجارب از استقبال
 .[11] سازد می آماده جدید های فرصت

 
را در کانون توجه  و آن سازد یمسازمان را مشخ   یریگ جهت تفکر راهبردی. تمرکز بر هدف

که تمامی انرژی خود را در این جهت  دهد یماجازه  و افراد. این تمرکز به سازمان دهد یمقرار سازمان 
سازمان را مشخ   یریگ جهتاین نکته را که تفکر راهبردی،  (2114)2پاراهاالد هامل و صرف کنند.

فرآیندها به در  راهبرد دربارهوانقالبی را در ذهن ما  اند کردهبرای نزدیک به ده سال بازگو  کند یم
 .[11آوردند ]وجود 
 

 استدالل چنین او. نیست آینده یهپا بر تنها راهبرد که کند یم مطرح چنین لیدکا .تفکر در طول زمان
تفکر . دارد وجود دارند قرار آینده در که و مقاصدی امروزی های یتواقع میان شکاف یک که کند یم

 گذشته، زمان ارتباط تا کند یم کمک راهبردی متفکران به که است زمان طول در تفکری راهبردی،
 زندگی حال زمان در صرفاً سازمان لیدکا، از دید. کنند یم و درک کرده مرور باهمرا  یندهو آ حال
و  حال گذشته،. کند یم هدایت آینده به حال زمان از را آن که است سازمان گذشته این بلکه ،کند ینم
 .[11] یستندن جدا هم از یندهآ
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است.  تحلیلی تفکر راهبردی خصوصیات خالقانه و میان، حلقه واصل یمدار یهفرض .یمدار یهضفر
، این تلفیق از طریق جوید یمهم از ابزارهای تحلیلی بهره  هم خالق است و تفکر راهبردی

زمانی که ": گوید یم. لیدکا پذیرد یمصورت  )تحلیل( )خالقیت( و آزمون فرضیه سازی یهفرض
اقدام  و گیری یمتصمزمان برای  تحلیلی است و یها مدلبیشتر از توانمندی  مراتب به پیچیدگی کار
آزمون  ، باید از روش علمی فرضیه ووکار کسب، برای کشف قواعد موفقیت ساز در محیط استمحدود 

 هب افراد اما شود می آغاز افراد از تفکر راهبردی اگرچه کند می اشاره چنین هم او فرض استفاده کرد.
 هستند سازمان فضای در راهبردی گفتمان و تفکر حامی بسترسازمانی از مندی بهره نیازمند منظور این
[11]. 
 یو عملکرد ارتباط قو یتفکر راهبرد میان( نشان دادند که 2331ناظمی و همکاران ) الدین شمس     

( در یویژگی )تفکر راهبردکرد باال بودن این  استنتاجچنین  توان میو مستقیم وجود دارد بنابراین 
 .دهد میسازمان  یراهبردگراها نوید عملکرد باالیی را برا

 گیری یمتصم نیگزیجا ،ییویسنار رکبا عنوان، تف یا مقاله( در 2334) ینامدارو  یاحمد یعل     
معتقد  ها آن پرداختند. راهبردیو تفکر  راهبرد، از منظر مفاهیم جدیدی به مفهوم یعقالن راهبردی
 خاطر به را یراهبرد یسند ما مخاطبان اغلب می گوییم سخن راهبرد از که یهنگامبودند که 

 مشخ  یزمان بازه در یانسان ستمیاست که س یتکحر چارچوب و ها یاستس انگریب هک آورند یم
 ط دریمح با برخورد در سازمان هر هک است نگرش نیا زائیده تصور نیا. است (سال پنج تا سه اغلب)
 پس و ردهک وجو جست است یسازمان اهداف به لین یا بر مسیر نیبهتر هک را یراه دیبا تحول، حال
 را آن ما هک است ینگرش نیا. ج سازدیبس آن ردنک یط یبرا را خود منابع تمام راه، آن افتنی از
 .نامیم یمراهبردی  گیری یمتصم یعقالن ندیفرا
لی را برای تفکر راهبردی تبیین کردند. پژوهشگران در ( مد2331) یتا خزاعیاصغر مشبکی و آناه     
ن قدرت یو همچن یزان وابستگیر راهبردی را در چهار سط  و بر اساس مکن مدل عناصر تفیا

مدلی سازمانی برای تفکر  چنین همکردند.  بندی دستهر عوامل، یدر ارتباط با سا ها آن برندگی پیش
است. در این مدل تالش شده است مدلی  شده  ارائه( 2331سرشت و کفچه )رحمان از سویراهبردی 

از تفکر راهبردی در سط  سازمانی ارائه و آزمایش شود. این مدل بیانگر مشارکت افراد گوناگون در 
سطوح سازمانی در فرایند تفکر راهبردی و عوامل گوناگون اثرگذار بر این سط  از مشارکت است. 

در مدل برای تفکر راهبردی در سط  سازمانی  یادشدهز عوامل مدل آزمون شده بیانگر نقش هریک ا
تفکر  میان رابطه( در پژوهشی تحت عنوان بررسی 2312صلواتی و همکاران ) چنینهم است.

 های یافتهمستقر در حوزه انرژی پرداختند.  های شرکتدر  EFQMراهبردی و موفقیت استقرار مدل 
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 EFQMز ابعاد تفکر راهبردی و موفقیت استقرار مدل چهار بعد ا میاناین پژوهش نشان داد که 
 وجود دارد. داری امعنرابطه 
 

 نیاز همواره ،اند مواجه جهانی رقابتی محیط با ها سازمان که یامروز شرایط در .آفرین تحولرهبری 
 یامروز های سازمان جهانی، رقابتی ینیرو. شود می احساس یکار های خالقیت و ای ریشهتغییرات  به
 یکار های روش خود، ثابت یکار های رویه و ها روش ادامه سال ها ده از بعد که کند می مجبور ار

 قافله از اینکه یبرا نیستند یکار ثبات یدارا که هایی سازمان که ای گونه به کنند، جایگزین را یجدید
 مدیریت های مهارت زا ها سازمان این بیشتر. شوند می برخوردار نسبی ثبات نوعی از نمانند عقب رقابت
 سازمان درون در یبنیاد تغییرات ایجاد در سعی خاصی جسارت و شجاعت با و گیرند می بهره تغییر،
 . [2] شد خواهد تر پررنگ آفرین تحول رهبران نقش اوضاعی چنین در. دارند
ه رهبران خود با اشاره ب های پژوهشرا در  آفرین تحول( نخستین بار مفهوم رهبری 2113)2برنز     

. با توجه به شود میسیاسی معرفی کرد، اما این اصطالح امروزه در روانشناسی هم استفاده 
فرآیندی است که رهبران و پیروان برای پیشرفت به سط   آفرین تحولبرنز، رهبری  های پژوهش

مدیریت  نمیا. برنز دشواری در تمایز قائل شدن کنند میباالتری از روحیه و انگیزه به یکدیگر کمک 
مدیریت و رهبری در خصوصیات و رفتارهای میان که تفاوت  کند میو رهبری را بازگو کرده و ادعا 

 .[24] است استفاده مورد
ه سـبب انگیـزش   کاعضای سازمان است  میان فرد منحصربهند ارتباطی ی، فراآفرین تحول یرهبر     

بـا ترغیـب ذهنـی     آفـرین  تحـول رهبـران  . شود میمثبت در اعضای سازمان از طریق رهبران سازمان 
 آورنـد  میبه وجود  پذیری انعطاف جوسازمانیدر کل سازمان،  ها آن نوآورانه افکار تحریک و پیروانشان
نوآورانـه   یاندازجوی چشموتا در جست دارد وامیرا  ها آنچالش کشیده و  به را احساسات کارکنان که

. در [12،22] باشـند  ی کـل سـازمان  و افزایش عملکرد کار انجام های شیوهدر کارشان، تفکر واگرا در 
، بخشی از پارادایم جدید رهبـری اسـت کـه افـراد را متحـول کـرده و       گرا تحولتعریفی دیگر رهبری 

 .  [14] استاخالقی و اهداف بلندمدت در ارتباط  های خصیصه، ها باارزش
، 3از: نفـوذ آرمـانی   انـد  عبـارت ن اسـت  که مورد تأیید اکثـر پژوهشـگرا   1آفرین تحولابعاد رهبری      

در این پـژوهش بـرای    کاررفته به ابعاد .[21] 1و مالحظات فردی 2، ترغیب ذهنی4بخش الهامانگیزش 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Burns 

2. Transformational leadership 

3. Idealized Influence 
4. Inspirational Motivation 
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 شـده   انتخـاب ( 1111) آولیـو مدل بس و  اساس برمتغیر وابسته  عنوان به آفرین تحولسنجش رهبری 
 اُسـوه بـرای   عنـوان  به که دهد میرانی را شرح رهب ،آفرین تحول رهبری اول نفوذ آرمانی، عامل است.

کرده و  رقابت ها آن با خواهند می و شوند می شناخته رهبران ایناز سوی  پیروان. کنند می پیروان عمل
 .[22]رهبران بر پیروانشان است  تأثیرگذاریبیانگر میزان 

پیروان قرار  روی فرا راتیانتظا الهام بخشی از ویژگی رهبرانی است که ،بخش الهامدر انگیزش      
. این [22] جویند میو از تحریک احساسات و عواطف آنان برای تحقق این انتظارات سود  دهند می
از طریق انگیزش،  ها آنرهبرانی است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به  کننده توصیفعامل 
اندازهای مشترک را شته و تحقق چشمتا در راستای افزایش تعهد آنان گام بردا بخشند میالهام 
 .[22،21،3] نمایندتسهیل 
ت و یخالق و تصورات و ارکاف دنیشکچالش  به منظور به را یذهن بیترغ ،آفرین تحول رهبران     

 .[22،21،3] گیرند میدر جهت افزایش دانش آنان به کار  چنینهمنوآوری پیروان و 
است. این  آفرین تحولمهم رهبری  های جنبهدیگر از  مالحظات فردی و توجه به دیگران یکی     
اثربخشی افراد دارد  تأثیری مثبت در طورکلی بهپیروان، رهبران و  مندی رضایتمثبتی بر  تأثیرمقوله 
خدمت  مطلوبشانکه رهبر به پیروان خود در راستای نیازهای  دهد می. این عامل زمانی رخ [22،21]
 .[12،21] کند میافراد تالش  بالقوهو در جهت توسعه توان  کند می
 ها سازمانگرایانه تغییر مهمی را در زندگی مردم و ( معتقد بود که رویکردهای تحول2113) برنز     
را دوباره تعریف کرده و  ها سازماناعضای  های ارزش. این رویکردها احساسات و کنند میایجاد 

. رویکردهای تحول گرایانه برخالف رویکردهای تبادلی ددهن میانتظارات و توقعات کارمندان را تغییر 
نیستند، بلکه بر اساس شخصیت رهبر، صفات و توانایی ایجاد  "بده و بستان"بر اساس یک ارتباط 

آنان است.  از سویو به چالش کشیدن اهداف  بخش انرژیتغییر رهبران از طریق بیان دیدگاه 
، سازمان یا جامعه گروهسرمشقی اخالقی از کار به نفع  دتوانن می ها آن اینکه دردگرگونی رهبران 

انحصاری است. در  های سبکدر تقابل با  دقیقاً آفرین تحولرهبری  کند میباشند. برنز استدالل 
 ها آنبلکه  کنند نمیبرای تغییرات فرهنگی در سازمان تالش  معموالً، مدیران ای مبادله های سبک
نیز  سازمانی  فرهنگبرای تغییر  توانند می گرا تحولرهبران  که حالیدر کنند میموجود کار  بافرهنگ

 
1. Intellectual Stimulation 
2. Individualized Consideration 
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 "کند می ترغیب را راهبردی تفکر که رهبری های شیوه": پس از تبیین( 1121)2گلدمن تالش کنند.
 فرهنگِ که است سازمانی رهبری های شیوه ظهورِ وارسی سپس و تعریف تفکر راهبردی به بررسی
 پرداخت. بخشد یم ترغیب را راهبردی تفکر
در توانمندسازی کارکنان  آفرین تحول( در بررسی نقش رهبری 2311) همکاران و پور حسن     

کارکنان را توانمند سازند؟  توانند میجوی پاسخ این پرسش بودند که رهبران چگونه وداشتند در جست
ین نتیجه دست یافتند که و نتیجه این پژوهش، پژوهشگران به ا شده آوری جمعبا استناد به اطالعات 

 بااحساساست و ارتباط معناداری  تأثیرگذارکارکنان بسیار  توانمندسازیدر  آفرین تحولرهبری 
بودن، احساس معنادار بودن و احساس داشتن  مؤثرشایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس 

 اعتماد به دیگران دارد.
خالقیت  و آفرین تحول یسبک رهبر میان رابطه یبررس در( 2312) همکارانتابلی و  چنینهم     

 میان داد اصلی پژوهش نشان انجام دادند. نتایج ریز نی شهرستان دولتی های سازمان کارکنان در
 آفرین تحول یرهبر های سبک معناداری وجود دارد. رابطه کارکنان، خالقیت و آفرین تحول یرهبر
 است یفرد مالحظات و ذهنی ترغیب ،بخش الهام گیزشان آرمانی، یرفتارها آرمانی، نفوذ شامل که
 بیشتر خالقیت به منجر ،آفرین تحول یدارند. رهبر خالقیت کارکنان با مستقیم و معنادار رابطه
 به منجر و یابد افزایشمی پیروان درونی انگیزه ،آفرین تحولرهبری  رفتار طریق از. شود می کارکنان
 .شود می ها آن بیشتر خالقیت
 

 و ذهنی نقشه یک نیازمند پیمایشی و میدانی پژوهش هر .پژوهش های فرضیهمفهومی و  مدل
. کنند می ترسیم را ها آن میان روابط و متغیرها مناسب، تحلیلی ابزار قالب در که است مفهومی مدل
( برای متغیر تفکر راهبردی و از مدل بس و 2113)1لیدکا نظری مدل از پژوهش این برای
 .است شده  استفاده آفرین تحول( برای متغیر رهبری 1111)3آولیو

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Goldman 

2. Liedtka 
3. Bass & Avolio 
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 تفکر راهبردی

 
 نیآفر تحول یو رهبر یتفکر راهبرد یمدل مفهوم .2شکل 

مهندسان  یها شرکتدر تفکر راهبردی  میانکه  کند یماصلی پژوهش فوق چنین بیان  هیفرض     
پژوهش فوق  نیچن همدار وجود دارد. رابطه معنا نیآفر تحول یرهبرانرژی و  حوزهمشاور مستقر در 

 :استفرعی به شرح زیر  هیفرض 3دارای 
 نیآفر تحول یرهبرانرژی و  حوزهمشاور مستقر در  مهندسان یها شرکتدر نگرش سیستمی  میان ـ

 رابطه معنادار وجود دارد.
 یرهبرانرژی و  حوزهمشاور مستقر در  مهندسان یها شرکتدر هوشمندانه  یطلب فرصت میان ـ

 رابطه معنادار وجود دارد. نیآفر تحول
 نیآفر تحول یرهبرانرژی و  حوزهمشاور مستقر در  مهندسان یها شرکتدر  بر هدفتمرکز  میانـ

 رابطه معنادار وجود دارد.
 یرهبرو  انرژیمشاور مستقر در حوزه  نیمهندس یها شرکتدر  زمانطول تفکر در میان  ـ

 ارد.رابطه معنادار وجود د نیآفر تحول
 نیآفر تحول یرهبرو  انرژی حوزهمشاور مستقر در  مهندسان یها شرکتدر بین فرضیه محوری  ـ

 معنادار وجود دارد. رابطه
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 تحقیق شناسی روش. 3

مدل عملیاتی ، سازی متغیرهای پژوهشمدل عملیاتی و فرایند شاخ های در این مبحث انواع مدل
 شود.ارائه می ینآفر حولت یرهبر یاتیمدل عمل، ابعاد تفکر راهبردی

 سازی متغیرهای پژوهشمدل عملیاتی و فرایند شاخ 
 مدل عملیاتی ابعاد تفکر راهبردی ـ
پرسشنامه  اصلینسخه  حاضر پژوهش در شود یم( مشاهده 2شماره )که در جدول  گونه همان     
پرسشنامه  از ستفادهامنظور  به است. شده  استفادهراهبردی  تفکر ابعاد سنجش برای( 2113) لیدکا
 موارد در ایران موضوع با انطباق جهت وشده   ترجمه فارسی به آن های گویه ابتدا راهبردی تفکر
 هر برای) گویه 31و بُعد  3دارای شده   . پرسشنامه اصالحشد جایگزین ادبی اصالحات برخی معدودی
 در تفکر هدف، بر تمرکز هوشمندانه، ییجو فرصت سیستمی، تفکر که است( پرسش یک شاخ 
 تدوین برای نیچنمه .شوند یم معرفی راهبردی تفکر ابعادعنوان  به مداری فرضیه و زمان طول
( موافق کامالً برای 3 و مخالف کامالً برای 2 مقیاس)دامنه  یا درجه  پنج لیکرت طیف از ها پاسخ
 .استشده   استفاده
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 آن یدگذارک نحوه یاهبردرمدل عملیاتی ابعاد تفکر  .2جدول 
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 نیآفر تحولرهبری  یاتیمدل عمل ـ
 

 نیآفر تحولمدل عملیاتی رهبری  .1جدول 

 

 
متغیر است.  شده  استفاده( 1111) ویآولبس و  پرسشنامهاز  نیآفر تحولرهبری برای سنجش      

است. ابعاد  گرفته قرار یبررس موردتنها در سط  بُعد  وابستهمتغیر  عنوان به نیآفر تحولرهبری 
ذهنی و مالحظات فردی.  بیترغ ،بخش الهاماز: نفوذ آرمانی، انگیزش  اند عبارت نیآفر تحولرهبری 
 3امالً مخالف و ک یبرا 2اس یمق دامنه) یا درجه پنج 2ترتیلف یها از ط ن پاسخیتدو یبرا نیچن هم
 است. شده  استفادهامالً موافق( ک یبرا
و  پیمایشیاز نوع  و یفی، توصها داده یگردآور نحوهو بر اساس  یاربردکهدف،  بر اساس پژوهشنوع      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Likert-type scale 



 4311بهار  ـ 14شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    411

ل چند یتحل فن یک 2SEMیمدل معادالت ساختاراست.  یمعادالت ساختار یابیمدلاز نوع  اخ  طور به
است  GLM 1یلک یتر بسط مدل خط قیان دقیو به ب یریون چند متغیرگرس خانوادهرومند از یار نیبس یریمتغ
 همزمان مورد آزمون قرار دهد. گونهون را به یاز معادالت رگرس یا دهد مجموعه یان مکبه محقق ام هک
 مشاور مهندسان یها شرکت این پژوهش، کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی آماری جامعه     

 هدف جامعه اما نامحدود آماری جامعه پژوهش، این . درباشند یم در داخل کشور انرژی حوزهمستقر در 
 جامعه فرمول از ،نظر مورد یها شرکت در دهندگان پاسخ جامعه تعداد نبودن مشخ  دلیل است. به مشخ 
 مطالعه مرحله در مطالعه این آماری نمونه ،شده  استفاده فرمول به توجه با. است شده  استفاده کوکران نامحدود
 :است نفر 334 شامل میدانی
 نامه پرسش 334 برآورد حجم نمونه بر حسب حداکثر برآورد احتیاطی به توجه با نمونه حجم     
 334 که گردید توزیع پرسشنامه 423ناق  و گمشده  یها پرسشنامهبرای رفع اثرات  که شد محاسبه
پرسشنامه جهت  323گردید که از این تعداد  یآور جمع شده پخش یها پرسشنامه از پرسشنامه
 مناسب بودند. وتحلیل یهتجز

 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج

آوردن  به دست ین پژوهش برای. در ادهد یمنتایج آزمون پایایی را ارائه  3 جدول .ت اعتماد(ی)قابل ییایپا
ن نحو که قبل یاست. بد شده  استفاده( Pre-Test) آزمون شیپکرونباخ جهت  یب آلفایپرسشنامه از ضر ییایپا

ار آنان قرار یانتخاب شدند، سپس پرسشنامه در اخت یتصادف طور بهق ینفر از نمونه تحق 31،یینها یاز اجرا
زان یم SPSS یافزار آمار ها و به کمک نرم ن پرسشنامهیاز ا آمده دست به یها گرفت و با استفاده از داده

که در  گونه همان. گردد یمارائه  4و  3جداول  به شرحکه  کرونباخ محاسبه شد یب اعتماد با روش آلفایضر
و  است 333/1تفکر راهبردی برابر با  پرسشنامهکرونباخ کل برای  یآلفا شود یممشاهده  3شماره دول ج
 .استپرسشنامه  یدرون یانگر ثبات و همسانیب
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Structural Equation Model (SEM) 

2. General Leaner Model (GLM) 
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 کرونباخ پرسشنامه تفکر راهبردی یزان آلفایم .3 جدول

 ضریب کل کرونباخ یزان آلفایم سؤاالتتعداد  ریعنوان متغ فیرد

 321/1 1 تمیتفکر سیس 2

333/1 
 114/1 1 تمرکز بر هدف 1

 334/1 1 هوشمندانه ییجو فرصت 3
 111/1 1 در طول زمان تفکر 4
 311/1 1 فرضیه محوری 3

 

 رهبری پرسشنامه برای کل کرونباخ یآلفا شود می مشاهده 4شماره  جدول در که گونه همان نیچنهم     
 .است پرسشنامه یدرون یهمسان و ثبات انگریب و است 341/1 با برابر نیآفر تحول

 
 نیآفر تحولکرونباخ پرسشنامه رهبری  یزان آلفایم. 4 جدول

 ضریب کل کرونباخ یزان آلفایم سؤاالتتعداد  ریعنوان متغ فیرد

 331/1 4 نفوذ آرمانی 2

 341/1 4 بخش الهامانگیزش  1 341/1

 113/1 4 ترغیب ذهنی 3
 332/1 4 مالحظات فردی 4

 
و  نیآفر تحولهر دو متغیر تفکر راهبردی و رهبری  یرونباخ براک یبا توجه به جداول باال مقدار آلفا     

 است. یتشافکق ایتحق یک یها برا داده یآور مطلوب بودن ابزار جمع یایبوده و گو 1/1شتر از یابعادشان ب
 
 ها. تحلیل یافته4

است. در بخش اول تحلیل آماری  شده  لیتشکو قسمت این بخش از د .پژوهش سؤاالتتحلیل توصیفی 
سالمت  یها پرسشو در بخش دوم تحلیل آماری مربوط به  یراهبردمفهوم تفکر  یها پرسشمربوط به 
 است. شده  ارائهاداری 
 

تحلیل آماری مربوط به  3در جدول  .یراهبردمفهوم تفکر  یها پرسشتحلیل آماری مربوط به 
است. در این جدول آمارهای فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف  شده  ارائه یراهبرد تفکر یها پرسش

 سیستمی شاخ  ارتباط مربوط به تفکر یها شاخ است. از میان  شده  دادهقرار  پرسشمعیار مربوط به هر 
ز را به خود باالترین امتیا 1341/3عملیاتی با میانگین  یراهبردها و وکار کسب راهبرد شرکت، راهبرد بین
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 امتیاز را دارد. نیتر نییپا 2342/3مشکالت با میانگین  یها حل راه میان اختصاص داده است و شاخ  ارتباط
 4134/3موجود با میانگین  تیوضع هوشمندانه شاخ  درک ییجو فرصتمربوط به  یها شاخ از میان 

کمترین امتیاز را به خود  1313/1نگین جدید با میا موضوعات و تجارب از باالترین امتیاز و شاخ  استقبال
 اختصاص داده است.

میانگین  ک باراهبرد اهداف تحقق هدف، پیگیری بر تمرکز به مربوط یها شاخ  میان همچنین از     
 را امتیاز کمترین 2321/3میانگین  سازمان، با یریگ جهت و اهداف به توجه شاخ  و امتیاز باالترین 3311/3
 .است دهدا اختصاص خود به
آینده،  موفقیت و امروز توانمندی میان زمان شاخ  ارتباط طول در تفکرمربوط به  یها شاخ از میان      

 کمترین 2311/3میانگین  با تکرارشونده الگوهای از استفاده شاخ  و امتیاز باالترین 3411/3با میانگین 
 .است داده اختصاص خود به را امتیاز
 و حدس بر مبتنی یریگ میتصمشاخ   یمدارهیفرض به مربوط یها شاخ  میان سرانجام اینکه از     

میانگین  کارها با انجام مختلف حاالت بررسی شاخ  و امتیاز باالترین 4341/3میانگین  با احتماالت
 .است داده اختصاص خود به را امتیاز کمترین 2342/3
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 کراهبرد تفکر مفهوم سؤاالت به مربوط آماری تحلیل .3جدول 
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 نیآفر تحول رهبری یها پرسشتحلیل آماری مربوط به  1در جدول  .آفرین تحولتحلیل آماری رهبری 
 پرسشاست. در این جدول آمارهای فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار مربوط به هر  شده  ارائه
 احترام که یطور به دیگران با آرمانی شاخ  رفتار نفوذمربوط به  یها شاخ است. از میان  شده  دادهقرار 
 باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و شاخ  منافع 3111/3برانگیزاند با میانگین  را دیگران
 یها شاخ از میان  امتیاز را دارد. نیتر نییپا 4321/3با میانگین  شود یم فدا دیگران منافع خاطر به شخصی

باالترین  1332/3آینده با میانگین  مورد در نانهیب خوش کردن شاخ  صحبت بخش الهامیزش مربوط به انگ
 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. 1111/3با میانگین  ینگر ندهیآ اهمیت بر امتیاز و شاخ  تأکید

 هنگام در لفمخت یها دگاهید گرفتن نظر در شاخ  به ترغیب ذهنی مربوط یها شاخ  میان همچنین از
 مناسب از اطمینان جهت شنهادهایپ دقیق بررسی شاخ  و امتیاز باالترین 3131/3میانگین  مشکالت با حل
مربوط به  یها شاخ از میان  .است داده اختصاص خود به را امتیاز کمترین 3411/3 میانگین با ها آن بودن

 3141/3آنان با میانگین  یها ییاتوان گسترش و توسعه جهت دیگران به ، شاخ  کمکمالحظات فردی
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 1112/3میانگین  مختلف با یها تیخالق و ها ییتوانا و نیازها با افراد گرفتن نظر شاخ  در و امتیاز باالترین
 .است داده اختصاص خود به را امتیاز کمترین

 

 نیآفر تحولرهبری  سؤاالتتحلیل آماری مربوط به  .1جدول 
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است. در بخش اول  شده  لیتشکاین بخش از دو قسمت  .ها هیفرضون تحلیل آماری استنباطی و آزم
 است. شده  ارائهمدل  برازش نیکویی یها آزمونیابی معادالت ساختاری و در بخش دوم مدل
 

 ییها هیآزمون فرض یجامع برا یرد آماریکرو یک یمدل معادالت ساختار .یمعادالت ساختار یابیمدل

یابی ساختاری برای فرضیه مدل نون است.کم یرهایشده و متغ یریگ اندازه یرهاین متغیروابط ب درباره
 مهندسان یها شرکتدر  نیآفر تحول یرهبرتفکر راهبردی و میان  رابطهاصلی پژوهش که معناداری 
 در دهد یم نشان حاالت مختلف تخمین استاندارد و عدد معناداریانرژی را مشاور مستقر در حوزه 
 است: شده  دادهن نمودارهای زیر نشا

 

 
 اصلی پژوهش( هیفرضاستاندارد )مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین  .2 نمودار
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 فرضیه اصلی پژوهش() یمعنادارمدل ساختاری پژوهش در حالت عدد . 1 نمودار

 
یابی ساختاری را ، مدل3که نمودار شماره  استفرعی به شرح زیر  هیفرض 3پژوهش دارای این      
و توضیحات موجود در آن  1جدول شماره  نیچنهم. دهد یمدر زیر نشان  شده عنوان هیفرض 3برای 

نشان  نیآفر تحولاز ابعاد را بر متغیر رهبری  هرکدام یرگذاریتأثضرایب مسیر، معناداری و ترتیب 
 .دهد یم
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 (فرعی یها هیفرضاستاندارد )تخمین مدل ساختاری پژوهش در حالت  .3 نمودار

 
 پژوهش یها هیمربوط به فرض یها هینتایج آزمون فرض. 1جدول 
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یید أ( ت3تا  2فرعی  های یهفرض)اصلی و در این پژوهش  موردمطالعهوهش ژپ های یهتمامی فرض     
تمامی فرضیات تأیید  یجهدرنتبوده است،  11/2بیشتر از متغیرها تمام  T . زیرا ضریب مسیرشوند یم
وجود داشته  یمعنادار ینآفر تحولرهبری با  تفکر راهبردی و ابعاد آن یانم شود یممشاهده . شوند یم

رهبری  ( بر33/3و عدد معناداری  13/1با )ضریب اثر  تفکر راهبردیاست. نتایج نشان داد، 
با  هوشمندانه ییجو فرصتابعاد تفکر راهبردی، بُعد  میانتأثیر معناداری داشته است. از  ینآفر تحول

را داشته و  ینآفر تحول( بیشترین میزان تأثیر را بر رهبری 32/22و عدد معناداری  31/1)ضریب اثر 
میزان تأثیر بر  لحاظ از( در رتبه دوم 14/21و عدد معناداری  13/1با )ضریب اثر  بُعد تفکر سیستمی

( 13/1و عدد معناداری  11/1با )ضریب اثر  فرضیه محوریبُعد است.  گرفته قرار ینآفر تحولرهبری 
و ( در رتبه چهارم 21/3و عدد معناداری  14/1با )ضریب اثر  در طول زمان تفکربُعد در رتبه سوم، 
و  قرارگرفته( در رتبه پنجم 31/1و عدد معناداری  31/1با )ضریب اثر  تمرکز بر هدفنهایتاً بُعد 

 داشته است. ینآفر تحولکمترین میزان تأثیر را بر رهبری 
 

 موردمدل  برازش سنجش یبرا شاخ  نیچند یطورکل به .1ازش مدلنیکویی بر یها آزمون
است.  یافک شاخ  پنج تا سه از استفاده مدل، دییتأ یبرا معموالً یول گیرد یم قرار استفاده
است.  شده  استفاده ییارهایمع از مدل یتمام برازش ییویکن یابیارز یبرا قیتحق نیا در ،یطورکل به
 در ،ها شاخ  نیا از یک CFI  ،NNFI ،NFI ،RMSEA ،AGFI ،GFI ،RMRهر به مربوط عدد
 است. آمده (3) جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Assessing fit of the model 
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 مدل برازش ییویکن یها شاخ . 3جدول 

 

 
 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

چنین نتیجه گرفت که  توان می( و نتایج برآورد مدل ساختاری پژوهش 3با توجه به جدول شماره )     
 نشان نتایج .است داشته وجود معناداری رابطه آفرین تحول رهبری با آن دابعا و راهبردی تفکرمیان 
با توجه به نتایج تحلیل مسیر  .است داشته معناداری تأثیر آفرین تحول رهبری بر راهبردی تفکر داد،
بیشترین میزان تأثیر را بر رهبری  ییجو فرصتابعاد تفکر راهبردی، بُعد  میاناز گفت که:  توان می
 ینآفر تحولمیزان تأثیر بر رهبری  لحاظ ازدر رتبه دوم  بُعد تفکر سیستمی را داشته است. ینفرآ تحول

و نهایتاً بُعد در رتبه چهارم  در طول زمان تفکربُعد در رتبه سوم،  فرضیه محوریبُعد است.  قرارگرفته
 داشته است. آفرین لتحوو کمترین میزان تأثیر را بر رهبری  قرارگرفتهدر رتبه پنجم  تمرکز بر هدف
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است. برای  شده برشمرده آفرین تحولرهبران  اصلی های قابلیت از یکی عنوان به راهبردی پس تفکر
 :گردد میتقویت تفکر راهبردی مدیران و رهبران سازمانی پیشنهادهای زیر ارائه 

 
 های توانمندیتفکر راهبردی باید از . عمومی مدیران های توانمندی تقویت وشناسایی . 1

مجهز شدن به تفکر راهبردی را دارد، کافی است  زمینهمدیران به سازمان منتقل شود. هر فردی که 
 صورت بهتالش نماید تا بتواند چه  نشده  استفادهو استعدادهای  ها ظرفیتبرای شناخت و تقویت 

ن، نگرش را پرورش داده و با توانمند کردن مدیران سازما ها آنسازمانی  صورت بهفردی و چه 
کردن سازمان و خلق  راهبردیبه  درازمدتراهبردی را در کارکنان و مدیران پرورش دهد، این کار در 

 .کند میپارادایمی ذهنی و عملی کمک  عنوان به راهبرد
 
 وبرای تغییرات عمده  .محیطی های فرصتاستقبال از تغییر و تحول جهت استفاده از . 2

رهبران شروع کنیم. سازمان جهت استفاده از  اندیشهتفکر و الزم است که از تحول در  اساسی
رهبران سازمانی  واگرایانهمحیطی و کاهش تهدیدهای ناشی از محیط به تفکر خالق و  های فرصت

پیروان خود را ترغیب  گرا تحول. رهبران شود نمینیاز دارد. هیچ سازمانی بدون تحول مدیران، متحول 
کارکنان را به عالیق و اهداف سازمان پیوند بزنند، این امر سبب  که عالیق و مالحظات کنند می
 راهبردهایخود در راستای تحقق اهداف و  نوآورانهفردی و تفکر  های خالقیتکه کارکنان از  شود می

 سازمان بهره گیرند.

 
 هر برنامه و تغییر .آموزشی سازمانی برای کاهش مقاومت در برابر تغییرات کارکنان برنامه. 3

به دلیل شناخت و آگاهی نسبت  ها انسان. شود میرو ه جدید در یک سازمان با مقاومت کارکنان روب
به وضع موجود، در برابر هر تغییری از خود مقاومتی نسبی نشان داده و یک نوع اینرسی به حفظ وضع 

رورت تغییرات آموزشی که ض های برنامهموجود دارند. رهبران سازمان با برقراری ارتباطات مناسب و 
 مقاومت کارکنان را در برابر این تغییرات کاهش دهند. توانند می، دهد میجدید را در سازمان نشان 

 
تفکر راهبردی  .تفکر راهبردی و مشارکت کارکنان برمبنایراهبردی  های برنامهطراحی . 4

ی چند سویه و جامع افراد ذهن های جنبه. هرچه این برنامه دارای استراهبردی  ریزی برنامه جوهرهجان و 
تر و تعهد بینی پیش، نتایج قابل تر آسان های تصمیم، تر کامل ریزی برنامه تبع بامختلف موجود در سازمان باشد، 

که خودشان در  دانند میمتعهد  ای برنامهبیشتر خواهند شد. افراد خود را به  ها برنامهسازمانی برای اجرای 
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راهبردی باید با همکاری و مشارکت کارکنان و  های برنامه کلیهه باشند. فرایند تدوین آن مشارکت داشت
 باشد. ها آن های دغدغهبا منافع افراد و  جهت همآینده سازمان،  گیری جهتو  شده تدوینمدیران 
 

توجه به نیازهای مادی،  .ت نسبت به موفقیت و آینده سازمانیمالک احساس و تعهد جادیا. 5

نقش اساسی  ها سازماندر ایجاد تعهد و احساس مالکیت کارکنان به  ها سازماننان توسط روانی و عاطفی کارک
، نوع ارتباطات سازمانی و ها سازمانبا درکی که از نیازها و مسائل رفتاری موجود در  آفرین تحولدارند. رهبران 

به نیروهای دانشی  چیز هرموفق امروزی بیش از  های سازمانکه  یابند می درانگیزش نیروهای دانشی دارند، 
راهبردها، باید رهبران سازمانی، کارکنان را در  سازی پیاده، توانمند و متعهد نیازمندند. برای خلق و یافته توسعه

 سازی پیادهتمام سطوح سازمانی آموزش و سهم هریک از کارکنان و واحدهای سازمانی را در خلق و 
با انگیزش و ترغیب ذهنی کارکنان، نقش کارکنان را در اهداف  مشخ  کنند، مدیران باید مدنظرراهبردهای 

و راهبردها متعهد کنند. هرچه کارکنان  ها آرمانکرده و کارکنان را به این  تر برجستهو راهبردهای سازمانی 
بوده و در  تر حساساحساس مالکیت بیشتری به این راهبردها و اهداف داشته باشند، به مسائل و آینده سازمان 

. تعهد سازمانی و احساس نمایند میجدید مشارکت بیشتری  های برنامهنوین انجام کار و  های روشخلق 
مالکیت کارکنان سبب ورود تفکرهای خالق به سازمان شده و در تحقق اهداف و راهبردهای سازمانی کمک 

 شایانی خواهد کرد.
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