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دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،و مربی واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران

فخرالین معروفی نقدهی
دانشیار دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
تاریخ دریافت7931/6/01 :

تاریخ پذیرش7931/9/ 18 :

چ يك ده
تفکر استراتژیک در بقاء سازمان و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و به م ارید ننن در خلق
فرصتهای جدید و اتخاذ استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک جهت تأمین منابع درآمدی پای کمک راد   
سنجش ت كف ر استراتژ كي

م ممینمای یید ،ای ژپ ن و شه   

در مديران شهرداري و شورای اسالمی شهر مالیر جهت تأمین منابع درامدی پایدار ش ب یرادره هه ههه كم ككك

ی"" ،فرص تتت طلب ييي
مدل گلدمن  ۲میپردازد .اين مدل شامل  4شاخص اصلي " تفکر يس ستمي "" ،تفکر مفهومی "" ،آیندهه نگری ی

م و با ا ا دافتس ههه از روش تحقيققق توص في ييي
ل ت ق سي م م
هوشمندانه" میباشد كه به كمك منابع موجود و نظر صاحب نظران به  92زيرعامل ل
پيمايشي ،اهم تي

عامل ووضع موجود هر كي

از شاخصهای مذكور با ا پرسش مان ههه ازم اريد ننن ش رادره ييي و اع اض ییی شو ار ییی ا مالس ی ی
ی

شهر ،مورد ارزيابي قرارگرفت .تحليل نتا جي به كمك آزمون فريدمن  ۳و  Tزوجي ،بیان میکند كه با وجود اقدامات مهم همچون،

تدوين برنامه کوتاه مدت ،داشتن امکانات بالقوه مناسب در شهرداري و شوراهای اسالمی شهر مالیر ،فاصله معني داري بین اهمی تتت
عوامل شاخص تأمین منابع درامدی پایدار با وضع موجود آنها در سازمانها وجود دارد که عدم توجه به آنها اجتناب ناپذير و بتعث
تشدید بحران میشود.

ی
ی و ش ارو ی ی
واژگان كليدي :تفكر مفهومی ،آینده نگری ،تفکر سيستمي ،فرصتتت طلب ييي هوش هنادنم  ،،ش رادره ی ی
اسالمی

( -1نویسنده مسئول) alirezaemami1348717@gmail.com
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مقدمه
یرسد نياز
با افزايش مشكالت و پيچيده شدن سازمانها و محدودیت منابع در مقابل خیل عظیم خواستهها ،به نظر م 
به ارائه راه حلهای بهتر و استفاده از ابزارهاي قدرتمندتر از برنامه ريزي کوتاه م تهج تد   

تأممین منا یدمارد عب   

لو
یباشد (ساالری نهنه .)0931 ،با توجه به اینکه برخی از خدمات شهرداری غیررر قابللل تعطیل ل
یه ا م 
پایدار شهردار 
یبایست در زمان کوتاه با حداکثر کارآئی ،اثر بخشی ،هماهنگی و
یها م 
دارای کشش قیمتی پائین است و تصمیم گیر 
ی
ت و پویایی ی
مشارکت کلیه واحدهای سازمانی اتخاذ شود لذا یکی از ویژگی بزرگ مديران شهری با توجه به تغیی ار ت ت
ت تاا قادررر بههه فهممم و درك بهتررر از
محیط ،وجود تفكر استراتژيك در تأمین منابع درام دیاپ ید ا ادرهش ر ر سا اهی تتتت تتتت
استراتژیها و برنامه استراتژيك ،عملكرد مؤثرتري در آینده نگری و مواجه با شرایط سخت باشند (سنایان و همکاران،
 .)3931تفکر استراتژیک در محیط پر تحول و غیرقابل پیش بینی امروز ،رویکرد مناسب «برنامه ری ییزی اس یژتارت ککک »
سازمان است تا مدیران را از سلیقه محوری ،روز مرگی ،نگاه کوتاه مدت (اتکائ به منا دیاپ ریغ یدمآرد عب ا )ر      ...
ی دهددد (میتنزب گر  .)4102 ،،تفکررر
ب موفقیتتت یاری ی
نجات دهد و مدیران را در تدوین استراتژی مناسب جهت کسب ب
ط
استراتژیک ،فرآیندی خالقانه و واگرا بوده که با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهب ار ننن سا امز ننن م بتر ط ط
یدانددد کههه بههه
یهای قابل اطمینان و یا مدلهای کسب و کاری م مم 
است .آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژ 
خلق ارزش برای مشتری (شهروندان) منجر شوند (پورتر .)4102 ،تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است که هدف
آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است (میتنزبرگ و المپ ،ل

 .)4102ایننن فرآینددد تجزیههه و تحلیللل

یگی ییرد .در
موقعیت و همچنین ترکیب خالقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بررر م مم 
یگیرد.
مقابل برنامه ریزی استراتژیک ،غالبًاًا برای اشاره به یک فرآیند تحلیلی و برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار م 
یشود که جهت کمک بههه رهب نار  ،،م ارید ننن و
برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه مفاهیم ،رویهها و ابزارهایی گفته م 
ی تفکررر نیستتت
برنامه ریزان برای تفکر و اجرای استراتژیک طراحی شدهاند .برنامه ریزی استراتژیک جایگزینی ب ار ی ی
(استاسی .)5102 ،بلکه این دو در یک فرآیند دیالکتیک با یکدیگر تعامل بوده و هر دو برای مدیریت استراتژیک اثررر
یروند (لیدتکا .)5102 ،آکور و انگلیست  4در تحقیق خود تفکر استراتژیک را با استفاده از
بخش ضروری به شمار م 
ی از
ی ش کر تتت و یا ریگد ی ی
ت اصلی ی
عناصری چون آگاهی نسبت به صنعت و رقبا ،نقد خود ،آگاهی نسبت بههه مش الک ت ت
ی مطالعههه
ح ف در ی ی
یکنند .محققان مذکور همگی تفکر اس یژتارت ککک و عناصررر آن را در سطح ح
تجربیات گذشته ،تعریف م 
ط سا امز ننن را نیززز م رو دد توجههه ق ار ررر
نمودهاند ،اما گروهی دیگر از محققان در کنار عناصر سطح فردی بستر و محیط ط
دادهاند .اگرچه گروه اخیر نیز بیشتر بر عناصر سطح فردی تأکید داشتهاند.
ت در تأممین منا عب
از مجموع موارد مطرح شده چنين برمي آيد كه بررسي وضعيت تفكر استراتژيك و نگاه بلنددد مدت ت
یتواند راهگشاي شناسایی عارضههایی همچون نگاه کوتاه مدت ،نوسانات شدید منا عب
یها م 
درآمدی پایدار شهردار 
درآمدی ،کاهش درآمد پایدار و اتکاء به منابع درآمدی اتفاقی و ناپایدار ،عملكرد غيرمؤثر و فاقد اثر بخشی و کارآئی
و کاهش هزینهها باشد (هراکلوس .)5102 ،به اين منظور برای شناخت استراتژی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک
ی مالیررر باا
ی اس مال ی ی
تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداریها به سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري و ش ارو ی ی
استفاده از مدل گلدمن بر اساس مدل مفهومی شکل  1پرداختيم.

سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري91 ...

مدل مفهومی پیشنهادی شکل شماره  1تفکرات استراتژیک منابع درآمدی پایدار در مدیران شهرداری
منبع :نگارندگان

تغ يي رات اساسي و سريع روندها و رويدادهاي سياسي ،اقتصادي و تكنولوژ يكي در عصر فراصنعتي تا يث رات ش ديد ييي
ت نشاننن داده كههه تنهاا تع اد د د
بر عملكرد و رفتار سازمانها بویژه تأمین منابع ما دیاپ یل ا ادرهش ر ر د اهی ارد دد دددد .تحقيقات ت
معدودي از مديران شهرداریها در كشورهاي جهان سوم موفق به واكنش صحيح و به موقع در برابر اين گونه تغ يي رات
شهاا و
گرديده و توانستهاند نوع ساختار و پوشش دروني سازمان را متناسب باا توانمند ييي موردنياززز در برابررر چالش ش
یها ،سازمان بخشند (گارت .)4102 ،براي هماهنگي با تغ يي رات روزافزون و گام برداشتن در جهتتت اه اد ففف
دگرگون 
یهاا
سازماني بویژه تأمین منابع مالی پایدار شهرداریها نياز به تغ يي ر در روش تفكر و تحوللل ذهن ييي م اريد ننن ش ادره ررر 
یشود ،راه حلهاای ق ميد ييي بدس دیاپ یلام عبانم ندروآ ت ار     
یباشد و وقتي سازمان با مشكالت جديد مواجه م 
م
یدهند (تامپسون و استریکلند .)5102 ،تفکر استراتژیک منابع مالی پایدار به این معن ييي كههه
كارا يي خود را از دست م 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
 92فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

بتوان عوامل مؤثر برسازمان را ديد و از آينده مبهم و نا مطمئن ،بامالحظه وابستگي عوامل مؤثر راه حلهای مسائل را
در تأمین منابع درآمدی پایدار ارائه نمود .تفكر استراتژيك تأمین منابع مالی پایدار در شهرداریها يچ زي بيش از توجه
یطلبد كه همبستگي اين عوامل را تشخيص
به روندهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فن آوري بوده و مديراني را م 
یسازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي
دهند .تفكر استراتژيك درآمدهای پایدار در شهرداریها ،مدير شهری را قادر م 
ی کهن  ه ( ( )0931در
ت و ارچ ؟؟؟ (ب ،دراکنیا و نو     .)0251سا رال ی ی
به اهداف موردنظرمؤثر است و كداميك م ثؤ ررر نيست ت
تحقیقی با بررسی مفاهیم و مدلهای تفکر استراتژیک و فرآیند تصمیم گیری ،شش مؤلفههه اس دافت ه ه از ای ییدههاا و راه
حلهای جدید ،فرصت طلبی ،خالقیت ،تفکر سیتمی ،تفکر در زمان ،و اثربخشی را به عنوان مؤلفههای اصلی تفکررر
لو
ن راه حل ل
ب بهت یر ن ن
استراتژیک و چهار مرحله تشخیص و شناسایی مشکالت ،یافتن راه حلللهاای ممکن ،،انتخاب ب
ارزیابی راه حل را به عنوان مراحل اصلی فرآیند تصمیم گیری تعیین نمود ،در جدول شماره  1خالصهای از مدلهای
مطرح در خصوص تفکر استراتژیک آمده است
جدول  :)1الگوهای مطرح در زمینه تفکر استراتژیک در ادبیات رایج
نام الگو

مطرح کننده سال

شرح

الگوی فرآینددد تفکررر اس یژتارت ککک

دانشکده کسب وکار

یگیرد (تأسیس )0102
یباشد که هرکدام نیز گامهای خاص را در بر م 
این الگو شامل دو مرحله م 

دانشکده کسب وکار هاروارد

هاروارد 0102

مرحله اول :تعیین موضوع استراتژیک

الگو یییی ی  9مرحل هههه های تفک رررر ر

ن و تر ی ی
ی
سیمون دانن ن

تهاای
ی قابلی یی 
ش اس یژتارت ککک  -2ارزیابی ی
این الگو شامل  9مرحله زیر میباشد ( -1 )wosston Home2010جمع ک در ننن هوش ش

استراتژیک

هرن 0102

استراتژیک  -3خلق دانش استراتژیک  -4پیش بینی استراتژیک  -5پرورش چشم انداز استراتژیک  -6خلق گریزهای استراتژیک

الگو یی ی فرا یم نن ن  01گان هه ه تفک رر ر

مجتبی لشگر بلوککی

این الگو شامل  01فرمان زیر میباشد

استراتژیک

()0931

فرمان اول :هدف متمرکز هدف گیری و هدف گرایی باید داشته باشد

 -1شاهد تصویر کالن  -2تعیین اهداف استراتژیک مرحله دوم :بکار گیری مهارتها:
 -3تعیین روابط ،الگوها و روندها  -4خالقیت  -5تحلیل اطالعات  -6اولویت بندی اقدامات
 -7انتخاب اقدامها

ت پ ژور ه ه پیاده ه
ی و م یرید ت ت
 -7اتخاذ تصمیمات استراتژیک  -8ایجاد استراتژی رهبری بازار و برقراری ارتباطات  -9برنامههه ریزی ی
سازی تغییر

خهای نایافته باشد
شهای ناگفته و پاس 
فرمان دوم :در جستجوی پرس 
فرمان سوم :متمرکز بر عواملی باشد که هم متمایز کننده باشد و هم .متمایز کننده باشید
فرمان چهارم :در هر رخداد و روندی منابع بالقوه استراتژیک را جستجو کنید
فرمان پنجم :همیشه خاطرههای متعدد از آینده در ذهن داشته باشید
فرمان ششم :سیستم مولد و ارزش را از نو بیافرینید
فرمان هفتم :دایره انتخابها و گزینههای خود را گسترش ذهید
فرمان هشتم :مدام فرضیه پردازی و فرضیه آزمایی کنید
فرمان نهم :بازی برنده برنده برنده (برد برد برد) طراحی کنید
فرمان دهم :چرخههای فزاینده و پاینده ایجاد کنید

امروزه در بسياري از سازمانها تفكر استراتژيك درآمدهای پایدار جاي خود را به برنامه ريزي استراتژيك غير منطبق
و دربرخي موارد رؤیایی نسبت به واقعیتهای كنوني و آينده بازار سپرده استتت .در حال ييي كههه تفكررر اس يژتارت ككك و
برنامه ريزي استراتژيك بايد در كنار هم نقش مكمل داشته باشند
یتواند مفيد باشد كه از طريق تفكر استراتژيك حما وش تي دد ددد و در نهايتتت بههه
برنامه ريزي استراتژيك فقط زماني م 
مديريت استراتژيك منجر گردد .که در جدول شماره  2به نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه تفکر استراتژیک به آن
پرداخته شده است.

سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري39 ...
جدول  :)2نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه تفکر استراتژیک
ردیف

تا یر خخخ خ
اجرا

1

2009

2

0102

3

0102

4

1102

اجراکننده

م لد              
تفکراستراتژیک

احسان فرزین

جین .دکا-

آ ب ده گ اه

با رکیور ددددددددد د

مکان اجرا

نتایج کسب شده

بهنوش گچساران

با توجه به عوامل تفکر سیستمی ،در این کارخانه تفکر در حد خوبی بکار برده میشود

سیستمی
ت
صدیقه السا اد ت ت
طباطبابایی

جین .دکا

دو مؤلفه تفکر سستمی و فرصت طلبی هوشمندانه در حد خوب و دو مؤلفه هدفمند بودن و تفکررر
شرکت پلی پک

بهنگام در حد ضعیف و مؤلفه فرضیه سازی در حد بسیار ضعیفی کاربرد دارد.

شر کت

سه مؤلفه گوش دادن به صداهای جدید ،ایجاد شور تازه ،استقبال از تجربه جدید در حددد خوووبی و

زر سیم ساوه

دو مؤلفه ایجاد محاورات جدید و ایجاد چارچوب فکری جدید در حد عالی کاربرد دارد.

معاون تت ت درما نن ن

سه مؤلفه گوش دادن به صداهای جدید ،ایجاد چارچوب فکری جدید ،استقبال از تجربه جدیددد در

دانشگاه علوم

حد ضعیف و ایجاد شور تازه در سازمان در حد متوسط و ایجادد محا ارو تتت جدیددد در حددد عالییی

پزشکی تهران

کاربرد دارد.

جعفری
اکرم دضائی
شیرین احمدی

گری هامل

گری هامل

همان طور که در جدول ( ،)2آمده است و از آنجا که این تحقیق طبققق م یدج یموهفم لد د هک 

لدم زا هتفرگرب

    

ی انجاممم شده ه استتت .ل اذ
گلدمن ،در سطح مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی بعنوان نهادعمومی غیر دولتی ی
یباشد .که با تو
مسئله سنجش تفکر استراتژیک از مدیران شهرداری واعضای شورای اسالمی مسأله جدید و نوپائی م 
جه به جامع بودن مدل مورد استفاده در این تحقیق ،نواقص مدلهای قبلی از جمله روشهای مناسب در کاهش تفاوت
بین برنامه ریزی استراتژیک ،اجرا و کنترل و ارزیابی در نهادهای عمومی شهرداری و شورای اسالمی رفع و کا شه
یافته است .این مدل با توجه به چارچوب نظر نظریه پرداز اصلی خود (خانم گلدمن) و پس از بررسی تمام م اهلد ی ی
ی
ن باا
موجود با اجماع و ترکیب مدلها و تکمیل نواقص ،ایجاد گردیده اس  ت ( (بوس ،نوسلیو و نوت     .)5102همچنین ن
توجه به اینکه تمام تحقیقات در مراکز خدماتی عمومی اجرا گردیده است .این مسأله بیانگر این استتت کههه هنوززز در
کشور ما برای نهادینه کردن تفکر استراتژیک و اتخاذ استراتژی و برنام رتسا یزیر ه ات اونعب کیژ ن ننن ننننن ی ککک ض رور تتت
مدیریتی است .کم توجهی به این امر مهم ،با توجه به غیر قابل تعطیل ب ادرهش تامدخ ندو ر تیریدم شقن و اهی      
درآمدی و هزینهای در سازمانهای عمومی و نگاه جدید به سازمانهای عمومی شهرداری جهت خدمات رسا هب ین   
شهروندان بعنوان یک سازمان کارآفرین و مجازی در کشور که همه از عالئم پیشزفت در محیط سازمانهای جدید و
حرکت به سوی جهانی شدن است ،ما را بر آن داشت تا پژوهش خود را در راستای تفکر استراتژیک در یک سازمان
یتواند بحث بر
یها و شوراها) انجام دهیم .میزان کاربرد هر یک از مؤلفهها خود م 
غیر دولتی و نهاد عمومی (شهردار 
یدهد.
انگیز باشد و نقاط ضعف و قوت سازمان را در پیاده سازی تفکر استراتژیک نشان م 
روش تحقيق
ش اطالعات ت
ت
اين تحقيق از ديدگاه هدف يك پژوهش كاربردي محسوب شده و از نظر شیوههای گ روآدر ييي وپ زادر ش ش
یآید .جامعه آماري تحقيق شامل مديران ارشددد اعممم از معا یرادرهش نينو ،،، ،،
توصيفي و از شاخه پيمايشي به شمار م 
یو
مديران واحدها و سازمانهای وابسته به شهرداری ،شهرداران سابق ،مشاوران ،مديران مياني در مجموعههه ش رادره ی ی
اعضای شورای اسالمی شهر در حال حاضر و گذشته بوده كه از تع اد د د  57نفررر بعن و باختنا یفداصت هنومن ناو   
ت در رده و پستتت
ظ تفاوت ت
پرسش شده است .روش نمونه گيري استفاده شده با توجههه بههه سا اتخ ررر جامعههه بههه لحاظ ظ
سازماني افراد ،نمونه گيري طبقه بندي بوده كه مقدار آن با استفاده از فرمول كوكران حداقل  83نمونه به دست آمدهه
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است .که در این تحقیق از  57نمونه استفاده شده است .در بخش ميداني تحقيق ،دادههای اوليه از طر نشسرپ قي ا هم   
گردآوري گرديد پرسشنامه شامل سه بخش اطالعات فردي ،مشخصات سازماني و  29سؤال شاخصهاای س شجن
تفكر استراتژيك (مطابق با شاخصهاي مدل گلدمن) بوده كه براي هر عامل دو وضعيت اهميت عامل و وضع موجود
مورد بررسي قرار گرفته است .پس از استانداردسازي پرسشنامه ،جهت تع يي ن روا يي آن با انجاام مصا بسك و هبح   
نظرات اساتيد مديريت و مدیران شهرداری و شورای اسالمی انجام پيش آزمون ،اصالحات الزم اعمال و روا يي تأیید
گرديد و همچنين به منظور تع يي ن پايا يي با استفاده از نرم افزار  spssو روش آلفای کرونباخ مقدار ضریب آلفا 3 87.
محاسبه شده است .که باالتر از  0/7است لذا پایایی مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  :)3فراوانی جامعه آماری نمونه
شاخص

جمع کل

معیار سنجش

سن

23 - 24

34 - 44

54 - 44

63 - 54

کل آزمودنی

تعداد

4

47

5

1

57

%2

%001

درصد

%7

% 82

%9

تحصیالت

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

تعداد
درصد

44

12

1

57

% 77

% 21

%2

%001

سابقه خدمت

3

3-7

7- 11

11 - 24

کل آزمودنی

تهای مدیریتی
پس 

11

13

51

18

57

درصد

% 19

% 23

% 26

% 32

%001

Source: Research findings

در جدول شماره  4وضعیت توزیع فراوانی وضع موجود تفکر استراتزیک نزد مدیران ش یمالسا یاروش و یرادره    
شهر مالیر را از نظر نمونه آماری  57نفر از خبرگان اسمی بیان شده است.
جدول شماره  :)4توزیع فراوانی ،وضعیت تفکر استراتژیک مدیران شهرداری و شورای اسالمی مورد مطالعه شهرداری و شورای شهر مالیر
شاخص تفکر استراتژیک منابع درآمدی پایدار شهرداریها
تفکر سیستمی درآمدی پایدار

درصد فراوانی
کام ًالًال مخالف

مخالف

تاحدی مخالف

بی تفاوت

تا حدی موافق

موافق

کام ًالًال موافق

0

1

8/2

61 /9

28 /9

0

0

تفکر مفهومی درامدی پایدار

0

2/1

6/2

78 /4

13 /3

0

0

فرصت طلبی هوشمندانه درآمد پایدار

0

7/2

82 /5

01/3

0

0

0

آینده نگری درآمدهای پایدار شهرداریها

0

4/1

27 /8

59 /8

8/2

0

0

تفکر استراتژیک منابع درآمدی پایدار شهرداریها

0

2

18 /6

78 /4

1

0

0

Source: Research findings

یباشد .با توجههه
جدول  5به ترتيب شامل آماره كاي دو ،تعداد مشاهدات ،درجه آزادي و حداقل سطح معني داري م 
ن امتياززز اهميتتت
به سطح معني داري آزمون كه كمتر از  0/ 05است فرض صفر آزمون مبني بر كي سان ب دو ننن ميا يگن ن ن
یشود.
عوامل پرسشنامه رد م 
جدول  :)5نتایج آزمون شاخصها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در شهرداری و شورای اسالمی شهر مالیر
آماره آزمون فریدمن (کای دو)
9/ 856

تعداد نمونه

درجه آزادی

57

3

سطح معنی داری
0/ 043

Source: Research findings

نتیجه آزمون
رد فر ضضضضضض ض
صفر

ح معن ييي داري ب ار ييي دو
ل سطح ح
جدول  6و  7به ترتيب شامل آماره كاي دو ،تعداد مشاهدات ،درجههه آزادي و ح قاد ل ل
یباشد ،با توجه به سطح معني داري آزمون كه كمتر از  0/ 05است فرض
وضعيت  29عامل و چهار شاخص اصلي م 

سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري95 ...

یشود .يعني اختالف معني داري
صفر آزمون مبنی بر یکسان بودن میانگین امتیاز وضع موجود عوامل پرسشنامه رد م 
بين وضعيت موجود عوامل وجوددارد .سپس با توجه به متفاوت بودن ميزان اهميت و وضعيت موجود عوامل نسبت
به اولويت بندي آنها به كمك آزمون فريدمن پرداخته شده است (به شرح جدول :)8
جدول  :)6نتايج آزمون  92عامل مؤثر بر تفكر استراتژيك تأمین منابع درآمدی پایدار در شهرداري و شورای اسالمی شهر مالیر
آماره آزمون فریدمن (کای دو)

تعداد نمونه

435 / 889

درجه آزادی

57

سطح معنی داری
0/ 000

3

نتیجه آزمون
رد فر ضضضضضض ض
صفر

Source: Research findings

جدول  7نتايج آزمون  4شاخص مؤثر بر تفكر استراتژيك تأمین منابع درآمدی پایدار در شهرداري و شورای اسالمی شهر مالیر
آماره آزمون فریدمن (کای دو)
45 / 944

تعداد نمونه

درجه آزادی

57

سطح معنی داری
0/ 000

3

نتیجه آزمون
رد فر ضضضضضض ض
صفر

Source: Research findings

جدول  :)8اولويت بندي ،ميانگين و انحراف معيار وضعيت موجود و اهميت عوامل مؤثر برتفكر استراتژيك
صهای تفکر استراتژیک
شاخ 

وضعیت موجود
اولویت

اهمیت

میانگین

انحراف معیار

میانگین

اولویت

انحراف معیار

آینده نگری

1

3/ 07

0/ 96

1

4/ 29

0/ 77

تفکر سیستمی

2

3/10

1/ 05

2

4/ 06

0/39

تفکر مفهومی

4

2/ 61

1/10

4

3/ 95

0/ 97

فرصت طلبی هوشمندانه

3

2/ 65

1/ 05

3

4/ 00

0/ 70

Source: Research findings

نتايج اصلي با استفاده از آزمون  Tزوجی
صهاا طبققق ن رظ
در ادامه جهت بررسي وجود اختالف معني دا ر بين اهميت عوامل و وضع موجود در شاخص ص

 57نفر

نمونه گرفته شده و پاسخ دهندگان ،از آزمون Tزوجي استفاده نمودهایم که در ج مش لود ا هر     9و ش مش لک ا هر    2
نتیجه و میزان اهمیت بر تفکر استراتزیک تأمین منابع درامدی پایدار شهرداریها آمده است:
صها
جدول  :)9آزمون  Tزوجي ميانگين امتياز شاخ 
صهای تفکر استراتژیک
شاخ 

میانگین اهمیت

آینده نگری

میانگین

آماره آزمون

وضع موجود

 Tزوجی

سطح

نتیجه آزمون

معنی داری

4/29

3/ 07

01/3 83

0/ 000

تفکر سیستمی

4/ 06

3/10

01/ 443

0/ 000

تفکر مفهومی

3/ 95

2/ 61

فرصت طلبی هوشمندانه

4/ 00

2/ 65

رد فر ضضضضضض ض
صفر
رد فر ضضضضضض ض
صفر

9/761

0/ 000

رد فر ضضضضضض ض
صفر

12 / 755

Source: Research findings

0/ 000

رد فر ضضضضضض ض
صفر
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مهای مؤثر بر تفکر استراتژیک تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداریها
شکل شماره  -2مدل مفهومی و اهمیت و وزن هر یک از آیت 

ن P-
آزمون فریدمن جهت مقایسه میزان کاربرد هر مؤلفه مدل برابر جدول  01مورد استفاده قرار گرفتههه استتت .می از ن ن

یتوان با احتماللل
یباشد که به دلیل کوچکتر بودن از سطح معنی داری آزمون (  ،)0/ 05م 
 valueدر حدود  ≤0/100م 

یو
ن م ارید ننن منتخببب ش رادره ی ی
 95درصد نتیجه گرفت که میزان کاربرد فاکتورهای چهارگانه (بطور میانگین) در بین ن

شورای اسالمی شهر مالیر متفاوت است .طبق این آزمون آینده نگری بیشترین کاربرد را در بین مدیران داشتههه و در
مقابل فاکتور فرصت طلبی هوشمندانه کمترین کاربرد را میان مدیران منتخب شهرداری دارد.
جدول  :) 10نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه بندی فاکتورهای تفکر استراتژیک تأمین منلبع درآمدی پایدار
رتبه میانگین

فاکتور

آزمون رتبه بندی فریدمن

تفکر مفهومی

3/ 95

تعداد 57

آینده نگری

4/ 29

 Tزوجی 01/ 443

فرصت طلبی هوشمندانه

4/ 00

درجه آزادی 3

تفکر سیستمی

4/ 06

≤0/100 P-value

Source: Research findings

نتيجه گيري و پيشنهادها
ط باا
ل م بتر ط ط
ت و نههه عامل ل
ح شده ه و هميننن طوررر بيست ت
با توجه به یافتههای پژوهش در شاخصهای چهارگانه مطرح ح
صها تأمین منابع درامدی پایدار شهرداریها ،پيشنهادها يي در رابطه با هريك از آنها به شرح زير ارائه گرديد:
شاخ 

در رابطه با شاخص "آینده نگری" منابع درآمدی پایدار شهرداریها :در اين شاخص شهرداري و شورای اسالمی شهر

مالیر از موقعيت بهتري نسبت به شاخصهای ديگر تأمین منابع درآمدی پایدار برخوردار است ول كي ن الزم است تاا
ك اجزاا و نگا هاتوک ه   
ك تك ك
كارشناسان و بخصوص مديران اين مجموعه به جاي جزیرهای فكر كردن و توجه به تك ك
مدت ،تغ يي ر ديدگاه داده و بلند نگری ،كل نگري و يا ديدگاه سيستمي را جايگزين نگاهه موجودد خودد نماينددد و با
وضع عوارض بر پایههای با ثبات و ایجاد منابع درآمدی پایدار این نگاه بلند و چش دنا م ا رد ز    تأممین منا دیاپ عب ار   
درآمدی را ایجاد نمایند و اما ديگر پيشنهادها:
• اهميت به نقش عوامل داخلي (كارآ يي  ،سیستمهای مالي و ،منابع درآمدهای پایدار )...درتحقق ارزشهاا و کاهش ش
ش
نوسانات وآثار سوء نوسانات و پیامدهای خارجی هر ساختار سازمانی جهت تأمین منابع درآمدی پایدار مؤثر است
شها و ایجاد منابع درآمدی پایدار
تهای كلي سازمان) درتحقق ارز 
• اهميت به نقش عوامل دروني (سیاس 
• اهميت واحد تحت مديريت به عنوان جز يي از كل سازمان و نوآوری در ایجاد منابع درآمدی پایدار
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یها در تأمین منابع درآمدی پایدار
• اهميت به نظر مراجعه كنندگان (درون سازماني وبرون سازماني) درتصميم گیر 
تها و تهديدهاي محيط در ایجاد منابع درآمدی پایدار
• اهميت به شناختن فرص 
• اهميت به نقش واحد تحت مديريت در خلق امنابع درآمدی پایدار (لدرشیپ.)5102،

ن
در رابطه با شاخص "تفکر سیستمی" در تأمین منابع درآمدی پایدار :شهرداري و شورای اسالمی مالیررر از ديددد اين ن

شاخص در موقعيت مناسبي قرار گرفته ول كي ن در حد مطلوب نيست چراكه اهداف در شهرداري و شورای اس مال ییی
مالیر بسيار كوتاه مدت و حتي گاهي مطابق با اهداف مديريت وقت بوده كه گاهي مهمتر از اهداف الك ننن سا نامز ييي
یرسد تفكر سنتی درخصوص تأمین منابع درآمدی (درآمدهای غیر پای اد ررر) ش رادره ييي و
نيز واقع شدهاند و به نظر م 
ت مهممم
شورای اسالمی شهر مالیر بسيار بارزتر از تفكر استراتژيك تأمین منابع درآمدی پایدار باشد و اماا از اق اماد ت ت
یتوان به تدوين اسنادي چون سند چشم انداز شهر مالیر و برنامه پنج ساله شهرداري و شورای اسالمی شهر مالیر
م
نام برد ول كي ن وجود برخي مشكالت اعم از تغییر مدیران و عدم ال از ممم بههه ادامههه تفکررر اس رد کیژتارت تأممین منا عب
درامدی پایدار ،برنامه ریزی استراتژیک ،اجرا ،کنترل ،نظارت ،عدم گستردگي الزم و شفاف بودن اهداف ،كمي نبودن
دستاوردهاي مورد انتظار و ...نشان از عدم بكارگيري يك چارچوب و نظام كي پارچه تدوين ،پياده ه سا يز  ،،نظا تر ،،
كنترل و اخذ بازخوردهاي برنامهای بلند مدت در اين سازمان و کل نظام برنامه ریزی در کشور است.
• تبادل نظر با ساير واحدهاي سازمان براي رفع موانع و مشكالت تأمین منابع درآمدی پایدار
• وضوح اهداف و آرمانها و الزام تمامی سازمانها و دستگاهها به تبعیت از نظام برنامه ریزی و استراتژیهاای تأممین
منابع درآمدی پایدار
• استفاده بهينه از امكانات و توان سازمان (تكنولوژ يكي  ،منابع انساني ،فيز يكي و  )...در جهت تأمین منا یدمآرد عب   
پایدار
• قرار دادن واحد سازماني تحت مديريت در مسير اصلي تأمین منابع درآمدی پایدار
یبایست باتوجه به گذشتههه
كه اين شاخص نيز ازاهميت بسيار با ييال درسنجش تفكر استراتژيك برخوردار است و م 

ت ش ید ددد و تغیی ار ت ت
ت
ت تاا در برابررر نوسا ان ت ت
و در نظر داشتن حال و بسط آن به آينده همواره " تفكر به موقع" داشت ت
یرسد كه اين شاخص نيز مورد كم ت هجو ييي
محیط عکس العمل مناسب نشان داد كه باتوجه به نتايج تحقيق به نظر م 
ت
ت گذشتههه بههه دست ت
ت م يريد ت ت
ت و اق اماد ت ت
قرار گرفته و از آنجا كيي ه با تغ يي رات مديريت در شهرداري ،اكثر تجربيات ت

فراموشي سپرده شده و عالوه بر صرف هزینههای فراوان و يا حتي موازي ،سازمان دچار مشكالت فراوان در رسيدن
یگردد (دیوید فرد .)4102 ،لذا شايسته است كه در جهت رفع اين معضل كه از اهميت بس اي ررر
به اهداف بلند مدت م 
با ييال نيز برخوردار است تدابير اساسي از جمله الزام شهرداران و شورای اسالمی به اجرای نظام اس یژتارت ککک (تفکر
یشودد (ب دوتسیرک و ن ولو .)5102    ،در ادامههه در
– چشم انداز -استراتژی – برنامه ریزی اس یژتارت ککک ) پیش اهن دد م مم 
یباشند:
خصوص اين شاخص پيشنهادات به شرح ذيل م 
• اعتقاد به ارتباط بين نقاط قوت فعلي سازمان با عملكرد گذشته در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• اعتقاد به ارتباط بين نقاط ضعف فعلي سازمان با عملكرد گذشته در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• بهره مندي از ارتباط بين گذشته ،حال و آينده در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
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تهای گذشته براي رسيدن به اهداف در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• بهره مندي از فرص 

و اما سومين شاخص ارزيابي شده "فرصت طلبي هوشمندانه " در تأمین منابع درآمدی پایدار :اين شاخص در مياننن
یهایی كه براي محيط سازمان مناسبببتررر
ساير شاخصها از اهميت كمتري برخوردار بوده و بايد به شناسا يي استراتژ 
یهای صريح ومطلوب در تأممین منا عب
هستند ،به طور جدي توجه داشته باشيم (جانسون .)4102 ،هرچه از استراتژ 
ن
درآمدی پایدار استفاده گردد ميزان تعامالت و ارتباطات درون سازماني بيشتر خواهد ب  دو ( (ها ،لو  .)4102همچنين ن
یبایست افراد در موقعيت تصميم گيري قرار بگيرند تا قادر به توسعه راه حلهای خالقانه و منحصر به فرد جهتتت
م
دستيابي به تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداریها باشند .در اين راستا شايسته است از افراد با تفكررر ش دوه ييي (تفكررر
یها و تجرب ههاي فراوان) در پستهای مهم و اصلي سازمان استفاده گردد .و در انتخاب مدیران بههه
مبتني بر توانای 
یهای شخصیت و تناسب آن با شغل نیز لحاظ شود.
مسئله استراتژیک و مدلهای تعیین شخصیت ،ویژگ 
ش و  )...نيززز
یگردد كه از قدرت مدیریت استعداد و مدیریت مشارکتی در ايجاد انگيزه (پا اد ش ش
افزون بر اين پيشنهاد م 
یبایست از حمايت مديران ارشد بهره
استفاده نمود و مهمتر از آن ،افراد خالق و تواناي موجود در سازمان همواره م 
مند باشند ،توجه بيشتر به عوامل ذيل نيز به ترتيب اولويت از ديگر پيشنهادات است:
• بررسي ت ثأ یر تغ يي رات محيطي بر فعاليتهاي واحد تحت مديريت در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• ايجاد نگرش مثبت به تغ يي رات به عنوان كشف فرصتهاي نوظهور در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
شهای فرصت آفرين براي شهروندان در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• توجه به ايجاد ارز 
• قابل رويت بودن بكارگيري ایدههای كاركنان واحد تحت مديريت در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• بهينه نمودن سطح توان سازمان (تكنولوژي ،منابع انساني ،فيز يكي و  )...در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• ايجادواحدهاي تحقيق وتوسعه وبكارگيري نتايج مطالعات اين واحدها در در جهت تأمین منابع درآمدی پای ریپنراد
و همکاران.)5102 ،

و اما آخرين شاخص مورد ارزيابي در شهرداري و شورای اسالمی شهر مالیر "تفکر مفهومی "تأمین منابع درآم ید
پایدار است .هم اكنون در محيط اكثر شهرداریها افزايش دسترسي به اطالعات و كمبود زماننن ب ار ييي تف رد رك

تأممین

یشودد و تواناي ييي
منابع درآمدی پایدار ،توانا يي فرضيه سازي و آزمون آنها به صورت مؤثر ،موضوع مهمي قلمداد م مم 
خوب كار كردن در فرضیهها هسته اصلي شايستگي بهترين استراتژیهایی است كه در تأمین منا ادیاپ یدمآرد عب ررر رررر
ن سا امز ننن واقععع
یرسد اين شاخص نيز مورد كم توجهي مديران ارشد در اين ن
یگیرند كه به نظر م 
مورد استفاده قرار م 
یگردد كه به عوامل ذيل به ترتيب اولويت توجه بيشتري گردد:
شده است .در خصوص اين شاخص نيز پيشنهاد م 
تهای زماني محدود در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• بكارگيري خالقيت در حين تصميم گيري حتي در فرص 
ن واحددد
ی آخ یر ن ن
ت نهایی ی
یها و لحاظ داشتن محدودیت منابع و مطلوبیت ت
• استفاده از رو شهاي علمي در تصميم گیر 
پولی هزینه شده در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• منعطف نمودن سازمان در برابر تغ يي رات در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• امكان فرضيه سازي خالقانه در محيط سازمان در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• ايجاد نظام انگيزشي در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار (اوهمی.)0241 ،

99 ...سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري

یتوان بههه
 از ديگر عوامل شايان توجه در زمينه تفكر استراتژيك تأمین منابع درآمدی پایدار و خارج از عوامل فوق م
:موارد ذيل اشاره نمود
• تا يك د بر فرهنگ سازماني همسو و سازگار با خالقيت و تغ يي ر در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
 صراحت و صداقت در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار،• روحيه مثبت انديشي
• هوشياري محيطي سازمان در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• امكان ابراز نظر مخالف در ارتباط با مسائل در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• تحول برنامه مديريت شهري به برنامه مديريت مشاركتي در جهت تأمین منابع درآمدی پایدار
• تعامالت گروهي در تفكرات سازماني
• تمرين و ممارست در تفكر استراتژیک
...  تالشهای خالقانه و،• حمايت سازمان از تفكرات
 فرايندها در افزايش گفتمان مستمر استراتژيك،• اصالح ساختارها
• بهسازي مهارتها در برابر تغ يي رات محيطي
• كاهش اقدامات غيرضروري و برنامه ريزي در جهت حذف اينگونه اقدامات
• مطالعه مدلهای موجود تفكر در حوز ه هاي خدمات عمومي و شهرداریهای در جهان
 و تا يك د ا يك د بر مشاركت، مشاركت،• مشاركت
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