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چکیده
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 .1مقدمه

پویایی و سرعت زیاد تغییرات پیچیده و غیرخطی ،تحوالت ناپیوسته و جهشی از ویژگیهای قرن
بیست و یکم بوده و سازمانها را با چالشهای زیادی مواجه نموده است؛ به طوری که برنامهریزی و
پیش بینی صحیح از آینده را تا حدودی ناممکن نموده است .عوامل زیادی در ایجاد این وضعیت
دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :جهانیشدن ،حرکت از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ،فناوری
اطالعات ،تحوالت اساسی دنیای کار ،ترویج و گسترش فزاینده دانش ،نفوذ فزاینده مشتری ،تغییر و
آشوب در حال گسترش [ .]0بر این اساس شیوههای سنتی و فرآیندی برنامهریزی راهبردی
پاسخگوی نیاز سازمانها نبوده و لذا سازمانها به دنبال استفاده از شیوههای جدیدی از مفاهیم
مدیریت راهبردی میباشند؛ تفکر راهبردی به عنوان یکی از رویکردها و شیوههای نوین مدیریت
راهبردی ،روش مناسبی برای پاسخگویی به چالشها و تغییرات محیطی بوده و پیش درآمدی است
برای طراحی آینده سازمان [.]22
از سویی ،هدف غایی هر سیستم انسانی نظیر سازمانها حرکت در جهت پیشرفت ،تکامل و تعالی
است و تکامل و تعالی آن به رشد ،پیشرفت ،توسعه و تکامل اجزای آن بستگی دارد .سازمانهایی به
اهداف متعالی خود میرسند که از سالمت سازمانی برخوردار باشند .سالمت سازمانی یکی از گویاترین
و بدیهیترین شاخصهای اثربخشی سازمانی تلقی میشود که در آن به آسیبشناسی رفتاری سازمان
میپردازد .]22[ .یکی از موضوعات اساسی رفتار سازمانی ،رهبری است [ .]98سازمانهای متعالی از
موهبت رهبران متعالی برخوردار بوده که نه تنها با نگاهی هوشمندانه و آیندهنگر تحوالت محیطی را
جهت شناسایی فرصتها و رفع تهدیدات رصد نموده ،بلکه جهت پاسخگویی به چنین تحوالتی به
آسیبشناسی سازمان در دو سطح خرد (رفتاری) و کالن میپردازند .بنابراین میتوان گفت رهبری و
مدیریت شاه بیت غزل هستی است [ ]39و میزان موفقیت و شکست سازمانها در دستیابی به
هدفهای مورد نظر در دست مدیران و رهبران است [ .]3تجربه نیز نشان داده که نگرش ،بینش و
تفکر رهبران و مدیران آثار و تبعات مشهود و غیر مشهودی برای سازمانها در پی داشته است.
سازمان هایی که رهبران و مدیران آنها همواره نگاه بلندمدت و راهبردی داشته در حال حاضر نیز از
وضعیت مناسبتری نسبت به سایر سازمانها برخوردار بوده و بالعکس .لذا نگرش ،بینش و تفکر
مدیران بر تصمیم گیری آنها تأثیرگذار بوده و این تصمیمات در صورت صحیح بودن ،موفقیت و نتایج
مطلوب و در صورت اشتباه بودن ،شکست و نتایج ناگوار و چه بسا غیرقابل جبرانی را برای سازمان و
جامعه مربوطه به بار میآورد .از طرفی ،بررسی و مطالعه ادبیات تعالی و بالندگی سازمانها نشان
می دهد که محور بالندگی و تعالی سازمان از تعالی روح و اندیشه رهبران و مدیران سازمانها میگذرد
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به عبارت دیگر تعالی فکر ،نگرش ،بینش رهبران و مدیران بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد .لذا پر
واضح است که هرگونه برنامهریزی و طرحریزی جهت تعالی ،بالندگی و توسعه قابلیتها و
ظرفیتهای وزارت نیرو مستلزم آسیبشناسی و شناخت وضعیت موجود و مطلوب از حوزههای
راهبردی است؛ که این خود مستلزم تجهیز رهبران و مدیران وزارت نیرو به تفکر راهبردی میباشد
[ .]90از طرفی تحقیقات نشان می دهد که فقدان تفکر راهبردی در مدیران عالی به عنوان یک
کمبود اساسی محیط سازمانهای امروزی است [ .]2عدم وجود تفکر راهبردی در سازمان باعث
میگردد که سازمان به جای تأکید ویژه بر حوزههای راهبردی سازمان که عامل مزیت رقابتی است؛
به حوزههای صرفاً عملیاتی بپردازند که این نه تنها موجب بستن چشم مدیران بر روی تحوالت
محیطی و از دست دادن فرصتها و در نظر نگرفتن تهدیدات میگردد بلکه منجر به هدر رفتن منابع
کمیاب و در برخی موارد نایاب سازمان میگردد .همچنین بی توجهی به تفکر راهبردی منجر به عدم
آیندهنگری و ایجاد تغییرات مورد نظر در محیط و در عوض تالش صرف برای تطابق با تغییرات
محیطی ،عدم پروش صحیح منابع انسانی و عدم استفاده بهینه منابع مالی و نیز عدم جهتگیری
درست در قبال چالشهای فراروی سازمان میگردد .بعالوه ،عدم وجود تفکر راهبردی در مدیران
ارشد سازمانها ،نه تنها منجر به ناکارآمدی چشمانداز ،اهداف ،برنامهها و راهبردهای سازمانی
میگردد بلکه برنامههای عملیاتی سازمان نیز که منبعث از برنامههای راهبردی را تحتالشعاع خود
قرار میدهد [ .]90بنابراین این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سؤاالت اساسی صورت گرفته
است که وضعیت تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو چگونه است؟ تأثیر تفکر راهبردی مدیران
ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی وزارت نیرو چگونه است؟
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

با اینکه موضوع"تفکر راهبردی"در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت راهبردی بسیار
مورد توجه بوده و تحقیقات مختلفی نیز در این خصوص انجام شده است اما تحقیقات محدودی در
داخل کشور به بررسی تأثیر تفکر راهبردی مدیران ارشد بر عملکرد سازمانی پرداخته است .برای مثال
رحمان سرشت و کفچه ( ]91[ )9382در یک تحقیق با عنوان "مدلی سازمانی برای تفکر راهبردی"
به بررسی رابطه تفکر راهبردی با عملکرد سازمانی شرکتهای صنایع غذایی کشور پرداختند؛ نتایج
تحقیق نشان داد که تفکر راهبردی بر عملکرد سازمانی اثرگذاری قابل توجهی دارد.
از دیگر تحقیقات مرتبط ،تحقیق ناظمی ،مرتضوی و جعفریانی ( ]43[ )9381میباشد که با در
نظر گرفتن متغیر تعدیلکننده یادگیری سازمانی ،به بررسی رابطه تفکر راهبردی را با عملکرد
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شرکتهای فعال در بازار بورس مستقر در شهر مشهد پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین
تفکر راهبردی و عملکرد در شرکتهای بورس رابطه معناداری وجود دارد اما یادگیری سازمانی رابطه
بین تفکر راهبردی و عملکرد را تعدیل نمیکند .همچنین ،حمیدیزاده ،وظیفهدوست و حیدرنژاد
( ،]95[ )9312در یک تحقیق به بررسی و ارزیابی میزان حاکمیت تفکر راهبردی و رابطه آن با
عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو پرداختند؛ نتایج تحقیق نشان داد که بین حاکمیت تفکر راهبردی و
عملکرد سازمانی رابطه قوی مثبت و معنادار وجود دارد .بعالوه ،منوریان ،آقازاده و شهامتنژاد ()9319
[ ]46در یک تحقیق به سنجش تفکر راهبردی در مدیران شهرداری بر اساس مدل جین لیدکا
پرداختند؛ نتایج تحقیق نشان داد که فاصله معناداری بین اهمیت عوامل شاخص با وضعیت موجود
آنها در سازمان مورد مطالعه دارد .پورصادق و یزدانی ( ]96[ )9316نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که در مجموع قابلیت تفکر راهبردی مدیران ارشد بر موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط
تأثیر بسزایی دارد هر چند که در عمل چندان از آن بهره نمیگیرند.
با اینکه تحقیقاتی مرتبط با موضوع تحقیق یافت شد اما تمامی تحقیقاتی که به بررسی رابطه
تفکر راهبردی و عملکرد پرداخته بودند ،اوالً در شرکتهای تجاری بود؛ ثانیاً ابعاد خاصی از تفکر
راهبردی را بررسی کرده بودند .این در حالی است که تحقیق حاضر در یک سازمان دولتی (که ماهیتاً
با شرکتهای تجاری متفاوت است) صورت گرفته و ثانیاً ابعاد وسیعتر و متفاوتتری از تفکر راهبردی
را مورد سنجش و اندازهگیری قرار داده است.
تفکر راهبردی .در مورد تعریف تفکر راهبردی در بین صاحبنظران این حوزه اتفاق نظر وجود ندارد.
فقدان درک روشن از تفکر راهبردی ،به نوبه خود منجر به آشفتگی قابل مالحظهای در عرصه
مدیریت راهبردی شده است .بنابراین ،به تعریف دقیق این واژه احساس نیاز می شود [ .]02تفکر
راهبردی ،به فرآیندی خالقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران
سازمان مرتبط است .این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر
قصد و نیت راهبردی بلندمدت مورد نظر برای سازمان است [ .]31از نظر حمیدیزاده (،]94[ )9382
تفکر راهبردی به فرآیند تفکر خالق و انتقادی اشاره میکند که تحلیلگر است .فرآیند تفکر راهبردی
جنبه تحریکی داشته و واگراست ،زیرا تنوع فکر در عرصه تفکر از دیدگاههای مختلف مطرح میشود،
و اگر این اندیشهها مطرح میشود ،همین واگرایی ،وسعت و بصیرت فکری را باال میبرد .به هر حال،
این تفکر دارای خصیصههای ترکیبی ،تحلیلگرایی ،واگرا بودن ،خالق بودن ،ادراکی و نوآورانه است.
تفکر راهبردی مقدم بر هدایت برنامهریزی راهبردی است ،اما با برنامهریزی راهبردی شکل مییابد.
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این تفکر در واقع ،مهم دیدن چیزهایی است که دیگران نمیبینند و به دنبال یافتن نوآوری و تصاویر
ذهنی جدید و آینده ای بسیار متفاوت است تا سازمان و حتی صنعت مرتبط با آن را بر اساس
راهبردهای اصلیاش دوباره تعریف کند [ .]94هنری مینتزبرگ تفکر راهبردی را یک نمای یکپارچه از
کسب و کار در ذهن میداند ،گری هامل آن را معماری هنرمندانه راهبرد بر مبنای خالقیت و فهم
کسب و کار توصیف میکند .رالف استیسی آن را طرحریزی بر مبنای یادگیری میشناسد .هر یک از
این تعابیر نمایی از این رویکرد را ارائه میکنند ،بدون آنکه هیچ یک مدعی بیان تمامی این رویکرد
باشند [ .]28از دیدگاه دهقان ( ،]90[ )9312تفکر راهبردی عبارت است از" :فهم و بصیرت در
تشخیص موضوعات و چالشهای راهبردی گذشته ،حال و آینده سازمان و محیطی که سازمان در آن
مشغول فعالیت است؛ و ارائه راهبردهای خالقانه و آیندهساز در جهت ایجاد ،حفظ و تقویت مزیت
رقابتی و بهرهوری پایدار".
عملکرد سازمانی .تیلور بیان میکند که سنجش عملکرد نقطه آغازی برای بهبود عملکرد محسوب
میشود که در این رابطه یکی از نکات چالش برانگیز ،چگونگی اندازهگیری دقیق و استفاده از
سنجههایی است که پایهای را برای مدیریت بهبود عملکرد فراهم آورد [ .]02در واقع بهبود عملکرد،
یک خروجی طبیعی از اجرای سیستمهای سنجش قلمداد نمیشود بلکه به منظور کارآمدی ،الزم
است تا سیستمهای سنجش ،بخشی از یک مجموعه موثر از سیستمهای کنترل با طراحی دقیق
باشند [ . ]08اولین مستندات شناخته شده موضوع فوق که بر بهبود عملکرد با استفاده از سنجههای
عملکرد تاکید میکند ،به نوشتههای آدام اسمیت ( ،)9220الی ویتدی ( ،)9866باگیج ( ،)9832فرانک
و گیلبرت ( ،)9166تیلور ( )9163و هنری فورد ( )9193باز میگردد [ .]53و از دیگر محققان
سرشناس این حوزه میتوان به اسکینر ،دمنیگ ،گیلبرت ،هارلس ،روبینسون اشاره نمود [ .]09اما
نکته تامل برانگیز آن است که با وجود دانش غنی در این حوزه ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
تقریباً  26درصد تالشها برای اجرای سیستمهای سنجش عملکرد با شکست روبرو میشوند .این
مسئله حاکی از آن است که در حوزه علم مدیریت ،آموزش برای بهبود مهارتها و دانش بخشی مهم
را به خود اختصاص میدهد اما به کارگیری و چگونگی پیادهسازی آنها برای تغییر نتایج و دستیابی به
موفقیت حیاتی است [ .]09این ضرورت باعث گردیده است تا مدلها و چارچوبهای مختلفی با نگاه
ویژه به حوزه کاربردی تشکیل یافته از مجموعهای از سنجهها و شاخصهای عملکردی سازگار بر
اساس مجموعهای قوانین ابداع گردد تا بهبود کارایی ،کیفیت و شناخت فرصتها برای توسعه در
عملکرد به عنوان مهمترین اهداف سنجش عملکرد را محقق سازد [ .]24یکی از رایجترین مدلهای
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ارزیابی عملکرد سازمانی ،روش ارزیابی متوازن (9)BSCمی باشد؛ بر اساس این مدل ،عملکرد
سازمانی بر اساس چهار منظر یادگیری و رشد ،فرایندهای داخلی ،مشتری و امور مالی مورد ارزیابی
قرار میگیرد (کاپالن و نورتون.]52[ )2-3 :9112 ،
تفکر راهبردی و عملکرد .از دیدگاه تئوریهای سازمان و مدیریت ،ارتباط بین تفکر راهبردی با
عملکرد سازمانی از دو رویکرد قابل بررسی است :رویکرد مدیریت راهبردی و رویکرد رفتار سازمانی.
بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی ،بهبود و افزایش عملکرد سازمانی ،کانون و قلب تئوریهای
مدیریت راهبردی تلقی میگردد ،بنابراین هدف نهایی مدلهای راهبردی نیز بهبود و تبیین عملکرد
سازمانی است [ .]25محققین بر این عقیدهاند که جوهره راهبرد مطالعه روابط بین گزینههای راهبردی
سازمان با عملکرد میباشد [ .]43لذا توصیف و غالباً پیشبینی عملکرد سازمانی یکی از اهداف اساسی
تحقیق در زمینه مدیریت راهبردی است []91؛ بنابراین ،میتوان گفت که تفکر راهبردی به عنوان
یکی از تئوری های مدیریت راهبردی ،نیز به دنبال بهبود و تبیین عملکرد سازمانی بوده بنابراین با
عملکرد سازمانی ارتباط مع ناداری دارد .همچنین دو دیدگاه عمده تئوریک در مدیریت راهبردی رابطه
بین راهبرد (مدلهای راهبردی) و عملکرد سازمان را بیان میکند :تئوری سازمان صنعتی و تئوری
مبتنی منابع .تئوری سازمان صنعتی از طریق تأکید و تمرکز بر بازار خارجی و تئوری مبتنی بر منابع از
طریق تأکید و تمرکز بر منابع سازمانی داخل شرکت رابطه راهبرد (مدلهای راهبردی) و عملکرد
سازمان را تبیین مینمایند .براساس چارچوب و تئوری سازمان صنعتی ،بازار خارجی ،ساختار صنعت و
روندهای حاکم بر آنها تعیینکنندۀ راهبرد (مدلهای راهبردی) شرکت است که راهبرد (مدلهای
راهبردی) نیز به نوبه خود ،تعیینکنندۀ عملکرد شرکت میباشد [ .]25همچنین این دیدگاه مطرح
میکند که عوامل کلیدی موفقیت محیط سازمان ،تعیینکننده عملکرد سازمان میباشد و سازمان باید
خود را با شرایط محیط تطبیق دهد [ .]44به زعم تئوریسینهای مبتنی بر منابع ،منابع راهبردی
شرکتها تعیینکنندۀ اصلی عملکرد آنها میباشد .واژۀ منابع مفهومی گسترده دارد و منظور تمامی
داراییها ،توانمندیها ،فرایندهای سازمانی ،ویژگیهای شرکت ،اطال عات ،دانش داخل شرکت و هر
چیز قابل کنترلی است که شرکت را قادر به اجرای کارا و اثربخش راهبرد های خود در جهت بهبود و
توسعه سازمان میکند [ .]25همچنین از دیدگاه رفتار سازمانی ،نگرش و بینش رهبران و مدیران
سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر دارد.
1. Balanced Scorecard

آسیبشناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر...

629

مدل مفهومی تحقیق .مدل مفهومی روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی
چون مصاحبه ،مشاهده و بررسی پیشینه (ادبیات نظری تحقیق) بدست میآید را نشان میدهد [.]24
متغیر مستقل این تحقیق متغیر تفکر راهبردی میباشد که بر اساس ترکیبی از نتایج تحقیقات قبلی در
خصوص تفکر راهبردی (نظیر ناپیر و آلبرت( ،]05[9116 ،قربانپور و همکاران،،]31[ )9388 ،
کافمن ،]58[ 2663 ،غفاریان و عمادزاده ،]32[ 9385 ،هامل به نقل از کرامتزاده و محمدی9382 ،
[]55؛ گالیمور ،]41[ 2668 ،گلکار و ناصحیفر ،]32[ 9389 ،استیسی 9382 ،ص  930به نقل از
امیری [ ،]4سلطانی ،]25[ 9380 ،سلطانی و قربانی ،]20[ 9381 ،مشبکی و خزاعی9382 ،
[،]31کافمن ،اوکلی ،واتکینگ و لی ،]58[ 2663 ،پورصادق و علوی وفا ،]1[ 9319 ،ریحانی9381 ،
[ ،]29و ادبیات عملکرد (مدل کاپالن و نورتون.]52[ )9112،

نمودار  .9مدل مفهومی تحقیق
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فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی اول :ابعاد تفکر راهبردی در بین مدیران ارشد وزارت نیرو از وضعیت مناسبی برخوردار
است.
فرضیه اصلی دوم :تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی وزارتخانه تأثیر دارد.
 .3روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد تحقیق از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ نتایج و دستاورد تحقیق
از نوع تحقیقات توسعه ای -کاربردی میباشد .در این تحقیق جهت جمعآوری دادههای تحقیق از
روش تحقیق پیمایشی و جهت تحلیل دادهها از فنون آماری نظیر :آزمون کولموگروف اسمرینوف،
آزمون  tیک نمونهای ،آزمون توزیع دو جملهای ،آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده
گردیده است.
جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای تابعه به تعداد
 056تشکیل میدهند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،دادههای مورد نیاز از سطح جامعه مورد
تحقیق جمعآوری گردیده است.
حجم نمونه مورد بررسی در این تحقیق بر اساس جدول مورگان 242 ،نفر بوده که جهت اطمینان
بیشتر تعداد 256عدد پرسشنامه به جامعه آماری ارسال گردید.
ابزار اصلی جمعآوری دادههای اولیه در این تحقیق پرسشنامه میباشد که با استفاده از روش
میدانی دادههای مربوطه گردآوری شدند .پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش اصلی میباشد .بخش
اول ،شامل سؤاالت جمعیتشناختی میباشد که متغیرهایی نظیر :سن ،سنوات خدمت ،سطح شغل و
میزان تحصیالت را مورد پرسش قرار داده است .بخش دوم سؤاالت که مربوط به متغیرهای تحقیق و
مدل مفهومی تحقیق میباشد .ابعاد تفکر راهبردی (شامل متغیرهای خودباوری ،دوراندیشی ،هوشیاری
محیطی ،اندیشه نظامند ،اندیشه خالق ،دانش سازمانی ،یادگیری و مدیریت دانش ،بصیرت) بر اساس
مطالعات و سؤاالت عملکرد سازمانی نیز بر اساس روش ارزیابی متوازن [ ،]52بر اساس طیف پنج
گزینهای لیکرت طراحی شدند.
از تعداد  256عدد پرسشنامه ارسالی به جامعه مورد تحقیق 95 ،پرسشنامه بازگردانده نشد و چهار
پرسشنامه به دلیل نواقصی کنار گذاشته شدند و جمعآوری و تجزیهوتحلیل داده با  239پرسشنامه
انجام گرفت.
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روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویهها و
همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها توسط خبرگان و صاحبنظران و اساتید دانشگاه تایید گردید.
همچنین به جهت روایی سازه از فن تحلیل عاملی استفاده گردید .از این شیوه برای تعیین بار عاملی
هر یک از سواالت پرسشنامه استفاده میشود .به طور کلی با بکارگیری این فن میتوان مربوط بودن
سواالتی که برای سنجش یک مولفه یا عامل در نظر گرفته شدهاند ،تعیین نمود که در این صورت به
آن تحلیل عاملی تاییدی میگویند [ .]49نتایج تحلیل عاملی صورت گرفته مطابق جدول شماره ()9
میباشد؛ که بیانگر این است که بار عاملی همه گویهها باالتر از  /5بوده است بنابراین پرسشنامه از
روایی بسیار خوبی برخوردار بوده است .در مجموع ابزار سنجش مذکور توانسته است حدود  05درصد
پراکندگی دادهها را تبیین نماید .همچنین در این تحقیق برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند ،ابتدا یک نمونه اولیه  36تایی پیش آزمون
گردید که میزان ضریب اعتماد حاصله ( )6/10بر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه صحه گذاشت.
یافتههای تحقیق

یافتههای توصیفی .به منظور شناخت هر چه بیشتر از جامعه مورد تحقیق سواالت جمعیتشناختی
در قالب مواردی چون :سن پاسخدهندگان ،محل خدمت ،عنوان شغل پاسخدهندگان ،سطح شغل و
سابقه خدمت جامعه پاسخدهنده در وزارت نیرو مطرح و به فنون کمک آمار توصیفی (فراوانی ،درصد
فراوانی ،فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .طبق نتایج حاصله
بیشترین تعداد پاسخدهندگان در گروه سنی (  )40-55سال قرار دارند.
محلهای خدمتی پاسخدهندگان نیز شامل (ستاد وزارت ،شرکتهای مادر تخصصی ،شرکت آب
منطقهای استان ،شرکت برق منطقهای استان ،شرکت مهندسی آب و فاضالب بود که  95/0درصد
پاسخدهندگان در ستاد وزارت 92/2 ،درصد در شرکتهای مادر تخصصی 94/2 ،درصد شرکتهای
آب منطقهای 20/8 ،درصد در شرکتهای برق منطقهای 24/2 ،درصد در شرکت مهندسی آب و
فاضالب و  /4درصد نیز در سایر محلهای تابعه وزارت نیرو مشغول خدمت بودهاند.
همچنین تعداد دو نفر در عنوان شغلی قائم مقام وزیر ،سه نفر نیز در عنوان شغلی معاون وزیر ،سه
نفر در عنوان مشاور وزیر ،دو نفر در عنوان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی 48 ،نفر در عنوان مدیر
کل 44 ،نفر در عنوان شغلی مدیر عامل 13 ،نفر در عنوان شغلی عضو هیات مدیره و  30نفر نیز
دارای سایر مشاغل متفرقه در سطح وزارت نیرو و شرکتهای تابعه بودهاند.
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همچنین در سطوح شغلی مختلف :تعداد  29نفر دارای سطح مدیریت عالی 931 ،نفر دارای سطح
شغلی مدیر میانی 91 ،نفر دارای سطح شغلی مدیر عملیاتی ،میباشد .دو نفر نیز سطح شغل خود را
مشخص ننموده بود .بیشترین گروه پاسخدهنده مربوط به سطح شغلی مدیران میانی میباشد.
در بررسی میزان سابقه خدمت جامعه پاسخدهنده تعداد چهار نفر دارای سابقه کمتر از یک سال،
هفت نفر دارای سابقه ( )9-4سال ،تعداد چهار نفر دارای سابقه ( )5-8سال 92 ،نفر دارای سابقه
( )1-95سال 911 ،نفر نیز دارای سابقه خدمت بیش از  95سال بودهاند .بیشترین تعداد پاسخدهندگان
دارای سابقه بیش از 95سال بودهاند .همچنین آمار توصیفی سؤاالت پرسشنامه در جدول شماره 2
نشان داده شده است.
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جدول  .9تحلیل عاملی سواالت پرسشنامه
مؤلفهها

خودباوری

دوراندیشی

هوشیاری
محیطی

تفکر
سیستمی

اندیشه
خالق

دانش
راهبردی
سازمان

سؤاالت (گویههای) پرسشنامه

بار عاملی

مدیران وزارت نیرو دارای اعتماد به نفس (اعتماد به نیروی درونی و ذاتی خود) باالیی میباشند.
مدیران وزارت نیرو به توانمندیهای بالقوه و بالفعل سازمان ایمان دارند.
مدیران وزارت نیرو از همت مضاعف و تالش خستگیناپذیری برخوردار میباشند.
مدیران وزارت نیرو به پیشرفت مستمر و فردای بهتر از امروز برای سازمانشان ایمان دارند.
مدیران وزارت نیرو تصویری مطلوب از آینده برای سازمان متصور هستند.
مدیران وزارت نیرو به خوبی از تجارب گذشته برای حال و آینده سازمان استفاده میکنند.
مدیران وزارت نیرو به خوبی توان پیشبینی تحوالت آینده را دارند.
مدیران وزارت نیرو به خوبی توان ارائه سناریوهای بهینه برای آینده سازمان را دارند.
مدیران وزارت نیرو همیشه زمانی برای فکر کردن به موضوعات آینده ،کلیدی ،محیطی و
سازمانی تخصیص میدهند.
مدیران وزارت نیرو از فرصتها و تهدیدات محیطی سازمان آگاهی مستمر دارند.
مدیران وزارت نیرو از تحوالت و پویاییهای محیطی آگاهی مستمر دارند.
مدیران وزارت نیرو از توانمندیها و قابلیتهای تخصصی ویژهای برخوردار میباشند.
مدیران وزارت نیرو به خوبی روابط درون سازمانی ،برونسازمانی و بین سازمانی را در راستای
منافع سازمان به کار میبرند.
مدیران وزارت نیرو دارای دیدی یکپارچه از فعالیتهای پشتیبانی و اجرایی سازمان میباشند.
مدیران وزارت نیرو به پیامدهای تصمیمگیریهایشان توجه دارند.
مدیران وزارت نیرو بازخورد تصمیمگیریهایشان را پیگیری و دریافت میکنند.
مدیران وزارت نیرو دارای توان بسیج و متمرکز نمودن منابع ،قابلیتها و شایستگیهای سازمانی
بر فرصتها و تهدیدات ملی و بینالمللی میباشند.
مدیران وزارت نیرو ایدههای متنوع و جدید کارکنان را شناسایی و به کار میگیرند.
مدیران وزارت نیرو عملکرد خود ،همکاران و سازمان را به صورت سازنده نقد میکنند.
مدیران وزارت نیرو افکار و سالیق گوناگون کارکنان را بسیج نموده و به کار میگیرند.
مدیران وزارت نیرو از راههای میانبر در تصمیمات سازمانی استفاده میکنند.
مدیران وزارت نیرو افرادی کنجکاو و جستجوگر هستند.
مدیران وزارت نیرو از درک و شهود باالیی (تفکر شهودی) در تصمیمگیریهایشان برخوردارند.
مدیران وزارت نیرو جهت تحقق اهداف و برنامههایشان ساختارشکنی (قاعدهشکنی) میکنند.
مدیران وزارت نیرو مأموریت ،چشمانداز ،اهداف راهبردی ،راهبردها و سیاستهای سازمانی را به
خوبی درک میکنند.
مدیران وزارت نیرو شایستگیهای کلیدی و ضعفهای راهبردی سازمان را تشخیص و درک
میکنند.
مدیران وزارت نیرو توان برنامهریزی راهبردی و عملیاتی را در حوزههای تخصصی خود دارا هستند.

/821
/053
/019
/014
/042
/521
/025
/556
/028
/506
/263
/059
/060
/004
/029
/066
/528
/228
/299
/291
/025
/529
/558
/023
/020
/069
/013
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مؤلفهها

مدیریت
دانش
سازمان

بصیرت

عملکرد

سؤاالت (گویههای) پرسشنامه

مدیران وزارت نیرو به صورت دائم در حال یادگیری از تحوالت محیط داخل و خارج سازمان
میباشند.
مدیران وزارت نیرو اعتقاد خاصی به یادگیری جمعی و گروهی در سازمان دارند.
مدیران وزارت نیرو همواره به دنبال کشف و شناسایی دانش جدید در سازمان میباشند.
مدیران وزارت نیرو همواره به دنبال تسهیم و به اشترکگذاری دانش در سازمان میباشند.
مدیران وزارت نیرو به مبانی ارزشی اعتقاد دارند.
مدیران وزارت نیرو توان تشخیص حق از باطل را دارند.
مدیران وزارت نیرو از اوامر و نواهی ولی فقیه اطاعت محض دارند.
مدیران وزارت نیرو بینش اجتماعی باالیی دارند.
مدیران وزارت نیرو بینش سیاسی باالیی دارند.
مدیران وزارت نیرو بینش اقتصادی باالیی دارند.
مدیران وزارت نیرو با منابع فکری در اسالم (قران،سنت ،اجماع ،عقل) آشنایی کافی دارند.
اسناد باالدستی و جهتگیریهای راهبردی وزارت نیرو به درستی مشخص شده است.
وزارت نیرو از منابع خود به صورت بهینهای استفاده نموده و اتالف منابع وجود ندارد.
فرایندهای اجرایی و عملیاتی داخل وزارت نیرو از کیفیت الزم برخوردار میباشد.
فرهنگ و جو سازمانی وزارت نیرو ،تحرک ،تالش و خالقیت را تشویق و ترغیب میکند.
کارکنان وزارت نیرو افراد خالق و نوآوری هستند.
کارکنان سازمان از خدمت در وزارت نیرو رضایت دارند.
کارکنان سازمان به وزارت نیرو و اهداف آن تعهد کافی را دارند.
کارکنان وزارت نیرو به صورت دائم در حال آموزش هستند.
مردم از وزارت نیرو رضایت کافی را دارند.

بار عاملی

/084
/230
/092
/024
/012
/044
/040
/260
/512
/045
/022
/048
/052
/026
/000
/028
/291
/088
/020
/021
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جدول  .2آمار توصیفی

622

622

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  91ـپاییز 9313

سؤاالت پرسشنامه

یافتههای استنباطی:

آزمون فرضیه اهم اول :فرضیه اهم تحقیق عبارت بود از ،ابعاد تفکر راهبردی در مدیران ارشد
وزارت نیرو از وضعیت مناسبی برخوردار است.
جهت آزمون فرضیه اهم اول ،فرضیه آماری ذیل تنظیم گردید:
 :H0ابعاد تفکر راهبردی در بین مدیران وزارت نیرو از میانگین مناسب برخوردار نیست.
 :H1ابعاد تفکر راهبردی در بین مدیران وزارت نیرو از میانگین مناسب برخوردار است.
جهت تعیین نوع آزمون میانگین فرضیههای آسیبشناسی ،ضروری است ابتدا آزمون نرمال بودن
متغیرها انجام شود .به این منظور از آزمون کولموگرف -اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج بررسی
توزیع دادهها به تفکیک هر متغیر به شرح جدول  3میباشد.
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جدول  .3نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

با توجه به مقادیر سطح معناداری برای هریک از متغیرها ،خروجی جدول مبین آن است که به
استثنای دادههای مرتبط با اندیشه خالق و عملکرد سازمان؛ توزیع دادههای سایر متغیرها فاقد توزیع
نرمال می باشد لذا به منظور بررسی وضعیت موجود هر کدام از این متغیرها از آزمون توزیع دو جملهای
و برای بررسی دو متغیر عملکرد سازمان و اندیشه خالق از آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت 3
استفاده گردید که نتایج به شرح جدول  4میباشد.
جدول  .4نتایج آزمون دوجمله برخی از متغیرهای تحقیق
متغیرها
خودباوری
دوراندیشی
هوشیاری محیطی
تفکر سیستمی
دانش راهبردی
سازمان
مدیریت دانش
سازمان
بصیرت

گروههای

تعداد پاسخدهنده هر

درصد

پاسخدهنده

گروه

پاسخها

=<3
>3
=<3
>3
=<3
>3
=<3
>3
=<3
>3
=<3
>3
=<3
>3

6/60
93
6/14
298
6/20
06
6/24
926
6/98
42
6/82
988
6/33
22
6/02
953
6/28
05
6/22
905
6/39
29
6/01
951
/61
26
/19
296
N=231 , P</05 , P≤/01

سطح معناداری

نتیجه آزمون

6/666

قبول H1

6/666

قبول H1

6/666

قبول H1

6/666

قبول H1

6/666

قبول H1

6/666

قبول H1

/666

قبول H1
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با توجه به خروجی جدول چون سطح معناداری برای تمام متغیرها از سطح خطای  6/65کمتر به
دست آمده است فرض  H1مورد تایید واقع میگردد و این بدان معناست که مولفههای تفکر
استراتژیک در بین مدیران وزارت نیرو از میانگین مطلوب برخوردار است .به منظور بررسی وضعیت
موجود دو متغیر اندیشه خالق و عملکرد سازمان که توزیع دادههای این دو متغیر نرمال به دست آمد
از آزمون  tیک نمونهای استفاده گردید که نتایج به شرح جدول  5میباشد.
جدول  .5نتایج آزمون تی یک نمونهای برخی از متغیرهای تحقیق

با توجه به سطح معناداری که برای هر دو متغیر از سطح خطای  6/65کمتر به دست آمده است
فرض  H1در مورد هر دو متغیر پذیرفته میشود یعنی هر دو متغیر در سطح جامعه مورد تحقیق از
متوسط مطلوب برخوردار میباشند.
با اینکه بر اساس نتایج تحلیلهای آمار استنباطی وضعیت تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت
نیرو و عملکرد سازمانی در مجموع از باالتر از میانگین است ،اما بر اساس تحلیل نمودار رادار تا
رسیدن به نقطه مطلوب ،هنوز فاصله قابل مالحظهای وجود دارد (نمودار .)2

نمودار  .2وضعیت متغیرهای تحقیق در قیاس با وضعیت مطلوب
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آزمون فرضیه اهم دوم:
 : H 0بین ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو و عملکرد سازمانی وزارت نیرو رابطه وجود
ندارد.
 : H 1بین ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو و عملکرد سازمانی وزارت نیرو رابطه وجود
دارد.
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق و اندازهگیری روابط بین ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد
وزارت نیرو و عملکرد سازمانی وزارت نیرو از تجزیهوتحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
همچنین جهت بررسی رابطه خطی متغیرها از فنونی مانند آنالیز واریانس ،آزمون همبستگی خطی،
رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده گردیده است .میزان ضرایب همبستگی حاصله نشان از وجود
رابطه بین متغیرهای مستقل و تابع دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضهای اهم دوم بیانگر این موضوع
است که ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو با عملکرد سازمانی وزارت نیرو رابطه دارد
(جدول.)0
جدول .0نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق
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به منظور تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و نیز به منظور پیشبینی تغییرات
متغیر تابع از روی تغییرات متغیرهای مستقل ،از آزمونهای رگرسیون استفاده گردید (جدول .)2
بنابراین فرضیاتی به شرح زیر توسعه داده شده و مورد آزمون واقع گردید:
 : H 0تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی آنان تاثیر ندارد.

 : H 1تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی آنان تاثیر دارد.
 0
  0

H0 :
H1 :

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره

رگرسیون دو
متغیره

جدول معادله رگرسیون
جدول ( ANOVAتحلیل واریانس)
متغیر تابع :عملکرد سازمانی مدیران وزارتخانه
متغیر مستقل :تفکر راهبردی مدیران وزارت نیرو
مدل
درجه آزادی
مدل
SIG
T
B
SIG
F
6/634
2/928
/342
عرض از مبدا
6/666 319/945
228
6/666
91/222
/215
تفکر راهبردی
R2 =6/032

مطابق خروجی جدول ،آزمون  Fرگرسیون کلی 9سه فرضیه صفر معادل را برای ما آزمون نموده
است (این که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و تابع وجود ندارد ،این که تمامی ضرایب رگرسیون
برابر صفر است و این که مقدار ضریب تشخیص چندگانه برابر صفر است [ .]45آزمون این فرضیهها
بر اساس ن سبت بین مربع میانگین رگرسیون و مربع میانگین باقیمانده است .این نسبت با  Fدر جدول
نشان داده شده است .که میزان آن برابر ( )319/945میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری
مشاهده شده کمتر از  6/65میباشد ،می توانیم فرضیههای صفر عنوان شده را رد کنیم ،یعنی متغیر
مستقل (تفکر راهبردی مدیران وزارت نیرو) با عملکرد سازمانی آنان دارای رابطه خطی و ضرایب
رگرسیون و ضریب تشخیص نیز بزرگتر از صفر میباشد .میزان ضرایب تشخیص حاصله ،پراکندگی
مشاهده شده در عملکرد سازمانی را از روی متغیر تفکر راهبردی توجیه میکند .بنابراین بر اساس
توضیحات باال رابطه رگرسیونی به شرح زیر برقرار میباشد:
(تفکر راهبردی مدیران) = /342+ 6/ 215عملکرد سازمانی
1. Overal regression F test
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به بیان دیگر میتوان گفت که با افزایش یک واحد به متغیر ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد
وزارت نیرو ،به میزان  6/481به متغیر عملکرد سازمانی اضافه میگردد .همچنین برای سنجش رابطه
علت و معلولی هر یک از ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو با متغیر عملکرد سازمانی از
آزمون رگرسیون چندگانه (چند متغیره) به روش گام به گام استفاده شده است .این روش،
پرکاربردترین روش برای ساختن مدل میباشد .در این روش در هر بار بعد از وارد کردن یک متغیر به
مدل ،تمام متغیرهایی که تاکنون وارد مدل شدهاند و پیشبینی کننده معنیداری نیستند ،از مدل خارج
میگردند یعنی متغیرهایی که اهمیتشان با اضافه شدن متغیر دیگر کاهش مییابد ،از مدل حذف
میگردد (نوروسیس ماریا .]45[ )420 :9386،در این روش اولین متغیر مستقل بر اساس باالترین
ضریب همبستگی وارد تحلیل میشود و پس از آن سایر متغیرهای مستقل بر حسب ضریب
همبستگی وارد میشوند که پس از ورود هر متغیر جدید ،ضریب همبستگی تمامی متغیرها که قبالً
وارد شدهاند مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنیداری خود را از دست
داده باشند از مدل خارج میشوند تا بهترین مدل رگرسیونی به دست آید (جدول .)8
جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره (ابعاد تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی)

رگرسیون چند متغیره گام
به گام

4

962/342

6/666

جدول ( ANOVAتحلیل واریانس)
متغیرهای مستقل :ابعاد تفکر راهبردی
درجه آزادی
مدل
SIG
F

جدول معادله رگرسیون
متغیر تابع :عملکرد سازمانی
مدل
عرض از مبدا
مدیریت دانش سازمانی
دانش راهبردی سازمان
اندیشه خالق
بصیرت
R2 =.050

B

T

SIG

6/420
6/224
6/224
6/232
6/919

2/12
4/35
3/42
3/04
3/44

6/664
6/666
6/669
6/666
6/669

همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود متغیرهای مستقل بر اساس بیشترین ضریب
همبستگی که با عملکرد سازمانی به دست آورده بودند ،وارد مدل گردیدند .که در مرحله دوم مشاهده
گردید که متغیرهای مستقلِ خودباوری ،دوراندیشی ،هوشیاری محیطی و تفکر سیستمی رابطه خطی
خود با عملکرد سازمانی مدیران ارشد وزارت نیرو را از دست دادند و از مدل خارج گردید یعنی عملکرد
سازمانی رابطه علت و معلولی با متغیرهای پیشگفته ندارد و در سطح جامعه مورد مطالعه میزان
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خودباوری ،دوراندیشی ،هوشیاری محیطی و تفکر سیستمی در بین مدیران ارشد وزارت نیرو نتوانسته
تبیینکننده عملکرد سازمانی آنان باشد .آزمون وجود رابطه خطی بین سایر ابعاد تفکر راهبردی
(مدیریت دانش سازمانی ،دانش راهبردی سازمان ،اندیشه خالق و بصیرت) با عملکرد سازمانی بر
اساس نسبت بین مربع میانگین رگرسیون و مربع میانگین باقیمانده است .این نسبت با  Fدر جدول
نشان داده شده است .که میزان آن در مرحله دوم برابر (  )F = 962/342میباشد .و با توجه به اینکه
سطح معنیداری مشاهده شده کمتر از  6/69میباشد ،میتوان گفت که متغیرهای مستقل مدیریت
دانش سازمانی ،دانش راهبردی سازمان ،اندیشه خالق و بصیرت دارای رابطه خطی با عملکرد
سازمانی بوده و ضرایب رگرسیون و ضریب تشخیص نیز بزرگتر از صفر میباشد .میزان ضریب
تشخیص حاصله ( ،)/050پراکندگی مشاهده شده در متغیر عملکرد سازمانی را از روی متغیرهای
مستقل باقیمانده در مدل توجیه میکند .بنابراین بر اساس توضیحات باال رابطه رگرسیونی به شرح
زیر برقرار میباشد:
بصیرت( + )6/919اندیشه خالق( + )6/232دانش راهبردی سازمانی ( + )6/224مدیریت دانش
سازمانی( =6/420 + )6/224عملکرد سازمانی مدیران وزارت نیرو
 .4تحلیل یافتهها

نتایج تجزیهوتحلیل آماری نشان میدهد که بین متغیر مستقل تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت
نیرو و عملکرد سازمانی وزارت نیرو ارتباط وجود دارد .سایر یافتهها نیز نشان میدهد که از ابعاد تفکر
راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو فقط متغیرهای مدیریت دانش سازمانی ،دانش راهبردی سازمانی،
اندیشه خالق و بصیرت دارای رابطه با عملکرد سازمانی وزارت نیرو هستند و سایر متغیرها نتوانستهاند
پیش بینی معناداری از عملکرد مدیران ارشد وزارتخانه نیرو داشته باشند و از مدل حذف گردیدهاند
(جدول .)8مدل تجربی تحقیق که بر اساس تحلیل مسیر بدست آمده در نمودار  3نشان داده شده
است.
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نمودار  .3مدل تجربی تحقیق بر اساس تحلیل مسیر

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

امروزه یکی از اساسیترین دغدغه سازمانه بهبود عملکرد سازمان میباشد .از اینرو همواره
تئوریها و رویکردهای مختلفی در سازمانها بهکار گرفته میشود به این امید که عملکرد سازمان در
ابعاد و حوزههای مختلف بهبود یابد .یکی از جدیترین نظریههای بهبود عملکرد سازمان ،نظریهها و
تئوریهای مدیریت راهبردی میباشد؛ که در این بین تفکر راهبردی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
از اینرو در این تحقیق در راستای آزمون این نظریه ،به تبیین ارتباط تفکر راهبردی مدیران ارشد
وزارت نیرو با عملکرد سازمانی وزارت نیرو و نیز بررسی وضعیت ابعاد تفکر راهبردی در مدیران ارشد
وزارت نیرو پرداخته شد.
بررسیهای حاصل از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف تحقیق نشان داد که اوالً تفکر راهبردی
دارای ابعاد گوناگونی نظیر خودباوری ،دوراندیشی ،هوشیاری محیطی ،تفکر سیستمی ،اندیشه خالق،
دانش راهبردی سازمان ،مدیریت دانش سازمان و بصیرت فردی میباشد؛ ثانیاً در مجموع و به صورت
کلی تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو با عملکرد سازمانی وزارت نیرو ارتباط معناداری دارد .این
نتیجه با نتایج تحقیق رحمان سرشت و کفچه ( ،]91[ )9382ناظمی ،مرتضوی و جعفریانی ()9381
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[ ]43و حمیدیزاده ،وظیفهدوست و حیدرنژاد ( ]95[ )9312نیز سازگار میباشد .اما در این بین ،فقط
مؤلفههای مدیریت دانش سازمانی ،دانش راهبردی سازمانی ،اندیشه خالق و بصیرت تأثیر معناداری
بر عملکرد سازمانی وزارت نیرو داشتند .به عبارتی این چهار متغیر با همدیگر بیش از  %16عملکرد
سازمانی وزارت نیرو (در شاخصهای تحقیق) را تبیین مینمایند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع وضعیت ابعاد تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت
نیرو و نیز عملکرد سازمانی وزارت نیرو باالتر از میانگین ثابت سه است ،با این حال با نقطه مطلوب
شکاف قابل مالحظهای وجود دارد .بنابراین در راستای باالبردن بینش و تفکر راهبردی مدیران ارشد
وزارت نیرو که خود تعیینکننده عملکرد سازمانی وزارت نیرو میباشد و نیز پر نمودن شکاف بین
وضعیت موجود و مطلوب ،پیشنهادات ذیل به تفکیک متغیرهای تأثیرگذار تفکر راهبردی بر عملکرد
سازمانی وزارت نیرو ارائه میگردد:
پیشنهادات در خصوص مؤلفه دانش راهبردی سازمانی :از آنجا که تحقیقات نشان میدهد که
سازمانهایی که رهبران و مدیران ارشد آنان به مهارتهای راهبردی مجهز میباشند ،نسبت به سایر
سازمانها از عملکرد باالتری برخور دار میباشند []99؛ لذا پیشنهاد میگردد که در راستای ارتقای
دانش راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو ،دورههای مختلف طولی و عرضی مدیریت راهبردی برای
مدیران سط وح راهبردی وزارت نیرو برگزار گردد .همچنین با عنایت به اینکه دانشگاه عالی دفاع ملی،
منحصر بفرد ترین دانشگاه در سطح راهبردی کشور بوده و مأموریت آموزش و پرورش مدیران عالی
رتبه و مقامات کشوری را عالوه بر فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی ،در سطوح راهبردی بر
عهده دارد ،پیشنهاد می گردد که هر ساله تعدادی از مدیران سطوح راهبردی این وزراتخانه به
دوره های مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی اعزام گردند .بعالوه ،پیشنهاد میگردد مدیران
سطوح راهبردی این وزراتخانه در همایشهای داخلی و بینالمللی مدیریت راهبردی که هر ساله در
داخل و خارج از کشور برگزار میگردد ،شرکت نموده تا با مفاهیم و دانش روز مدیریت راهبردی نیز
آشنا گردند .شایان ذکر است که آشنایی با مباحث و نظریههای مدیریت راهبردی به مدیران ارشد
وزارت نیرو کمک خواهد کرد تا درک کاملی از فرصتهای و تهدیدات محیط ملی و بینالمللی در
حوزههای مختلف مأموریتی (نظیر انرژی ،آب و  )...و نیز شایستگیهای کلیدی و ضعفهای راهبردی
وزارت نیرو داشته و بتوانند با برنامههای راهبردی و تدوین سناریوهای مزیتبخش ،مسیر تعالی
سازمان خود را هموار نمایند.
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پیشنهادات در خصوص مؤلفه مدیریت دانش سازمانی :با عنایت به اینکه ،امروزه دانش و
اطالعات به عامل تعیینکنندهای در موفقیت و قدرت رقابتپذیری سازمانها تبدیل شده [ ]40و
مدیریت دانش را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد ،بهرهوری ،بهبود کارآمدی ،تسهیم و استفاده از
اطالعات درون سازمان ،ابزاری برای بهبود تصمیمگیری ،طریقی برای بدست آوردن بهترین روشها،
راهی برای کاهش هزینهها و روشی برای نوآورتر شدن سازمان ،تلقی کرده [ ]5و از آن در تبدیل
سازمانها به سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانشآفرین استفاده میکنند []22؛ لذا پیشنهاد
میگردد مدیران ارشد وزارت نیرو نه تنها باید خود پیشگام یادگیری دانش جدید بوده بلکه بایستی
همواره مشوق و ترغیبکننده کشف و شناسایی دانش جدید در وزارت نیرو باشند .همچنین خود باید
نسبت به همتاسازی و جانشین پروری جدی بوده و از تسهیم و به اشترکگذاری دانش تخصصی و
مدیریتی خود از هیچ کوششی دریغ نکرده و هموره به دنبال ایجاد بسترهای الزم جهت تسهیم و به
اشترکگذاری دانش در سطوح مختلف وزارت نیرو باشند .تا زمینهساز سازمانی یادگیرنده در وزات نیرو
باشند .در سازمان یادگیرنده ،امکان خالقیت ،نوآوری و تفکر انتقادی گسترش مییابد ،ایدههای
راهنمای مؤثری مطرح میشود ،انسانها برای تغییر برانگیخته میشوند و با برنامهریزی و اندیشهی
راهبردی ،تحوالت اجتماعی را سازماندهی میکنند و بر دودلیها و ترس از دانستن چیره میشوند.
در سازمانهای یادگیرنده ،مدیران بیش از نتیجه ،به بهبود فرایندهای عملی میاندیشند ،خطاهای
کارکنان و افراد سازمان را میپذیرند و تالش برای جبران آنها را محترم میشمرند و ترویج میکنند.
همچنین به یاری انسانها میشتابند تا بر دلنگرانیهای ناشی از آگاه شدن وترس از "دانستن" غلبه
کنند [.]93
پیشنهادات در خصوص مؤلفه اندیشه خالق :تفکر راهبردی ،ترکیبی از خالقیت ،کارآمدی ،و
درگیری شهودی و ادراکی افراد در سازمان است [ .]1مدیرانی که دارای تفکر راهبردی هستند دایماً
افکار و اندیشههای جدید را در سازمان جاری و کاربری مینمایند و از این بابت میتوانند سازمان را
سرپا نگه داشته تا بهتر بتوانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند [ .]25تحقیقات نشان میدهد که
تصمیمات راهبردی بیش از سایر تصمیمات نیاز به به کارگیری خالقیت در فرایند تصمیمگیری دارند.
به عبارت دیگر مدیرانی که با به کارگیری خالقیت خویش ،قدرت طرحریزی و ابالغ تصمیمها را در
شرایط محیطی ناشناخته دارند ،میتوانند موفقیت چشمگیری را برای سازمان خود رقم بزنند [ .]92از
طرفی ،تحقیقات نشان میدهد که یکی از ویژگیهای اساسی افراد خالق و نوآور روحیه پرسشگری و
جستجوگری و درک شهودی باال است [ ،]26این در حالی است که تحقیقات نشان میدهد که
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مدیران کشورهای جهان سوم ،از خالقیت و شهود برای تقویت تفکر راهبردی خود کمتر بهره
میگیرند [ .]1بنابراین پیشنهاد میگردد که مدیران وزارت نیرو باید افرادی کنجکاو و جستجوگر بوده
و از درک و شهود باالیی (تفکر شهودی) در تصمیمگیریهایشان برخوردار بوده و جهت تحقق اهداف
و برنامههای وزارت نیرو ،جسور و ساختارشکن (با رعایت قوانین و مقررات) باشند .چنین مدیرانی
خواهند توانست نه تنها راهبردهای خالقانه و اثربخشی برای تعالی وزارت نیرو به وجود آورند؛ بلکه
قادر به برهم زدن پارادیمهای حاکم و قاعدههای جاری بوده و مسیر حرفهای سازمان را نیز تغییر
دهند .از طرفی محققین بر این عقیدهاند که هنر مدیران خالق ،استفاده از خالقیت دیگران ،شناسایی
و یافتن ذهنهای خالق در داخل سازمان است [ .]23بنابراین پیشنهاد میگردد مدیران وزارت نیرو
ایدههای متنوع و جدید کارکنان را در سطوح مختلف شناسایی نموده و به کار گیرند .برای تسهیل این
کار ،بازطراحی و به روزرسانی از نظام پیشنهادات میتواند راهکار مناسبی باشد .مدیران وزارت نیرو
عملکرد خود ،همکاران و سازمان را به صورت سازنده نقد کنند.
از طرفی ،تحقیقات نشان میدهند که بسیاری از انگیزهها و روحیات خالق و نوآور و کارهای
خالقانه و نوآورانه متأثر از نظریهها و سبکهای مدیریتیاند .افراد فینفسه خالق و نوآورند ،ولی اگر
در سازمانی کار بکنند که متأثر از نظریه کالسیک و دارای ساختاری مکانیکی و سبک مدیریت
دستوری باشد ،فرایند نوآوری و خالقیت با مشکل مواجه میشود و حتی ناتمام خواهد ماند [.]93
بنابراین پیشنهاد می گردد نه تنها مدیران ارشد وزارت نیرو بایستی خود خالق بوده و به دنبال به
کارگیری راههای میانبر در تصمیمات سازمانی باشند ،بلکه باید با استفاده از سبکهای رهبری و
مدیریتی مشارکتی و باز ،ترغیبکننده و حامی خالقیت و راههای میانبر نیز باشند .از طرفی عالوه بر
عوامل مدیریتی ،عوامل متعدد دیگری نیز در توسعه و نهادینهسازی خالقیت و نوآوری در سازمانها
تأثیر دارند :دانش و انگیزه درونی نیروی انسانی که ناظر به مفهوم توانمندسازی روانشناختی است،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی [ .]92لذا چون در سازمانهای با کارکنان بی انگیزه ،ساختارهای
بسته و بوروکراتیک ،مدیر نوآور نیز ره به جایی نخواهد برد و برای موفقیت تنها وجود مدیر و کارکنان
خالق و نوآور کافی نیست؛ لذا پیشنهاد میگردد که منابع و فرایندهای داخلی وزارت نیرو از پویایی و
انعطافپذیری الزم برخوردار بوده و مبتنی بر دانش طراحی شوند.
پیشنهادات در خصوص مؤلفه بصیرت :یکی از ابعاد مهم تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو
که در کشوری اسالمی و ذیل چتر امامت و والیت ،خدمت مینمایند ،بصیرت میباشد .بصیرت به
معنای بینایی دل ،هوشیاری و یقین ناشی از آموزههای دینی است .در قرآن کریم در برخی از آیات نیز
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به بصیرت اشاره شده است" :هرگز کوردل و روشنضمیر یکسان نیستند" [" .]9ای پیامبر بگو :این
راه من است؛ با بصیرت به سوی خدا دعوت میکنم" [ .]9مقام معظم رهبری نیز در توصیهای
میفرماید" :اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم ،آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان
را زیاد کنید؛ "( .]38[ )9388/3/0
از آنجا که بصیرت خود دارای وجوه و شئون مختلف اعتقادی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد که در راستای ارتقای بصیرت مدیران ارشد وزارت نیرو ،دورههای
آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت با موضوع بصیرت افزایی اعتقادی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با
بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان ،متخصصین و مشاوران طراحی و اجرا گردد.
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