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چكيده
تفکر استراتژیک و تیپ شخصیتی تدوینکنندگان خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب ،یکی از مقولههای اصلل ی الگوی تدوین خطمشللی درامدهای پایدار اسللت که بهصللور
متغیر مسلللتق و میان ی بر متغیرهای شلللناسلللایی مشلللک

 ،مفهومسلللازی واقعیت ،ت سلللا راهکارهای

پیشبینیشلللد (آیند نگری) و مدیریت اقتضلللامی مناب درآمدی در الگو وبر تاب هدف تدوین خطمشلللی
درامدهای پایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق  0030نقش بسلللیایی دارد .در این
تحقیق با اسللتفاد از مدم مفهومی ترکی ی مورگان و محقق و ارامه پرسللشللنامه اسللتاندارد جهت  70نفر خ ر
اسمی ،تدوینکنند خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه شام نمایندگان م س شورای اس می،
اعضللای هیئت دولت ،اعضللای شللورای نگه ان ،قضللا دیوان عدالت اداری ،اعضللای شللورای اس ل می و
شللهرداران شللهرهای میانه و دریافت ن را خ رگان اسللمی به بررسللی تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در قالب چهار مقوله اص ی تفکر
سلیسلتمی ،تفکر مفهومی ،آیند نگری ،فرصلتط ی هوشلمندانه و  98مفهوم یا زیر مقوله پرداخته میشللود.
روش تحقیق توصللیفی – پیمایشللی و تح ی نتای بهوسللی ه آزمون فریدمن و  Tزوجی ان ام میشللود .نتای
تحقیق نشلللان میدهلد کله با وجود نقش تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشلللی درامدهای پایدار
0دانش وی دکتری مدیریت دولتی  ،دانشگا آزاد اس می واحد همدان ،همدان ،ایران.
9استادیار دانشکد مدیریت دانشگا آزاد اس می واحد تهران مرکی ،تهران ،ایران(.نویسند

مسئوم) m.rabiee2012@yahoo.com
0استادیار دانشگا آزاد اس می واحد همدان ،همدان ،ایران.
0استاد و عضو هیا ع می دانشگا آزاد اس می واحد م یر ،م یر ،ایران.
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شهرداریها در قالب برنامه کوتا و میانمد (قوانین بودجه سالیانه و پن ساله کشور) ،فاص ه معنیداری بین
وضل موجود تفکر استراتژیک تدوین الگوی خطمشی درامدهای پایدار شهرداریها با وض مط وب تفکر
اسلتراتژیک تدوین الگوی خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب وجود
دارد که عدم توجه به آنها باعث عدم آیند نگری ،تفکر مفهومی در فها مشللک

 ،تفکر سللیسللتمی در

مفهومسلازی واقعیت و عدم استفاد از فرصتط ی هوشمندانه و درنتی ه عدم تحقق مناب درآمدی پایدار و
اصوم حکمرانی خوب و ارامه خدما مط وب به شهروندان بهعنوان ذینفعان میشود.

کليدواژه :تفكر استراتژیک ،آیندهنگری ،تفكر سيستمي ،فرصتطلبي هوشمندانه ،حكمراني
خوب.

مقدمه
بلا افیایش مشلللک

و پی ید شلللدن سلللازمانها و محدودیت مناب در مقاب خی ع یا

خواسللتهها ،به ن ر میرسللد نیاز به ارامه را ح های بهتر و اسللتفاد از ابیارهای قدرتمندتر از
برنامهرییی کوتا و میانمد جهت تأمین مناب درآمدی پایدار شلللهرداریها میباشلللد .با
توجه به اینکه برخی از خدما شلهرداری غیرقاب تعطی و دارای کشش قیمتی پامین است
و تصلللمیاگیریها میبایسلللت در زمان کوتا با حداککر کارآمی ،اثربخشلللی ،هماهنگی و
مشللارکت ک یه واحدهای سللازمانی اتخاذ شللود لذا یکی از ویژگی بیر

تدوینکنندگان

خطمشللی درآمدهای پایدار شللهرداریهای میانه با توجه به تغییرا و پویایی محیط ،وجود
تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان در تأمین مناب درآمدی پایدار شللهرداریها اسلت تا قادر
به فها و درك بهتر از اسلللتراتژیها و تدوین چشلللاانداز مط وب خطمشلللی اتخاذ شلللد ،
عم کرد مؤثرتری در آینلد نگری و مواجله با شلللرایط سلللخت ،تأمین مناب الزم برای رفا
شلللهرونلدان بلاشلللنلد (پورزرنلدی و همکاران .)0080 ،میتوان گفت تفکر اسلللتراتژیک
تلدوینکننلدگلان خطمشلللی در تلأمین منلاب درآمدی پایدار یکی از عوام مؤثر بر تحقق
حکمرانی خوب سلللازمان شلللمرد میشلللود که میتواند در جهت مقاب ه سلللیسلللتماتیک با
معضلل

ایسللتامی برنامههای جام و تفصللی ی شللهر ،کاهش اتکای به مناب درآمدی غیر

پایدار و اتفاقی ،تغییرا محیط ،درك فرصلتها ،تخصیص بهینه مناب کمیاب و دستیابی به
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نتلای موردن ر تأمین مناب درآمدی پایدار با توجه به محدودیت مناب و درنتی ه تحقق رفا
شلللهرونلدان و حکمرانی خوب کملک نملایلد (زیاری و همکاران )0081 ،اما آیا تدوین
خطمشللیهای درآمدی پایدار شللهرداریهای میانه برگرفته از تفکر اسللتراتژیک اسللت از
سللوی دیگر با توجه به تغییرا و پویایی محیط و افیایش خواسللتههای شللهروندان بهعنوان
ذینفعان واقعی و محدود بودن مناب کمیاب ،استق م مالی و خودگردان بودن شهرداریها
و س ل ک مدیریتی درآمدی و هیینهای در شللهرداریها س ل ب شللد  ،قدر

تصللمیاگیری

قاب م ح های جهت خطمشللی گذاری درآمدهای پایدار شللهرداریها به شللیو مدیریت
اقتضللامی و توسللط تدوینکنندگان خطمشللی صللور گیرد (الوانی ،ش ل ویری.)0087،01 ،
تفکر اسلللتراتژیللک در محیط پر تحوم و غیرقللاب ل پیش بینی امروز ،رویکرد منللاسلللب
تدوینکنندگان خطمشلی است تا ت سا مناس ی از خطمشیهای تدوینشد ق از اجرا در
ذهن و نگا اقتضلللامی داشلللته باشلللند (الوانی .)0081 ،تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشلی باعث کاهش شلکاف خطمشلی در شهرداریهای میانه شد و از س یقه محوری،
روز مرگی ،اتکلا بله منلاب درآمدی غیر پایدار و تصلللادفی ن ا دهد (آقازاد .)0080 ،
تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی ،باعث کشللو و خ ق راه ردهای اسللتراتژیک
منلاسلللب جهت تحقق چشلللاانداز مط وب میشلللود ،فرآیندی خ قانه و واگرا بود که با
چشلللاانلداز و دورنمای طراحیشلللد توسلللط تدوینکنندگان خطمشلللی مرت ط اسلللت.
(مینتیبر  )9300 ،0ازن ر آبراهام ،)9300( 9تفکر اسللتراتژیک را شللناسللایی اسللتراتژیهای
قاب اطمینان و یا مدمهای کسبوکاری میداند که به خ ق ارزش برای مشتری (شهروندان)
من ر شللوند .او معتقد اسللت شللناخت مشللک و جسللت و برای یافتن گیینههای اسللتراتژیک
مناسلب ،ببخشی از فرآیند تدوین خطمشی } ،درواق نتی ه عم ی تفکر استراتژیک است.
گرتس  0نیی نقش تفکر استراتژیک را ت ش برای نوآوری و ت سا آیند ای جدید و بسیار
متفاو برای سلللازمان میداند که ممکن اسلللت من ر به تدوین م دد خطمشلللی جدید و
1. Mintzberg
2. Abraham
7. Grets
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بازخورد آنها و اتخاذ اسللتراتژیهای اصلل ی ،منتهی شللود .تفکر اسللتراتژیک یک فرآیند
مداوم در تدوین خطمشلللی گذاری اسلللت که هدف آن رف ابهام و معنا بخشلللیدن به یک
محیط پی ید و پر ابهام اسللت .تغییرا اسللاسللی و سللری روندها و رویدادهای سللیاسللی،
اقتصادی و تکنولوژیکی در عصر فراصنعتی تأثیرا شدیدی بر تدوین خطمشی درآمدهای
پللایللدار شلللهرداریهللا بللا رویکرد حکمرانی خوب دارد (آدینلله ونللد و همکللاران.)0087،
تحقیقا نشللان داد که تنها تعداد معدودی از تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای پایدار
شللهرداریهای میانه ،موفق به واکنش صللحیو و بهموق در برابر اینگونه تغییرا گردید و
توانسللتهاند نوع سللاختار و پوشللش درونی سللازمان را متناسللب با توانمندی موردنیاز در برابر
چالشها و دگرگونیها ،سلللازمان آماد نمایند (مشللل کی و همکاران .)09 ،0080 ،الوانی،
مفهومسللازی را ح ها توسللط خطمشللی گذاران بر اسللاا اط عا آنی و تصللمیاگیری
صلحیو به قدرتی نیاز دارد که همان کشلو و شلهود یا بصلیر فوری (تفکر استراتژیک)
است و ذهنگرایی که نگا به واقعیت دارد از عین گرایی که به دن ام محسوسا است برتر
میباشللد (الوانی و قیم .)0081 ،در طی سللامهای گذشللته به دلی شللکاف خطمشللی ،تأثیر
عوام برونزای خارجی و نوسللانا شللدید اقتصللادی ،شللفاف ن ودن اهداف درآمدهای
پایدار ،تغییر مدیریت ،عدم اعتقاد خطمشلی گذاران درآمدهای پایدار به تفکر استراتژیک،
اتکای درآمدهای شللهرداریهای میانه را به درآمدهای اتفاقی و ناپایدار کاهش نیافته اسللت
(پور زرندی ،قادری  .)0080از م موع موارد مطرحشلللد چنین برمیآید که بررسلللی
وضلعیت تفکر اسلتراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه
و نگا ب ندمد آنان در فرآیند خطمشلللیهای درآمدهای پایدار شلللهرداریها و مدیریت
اقتضلامی میتواند ،راهگشای کاهش اتکاء شهرداریها به مناب درآمدی اتفاقی و ناپایدار،
عم کرد غیر مؤثر و فاقد اثربخشللی و کارآمی شللهرداریها و تحقق حکمرانی خوب باشللد.
(الوانی و خیامی )00 ،0087 ،برای شللناخت و سللن ش تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشلللی درآمدهای پایدار شلللهرداریهای میانه در این تحقیق از مدم ترکی ی گ دمن و
مدم مفهومی شک های شمار  0و  9استفاد میشود.
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آینده نگری تدوین کنندگان
درآمدهای پایدارشهرداریها
پیش بینی
پیشگویی
تصویر پردازی
تفکر مفهومی تدوین کنندگان خط مشی

تفکر سیستمی تدوین کنندگان خط

درآمدهای پایدار شهرداریها

مشی درآمدهای پایدار شهرداریها
سلسله مراتب سازمانی
وابستگی اجزاء بهم
ارتیاط محیطی

تفکر

تفکر خالق

استراتژیک

مفهوم سازی واقعیت

کالن نگری

استدالل استقرایی
ریسک پذیری

فرصت طلبی هوشمندانه تدوین کنندگان خط
مشی درآمدهای پایدار شهرداریها
عدم اطمینان محیطی
عدم تقارن اطالعات
منحصر بودن دارایی ها
تبادل اطالعات

شکل شماره  -1مدل مفهومی پیشنهادی تفکرات استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار
شهرداریهای– (منبع محقق)
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محیط
شرایط علی

اصالح ساختار و فرآیند تدوین
خط مشی
اصالح ساختار وصول عوارض
اصالح ساختار تشخیص پایه
دریافت عوارض
برنامه ریزی استرانژیک
اصالح ساختار تشخیص نرخ
عوارض
خود اتکائی
خودکفایی
ضمانت اجرایی
انعطاف پذیری
مطلوب بودن
مستمر بودن
شکاف خط مشی
نوآوری و خالقیت
ظرفیت بار عوارضی
آینده نگری
مشارکت ذی نفعان و تامین
کنندگان
رضایت ذی نفعان

خارجی
شرایط بین المللی
و سیاسی
شرایط اقتصادی
شرایط فرهنگی
اجتماعی

تدوین خط مشی

پیامد تدوین

و راهبردها

خط مشی

فرآیند تدوین خط

پدیده اصلی
محتوا ،کیفیت و
ماهیت خط مشی
ظرفیت شخصیتی
و مدیریت اقتضائی

مشی درآمدهای

حکمرانی

پایدار
پیش نگری
برون گرایی
پیوستگی
شمولیت
شواهد گرایی
یادگیری
نوآوری و خالقیت

خوب
کارآیی و اثر
بخشی
عدالت توزیعی
مشارکت و
اعتماد اجتماعی
پاسخگویی و
شفافیت
قانونمندی
مسائل زیست
محیطی
تفکر استراتژیک
افزایش رفاه و
مطلوبیت

محتوا و کیفیت

تدوین کننده

تدوین خط مشی

محیط

اسناد تحلیلی
پشتیبان و تنقیح
قوانین
انسجام درونی
انطباق پذیری
اثربخشی پیشنهادات
اتکا به نظریه علمی
قابل درک بودن
شفافیت

سازمانی
مدیریتی
ظرفیت
شرایط علمی و فن
آوری

(شکل شماره  )2مدل نهادی کشف شده منبع:
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امروز در بسیاری از مراکی تدوین خطمشی ،تفکر استراتژیک خطمشی گذاران جای خود
را به برنامههای کوتا مد غیر منط ق و در برخی موارد متناقض با رویکرد حکمرانی خوب
داد اسلت .درحالیکه تفکر اسلتراتژیک و تدوین خطمشی درآمدهای پایدار باید در کنار
ها نقش مکم داشلللته باشلللند( .هرک یوا  )9307 ،0تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشلی ،چشاانداز مناسب با واقعیتهای کنونی محیط و تحوال آیند آن را میآفریند
که برای ت یین و پیاد سللازی آن از ابیار تدوین خطمشللی اسللتفاد میشللود (پورحسللینی،
 .)0081الوانی تدوینکنندگان خطمشی «برنامه رییان» را از «م ریان خطمشی» جدا میداند
نقشهای مؤثری هم ون گردآوری داد  ،درك و فها مشللک

 ،مفهومسللازی واقعیت و

اقتضلللاملا  ،همراهی تفکر اسلللتراتژیلک در خ ق راه ردها و مشلللارکت در پیاد سلللازی
چشلللااندازها ،خ ق چشلللاانداز و راه ردها را حاصل ل تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشلی میداند و هماهنگی ،مشلارکت شلهروندان ،ج وگیری از شلکاف خطمشی ،رفا
ذینفعللان ،توزی منللاسلللب و توجلله بلله مط وبیللت شلللهرونللدان ازجم لله وظللایو اصللل ی،
تدوینکنندگان خطمشلی میداند( .ربیعی مندجینی ،گیورکی )0081 ،در تفکر استراتژیک
تدوینکنندگان خطمشلللی درآمدهای پایدار شلللهرداریهای میانه یک تصلللویر بیر

و

یکپارچه از ای اد درآمد پایدار در شللهرداریهای میانه و رفا شللهروندان شللک میگیرد و
این شلللیو نگرش الزمه کشلللو قواعد اثربخش و بهکارگیری آنها در راسلللتای پاسلللخ به
مشک

و نیازهای شهروندان بهعنوان مشتری و ذینفعان واقعی است ،درحالیکه م ریان

خطمشللی با تمرکی بر روی چشللاانداز و جیمیا اسللتراتژی خ قشللد  ،داد های دقیق برای
پیاد سللازی اسللتراتژی فراها میسللازد( .دیوید )9300،تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه ،جهتگیری مناسب سازمان را جهت تأمین
مناب درآمدی پایدار را مشلخص میسازد و با پاالیش عوام مؤثر محیطی و درونی تصویر
یکپارچهای از محیط و مناب درآمدی پایدار را در ذهن تدوینکنندگان ای اد کرد و زمینه
برای خ ق پاسخهای خ قانه و بدی به نیازهای شهروندان و تحقق حکمرانی خوب را فراها
میسلللازد .برایسلللون ( )0098هماهنگی تدوینکنندگان خطمشلللی با م ریان خطمشلللی
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دراملدهلای پایدار جهت تحقق چشلللاانداز مط وب ،در قالب برنامهها و اهداف سلللالیانه و
کوتا مد ت دی میشللود و گامهای الزم برای پیاد سللازی اسللتراتژی خ قشللد را فرموله
میکند .با این دیدگا  ،شللکاف خطمشللی و تناقض در راه ردها ،اهداف و برنامهها کاهش
مییابد و تفکر اسللتراتژیک ابیاری برای پیاد سللازی چشللاانداز تدوینکنندگان خطمشللی
درآمدهای پایدار با رویکرد حکمرانی خوب ت قی میشود (الوانی ،شریوزاد  .)0080 ،در
رابطه با ع

مطرحشدن سن ش تفکر استراتژیک ،میتوان به رویکردهای تدوین خطمشی

درامدهای پایدار شلللهرداریهای میانه اشلللار نمود .محیط پویا ،پی ید و م ها ،محدودیت
مناب درآمدی پایدار شلللهرداریهای میانه ،خدما رسلللانی عمومی و غیرقاب تعطی بودن
خلدما عمومی توسلللط شلللهرداریها ،تحوال ناپیوسلللته و جهشلللی ،تغییرا پیدرپی
پارادایاها و رقابت بدون حیطهبندی باعث شد که صحت پیشبینی محیط آیند را بهشد
تضلعیو میکند .از سلوی دیگر م نای تح ی های خطمشیهای کمی موجود ،ثابت در ن ر
گرفتن محیط در پیشبینیهلای آینلد اسلللت و در جایی که بین پیشبینی (در زمان تدوین
خطمشلی) و واقعیت (در زمان اجرا) تفاو زیادی وجود داشته باشد ،اثربخشی خطمشیها
از بین میرود( .دانامی فرد ،همکاران )0087 ،بنابراین به ن ر میرسللد که تفکر اسللتراتژیک
تلدوینکننلدگلان خطمشلللی در آمدهای پایدار شلللهرداریها با رویکرد حکمرانی خوب
موضللوع جدیدی اسللت که طی سللامهای اخیر در دنیا مورد پژوهش و بررسللی قرار گرفته
اسللت و ما درن ر داریا تا در این تحقیق مییان تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی
درآملدهلای پلایلدار را جهت دسلللتیابی به معیارها و شلللاخصهای حکمرانی خوب ،مورد
سلن ش قرار دهیا .برای سلن ش تفکر اسلتراتژیک الگوهای متعددی پیشلنهاد شلد است.
هریک از این الگوها به ابعادی از مفاهیا و فرآیند شک گیری تفکر استراتژیک پرداختهاند.
در این تحقیق از الگوی ت فیقی عناصللر تفکر اسللتراتژیک مدم گ دمن ( 0گ دمن )9307 ،و
مدم مفهومی جدید در سلللن ش تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشلللی درآمدهای
پایدار شللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب اسللتفاد شللد اسللت .در سللام 9307
خانا گ دمن ،ن ریا مینتیبر

دربار تفکر اسلتراتژیک و ساباتیر را در قالب یک الگوی
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مفهومی توسعه داد .در این الگو عناصر اص ی تفکر استراتژیک بهصور چهار رکن اص ی:
تفکر سللیسللتمی  -0آیند نگری -9 ،تفکر مفهومی -0 ،فرصللتط ی و  -0هوشللمندانه بیان
میشللوند و تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای پایدار شللهرداریهای
میانه مسللت یم درك این عناصللر و شللناخت رابطه بین آنها میباشللد .اوج شللکوفایی تفکر
اسلللتراتژیلک بله دهلههلای  0813الی  0883بر میگردد .در این دور اغ لب تکنیکها به
ابیارهلای بنیادی مدیریت و برنامهرییی اسلللتراتژیک برمیگردد .در همین راسلللتا  03اید
بیر

 -0برنلاملهرییی ب ندمد  -9 ،ت ییهوتح ی اسلللتراتژیک -0 ،کیفیت -0 ،تئوری

پرتفوی -7 ،مدمهای تخصللیص بنام -1 ،برنامهرییی سللناریو -0 ،فرهنگسللازی -9 ،هنر
ره ری -8 ،انداز گیری نقاط مها -03 ،اتحادهای اسللتراتژیک را سللنگ بنای شللک گیری
تفکر اسلتراتژیک برشلمرد اند .این اید ها ابیارهای قاب اطمینانی بود اند اما تغییرا سری
و رقابت جهانی موجب ای اد تفکر اسلللتراتژیک خ م ،مییت رقابتی جدید مدیران و من
نهایی ای اد تمایی سازمانی شد( .الیو )9 ،9301 ،7

پيشينه تحقيق
آقلازاد و همکلاران ( )0087در تحقیقی بلا اسلللتفاد از مدم خانا لید کا به بررسلللی و
سلن ش تفکر اسلتراتژیک مدیران اجرامی در سلطو شهرداری تهران میپردازد و بیان
میکند که بر اسللاا پن بعد تفکر اسللتراتژیک شللام تفکر سللیسللتمی ،خ قیت و
نوآوری ،تفکر درزمللان ،تمرکی بر هللدف و آینللد نگری ،مللدیران اجرامی در  0بعللد
(خ قیلت و نوآوری ،تفکر در زملان ،تمرکی بر هدف و تفکر سلللیسلللتمی) ضلللعیو
میباشلند و در این تحقیق به بررسلی تفکر استراتژیک مدیران اجرامی یا همان م ریان
خطمشلللی میپردازد و مییان تفکر اسلللتراتژیللک تللدوینکننللدگللان خطمشلللی کلله
وضل کنندگان اصل ی سللاختارهای اصل ی مأموریت و رسللالت اصل ی سللازمان هسللتند
پرداخته نمیشود.
معروفی و همکاران ( )0080در تحقیقی دیگر با اسللتفاد از مدم لید کا و مدم ارامهشللد
ترکی ی به سللن ش تفکر اسللتراتژیک مدیران اجرامی شللهرداری مذکور در قالب پن
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بعد میپردازد و درنتی ه مشلخص میشلود ازن ر پن بعد تفکر سیستمی ،آیند نگری،
خ قیلت و نوآوری ،تفکر درزملان ،تفکر سلللازمانی شلللهرداری م یر در دور مورد
بررسی فاقد تفکر استراتژیک است
احد ط ری ( )0080در تحقیق دیگر با استفاد از مطالعا کتابخانهای و تحقیقا میدانی و
با اسللتناد از روشهای (دومرح های) ،در مرح ه اوم پس از مطالعه کتب و مناب مرت ط
با موضلوع  00مؤلفه برای تفکر اسلتراتژیک استخراج میشود و در مرح ه دوم پس از
اظهارن ر خ رگان و تحقیقا تکمی ی به شلش مؤلفه تفکر سللیستمی ،مک ت ،خ قیت،
چشللاانداز ،هوش سللازمانی ،تفکر در زمان ،تق ی مییابد و بر اسللاا آن مدم خود را
مورد تح ی قرار میدهد.
مشل کی و خیامی ( )0081در تحقیق به شناسایی روابط و تعام

موجود میان عناصر تفکر

اسللتراتژیک پرداخته میشللود .بدین من ور مدلی را از طریق بررسللی ن را خ رگان
تدوین نمودند .در این مدم عناصلر تفکر اسلتراتژیک در چهار سلطو و براساا مییان
وابستگی و هم نین قدر پیش برندگی آنها در ارت اط با سایر عوام دستهبندیشد
بودند .عناصللری که در سللطو باالتر قرار گرفته بودند دارای ماهیت پیرو میباشللند و
عناصری که در سطوح پایین قرار داشتند ،دارای قدر پیش برندگی بیشتر بودند.
کف لله ( )0080در تحقیق دیگر ،تفکر راه ردی را بلله عنوان حوز ای از ن ریلله پردازی و
مفهومسللازی بیان میکند و به همین دلی  ،مدلی از تفکر راه ردی در سللطو سللازمانی
ارامله مینملاید و درآن  080شلللرکت فعام در صلللنای غذایی را مورد آزمایش قرار
میدهلد .این مدم از سللله مفهوم عوام زمینهای ،تفکر راه ردی و عم کرد سلللازمانی
تشلللکی شلللد که عوام زمینهای خود از ابعاد عوام محیطی ،عوام فردی ،عوام
گروهی ،عوام سلللازمانی و مدیریت ارشلللد تفکر راه ردی از ابعاد عوام محتوایی
تفکر راه ردی و عوام فرآیندی تفکر راه ردی و عم کرد سازمانی از بعد سودآوری
تشلکی شلد میباشلد مؤلفههای سلطو ت طا ،سطو ابهام و شد رقابت بعد عوام
محیطی ،مؤلفههای ریسللکپذیری و تحم ابهام ،بُعد عوام فردی ،مؤلفههای تعارض
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کلارکردی و تنوع شلللغل و بُعلد عوام گروهی ،مؤلفههای فرهنگ سلللازمانی ،ن ام
سلللازملانی ارگلانیلک ،ن لام پلاداش و ج ران و فنآوری و ن لام اط عا بُعد عوام
سللازمانی مؤلفههای شللیو ره ری و تنوع تیا مدیریت بُعد عوام تیا مدیریت ارشللد
مؤلفههای خ قیت ،تفکر سلیسلتمی و چشاانداز بُعد عوام محتوایی تفکر راه ردی و
مؤلفلههلای ارت اطا راه ردی ،ت ییهوتح ی راه ردی و رفتار سلللیاسلللی بُعد عوام
فرآیندی تفکر راه ردی را تشکی میدادند.
پاجا ( )0081در تحقیق دیگر ،ع و بر بیان ضللرور تفکر اسللتراتژیک و مییتهای آن
م موعهای از مؤلفههای دیدگاهی پیرامون تفکر اسلتراتژیک ت یین میشلود .بررسیها
و تح ی های صلللور گرفته در این تحقیق نشلللان داد برای آنکه مدیران دارای تفکر
استراتژیک باشند باید عوام متعددی از ق ی خ قیت و توجه به گذشته ،حام و آیند
ارزیابی محیط ،مدیریت تعارض ،موقعیتشللناسللی ،آیند نگری ،هوشللمندی ،تنوع در
الگوی ذهنی ،مسلئولیتپذیری ،جوسلازمانی و هماهنگی ،دیدگا سلیستمی و رویکرد
فرآیندی را دارا باشند.
سللاالری نهنه ( )0081در تحقیقی دیگر به بررسللی مفاهیا و مدمهای تفکر اسللتراتژیک و
فرآیند تصللمیاگیری میپردازد و شللش مؤلفه ،اسللتفاد از اید ها و را ح های جدید،
فرصتط ی ،خ قیت ،تفکر سیستمی ،تفکر در زمان و اثربخشی را بهعنوان مؤلفههای
اصل ل ی تفکر اسلللتراتژیک و چهار مرح ه تشلللخیص و شلللناسلللایی مشلللک

 ،یافتن

را ح های ممکن ،انتخاب بهترین را ح و ارزیابی را ح را بهعنوان مراح اصللل ی
فرآیند تصمیاگیری تعیین مینماید.
ن ریهپردازان مشهوری هم ون مینتیبر  ،کیا برلی ،هام  ،لیدکا و گ دمن این زمینه ن ر خود
را ارامه داد اند .در ادامه ن ریههایی که در زمینه تفکر در سامهای  9337تا  9307ارامه گردید
است ،در نموداری مطرحشد است تا بتوان به تغییراتی که در طی سامها رخ داد است توجه
کرد و اهمیت مؤلفههای مدم گ دمن را درك نمود که با توجه به بررسی به اجماع مدم نهایی
پرداخته است:
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جدول  -1نتایج تحقیقات انجامشده در زمینه تفکر استراتژیک
اجراکننده

ردیف

احسان
فرزین

1

آبده گاه

مدل تفکر
استراتژیک
جین .دکا-
بارویکرد
سیستمی

مکان اجرا

با توجه به نتایج تحقیق مؤلفه تفکر
بهنوش

سیستمی ،در سطح کارخانه

گچساران

موردمطالعه در حد خوبی بکار برده
میشود
دو مؤلفه تفکر سستمی و

صدیقه

فرصتطلبی هوشمندانه در حد خوب

السادات
2

2212

3

2212

4

2211

طباطبایی
جعفری

نتایج کسبشده

جین .دکا

شرکت

و دو مؤلفه هدفمند بودن و تفکر

پلی پک

بهنگام در حد ضعیف و مؤلفه
فرضیهسازی در حد بسیار ضعیفی
کاربرد دارد.
سه مؤلفه گوش دادن به صداهای

شرکت
اکرم

گری هامل

زر سیم
ساوه

رضائی

جدید ،ایجاد شور تازه ،استقبال از
تجربه جدید در حد خوبی و دو
مؤلفه ایجاد محاورات جدید و ایجاد
چارچوب فکری جدید در حد عالی
میباشد.

شیرین
احمدی

گری هامل

معاونت

سه مؤلفه گوش دادن به صداهای

درمان

جدید ،ایجاد چارچوب فکری جدید،

دانشگاه

استقبال از تجربه جدید در حد

علوم

ضعیف و ایجاد شور تازه در سازمان

پزشکی

در حد متوسط و ایجاد محاورات

تهران

جدید در حد عالی کاربرد دارد.
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همانطور که در جدوم ( ،)0آمد اسللت و ازآن اکه این تحقیق ط ق مدم مفهومی جدید و
ملدم گ دمن ،به مسلللئ ه سلللن ش تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشلللی گذاران
درآملدهلای پایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب میپردازد ،لذا مسلللئ ه
جدید میباشد که با تو جه به جدید و جام بودن مدم مورد استفاد در این تحقیق ،نواقص
مدمهای ق ی ازجم ه تأکید صلرف بر اجرای خطمشی رف و کاهش یافته است .این مدم
بلا توجه به چارچوب ن ریهپرداز اصللل ی خود (خانا گ دمن) و در چارچوب مدم مفهومی
پیشلنهادی ،ای اد شلد اسلت .هم نین جهت بررسی مییان پای ندی به تفکر استراتژیک در
بین تدوینکنندگان خطمشلللی با اسلللتفاد از آزمون  tاسلللتیودنت و برای رت هبندی کاربرد
مؤلفهها از آزمون فریدمن اسلتفاد شلد است .بر اساا جدوم شمار ( ،)9مؤلفههای مورد
سللن ش مدمهای تفکر اسللتراتژیک در طی این سللامها مشللخص گردید اسللت .در مدم
پیشلنهادی با مشلخص کردن مؤلفههای مناسلب وشناسامی نقص سایر مدمها ،مدم مفهومی
پیشلنهادی تفکر استراتژیک ارامه میشود .جدوم شمار ( )9به بیان مؤلفههای مورد سن ش
ازن ر مدمهای تفکر استراتژیک میپردازد.
جدول  -2مؤلفههای تفکر استراتژیک در ادبیات رایج
ردیف

مؤلفه

منبع -سال

-1

خالقیت

بن ( ،)2212بن ( ،)2222دانشگاه کسبوکار هاروارد ()2212

-2

چشمانداز برای

موریس ( ،)2212بن ( ،)2212کافمن ( ،)2213بن ( ،)2222واتن و

آینده

هورن ()2212

-3

کلنگری

بن ( ،)2212دانشگاه کسبوکار هاروارد ()2212

-4

تفکر سیستمی

لیدت کا ( ،)2212بن ()2222

-2

دیدگاه بلندمدت

موریس ( ،)2212غفاریان و کیانی ()1334

-2

استدالل منطقی

کلیروی و مکینلی ()2212

-2

شهودی

کلیروی و مکینلی ()2212

-8

تمرکز بر هدف

لیدت کا ( ،)2212لشکر بلوکی ()1334

-3

پیشروی یا فرضیه

کلیروی و مکینلی ( ،)2212لیدت کا ( ،)2212هامل ( ،)2212لشکر
بلوکی ()1334
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-12

تفکر در زمان

لیدت کا ()2212

-11

فرصتجویی

لیدکا ( ،)2212ویلیامسون ()2212

هدفمندانه
-12

یادگیری مستمر

هامل ( ،)2212غفاریان و کیانی ()1334

-13

ارتباطات مؤثر

هامل ( ،)2212بن ( ،)2221واتن و هورن ()2212

-14

متمایز اندیشیدن

غفاریان و کیانی ()1334

-12

قدرت پیشبینی

کافمن ( ،)2213واتن و هورن ()2212

-12

کنجکاوی و

ویلیامسون ( ،)2212غفاریان و کیانی ()1334

اکتشاف
کلیروی و مکینلی ( )2212ویلیامسون ( )2212واتن و هورن

-12

گزینه سازی

-18

قابلیت سازی

ویلیامسون ( )2212غفاریان و کیانی ()1334

-13

قدرت تحلیل

دانشگاه کسبوکار هاروارد ()2212

( )2212لشکربلوکی ()1334

امروز بلا وجود چلالشهلای فراوان در تلأمین منلاب درآملدی پلایلدار در شلللهرداریهلا و
خواسلللتلههلای نلامحلدود شلللهروندان جهت افیایش رفا  ،ان ام فرآیندهای مفهومسلللازی
واقعیتها و تدوین خطمشلی درآمدهای پایدار و انتخاب بهینه و اسللتفاد صحیو و مولد از
مناب درآمدهای پایدار بیش از گذشلللته برای سلللازمانها و نهادهای عمومی خدمتی چون
شهرداریها ضروری است و بدون ان ام آن برای بسیاری از سازمانهای وابسته شهرداریها
و ارامه خدما مط وب به شهروندان و ادامه بقا ها میسر نخواهد بود( .سنایان)009 ،0081 ،
ازاینرو اسلللتفاد از روشهای مخت و تفکر اسلللتراتژیک در کانون توجه تدوینکنندگان
خطمشللی درامدهای پایدار در شللهرداریهای میانه ،شللرکتهای مشللاور و دانشللگا ها قرار
گرفته اسللت .این مسلللئ ه بیانگر این اسللت که هنوز در کشلللور ما برای نهادینه کردن تفکر
اسلللتراتژیک و تدوین خطمشلللی درامدهای پایدار در شلللهرهای میانه با رویکرد حکمرانی
خوب بهعنوان یک ضلرور مدیریتی است .کا توجهی به این امر مها ،با توجه به غیرقاب
تعطی بودن خدما شلللهرداریها و نقش مدیریت درآمدی و هیینهای در شلللهرداریها و
نگا جدید به سلازمانهای عمومی شلهرداری جهت خدما رسلانی مط وب به شهروندان و
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حرکت بهسلوی حکمرانی خوب از ع ما پیشلرفت در محیط سازمانهای جدید و حرکت
بهسللوی جهانیشللدن اسللت ،لذا ما را بر آن داشللت تا پژوهش خود را در راسللتای تفکر
اسلتراتژیک در یک سلازمان غیردولتی و نهاد عمومی (شلهرداریها و شوراها) ان ام دهیا.
مییان کاربرد هر یک از مؤلفهها خود میتواند بحثبرانگیی باشلللد و نقاط ضلللعو و قو
خطمشلیهای تدوینشلد را در پیاد سلازی تفکر اسلتراتژیک نشان میدهد اما عناصر این
ملدم پیشلللنهلادی عنصلللر اوم تفکر سلللیسلللتمی در تدوین خطمشلللی درآمدهای پایدار
شلهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب اسلت .یک تدوینکنند خطمشی و متفکر
اسلللتراتژیلک بلایلد ملدم جام زن یر ارزشلللی در ای اد مناب درآمدی پایدار را به همرا
راهکلارهلای تسلللهیل کنند و خطمشلللیهای الزم را از ابتدا تا انتها مفهومسلللازی نماید و
وابسلتگی متقاب اعضلا و تعام

آنها در سلیستا داخ ی و خارجی را درك کند و برای

ح آن با مدمهای کمی و کیفی آشنایی و تس ط داشته باشد.
دومین عنصلللر ،آینلد نگری در تلدوین خطمشلللی درآمدهای پایدار شلللهرداریها با
رویکرد حکمرانی خوب است که قدر رؤیاپردازی و اندیشیدن به فراتر از گذشته و حام
را نیاز دارد هم نین نیاز به تح ی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور با
توجه به روند گذشلته و وضلعیت حام و گسترش آن در آیند میباشد و از گذشته پ ی در
حام به آیند میزند .برای تخمین و پیشبینی آیند از روشهای مخت و آماری مناسلللب و
معیلار کارآمی نهایی در راسلللتای رسلللیدن به اهداف و آرمانها اسلللتفاد میشلللود .تفکر
اسلللتراتژیک با آیند نگری موجب تحقق تدوین مناسلللب خطمشلللی درآمدهای پایدار در
شللهرهای میانه و تحقق چشللاانداز مط وب و انتخاب و اولویتبندی مناسللب اسللتراتژیهای
مناسب درآمدهای پایدار در شهرداریهای میانه و تحقق حکمرانی خوب میشود.
سللومین عنصللر ،تفکر مفهومی در تدوین خطمشللی درآمدهای پایدار شللهرداریهای
میانه با رویکرد حکمرانی خوب اسللت که هدف آن افیایش توان تدوین خ قانه و نوآورانه
الگوی درامدهای پایدار در شهرداریهای میانه از طریق بازارها و مناب جدید میباشد.
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چهارمین عنصلر ،فرصلتط ی هوشمندانه تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار
شلهرداریهای میانه اسلت که در ک هوشمندی نس ت به محیط اعا از داخ ی و خارجی را
شللام شلللد و توجه تدوینکنندگان خطمشلللی درآمدهای پایدار شلللهرداریهای میانه به
تحوال محیط و فضلای سلیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و فرصتهای حاص از آن
را میط د.
اما در مورد عوام مؤثر در هریک از شللاخصها ،پس از بررسللی و جم بندی ن را
خ رگان و مدیران و اعضللاء محترم شللورای اسل می شللهر به  98عام که بتواند تمامی ابعاد
تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای پایدار شللهرداریهای میانه را مورد
سن ش قرار دهد ،دست یافتیا .که این عوام در جدوم شمار  9در ادامه تحقیق ارامه شد
است.

روش شناسي
جامعه آماری در این تحقیق مراج خطمشلی گذاری درامدهای شللهرداریهای میانه شام
نمایندگان م س شلورای اس می ،اعضای شورای عالی استانهای شورای اس می ،قضا
دیوان علدالت اداری ،اعضلللای کمیته انط ام مصلللوبا  ،طرحها و لوایو م س شلللورای
اسل می با اصلوم اقتصاد مقاومتی و اص  00قانون اساسی ،اعضای شورای نگه ان ،اعضای
م م تشخیص مص حت ن ام ،اعضای محترم هیئتوزیران و نیی اساتید و هیئتع می گرو
مدیریت ،برنامهرییی شلللهری و ع وم اقتصلللادی و کمیتههای ع می طرف قرارداد با مرکی
پژوهشهای م س شورای اس می ،م م تشخیص مص حت ن ام ،دیوان عدالت اداری و
کمیته انط ام مصلللوبا میباشلللد و ح ا نمونه به تعداد  70نفر از خ رگان اسلللمی جامعه
آماری مذکور میباشد.
این تحقیق از دیدگا هدف یک پژوهش کاربردی محسللوب شللد و ازن ر شللیو های
گردآوری و پردازش اط علا  ،داد هلای اولیه از طریق پرسلللشلللنامه از خ رگان اسلللمی
گردآوری گردید .پرسلشلنامه شلام سله بخش اط عا فردی ،مشلخصا سازمانی و 98
سلؤام شاخصهای سن ش تفکر استراتژیک (مطابق با شاخصهای مدم گ دمن و مفهومی
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جدید) بود که برای هر عام دو وضلعیت اهمیت عام و وضل موجود مورد بررسی قرار
گرفته اسلت .روش تحقیق توصلیفی – پیمایشلی و تح ی نتای بهوسی ه آزمون فریدمن و T
زوجی ان للام میشلللود .بر اسلللاا ملدم ترکی ی اسلللتخراجشلللد گ لدمن و محقق تفکر
استراتژیک و تیپ شخصیتی تدوینکنندگان خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه
با رویکرد حکمرانی خوب بهعنوان یک مقوله اصل ی و متغیر مسللتق و میان ی بر روی تاب
هدف یا متغیر وابسلللته تدوین خطمشلللی درامدهای پایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب در افق  0030تأثیر مسللتقیا و غیرمسللتقیا دارد و ازآن اکه بر اسللاا مدم
مفهومی گ دمن و محقق تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی در ابعاد آیند نگری
در آملادگی مواجله با نوسلللانا  ،تفکر مفهومی در فها مشلللک

 ،تفکر سلللیسلللتمی در

مفهومسازی واقعیت و استفاد از فرصتط ی هوشمندانه در ت یین راه ردهای مناسب تحقق
درامدهای پایدار مؤثر اسللت لذا با سللن ش تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی
دراملدهلای پلایلدار شلللهرداریهلای میانه به دن ام تعیین وضلللعیت موجود و مط وب تفکر
اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی درامدهای پایدار با رویکرد حکمرانی خوب ازن ر
جامعه آماری خ رگان اسمی میباشیا.
شیو توزی فراوانی بر اساا جدوم شمار  0نشان داد شد است.
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جدول شماره  :1فراوانی جامعه آماری نمونه
شاخص

معیار سنجش جمع کل

سن

 24 - 22 21-43 48-32 32-23کل آزمودنی

تعداد

22 1 2 42 4

درصد

%122 %2 %3 %82 %2

تحصیالت

لیسانس فوقلیسانس دکتری کل آزمودنی

تعداد

22 2 44 2

درصد

%122 %12 %22 %11

سابقه خدمت

 22 24-12 12- 3 8-1به باال

پستهای مدیریتی

22 18 12 13 11

درصد

%122 %32 %22 %23 %13

جدول شماره  –2توزیع فراوانی معیار اصلی تفکر استراتژیک خطمشی گذاران درامدهای پایدار با
رویکرد حکمرانی خوب
درصد فراوانی

شاخص تفکر
استراتژیک منابع
درآمدی پایدار

کامالً

شهرداریها

مخالف

تفکر سیستمی
درآمدی پایدار
تفکر مفهومی درآمدی
پایدار

مخالف

تا حدی
مخالف

تا
بیتفاوت

حدی

موافق

موافق

کامالً
موافق

2

1

8/2

21/3

28/3

2

2

2

2/1

2/2

28/4

13/3

2

2

فرصتطلبی
هوشمندانه درآمد

2

2/2

82/2

12/3

2

2

2

پایدار
آیندهنگری درآمدهای
پایدار شهرداریها

2

4/1

22/8

23/8

8/2

2

2
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تفکر استراتژیک منابع
درآمدی پایدار

2

2

18/2

28/4

1

2

2

شهرداریها

جدوم شلمار  :9توزی فراوانی ،وضلعیت شلاخصهای تفکر استراتژیک خطمشی گذاران
درآمدهای پایدار شللهرهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب را ازن ر خ رگان اسللمی نمونه
نشان میدهد.
روایی و پایائی :ازآن اکه سلؤاال

مطرحشد بر اساا ن ر اساتید محترم گرو مدیریت و

روانشلناسلی در پرسلشلنامه تدوینشلد است لذا اص حا الزم اعمام و روایی آنها تامید
گردیلد و هم نین بللهمن ور تعیین پلایللایی بللا اسلللتفللاد از نرمافیار  SPSSو روش آلفللای
کرون اخ مقدار ضریب آلفا  90/0محاس ه شد است که باالتر از  3/0است لذا پایایی مورد
تأیید قرار میگیرد.
پرسللشها تحقیق :با توجه به مسللئ ه و اهداف در این تحقیق ،فرضللیه نداشللته و بهجای آن
پرسشهای پژوهش به شرح ذی را مطرح میشود:
• شلاخصها و عوام مؤثر بر تفکر استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار
شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب کدامند
• مییان این شللاخصها در تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای پایدار شللهرداریهای میانه
چقدر است
نتای اصل ی با اسلتفاد از آزمونهای فریدمن و  Tزوجی بر اسلاا دو پرسش موجود مورد
بررسی قرار میگیرد.
برای پاسخ به این سؤام از امتیاز داد شد در مورد مییان اهمیت هریک از عوام به کمک
آزمون فریدمن استفاد میکنیا.
نتای زیر در جدوم  0حاص شد:
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جدول  .3نتایج آزمون شاخصها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درامد
پایدار شهرداریهای میانه
آماره آزمون فریدمن (کای دو) تعداد نمونه درجه آزادی سطح معنیداری
22

3/822

3

نتیجه آزمون
رد فرض صفر

2/243

جدوم  0به ترتیب شللام آمار کای دو ،تعداد مشللاهدا  ،درجه آزادی و حداق سللطو
معنیداری میباشلد .با توجه به سلطو معنیداری آزمون که کمتر از  3/37است فرض صفر
آزمون م نی بر یکسان بودن میانگین امتیاز اهمیت عوام پرسشنامه رد میشود .یعنی اهمیت
عوام با یکدیگر متفاو است.
پرسلللش دوم :مییان این شلللاخصهلا در تلدوینکننلدگلان خطمشلللی درآملدهلای پایدار
شهرداریهای میانه چقدر میباشد
برای پاسللخ به این سللؤام نیی از امتیاز داد شللد در مورد وض ل موجود هر یک از عوام از
آزمون فریدمن استفاد میشود
جدول  .4نتایج آزمون  23عامل مؤثر بر تفکر استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درامد پایدار
شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
آماره آزمون فریدمن (کای دو) تعداد نمونه درجه آزادی سطح معنیداری
432/883

22

2/221

3

نتیجه آزمون
رد فرض صفر

جدول  2نتایج آزمون چهار شاخص مؤثر بر تفکر استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درامد پایدار
شهرداریهای میانه
آماره آزمون فریدمن (کای دو)

تعداد نمونه

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

42/344

22

3

2/221

رد فرض صفر

جدوم  0و  7به ترتیب شام آمار کای دو ،تعداد مشاهدا  ،درجه آزادی و حداق سطو
معنیداری برای دو وضللعیت  98عام و چهار شللاخص اص ل ی میباشللد ،با توجه به سللطو
معنیداری آزمون که کمتر از  3/37اسلت فرض صلفر آزمون م نی بر یکسان بودن میانگین
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امتیاز وضلل موجود عوام پرسللشللنامه رد میشللود .یعنی اخت ف معنیداری بین وضللعیت
موجود عوام وجود دارد .سللپس با توجه به متفاو بودن مییان اهمیت و وضللعیت موجود
عوام نسل ت به اولویتبندی آنها به کمک آزمون فریدمن پرداخته شللد اسللت (به شللرح
جدوم :)1
جدول  .2اولویتبندی ،میانگین و انحراف معیار وضعیت موجود و اهمیت عوامل مؤثر بر تفکر
استراتژیک
وضعیت موجود

شاخصهای تفکر
استراتژیک

اولویت میانگین

اهمیت

انحراف
معیار

اولویت میانگین

انحراف
معیار

آیندهنگری

1

3/22

2/32

1

4/23

2/22

تفکر سیستمی

2

3/21

1/22

2

4/22

2/33

تفکر مفهومی

4

2/21

1/21

4

3/32

2/32

فرصتطلبی هوشمندانه

3

2/22

1/22

3

4/22

2/22

در ادامه جهت بررسللی وجود اخت ف معنیدار بین اهمیت عوام و وضلل موجود در
شلللاخصها ط ق ن ر  70نفر نمونه گرفته شلللد و پاسلللخدهندگان ،از آزمون  Tزوجی
اسللتفاد نمود ایا که در جدوم شللمار  0و شللک شللمار  0نتی ه و مییان اهمیت بر تفکر
استراتژیک تأمین مناب درآمدی پایدار شهرداریها آمد است:
جدول - 2آزمون Tزوجی میانگین امتیاز شاخصها
میانگین

آماره

وضع

آزمون

موجود

 Tزوجی
12/833

2/221

12/443

2/221

شاخصهای تفکر

میانگین

استراتژیک

اهمیت

آیندهنگری

4/23

3/22

تفکر سیستمی

4/22

3/21

سطح
معنیداری

نتیجه آزمون

رد فرض
صفر
رد فرض
صفر

فصلنامه علمی اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شماره چهلم ،تابستان 99

111

تفکر مفهومی

3/32

2/21

3/122

2/221

فرصتطلبی هوشمندانه

4/22

2/22

12/222

2/221

رد فرض
صفر
رد فرض
صفر

شکل شماره  -3مدل مفهومی و اهمیت و وزن هر یک از آیتمهای مؤثر بر تفکر استراتژیک
تدوینکنندگان خطمشی درامد پایدار شهرداریهای میانه را نشان میدهد.
تفکر مفهومی

تفکر سیستمی

آیند نگری
تفکر
استراتژیک

فرصت ط ی

شکل شماره –3 -میانگین اهمیت شاخصهای تفکر استراتژیک

هم نین برای بررسللی دقیقتر از آزمون  Tزوجی برای  98عام ها اسللتفاد نمودیا تا
وجود اخت ف بین اهمیت و وض موجود هر یک آنها را نیی تشخیص دهیا .نتای برابر
جدوم  9ع ارتند از:
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جدول  -8آزمون  Tزوجی میانگین امتیاز  23عامل
آماره
شاخصها و عوامل تفکر استراتژیک

آزمونT
زوجی

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

اهمیت نقش ادراکات ذهنی تدوینکنندگان خطمشی
درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد

رد
18/43

2/221

حکمرانی خوب در خلق درآمدهای پایدار

صفر

اهمیت نقش عوامل داخلی تدوینکنندگان
خطمشیهای درامد پایدار شهرداریهای میانه
(کارآیی ،سیستمهای مالی و  )...در تحقق حکمرانی

رد
4/14

2/221

اهمیت نقش عوامل درونی (سیاستهای کلی ،شرح
بالقوه شهرداریها در تدوین خطمشی درآمدهای

رد
12/82

2/382

آیندهنگری

میزان شناخت تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای

رد

پایدار شهرداریهای میانه از فرصتها و تهدیدهای
3/81

2/221

اهمیت واحد تدوینکننده خطمشی درآمدهای پایدار
بهعنوان جزیی از کل تدوینکنندگان خطمشی

رد
12/22

2/221

اهمیت نظر مراجعین ،ذینفعان و تأمینکنندگان
تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار
شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب

فرض
صفر

درآمدهای پایدار شهرداریها
(درونسازمانی و برونسازمانی) در تصمیمگیریهای

فرض
صفر

شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب

فرض
صفر

پایدار شهرداریها با رویکرد حکمرانی خوب

محیط جهت تدوین خطمشی درآمدهای پایدار

فرض
صفر

خوب
مأموریت و رسالت شهرداریهای میانه) و ظرفیت

فرض

رد
2/82

2/221

فرض
صفر
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میزان بهرهمندی تدوینکنندگان خطمشی درامدهای
پایدار شهرداریهای میانه از فرصتهای گذشته برای

رد
3/22

2/221

تدوین اهداف خطمشی

صفر

میزان بهرهمندی تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای
پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
از ارتباط بین گذشته ،حال و آینده برای خلق ایده

رد
2/22

2/221

میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط قوت فعلی تدوین
جهت ایجاد درآمدهای پایدار شهرداریها با رویکرد

رد
12/21

2/221

میزان اعتقاد تدوینکنندگان خطمشی درامدهای
گذاری با عملکرد گذشته درآمدهای پایدار

رد
8/42

2/221

تفکر سیستمی

میزان قرار داشتن تفکر و ذهنیت تدوینکنندگان
ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهرداریها با رویکرد

رد
12/22

2/221

میزان تبادلنظر تدوینکنندگان خطمشی برای رفع
سایر خطمشی گذاران درآمدهای پایدار

رد
2/24

2/221

میزان استفاده از تکنولوژی و امکانات بالقوه
تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار با رویکرد
حکمرانی خوب

فرض
صفر

شهرداریهای میانه
تدوینکنندگان خطمشی در جهت تحقق اهداف

فرض
صفر

حکمرانی خوب
موانع و مشکالت و جلوگیری از شکاف خطمشی با

فرض
صفر

شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
خطمشی درامدهای پایدار در مسیر اصلی جهت

فرض
صفر

حکمرانی خوب
پایدار به ارتباط بین نقاط ضعف فعلی خطمشی

فرض
صفر

جدید
خطمشیهای درامدهای پایدار با عملکرد گذشته

فرض

رد
2/18

2/221

فرض
صفر
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میزان برخورد با مانع در مسیر دستیابی به آرمانها
تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار

تأیید
2/224

2/221

فرض

شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب

صفر

میزان استفاده از توان تکنولوژیکی مجریان خطمشی

رد

در جهت تحقق اهداف سازمان جهت ایجاد منابع

2/43

2/221

فرض

درآمدی پایدار شهرداریها

صفر

میزان استفاده از توان منابع انسانی در جهت تحقق

رد

اهداف سازمان جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار

12/23

2/221

شهرداریها
میزان وضوح اهداف و آرمانها تدوینکنندگان
خطمشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه

صفر
رد
12/42

2/221

رد
8/43

2/221

پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب

تفکر مفهومی

زمانی محدود جهت خلق منابع درآمدی پایدار

رد
8/32

2/221

میزان امکان فرضیهسازی خالقانه در محیط کار

رد
2/22

2/221

شهرداریها با رویکرد حکمرانی خوب

درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب

فرض
صفر

وجود شرایط مناسب محیط کار برای آزمون
فرضیههای خالقانه جهت تدوینکنندگان خطمشی

فرض
صفر

شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
جهت تدوینکنندگان خطمشی درآمدهای پایدار

فرض
صفر

میزان بهکارگیری خالقیت توسط تدوینکنندگان
خطمشی ،در حین تصمیمگیری در فرصتهای

فرض
صفر

درک و فهم مشکالت واحد سازمانی توسط
تدوینکنندگان خطمشی جهت ایجاد درآمدهای

فرض

تأیید
2/21

1/432

فرض
صفر
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میزان ضرورت توجه تدوینکنندگان خطمشی
درآمدهای پایدار به ایجاد ارزشهای فرصتآفرین
برای شهروندان جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار

رد
12/22

2/221

صفر

شهرداریها
میزان نگرش مثبت به تغییرات و قراردادن آن بهعنوان
وسیلهای برای کشف فرصتهای نوظهور خطمشی

فرض

رد
11/22

2/221

فرض

گذاری درآمدهای پایدار شهرداریها

صفر

میزان قابلیت مشاهده عینی بکار گیری ایدهها در

رد

تدوین خطمشی درامدهای پایدار شهرداریها با

12/48

2/221

فرض

مجریان خطمشی

صفر

میزان تأثیر تغییرات محیط بر فعالیتهای واحد

تأیید

سازمانی تحت مدیریت جهت ایجاد منابع درآمدی

2/11

2/221

پایدار شهرداریها

صفر

میزان بحث و بررسی در خصوص تهدیدها و
فرصتهای محیطی در جلسات عمومی
تدوینکنندگان خطمشی جهت ایجاد درآمدهای

رد
18/43

2/221

فرض
صفر

پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
میزان استقبال از ایدههای نوآورانه کارکنان و مجریان

فرصتطلبی هوشمندانه

خطمشی توسط تدوینکنندگان جهت ایجاد منابع

فرض

رد
4/14

2/221

درآمدهای پایدار شهرداریها

فرض
صفر

میزان مطالعه و توجه تدوینکنندگان خطمشی به
عملکرد سازمانهای همسو و اجراکننده خطمشی
برای تصمیمگیری در حوزه خطمشی گذاری
درآمدهای پایدار در شهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب

رد
12/82

2/221

فرض
صفر

سن ش تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی...
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بحث و نتيجه گيری
نتای آزمون فریدمن نشلان میدهد که مییان  P-valueدر حدود 3/330

میباشد که به

دلی کوچکتر بودن از سلطو معنیداری آزمون ( ،)3/37میتوان با احتمام  87درصد نتی ه
گرفلت کله مییان کلاربرد فلاکتورهلای چهلارگانه (بهطور میانگین) در بین تدوینکنندگان
خطمشلی درآمدهای پایدار شلهرداریهای میانه متفاو است .ط ق این آزمون آیند نگری
بیشللترین کاربرد را در بین تدوینکنندگان خطمشللی دارد و در مقاب فاکتور فرصللتط ی
هوشلللمنلدانله کمترین کلاربرد را میان عوام مؤثر بر تفکر اسلللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشللی درامد پایدار شللهرداریهای میانه دارد .هم نین نتای به دسللت آمد این تحقیق
نشلللان میدهلد ،بلهغیراز دو علامل  ،در بقیه موارد اخت ف معنیداری بین ،وضللل موجود
شللاخصهای تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی درامدهای پایدار شللهرداریها با
رویکرد حکمرانی خوب با وضلل مط وب شللاخصهای تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان
خطمشللی ،وجود دارد که این امر توجه بیشللتر مردم بهعنوان ذینفعان واقعی را در انتخاب
منلاسلللب ،تلدوینکننلدگلان خطمشلللی درامدهای پایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب را میط د.
بلا توجه به یافتههای پژوهش در شلللاخصهای چهارگانه مطرحشلللد و همینطور 98
معیار مرت ط با شللاخصهای تفکر اسللتراتژیک تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای پایدار
شلهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب ،پیشنهادهایی در رابطه با هریک از آنها به
شلللرح زیر ارامه گردید :در رابطه با شلللاخص "تفکر سلللیسلللتمی " از نگا جامعه آماری،
تدوینکنندگان خطمشللیهای درآمدهای پایدار شللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی
خوب ،در این شلاخص از موقعیت مناس ی برخوردارند ولیکن در حد مط وب نیست چراکه
اهداف تدوینکنندگان خطمشلی درآمدهای پایدار شهرهای میانه ،بسیار کوتا مد و نگا
ذهنی تلدوینکنندگان خطمشلللی مطابق با اهداف مدیریت اقتضلللامی بود که گاهی باعث
تناقض در اهداف ک ن سلازمانی ،چشااندازها و راه ردهای و شکاف خطمشی شد است.
به ن ر میرسللد تفکر سللنتی در خصللو

تدوین خطمشللی درآمدهای شللهرداریهای میانه
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(درآمدهای غیر پایدار) ،بسیار بارزتر از تفکر استراتژیک تدوین خطمشی درامدهای پایدار
شلهرداریهای میانه ،باشلد .وجود برخی مشلک

 ،اعا از تغییر تدوینکنندگان خطمشی،

تیپ شللخصللیتی و عدم وجود شللاخصهای مناسللب تفکر اسللتراتژیک و تفاو در نگا
مفهومی تدوینکنندگان خطمشی و عدم الیام به ادامه تفکر استراتژیک در تدوین خطمشی
درآملدهللای پللایللدار در شلللهرداریهللای میللانله و علدم اجرا ،کنترم ،ن للار

و بللازخورد

خطمشلیهای درامدهای پایدار باعث عدم کارآمی ،شلکاف در خطمشی ،عدم شفافیت در
اهداف ،عدم رضایت و مشارکت ذینفعان و درنتی ه عدم تحقق حکمرانی خوب میشود.
شللاخص ((تفکر سللیسللتمی)) از اهمیت بسللیار باالیی در سللن ش تفکر اسللتراتژیک
تدوینکنندگان خطمشلی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
برخوردار اسللت و میبایسللت باتوجه به گذشللته و در ن ر داشللتن حام و بسللط آن به آیند
هموار " تفکر بهموق " داشللت تا در برابر نوسللانا شللدید و تغییرا محیط عکسالعم
مناسلللب نشلللان داد که باتوجه به نتای تحقیق به ن ر میرسلللد که این شلللاخص نیی در نید
تدوینکنندگان خطمشللی درامدهای پایدار مط وب نیسللت و ازآن اکه با تغییرا محیط و
تدوینکنندگان خطمشللی ،اککر ت ربیا و اقداما تدوینکنندگان خطمشللی درآمدهای
پایدار شلهرداریهای میانه به دست فراموشی سپرد شد و ع و بر صرف هیینههای فراوان
و یا حتی موازی ،اجراکنندگان خطمشی ،ذینفعان و تأمینکنندگان دچار مشک
در رسلیدن به چشاانداز و اهداف ب ندمد

فراوان

میشوند لذا شایسته است که در جهت رف این

معضل تدابیر اساسی م نی بر سن ش تفکر استراتژیک تدوینکنندگان خطمشی درامدهای
پایدار شلللهرداریها با رویکرد حکمرانی خوب ق از هرگونه تدوین خطمشلللی صلللور
پذیرد .هم نین در خصو

به ود این شاخص پیشنهاد میشود:

اعتقاد به ارت اط بین نقاط ضلعو خطمشلیهای تدوینشد ق

از طریق تنقیو قوانین،

بررسللی تناقض در اهداف ،راه ردهای خطمشللی گذاران ،نگا ک ن و تفکر اسللتراتژیک
جهت تدوین خطمشلی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب و
بهر مندی از هنر ت سلا و واقعی سلازی تدوینکنندگان و ارت اط بین گذشته ،حام و آیند
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در جهت تدوین خطمشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب
صور پذیرد
در خصللو

شللاخص ((فرصللتط ی هوشللمندانه)) هرچه از راه ردهای صللریو و

مط وب در تلأمین منلاب درآملدی پلایدار اسلللتفاد گردد مییان تعام

و ارت اطا محیط

درون و بیرون سلللازمانی و تحقق شلللاخصهای حکمرانی خوب بیشلللتر میشلللود .هم نین
میبایسلللت تدوینکنندگان خطمشلللی ،در موقعیت تصلللمیاگیری قرار بگیرند (مدیریت
اقتضلامی) تا قادر به توسلعه را ح های خ قانه و منحصربهفرد جهت دستیابی به درآمدهای
پایدار شللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب باشللند .در این راسللتا شللایسللته اسللت
تدوینکنندگان خطمشللی از افراد با تفکر شللهودی (تفکر م تنی بر توانامی و ت ربه) باشللند.
هم نین در انتخلاب خطمشلللی گلذاران درآمدهای پایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد
حکمرانی خوب به مسللئ ه تفکر اسللتراتژیک و مدمهای تعیین تیپ شللخصللیتی ،ویژگیهای
شلخصلیت و تناسلب آن با تدوینکنندگی خطمشی درآمدهای پایدار با رویکرد حکمرانی
خوب نیی لحلا شلللود .افیون بر این پیشلللنهاد میگردد که از قدر مدیریت اسلللتعداد و
ملدیریت مشلللارکتی در ای اد انگیی (پاداش و  )...تدوینکنندگان خطمشلللی درآمدهای
پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب نیی استفاد نمود و مهاتر از آن ،افراد
خ م و توانای موجود در سللازمان هموار میبایسللت از حمایت تدوینکنندگان خطمشللی
درآمدهای پایدار بهر مند باشند.
در خصلللو

شلللاخص "تفکر مفهومی " مراج تدوینکنند خطمشلللی درآمدهای

پایدار شلهرداریها ،با افیایش دسلترسلی به اط عا و کم ود زمان ،توانایی فرضیهسازی و
اجرامی بودن خطمشلللیهای تدوینشلللد و مدیریت اقتضلللامی تغییر میکند که میتوان با
بلهکلارگیری خ قیت و اسلللتفاد از روشهای ع می در تصلللمیاگیریها و لحا داشلللتن
محدودیت مناب و مط وبیت نهایی آخرین واحد پولی هیینه شلللد و خوداتکامی در تدوین
خطمشلللی درآملدهلای پلایدار شلللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب و منعطو
نمودن در برابر تغییرا و کاهش تعدد مراج خطمشللی گذاری بهمن ور کاهش تناقض در
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تدوین خطمشللی بهمن ور خودکفامی شللهرداریها ،امکان فرضللیهسللازی خ قانه در محیط
سازمان و ای اد ن ام انگییشی را ای اد نمود
در رابطله بلا شلللاخص "آینلد نگری "تلدوینکنندگان خطمشلللی درآمدهای پایدار
شللهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب :در این شللاخص تدوینکنندگان خطمشلی
از موقعیت بهتری نسل ت به شاخصهای دیگر تدوین خطمشی درآمدهای پایدار برخوردار
اسلت ولیکن الزم اسلت تا تدوینکنندگان خطمشلی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه
بلهجای جییر ای فکر کردن و توجه به تکتک اجیا و نگا کوتا مد  ،تغییر دیدگا داد
و ب ند نگری ،ک نگری و مفهومسللازی واقعیت نمایند و یا دیدگا سللیسللتمی را جایگیین
نگا موجود خود نمایند و با تدوین خطمشلی الزم م نی بر وض عوارض بر پایههای باث ا
و ای لاد مناب درآمدی پایدار این نگا ب ند و چشلللاانداز در تأمین مناب پایدار درآمدی را
ای اد نمایند.
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