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تحلیل تأثیر تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی و
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چکیده
امروزه تفکر راهبردی برگی برنده در عرصههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و تأکید فراوانی میشود بر
اینکه کارکنان برای کارآمدشدن باید به ابزار مهمی به نام تفکر راهبردی اثربخش مجهز شوند تا یادگیری سازمانی افزایش
و سرمایۀ فکری همراه با آن توسعه یابد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی و
سرمایۀ فکری کارکنان تدوین شده است .روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و دادهها به روش مطالعات کتابخانهای،
برای مروری بر پیشینۀ تحقیق ،و پژوهشهای میدانی با استفاده از سه پرسشنامۀ استاندارد گردآوری و با نرمافزار Spss
 22تحلیل شدهاند .نمونهگیری به شیوۀ سرشماری بوده وجامعۀ آماری آن  86نفر در نظر گرفته شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که تفکر راهبردی در سرمایۀ فکری کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری دارد ،اما در یادگیری سازمانی
فاقد این تأثیر است .پس مدیران با عمل به تفکر راهبردی اثربخش و شاخصهای پنجگانۀ آن میتوانند توانایی و مهارت
تفکر راهبردی خود را تقویت کنند و به توسعۀ سرمایۀ فکری کارکنان در سازمان کمک کنند.
واژگان کلیدی :تفکر راهبردی اثربخش ،یادگیری سازمانی ،سرمایۀ فکری.
تاریخ دریافت1397/11/12 :
تاریخ پذیرش1398/03/18 :

مقدمه
داشتن توان رقابت تجاری دیگر انتخابی نیست ،بلکه شرط
بقا و حضور در بازارهای رقابتی است .تحقق اهداف سازمانی
محیط بهشدت متغیر تجاری مستلزم
و رقابت موفقیتآمیز در
ِ
تدوین راهبردهای مناسب و دقیق است .رشد روزافزون شرکتها
و بنگاهها ،بهویژه در حوزۀ کسبوکار ،و رقابت تنگاتنگ برای ادامۀ

حیات و داشتن سهم بیشتری از بازار فضای پیچیده و بسیار سختی
برای تصمیمگیری مدیران فراهم کرده است .در چنین فضایی که
یک اشتباه یا تصمیم نادرست و نسنجیدۀ مدیران ممکن است به
شکست دائمی سازمانشان منجر شود ،داشتن راهبرد ،بهخصوص
راهبرد رقابتی ،اجتنابناپذیر است و آنچه ممکن است برای

.1استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور تهران.
.2کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور استان مرکزی( ،نویسندۀ مسئول)؛ M.eisaabadi@iran.ir
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سازمانها مزیت رقابتی خلق کند تفکر راهبردی اثربخش است
(موسیخانی و همکاران.)1394 ،
تفکر راهبردی اثربخش مکملی برای برنامهریزی راهبردی و
رویکردی مناسب برای راهبری سازمان است که به مقابلۀ نظاممند
با معضالت ،درک فرصتها ،تخصیص بهینۀ منابع کمیاب و
دستیابی به نتایج موردنظر رهبران سازمان کمک میکند (منوریان
و همکاران ،1391 ،ص  .)130تفکر راهبردی اثربخش یکی از
ابزارهای این نوع مدیریت به منظور هدایت توسعۀ منابع انسانی
در راستای راهبردها و چشمانداز سازمانی است؛ بنابراین توسعۀ
ً
راهبردی منابع انسانی با تکیه بر تفکر راهبردی اثربخش بعضا
زمینۀ یادگیری سرمایههای انسانی سازمانها را فراهم میسازد
(بشیر بنائم ،1390 ،ص .)44
برای توجه به تفکر راهبردی اثربخش و بهمنظور افزایش
بهرهوری سازمانها ،توجه به یادگیری سازمانی اهمیتی ویژ ه دارد
()Zamini et al., 2011؛ امری که در بقای سازمان و کسب
موفقیت آن در صحنۀ رقابت تأثیر اساسی دارد و قابلیتی برای
کسب مزیت رقابتی در محیط سازمان قلمداد میشود (محمدی
حسینی و همکاران ،1392 ،ص  .)84ماراکوارد ( )2002بیان
میکند که یادگیری در سطح سازمانی نه تنها بهترین فرصت را
برای بقای سازمان فراهم میکند ،بلکه موفقیت آن را نیز رقم
میزند .الگرا و چیوا )2008( 1دریافتند که یادگیری سازمانی
فرایندی است که طی آن سازمان یاد میگیرد و این یادگیری به
معنی هر گونه تغییر در مدلهای سازمانی است که سبب بهبود
فرایندها و عملکرد در سازمان میشود .ازاینرو ،آنچه یادگیری
سازمانی مهیا میکند چشمانداز مدیریت تغییر با استفاده از
جهشهای سریع است .بنابراین ،اهمیت یادگیری سازمانی در آن
است که کلید موفقیت سازمانها در راستای نیل به عمر طوالنی
محسوب میشود (عمرانزاده و همکاران ،1396 ،ص .)96
سرمایۀ فکری ،بهمنزلۀ منبعی مهم در سازمانها ،بهسبب تأثیری
که ممکن است در عملکرد داشته باشد توجه محققان بسیاری را در
سراسر جهان به خود جلب کرده است ( .)Chang, 2007سرمایۀ
فکری نوعی دارایی است که توانایی سازمان را برای ثروتآفرینی
اندازهگیری میکند .این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد ،بلکه
دارایی نامشهودی است که از طریق بهکارگیری داراییهای مرتبط
با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان
بهدست آمده است .همۀ این ویژگیها به ایجاد ارزش در درون
ً
سازمان منتج میشود و ارزش بهدستآمده ،چون پدیدهای کامال
داخلی است ،قابلیت خرید و فروش ندارد (.)Roos, 2005
بنابراین ،از دیدگاه راهبردی ،سرمایۀ فکری یکی از محرکهای
اصلی رشد و توسعۀ سازمانهاست .از این داراییهای نامشهود
1. Alegre and Chiva

بهمنظور خلق دانش و ارتقای عملکرد سازمانی استفاده میشود
و موفقیتآمیزبودن آنها به وضعیت سرمایۀ فکری بستگی دارد
(نجاتی آجی بیشه و منصوری ،1390 ،ص .)49
با توجه به اهمیت مطالب بیانشده ،پرسش اصلی محقق این
است که تفکر راهبردی اثربخش چه تأثیری در یادگیری سازمانی
و سرمایۀ فکری کارکنان دارد ،تا بر این اساس پیشنهادهایی برای
افزایش یادگیری سازمانی و سرمایۀ فکری کارکنان ارائه کند .برای
روشنشدن این موضوع ،محقق به دنبال آن است که با استفاده
از مدلها و روشهای علمی به بررسی مسئله بپردازد .بنابراین،
انتخاب عنوان این پژوهش برای آن است تا هم مشکل این سازمان
بررسی شود و هم راهنمای عملی برای سایر سازمانها ارائه گردد.

 .1مبانی نظری
تفکر راهبردی اثربخش :رویکرد تفکر راهبردی اثربخش در دهۀ
 1990و بهعلت ناکارآمدی دستورالعملهای قدیمی مدیریت
راهبردی ،در فضای رقابتی فشردۀ آن دوران ،شکل گرفت .ابتدا
تعریف دقیق و نحوۀ کارکرد عملی تفکر راهبردی شفاف نبود.
لیدکا در اواخر دهۀ  1990تصریح کرد که استفاده از عبارت
«تفکر راهبردی» آنچنان گسترده و عمومی شده است که
تهدیدی برای ازدسترفتن معنی آن بهشمار میآید و افرادی که
آن را بهکار میبرند کمتر به تعریف آن پرداختهاند (Liedtka,
 .)1998تفکر راهبردی فرایندی مداوم است که هدف از آن رفع
ابهام و معنا بخشیدن به تحوالت محیط پیچیدۀ بیرون و درون
سازمان است .این فرایند تجزیهوتحلیل موقعیت و ترکیب خالقانۀ
نتایج تحلیل در قالب یک برنامۀ راهبردی موفقیتآمیز را دربر
میگیرد (مشبکی و خزاعی ،1387 ،ص  .)107گرت ()2002
تفکر راهبردی را فرایندی تعریف میکند که مدیران ارشد طبق آن
مدیریتی روزانه بیندیشند
میتوانند فراتر از بحرانها و فرایندهای
ِ
تا نگرشی متفاوت از سازمان و محیط متغیر آن بهدست آورند.
کافمن( )1991تفکر راهبردی را تغییر نگرش به سازمان تعریف
میکند یعنی تغییر نگرش از سازمانی با ترکیبی از اجزای مستقل
که برای دستیابی به منابع با یکدیگر رقابت میکنند به سازمانی
که دارای یک نظام کلی است که هر جزء آن در کل قابل تعریف
است .براساس تعریف زارعی و قلیها ( ،)1389تفکر راهبردی
یک مهارت حیاتی مدیریت در هزارۀ جدید است ،مهارتی که
الزمۀ توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد در محیط بهشدت
رقابتی امروز است.
یادگیری سازمانی :همۀ افراد توانایی یادگیری دارند و ازطریق
یادگیری میتوانند خود را با تغییرات محیطی وفق دهند.
یادگیری انسان را با بینشها و مفاهیم جدید آشنا میسازد.
یادگیری سازمانی زمانی محقق میشود که اعضای سازمان برای
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حل مسائل آن از یادگیری استفاده کنند .هر سازمان براساس
ویژگیهای خود و افرادش روشهایی برای یادگیری دارد (Phang,
 .)2008سابقۀ یادگیری سازمانی به سال  1900برمیگردد ،یعنی
هنگامی که تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای
ارتقای کارایی و بهبود اثربخشی سازمان مطرح کرد (قربانی و
همکاران ،1395 ،ص  .)141از آن پس ،بحث یادگیری سازمانی
تحتالشعاع مباحث جدید مدیریتی قرار گرفت (تیمورنژاد و
صریحی اسفستانی ،1389 ،ص  .)40سالتر و نارور)1995( 1
یادگیری سازمانی را فرایند پیچیدهای تعریف میکنند که به توسعۀ
دانش جدید و پتانسیل الزم برای تغییر رفتار در سازمان اشاره دارد.
آ کیون و همکاران ( )2014یادگیری سازمانی را اعمال رویکرد
فکر باز تعریف میکنند که به افزایش تمایل به ارزیابی نقادانۀ روال
عملیاتی سازمان و رسیدن به سازمانی گسترده و مشتریگرا منتج
میشود .گیلبرت و همکاران( )2007یادگیری سازمانی را ظرفیت
جمعی مبتنی بر فرایندهای شناختی و تجربی میدانند که شامل
کسب ،تسهیم و بهینهسازی دانش میشود.
سرمایۀ فکری :نخستین تالشهای مرتبط با مفاهیم سرمایۀ فکری
مرهون مطالعات فریتس ِمیکلب 2در سال  ۱۹۶۲است .اما ازلحاظ
تاریخی اولینبار ناسو ویلیام سینیور 3حدود  ۱۵۰سال پیش اظهار
داشت که اهمیت سرمایۀ فکری بهمراتب از همۀ سرمایههای مادی
فراتر رفته است ( .)European Commision, 2005ازاینرو،
سرمایۀ فکری مفهومی میانرشتهای است که فهم و درک آن در
رشتههای مرتبط با کسبوکار متنوعتر است (.)Huang, 2007
براساس نظر استوارت ( ،)1997سرمایۀ فکری شامل دانش،
اطالعات ،دارایی فکری و تجربه است که بسیاری از مواقع در
ثروتآفرینی سهم بسزایی دارد .بونتیس ( )1998سرمایۀ فکری را
اصطالح مبهم و پیچیدهای میداند که وقتی درک و از آن بهرهبرداری
ً
شود بعضا پایگاه منابع جدیدی را فراهم میسازد که ازطریق آن
سازمان به رقابت میپردازد .ماوردیس و کرمیزاجلی)2005( 4
سرمایۀ فکری را دارایی ناملموسی با پتانسیل خلق باارزش برای
سازمان و کل جامعه میداند .گازور و همکاران ( )2013این نوع
سرمایه را «مادۀ فکری»ای تعریف میکنند که برای خلق دارایی با
ارزش بیشتر شکل گرفته و حفظ شده و بهکار رفته است.

 .2پیشینۀ پژوهشی
گودمن و اسکات ( )2016در مقالۀ خود با عنوان «مدلهای
شایستگی برای ارزیابی تفکر راهبردی ،رهبران ،مدیران و سایر
1. Slater and Narver
2. Fritz Machlup
3. Nassau William Senior
4. Mavridis.& Kyrmizoglou
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کارکنان» با استفاده از مطالعۀ اولیۀ تفسیری نشان دادند که برای افزایش
ارزیابی تفکر راهبردی ،مدلهای شایستگیهای موجود و همچنین
مالحظات آن توانایی الزم را برای توسعۀ سازمان فراهم میآورند.
دافور و استین ( )2014در پژوهشی با عنوان «تفکر راهبردی
خالق و رهبری پایدار» نشان دادند که مشکالت در سازمان نه
بهسبب برنامهریزی راهبردی ضعیف بلکه بهسبب فقدان تفکر
راهبردی خالق پیش میآید.
جیت اسنا ( )2006در پژوهشی با عنوان «ارزیابی قابلیت
یادگیری سازمانی در بین مدیران و ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی
با عملکرد مؤسسه در هند» با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده
از معادالت ساختاری نشان داد که دو فاکتور سود و گردش مالی
مؤسسه که بیانگر عملکرد مؤسسه است پیشفاکتورهای قابلیت
یادگیری سازمانیاند.
رهی و رحیمپور ( )1397در مقالۀ خود با عنوان «بررسی رابطۀ
بین تفکر راهبردی ،رهبری تحولگرا و یادگیری سازمانی با فرایند
حمایت ایدۀ توسعۀ محصول جدید» ،با روش توصیفی ـ پیمایشی
از نوع همبستگی ،تأثیر مثبت فرایند اول در دوم را نشان دادند.
عالوهبرآن ،رهبری تحولگرا در یادگیری سازمانی نیز تأثیر مثبت
دارد ،ولی رابطۀ آن با تفکر راهبردی به تأیید نرسید .همینطور
یادگیری سازمانی نیز در تفکر راهبردی تأثیر مثبت دارد.
کریمی و عباسی ( )1396در پژوهش خود با عنوان «تبیین رابطۀ
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر راهبردی در کارشناسان
وزارت ورزش و جوانان ایران» با روش توصیفی ـ پیمایشی و ازنظر
هدف کاربردی نشان دادند که بین یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش با تفکر راهبردی رابطۀ معناداری وجود دارد.
اعتمادی و خدامی ( )1396در مقالهای با عنوان «بررسی تفکر
راهبردی در پیادهسازی مدل  EFQMبهواسطۀ یادگیری سازمانی
در حوزۀ ستادی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه» با هدف کاربردی
از نوع همبستگی ،با راهبرد کمی و با ابزار جمعآوری اطالعات
پیمایشی نشان دادند که هم تفکر راهبردی و هم یادگیری سازمانی
در استقرار  EFQMتأثیر مثبت دارد.
بنای شاهانی و محمدی فراز ( )1396در مقالهای با عنوان
«ارائۀ مدل سنجش تأثیر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی بر
نوآوری در صنعت بانکداری ایران» ،با روش توصیفی ـ تحلیلی،
نشان دادند بین همۀ مؤلفههای یادگیری سازمانی و نوآوری و
سازمانی صنعت بانکداری ایران ارتباط مثبتی وجود دارد.
عملکرد
ِ
ِ
عطاپور و همکاران ( )1394در پژوهش خود با عنوان «بررسی
رابطۀ بین تفکر راهبردی مدیران و سرمایۀ فکری با تعالی سازمان»
با رویکرد توصیفی و همبستگی و با هدف کاربردی نشان دادند که
بین تفکر راهبردی مدیران و سرمایۀ فکری با تعالی سازمان رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد.
محمدی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی
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جدول  :1ارزیابی مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر و مؤلفههای تفکر راهبردی ،یادگیری و نوآوری سازمانی

متغیر

تفکر راهبردی اثربخش

یادگیری سازمانی

سرمایۀ فکری

مؤلفه

گویه

تعداد گویه

تفکر سیستمی

1ـ6

6

0/781

عزم راهبردی

7ـ14

8

0/732

پیشروی براساس رویکرد علمی

15ـ17

3

0/816

فرصتطلبی هوشمندانه

18ـ24

7

0/788

تفکر در زمان

25ـ28

4

0/718

مهارتهای فردی

1ـ6

6

0/855

مدلهای ذهنی

7ـ12

6

0/747

چشمانداز مشترک

13ـ16

4

0/704

یادگیری تیمی

17ـ20

4

0/748

تفکر سیستمی

21ـ24

4

0/858

سرمایۀ انسانی

1ـ7

7

0/885

سرمایۀ ساختاری

8ـ18

11

0/798

سرمایۀ رابطهای

19ـ24

6

0/844

تأثیر یادگیری سازمانی در تفکر راهبردی» با رویکرد توصیفی
همبستگی نشان دادند که یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و
معنیداری در تفکر راهبردی دارد .از میان ابعاد یادگیری سازمانی
سه بعد تسهیم دانش ،تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی تأثیر
مثبت و معنیداری در تفکر راهبردی دارند.

 .3روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است و دادهها در آن
بهصورت مقطعی گردآوری شده است .زمان پژوهش سال 1397
و مکان آن استان قم است .جامعۀ آماری مطالعهشده در این تحقیق
 86نفر از کارکنان یکی از دستگاههای اجرایی در استان قم است .با
توجه به تعداد اندک جامعۀ آماری ،نمونهگیری به روش سرشماری
است؛ یعنی پرسشنامهها در بین همۀ کارکنان توزیع شد .ابزار
گردآوری دادهها شامل چهار پرسشنامه است :پرسشنامۀ اول شامل
متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،جنس ،تحصیالت و سمت)
است .پرسشنامۀ دوم مربوط به متغیر تفکر راهبردی اثربخش
است که از پرسشنامۀ استاندارد مدل جین لیدکا ( )1998گرفته
شده است .این پرسشنامه شامل پنج مؤلفۀ تفکر سیستمی ،عزم
راهبردی ،پیشروی براساس رویکرد علمی ،فرصتطلبی هوشمندانه
و تفکر در زمان ،و درنهایت  28گویه است .پرسشنامۀ سوم مربوط
به متغیر یادگیری سازمانی است که از پرسشنامۀ استاندارد نیفه
( )2001گرفته شده است .این پرسشنامه شامل پنج بعد مهارتهای
فردی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر

مقدار آلفای کرونباخ

0/861

0/881

0/923

سیستمی ،و درنهایت  24مؤلفه است .پرسشنامۀ چهارم مربوط
به متغیر سرمایۀ فکری است که از پرسشنامۀ استاندارد بونتیس
( )1998برگرفته شده است .این پرسشنامه شامل سه بعد سرمایۀ
انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی ،و درنهایت  24مؤلفه
است .برای سنجش روایی صوری و محتوایی این پرسشنامهها ده
نفر از اساتید و صاحبنظران در حیطۀ مدیریت دولتی آن را بررسی و
ً
تحلیل کردند .ضمنا استفاده از پرسشنامۀ استاندارد دلیلی بر روایی
محتوایی و صوری آن است .برای تعیین پایایی این پرسشنامه
ابتدا از سی نفر از کارکنان پیشآزمون گرفته شد که میزان آن قابل
قبول ارزیابی شد .بعد از اجرای پرسشنامه ،پایایی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ اندازهگیری شد که میزان آن برای متغیر تفکر راهبردی
 ،0/861برای متغیر یادگیری سازمانی  0/881و برای متغیر سرمایۀ
فکری برابر با  0/923بهدست آمد (جدول  .)1امتیازدهی پرسشنامه
ً
براساس طیف پنجگزینهای لیکرت و با گزینههای «کامال موافقم»،
ً
«موافقم»« ،نظری ندارم»« ،مخالفم» و «کامال مخالفم» سنجیده
شد .بنابراین ،هر گزینۀ مربوط به متغیرهای پژوهش حداقل یک و
ً
حداکثر پنج بود؛ یعنی برای گزینههای «کامال موافقم» امتیاز پنج،
«موافقم» امتیاز چهار« ،نظری ندارم» امتیاز سه« ،مخالفم» امتیاز
ً
دو و «کامال مخالفم» امتیاز یک ثبت شد .برای تحلیل دادههای
پژوهش آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزار SPSS22
ِ
استفاده شد .به این منظور ،از پارامترهای مرکزی و پراکندگی مانند
میانگین ،انحراف معیار و ضریب پراکندگی و نیز رگرسیون خطی
ساده بهرهگیری شد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (تفکر راهبردی ،یادگیری سازمانی و سرمایۀ فکری)

 .4مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مباحث نظری ،مدل مفهومی برای پژوهش فوق
ارائه گردید .در مدل مذکور ،مؤلفههای متغیر تفکر راهبردی
اثربخش ،که از مبانی نظری و براساس پرسشنامۀ استاندارد جین
لیدکا ( )1998استخراج شده است ،متغیر مستقل و مؤلفههای
متغیرهای یادگیری سازمانی براساس پرسشنامۀ استاندارد نیفه
( )2001و سرمایۀ فکری پرسشنامۀ استاندارد بونتیس ()1998
متغیر وابسته معرفی شدهاند (شکل .)1

 .5یافتهها
 .1-5یافتههای توصیفی

مشخصات نمونۀ موردبررسی :از  86نمونۀ مطالعهشده 100
درصد َمردند .ازنظر سنی  4نفر ( )% 9/6بین  20تا  30سال18 ،
نفر ( )% 20/9بین  30تا  40سال 46 ،نفر ( )% 53/4بین 41تا
 50سال 15 ،نفر ( )% 17/4بین  51تا  60سال و  3نفر ()%3/4
باالتر از  61سال داشتند .ازنظر تحصیالت  9نفر ( )%10/4زیر
دیپلم 6 ،نفر ( )%7دیپلم 5 ،نفر ( )% 5/8فوقدیپلم 23 ،نفر
( )% 26/7لیسانس 41 ،نفر ( )% 47/8فوقلیسانس و  2نفر
( )% 2/3دکترا دارند .نوع استخدام  45نفر ( )% 52/3رسمی،
 26نفر ( )% 30/2قراردادی 11 ،نفر ( )% 12/8پیمانی و  4نفر
( )% 4/7امریه است.

وضعیت تفکر راهبردی اثربخش :وضعیت متغیر تفکر راهبردی
اثربخش ازطریق پنج مؤلفۀ تفکر سیستمی ،عزم راهبردی،
پیشروی براساس رویکرد علمی ،فرصتطلبی هوشمندانه و تفکر
ً
در زمان و از دامنههای  1تا « 1/5کامال مخالفم» 1/6 ،تا 2/5
«مخالفم» 2/6 ،تا « 3/5نظری ندارم» 3/6 ،تا « 4/5موافقم»

ً
و  4/6تا « 5کامال موافقم» سنجیده شده است .نتایج در جدول
 2ارائه شده است .این نتایج نشان داد که وضعیت این متغیر
بهصورت  14نفر ( )% 16/3موافق 69 ،نفر ( )% 80/2بینظر و 3
ف است .بنابراین ،نمرۀ نهایی مشخص کرد که
نفر ( )%3/5مخال 
سطح ارزیابی متغیر تفکر راهبردی اثربخش ،همراه با همۀ مؤلفهها
و گویههای آن در بین کارکنان یکی از دستگاههای اجرایی استان
قم ،با توجه به طیف پنجسطحی لیکرت ،در دامنۀ  2/6تا 3/5
یعنی سطح بینظر (متوسط) قرار دارد .همچنین شاخص ضریب
پراکندگی نشان میدهد کمترین نابرابری در توزیع پاسخها و یا
ادراک جمعیت نمونه مربوط به مؤلفۀ عزم راهبردی ( )0/193و
بیشترین انحراف یا نابرابری در توزیع مربوط به مؤلفۀ تفکر در
زمان ( )0/294است.
وضعیت یادگیری سازمانی :وضعیت متغیر یادگیری سازمانی
ازطریق پنج مؤلفۀ مهارتهای فردی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز
مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی و از دامنههای  1تا 1/5
ً
«کامال مخالفم» 1/6 ،تا « 2/5مخالفم» 2/6 ،تا « 3/5نظری
ً
ندارم» 3/6 ،تا « 4/5موافقم» و  4/6تا « 5کامال موافقم» سنجیده
شده است .نتایج در جدول  3ارائه شده است .این نتایج نشان داد که
وضعیت این متغیر بهصورت  5نفر ( )% 5/8موافق 63 ،نفر (73/3
 )%بینظر و  18نفر ( )% 20/9مخالف است .بنابراین ،نمرۀ نهایی
مشخص کرد که سطح ارزیابی متغیر یادگیری سازمانی ،همراه با
همۀ ابعاد و مؤلفههای آن ،با توجهبه طیف پنجسطحی لیکرت ،در
دامنۀ  2/6تا  3/5یعنی سطح بینظر (متوسط) قرار دارد .همچنین
شاخص ضریب پراکندگی نشان میدهد کمترین نابرابری در توزیع
پاسخها و یا ادراک جمعیت نمونه مربوط به مؤلفۀ مدلهای ذهنی
( )0/116و بیشترین انحراف یا نابرابری در توزیع مربوط به مؤلفۀ
تفکر سیستمی ( )0/281است.
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جدول  :2توزیع مقادیر متغیر تفکر راهبردی اثربخش
ً
کامال
نظری
جمع
مخالفم
موافقم
مخالفم
ندارم

میانگین
سطح

تعداد

2

36

41

7

-

86

3/38

درصد

2/3

41/9

47/7

8/1

-

100

متوسط

تعداد

-

24

52

10

-

86

3/16

درصد

-

27/9

60/5

11/6

-

100

متوسط

تعداد

9

47

23

7

-

86

3/67

درصد

10/5

54/7

26/7

8/1

-

100

خوب

تعداد

-

3

50

33

-

86

2/65

درصد

-

3/5

58/1

38/4

-

100

متوسط

تعداد

2

20

35

27

2

86

2/91

درصد

2/3

23/3

40/7

31/4

2/3

100

متوسط

تعداد

-

14

69

3

-

86

3/12

درصد

-

16/3

80/2

3/5

-

100

متوسط

ً
کامال
موافقم

شرح

تفکر سیستمی
عزم راهبردی
رویکرد علمی
فرصتطلبی
هوشمندانه
تفکر در زمان
تفکر راهبردی
(میانگین)

مهارتهای فردی
مدلهای ذهنی
چشمانداز مشترک
یادگیری تیمی
تفکر سیستمی
یادگیری سازمانی
(میانگین)

0/671

0/195

0/610

0/193

0/773

0/218

0/548

0/206

0/857

0/294

0/428

0/137

جدول  :3توزیع مقادیر متغیر یادگیری سازمانی

ً
کامال
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

ً
کامال
مخالفم

جمع

میانگین
سطح

تعداد

1

34

45

6

-

86

3/34

درصد

1/2

39/5

52/3

7

-

100

متوسط

تعداد

-

8

75

3

-

86

3/05

درصد

-

9/3

87/2

3/5

-

100

متوسط

تعداد

1

18

61

6

-

86

3/16

درصد

1/2

20/9

70/9

7

-

100

متوسط

تعداد

7

37

41

1

-

86

2/58

درصد

8/1

43

47/7

1/2

-

100

ضعیف

تعداد

1

14

36

34

-

86

2/76

درصد

1/2

16/3

41/9

39/5

-

100

متوسط

تعداد

-

5

63

18

-

86

2/84

درصد

-

5/8

73/3

20/9

-

100

متوسط

شرح

انحراف معیار

ضریب
پراکندگی

وضعیت سرمایۀ فکری :این متغیر براساس سه مؤلفۀ سرمایۀ
انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی و از دامنههای  1تا
ً
« 1/5کامال مخالفم» 1/6 ،تا « 2/5مخالفم» 2/6 ،تا « 3/5نظری
ً
ندارم» 3/6 ،تا « 4/5موافقم» و  4/6تا « 5کامال موافقم» سنجیده
شده است .نتایج در جدول  4ارائه شده که نشان میدهد وضعیت
این متغیر بهصورت  45نفر ( )% 52/3موافق 35 ،نفر ()% 40/7
بینظر و  6نفر ( )% 7مخالف است .بنابراین ،نمرۀ نهایی مشخص

انحراف
معیار

ضریب پراکندگی

0/628

0/188

0/354

0/116

0/55

0/174

0/659

0/255

0/777

0/281

0/494

0/173

میکند که سطح ارزیابی متغیر سرمایۀ فکری ،همراه با همۀ ابعاد
و مؤلفههای آن ،با توجه به طیف پنجسطحی لیکرت ،در بین
دامنۀ  2/6تا  3/5یعنی سطح بینظر (متوسط) قرار دارد .همچنین
شاخص ضریب پراکندگی نشان میدهد کمترین نابرابری در توزیع
پاسخها و یا ادراک جمعیت نمونه مربوط به مؤلفۀ سرمایۀ انسانی
( )0/173و بیشترین انحراف یا نابرابری در توزیع مربوط به مؤلفۀ
سرمایۀ ساختاری ( )0/246است.
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جدول  :4توزیع مقادیر متغیر سرمایۀ فکری
ً
کامال
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

ً
کامال
مخالفم

جمع

تعداد

2

50

30

4

-

86

3/58

درصد

2/3

58/1

34/9

4/7

-

100

متوسط

تعداد

-

53

25

2

6

86

3/45

درصد

-

61/6

29/1

2/3

7

100

متوسط

تعداد

-

14

55

17

-

86

2/96

درصد

-

16/3

64

19/8

-

100

متوسط

تعداد

-

45

35

6

-

86

3/45

درصد

-

52/3

40/7

7

-

100

متوسط

شرح

سرمایۀ انسانی
سرمایۀ ساختاری
سرمایۀ ارتباطی
سرمایۀ فکری
(میانگین)

میانگین
سطح

انحراف
معیار

ضریب
پراکندگی

0/622

0/173

0/849

0/246

0/602

0/203

0/626

0/181

 .2-5یافتههای استنباطی

اثرگذاری تفکر راهبردی در یادگیری سازمانی :برای
اهبردی اثربخش
تفکر ر
متغیر
اثرگذاری
تجزیهوتحلیلکردن
ِ
ِ
ِ
ِ
در یادگیری سازمانی از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شده

است .جدول  5میزان  Rیا تغییرات را بین متغیرهای مستقل و
متغیر وابسته در مدل رگرسیون خطی نشان میدهد.

جدول  :5میزان  Rبهدستآمده برای متغیرهای مستقل
میزان R

0/124a

 Rمربع تعدیلشده

 Rمربع
0/015

انحراف از خطای تعدیلشده
3/26

0/004

 :Constantمتغیرهای پیشبینیکننده :تفکر راهبردی اثربخش

با توجه به جدول  5مشخص میشود که متغیرهای مستقل یا
پیشگوکننده به میزان شدت تأثیر  0/004ممکن است در وضعیت
متغیر وابسته تأثیر بگذارد .انحراف از خطای تعدیلشده برای
تغییرات فوق به میزان  3/26است که میزان تغییرات متغیر وابسته
براثر متغیرهای مستقل و سایر عواملی (متغیرهای جانبیای) را
نشان میدهد که امکان دارد در آن تأثیر بگذارد.
نتایج دیگری که از مدل رگرسیون برای تحلیل یادگیری سازمانی
بهدست آمد مربوط به روند پیشبینی عملکرد فوق است .بدین
منظور ،جدول  6نشان میدهد که برای ضریب ثابت ( 71/1 )aو
مقدار  )B) bبرای متغیر تفکر راهبردی اثربخش  0/043بهدست

آمده است .با توجه به این نتایج ،مشخص میشود که متغیر تفکر
راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی تأثیر ندارد .درنهایت با
توجه به مقدار  )B) bبرای متغیر مستقل میتوان بیان کرد که
تأثیر تفکر راهبردی اثربخش ،با میزان  ،)0/256( P-valueدر
یادگیری سازمانی معنیدار نیست.
اثرگذاری تفکر راهبردی در سرمایۀ فکری :برای تجزیهوتحلیل
اثرگذاری متغیر تفکر راهبردی اثربخش در سرمایۀ فکری از مدل
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .جدول  7میزان  Rیا
تغییرات را بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در مدل رگرسیون
خطی نشان میدهد.

جدول  :6پیشبینی شدت تأثیرگذاری تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری کارکنان

ضرایب
B

Std. Error

ضرایب استانداردشده
Beta

t

P-value

Constant

71/1

3/369

-

21/1

0/000

تفکر راهبردی

0/043

0/038

0/124

1/144

0/256

مدل

1

ضرایب استانداردنشده

a

 .aمتغیر وابسته :یادگیری سازمانی
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جدول  :7میزان  Rبهدستآمده برای متغیر مستقل
R

 Rمربع

 Rمربع تعدیلشده

انحراف از خطای تعدیلشده

0/278a

0/077

0/066

10/81

میزان

 :Constantمتغیرهای پیشبینیکننده :تفکر راهبردی اثربخش

با توجه به جدول  7مشخص میشود که متغیرهای مستقل
یا پیشگوییکننده به میزان شدت تأثیر  0/066ممکن است در
وضعیت متغیر وابسته تأثیر بگذارد .انحراف از خطای تعدیلشده
برای تغییرات فوق به میزان  10/81است که نشاندهندۀ میزان
تغییرات متغیر وابسته براثر متغیرهای مستقل و سایر عواملی
(متغیرهای جانبیای) است که ممکن است در آن تأثیر بگذارد.
نتایج دیگری که از مدل رگرسیون برای تحلیل سرمایۀ فکری
بهدست آمد مربوط به روند پیشبینی عملکرد فوق است .بدین

منظور ،جدول  8نشان میدهد که ضریب ثابت ( )aبرابر با 52/3
و مقدار  )B) bبرای متغیر تفکر راهبردی اثربخش برابر با 0/332
بهدست آمده است .با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص میشود
که متغیر تفکر راهبردی اثربخش در سرمایۀ فکری تأثیر دارد.
درنهایت ،با توجه به مقدار  )B) bبرای متغیر مستقل ،میتوان بیان
کرد که تأثیر تفکر راهبردی اثربخش با میزان )0/009( P-value
در سرمایۀ فکری کارکنان معنیدار است.

جدول  :8پیشبینی شدت تأثیرگذاری تفکر راهبردی اثربخش در سرمایۀ فکری

ضرایب
مدل

1

ضرایب استانداردنشده

B

Std. Error

a

ضرایب استانداردشده
Beta

t

P-value

Constant

52/3

11/16

-

4/68

0/000

تفکر راهبردی

0/332

0/125

0/278

2/65

0/009

 .aمتغیر وابسته :سرمایۀ فکری

نتیجهگیری
تفکر راهبردی اثربخش شکلدادن و نظامدادن به آشفتگیهاست؛
یعنی فرد با تفکرهای راهبردی اثربخش قادر خواهد بود در ذهن
خود نظم و هماهنگی برقرار کند و تفکرش را انسجام بخشد .برای
نظمدادن به آشفتگیها و پاسخگویی به نیازهای محیطی الزم است
تغییر بنیادی در شیوۀ تفکر ایجاد کند .بدین منظور ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی آثار تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی و
سرمایههای فکری کارکنان تدوین شده است .نتایج بیانگر آن است
که سطوح ارزیابی متغیرهای تفکر راهبردی اثربخش ،یادگیری
سازمانی و سرمایۀ فکری ،همراه با همۀ مؤلفهها و گویههای آنها،
بهترتیب در این دامنهها قرار دارد 2/6 :تا  3/5یعنی سطح بینظر
(متوسط)؛  2/6تا  3/5یعنی سطح بینظر (متوسط) و  2/6تا 3/5
یعنی سطح بینظر (متوسط) .نتایج استنباطی بیانگر این است که
تأثیر تفکر راهبردی اثربخش با میزان  )0/256( P-valueدر
یادگیری سازمانی کارکنان معنیدار نیست .همچنین تأثیر تفکر
راهبردی اثربخش با میزان  )0/009( P-valueدر سرمایۀ فکری
کارکنان معنادار است.

بنابراین ،راهبردیفکرکردن اعضای سازمان به برتری سازمان
در بازار رقابت ،تسهیل در دستیابی به چشماندازها و همچنین
واردشدن به حوزههای جدید و خلق ارزشهای نو برای سازمان
و ذینفعان منتهی خواهد شد .کارکنان دارای تفکر راهبردی
اثربخش با آگاهی و درک درست از محیط پیرامون و عوامل مؤثر
درونی و بیرونی سازمان و تحلیل فاکتورهای تأثیرگذار اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فناورانه بر کل سازمان میتوانند راهحلهای
مناسب برای رسیدن به اهداف را استنباط کنند و برای دستیابی به
بهرهوری و توسعۀ سرمایۀ فکری گامهای مؤثری بردارند.
در این پژوهش تأثیر تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری
سازمانی تأیید نشد .نتیجۀ مطالعات محمدی و همکاران ()1392
نشان داد که یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی در تفکر راهبردی دارد.
شاید بتوان با توجه به نتایج تحقیق و پژوهش محمدی و همکاران
عنوان کرد که یادگیری سازمانی است که زمینه و شرایط الزم را
برای تحقق تفکر راهبردی فراهم میکند و تفکر راهبردی نیز در
توسعۀ سرمایههای فکری تأثیر میگذارد ،زیرا با توجه به پیشینۀ
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تحقیق و مطالعات بیانشده در این پژوهش ،یادگیری سازمانی
بستر و شرایط الزم را برای بروز نوآوری و به دنبال آن بهبود
عملکرد و مزیتهای رقابتی فراهم میآورد و باعث غنا ،ارتقایابی
و روزآمدشدن پایگاه دانش سازمانی میشود .توکلی و همکاران
( )1394برآناند که تغییر سازمانی مستلزم تفکر راهبردی
اثربخش ،و وجود شرایط و ظرفیت تغییر نیازمند وجود یادگیری
سازمانی ( )Judge, 2011است ،چراکه یادگیری سازمانی با خلق
و ایجاد ایدههای جدید باعث بهبود عملکرد میشود .همچنین
شناسایی و اندازهگیری سرمایۀ فکری برای سازمانها بهمنظور
افزایش تفکر راهبردی ،حفظ مزایای رقابتی و تولید ارزش افزودۀ
ً
آتی امری حیاتی است .کامال واضح است که عوامل مرتبط با
سرمایۀ فکری در بهرهوری و سودآوری سازمانها تأثیر میگذارد.
اجرای این تحقیق با محدودیتهایی مواجه بود که به کاهش
قدرت تعمیمپذیری نتایج منتهی میشد ،محدودیتهایی مانند
جامعۀ آماری اندک که خود مانعی برای بهکارگیری روش مدلیابی
معادالت ساختاری بود ،چون در روششناسی مدلیابی معادالت
ساختاری تعیین حجم نمونه ممکن است بین  ۵تا  ۱۵مشاهده
به ازای هر متغیر اندازهگیریشده تعیین شود ()5Q < n < 15Q
که در آن  Qتعداد متغیرهای مشاهدهشده یا تعداد گویههای
(سؤاالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است (هومن.)1397 ،
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه با سؤاالت بسته استفاده شده
است که برای پژوهشهای عمیق و ریشهیابیها کارآمد نیست.
احتمال درکنشدن مفاهیم و محتوای پرسشها و ایجاد ابهام
برای پاسخگو وجود دارد و درنهایت ،بهعلت وسیعبودن عرصۀ
پرسشگری و مشارکت افراد گوناگون در ردهها و سطوح مختلف
سازمانی ،امکان خطا وجود دارد که موجب کاهش روایی و پایایی
این روش میشود.
در پایان با توجه به نتایج حاصلشده پیشنهادهای کاربردی و
اجرایی زیر ارائه میگردد:
ـ با بررسی الگوی تفکر راهبردی جین لیدکا میتوان اظهار داشت
که کارکنان سازمانها با توجه به این الگو عادات ذهنی و نگرش
خود را بهسوی تفکری ارزشآفرین سوق دهند که منجر به خلق
مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
ـ برای تقویت ُبعد تفکر بهموقع برنامهریزیهای مدون انجام
شود و در مورد نحوۀ دستیابی و کاربرد تفکر راهبردی در مدیریت
سازمان کارگاه برگزار گردد.

ـ با ایجاد ساختار سازمانی یادگیرنده و بهرهگیری از شبکۀ همکاری
جدید کارآفرینانه تسهیل شود.
بینسازمانی جذب و خلق دانش
ِ
ِ
ـ به رفتارهایی که به انتقال و نشر دانش در سازمان کمک میکنند
و حاکی از جو یادگیری و یاددهی حاکم بر کارکنان سازماناند

41

تشویق شود و اهمیت آنها مد نظر قرار گیرد.
ـ از آنجا که توجه به سرمایۀ فکری برای ادامۀ حیات در بازار
جهانی رقابتی کنونی ضروری است ،مدیران سازمان به مدیریت
صحیح سرمایۀ فکری بپردازند.
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Analyzing the Effects of Effective Strategic Thinking on
Organizational Learning and Intellectual Capital of Employees,
(Case Study: One of the Executive Agencies of Qom Province)
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Abstract

Strategic thinking is now recognized as a winner in many different economic and social fields,
and the emphasis is placed on the need for staff to be equipped with an important tool called
effective strategic thinking in order to enhance organizational learning and expand intellectual
capital with it. This research was designed to investigate the effect of effective strategic thinking
on organizational learning and intellectual capital of employees. The research method was
descriptive-survey. Data were collected by a library study method for reviewing the literature
and field research using three standard questionnaires and analyzed by SPSS software 22. The
sampling method used is a census method that the total population of 86 people was considered as
a statistical sample. Findings of the research show that effective strategic thinking on intellectual
capital has a positive and significant effect among employees of Qom province planning and
management organization, but it has no significant effect on organizational learning. So, managers
with effective strategic thinking and their five-dimensional indicators can enhance their strategic
thinking ability and skill and help develop their intellectual capital in the organization.
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