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 چکيده

می  تاثیر تفکر استراتژیک بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان    هدف این پژوهش،
سیرجان بود که تعداد کل    آزاد جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان دانشگاه  باشد.  

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.   80نفر می باشد و براساس فرمول کوکران، تعداد    110آنها  

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه  

،  0/ 95روایی پرسشنامه تفکر استراتژیک  استفاده شد.  تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان  
پرسشنامه توانمند سازی   پرسشنامه تفکر    96/0روایی  میزان پایایی  همچین  باشد.  می 

می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده    88/0یی پرسشنامه توانمند سازی  ، روا92/0استراتژیک  

ها و بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاکی از  

آن است که بین تفکر استراتژیک و توانمند سازی در بین کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان رابطه  
 معنی دار وجود دارد.

شهرستان  :واژگان کليدي آزاد،  دانشگاه  کارکنان،  سازی  توانمند  استراتژیک،  تفکر 
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 الهام عليرضازاده گلزاري

 .کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 

  :نام نویسنده مسئول

 الهام عليرضازاده گلزاري

 بررسی تاثير تفکر استراتژیک بر توانمند سازي 

 کارکنان دانشگاه آزاد سيرجان

 03/09/1400  :تاریخ دریافت

 24/11/1400 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
بوده اید و چگونه به موقعیت کنونی خود رسیده اید   به این موضوع که در گذشته کجا  تجزیه و تحلیل استراتژیک مربوط 

راتژیکی  در آینده به آن دست یابد بیشتر به تفکر است ددارلزوماً راه شما را به سوی آینده مشخص نمی کند، هدفی که سازمان قصد  

(  (.  1389،  رالفبستگی دارد 

استراتژیک ارائه  برخی از متخصصین از جمله مینتزبرگ، هامل و دیگران کوشیده اند تا ویژگی های روشنی از مفهوم تفکر 

برای دیدن آن تعلیم داده شده دهند. زمانی که نوبت به استراتژی می رسد بیشتر اوقات مردم تنها چیزی را   می بینند که ذهن 
 .(2013)کوفمان و همکاران،   است

دیرین روش های  به سوی  نبوده اند باز هم  زمانی که خیلی موفق  گردند. چالش  ه کار و به سبک های قدیمی باز میافراد، 

دهیم که تفکرمان فراتر از محدوده جاری خود  اصلی آن است که عادت های دیرینه و اعتقادات نابارور را از دست بدهیم و اجازه ن
برای افرادی که در رأس قرار دارند و   پیدا کند. برخی می اندیشیده اند که تفکر استراتژیک  به داخل زمینه های جدید گسترش 

بهبود کیفیت مدیران عالی اعضای هیئت مدیره است، ولی تفکر استراتژیک فراتر از فرایندی است که در این سطح اعمال می شود.  

باید به آن توجه شود )  (.1390،  کن ایچی اومیتفکر در هر سطحی الزم است و 

در دنیای متغیر امروز که سیل عظیمی از اطالعات در زمانی اندک به وجود می آید و محیط پیرامونمان در چشم به هم زدنی 
به کمک تفکر استراتژیک  است که می توان تغییرات و نیازهای بازار را به درستی  دچار خواسته ها و نیازهای جدید می شود، تنها 

و زودتر از رقیبان تشخیص داد، تا با پاسخگویی مناسب به آن ها سهم خود را در بازار حفظ نمود و شاید در پله ای باالتر با تعریف 

استراتژیک اشاره شد دیگر گمان  پارادایم های جدید برای مشتریان، سود سرشاری را نصیب سازمان نمود. حال که به اهمیت تفکر
ببینند و  نمی رود ضرورت وجود متفکران استراتژیک در بطن سازمان بر کسی پوشیده باشد. مدیرانی که بتوانند آینده را متفاوت 

 (.1387ینده را خلق نمایند )ایران زاده و صادقی، م نمانند، مدیران با فراستی که آدر مواجه با آن ناکا

  کارکنان  نفس کفایت  و  سرنوشت تعیین  حق  افزایش  با که مدیریتی تکنیک  و  استراتژی گونه  هر معتقدند  کاننگو  و پانچر

 (.1392سالجقه و نامی، ) داشت  خواهد  پی در را آنها سازی توانمند شود منجر

 فردی های توانمندی و ها  ظرفیت از  بهینه استفاده  و  کارکنان وریبهره افزایش برای موثر های  تکنیک  کارکنان توانمندسازی

  زمره در  افزایی  توان هایبرنامه آید، میان به  سخن  وریبهره  و کیفیت  هرگاه از .است  سازمانی  اهداف  راستای  در  آنان  گروهی  و

  تلقی  دوسویه  ارتباط  یک  توان می  را  سازمانی تفکر استراتژیک و  توانمندسازی  توسعه گیرد.می  قرار  موضوع  ناپذیر تفکیک اعضای
 مسئولیتهای  انجام برای  کارکنان تخصصی دانش سطح بهبود و اختیارات و  وظایف تعیین  هامسئولیت  تحلیل  به ترتیب  بدین کرد.

  ذهنی مدل  شما  از  را کارکنان  بلکه. انجامید  خواهد  وریبهره بهبود نهایتاً  و سازمان  کاری  و  توان  ارتقای به  تنها نه شده تعریف

 های برنامه  دیگر طرف  از  سازد می  برخوردار نیز بود  خواهند  جدید  های حل  راه و  ها ایده پذیرای  همواره که  پویا  و  پذیر انعطاف

 .(1386گردد )هداوند،    می  کارکنان  و  مدیریت مسئولیت در تغییر موجب تواناسازی

 

 بيان مساله
قراردارند تنها یک مزیت رقابتی پایدار می تواند در دنیای امروز و در شرایطی که عوامل مزیت ساز رقابتی در جریان تحوالت  

عوامل به وجود آورد که این امر وجود تفکر استراتژیک را در سازمان های   نسبت به تشخیص مستمر این  فهم و بصیرت الزم را 

هند. روش دوقتی سازمان با مشکالت جدید مواجه می شود راه حل قدیمی کارایی خود را از دست می .امروز حیاتی می سازد
این زمینه تفکر   برد. در  باال می  سازمان را  بدیع، کارایی و اثربخشی  با خلق راهکارهای  که  ذهنی مدیران است  و تحول  تفکر 

است که می تواند سازمان را نسب به وضعیت موجود آن برتری بخشد  استراتژیک می تواند راه گشا باشد. این نوع تفکر رویکردی

بیشتری از منافع   این تفکر یک مهارت حساتی مدیریت در هزاره جدید است. مهارتی که الزمه  .نصیب آن سازدرا  بازار و سهم 
بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است ) اثربخش نبودن   1980در اواسط دهه  (.1389رالف،  توانمند سازی سازمان برای 

بسیاری از متخصصان این  باشند. در فرایند برنامه ریزی استراتژیک  بر لزوم تفکر استراتژیک تاکید داشته  زمینه را هدایت کرد تا 

پارادایم استراتژی با ظهور تفکر استراتژیک تکامل بیشتری پیدا کرد تا به طرح ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک   1990دهه 
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یک  اتژیک و سپس به تفکر استراتژه مدیریت استررح ریزی استراتژیک بطکمک و آن ها را تسهیل کند. تکامل پارادایم استراتژی از  

با سطوح باالتری از    1984و به ویژه از    1950و اجتماعی است که از آغاز آن در اواسط دهه   بازتابی از تغییرات اقتصادی، فناوری

)لشک با نیازهای جدیدی رو به رو کرد  در سازمان ها را  تفکر  (.1390بلوکی،   ربی ثباتی در محیط اوج گرفت و فرایند استراتژی 
بیش از توجه به روندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری بوده و مدیرانی را می طلبد که همبستگی این  استراتژیک چیزی 

نظر موثر است   .عوامل را تشخیص دهند تفکر استراتژیک، مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد 

نیست و چرا  و کدام یک  (.2009  ،لیدتکا)  موثر 

 نیروی  انرژی بر عالوه سازمان ها این  در.  اندکرده پیدا سنتی  های سازمان  از متفاوت شکلی یکم  و بیست سده هایسازمان
 نخواهد   مناسب  کنترلی دستوری مراتب  سلسله های روش  تنها  نه شرایط  این تحت  گردد.  می  مدیریت  نیز  کارکنان  خالقیت و تفکر

 هستند  کردن  با کامال  که هاییتیم  و  اقدام سریع  خود مشکالت حل برای و  دهند  نشان  عمل  ابتکار  خودشان  باید  کارکنان  بلکه  بود

  است انگیزشگفت  دستاوردهای به  است برایت  افراد  درونی نیروی  کردن  آزاد معنایی  نگاه  از  توانمندسازی  کنند.  می  نقش  ایفای
 (.  1995 کوبی،  مک)

  مدیریتی  خود توانایی  دارای که کارکنانی پرورش  لزوم .کنندمی طلب  آن  اختیارات  و انسانی منابع به  نو نگاهی  امر  همین

  خود سوی  به  را  مدیریت صاحبنظران از بسیاری  توجه  جدید  پارادایم  یک  عنوان  به انسانی  نیروی توانمندسازی  که  شده  باعث  باشد

 .نماید جلب

  پرورش  با  توانمندسازی. شد  خواهند  منتفع  توانمندسازی  مزایای  از  دو  هر کارکنان  و مدیران  که  است  باور این  بر کوبرگ

 ها   مهارت و ها توانایی  تا آورد  خواهد وجود به را  فرصت این  کارکنان  برای  عمل  آزادی آوردن  وجود  به با و  نفس  کفایت  احساس

 امکان  مدیران به  توانا و انگیزه با کارکنان پرورش با  توانمندسازی دیگر  سوی  از. گردد  فراهم سازمان  اثربخشی موجبات  و بهبود
 (.2010  کوبرگ،) دهد  نشان تر مناسب و تر سریع  العملعکس خود از  رقابتی محیط  پویایی  برابر در تا  داد خواهد

.  دهد   می  گیری  تصمیم قدرت  افراد به که نگرند می دیدگاه  این  از  توانمندسازی به مدیران  از  بسیاری  نویسد:می بالنچارد

  توانمندسازی  همچنین. دارد می  کار هر  اجرای برای شرط  و  قیدبی  آزادی   کسب را سازی  توانمند از  منظور  نیز  کارکنان  از بسیاری

 این   و  است بخشیدن قدرت  معنای به  توانمندسازی. است  انگیز  شگفت  دستاوردهای  کسب  برای  افراد  درونی  نیروی  کردن  آزاد
  و شور افراد در شوند چیره خود  درماندگی و ناتوانی  بر و  بخشد بهبود را خود  نفس  به  اعتماد  احساس تا  کنیم کمک  افراد  به  یعنی

 (. 2003  بالنچارد،) کنیم بسیج وظیفه انجام برای را  آنان درونی های انگیزه و  ایجاد  فعالیت شوق

. است  توسعه  فرآیند  توانمندسازی  است.  کارکنان  به  قانونی  قدرت  و  رسمی  اختیارات  واگذاری  حقیقت  در  توانمندسازی
  سازدمی قادر را آن شود  می  کارکنان اجتماعی و سیاسی بینش  ارتقای مشکل حل برای کارکنان توان  افزایش  باعث  که فرآیندی

 (.2003 رایت،  کارت) درآورد خود کنترل  تحت و کنند  شناسایی را محیطی عوامل تا

 مفهوم  یک عنوان  به. است سازمانیبرنامه یک  و رفتارها  از مجموعه یک  مفهوم، یک توانمندسازی(  2003)  راپیلی  نظر به

  خودگردان  های گروه  کردن  سهیم  معنی  به  رفتارها از  مجموعه  یک  عنوان  به  مرئوسان  به  گیری تصمیم  اختیار اعطای  از است  عبارت
 به  و  بهبود  آزادی برای بیشتری فرصت کار نیروی  کل  به سازمانی  برنامه  یک  عنوان  به و خود  ای حرفه  سرنوشت تعیین در  افراد و

 (.1383  دسترنج،) کندمی اعطا  سازمانشان و خود صالح و خیر جهت در  آنان  بالقوه  توان و دانش و هامهارت کارگیری

 .است شده  مطرح محققین برخی توسط  توانمندسازی مورد در  دیدگاه دو

 مرزهای  درون  در  گیری  تصمیم  در  اختیار  تفویض  توانمندسازی  باورند  این  بر  محققین  و  مدیران:  مکانیکی  دیدگاه: الف  

 .بپردازد خود کارهای ارزیابی  که  باشد می  افراد  به مسئولیت  واگذاری و مشخص

 درک تغییرات، ایجاد  و توسعه  خطرپذیری، توانایی  توانمندسازی که  باورند این بر  محققین و مدیران: ارگانیکی  دیدگاه: ب 
 (.1383  رضایی،)  باشد می  افراد  عملکرد تعیین و مشارکتی کارهای انجام  به  افراد تشویق جهت تیم ساخت کارمندان،  نیاز

 تفکر استراتژیک با توانمند سازی  بین  آیالذا با توضیحات ارائه شده می توان گفت سوال اصلی تحقیق به این صورت است که  

 وجود دارد؟  رابطه شهر سیرجان آزادکارکنان دانشگاه 
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 فرضيه هاي تحقيق
 .رابطه وجود داردتوانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان  بین تفکر استراتژیک با   -

 .رابطه وجود داردتوانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان  بین تفکر خالق با   -

 .رابطه وجود داردتوانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان  بین تفکر سیستمی با   -

 .رابطه وجود داردتوانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد سیرجان  بین تفکر چشم انداز با   -

 

  تحقيق روش

پژوهش توصیفی صدد    -روش  و این که محقق در  پژوهش  به ماهیت موضوع  حاضر با توجه  پژوهش  همبستگی است. در 
توصیفی است و با توجه به می باشد، روش پژوهش   تفکر استراتژیک و توانمند سازی کارکنانتوصیف شرایط و وضعیت موجود در  

بین    اشیم، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.متغیر مذکور می ب دواین که به دنبال یافتن روابط 

بوده، که بنا بر اطالعات    1397سیرجان در سال   آزاددر پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کارکنان دانشگاه 
 نفر می باشد.    80نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با    110به دست آمده تعداد کل کارکنان در حدود 

توانمند پرسشنامه    -2سوال،    21با    تفکر استراتژیکپرسشنامه    -1ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد.  

پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه ای لیکرت و در طیف )بسیار زیاد،   دوسوال مورد استفاده قرار گرفت. هر  20با   سازی کارکنان

 شده اند.و بسیار کم( تنظیم شده  زیاد، متوسط، کم 
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی،  

های آماری: آزمون کلمـوگروفـ  اسـمیرنف   های پژوهش از روش  منظور آزمون فرضیه  به درصد، واریانس، انجراف معیار، میانه، ... و

نرمال یا غیر نرمال بودن جامعـه، ضـریب همبسـتگیب پیرسون اسـپیرمن    رای تشخیص  بین متغیرها و  و  بـرای آزمـون ارتباط 
در صورت امکان ارایه مدل رگرسیونی  بر متغیر وابسته و  پژوهش  متغیرهای مستقل  بررسی اثر  روش رگرسیون چندگانه برای 

 .مرتبط، استفاده شده است
استفاده از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف مشخص شد، جامعه غیـر نرمال است. در این پژوهش با توجه به غیر نرمال بودن  با  

استفاده شده اسـت. نتـایج در جـدول   و پیرسون توزیع، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پـژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن
 .قابـل مشـاهده است زیر

 

 یافته ها
 نتایج آزمون فرضيه هاي پژوهش

 

 متغير
ضریب همبستگی 

 پيرسون

ضریب همبستگی 

 اسپيرمن

عدد معنا 

 داري
 نتيجه گيري

تفکر استراتژیک 

 و توانمند سازی
517/0 474/0 000/0 

رابطه مثبت و 

 معنادار

تفکر خالق و 

 توانمند سازی
431/0 449/0 000/0 

رابطه مثبت و 

 معنادار

تفکر سیستمی و 

 توانمند سازی
430/0 398/0 000/0 

رابطه مثبت و 

 معنادار

تفکر چشم انداز و 

 توانمند سازی
372/0 361/0 000/0 

رابطه مثبت و 

 معنادار
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 بحث و بررسی

بوده است. پرسشنامه بین آن ها توزیع  دانشگاه آزاد شهرستان سیرجاننفر از کارکنان   80جامعه آماری تحقیق متشکل از 
گردید که پس از جمع آوری و استخراج اطالعات به تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته شد. در  

و توانمند سازی کارکنان دانشگاه مطرح شده است که بر اساس فرضیات به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک   چهارتحقیق حاضر 

رابطه مثبت و معنادار   و توانمند سازی کارکنانپرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین تفکر استراتژیک   شهر سیرجانآزاد 

 وجود دارد. 
 دهد، می افزایش را نهاآ یا نماید می بیشتر را نوآوری آنان از استفاده مانند کارکنان رفتارهای و اداراکات تفکر استراتژیک، 

 .کند منتقل آن به هم و کرده دریافت محیط از هم را منابع و باشد در تعامل محیط با باید بقا برای که است سیستمی سازمان

هنگامی  چهار این از یکی اگر و شود توزیع سازمان در ها پاداش و دانش اطالعات قدرت، آید که می بوجود تفکر استراتژیک 

 تغییر سپس و ظاهری نمادهای ها، ارزش باورها، در تغییر ایجاد با مدیران .بود خواهد صفر باشد، تفکر استراتژیک نیز صفر عنصر

 سازمان های در بنابراین  .می نمایند تربیت متفکر ، کارکنانی توانمند سازی کارکنان بوسیله ادراکی و انسانی فنی، های در مهارت

 را کاری محیط سازی توانمند و تیمی روحیه توانند می کارکنان و مدیران حیاتی هستند، موفقیت برای کاری های تیم امروزی

مدیران  به کننده کمک های مولفه مهمترین از یکی تفکر استراتژیک زمینه این در  .کنند ایجاد استراتژیکیهای  مشخصه بهبود با

 .  باشد می

 فرایند تدوین نیاز به ها این پیچیدگی برتمامی غلبه منظور به و شرکتهاست و ها سازمان گریبانگیر متعددی و متنوع موانع

 و فکری توان تمام استفاده از جهت سازمان فرایند متفکر ساختن افراد این وظیفه .است سازمان فرایند نقشه در توانمند سازی
 محیطی اطالعات از گیری بهره و مشکالت و مسائل شناسایی طریق از که باشد ماموریت می و انداز چشم به نیل جهت مهارت ها

 و را شناسایی های پیچیدگی و اطالعات سازمان مهارتی منابع از صحیح استفاده ضمن توانمند سازی پذیرد. فرایند می صورت

 .کند می دریافت
 کسب بنفس  اعتماد خود تواناییهای در افراد دارای تفکر استراتژیک اگرچه  .دارد مثبت پیامد کارکنان برای  تفکر استراتژیک

  تفکر استراتژیک که اینست آن دلیل  .می شوند نقش در دچار تعارض و می کنند تجربه را ای فزاینده ناکامی های انها اما می کنند

 که کارکنانیکنیم،  نگاه موضوع به سازمانی دید با اگر اینکه ضمن  .بدست آورند را اضافی مسئولیتهای کارکنان تا می شود باعث

 هزینه خود این دارند که سازمان از بیشتری خدمات جبران یافته، انتظار افزایش آنان و مهارتهای مسئولیتها و اند شده متفکرتر

 متفکر میبینند را خودشان که کارکنانی زیرا دارد کارکنان برای بسیاری منافع تفکر استراتژیک .داد  خواهد افزایش سازمان را های

 اجرای  .کنند می تجربه بر محیط بیشتری خود،کنترل محیط در همچنین و می دهند گزارش را کمتری نقش در ابهام و تضاد

تکنیک،  این اجرای الزمه.  می شود و کارکنان سازمان وری بهره افزایش باعث و مفید بسیار ها سازمان در تفکر استراتژیک عوامل
 .است امور پیشبرد در اجرایی عوامل و کارکنان با ارشد، همکاری مدیران پشتیبانیو  توانمند سازی سازمان، افزایش نیاز

به اهداف از استراتژیک انداز چشم ایجاد با می تواند خود سازمان در مدیر یک استراتژیکی برای کارکنان،   در آنها تفکر 

 از آنها باور و کارکنان باالی اعتماد بنفس دلیلبه   باشد، داشته متفکر کارکنانی که سازمانی محیط یک  .نماید کمک کار محیط

 .داشت خواهد نیز باالیی بهره وری  خود، بالقوه تواناییهای
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