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 و عملکرد کارکنان  راهبردیبین تفکر  ۀبطبررسی را
 

 ان ايالم(دانشگاه دولتی استهای  مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه)

 3، وحید شرفی2محمد تابان، *1سید مهدی شریفی
 28/9/93: تاریخ پذیرش     26/4/93: تاریخ دریافت

 چکیده

هرای   عملکررد اارااراك ابابنا ر    بررسي رابطۀ بین تفکر راهبردی و »: هدف این تحقیق هدف
مرد    - توصریفي و ا   روه همبگربگي    : روش تحقیقروشاست. « دا شگاه دولبي اسباك ایالم

های دا شگاه دولبي اسرباك   جامعۀ آماری تمامي ااراااك ابابنا   معادالت ساخباری بوده است.
مو ۀ مورد  ظرر ا بنرا     فر برای   127 فر( بود د ا  با اسبفاده ا  جدو  مورگاك،  200ایالم )

 916/0 ام  بود ا  پایایي آك با اسبفاده ا  آلفای ارو باخ  شد د. ابزار گردآوری اطالعات پرسش
هرا    امۀ مورد  ظر خواهد بود. در  هایت مجموعۀ داده دست آمد ا  بیا گر تأیید پایایي پرسش ب 

 تجزی  و تحلیل شد. LISRELافزار  ب  امک  رم
پژوهش  شاك داد د ا  بین تفکر راهبردی و عملکرد ااراااك در دا شگاه دولبري   بایج  ها: یافته

اسباك ایالم رابطۀ مگبقیم، مثبت و معااداری وجود دارد. همچاین هاگامي ا  ارتباط برین ابعراد   
طلبي  تفکر راهبردی ) گرش سیگبمي، عزم راهبردی، پیشروی بر اساس رویکرد علمي، فرصت

تک و بدوك تعامل با یکدیگر برا عملکررد اارااراك      صورت تک  ماك( ب هوشمادا   و تفکر در 
ساجیده شد،  بایج  شاك داد ا  بین هر پراج بعرد تفکرر راهبرردی و عملکررد اارااراك رابطرۀ        

 مگبقیم، مثبت و معااداری وجود دارد.

 تفکر راهبردی، دا شگاه دولبي ایالم، عملکرد ااراااك. های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 ای ن مجهز باشند و برگ برندد  ه آمدیران ارشد امروزی باید بتفکر راهبردی ابزار مهمی است که 

دهد که  همچنین به مدیران امکان می شود و های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می در عرصه
های  تفکر راهبردی بیش از جنبه .حاصل از تصمیماتشان را ارزیابی کنند های هزینه ریسک، سود و

کنددد و در مطددیت ورتطددو  و  عنددوان یددک هنددر ن ددا  مددی بدده بددردراهبدده  شناسددانه روشفرایندددی و 
بدرای   شداید رویکدردی کده    ،شود امروز رویکرد مناسب راهبری سازمان شمرد  می ناوذیر بینی ویش

قالب قواعد ساد   تفکر راهبردی در (.1389ثابت، و حقیقت  اعرابی) رقابتی بیافریند یسازمان مزیت
 هدای  گیدری  و مبندای تصدمی    کنند میشود. این قواعد مد  ذهنی خاصی را ایجاد  ظاهر می و عمیق

در دوران جدیددد، عصددر (. 1385)مددويلی،  بددود دنددگیددری کلددی سددازمان خواه روزاندده تددا جهددت
 رویکدرد . راهبدردی سددرد  شدد  اسدت    رسدید  و نقدش آن بده تفکدر      وایانراهبردی به  ریزی برنامه

توانند در کنار  راهبردی می ریزی تفکر و برنامه .تر و مفیدتری ه  برای این زمینه وجود دارد سازند 
و  بدرای تبیدین   آفریند و انداز می راهبردی چش  ه  نقش مکمل داشته باشند. در این رویکرد، تفکر

هندری مینتزبدرگ    (.1389)اخ در،   شدود  سدتفاد  مدی  ریدزی راهبدردی ا   برنامه سازی آن از ابزار ویاد 
ثری ؤهدای مد   ریزان راهبردی نقش داند. وی برای برنامه راهبردی جدا می ریزان متفکران را از برنامه

سدازی   ویداد   و مشدارکت در  راهبدرد گردآوری داد ، همراهدی متفکدر راهبدردی در خلدق      همچون
را حاصدل تفکدر    راهبدردی  اندداز و مممداری   ولی خلق چشد   ،کند اندازهای راهبردی ذکر می چش 

درعدین   و) در تفکر راهبردی یک تصویر بزرگ و یکدارچه(. 1385)وورویجانی،  داند راهبردی می
کشدف   بدرای  الزم ن درش  ،گیرد. این شدیو   می وکار شکل حا  کلی و فاقد دقت( از مطیت کسب

ریدزی   کده برنامده   ت، درحدالی در راسدتای واسدب بده مشدتری اسد      کارگیری آنها هقواعد اثربخش و ب
سدازی   های دقیق بدددرای ویداد   شد ، داد  خلق راهبردییات یانداز و جز راهبردی با تمرکدز بر چش 

سدازد و   گیدری مناسدب سدازمان را مشدخ  مدی      راهبدردی جهدت   . تفکرکند را فراه  می راهبردی
ر راهبردی با سنتز عوامل برد. تفک شد  به ویش می سازمان را درجهت مشخ  ریزی راهبردی برنامه

زمینده را بدرای    وکار را در ذهن ایجداد و  ای از فضای کسب مطیطی و درونی تصویر یکدارچه ثرؤم
 هدای  روش ریزی راهبردی بدا  برنامه و کند های خالقانه و بدیع به نیازهای بازار فراه  می خلق واسب

الزم بدرای   مراحدل مدت تبددیل و   کوتا  سالیانه و ها و اهداف برنامه اهداف راهبردی را به  تطلیلی،
 ریدزی راهبدردی،   کند. شاید با این دیدگا  بهتدر باشدد برنامده    می تمیینخلق را  راهبردیسازی  ویاد 

ترتیب، ابماد تطلیلی  ینه احاصل از تفکر راهبردی( تلقی شود. ب) انداز سازی چش  ابزاری برای ویاد 
حاصدل   خورد و یک رویکرد قوی مددیریتی  ی آن ویوند میبا ابماد خالقانه و هنر راهبرد و عقالیی

http://www.papyrus.ir/Papers/Author/237/1/ابوالحسن-کلاسنگیانی
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حل آنهدا نیازمندد    وشود  میتر  روز ویچید  ها روزبه مشکالت سازمان(. 1386 )علیمطمدی، دشو می
  و درگذر زمدان،  یستن شدنی ای الزاماً اجرا برنامه  ریزی راهبردی، . برنامهاستهای مؤثرتری  حل را 

 تسدکین آن  سدبب فقدت    برخی موارد به جای حل مشکل سازمان، د و درشو دستخوش تغییرات می
 ۀرسد الزمد  نظر می د. بهشو می ی منجرتر و با از بین رفتن اثر خود به ایجاد مشکالت بزرگ شود می

برنامه  ۀکنند در مدیران تدوین راهبردیدر سازمان وجود تفکر  راهبردی ۀسازی برنام تدوین و ویاد 
های دانشد ا  دولتدی اسدتان     و عملکرد کارکنان کتابخانهتفکر راهبردی است. این مقاله به سنجش 

عزم »  ،«ن رش سیستمی» شاخ  اصلی 5مد  شامل  وردازد. این مد  جین لیدکا می به کمکایالم 
 .است «تفکر در زمان»و  «طلبی هوشمندانه فرصت»  ،«اساس رویکرد علمی ویشروی بر»  ،«راهبردی

اسب به ایدن ورسدش هسدتی  کده آیدا بدین تفکدر راهبدردی و عملکدرد          دنبا  و در این وژوهش به
 های دانش ا  دولتی استان ایالم رابطۀ ممناداری وجود دارد؟ کارکنان کتابخانه

 مبانی نظری

 تفکر راهبردی چیست؟

 1داندد، گدری هامدل    وکار در ذهن می از کسب ای هنری مینتزبرگ تفکر راهبردی را نمای یکدارچه
کندد. رالدف    وکدار توصدیف مدی    استراتژی بر مبنای خالقیت و فه  کسدب  ۀنرمندانه آن را ممماری

یک از این تمابیر نمایی از این رویکدرد   شناسد. هر بر مبنای یادگیری می ریزی آن را طرح 2استیسی
 (.2004)مینزبرگ،  یک مدعی بیان تمامی این رویکرد باشند کنند، بدون آنکه هیچ را ارائه می

فدردی بدرای    های منطصدر بده   ارزش هایی که طریق تشخی  و تقویت فمالیت ازتفکر راهبردی 
ازطریدق فهد  قواعدد بدازار و واسدخ ویی       آفریند. این کدار  کند، مزیت رقابتی می مشتری ایجاد می

 است. ینظیر وکار رویکرد بی ناوایدار و متطو  کسب در مطیتکه  دگیر خالقانه به آن انجام می

کند. این ان یدز  و تمهدد از    ایجاد می نفمان آن ان یز  و تمهد زمان و ذیتفکر راهبردی برای سا
ان عین حا  جدذا  اسدت. بده قدو  آنتدو      و در ساد « حقیقت»آید که در  وجود می طریق قدرتی به

الزم نیسدت مدردم را فراخوانیدد و بدرای هدرک        ،بسدازید  خواهید کشتی اگر می» 3ووریزاک تسن 
 «.وایان دریا را نشان دهید است به آنان عظمت بی ه کافیای مشخ  سازید، بلک وظیفه

 راهبردی ها و موانع تفکر چالش

 داشتن ديدگاه سیستمی. ن1

الزم و ملزوم ه  هستند و نباید در تفکدر راهبدردی    این دو ،ن ر ن رند یا کل مدیران یا جزء ممموالً
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سیستمی بودن را تجربه کرد. در  ،دوبلکه باید هوشمندانه با ترکیب این ، دکراین دو را از ه  جدا 
 .(2010، 4)زند یابد داشتن دیدگا  سیستمی، تفکر راهبردی ممنا نمی واقع بدون

 عدم استفاده از مديريت مشارکتی. 2

یدافتن   کارکنان را بده  سایر قادرند مجهزند، از نظر مینتزبرگ، مدیرانی که به قابلیت تفکر راهبردی
 کنند. یت سازمان تشویقراهکارهای خالقانه برای موفق

 و بهنگام عدم دسترسی به اطالعات صحیح. 3

دسترسی به اطالعات درسدت و بهن دام همانندد یدافتن      سازند، ها سرنوشت در دنیای امروز که لطظه
مطسو  ها  توان گفت شاهرگ حیاتی بقای سازمان ايراق می در اعماق دریاهاست و بی یمروارید

 .(2010، 5شود )امیری و همکاران می

 موانع رفتاری و درونی مديران. 4

هدای دور( بدا    تان قدیمی کشتی )در سا یهمانند یک کاو، برخی مدیران هنوز فقت با تکیه بر تجربه
خواهند  سیاسی( و نیز شاید با تکیه بر اندکی خرافات می و اجتماعی حدس و گمان )ش  اقتصادی،

راهبردی و  ریزی نوز به ضرورت استفاد  از برنامهبه سرمنز  مقصود برسانند. آنها ه سازمان خود را
های سنتی را بیشتر تدرجی    سیست  روی از اند و دنباله نبرد  تر، تفکر راهبردی وی تخصصی ۀدر مرتب

 که از تجار  باالیی برخوردارند شاید توانایی الزم دهند که ناگفته ویداست تنها برخی از افراد می
 ،سسات کوچک را دارا باشند که البته با تمویض مددیریت ؤها و م انسازم ه  در ، آنبرای این کار

 .(2010، 6)کسی و گلدمن خورد ( ایشان نیز به مشکل برمییها زنی های )گمانه روش روی دنباله

 کمبود و فقدان مديران کلیدی. 5

 گروهددی وددذیری بدداالیی هسددتند، بدده کددار ریسددک نیددرویخالقیددت و  دارای 7داندد  مددیران شددش 
تمامی این مدوارد، دارای   با وجودکنند و  را در امور خود جاری می مشارکت ۀو روحی ندمند عالقه

 .هستندگیری راهبردی  یمنی ابزاری قدرتمند برای تصمی  هوشمندی تجاری

 اعتماد سازمانی( سازمان )عدم یمشکل در همسو کردن اعضا. 6

ناشی از  شایدخورند که این مشکل  سازمان به مشکل بر میی کردن اعضا مدیران هموار  در همسو
مددیریت   بدودن اعتمداد کارکندان بده     وایینتوان به  میآنها  ۀگوناگونی باشد که از جمل بروز عوامل

یکدی   ،اعتماد در میان کارمنددان  ۀروحی اشار  کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تقویت
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 ،8میرازیدی آیدد )  شمار مدی  در مطیت کار بهو تطرک  ترین عوامل ایجاد یکدارچ ی، وویایی از مه 
2011.) 

 فرهنگ سازمانی مشوق. نبود 7

 بسدتری بدرای   کنند  باشد، فرهن  سازمانی مشوق سلب برند  و نیرویی ویش شایدفرهن  سازمانی 
اگر فرهن  بدا  حاصل آید. تا در ونا  آن تفکر راهبردی است شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی 

نخسدت بده    ۀبایدد در مرحلد  گزیر شود و مدیریت نا شد مشکالت بزرگی ایجاد میتغییرات همرا  نبا
و لدزوم توجده بیشدتر و بیشدتر را      اسدت آن  ۀتغییر آن فرهن  بدردازد، ود  نقدش بزرگدی بدر عهدد     

 (.1385وورویجانی، ) طلبد می

 راهبردیالگوی تفکر 
ال دویی بدرای تفکدر     2005اسدت. او در سدا     راهبدرد  ۀدر زمیند  9جین لیدکا استاد دانشد ا  داردن 

 ایدن ال دو بدرای تفکدر     . او درشدد و اسدتفاد    فتده وذیر گسترد  صورت ویشنهاد کرد که به راهبردی
 :دکن ونج عامل اساسی را مطرح می راهبردی

ذهنی از تمام سیست  مولد  ال ویی باید راهبردیبر نظر لیدکا یک متفکر  ن رش سیستمی: بنا .1
 راهبدرد درستی درک کندد.   در ذهن داشته باشد و روابت بین اجزای آن را بهارزش، از ابتدا تا انتها 

 های مجزا و متنوع زیادی در آن وجود دارد. است، هرچند فمالیت ای ن ر و یکدارچه رویکرد تمام
متمرکدز   راهبدردی منابع خود را بدر روی اهدداف    بایدتمرکز بر اهداف: افدراد یدک سازمان  .2

تا دستیابی به هدف باقی بماند. این تمرکز تمدامی اندر ی سدازمان و افدراد را      دبایکنند. این تمرکز 
 کرد. خواهد راهبردیمتوجه تطقق اهداف 

های جدید اسدتقبا  کدرد.    از اید  بایدهموار   راهبردیجویی هوشمندانه: برای تفکر  فرصت .3
اثدربخش میسدر    راهبردی به و دستیاب یابد توسمه راهبردیهای  شود تا فضای گزینه این امر سبب می

 است. یگیری از آنها اصل مهم ها و بهر  ، کشف فرصتراهبردید. در تفکر شو
ولی است که گذشته، حا  و آیندد  را بده    ، بلکهصرفاً در آیند  نیست راهبردتفکر در زمان:  .4

 ۀایدن شدیو   . دربازبینی کرداین مسیر را  راهبرد باید ویوستهدهد. برای تدوین و اجرای  ه  ویوند می
 سازمان است( خلق کرد. ۀهای امروز )که دستاورد گذشت مبنای توانمندی تفکر باید آیند  را بر

های زمدانی   دنیایی مملو از اطالعات گوناگون و با وجود مطدودیت ها: در ویشروی با فرضیه .5
مدل ویشدبرد سدریع    تدرین عوا  ها یکدی از مهد    سازی و آزمون فرضیه برای تطلیل آنها، قابلیت فرضیه

راهبدردی  ریدزی   سوی اهداف است. این مفهوم یکی از وجو  مه  تمدایز تفکدر بدا برنامده     سازمان به
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و اگدر الدف،   « شدود اگدر...؟    چده مدی  » ای از عبارات منطقدی  . این فرایند با زنجیر شود مطسو  می
وجدود   مون فرضیه( بهسازی( و ابزار تطلیلی )آز ثری را بین سنتز خالقانه )فرضیهؤویوند م ،سد   

 آورد. می
ریدزی   ها و مکمل )نه جای زین( برنامده  سازمان یحیاتی برای بقا یرا عامل راهبردی لیدکا تفکر

 عمل ممماری شود. درستی درک و در به بایداین ارتباط  ۀچند نطو داند. هر می راهبردی
 اهمیت کمتدری  تطقیقات نظری، اهمیت فرضیه در تطقیقات مختلف یکسان نیست و در برخی

یابد. همچنین در تطقیقات اجتماعی توصیفی، در مواردی نقش فرضیه کمتر است. هدر چندد در    می
 (.2012، 10)قربانی، کیانی سازی و آزمون آن ورداخت این نوع تطقیقات نیز باید به فرضیه

 عملکرد 
ارزشدیابی   .تهدای اخالقدی اوسد    عملکرد انسان در سازمان بازتا  داندش، مهدارت، رفتدار و ارزش   

منظور سنجش خصای  مدذکور و نقداط ضدمف و قددرت و      شایست ی کارکنان عملی است که به
طدور کلدی ارزشدیابی و سیسدت       ودذیرد. بده   صورت می  اصالح، ارتقا و شکوفایی انسان ۀایجاد ان یز

در وری  موجب باال رفدتن بهدر    ،مناسب تشویق و تنبیه و داشتن ممیار سنجش تالش و فمالیت افراد
 (.1390)زالی،  شود ها می سازمان

 اهداف ارزيابی عملکرد
ای بدرای   طدور گسدترد    هگیدری عملکدرد بد    ( اطالعات حاصل از اندداز  2003) 11برناردین ۀبه عقید

تصدمیمات   تدوان از آن در  رود. همچنین می کار می هسازی ب جبران خدمت، بهبود عملکرد و مستند
تقدا ، اخدراو و انفصدا  از خددمت(، تجزیده و تطلیدل نیازهدای        مربوط به کارکنان )نظیدر ارتقدا، ان  

( اهدداف  2007) 12د. ایوانسدویچ کدر کارکنان، تطقیق و ارزشیابی برنامده اسدتفاد     توسمۀآموزشی، 
ریدزی نیدروی انسدانی و اسدتخدام و      کارکنان، ایجاد ان یدز ، برنامده   ۀارزشیابی کارکنان را در توسم

( و ندو و  2007) 13ان و سرورسدتان برشدمرد  اسدت. اسدنل و بولنددر     ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکن
 - ای و اهدداف اداری  دسدته اهدداف توسدمه    2( نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به 2008) دی ران

تفکیدک   اکدارگیری نتدایج ارزشدیابی عملکدرد بد      هبیان ر موارد بد  1جدو   .اند اجرایی تقسی  کرد 
 .استیی اجرا - ای و اداری اهداف توسمه
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 (2013 ،14احمد و بوجاناهداف ارزشیابی عملکرد ) .1جدول 

 ای اهداف توسعه اجرایی - اهداف اداری

 مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان -
 هااکاندید یتمیین ارتقا -
 تمیین تکالیف و وظایف -
 شناسایی عملکرد ضمیف -

 تصمی  در مورد اخراو یا ن هداری -
 های انتخا  کاعتبارسنجی مال -

 های آموزشی ارزیابی برنامه -
 گیری در مورد واداش و جبران خدمات تصمی  -

 برآوردن مقررات قانونی -
 ریزی ورسنلی برنامه -

 فراه  آوردن بازخورد عملکرد -
 شناسایی نقاط قوت و ضمف فردی -

 تشخی  عملکرد افراد -
 کمک به شناسایی اهداف -

 ه اهدافارزیابی میزان دستیابی ب -
 شناسایی نیازهای آموزشی فردی -
 شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی -

 تقویت ساختار قدرت -
 بهبود ارتباطات -

 ای برای کمک مدیران به کارکنان فراه  آوردن زمینه -

 تحقیق ۀپیشین
 شدهرداری  مددیران  در راهبدردی  تفکدر  سدنجش » عندوان  با تطقیقی در( 1391) همکاران و منوریان

 تفکدر  وجود سازمان، در راهبردی برنامۀ سازی ویاد  و تدوین الزمۀ که رسیدند نتیجه این به «انتهر
 ن درش ) اصدلی  شداخ   مدد   ونج به تطقیق این در. است برنامه کنندۀ تدوین مدیران در راهبردی
 در تفکدر  و هوشدمندانه  طلبدی  فرصدت  علمدی،  رویکدرد  اساس بر ویشروی راهبردی، عزم سیستمی،

 اقدامات وجود با که آن است از حاکی زوجی، فریدمن آزمون و T نتایج تطلیل وردازند، یم زمان(
 شاخ  عوامل اهمیت بین داری ممنا فاصلۀ تهران، شهرداری در راهبردی اسناد تدوین مانند مهمی

 .است ناوذیر اجتنا  آنها به توجه که دارد وجود سازمان در آنها موجود وضع و
مددیریت اسدتراتژیک و عملکدرد     ۀرابطد  ۀبررسدی و مطالمد  »ی با عندوان  ( تطقیق1386) حجازی

هدای   در انتهدا بدا اسدتفاد  از آزمدون    انجدام داد و   «هدای صدنمتی اسدتان لرسدتان     سازمانی در شدرکت 
مسدتقی    ۀو و  از تجزیه و تطلیل فرضدیه، رابطد   کرد آزمون را وژوهش ۀفرضی ،همبست ی ویرسون

 وذیرفته شد.ازمانی و عملکرد س مدیریت راهبردیبین 
میان مدیریت اسدتراتژیک و عملکدرد    ۀبررسی رابط»( وژوهشی با عنوان 1387) مقدمی و عالمه

آزمدون فرضدیات   انجدام دادندد.   « شرکت ایران خودرو ۀنیرو مطرک موردی: واحد ۀسازمانی؛ مطالم
را کده ضدریب   ممناداری با عملکدرد سدازمان دارد؛ چد    ۀتطقیق نشان داد که یادگیری سازمانی رابط

sigهمبست ی ویرسون میان این دو متغیر با  /0 ثیر یدادگیری  أولدی علدت تد    .شد 51/0برابر  002
هدا   ثیر آن بر توان رقابت و نوآوری سازمان اسدت؛ چدرا کده داد    أسازمانی بر عملکرد سازمان تنها ت
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ازمانی و نتدایج مدالی و اقتصدادی    دهد که ضریب همبست ی ویرسون میان متغیر یادگیری س نشان می
sig /0 ممناداری میان یادگیری سازمان و نتایج مالی/ اقتصدادی   ۀرابط شود و می 65/0برابر  000

 .سازمان وجود ندارد
ثیر مدیریت استراتژیک سازمانی أبررسی ت»( در تطقیقی با عنوان 1388)و همکاران  مالحسینی

ثیر ابمداد مددیریت   أبررسدی تد   «AHP اسدتفاد  از روش  هرستان کرمدان بدا  های ش SME عملکرد بر
بنددی   های کوچک و متوست شهرستان کرمدان و اولویدت   بر عملکرد سازمانی در شرکت راهبردی
ها مشخ  شد که  . و  از تجزیه و تطلیل داد را هدف قرار دادندثر در افزایش عملکرد ؤعوامل م

 ۀنامد  بدا اسدتفاد  از ورسدش    ثیر مثبدت دارندد.  أهدا تد   SME عملکردبر  راهبردیتمامی ابماد مدیریت 
ثر بدر  ؤمد  ۀشدد    بدود، عوامدل شناسدایی   شدد مراتبدی تنظدی     دی ری که در قالب فرایند تطلیل سلسله

هدای   دیدگا  سیستمی بیشترین سده  را در افدزایش عملکدرد شدرکت     .شدندبندی  عملکرد اولویت
گرایدی، تمامدل بدا     گیری مشارکتی، فضای باز و تجربه ترتیب، تصمی  کوچک و متوست داشت و به

 ثیرگذار بمدی بودند.أعوامل ت هوذیری از جمل مطیت بیرونی و در نهایت ریسک
 کنند. نوع همسویی را ذکر می ( نیز در وژوهش همسویی راهبردی، دو2009) ریچ و بند بست

وکدار و فنداوری    کسدب مدت: در این نوع همسویی، مددیران اجرایدی    همسویی راهبردی کوتا 
های یکدی ر دارند، در تدوین اهداف و  برنامه اطالعات، عالو  بر اینکه درک روشنی از اهداف و

 کنند. می مدت یکدی ر نیز مشارکت های کوتا  برنامه
در ایدن ندوع همسدویی،     کندد:  را چنین تمریدف مدی   مدت ( همسویی راهبردی بلند2008والکر )

که چ ونه شوند  سهی  میانداز  فناوری اطالعات، در تدوین این چش وکار و  کسب مدیران اجرایی
 (. 20: 2008)والکر  وکار مشارکت کند در موفقیت کسب فناوری اطالعات باید

در « هدا و عملکدرد آنهدا    بررسی تفکر راهبدردی در شدرکت  »( در تطقیقی با عنوان 2005استن )
و چهار بمد اصلی آن تأثیر ممنداداری بدر روی    یابد که تفکر راهبردی نهایت به این نتیجه دست می

 عملکرد دارند.

ال دویی بدرای   « هدا  ال وی تفکر راهبردی در سدازمان »(. در تطقیقی با عنوان 2005)جین لیدکا 
این ال و بدرای   . او درشد  استو استفاد   وذیرفتهای  گسترد  صورت که به  تفکر ویشنهاد کرداین 
تفکدر در زمدان، فرصدت طلبدی هوشدمندانه،      : دکند  را مطدرح مدی   ونج عامل اساسدی  راهبردی تفکر

 ویشروی بر اساس رویکرد علمی، ن رش سیستمی و عزم راهبردی.
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  مفهومی پژوهش لد. م1شکل 
 ساخب  بر اساس مبا ي  ظری تحقیق( : محقق )مابع

 شناسی تحقیق روش
توصدیفی و از ندوع    شیوۀ گردآوری اطالعدات نیدز   تطقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث

جاممدۀ آمداری ودژوهش شدامل تمدام کارکندان        مد  ممادالت سداختاری بدود  اسدت.    - همبست ی
نفر با اسدتفاد  از جددو     127نفرند و از این تمداد،  200دانش ا  دولتی استان ایالم است که بالغ بر 

گیری تصادفی ساد  و هدف اصلی بررسی رابطۀ بین  مورگان برای نمونه انتخا  شدند. روش نمونه
 های دانش ا  دولتی استان ایالم است. تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان کتابخانه

 های پژوهش فرضیه
 بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان دانش ا  دولتی رابطۀ ممناداری وجود دارد. . 1

هدای دانشد ا  دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ        بین ن رش سیستمی و عملکرد کارکنان کتابخانده . 2
 ممناداری وجود دارد.

هدای دانشد ا  دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ        بین عزم راهبدردی و عملکدرد کارکندان کتابخانده     .3
 ممناداری وجود دارد.

 عملکرد کارکنان 

راهبردیتفکر   

 تفکر در زمان

هوشمندانه طلبی فرصت   

پیشروی بر اساس رویکرد  

 علمی

 

 نگرش سیستمی

 

 

 عزم راهبردی
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های دانش ا  دولتی اسدتان   بین ویشروی بر اساس رویکرد علمی و عملکرد کارکنان کتابخانه .4
 ناداری وجود دارد.ایالم رابطۀ مم

هدای دانشد ا  دولتدی اسدتان ایدالم       طلبی هوشمندانه و عملکرد کارکنان کتابخانه بین فرصت .5
 رابطۀ ممناداری وجود دارد.

هدای دانشد ا  دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ        بین تفکر در زمان و عملکدرد کارکندان کتابخانده    .6
 ممناداری وجود دارد.

نامه اسدتفاد  شدد  اسدت کده بدرای تأییدد روایدی آن و         ز ورسشآوری اطالعات نیز ا برای جمع
نامه، نظر استادان خبر  و متخص  لطاظ شد و همچنین بدرای وایدایی آن نیدز از     سازی ورسش بومی

 آمد  است. 2ضریب آلفای کرونباخ استفاد  شد که نتایج آن در جدو  

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق .2جدول 

 رفرنس ضریب آلفای کرونباخ ها عداد گویهت ابعاد متغیر

 
 تفکر راهبردی

 921/0 3 عزم راهبردی

 
 (2005لیدکا )

 908/0 5 ن رش سیستمی
 894/0 5 طلبی هوشمندانه فرصت

 887/0 4 تفکر در زمان
 914/0 3 ویشروی بر اساس رویکرد علمی

 (1385مقیمی ) 926/0 11 -------------- عملکرد کارکنان
  916/0 31 ------------- نامه کل ورسش

 

نامده از   درصد هستند، ورسدش  70تر از  های آلفای کرونباخ بزرگ با توجه به اینکه همۀ ضریب
 وایایی باالیی برخوردار است.

 ها تجزيه و تحلیل داده
هدا ورداختده    اد در این قسمت با استفاد  از تکنیک ممادالت ساختاریافته و روش لیزر ، به تجزیه و تطلیدل د 

های فرعدی از دو مدد  متفداوت اسدتفاد  شدد        شود. در این وژوهش برای آزمودن فرضیۀ اصلی و فرضیه می
 فرعی آزمون خواهد شد.   های است. در مد  او ، فرضیۀ اصلی تطقیق و در مد  دوم، فرضیه

 )فرضیۀ اصلی تحقیق(  بررسی مدل ساختاری )تحلیل مسیر( تحقیق
شود که در آن  دنبا  اثبات فرضیۀ اصلی تطقیق هستی . مد  فرضیۀ اصلی ارائه می در این قسمت به

 د. شو با توجه به اعداد، ممناداری فرضیه رد می
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 مدل در حالت تخمین استاندارد

 
 . مدل معناداری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد2شکل 

 مدل در حالت ضرایب معناداری

 
 ری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری. مدل معنادا3شکل 
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 برازش مدل فرضیۀ اصلی تحقیق
 اند. منمک  شد  3های برازش مد  ساختاری فرضیۀ اصلی تطقیق در جدو   شاخ 

 های برازش مدل ساختاری فرضیۀ اصلی تحقیق . شاخص3جدول  

 برازش پذیرفتنی نتایج اختصار نام شاخص ها شاخص
های برازش  شاخ 

 قمطل
 % 90بیشتر از  GFI 99/0 نیکویی برازش

 % 80بیشتر از  AGFI 94/0 شد  نیکویی برازش اصالح
 

های برازش  شاخ 
 تطبیقی

 % 90بیشتر از  NNFI(TLI) 95/0 برازش هنجارنشد 
 % 90بیشتر از  NFI 97/0 برازش هنجارشد 
 % 90بیشتر از  CFI 99/0 برازش تطبیقی

های برازش  شاخ 
 مقتصد

 %5بیشتر از  PNFI 31/0 شد  برازش مقتصد هنجار

 %1کمتر از  RMSEA 079/0 ریشۀ میان ین مربمات خطای برآورد
 3تا 1بین  Ch-square/DF 94/2 به درجۀ آزادیاسکوئر  کای 

 

های بدرازش مدد  فرضدیۀ اصدلی تطقیدق وضدمیت        شود، شاخ  مشاهد  می 3چنانکه در جدو  
نشد  )شاخ   ، شاخ  برازش هنجار99/0شاخ  نیکویی برازش با مقدار  دهند. مناسبی را نشان می

، 99/0و همچنین برازش تطبیقی بدا مقددار   97/0، برازش هنجارشد  با مقدار95/0تاکر لوئی ( با مقدار
اند. ریشۀ میان ین مربع خطدا بدا مقددار     حداقل مورد نیاز برای وذیرش برازش را به خود اختصاص داد 

کمتر اسدت و از مطلوبیدت مدد  در ایدن شداخ  نشدان دارد. همچندین کدای دو          10/0از حد  079/0
قرار دارد. با ن اهی به مقدادیر   3تا  1در بازۀ  92/2های مقتصد نیز با مقدار  بهنجارشد  از سری شاخ 

 توان گفت که مد  مفهومی وژوهش تأیید شد  است.  ها با اطمینان می تمامی شاخ 

 گیری دربارۀ آن ق و نتیجهبررسی فرضیۀ اصلی تحقی
 فرضیۀ اصلی: بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود دارد.

 فرضیات آماری آزمون عبارتند از:
 = H0.بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود ندارد 
 = H1ر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود دارد.بین تفک 

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری: فرضیۀ اصلی .4جدول 

 نتیجۀ آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل T-value ضریب استاندارد
 H0رد  عملکرد کارکنان تفکر راهبردی 68/7 88%
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H1 بر  .ست که بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود داردمدعی این ا
ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون تفکر راهبردی و عملکدرد کارکندان    5و  4 های اساس جدو 

 H1رد و  H0اسدت،   96/1تدر از   ( که بدزرگ 68/7آمد  ) دست به t است و با توجه به 88/0برابر با 
توان نتیجه گرفت که بین تفکر راهبردی و عملکدرد کارکندان رابطدۀ مثبدت،      د. و  میشو تأیید می

 رو فرضیۀ اصلی وژوهش مورد تأیید است. از این و مستقی  و ممناداری وجود دارد

 )فرضیات فرعی تحقیق(  بررسی مدل ساختاری )تحلیل مسیر( تحقیق
شود که در  دنبا  اثبات فرضیات فرعی تطقیق هستی . مد  فرضیات فرعی ارائه می قسمت به در این

 ند.شو رد می فته یاوذیر ،آن با توجه به اعداد، ممناداری فرضیات

 مدل در حالت تخمین استاندارد

 
 های فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد . مدل معناداری فرضیه4شکل 
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 عناداریمدل در حالت ضرایب م

 
 های فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری . مدل معناداری فرضیه5شکل 

 های فرعی تحقیق . برازش مدل فرضیه5جدول 

 برازش پذیرفتنی نتایج اختصار نام شاخص ها شاخص
های برازش  شاخ 

 مطلق
 درصد 90بیشتر از  GFI 97/0 نیکویی برازش

 درصد 80تر از بیش AGFI 97/0 شد  نیکویی برازش اصالح
 

های برازش  شاخ 
 تطبیقی

 درصد 90بیشتر از  NNFI(TLI) 93/0 برازش هنجارنشد 
 درصد 90بیشتر از  NFI 96/0 برازش هنجارشد 
 درصد 90بیشتر از  CFI 99/0 برازش تطبیقی

های برازش  شاخ 
 مقتصد

 درصد 5بیشتر از  PNFI 67/0 برازش مقتصد هنجارشد 

بمات خطای ریشۀ میان ین مر
 درصد 1کمتر از  RMSEA 083/0 برآورد

 درصد 3تا  1بین  Ch-square/DF 76/1 درجۀ آزادی به اسکوئر کای
 

های برازش مدد  فرضدیات فرعدی نیدز در حالدت       شود تمامی شاخ  طور که مشاهد  می همان
 وذیرفتنی هستند.
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 گیری دربارۀ آنها بررسی فرضیات فرعی تحقیق و نتیجه

 های فرعی تایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری: فرضیه. ن6جدول 

فرضیۀ 
 فرعی

ضریب 
 متغیر وابسته متغیر مستقل T-value استاندارد

نتیجۀ 
 آزمون

 وذیرش عملکرد کارکنان ن رش سیستمی 16/11 81/0 1

 وذیرش عملکرد کارکنان عزم راهبردی 15/10 84/0 2

3 72/0 09/8 
ویشروی بر اساس رویکرد 

 لمیع
 وذیرش عملکرد کارکنان

 وذیرش عملکرد کارکنان طلبی هوشمندانه فرصت 92/10 73/0 4

 وذیرش عملکرد کارکنان تفکر در زمان 19/9 86/0 5

 گیری و پیشنهادها  نتیجه
هدددف ایددن تطقیددق بررسددی رابطددۀ بددین تفکددر راهبددردی و عملکددرد کارکنددان در بددین کارکنددان    

تان ایالم است. برای دستیابی به این هدف، بر اساس ادبیات تطقیدق  های دانش ا  دولتی اس کتابخانه
های تطقیق حاکی از آن است که بین تفکر راهبدردی و   شش فرضیه برای تطقیق تمریف شد. یافته

ها در دانش ا  دولتی ایالم رابطۀ مستقی ، مثبت و ممنداداری وجدود دارد.    عملکرد کارکنان کتابخانه
(؛ رضدائیان و  1389(؛ مشدبکی و خزاعدی )  1388قیقات مالحسینی و همکداران ) این یافته با یافتۀ تط

( همخوانی دارد. همچنین وقتی که رابطۀ بین ابمداد  2009( و ریج )2006(؛ ای ور )1388احمدوند )
طلبی  تفکر راهبردی یمنی ن رش سیستمی، عزم راهبردی، ویشروی بر اساس رویکرد علمی، فرصت

ان را بدون تمامل با یکدی ر با متغیر عملکرد بررسی کردی ، مشخ  شد هوشمندانه و تفکر در زم
که بین این ابماد و عملکرد کارکنان در دانش ا  ایالم رابطۀ مستقی ، مثبت و ممناداری وجود دارد. 

های تطقیق ویشنهادهایی به شرح زیدر بدرای بهبدود     آمد  و تأیید همۀ فرضیه دست با توجه به نتایج به
 شود: های دانش ا  دولتی ایالم توصیه می رکنان کتابخانهعملکرد کا

 های آن توست کارکنان درک و فضایی بر آن حاک  شدود کده    استقرار سیستمی که هدف
کارکنان در تدوین اهداف مشارکت داشته باشند تا نسبت به اجرای آن اهداف و در جهت 

 رسیدن به آن تمهد داشته باشند. 
 مطض بروز مانمی در دسترسی به اهدداف، مشدکل    ستمی که بهتوسمه، طراحی و اجرای سی

 تشخی  داد  شود.
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 کده   طوری منظور اطالع از نطوۀ عملکرد کارکنان شرکت، به استفاد  از سازوکار بازخور به
 در صورت نیاز به اقدام اصالحی، مسئوالن نسبت به انجام دادن آن اقدام کنند.

 ها )مدیریت دانش(.  برقراری ارتباط بین کارکنان کتابخانه 

 منظدور   هدای عملیداتی بده    ریزی برنامه استفاد  از نظر سرورستان و رؤسای واحدها برای طرح
 افزایش عملکرد کارکنان ضروری است.

  .استفاد  از نظام ویشنهادها الزم است 

 دهند، و  از بررسدی و   های جدید و خالق قابل اجرا ارائه می که کارکنان اید  در صورتی
هدای   های مادی، نیروی مذکور را از طریدق وداداش   در کمیتۀ مربوط، عالو  بر واداشتأیید 

 های جدید تشویق شوند.  که سایر کارکنان برای ارائۀ اید  طوری ممنوی و... تشویق کنند، به

 شدنی برای ارتقای عملکرد کارکنان ضروری است.  تمیین اهداف سنجش 

 شود. ر بین کار کنان و مدیران ویشنهاد مین اری د موقع و تجربه تهیۀ اطالعات به 
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