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مقدمه
تفکر راهبردی ابزار مهمی است که مدیران ارشد امروزی باید به آن مجهز باشند و برگ برندد ای
در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود و همچنین به مدیران امکان میدهد که
ریسک ،سود و هزینههای حاصل از تصمیماتشان را ارزیابی کنند .تفکر راهبردی بیش از جنبههای
فرایندددی و روششناسددانه بدده راهبددرد بددهعنددوان یددک هنددر ن ددا مددیکنددد و در مطددیت ورتطددو و
ویشبینیناوذیر امروز رویکرد مناسب راهبری سازمان شمرد میشود ،رویکدردی کده شداید بدرای
سازمان مزیتی رقابتی بیافریند (اعرابی و حقیقت ثابت .)1389 ،تفکر راهبردی در قالب قواعد ساد
و عمیق ظاهر میشود .این قواعد مد ذهنی خاصی را ایجاد میکنند و مبندای تصدمی گیدریهدای
روزاندده تددا جهددتگیددری کلددی سددازمان خواهن دد بددود (مددويلی .)1385 ،در دوران جدیددد ،عصددر
برنامهریزی راهبردی به وایان رسدید و نقدش آن بده تفکدر راهبدردی سددرد شدد اسدت .رویکدرد
سازند تر و مفیدتری ه برای این زمینه وجود دارد .تفکر و برنامهریزی راهبردی میتوانند در کنار
ه نقش مکمل داشته باشند .در این رویکرد ،تفکر راهبردی چش انداز میآفریند و بدرای تبیدین و
ویاد سازی آن از ابزار برنامهریدزی راهبدردی اسدتفاد مدیشدود (اخ در .)1389 ،هندری مینتزبدرگ
متفکران را از برنامهریزان راهبردی جدا میداند .وی برای برنامهریزان راهبردی نقشهدای مدؤثری
همچون گردآوری داد  ،همراهدی متفکدر راهبدردی در خلدق راهبدرد و مشدارکت در ویداد سدازی
چش اندازهای راهبردی ذکر میکند ،ولی خلق چشد اندداز و مممداری راهبدردی را حاصدل تفکدر
راهبردی میداند (وورویجانی .)1385 ،در تفکر راهبردی یک تصویر بزرگ و یکدارچه (و درعدین
حا کلی و فاقد دقت) از مطیت کسبوکار شکل میگیرد .این شدیو  ،ن درش الزم بدرای کشدف
قواعد اثربخش و بهکارگیری آنها در راسدتای واسدب بده مشدتری اسدت ،درحدالیکده برنامدهریدزی
راهبردی با تمرکدز بر چش انداز و جزییات راهبردی خلقشد  ،داد های دقیق بدددرای ویداد سدازی
راهبردی را فراه میکند .تفکر راهبدردی جهدتگیدری مناسدب سدازمان را مشدخ مدیسدازد و
برنامهریزی راهبردی سازمان را درجهت مشخ شد به ویش میبرد .تفکر راهبردی با سنتز عوامل
مؤثر مطیطی و درونی تصویر یکدارچهای از فضای کسبوکار را در ذهن ایجداد و زمینده را بدرای
خلق واسب های خالقانه و بدیع به نیازهای بازار فراه میکند و برنامهریزی راهبردی بدا روشهدای
تطلیلی ،اهداف راهبردی را به برنامهها و اهداف سالیانه و کوتا مدت تبددیل و مراحدل الزم بدرای
ویاد سازی راهبردی خلق را تمیین میکند .شاید با این دیدگا بهتدر باشدد برنامدهریدزی راهبدردی،
ابزاری برای ویاد سازی چش انداز (حاصل از تفکر راهبردی) تلقی شود .به اینترتیب ،ابماد تطلیلی
و عقالیی راهبرد با ابماد خالقانه و هنری آن ویوند میخورد و یک رویکرد قوی مددیریتی حاصدل
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میشود (علیمطمدی .)1386 ،مشکالت سازمانها روزبهروز ویچید تر میشود و حل آنهدا نیازمندد
را حلهای مؤثرتری است .برنامهریزی راهبردی ،برنامهای الزاماً اجراشدنی نیست و درگذر زمدان،
دستخوش تغییرات میشود و در برخی موارد به جای حل مشکل سازمان ،فقدت سدبب تسدکین آن
میشود و با از بین رفتن اثر خود به ایجاد مشکالت بزرگتری منجر میشود .بهنظر میرسد الزمدۀ
تدوین و ویاد سازی برنامۀ راهبردی در سازمان وجود تفکر راهبردی در مدیران تدوینکنندۀ برنامه
است .این مقاله به سنجش تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان کتابخانههای دانشد ا دولتدی اسدتان
ایالم به کمک مد جین لیدکا میوردازد .این مد شامل  5شاخ اصلی «ن رش سیستمی»« ،عزم
راهبردی»« ،ویشروی بر اساس رویکرد علمی»« ،فرصتطلبی هوشمندانه» و «تفکر در زمان» است.
در این وژوهش بهدنبا و اسب به ایدن ورسدش هسدتی کده آیدا بدین تفکدر راهبدردی و عملکدرد
کارکنان کتابخانههای دانش ا دولتی استان ایالم رابطۀ ممناداری وجود دارد؟

مبانی نظری
تفکر راهبردی چیست؟
هنری مینتزبرگ تفکر راهبردی را نمای یکدارچهای از کسبوکار در ذهن میداندد ،گدری هامدل

1

آن را ممماری هنرمندانۀ استراتژی بر مبنای خالقیت و فه کسدبوکدار توصدیف مدیکندد .رالدف
استیسی 2آن را طرحریزی بر مبنای یادگیری میشناسد .هر یک از این تمابیر نمایی از این رویکدرد
را ارائه میکنند ،بدون آنکه هیچیک مدعی بیان تمامی این رویکرد باشند (مینزبرگ.)2004 ،
تفکر راهبردی از طریق تشخی و تقویت فمالیتهایی که ارزشهای منطصدر بدهفدردی بدرای
مشتری ایجاد میکند ،مزیت رقابتی میآفریند .این کدار ازطریدق فهد قواعدد بدازار و واسدخ ویی
خالقانه به آن انجام میگیرد که در مطیت ناوایدار و متطو کسبوکار رویکرد بینظیری است.
تفکر راهبردی برای سازمان و ذینفمان آن ان یز و تمهد ایجاد میکند .این ان یدز و تمهدد از
طریق قدرتی بهوجود میآید که در «حقیقت» ساد و در عین حا جدذا اسدت .بده قدو آنتدوان
سنت اکزووری« 3اگر میخواهید کشتی بسدازید ،الزم نیسدت مدردم را فراخوانیدد و بدرای هدرک
وظیفهای مشخ سازید ،بلکه کافی است به آنان عظمت بیوایان دریا را نشان دهید».

چالشها و موانع تفکر راهبردی
 .1نداشتن ديدگاه سیستمی
ممموالً مدیران یا جزءن رند یا کلن ر ،این دو الزم و ملزوم ه هستند و نباید در تفکدر راهبدردی

373

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1393

این دو را از ه جدا کرد ،بلکه باید هوشمندانه با ترکیب این دو ،سیستمی بودن را تجربه کرد .در
واقع بدون داشتن دیدگا سیستمی ،تفکر راهبردی ممنا نمییابد (زند.)2010 ،4
 .2عدم استفاده از مديريت مشارکتی
از نظر مینتزبرگ ،مدیرانی که به قابلیت تفکر راهبردی مجهزند ،قادرند سایر کارکنان را بده یدافتن

راهکارهای خالقانه برای موفقیت سازمان تشویق کنند.
 .3عدم دسترسی به اطالعات صحیح و بهنگام
در دنیای امروز که لطظهها سرنوشتسازند ،دسترسی به اطالعات درسدت و بهن دام همانندد یدافتن

مرواریدی در اعماق دریاهاست و بیايراق میتوان گفت شاهرگ حیاتی بقای سازمانها مطسو

میشود (امیری و همکاران.)2010 ،5

 .4موانع رفتاری و درونی مديران
برخی مدیران هنوز فقت با تکیه بر تجربه ،همانند یک کاویتان قدیمی کشتی (در سا هدای دور) بدا

حدس و گمان (ش اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) و نیز شاید با تکیه بر اندکی خرافات میخواهند
سازمان خود را به سرمنز مقصود برسانند .آنها هنوز به ضرورت استفاد از برنامهریزی راهبردی و
در مرتبۀ تخصصیتر ،تفکر راهبردی وی نبرد اند و دنبالهروی از سیست های سنتی را بیشتر تدرجی
میدهند که ناگفته ویداست تنها برخی از افراد که از تجار باالیی برخوردارند شاید توانایی الزم
برای این کار ،آن ه در سازمانها و مؤسسات کوچک را دارا باشند که البته با تمویض مددیریت،
دنبالهروی روشهای (گمانهزنیهای) ایشان نیز به مشکل برمیخورد (کسی و گلدمن.)2010 ،6
 .5کمبود و فقدان مديران کلیدی
مددیران شددشداند  7دارای خالقیددت و نیددروی ریسددکوددذیری بدداالیی هسددتند ،بدده کددار گروهددی

عالقهمندند و روحیۀ مشارکت را در امور خود جاری میکنند و با وجود تمامی این مدوارد ،دارای
هوشمندی تجاری یمنی ابزاری قدرتمند برای تصمی گیری راهبردی هستند.
 .6مشکل در همسو کردن اعضای سازمان (عدم اعتماد سازمانی)
مدیران هموار در همسو کردن اعضای سازمان به مشکل بر میخورند که این مشکل شاید ناشی از

بروز عوامل گوناگونی باشد که از جملۀ آنها میتوان به وایین بدودن اعتمداد کارکندان بده مددیریت
اشار کرد .بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تقویت روحیۀ اعتماد در میان کارمنددان ،یکدی
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از مه ترین عوامل ایجاد یکدارچ ی ،وویایی و تطرک در مطیت کار بهشمار مدیآیدد (میرازیدی،8
.)2011
 .7نبود فرهنگ سازمانی مشوق
فرهن سازمانی شاید نیرویی ویشبرند و سلبکنند باشد ،فرهن

سازمانی مشوق بسدتری بدرای
شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی است تا در ونا آن تفکر راهبردی حاصل آید .اگر فرهن بدا
تغییرات همرا نباشد مشکالت بزرگی ایجاد میشود و مدیریت ناگزیر بایدد در مرحلدۀ نخسدت بده
تغییر آن فرهن بدردازد ،ود نقدش بزرگدی بدر عهددۀ آن اسدت و لدزوم توجده بیشدتر و بیشدتر را
میطلبد (وورویجانی.)1385 ،

الگوی تفکر راهبردی
9

جین لیدکا استاد دانشد ا داردن در زمیندۀ راهبدرد اسدت .او در سدا  2005ال دویی بدرای تفکدر
راهبردی ویشنهاد کرد که بهصورت گسترد وذیرفتده و اسدتفاد شدد .او در ایدن ال دو بدرای تفکدر
راهبردی ونج عامل اساسی را مطرح میکند:
 .1ن رش سیستمی :بنا بر نظر لیدکا یک متفکر راهبردی باید ال ویی ذهنی از تمام سیست مولد
ارزش ،از ابتدا تا انتها در ذهن داشته باشد و روابت بین اجزای آن را بهدرستی درک کندد .راهبدرد
رویکرد تمامن ر و یکدارچهای است ،هرچند فمالیتهای مجزا و متنوع زیادی در آن وجود دارد.
 .2تمرکز بر اهداف :افدراد یدک سازمان باید منابع خود را بدر روی اهدداف راهبدردی متمرکدز
کنند .این تمرکز باید تا دستیابی به هدف باقی بماند .این تمرکز تمدامی اندر ی سدازمان و افدراد را
متوجه تطقق اهداف راهبردی خواهد کرد.
 .3فرصتجویی هوشمندانه :برای تفکر راهبردی هموار باید از اید های جدید اسدتقبا کدرد.
این امر سبب میشود تا فضای گزینههای راهبردی توسمه یابد و دستیابی به راهبرد اثدربخش میسدر
شود .در تفکر راهبردی ،کشف فرصتها و بهر گیری از آنها اصل مهمی است.
 .4تفکر در زمان :راهبرد صرفاً در آیند نیست ،بلکه ولی است که گذشته ،حا و آیندد را بده
ه ویوند میدهد .برای تدوین و اجرای راهبرد باید ویوسته این مسیر را بازبینی کرد .در ایدن شدیوۀ
تفکر باید آیند را بر مبنای توانمندیهای امروز (که دستاورد گذشتۀ سازمان است) خلق کرد.
 .5ویشروی با فرضیهها :در دنیایی مملو از اطالعات گوناگون و با وجود مطدودیتهای زمدانی
برای تطلیل آنها ،قابلیت فرضیهسازی و آزمون فرضیهها یکدی از مهد تدرین عوامدل ویشدبرد سدریع
سازمان بهسوی اهداف است .این مفهوم یکی از وجو مه تمدایز تفکدر بدا برنامدهریدزی راهبدردی
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مطسو میشود .این فرایند با زنجیر ای از عبارات منطقدی «چده مدیشدود اگدر...؟ » و اگدر الدف،
 ،ویوند مؤثری را بین سنتز خالقانه (فرضیهسازی) و ابزار تطلیلی (آزمون فرضیه) بهوجدود
سد
میآورد.
لیدکا تفکر راهبردی را عاملی حیاتی برای بقای سازمانها و مکمل (نه جای زین) برنامدهریدزی
راهبردی میداند .هر چند نطوۀ این ارتباط باید بهدرستی درک و در عمل ممماری شود.
اهمیت فرضیه در تطقیقات مختلف یکسان نیست و در برخی تطقیقات نظری ،اهمیت کمتدری
می یابد .همچنین در تطقیقات اجتماعی توصیفی ،در مواردی نقش فرضیه کمتر است .هدر چندد در
این نوع تطقیقات نیز باید به فرضیهسازی و آزمون آن ورداخت (قربانی ،کیانی.)2012 ،10

عملکرد
عملکرد انسان در سازمان بازتا داندش ،مهدارت ،رفتدار و ارزشهدای اخالقدی اوسدت .ارزشدیابی
شایست ی کارکنان عملی است که بهمنظور سنجش خصای مدذکور و نقداط ضدمف و قددرت و
ایجاد ان یزۀ اصالح ،ارتقا و شکوفایی انسان صورت میودذیرد .بدهطدور کلدی ارزشدیابی و سیسدت
مناسب تشویق و تنبیه و داشتن ممیار سنجش تالش و فمالیت افراد ،موجب باال رفدتن بهدر وری در
سازمانها میشود (زالی.)1390 ،
اهداف ارزيابی عملکرد
به عقیدۀ برناردین )2003( 11اطالعات حاصل از اندداز گیدری عملکدرد بدهطدور گسدترد ای بدرای

جبران خدمت ،بهبود عملکرد و مستندسازی بهکار میرود .همچنین میتدوان از آن در تصدمیمات
مربوط به کارکنان (نظیدر ارتقدا ،ان تقدا  ،اخدراو و انفصدا از خددمت) ،تجزیده و تطلیدل نیازهدای
آموزشی ،توسمۀ کارکنان ،تطقیق و ارزشیابی برنامده اسدتفاد کدرد .ایوانسدویچ )2007( 12اهدداف
ارزشیابی کارکنان را در توسمۀ کارکنان ،ایجاد ان یدز  ،برنامدهریدزی نیدروی انسدانی و اسدتخدام و

ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و سرورسدتان برشدمرد اسدت .اسدنل و بولنددر )2007( 13و ندو و
دی ران ( )2008نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به  2دسدته اهدداف توسدمهای و اهدداف اداری -
اجرایی تقسی کرد اند .جدو  1بیان ر موارد بدهکدارگیری نتدایج ارزشدیابی عملکدرد بدا تفکیدک
اهداف توسمهای و اداری  -اجرایی است.
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جدول  .1اهداف ارزشیابی عملکرد (احمد و بوجان)2013 ،14
اهداف اداری  -اجرایی

اهداف توسعهای

 مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان تمیین ارتقای کاندیداها تمیین تکالیف و وظایف شناسایی عملکرد ضمیف تصمی در مورد اخراو یا ن هداری اعتبارسنجی مالکهای انتخا ارزیابی برنامههای آموزشی تصمی گیری در مورد واداش و جبران خدمات برآوردن مقررات قانونی -برنامهریزی ورسنلی

 فراه آوردن بازخورد عملکرد شناسایی نقاط قوت و ضمف فردی تشخی عملکرد افراد کمک به شناسایی اهداف ارزیابی میزان دستیابی به اهداف شناسایی نیازهای آموزشی فردی شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی تقویت ساختار قدرت بهبود ارتباطات -فراه آوردن زمینهای برای کمک مدیران به کارکنان

پیشینۀ تحقیق
منوریان و همکاران ( )1391در تطقیقی با عندوان «سدنجش تفکدر راهبدردی در مددیران شدهرداری
تهران» به این نتیجه رسیدند که الزمۀ تدوین و ویاد سازی برنامۀ راهبردی در سازمان ،وجود تفکدر
راهبردی در مدیران تدوینکنندۀ برنامه است .در این تطقیق به ونج مدد شداخ اصدلی (ن درش
سیستمی ،عزم راهبردی ،ویشروی بر اساس رویکدرد علمدی ،فرصدت طلبدی هوشدمندانه و تفکدر در
زمان) میوردازند ،تطلیل نتایج  Tو آزمون فریدمن زوجی ،حاکی از آن است که با وجود اقدامات
مهمی مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران ،فاصلۀ ممنا داری بین اهمیت عوامل شاخ
و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتنا ناوذیر است.
حجازی ( )1386تطقیقی با عندوان «بررسدی و مطالمدۀ رابطدۀ مددیریت اسدتراتژیک و عملکدرد
سازمانی در شدرکتهدای صدنمتی اسدتان لرسدتان» انجدام داد و در انتهدا بدا اسدتفاد از آزمدونهدای
از تجزیه و تطلیل فرضدیه ،رابطدۀ مسدتقی

همبست ی ویرسون ،فرضیۀ وژوهش را آزمون کرد و و
بین مدیریت راهبردی و عملکرد سازمانی وذیرفته شد.
عالمه و مقدمی ( )1387وژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ میان مدیریت اسدتراتژیک و عملکدرد
سازمانی؛ مطالمۀ موردی :واحد نیرو مطرکۀ شرکت ایران خودرو» انجدام دادندد .آزمدون فرضدیات
تطقیق نشان داد که یادگیری سازمانی رابطۀ ممناداری با عملکدرد سدازمان دارد؛ چدرا کده ضدریب
همبست ی ویرسون میان این دو متغیر با  sig 0 / 002برابر  0/51شد .ولدی علدت تدأثیر یدادگیری
سازمانی بر عملکرد سازمان تنها تأ ثیر آن بر توان رقابت و نوآوری سازمان اسدت؛ چدرا کده داد هدا
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نشان میدهد که ضریب همبست ی ویرسون میان متغیر یادگیری سازمانی و نتدایج مدالی و اقتصدادی
 sig 0 / 000برابر  0/65میشود و رابطۀ ممناداری میان یادگیری سازمان و نتایج مالی /اقتصدادی
سازمان وجود ندارد.
مالحسینی و همکاران ( )1388در تطقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک سازمانی
بر عملکرد  SMEهای شهرستان کرمدان بدا اسدتفاد از روش  »AHPبررسدی تدأثیر ابمداد مددیریت
راهبردی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوست شهرستان کرمدان و اولویدتبنددی
عوامل مؤثر در افزایش عملکرد را هدف قرار دادند .و از تجزیه و تطلیل داد ها مشخ شد که
تمامی ابماد مدیریت راهبردی بر عملکرد  SMEهدا تدأثیر مثبدت دارندد .بدا اسدتفاد از ورسدشنامدۀ
دی ری که در قالب فرایند تطلیل سلسلهمراتبدی تنظدی شدد بدود ،عوامدل شناسداییشددۀ مدؤثر بدر
عملکرد اولویتبندی شدند .دیدگا سیستمی بیشترین سده را در افدزایش عملکدرد شدرکتهدای
کوچک و متوست داشت و بهترتیب ،تصمی گیری مشارکتی ،فضای باز و تجربهگرایدی ،تمامدل بدا
مطیت بیرونی و در نهایت ریسکوذیری از جمله عوامل تأثیرگذار بمدی بودند.
ریچ و بند بست ( )2009نیز در وژوهش همسویی راهبردی ،دو نوع همسویی را ذکر میکنند.
همسویی راهبردی کوتا مدت :در این نوع همسویی ،مددیران اجرایدی کسدبوکدار و فنداوری
اطالعات ،عالو بر اینکه درک روشنی از اهداف و برنامههای یکدی ر دارند ،در تدوین اهداف و
برنامههای کوتا مدت یکدی ر نیز مشارکت میکنند.
والکر ( )2008همسویی راهبردی بلندمدت را چنین تمریدف مدیکندد :در ایدن ندوع همسدویی،
مدیران اجرایی کسبوکار و فناوری اطالعات ،در تدوین این چش انداز سهی میشوند که چ ونه
فناوری اطالعات باید در موفقیت کسبوکار مشارکت کند (والکر .)20 :2008
استن ( )2005در تطقیقی با عنوان «بررسی تفکر راهبدردی در شدرکتهدا و عملکدرد آنهدا» در
نهایت به این نتیجه دست مییابد که تفکر راهبردی و چهار بمد اصلی آن تأثیر ممنداداری بدر روی
عملکرد دارند.
جین لیدکا ( .)2005در تطقیقی با عنوان «ال وی تفکر راهبردی در سدازمانهدا» ال دویی بدرای
این تفکر ویشنهاد کرد که بهصورت گسترد ای وذیرفته و استفاد شد است .او در این ال و بدرای
تفکر راهبردی ونج عامل اساسدی را مطدرح مدیکندد :تفکدر در زمدان ،فرصدت طلبدی هوشدمندانه،
ویشروی بر اساس رویکرد علمی ،ن رش سیستمی و عزم راهبردی.
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تفکر راهبردی
تفکر در زمان
فرصتطلبی هوشمندانه

عملکرد کارکنان

پیشروی بر اساس رویکرد
علمی
نگرش سیستمی
عزم راهبردی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
(مابع :محققساخب بر اساس مبا ي ظری تحقیق)

روششناسی تحقیق
تطقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث شیوۀ گردآوری اطالعدات نیدز توصدیفی و از ندوع
همبست ی  -مد ممادالت سداختاری بدود اسدت .جاممدۀ آمداری ودژوهش شدامل تمدام کارکندان
دانش ا دولتی استان ایالم است که بالغ بر  200نفرند و از این تمداد 127 ،نفر با اسدتفاد از جددو
مورگان برای نمونه انتخا شدند .روش نمونهگیری تصادفی ساد و هدف اصلی بررسی رابطۀ بین
تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان کتابخانههای دانش ا دولتی استان ایالم است.

فرضیههای پژوهش
 .1بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان دانش ا دولتی رابطۀ ممناداری وجود دارد.
 .2بین ن رش سیستمی و عملکرد کارکنان کتابخاندههدای دانشد ا دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ
ممناداری وجود دارد.
 .3بین عزم راهبدردی و عملکدرد کارکندان کتابخاندههدای دانشد ا دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ
ممناداری وجود دارد.
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 .4بین ویشروی بر اساس رویکرد علمی و عملکرد کارکنان کتابخانههای دانش ا دولتی اسدتان
ایالم رابطۀ ممناداری وجود دارد.
 .5بین فرصتطلبی هوشمندانه و عملکرد کارکنان کتابخانههدای دانشد ا دولتدی اسدتان ایدالم
رابطۀ ممناداری وجود دارد.
 .6بین تفکر در زمان و عملکدرد کارکندان کتابخاندههدای دانشد ا دولتدی اسدتان ایدالم رابطدۀ
ممناداری وجود دارد.
برای جمعآوری اطالعات نیز از ورسش نامه اسدتفاد شدد اسدت کده بدرای تأییدد روایدی آن و
بومیسازی ورسش نامه ،نظر استادان خبر و متخص لطاظ شد و همچنین بدرای وایدایی آن نیدز از
ضریب آلفای کرونباخ استفاد شد که نتایج آن در جدو  2آمد است.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

تفکر راهبردی
عملکرد کارکنان
کل ورسشنامه

ابعاد
عزم راهبردی
ن رش سیستمی
فرصتطلبی هوشمندانه
تفکر در زمان
ویشروی بر اساس رویکرد علمی
--------------------------

تعداد گویهها
3
5
5
4
3
11
31

ضریب آلفای کرونباخ
0/921
0/908
0/894
0/887
0/914
0/926
0/916

رفرنس

لیدکا ()2005
مقیمی ()1385

با توجه به اینکه همۀ ضریبهای آلفای کرونباخ بزرگتر از  70درصد هستند ،ورسدشنامده از
وایایی باالیی برخوردار است.
تجزيه و تحلیل دادهها
در این قسمت با استفاد از تکنیک ممادالت ساختاریافته و روش لیزر  ،به تجزیه و تطلیدل داد هدا ورداختده

میشود .در این وژوهش برای آزمودن فرضیۀ اصلی و فرضیههای فرعدی از دو مدد متفداوت اسدتفاد شدد
است .در مد او  ،فرضیۀ اصلی تطقیق و در مد دوم ،فرضیههای فرعی آزمون خواهد شد.
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) تحقیق (فرضیۀ اصلی تحقیق)
در این قسمت به دنبا اثبات فرضیۀ اصلی تطقیق هستی  .مد فرضیۀ اصلی ارائه میشود که در آن

با توجه به اعداد ،ممناداری فرضیه رد میشود.
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مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل  .2مدل معناداری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل  .3مدل معناداری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
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برازش مدل فرضیۀ اصلی تحقیق
شاخ های برازش مد ساختاری فرضیۀ اصلی تطقیق در جدو  3منمک

شد اند.

جدول  .3شاخص های برازش مدل ساختاری فرضیۀ اصلی تحقیق
شاخصها
شاخ های برازش
مطلق
شاخ های برازش
تطبیقی
شاخ های برازش
مقتصد

نتایج
0/99
0/94
0/95
0/97
0/99

برازش پذیرفتنی
بیشتر از % 90
بیشتر از % 80
بیشتر از % 90
بیشتر از % 90
بیشتر از % 90

نام شاخص
نیکویی برازش
نیکویی برازش اصالحشد
برازش هنجارنشد
برازش هنجارشد
برازش تطبیقی
برازش مقتصد هنجارشد

PNFI

0/31

بیشتر از %5

ریشۀ میان ین مربمات خطای برآورد
کای اسکوئر به درجۀ آزادی

RMSEA

0/079
2/94

کمتر از %1
بین  1تا3

چنانکه در جدو  3مشاهد میشود ،شاخ

اختصار
GFI
AGFI
)NNFI(TLI
NFI
CFI

Ch-square/DF

های بدرازش مدد فرضدیۀ اصدلی تطقیدق وضدمیت

مناسبی را نشان میدهند .شاخ نیکویی برازش با مقدار  ،0/99شاخ برازش هنجارنشد (شاخ
تاکر لوئی ) با مقدار ،0/95برازش هنجارشد با مقدار 0/97و همچنین برازش تطبیقی بدا مقددار،0/99
حداقل مورد نیاز برای وذیرش برازش را به خود اختصاص داد اند .ریشۀ میان ین مربع خطدا بدا مقددار
 0/079از حد  0/10کمتر اسدت و از مطلوبیدت مدد در ایدن شداخ نشدان دارد .همچندین کدای دو
بهنجارشد از سری شاخ های مقتصد نیز با مقدار  2/92در بازۀ  1تا  3قرار دارد .با ن اهی به مقدادیر
تمامی شاخ ها با اطمینان میتوان گفت که مد مفهومی وژوهش تأیید شد است.
بررسی فرضیۀ اصلی تحقیق و نتیجهگیری دربارۀ آن
فرضیۀ اصلی :بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود دارد.

فرضیات آماری آزمون عبارتند از:
 = H0بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود ندارد.
 = H1بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود دارد.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیۀ اصلی
ضریب استاندارد
%88
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T-value

7/68

متغیر مستقل
تفکر راهبردی

متغیر وابسته
عملکرد کارکنان

نتیجۀ آزمون
رد H0
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 H1مدعی این است که بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطۀ ممناداری وجود دارد .بر
اساس جدو های  4و  5ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون تفکر راهبردی و عملکدرد کارکندان
برابر با  0/88است و با توجه به  tبهدستآمد ( )7/68که بدزرگتدر از  1/96اسدت H0 ،رد و H1
تأیید میشود .و می توان نتیجه گرفت که بین تفکر راهبردی و عملکدرد کارکندان رابطدۀ مثبدت،
مستقی و ممناداری وجود دارد و از اینرو فرضیۀ اصلی وژوهش مورد تأیید است.
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) تحقیق (فرضیات فرعی تحقیق)
در این قسمت بهدنبا اثبات فرضیات فرعی تطقیق هستی  .مد فرضیات فرعی ارائه میشود که در

آن با توجه به اعداد ،ممناداری فرضیات ،وذیرفته یا رد میشوند.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل  .4مدل معناداری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل  .5مدل معناداری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
جدول  .5برازش مدل فرضیههای فرعی تحقیق
شاخصها
شاخ های برازش
مطلق
شاخ های برازش
تطبیقی
شاخ های برازش
مقتصد

نام شاخص
نیکویی برازش
نیکویی برازش اصالحشد
برازش هنجارنشد
برازش هنجارشد
برازش تطبیقی

GFI
AGFI
)NNFI(TLI
NFI
CFI

نتایج
0/97
0/97
0/93
0/96
0/99

برازش پذیرفتنی
بیشتر از  90درصد
بیشتر از  80درصد
بیشتر از  90درصد
بیشتر از  90درصد
بیشتر از  90درصد

برازش مقتصد هنجارشد

PNFI

0/67

بیشتر از  5درصد

RMSEA

0/083

کمتر از  1درصد

Ch-square/DF

1/76

بین  1تا  3درصد

ریشۀ میان ین مربمات خطای
برآورد
کای اسکوئر به درجۀ آزادی

همانطور که مشاهد میشود تمامی شاخ
وذیرفتنی هستند.
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های برازش مدد فرضدیات فرعدی نیدز در حالدت

بررسی رابطۀ بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان ...

بررسی فرضیات فرعی تحقیق و نتیجهگیری دربارۀ آنها
جدول  .6نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیههای فرعی
T-value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ن رش سیستمی
عزم راهبردی
ویشروی بر اساس رویکرد
علمی
فرصتطلبی هوشمندانه
تفکر در زمان

عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان

نتیجۀ
آزمون
وذیرش
وذیرش

فرضیۀ
فرعی
1
2

ضریب
استاندارد
0/81
0/84

11/16
10/15

عملکرد کارکنان

وذیرش

3

0/72

8/09

عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان

وذیرش
وذیرش

4
5

0/73
0/86

10/92
9/19

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدددف ایددن تطقیددق بررسددی رابطددۀ بددین تفکددر راهبددردی و عملکددرد کارکنددان در بددین کارکنددان
کتابخانه های دانش ا دولتی اس تان ایالم است .برای دستیابی به این هدف ،بر اساس ادبیات تطقیدق
شش فرضیه برای تطقیق تمریف شد .یافته های تطقیق حاکی از آن است که بین تفکر راهبدردی و
عملکرد کارکنان کتابخانه ها در دانش ا دولتی ایالم رابطۀ مستقی  ،مثبت و ممنداداری وجدود دارد.
این یافته با یافتۀ تطقیقات مالحسینی و همکداران ()1388؛ مشدبکی و خزاعدی ()1389؛ رضدائیان و
احمدوند ()1388؛ ای ور ( )2006و ریج ( )2009همخوانی دارد .همچنین وقتی که رابطۀ بین ابمداد
تفکر راهبردی یمنی ن رش سیستمی ،عزم راهبردی ،ویشروی بر اساس رویکرد علمی ،فرصتطلبی
هوشمندانه و تفکر در زمان را بدون تمامل با یکدی ر با متغیر عملکرد بررسی کردی  ،مشخ شد
که بین این ابماد و عملکرد کارکنان در دانش ا ایالم رابطۀ مستقی  ،مثبت و ممناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمد و تأیید همۀ فرضیه های تطقیق ویشنهادهایی به شرح زیدر بدرای بهبدود
عملکرد کارکنان کتابخانههای دانش ا دولتی ایالم توصیه میشود:
 استقرار سیستمی که هدف های آن توست کارکنان درک و فضایی بر آن حاک شدود کده
کارکنان در تدوین اهداف مشارکت داشته باشند تا نسبت به اجرای آن اهداف و در جهت
رسیدن به آن تمهد داشته باشند.
 توسمه ،طراحی و اجرای سیستمی که بهمطض بروز مانمی در دسترسی به اهدداف ،مشدکل
تشخی داد شود.
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 استفاد از سازوکار بازخور بهمنظور اطالع از نطوۀ عملکرد کارکنان شرکت ،بهطوریکده
در صورت نیاز به اقدام اصالحی ،مسئوالن نسبت به انجام دادن آن اقدام کنند.
 برقراری ارتباط بین کارکنان کتابخانهها (مدیریت دانش).
 استفاد از نظر سرورستان و رؤسای واحدها برای طرحریزی برنامههدای عملیداتی بدهمنظدور






افزایش عملکرد کارکنان ضروری است.
استفاد از نظام ویشنهادها الزم است.
در صورتیکه کارکنان اید های جدید و خالق قابل اجرا ارائه میدهند ،و از بررسدی و
تأیید در کمیتۀ مربوط ،عالو بر واداش های مادی ،نیروی مذکور را از طریدق وداداشهدای
ممنوی و ...تشویق کنند ،بهطوریکه سایر کارکنان برای ارائۀ اید های جدید تشویق شوند.
تمیین اهداف سنجششدنی برای ارتقای عملکرد کارکنان ضروری است.
تهیۀ اطالعات بهموقع و تجربهن اری در بین کار کنان و مدیران ویشنهاد میشود.
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